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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
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เครือข่ายวิชาการ PEACE SURVEY  
ประกอบด้วยสถาบันวิชาการและองค์กรภาคประชาชน 24 องคก์รจากทั้งในและนอกพื้นที่ ดังนี ้ 
1) สำนักสนัติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบนัพระปกเกล้า  
2) สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
3) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
4) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการสื่อสารสันติภาพ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี  
5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี 
6) สถาบนัวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

หาดใหญ่ 
7) สถาบนัสิทธิมนุษยชนและสนัตศิึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
8) ศูนย์ความเปน็เลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล 
9) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
10) สถาบนัอัสสลาม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี    
11) สถาบนัอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
12) คณะวิทยาการอิสลาม มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
13) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
14) สถาบนัวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 
15) สภาประชาสังคมชายแดนใต้  
16) ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้   
17) ศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสนัติภาพ    
18) ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
19) ศูนย์ศึกษาสนัติภาพและความขดัแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
20) ศูนย์ความเปน็เลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
21) เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ 
22) สมาคมร่วมสร้างชุมชนศรัทธา กัมปงตักวา 
23) วิทยาลัยประชาชน 
24) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี   
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ขอขอบคุณ 

“ประชาชน” ทุกคนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้เป็นเจ้าของเสียงนี้ 
ในการกำหนดทิศทางกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น นักกิจกรรมทางสังคม แกนนำองค์กรภาคประชาสังคม  

ครูอาจารย์ นักวิชาการ สื่อมวลชน นักธุรกิจ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ที่มีส่วนร่วม 
ในโครงการและทุกกระบวนการในการสำรวจความคิดเห็นนี้จนสำเร็จลุล่วง 

 
ทีมเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลภาคสนามที่ทุ่มเทความสามารถและพละกำลังในการเข้าถึงชุมชน 

และรับฟังเสียงของพ่ีน้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง 
 

สำนักสันติวิธีและธรรมภิบาล สถาบันพระปกเกล้า  
ที่สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง 

 
และ 

 
องค์กร/หน่วยงานภาคีเครือข่ายวิชาการ PEACE SURVEY ทุกองค์กร 

ที่ร่วมกันทำให้เสียงของประชาชนเป็นที่รับรู้และได้ยิน 
อันจะนำไปสู่การสร้างสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคตอันใกล้ 
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คำนำ 
 

นับตั้งแต่ปี 2556 การพูดคุยสันติภาพ/สันติสุขระหว่างตัวแทนของรัฐบาลไทยกับตัวแทนของกลุ่ม 
BRN คือจุดเปลี่ยนสถานการณ์ที่สำคัญที่เป็นการเปิดพ้ืนที่ของการสื่อสารระหว่างทั้งสองฝ่าย และส่งผล
ความรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงอย่างเห็นได้ชัด จุดเปลี่ยนนี้ทำให้ประชาชนมีความหวังว่า
นี่จะเป็นแนวทางการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีและเปิดโอกาสให้เสียงของประชาชนที่ทั้งสองฝ่ายในการพูดคุย
ต่างกล่าวย้ำว่า “จะฟังเสียงของประชาชนเป็นสำคัญ” ได้เป็นที่รับรู้และนำไปสู่การหาข้อตกลงเพ่ือ
สันติภาพร่วมกัน 

ในทางวิชาการ เราพบว่าประสบการณ์จากการแก้ปัญหาความขัดแย้งทั่วโลกแสดงให้เห็นชัดเจนว่า 
เสียงของประชาชนจากทุกกลุ่มวัฒนธรรมในพ้ืนที่เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดว่ากระบวนการสันติภาพ
จะดำเนินไปในทิศทางใด มีความต่อเนื่องหรือไม่ และข้อตกลงที่จะได้จะมีความยั่งยืนหรือไม่  

ด้วยเหตุนี้ สถาบันทางวิชาการและองค์กรภาคประชาสังคม 24 องค์กรทั้งในและนอกพ้ืนที่จึงได้
ริเริ่มการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ถือเป็นการสำรวจความคิดเห็นเรื่องกระบวนการสันติภาพครั้ง
แรกและดำเนินการทุกปีจวบจนในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 6 เพ่ือให้แนวทางการสร้างสันติภาพดำเนินไปใน
ทิศทางที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนและอยู่บนพ้ืนฐานการใช้ข้อมูลความรู้
เป็นสำคัญ   

รายงานผลการสำรวจครั้งที่ 6 โดยเครือข่ายวิชาการ PEACE SURVEY นี้ มีข้อค้นพบที่น่าสนใจทั้ง
ในด้านการประเมินทัศนคติ แรงสนับสนุน และข้อกังวลของประชาชนต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพ/สันติ
สุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนมุมมองต่อสถานการณ์ บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อการแก้ไขปัญหา และข้อเรียกร้องของประชาชนต่อทางออกของปัญหา  

อนึ่ง เครือข่ายวิชาการ PEACE SURVEY ขอขอบคุณประชาชนในพ้ืนที่ “ผู้เป็นเจ้าของเสียงแห่ง
สันติภาพ” และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนโครงการสำรวจความคิดเห็นนี้ ขอบคุณสำนักสันติวิธี
และธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้าที่สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง และ
ขอขอบคุณนักวิชาการและนักกิจกรรมทางสังคมจากองค์กรภาคประชาสังคมในเครือข่ายวิชาการ PEACE 
SURVEY ทั้ง 24 องค์กรที่ได้ร่วมกันทำให้เสียงของประชาชนเป็นที่รับรู้และได้ยิน และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณ
ผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความสนใจติดตาม 

 
เครือข่ายวิชาการ Peace Survey 

2564 
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บทนำ 

 
เครือข่ายวิชาการ Peace Survey คือใคร? 

 เครือข่ายวิชาการ Peace Survey เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการและองค์กรภาค
ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 24 องค์กรทีม่ีพันธกิจและบทบาทในการ
ทำงานอันหลากหลายเพื่อสันติภาพ/สันติสุขและการพัฒนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

Peace Survey ทำอะไร? 

 Peace Survey เป็นการวิจัยเชิงสำรวจอย่างเป็นระบบเพ่ือศึกษาสภาพความเป็นอยู่ ความคิดเห็น
ของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสี่อำเภอของ
จังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา นาทวีและสะบ้าย้อย) ต่อปัญหาความไม่สงบ การสร้างสันติภาพ
และประเด็นอ่ืน ๆ ที่มีความสำคัญในพ้ืนที่ รวมทั้งสาเหตุของปัญหาและข้อเสนอแนะต่อกระบวนการ
สันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้  

ทำไมต้องสำรวจความเห็นประชาชน? 

 ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ดำเนินมากว่า 18 ปี ผู้เกี่ยวข้องทั้งรัฐบาล เจ้าหน้าที่รัฐ 
องค์กรภาคประชาสังคม และกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ ต่างกล่าวอ้างและย้ำมาตลอดว่า “คำตอบอยู่ที่
ประชาชน” เครือข่ายวิชาการ Peace Survey จึงพยายามจะใช้กระบวนการทางวิชาการและหลัก
วิทยาศาสตร์การวิจัยที่น่าเชื่อถือ เปิดเผยโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มา
ดำเนินการศึกษาเพ่ือสะท้อนเสียงของประชาชนโดยปราศจากอคติหรือเอียงข้างฝ่ายใดเพ่ือให้ได้ยินเสียง
ของประชาชนที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อันจะเป็นข้อมูลสำคัญประกอบการแก้ไข
ปัญหาต่อไปในระยะยาว  

การสำรวจนี้เป็นครั้งที่ 6 

ในการสำรวจครั้งที่ 1-5 ที่ผ่านมา ได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มประชาชนทั่วไป
และกลุ่มผู้นำทางความคิด ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการเก็บข้อมูลทั้ง 5 ครั้งที่ผ่านมา ในส่วนของกลุ่ม
ประชาชนทั่วไปนั้น จะใช้กระบวนการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic random sampling) ตาม
หลักความน่าจะเป็นทางสถิติ ลงถึงตัวบุคคลในระดับครัวเรือน ซึ่งจะทำให้ประชาชนทุกคนในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และอีกสี่อำเภอในจังหวัดสงขลาคือ เทพา นาทวี จะนะ และ
สะบ้าย้อย มีโอกาสถูกสุ่มเป็นตัวแทนอย่างเท่าเทียมกัน ในส่วนของกลุ่มผู้นำความคิดนั้นจะใช้กระบวนการ
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)  

 สำหรับการสำรวจครั้งที่ 6 นี้จะประกอบด้วยระเบียบวิธีวิจัยสองอย่างผสมกันคือการวิจัยเชิง
สำรวจ (Survey research) ซึ่งเก็บข้อมูลด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบจากประชาชนทั่วไปและใช้
แบบสอบถาม อีกส่วนหนึ่งใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและใช้
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แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview form) ทั้งนี้  โครงการนี้ได้ผ่านการรับรอง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีแล้ว 

การสำรวจ ช่วงเวลา จำนวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 

  ประชาชนทั่วไป ผู้นำความคิด* 

คร้ังที่ 1 8 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2559 1,559 48 

คร้ังที่ 2 15 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2559 1,570 110 

คร้ังที่ 3 10 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2560 1,586 257 

