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สถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ ถือเป็นปัญหาความมั่นคงของชาติที่ส าคัญ
ยิ่งปัญหาหนึ่ง ที่รัฐบาลให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน แต่เนื่องจากเป็นปัญหาที่มี
ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานหลายศตวรรษ จึงมีความละเอียดอ่อน สลับซับซ้อน และ
เชื่อมโยงหลายมิติ อีกทั้งเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อยาวนานกว่า ๑๕ ปี ทั้งนี้ ปัจจัยหลักในด้านชาติพันธุ์ 
ศาสนา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ที่บิดเบือนจากค าสอนที่ถูกต้องสร้างเป็นเงื่อนไขส าคัญที่กลุ่มผู้
มีอุดมการณ์แตกต่างจากรัฐ มักหยิบยกมาเป็นข้ออ้างเพ่ือสร้างความชอบธรรมในการก่อเหตุรุนแรง
ต่อสู้เพ่ือเป้าหมายของตน ส่งผลท าให้เกิดบรรยากาศความหวาดกลัว ความไม่ไว้วางใจระหว่างรัฐกับ
ประชาชน และประชาชนกับประชาชน รวมทั้งส่งผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อการสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ จากฐานข้อมูลของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep 
South Watch: DSW) สามารถสรุปเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๕๔๗ – ๒๕๖๑ ดังปรากฏตามภาพที่ ๑.๑ ต่อไปนี้ 
 

 
 
ภำพที่ ๑.๑ เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๖๑ 
ที่มำ : ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW) 
 

จากภาพที่ ๑.๑ จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีแนวโน้ม
ลดลงแต่ยังมีความรุนแรงและความไม่สงบต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยหลักเดิม ได้แก่ ชาติพันธุ์ ศาสนา 
วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ที่บิดเบือนจากค าสอนที่ถูกต้องยังคงเป็นเงื่อนไขในการสร้างความชอบ
ธรรมในการใช้ความรุนแรง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ความรุนแรงตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน
ถือได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่มีความละเอียดอ่อน ด้วยเป็นปัญหาความรุนแรงที่เป็นผลมาจากเงื่อนไขที่
ซับซ้อนและเชื่อมโยงใน ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล ระดับโครงสร้าง และระดับวัฒนธรรม ท าให้คน
ในพ้ืนที่บางส่วนยอมรับและเห็นด้วยกับฝ่ายที่ใช้ความรุนแรง นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและซับซ้อนภายในสังคมไทยและบริบทโลก ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
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เทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการปรับตัวและการรักษา         
อัตลักษณ์ให้การก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อีกทั้ง  การเผชิญกับปัญหาภัยแทรกซ้อน   
ที่ส าคัญ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาความยากจน ปัญหาการลักลอบค้าสิ่งผิดกฎหมาย และปัญหา   
ผู้มีอิทธิพล เป็นต้น ซึ่งเป็นเงื่อนไขในระดับกลุ่ม/บุคคลต่าง ๆ ที่ถูกน ามาแสวงประโยชน์จากผู้เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนยังมีปัจจัยเสริมที่เป็นแรงหนุนจากกระแสภายนอก อาทิ กระแสท้องถิ่นนิยม กระแสการต่อสู้
ด้วยแนวทางสุดโต่ง กระแสความขัดแย้งระหว่างโลกตะวันตกกับโลกมุสลิม และกระแสสิทธิทาง
การเมืองและสิทธิพลเมือง ยิ่งส่งผลให้สถานการณ์และปัญหาข้างต้นมีความซับซ้อนมากข้ึน  

แม้ว่าสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีแนวโน้มจ านวนเหตุการณ์ลดลง 
แต่ยังคงมีลักษณะแกว่งไกวขึ้นลงบ้างตามแต่ละห้วงเวลา ข้อสังเกตบางประการของการเปลี่ยนแปลง
จ านวนเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาจนถึงปัจจุบัน 
น่าจะเกิดจากปฏิบัติการกระบวนการสันติภาพ ซึ่งเริ่มต้นในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และได้สานต่อ
กระบวนการพูดคุย แต่เปลี่ยนจากการพูดคุยสันติภาพเป็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุขในสมัยของรัฐบาล
ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ภาค ๔ ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า) ในฐานะหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงที่รับผิดชอบ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ตลอดจนบูรณาการและ
อ านวยการส่วนราชการต่าง ๆ ในการป้องกัน แก้ไข และฟ้ืนฟูสถานการณ์ที่เป็นภัยหรืออาจเป็นภัย
อันเกิดจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ก่อให้เกิดความไม่สงบสุข ท าลาย หรือท าความเสียหายต่อชีวิต 
ร่างกาย ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐให้กลับสู่สภาวะปกติ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย
ของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ ได้ตระหนักถึงผลกระทบของภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งใน
ปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ที่นับวันจะมีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นตามพลวัตของ
การเปลี่ยนแปลง และเร่งด าเนินการการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่าง
ต่อเนื่องโดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหัวใจหลักในการแก้ไข
ปัญหา และน้อมน า “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาใช้พัฒนาความเป็นอยู่พ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ 
ควบคู