คร้ังที่ 4 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2561 1,609 201 

คร้ังที่ 5 11 กันยายน – 15 ตุลาคม 2562 1,637 220 

คร้ังที่ 6 การสำรวจภาคสนาม  : 16 เมษายน – 15 มิถุนายน 
2564, การสัมภาษณ์ : 16 เมษายน – 30 กรกฎาคม 
2564  

1,311  80 

*วิธีการเลือกกลุ่มผู้นำความคิดตั้งแต่การสำรวจครั้งที่ 1-5 ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง แต่การถามกลุ่มนี้ยังใช้แบบสอบถามแบบเดียวกับ
ประชาชนทั่วไปซ่ึงสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มแบบเป็นระบบ (systematic random sampling) ส่วนการสำรวจในครั้งที่ 6 ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง 

 

กระบวนการสำรวจ 

 Peace Survey ใช้ระเบียบวธิีวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research design) ซึ่งก็คือกระบวนการ
ศึกษาข้อมูลในภาพกว้างที่ครอบคลุมถึงประชากรของการศึกษาที่มีจำนวนมาก การคัดเลือกตัวแทนที่จะให้
ข้อมูลนั้นไดใ้ช้กระบวนการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic random sampling) โดยอาศัยหลัก
ความน่าจะเป็นในทางสถิติเพ่ือประกันว่าทุกคนจากทุกหน่วยการปกครองและประชากรในพื้นที่จะมีโอกาส
ถูกเลือกเป็นตัวแทนในการวิจัยอย่างเท่าเทียมกัน 

 การสุ่มตัวอย่าง เป็นการสุ่มเลือกจากหน่วยศึกษาระดับใหญ่ไล่ลงไปถึงหน่วยที่เล็กที่สุดคือระดับ
ครัวเรือน (ตั้งแต่ระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน/ชุมชน ครัวเรือนและสมาชิกในครัวเรือน) โดยใช้กระบวนการ
จับฉลากเพ่ือสุ่มเลือกเป็นขั้น ๆ ดังนี้ 

• ขั้นที่หนึ่ง เป็นการสุ่มเลือกตำบลด้วยวิธีการสุ่มแบบเป็นระบบ ให้ได้ครึ่งหนึ่งของ
ตำบลทั้งหมด 290 ตำบลใน 37 อำเภอของจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาสและสี่
อำเภอของจังหวัดสงขลา   

• ขั้นที่สอง เป็นการสุ่มในระดับหมู่บ้าน โดยดำเนินการสุ่มหมู่บ้านที่อยู่ใน 144 ตำบลที่
ได้จากการสุ่มในขั้นตอนแรกจากบัญชีรายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนของฐานข้อมูลความ
จำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ปี 2562 ให้ได้
จำนวน 164 หมู่บ้าน/ชุมชน 
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• ขั้นที่สาม เป็นการสุ่มอย่างเป็นระบบในระดับครัวเรือน โดยการสุ่มครัวเรือนจำนวน 
8 ครัวเรือนที่อยู่ใน 164 หมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้จากการสุ่มในขั้นตอนที่สอง ได้จำนวน
ครัวเรือน 1,312 ครัวเรือน 

• ขั้นสุดท้าย เป็นการสุ่มผู้ให้ข้อมูล จำนวนครัวเรือนละ 1 คน โดยต้องเป็นผู้มีอายุ
ระหว่าง 18-70 ปี และอาศัยอยู่ในชุมชนอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือน ได้กลุ่ม
ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลจำนวน 1,312 ตัวอย่าง (ผลการสำรวจมีผู้ตอบแบบสอบถาม
ครบถ้วนสมบูรณ์ 1,311 ตัวอย่าง)  

•  ในขั้นตอนสุดท้ายของการสำรวจ ทีมเก็บข้อมูลภาคสนามจำนวนกว่า 80 คน จะลง
ปฏิบัติงานในชุมชนเพ่ือพบประชาชนที่สุ่มจากบัญชีรายชื่อของสมาชิกครัวเรือนที่ได้
จากการสุ่มตัวอย่างข้างต้น การเก็บข้อมูลจะใช้การสอบถามแบบตัวต่อตัวตาม
หลักการวิจัยสำรวจ 
 

 
                                                                              

                                

การสุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบ
                          

สุ่มต าบลจาก
 านข้อมูลต าบล

สุ่มหมู่บ้านจาก
 านข้อมูลจป  

สุ่มครัวเรือน

สุ่มสมาชิก
ครัวเรือน

144 ต าบล

164 หมู่บ้าน

 ครัวเรือน

1 คน
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กระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึก 
การเก็บข้อมูลอีกชุดหนึ่งซึ่งต่างจากการสำรวจก่อนหน้านี้ จะดำเนินการโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิง

ลึกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป้าหมายที่ถูกเลือกขึ้นมาในอีกกระบวนการหนึ่ง กลุ่มเป้าหมายในการให้ข้อมูลเชิง
คุณภาพนั้นคัดเลือกด้วยวิธีการการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากกลุ่มผู้ที่มีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนการสร้างสันติภาพ/ สันติสุขทั้ง 3 ระดับ (track) คือ ระดับบน ระดับกลาง และระดับฐานราก 
จำนวน 13 กลุ่ม ท ี่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และอีกห้าอำเภอของจังหวัดสงขลา 
(หาดใหญ่ จะนะ เทพา สะบ้าย้อย และนาทวี) จำนวนกลุ่มละ 6-7 คน ได้แก่ (1) กลุ่มผู้เจรจาสันติภาพ/
สันติสุข (2) กลุ่มผู้นำศาสนาทุกศาสนา (3) ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (4) นักการเมือง (5) ผู้นำ
องค์กรภาคประชาสังคม (6) ผู้นำสตรี (7) ผู้นำเยาวชน/นักเรียน นักศึกษา (8) ผู้นำขบวนการที่เห็นต่างจาก
รัฐ (9) ผู้ประกอบการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในเชิงวัฒนธรรม/นักประกอบการทางสังคม/กลุ่มศิลปินในพ้ืนที่  
(10) นักธุรกิจ (11) สื่อมวลชน/คนทำสื่อ (12) นักวิชาการ (13) ประชาชนโดยทั่วไป รวมทั้งสิ้น 80 คน 

  เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายนี้ คณะทำงานวิชาการกำหนดผู้มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
สร้างสันติภาพ/สันติสุข และติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องกระบวนการสันติภาพ/สันติสุขในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และอีกห้า
อำเภอของจังหวัด สงขลา (หาดใหญ่ จะนะ เทพา สะบ้าย้อย และนาทวี) เป็นผู้นำทางความคิด มีบทบาท 
และมีอิทธิพลต่อกลุ่ม/ชุมชน/สังคม รวมทั้งเป็นที่รู้จัก มีเครือข่ายความสัมพันธ์กว้างขวาง ทั้งนี้ โครงการ
คำนึงถึงสัดส่วนความหลากหลายของความเป็นตัวแทน เช่น เพศ วัย ศาสนา ชาติพันธุ์ และกลุ่มแนวคิดทาง
การเมือง โดยที่ขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีความยืดหยุ่นสูงเป็นขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมในการศึกษา 
โดยคำนึงถึงสองภาวะ ได้แก่ความพอเพียงของข้อมูล (Data sufficiency) และความอ่ิมตัวของข้อมูล (Data 
saturation) ที่ได้จากการสัมภาษณ์ กลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์กระทั่งเกิดความ
ทับซ้อนของข้อมูล (Redundancy) 
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การสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 6 ได้ลง

เก็บข้อมูลภาคสนามตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน – 15 มิถุนายน 2564  การสำรวจครั้งนี้ต้องการที่จะดู
ความสัมพันธ์ระหว่างบริบททางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองที่มีต่อตัวแปรความรู้สึกและทัศนคติของผู้คน
ต่อกระบวนการสันติภาพและความขัดแย้งในพ้ืนที่ สถานการณ์ในพ้ืนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตตลอดเวลา
อาจจะมีผลต่อความรู้สึกของประชาชน การวิเคราะห์ ในส่วนนี้จะกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบ 
สถานการณ์สันติภาพ สถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ และโรคระบาดโควิด 19 ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา
ที่เก็บข้อมูล  

ภาพรวมสถานการณ์ในพ้ืนที่ในปี พ.ศ. 2564 โดยสรุปคือ 

• ข้อมูลสถิติจากฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch Database) 
กล่าวถึง เหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้นับตั้งแต่มกราคม 2547 จนถึงเดือน
มิถุนายน 2564 ซึ่งนับเป็นเวลา 18 ปี มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความไม่สงบในพ้ืนที่เกิดรวม
ทั้งสิ้น 21 ,090 เหตุการณ์ ทำให้มีผู้ เสียชีวิต 7,260 คน ผู้บาดเจ็บ 13,477 คน ยอดรวม
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 20,277 คน ถ้านับเฉพาะมกราคมถึงมิถุนายนปี 2564 มีเหตุการณ์
ความไม่สงบ 243 เหตุการณ์ เม่ือกล่าวโดยภาพรวม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
สถานการณ์ความรุนแรงมีแนวโน้มลดลงนับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา 

• อย่างไรก็ดี ความแปรปรวนของเหตุการณ์ในระยะสั้นเป็นจุดที่น่าสนใจ ดังจะเห็นได้จากความถี่
ของเหตุการณ์ในรอบหกเดือนแรกของปี 2564 จากเดือนมกราคมจนถึงเดือนมิถุนายน จำนวน 
243 ครั้ง เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของหกเดือนแรกในปี 2563 จำนวน 129 ครั้ง ข้อมูล
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสถิติในปี 2564 สูงกว่าปี 2563 ในสัดส่วนมากกว่าหนึ่งเท่าตัว    

• สถานการณ์ในปี 2563 มีการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทั่วประเทศในคลื่นลูกแรก เริ่มตั้งแต่
เมษายน 2563 รัฐบาลเริ่มการ Lockdown ทั่วประเทศรวมทั้งจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 
3 เม.ย. 2563 บีอาร์เอ็นได้ประกาศการยุติปฏิบัติการทั้งหมดเพ่ือสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
กระบวนการเจรจาสันติภาพ และยังเป็นการตอบรับต่อคำร้องขอจากเลขาธิการองค์การ
สหประชาชาติ นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส ที่เรียกร้องการหยุดยิงทั่วโลกเพ่ือทุมเทพลังต่อต้าน
โลกโควิด-19 และให้ช่องทางแก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานสาธารณสุขที่ทำงานในพ้ืนที่เพ่ือ
ป้องกันและควบคุมโควิด-19 สถานการณ์ความไม่สงบในช่วงเวลาดังกล่าวจึงมีระดับลดลงเป็น
อย่างมาก ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจะยังคงปฏิบัติการ “บังคับใช้กฎหมาย” ต่อไป 

• อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่เดือนเมษายนปี 
2563 จนถึงเดือนมิถุนายน 2564 อันเป็นครึ่งปีแรกของปีปัจจุบัน ความถี่การเกิดเหตุการณ์
ความไม่สงบกลับมีการยกระดับสูงขึ้น เส้นแนวโน้มเหตุการณ์ไต่ระดับสูงขึ้นอย่างชัดเจน ทั้ง ๆ 
ที่ในปี 2564 สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เข้าสู่คลื่นลูกที่สามในระดับประเทศและ
จำนวนคนที่ติดเชื้อโควิดในจังหวัดชายแดนภาคใต้สูงขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับสถานการณ์ในปี 
2563  

บริบทสถานการณ์ในช่วงเวลาการสำรวจ 

https://www.bbc.com/thai/thailand-52075202
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บริบทของสถานการณ์การพูดคุยสันติสุขและสภาพเศรษ กิจสังคมในปี 2564 

• นับตั้งแต่มีการพูดคุยสันติภาพในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2556 ระหว่างตัวแทนของรัฐบาลไทยกับ
ตั วแทนของกลุ่ มบี อาร์ เอ็ น  (Barisan Nasional Revolusi-BRN) ท ำให้ เกิ ดจุ ด เปลี่ ย น
สถานการณ์ที่ทำให้ความรุนแรงลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน ความถี่ของเหตุการณ์ความไม่สงบ
หลังจากนั้นก็เริ่มลดลงตามลำดับ เพราะในรัฐบาลชุดต่อมาก็ดำเนินนโยบายพูดคุยสันติภาพ/
สันติสุขอย่างต่อเนื่องแม้จะดูเหมือนว่ายังไม่มีความก้าวหน้า การพูดคุยสันติสุขระหว่างตัวแทน
ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาและกลุ่มมาราปาตานีซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2558 จนกระทั่ง
ถึงปี 2561 แต่ก็ได้หยุดชะงักลงตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 การนัดพบกันระหว่างสองฝ่าย
ถูกยกเลิกโดยกะทันหัน ต่อมามีรายงานข่าวเรื่องหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าคณะ
พูดคุยสันติสุขฝ่ายมาราปาตานี ที่ เขียนโดยนายสุกรี ฮารี สถานการณ์นี้ถือเป็นความ
เปลี่ยนแปลงภายในของกลุ่มมาราปาตานีและการพูดคุยโดยรวม การลาออกของหัวหน้าคณะ
พูดคุยฝ่ายมาราปาตานี ส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในของกลุ่มมาราปาตานี รวมถึง
กระบวนการพูดคุยสันติสุขกับรัฐบาลไทยชุดใหม่หลังการเลือกตั้งทั่วไป  

• ต่อมาในช่วงปลายปี 2562 รัฐบาลได้แต่งตั้ง พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ ทำหน้าที่หัวหน้าคณะ
พูดคุยเพ่ีอสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้แทนพล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ หัวหน้าคณะพูดคุย
ฝ่ายไทยคนใหม่ พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้
พยายามสานต่องานพูดคุยสันติสุขและยังได้ยืนยันว่าการพูดคุยสันติสุขเป็นนโยบายของรัฐบาล
ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  

• หลังจากหยุดชะงักไปในช่วงหนึ่ง การเจรจาอย่างเป็นทางการระหว่างบีอาร์เอ็นกับรัฐบาลไทย 
ได้เริ่มต้นอีกครั้งเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2563 และมีการประชุมครั้งที่สองเมื่อวันที่ 2-3 มี.ค. 2563 
ที่กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยในครั้งนี้เป็นการพูดคุยกับขบวนการบีอาร์เอ็นกลุ่มเดียว 
คณะผู้แทนของ BRN นำโดย อุสตาส อานัส อับดุลเราะห์มาน แต่หลังจากนั้นการประชุมแบบ
พบหน้ากันต้องเลื่อนไปเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 มีการปิดชายแดนของประเทศ 
ถึงแม้ว่าฝ่ายผู้อำนวยความสะดวกพยายามจัดการประชุมครั้งที่สาม แต่ไม่ประสบความสำเร็จ
ในการประชุมแบบพบหน้ากันจริง ๆ 

• ในเดือนเมษายน 2563 บีอาร์เอ็นได้ประกาศการยุติปฏิบัติการทั้งหมดเพ่ือสร้างบรรยากาศที่
เอ้ือต่อกระบวนการเจรจาสันติภาพและเป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ในพ้ืนที่  

• ในช่วงต้นปี 2564 บีอาร์เอ็นและรัฐบาลไทยเห็นด้วยกับข้อเสนอของผู้อำนวยความสะดวกเพ่ือ
ดำเนินการพูดคุยต่อในระดับทีมเทคนิคทางออนไลน์และได้จัดการประชุมผ่านระบบการประชุม
ทางไกลเมื่อวันที่ 3 กุมพาพันธ์เพ่ือพิจารณาเรื่องเตรียมการเจรจาอย่างเป็นทางการครั้งที่ 3 ซึ่ง
ในการประชุมดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนประเด็นต่าง ๆ เช่นการแก้ไขความขัดแย้งที่ปา
ตานีโดยวิธีการทางการเมืองหรือการบริหารการปกครองที่สอดคล้องกับความใฝฝันของ
ประชาชนปาตานี การลดปฏิบัติการทางการทหาร การมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาสังคม 
เอ็นจีโอ บุคคลสำคัญทางด้านศาสนา การเมือง และสังคมในการเจรจา อย่างสอดคล้องกับ
แนวคิดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย (inclusivity) เพ่ือให้มีการพูดคุยอย่างสมบูรณ์แบบ ฝ่ายกอง
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เลขาธิการผู้อำนวยความสะดวกจะได้จัดการประชุมระดับทีมเทคนิคครั้งที่สองในเวลาอีกไม่
นานหลังจากนี้ 

• สถานการณ์ทางการเมือง การพูดคุยสันติภาพ/สันติสุขและสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ บังเกิดขึ้นในท่ามกลางสภาวะทางเศรษฐกิจในภาคใต้ที่ค่อนข้างฝืดเคือง
และผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงกลางปี 2563 การสำรวจ
ผลกระทบต่อประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโค
วิด-19 โดยสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติ
ศึกษา พบว่าผลกระทบจากสถานการณ์โควิดและมาตรการของรัฐต่อประชาชนที่เห็นได้ชัดเจน
คือ ปัญหาด้านเศรษฐกิจซึ่งแต่เดิมประชาชนในพ้ืนที่โดยส่วนใหญ่มีรายได้น้อย อัตราความ
ยากจนสูงถึงร้อยละ 34 ของประชากร เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด การ
ประกอบอาชีพและรายได้ของประชาชนจึงได้รับผลกระทบอย่างสูงและขยายวงกว้าง โดย
ประชาชนจำนวนมากระบุว่าได้รับผลกระทบด้านอาชีพ มีรายได้ลดลง ในขณะที่มีรายจ่ายของ
ครอบครัวเพ่ิมมากข้ึน 

• สำหรับลักษณะของผลกระทบด้านการประกอบอาชีพจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 และการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน การสำรวจในปี 2563 ยังพบว่าประชาชน
จำนวนมากไม่สามารถออกไปทำเกษตรหรือประมงได้ ถูกพักงานชั่วคราว ไม่มีใครจ้างงานและ
จำเป็นต้องเลิกค้าขาย ในด้านการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนส่วนใหญ่ระบุว่าได้รับ
ผลกระทบด้านการศึกษาของตัวเองหรือบุตรหลานมาก รวมไปถึงด้านการเดินทางออกนอก
พ้ืนที่ การเดินทางไปประกอบอาชีพหรือทำเกษตร การไปจับจ่ายซื้อของในชีวิตประจำวันและ
การปฏิบัติศาสนกิจ 

• ผลการสำรวจสถานการณ์โควิดดังกล่าวสอดคล้องกับรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย
สำนักงานภาคใต้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ชี้ให้เห็นว่าภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2563 หดตัว
จากปีก่อน โดยการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายภาคส่วน
ต้องหยุดดำเนินการชั่วคราว โดยเฉพาะในไตรมาส 2 ที่มีมาตรการปิดเมือง ภาคการท่องเที่ยว
หดตัวสูงจากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ ส่งผลให้ผู้ว่างงานเพ่ิมขึ้นมาก โดย
ส่งผลกระทบต่อเนื่องมายังการอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ทั้งนี้ มาตรการภาครัฐ
และรายได้  เกษตรกรที่ ขยายตั ว เข้ ามาช่วยพยุ งกำลั งซื้ อได้บางส่ วน  ด้ านการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมหดตัวต่อเนื่อง จากทั้งความต้องการที่ลดลงและการขาดแคลนวัตถุดิบในบาง
สินค้า อย่างไรก็ดี มูลค่าการส่งออกหดตัวน้อยลง โดยสินค้าที่เกี่ยวกับสุขอนามัย อาทิ ถุงมือ
ยาง ได้รับผลดีจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้การส่งออก เพิ่มข้ึน นอกจากนี้ การใช้
จ่ายภาครัฐกลับมาขยายตัวและมีบทบาทในการช่วยพยุงเศรษฐกิจได้ในบางส่วนโดยเฉพาะเงิน
อุดหนุนและการเยียวยาของรัฐจากสถานการณ์โควิด-19  
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 1,311 คน 
 

 

เพศ ศาสนา อาย ุ
เพศ: ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 708 คน (ร้อยละ 54) ส่วนเพศชายมี

จำนวน 603 คน (ร้อยละ 46)  

กลุ่มอายุ: การสำรวจครั้งนี้ได้กำหนดอายุของผู้ตอบแบบสอบถามระหว่าง 18 - 70 ปี ซึ่งผลจาก
การสำรวจพบว่า อายุเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามจะอยู่ที่ 44.15 ปี  

ศาสนา: ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม จำนวน 1,029 คน (ร้อยละ 78.5) และ
ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ จำนวน 281 คน (ร้อยละ 21.4) ซึ่งไม่พบผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ หรือศาสนาอ่ืน ๆ 
จากการสำรวจครั้งนี้ 
 

การศึกษา 
ระดับการศึกษาสูงสุดสายสามัญ: ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 

จำนวน 474 คน (ร้อยละ 36.2) รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 298 คน (ร้อยละ 22.7)  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 180 คน (ร้อยละ 13.7) ระดับปริญญาตรี จำนวน 170 คน (ร้อยละ 13) 
ระดับอาชีวะศึกษา(ปวช./ปวส.) จำนวน 102 คน (ร้อยละ 7.8) และระดับปริญญาโท จำนวน 13 คน (ร้อย
ละ 0.7) ตามลำดับ นอกจากนี้ พบว่ายังมีผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษาอีก จำนวน 78 คน (ร้อยละ 5.9)  

 

รายได้ 
รายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ประมาณ 3,001 - 5,000 บาท จำนวน 374 คน (ร้อยละ 28.5) รองลงมาคือ ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ประมาณ 5,001 - 10,000 บาท จำนวน 328 คน (ร้อยละ 25) และผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 3,000 
บาท จำนวน 268 คน (ร้อยละ 20.4) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาจากรายได้เฉลี่ยในภาพรวม จะเห็นว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามจำนวน 970 คน (ร้อยละ 73.9) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท แต่มี
เพียงจำนวน 216 คน (ร้อยละ 16.4) ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่า 10,000 บาท  หากพิจารณาเฉพาะผู้
มีรายได้ต่ำกว่าขีดความยากจน ผู้มีรายได้ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อเดือนรวมกันถึง  642 คน คิดเป็นร้อย
ละ 4  9 นอกจากนี้ยังพบว่า มีผู้ที่ไม่มีรายได้ จำนวน 115 คน (ร้อยละ 8.8) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าส่วนใหญ่เป็น
ผู้มีรายได้น้อยและฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังค่อนข้างลำบาก 

ผลการสำรวจ 
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อาชีพ 
กลุ่มอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกร ประมง ปศุสัตว์ จำนวน 

415 คน (ร้อยละ 31.7) รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไป แรงงาน บริการ จำนวน 291 คน (ร้อยละ 22.2) 
แม่บ้าน พ่อบ้าน เกษียณ จำนวน 146 คน (ร้อยละ 11.1) ถัดมาจะเป็นกลุ่มที่ทำงานในส่วนของภาคการค้า
และเอกชน นักธุรกิจ พนักงานบริษัท พ่อค้า แม่ค้า จำนวน 129 คน (ร้อยละ 9.8) นอกจากนี้มีผู้ที่อยู่
ระหว่างหางานหรือว่างงาน จำนวน 90 คน (ร้อยละ 6.9) 

 

                                                                              
                                

   

   

    

    

  

   

   

   

   

   

                    

       

           

             

           

            

             

             

             

             

             

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
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การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนสะท้อนให้เห็นว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังเหตุการณ์

ความไม่สงบในพื้นกับความรู้สึกของประชาชน และมีผลตามมาต่อความเชื่อม่ันไว้วางใจที่มีต่อรั บาล  

ข้อมูลสถิติจากฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้  (Deep South Watch Database) 
กล่าวถึง เหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้นับตั้งแต่มกราคม 2547 จนถึงเดือนมิถุนายน 2564 
ซึ่งนับเป็นเวลา 18 ปี มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความไม่สงบในพ้ืนที่เกิดรวมทั้งสิ้น 21 ,090 เหตุการณ์ ทำ
ให้มีผู้เสียชีวิต 7,260 คน ผู้บาดเจ็บ 13,477 คน ยอดรวมผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 20,277 คน ถ้านับเฉพาะ
มกราคมถึงมิถุนายนปี 2564 มีเหตุการณ์ความไม่สงบ 243 เหตุการณ์ สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่มี
แนวโน้มลดลงเม่ือพิจารณาโดยรวม 

อย่างไรก็ดี ความแปรปรวนของเหตุการณ์ในระยะสั้นเป็นจุดที่น่าสนใจ ดังจะเห็นได้จากความถี่
ของเหตุการณ์ในรอบหกเดือนแรกของปี 2564 จากเดือนมกราคมจนถึงเดือนมิถุนายน จำนวน 243 ครั้ง 
เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของหกเดือนแรกในปี 2563 จำนวน 129 ครั้ง ข้อมูลแสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่าสถิติในปี 2564 สูงกว่าปี 2563 ในสัดส่วนมากกว่าหนึ่งเท่าตัว  นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ผลการ
สำรวจความคิดเห็นประชาชนกลับพบว่าคนส่วนมากยังไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่ ดังจะเห็นได้
จากการสำรวจความคิดเห็นฯ ในครั้งที่ 6 ในปี 2564 ร้อยละ 60.8 ของผู้ตอบรู้สึกว่าสถานการณ์เหมือนเดิม
หรืออาจจะแย่ลง  

 

สถิติความรุนแรงลดลง  

แต่ความรู้สึกประชาชนไม่เปลี่ยน 

ภูมิหลังเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่มีผลกระทบต่อประชาชนและต่อความเชื่อมั่นที่
มีต่อรัฐบาล 

ตั้งแต่ปี 2556 เหตุการณ์ความรุนแรงลดลง แต่การสำรวจพบว่า คนส่วนมากยังไม่
แน่ใจว่าสถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่  
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17 
 

เอกสารประกอบการแถลงผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันตภิาพจังหวัดชายแดนภาคใต้  
(Peace Survey) ครั้งท่ี 6 วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี

 

 

 

 

 

ช่วงการเก็บข้อมูล 
เม.ย.-พ.ค. 64 
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ความไว้วางใจต่อรั บาล 
การที่เหตุการณ์ความไม่สงบลดลงในรอบ 8 ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะตั้งแต่ปี  2557 จนถึงปี 2564 

น่าจะมีผลกระทบต่อความรู้สึกในด้านดีของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน แต่
การที่ประชาชนส่วนมากในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังรู้สึกว่าสถานการณ์ยังคงเหมือนเดิมหรือแย่ลงทั้ง 
ๆ ที่เหตุการณ์ความรุนแรงทางตรงลดลงอย่างชัดเจน อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาสำคัญบางอย่างที่ซ่อน
อยู่ซึ่งยังต้องการให้มีการแก้ไขด้วย ดังจะเห็นได้จากคะแนนความไว้วางใจที่มีต่อรัฐบาลในการสำรวจความ
คิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพครั้งที่ 6 ต่อคำถามท่ีว่า “ท่านให้คะแนนรัฐบาล ... (ปัจจุบัน) 
... ในการแก้ไขสถานการณ์ในพ้ืนที่กี่คะแนน (โดยให้คะแนนจาก 0-10)” คำตอบที่เป็นคะแนนเฉลี่ยคือ 
5 34 จาก 10 คะแนน แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับการสำรวจล่าสุด คือ ครั้งที่ 5 คะนนเฉลี่ยมี
การปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย  

เมื่อเปรียบเทียบคำถามเดียวกันจากการสำรวจความคิดเห็นฯ 5 ครั้งในรอบ 6 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 
2559 – 2562) คะแนนความไว้วางใจต่อรัฐบาลในการแก้ไขสถานการณ์ในพ้ืนที่ดูเหมือนว่าจะลดลงมากใน
ระยะหลัง นับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา คะแนนความไว้วางใจของประชาชนต่อรัฐบาลต่ำกว่า 5 เต็ม 10 มา
โดยตลอด เว้นแต่การสำรวจครั้งที่ 6 นี้ที่คะแนนสูงกว่า 5 เล็กน้อย ดังจะเห็นได้จาก 
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ความรู้สึกปลอดภัยในที่สาธารณะ 3 พื้นท่ี 
เรื่องความรู้สึกปลอดภัยของประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญมากในสถานการณ์การสร้างสันติภาพ/สันติ

สุข คำถามคือ “ท่านคิดว่าการกระทำต่อไปนี้ปลอดภัยมากน้อยเพียงใด” โดยแบ่งกิจกรรมในพ้ืนที่ 3 
ประเภทคือ 1) การเดินทางและการพบปะผู้คน 2) การอยู่ในพ้ืนที่สาธารณะและการเข้าร่วมกิจกรรม
สาธารณะ และ 3) การแสดงความคิดเห็น 

เมื่อแยกเป็นรายกิจกรรมย่อย ๆ พบว่า การอยู่ในศาสนสถาน อยู่ในสถานที่ราชการ การเข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรม และการไปตลาด เป็นพื้นที่ที่ได้คะแนนสูงเรื่องความรู้สึกปลอดภัย ส่วน
กิจกรรมที่มีคะแนนความปลอดภัยต่ำสุดคือ การพูดสนับสนุนหรือวิจารณ์ขบวนการฯ การวิจารณ์ภาครัฐ 
การพบปะพูดคุยกับคนที่ไม่รู้จัก และชุมนุมเรียกร้องหรือแสดงความคิดเห็นด้วยสันติวิธีไม่มีอาวุธ เป็นต้น 

ข้อที่ควรสนใจคือ พ้ืนที่ในการแสดงความคิดเห็นด้านต่าง ๆ ได้คะแนนความรู้สึกปลอดภัยต่ำสุด 
(1.96 จากคะแนนเต็ม 4) อาจสรุปได้ว่า ค่าความรู้สึกปลอดภัยในพื้นที่การแสดงความคิดเห็นมีระดับต่ำ
ที่สุด สะท้อนว่าประชาชนยังรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่ว่าจะพูดถึงขบวนการฯ วิจารณ์ขบวนการฯ หรือการ
วิจารณ์ภาครั  และการแสดงออกทางการเมือง นี่อาจจะเป็นสาเหตุที่สำคัญทำให้ประชาชนมักจะไม่กล้า
แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาต่อคำถามที่อ่อนไหวต่อความมั่นคงมาก ๆ   
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ความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคม/ชุมชน 
คำถามในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในชุมชนก็เป็นเรื่องที่สำคัญต่อการสร้างสันติภาพ/สันติสุข

ด้วยเช่นกัน ด้วยสมมติฐานที่ว่า ความรุนแรงน่าจะทำให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่ต่าง
ศาสนาและวัฒนธรรม  

มุมมองที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในชุมชนในการสำรวจนี้ประกอบด้วย สถานการณ์สมมติ 3 ด้านคือ 
ด้านการเลือกสถานที่เรียนของบุตรหลาน ด้านการเลือกสถานที่ทำงาน และด้านการเลือกที่อยู่อาศัย โดยที่
ปัจจัยในการเลือกสถานที่เหล่านี้ ประชาชนจะเลือกในเงื่อนไขแบบไหน? ถ้าเขามีโอกาสเลือกได้  (1) การ
เลือกอยู่ในที่ที่มีคนในศาสนาและวัฒนธรรมเดียวกัน (2) การเลือกอยู่ในที่ที่มีคนในศาสนาและวัฒนธรรม
ต่างกัน และ (3) ความคิดที่ว่าศาสนาและวัฒนธรรมไม่ใช่ประเด็นสำคัญในการพิจารณาเลือก 

ในภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้มเลือกอาศัยอยู่ในชุมชนที่มีศาสนาและวัฒนธรรม
เดียวกัน (ร้อยละ 57.3) ยกเว้นการเลือกสถานที่ทำงาน ที่ผู้ตอบร้อยละ 46.9 มองว่า ประเด็นศาสนาและ
วัฒนธรรมไม่ใช่ประเด็นสำคัญ  

ส่วนประเด็นการเลือกสถานศึกษาให้บุตรหลานนั้นพบว่า ผู้ตอบที่คิดว่าจะเลือกโรงเรียนที่มีศาสนา
วัฒนธรรมเดียวกัน กับผู้ตอบที่คิดว่าประเด็นศาสนาและวัฒนธรรมไม่ใช่เหตุผลสำคัญในการเลือกนั้นมี
สัดส่วนใกล้เคียงกัน 

ประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคม/ชุมชนที่ มีความแตกต่างทางศาสนาและ
วัฒนธรรมจึงอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการเลือกที่อยู่อาศัยและการ
ส่งลูกเข้าโรงเรียนที่ยังมีแนวโน้มไปในทางเลือกศาสนาและวัฒนธรรมเดียวกันเป็นเกณฑ์ 
 

                                                                              
                                

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                 

สน ับสน ุนขบวนการฯ(994)

วิจารณ ์ขบวนการฯ(100 )

วิจารณ ์ภาครั (1095)

พบปะพูดคุยกับคนที่ไม่รู้จัก(12  )

ชุมน ุมเรียกร้องด ้วยสันต ิวิธ ีไม่มีอาวุธ(1220)

อยู่ใกล้เจ้าหน ้าท ี่รั ท ี่มีอาวุธ(126 )

สน ับสน ุนภาครั (110 )

ออกจากบ้านเวลากลางคืน(12 2)

มีเจ้าหน ้าท ี่รั มาเยี่ยมท ี่บ ้าน(12 2)

เข้าร่วมเวท ีสาธารณะ(1262)

ผ ่านด ่านตรวจค้น(12 6)

อยู่ในตลาด(12 3)

เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม(12 0)

อยู่ในสถานที่ราชการ(12  )

อยู่ในศาสนสถาน(12 4)

ค่าเฉลี่ยความรู้สึกปลอดภัยในสถานการณ์ต่าง  (คะแนนเต็ม 4)

         



22 
 

เอกสารประกอบการแถลงผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันตภิาพจังหวัดชายแดนภาคใต้  
(Peace Survey) ครั้งท่ี 6 วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี

 

 

 

มุมมองตอ่สถานการณท์ี่เข้าข่ายละเมดิสิทธิมนุษยชน 
เมื่อถามถึงความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบที่เข้าข่ายการละเมิดสิทธิมนุษยชน พบว่า ห้าอันดับแรกที่

ประชาชนเห็นว่าเข้าข่าย ได้แก่  
(1) ชาวบ้านถูกซ้อมทรมานระหว่างการควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่รัฐ (ร้อยละ 46.9)  
(2) ชาวบ้านถูกสุ่มตรวจค้นและถ่ายรูปที่ด่านตรวจโดยไม่ได้แจ้งเหตุผล (ร้อยละ 33.3)  
(4) เจ้าหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้าน (ร้อยละ 33)  
(3) ชาวบ้านเสียชีวิตจากการวางระเบิดของขบวนการ (ร้อยละ 32.2)  
(5) เด็กนักเรียนไม่ได้รับอนุญาตให้คลุมฮิญาบในโรงเรียนวัด (ร้อยละ 25.3) 

ส่วนความคิดเห็นเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในชุมชนในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนส่วน
ใหญ่ระบุว่าไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในชุมชน (ร้อยละ 50 2) รองลงมา คือ มีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนบ้าง (ร้อยละ 25.9) ในขณะนี่มีผู้ตอบ  ร้อยละ 1 5 ระบุว่า ในรอบปีที่ผ่านมา ยังมีการละเมิด
สิทธิมนุษยชนเป็นประจำ ทั้งนี้ มีผู้ตอบว่า ไม่รู้ ขอไม่ตอบ และไม่ระบุคำตอบ ร้อยละ 17.6 แม้ว่าคนส่วน
ใหญ่จะบอกว่าไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นเรื่องที่ดี แต่การที่ยังมีคนอีกจำนวนหนึ่งประมาณร้อยละ 
27.4 บอกว่ายังมีการละเมิดสิทธิอยู่บ้างก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความใส่ใจเช่นเดียวกันหากจะให้มีบรรยากาศ
สันติภาพและสันติสุขอย่างแท้จริง 
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หากท่านต้องย้ายที่ท างานใหม่ ถ้าเลือกได้ ท่านอยากจะ
ท างานในสถานท่ีที่มีศาสนาวัฒนธรรมเดียวกับท่าน

หากท่านมีหรือก าลังจะมีลูกท่ีอยู่ในวัยต้องเข้าโรงเรียน 
ท่านอยากจะส่งลูกไปเรียนในโรงเรียนที่มีศาสนา

วัฒนธรรมเดียวกับท่าน

หากท่านต้องย้ายที่อยู่ใหม่ ถ้าเลือกได้ ท่านอยากจะอาศัย
อยู่ในชุมชนที่มีศาสนาวัฒนธรรมเดียวกับท่าน

ความสัมพันธ์กันของผู้คน 

ศาสนาวัฒนธรรมเดียวกับท่าน ศาสนาวัฒนธรรมต่างกับท่าน วัฒนธรรมและศาสนาไม่ใช่ประเด็นส าคัญในการพิจารณา 



23 
 

เอกสารประกอบการแถลงผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันตภิาพจังหวัดชายแดนภาคใต้  
(Peace Survey) ครั้งท่ี 6 วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี

 

 
 

  

17.6
0.2

5.3
6.6

8.1
9.8

11.4
11.7

19.4
25.3

32.2
33
33.3

46.9

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

ไม่รู/้ขอไม่ตอบ

อื่นๆ เช่น จนท.รัฐใส่ชุดนอกเครื่องแบบตรวจจับชาวบ้าน

ขบวนการส่งใบปลิวหรือสัญลักษณ์ ไม่ให้เข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็น 

การให้โควต้าและทุนการศึกษาเฉพาะนักศึกษามุสลิมเข้าเรียนใน 

การมีครัวฮาลาลในโรงพยาบาลโดยไม่มีครัวพุทธ

เจ้าหน้าท่ีสั่งห้ามจัดเวทีสาธารณะในชุมชน
เจ้าหน้าท่ีรัฐถูกฝ่ายขบวนการยิง

คนของขบวนการถูกยิงระหว่างการปะทะกับเจ้าหน้าท่ีรัฐ

การเรียกเก็บข้อมูลหรือภาพถ่ายเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล(เข่น 

เด็กนักเรียนไม่ได้รับอนุญาตให้คลุมฮิญาบในโรงเรียนวัด

ชาวบ้านเสียชีวิตจากการวางระเบิดของขบวนการ

เจ้าหน้าท่ีปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้าน

ชาวบ้านถูกสุ่มตรวจค้นและถ่ายรูปท่ีด่านตรวจโดยไม่ได้แจ้งเหตุผล

ชาวบ้านถูกซ้อมทรมานระหว่างการควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าท่ีรัฐ

สถานการณ์ท่ีประชาชนเห็นว่าเข้าข่ายการละเมิดสิทธิมนุษยชน
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ทัศนคติของประชาชนต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพ 
การสนับสนุน 

แม้ว่าสถานการณ์ความไม่สงบจะยืดเยื้อมากว่า 17 ปี แต่ประชาชนยังเห็นว่า การพูดคุย/เจรจาจะ
เป็นแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา จากการสำรวจความคิดเห็นฯพบว่า ประชาชนมากถึงร้อยละ 
63 2 สนับสนุนการใช้การพูดคุยเป็นแนวทางในการแก้ปัญหานี้ มีผู้ตอบแบบสอบถามเพียงแค่ร้อยละ 
4.1 เท่านั้นที่ไม่สนับสนุน อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ตอบแบบสอบถามกว่าร้อยละ 18.3 ที่ไม่แน่ใจว่าการเจรจา/
การพูดคุยจะแนวทางในการแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ มีผู้ขอไม่ตอบอีกร้อยละ 14.4 ผลการสำรวจข้อนี้ช่วย
ทำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในความขัดแย้งเห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงสนับสนุนการพูดคุยอันเป็น
แนวทางสันติในการแก้ปัญหาแต่ยังจำเป็นต้องพิสูจน์ให้ประชาชนอีกจำนวนหนึ่งเห็นว่า เหตุใดพวกเขา
ควรสนับสนุนแนวทางนี้เป็นทางออกต่อไป 

ความก้าวหน้า 

แม้การพูดคุย/เจรจาจะเป็นแนวทางที่คนส่วนใหญ่เห็นด้วย แต่เมื่อถามถึงความก้าวหน้าของการ
พูดคุย ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มองไม่เห็นความก้าวหน้าการพูดคุยร้อยละ 2    ในขณะ
ที่มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 28.6 เห็นว่ามีความก้าวหน้า และมีเพียงร้อยละ 1.7 เท่านั้นที่เห็นว่าการ
พูดคุยมีก้าวหน้าอย่างมาก ดังนั้น ความก้าวหน้าในการพูดคุยเป็นหัวใจสำคัญต่อการที่กระบวนการพูดคุย
นั้นจะได้รับการสนับสนุนจากประชาชน เม่ือประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกว่า กระบวนการพูดคุยไม่ก้าวหน้า
อาจจะส่งผลต่อความยั่งยืนของกระบวนการพูดคุยได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า การที่มี
ผู้ตอบแบบสอบถามถึงร้อยละ 41.7 ระบุว่าขอไม่ตอบและไม่รู้ อาจช่วยชี้ให้เห็นว่า ประชาชนยังมีความไม่
แน่ใจหรือกังวลใจในการแสดงความคิดเห็น สมควรที่ฝ่ายต่าง   ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องสื่อสารเรื่อง
ความก้าวหน้าของการพูดคุยกับประชาชนเพิ่มมากขึ้น 

ความเชื่อม่ัน 

จากการสอบถามความเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ถึงร้อยละ 38.9 รู้สึกเชื่อม่ันและเชื่อม่ันมากว่า
กระบวนการพูดคุยที่ดำเนินการอยู่ขณะนี้จะแก้ปัญหาได้สำเร็จ ขณะที่ยังคงมีประชาชน ร้อยละ 26 1 
รู้สึกไม่เชื่อม่ันและไม่เชื่อม่ันเลย และคนที่ตอบว่าไม่รู้ และขอไม่ตอบมีสูงถึงร้อยละ 29.5 ดังนั้น จะเห็นได้
ว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังคงสนับสนุนแนวทางสันติวิธี ในการแก้ปัญหาและยังคงมีความเชื่อมั่นว่า
กระบวนการพูดคุยที่ดำเนินอยู่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญของความยั่งยืนของ
กระบวนการสันติภาพ  

ความหวัง  

เมื่อถามประชาชนในพ้ืนที่ว่า มีความหวังว่าจะเกิดข้อตกลงสันติภาพในพ้ืนที่ในอีก 5 ปีข้างหน้าได้
หรือไม่ พบว่า ประชาชนมีความหวังเพิ่มมากขึ้นเม่ือเทียบกับผลการสำรวจในปี 2562 โดยผู้ตอบที่มี

มุมมองต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพ/สันติสุข 



25 
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ความหวังมากและมีความหวังคิดเป็นร้อยละ 49.8 ในขณะที่ผู้ที่ค่อนข้างไม่มีความหวังและไม่มีความหวัง
เลยคิดเป็นร้อยละ 26.7 แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ไม่รู้และขอไม่ตอบมากถึงร้อยละ 23.3  

การมีข้อตกลงเป็นสัญญาณของความก้าวหน้าของกระบวนการพูดคุย เม่ือมีความก้าวหน้าจึง
จะทำให้ประชาชนมีความหวัง ดังนั้น ทำอย่างไรจะทำให้ความหวังของประชาชนต่อการพูดคุย/เจรจา
เพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันการบริหารจัดการความหวังของประชาชนก็เป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญ  เม่ือ
ประชาชนมองเห็นความหวัง พวกเขาก็น่าจะยังสนับสนุนแนวทางการแก้ปัญหาด้วยการพูดคุย/เจรจา
ต่อไป 
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สเปคตรัมแห่งความหวัง 1 

 
 
การประเมินความรู้สึกของประชาชนกลุ่มตัวอย่างต่อกระบวนการสันติภาพอาจประมวลจาก

คำตอบต่อคำถามสำคัญที่สะท้อนทัศนะหรือระดับการรับรู้ของผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวม ในการ
สำรวจความคิดเห็นในครั้งที่แล้วเมื่อปี 2562 ทางคณะทำงานได้พัฒนาตัวแบบที่เรียกว่าเพชรแห่งความหวัง
สันติภาพหรือสเปคตรัมแห่งความหวังขึ้นมา โดยนำเอาร้อยละของคำตอบในเชิงบวกต่อคำถามที่เกี่ยวข้อง 
4 ข้อ มาจัดวางในแผนภูมิเรดาร์เพ่ือฉายให้เห็นความเชื่อมโยงของความรู้สึก โดยเมื่อนำมาเปรียบเทียบให้
เห็นการเปลี่ยนแปลงในการสำรวจแต่ละครั้งก็สามารถสะท้อนพลวัตของทัศนะหรือความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพด้านหนึ่ง และการประเมินสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในอีกด้านหนึ่งด้วย
เช่นกัน 

คำถามในแบบสอบถามทั้ง 4 ข้อ ได้แก่ ข้อ 30 เป็นเรื่องการสนับสนุนกระบวนการ (ท่านสนับสนุน
การใช้การพูดคุย/เจรจาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือไม่?) ข้อ 31 เป็นเรื่องความเชื่อมั่นต่อ
กระบวนการ (ท่านมีความเชื่อมั่นมากน้อยเพียงใดว่า กระบวนการพูดคุยที่ดำเนินการอยู่ขณะนี้จะแก้ปัญหา
ได้?) ข้อ 32 เป็นเรื่องการประเมินความก้าวหน้าของกระบวนการ (ท่านคิดว่าการพูดคุยขณะนี้มี
ความก้าวหน้าหรือไม่?) และสุดท้ายข้อ 34 เป็นเรื่องของความหวังต่อกระบวนการ (ท่านมีความหวังมาก
น้อยเพียงใดว่าจะเกิดข้อตกลงสันติภาพในพ้ืนที่ในอีก 5 ปีข้างหน้า?)  

เมื่อพิจารณาผลของคะแนนดังที่ได้แสดงในภาพสเปคตรัมแห่งความหวัง 1 สำหรับข้อแรกที่ว่าด้วย
ทัศนะที่สนับสนุนการพูดคุย/เจรจา เมื่อนำร้อยละของคำตอบในเชิงบวก (สนับสนุน) จะอยู่ที่ร้อยละ 63.2 
เมื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความเชื่อมั่นของตัวเอง โดยรวมคะแนนของ “เชื่อมั่น” และ “เชื่อมั่น
อย่างยิ่ง” เข้าไว้ด้วยกัน จะมีสัดส่วนของคะแนนร้อยละ 38.9 เมื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมิน
ความก้าวหน้าของการพูดคุย/เจรจา ผลของคะแนนเชิงบวกที่ระบุว่า “ก้าวหน้า” กับ “ก้าวหน้าอย่างยิ่ง” 
รวมกันแล้วอยู่ที่ร้อยละ 30.3 และสุดท้ายกับคำถามที่ให้พิจารณาว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความหวังมาก
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น้อยเพียงใดว่าจะเกิดข้อตกลงสันติภาพในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยนำคะแนน “มีความหวัง” และ “มี
ความหวังมาก” มารวมเข้าไว้ด้วยกันจะอยู่ที่ร้อยละ 49.8 

 

สเปคตรัมแห่งความหวัง 2 

 

 

สเปคตรัมแห่งความหวัง 3 
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เมื่อนำร้อยละของผลคะแนนมาเปรียบเทียบกันระหว่างการสำรวจความคิดเห็นแต่ละครั้ง 

นับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา เป็นจำนวน 6 ครั้ง (สเปคตรัมแห่งความหวัง 2-3) จะพบว่าการการสำรวจครั้ง
ล่าสุดในปี 2564 นั้นมีสัดส่วนร้อยละของคำถามทั้ง 4 ข้อมากกว่าครั้งก่อนหน้า (2562) ซ่ึงทำให้การ
ประมวลคะแนนภาพรวมซึ่งประมวลด้วยการคำนวณพ้ืนที่ของสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าที่ประกอบกันขึ้นมาจาก
คะแนนของผลสำรวจในแต่ละข้อนั้นมีจำนวนมากที่สุดกว่าทุกครั้ง นั่นก็คือ 41 ตารางหน่วย พอจะกล่าวได้
ว่าในการสำรวจครั้งนี้ประชาชนผู้ตอบแบบสำรวจดูจะมีทัศนะต่อกระบวนการพูดคุย/เจรจาไปในทิศ
ทางบวกมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีคะแนนสูงกว่าทุกครั้ง แต่หากพิจารณาแนวโน้ม 
(จากเส้นเอกซ์โพเนนเชียลในภาพสเปคตรัมแห่งความหวัง 4) จะเห็นได้ว่ามีเพียงประเด็นความหวังว่าจะมี
ข้อตกลงสันติภาพภายใน 5 ปีเท่านั้นที่มีทิศทางหรือแนวโน้มลดน้อยลง เป็นไปได้ว่าแม้ในสายตาของ
ประชาชนจะมองภาพของกระบวนการเป็นบวก แต่อาจเริ่มลังเลว่ากระบวนการที่ดำเนินอยู่นั้นจะบรรลุถึง
ข้อตกลงที่คู่ขัดแย้งจะบรรลุได้หรือไม่  

 

สเปคตรัมแห่งความหวัง 4 

 
NOTE: มีข้อสังเกตว่าการตีความสเปคตรัมอาจมีมิติที่น่าสนใจมากขึ้นหากพิจารณากับข้อที่ถามเกี่ยวกับการประเมิน
สถานการณ์ว่าดีหรือแย่อย่างไร รวมทั้งการพิจารณาสถิติของเหตุการณ์ความขัดแย้งของ DSW และบริบทของการพูดคุย/
เจรจาสันติภาพตลอดอย่างน้อย 1 ปีก่อนหน้าการลงสำรวจ  
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เอ็กซโ์พเนนเชยีล (เชือ่มั่นตอ่กระบวนการพดูคยุ) เอ็กซโ์พเนนเชยีล (สนับสนุนการพดูคยุ)
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การบริหารปกครอง 
คำถามสำคัญข้อหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารปกครองพ้ืนที่ และเป็นที่ถกเถียงของหลาย

ฝ่ายมาเป็นเวลานาน คือ หากต้องการจะให้ปัญหาความไม่สงบยุติลง ทางออกคือต้องให้พื้นที่นี้เป็นรัฐอิสระ
แยกออกจากประเทศไทยหรือไม่ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า ปัญหาความไม่สงบจะยุติลงได้โดยที่พ้ืนที่นี้
จะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย (ไม่จำเป็นต้องเป็นรัฐอิสระ) หากรัฐบาลทำตามความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่จริงๆ จำนวน 652 คน (ร้อยละ 49.7) แต่อย่างไรก็ตาม มีผู้ที่ตอบอย่างชัดเจนว่าปัญหา
ความไม่สงบจะยุติลงได้ก็ต่อเมื่อพ้ืนที่นี้ได้เป็นรัฐอิสระ (เอกราช) เท่านั้น จำนวน 87 คน (ร้อยละ 6 6) ทั้งนี้ 
มีข้อสังเกตว่า มีผู้ที่ตอบว่า “ไม่รู้” “ขอไม่ตอบ” และ “ไม่ระบุ” รวมกันแล้วสูงถึงหนึ่งในสามของผู้ตอบ 
หรือคิดเป็นจำนวน 574 คน (ร้อยละ 43.7) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคำถามดังกล่าวยังเป็นประเด็นที่ค่อนข้าง
อ่อนไหวและผู้ตอบมีความระมัดระวังตัวในการแสดงความคิดเห็น   

แต่เมื่อพิจารณาถึงทัศนคติของประชาชนต่อความสำคัญและความจำเป็นของการพูดคุยกันเรื่อง
รูปแบบการปกครองที่เหมาะสมกับพ้ืนที่นี้ ก็พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 589 คน (ร้อยละ 44.9) มี
ความเห็นว่าการพูดคุยในประเด็นดังกล่าวนั้นมีความจำเป็นมาก ในขณะที่ผู้ตอบจำนวน 270 คน (ร้อยละ 
20.6) มีความเห็นในระดับปานกลาง และมีผู้ตอบจำนวน 189 คน (ร้อยละ 14.3) เห็นว่าการพูดคุยใน
ประเด็นรูปแบบการปกครองที่เหมาะสมกับพ้ืนที่นั้น มีความจำเป็นน้อย 

สำหรับรูปแบบการบริหารปกครองที่อยากเห็นที่สุด โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบในข้อ
คำตอบว่าอยากให้เป็นอย่างนั้น และจำเป็นอย่างยิ่ง คือ 2) รูปแบบที่มีการกระจายอำนาจมากขึ้นด้วย
โครงสร้างการปกครองที่เหมือนกับส่วนอ่ืนๆของประเทศ (เพ่ิมอำนาจให้ อบจ. อบต. มากขึ้น) มีจำนวน 
358 คน (ร้อยละ 27.3) 

รูปแบบการปกครองที่มีคนอยากให้เป็นในอันดับรองลงมาคือ 1) รูปแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันโดยไม่
มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ (ผู้ว่าฯมาจากการแต่งตั้ง/มีศอ.บต./เลือกตั้ง อปท.) มีจำนวน 340 คน (ร้อยละ 
25.9) ตามด้วย 3) รูปแบบที่มีการกระจายอำนาจมากขึ้นด้วยโครงสร้างการปกครองที่มีลักษณะเฉพาะของ
พ้ืนที่นี้ ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย (เลือกตั้งผู้ว่าฯ/เขตปกครองพิเศษ) จำนวน 319 คน (ร้อยละ 
24.4) 

สำหรับรูปแบบที่มีผู้เลือกในอันดับท้ายสุดคือ 4) รูปแบบที่เป็นอิสระจากประเทศไทย มีผู้ตอบ
จำนวน 176 คน (ร้อยละ 13.4) อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่ามีผู้ที่ “ขอไม่ตอบ”  “ไม่รู้” เป็นจำนวน
มากกว่าร้อยละ 25 ในรูปแบบข้อ 2) 3) และ 4)  โดยข้อที่ “ขอไม่ตอบ” และ “ไม่รู้” สูงสุดคือ 4) รูปแบบ
ที่เป็นอิสระจากประเทศไทย จำนวน 431 คน คิดเป็นร้อยละ 35.2 เนื่องจากเป็นประเด็นที่ค่อนข้าง
อ่อนไหว 

ข้อเสนอทางออกของปัญหา 
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มาตรการที่ควรเร่งดำเนินการ 
ประชาชนจำนวนมากมองว่ามาตรการที่ควรเร่งดำเนินการ 5 อันดับแรกเพ่ือให้พ้ืนที่มีการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางบวก คือ 1) การสร้างพ้ืนที่ปลอดภัยในชุมชน (ร้อยละ 84.3) 2) การหลีกเลี่ยงการก่อ
เหตุรุนแรงกับเป้าหมายอ่อนซึ่งหมายถึงประชาชนทั่วไปที่ไม่มีอาวุธ (ร้อยละ 74.9) 3) การป้องกันไม่ให้มี
การละเมิดสิทธิมนุษยชน (ร้อยละ 72.7) 4) ตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่ายในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ความรุนแรง (ร้อยละ 66.1) และ 5) ยกเลิกกฎหมายพิเศษ (พรก. 
ฉุกเฉิน, พรบ. ความม่ันคง) (ร้อยละ 54.7)    โดยจะเห็นได้ว่าสามอันดับสูงสุดนั้น เป็นเรื่องความปลอดภัย
ในชีวิตและร่างกายเป็นสำคัญ ซึ่งรวมถึงการที่ประชาชนต้องไม่ถูกละเมิดสิทธิด้วย ส่วนอันดับรองลงมา
เป็นเรื่องของการอำนวยความเป็นธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย 

25 1

6 3

4 6

3  

 

10  

10 3

10 5

19 1

30 3

32 1

36  

10 5

16 9

20 4

19 1

2 9

  5

6 9

6  

24  

20 3

1  2

16 1

10 4

  1

  6

 

0 20 40 60 80 100

4.รูปแบบท่ีเป็นอิสระจากประเทศไทย

3.รูปแบบท่ีมีการกระจายอ านาจมากข้ึนด้วย
โครงสร้างการปกครองท่ีมีลักษณะเฉพาะของพื้นท่ีน้ี
ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย (เลือกตั้งผู้ว่าฯ/ 

2.รูปแบบท่ีมีการกระจายอ านาจมากข้ึนด้วย
โครงสร้างการปกครองท่ีเหมือนกับส่วนอื่นๆของ
ประเทศ (เพิ่มอ านาจให้ อบจ. อบต. มากข้ึน)

1.รูปแบบท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันโดยไม่มีการ
เปล่ียนแปลงใดๆ (ผู้ว่าฯมาจากการแต่งตั้ง/มีศอ.บต./

เลือกตั้ง อปท.)

ความเห็นต่อแนวทางการปกครองรูปแบบต่าง  

รับไม่ได้เลย ไม่ชอบแต่ทนได้ พอรับได้ อยากให้เป็นอย่างน้ัน จ าเป็นอย่างยิ่ง ไม่รู้ ขอไม่ตอบ

    

    

    

    

ไม่รู้/ขอไม่ตอบ
35.2
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การแก้ไขรั ธรรมนูญ 
 ความเห็นของประชาชนต่อกระแสการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่ใช้อยู่
ในปัจจุบัน พบว่า ประชาชนมีความเห็นว่าควรแก้ไขบางมาตรา มากที่สุด จำนวน 437 คน (ร้อยละ 33.3) 
รองลงมาคือ เห็นว่าควรมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จำนวน 184 คน (ร้อยละ 14.0) และเห็ นว่า 
รัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเหมาะสมแล้ว ไม่จำเป็นต้องแก้ไขใด ๆ จำนวน 166 คน (ร้อยละ 12.7) 
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า มีผู้ที่ “ขอไม่ตอบ” จำนวนมากถึง 428 คน (ร้อยละ 32.6) และ “ไม่รู้” 
จำนวน 94 คน (ร้อยละ 7.2) ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงถึงเกือบหนึ่งในสามของผู้ตอบ 

 ทั้งนี้ ประชาชนมีความเห็นว่า หากจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในอนาคต ประเด็นที่เป็นเรื่องสำคัญ
ที่สุดที่ควรพิจารณาทบทวนได้แก่ (1) กระบวนการยุติธรรม (ร้อยละ 44.0) (2) รูปแบบการปกครอง (ร้อย
ละ 37.5) (3) การศึกษา (ร้อยละ 30.4) (4) สิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน (ร้อยละ 25.2) และ (5) ศาสนา (ร้อย
ละ 14.6) 
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ไม่รู้

ขอไม่ตอบ

เหมาะสมแล้ว ไม่จ าเป็นต้องแก้ไขใด ๆ

ควรมีการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ควรแก้ไขรัฐธรรมนูญบางมาตรา

มุมมองต่อการแก้ไขรั ธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

                                                                              
                                

                                       

          

         
        
     

         
      
       

        
       

            
           
       



33 
 

เอกสารประกอบการแถลงผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันตภิาพจังหวัดชายแดนภาคใต้  
(Peace Survey) ครั้งท่ี 6 วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี

 

 

 

ในส่วนของบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อเรื่องกระบวนการ
สันติภาพนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 บทบาทหลักๆ คือ   

1. การทำงานที่เชื่อมต่อกับกระบวนการสันติภาพโดยตรง  

ในส่วนของการทำงานที่เชื่อมกับกระบวนการสันติภาพโดยตรงสามารถแบ่งย่อยออกเป็น 2  บทบาท
หลัก คือ บทบาทและการมีส่วนร่วมในส่วนของการเจรจาสันติภาพ  และบทบาทและการมีส่วนร่วมของ
การเป็นข้อต่อระหว่างส่วนกลางและประชาชนในพื้นท่ี ดังต่อไปนี้  

• บทบาทและการมีส่วนร่วมในส่วนของการเจรจาสันติภาพ   

การเจรจาสันติภาพ/ สันติสุข นับเป็นหัวใจสำคัญที่ทางรั บาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมากใน
กระบวนการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้ โดยบทบาทในส่วนของการเจรจาสันติภาพมีทั้งตัวแทน
ผู้เจรจาฝ่ายไทย และผู้นำฝ่ายขบวนการ รวมถึงการให้ข้อมูลสนับสนุนบนโต๊ะเจรจาจากกลุ่มผู้นำสตรี และ
ภาคประชาสังคมด้วย 

                                                                              
                                

ทุกฝ่ายควรมีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพ/ สันติสุขในชายแดนใต้

 การสร้างสันติภาพไม่ใช่แค่
เรื่องของคนในสามจังหวัด
เพียงอย่างเดียว มันเป็นเรื่อง
ของทุกคน 

 มันต้องท าให้เป็นเรื่องของคนทั้ง
ประเทศ ที่เขารู้สึกร่วมกัน ช่วยกันแก้ 
ต้องแสดงให้เห็นว่าเม็ดเงินภาษีของทุก
คนถูกน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

บทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ต่อกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต ้
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นอกจากนั้นแล้วยังมีกลุ่มผู้นำสตรีที่มีบทบาทอย่างสูงที่เชื่อมโยงกับการเจรจาสันติภาพในเรื่องของ
การเสนอประเด็นที่ควรพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงและการสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่เป็นเรื่องสำคัญที่ควร
หยิบไปคุยบนโต๊ะเจรจา 

• บทบาทและการมีส่วนร่วมของการเป็นข้อต่อในส่วนกลางและประชาชนในพื้นที่  

บทบาทและการมีส่วนร่วมในการเป็นข้อต่อที่เชื่อมโยงส่วนกลางและประชาชนในพ้ืนที่ ส่วนใหญ่มักจะ
เป็นบทบาทของนักการเมืองชายแดนใต้ ภาคประชาสังคม ผู้นำสตรี และผู้นำเยาวชน ที่ต่างมีบทบาทใน
การเป็นผู้หนุนเสริมกระบวนการสันติภาพระหว่างรัฐและประชาชนในพื้นท่ี 

2. การทำงานที่เชื่อมต่อกับกระบวนการสันติภาพโดยอ้อม 

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 13 กลุ่มนั้นพบว่าบทบาทและการมีส่วนร่วมของแต่ละองค์กรนั้นส่วน
ใหญ่มีลักษณะที่ทำงานเชื่อมต่อกับกระบวนการสันติภาพในทางอ้อมในหลากหลายแนวทางด้วยกัน โดย
สามารถจำแนกบทบาทออกเป็น 3 แนวทาง ได้แก่ ด้านกิจกรรมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , ด้าน
การบริการชุมชน/ ช่วยเหลือ และเยียวยา, ด้านการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพและประเด็นสิทธิ
มนุษยชน, เปิด/สร้างพ้ืนที่ในการสื่อสารกับสังคม 

 

 
 

 

 

บทบาทของคนในพื้นที่ต่อการสร้างสันติภาพ/
สันติสุขในชายแดนใต้

ควรเร่ิมจากจุดเล็ก ๆ เพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็ง คนรู้ศักยภาพและจุดยืน ผ่านการเปิดเวทีแลกเปลี่ยน 

เอื้อให้คนทุกกลุ่มเข้าร่วม แล้วค่อยขยายเครือข่ายให้กว้างขึ้น
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เอกสารประกอบการแถลงผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันตภิาพจังหวัดชายแดนภาคใต้  
(Peace Survey) ครั้งท่ี 6 วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี
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กระบวนการเจรจาสันติภาพ ให้ความรู้ และผลักดัน
นโยบาย

ปกป้องคุ้มครองสิทธิ การถูกซ้อมทรมาน การจัดการ
ทรัพยากร และเรียกร้องความยุติธรรม

ส่งเสริมอาชีพ รายได้

กระบวนการฟื นฟูเยียวยา ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ

บทบาท/การมีส่วนร่วมของผู้หญิงในกระบวนการสันติภาพ

ขอไม่ตอบ ไม่ควรมีส่วนร่วมอย่างย่ิง ไม่ควรมีส่วนร่วม ควรมีส่วนร่วม ควรมีส่วนร่วมอย่างย่ิง

บทบาทของคนนอกพื้นที่ต่อการสร้างสันติภาพ/ สันติสุขในชายแดนใต้

                     

                                     

                          

                                      
        

                                               
              


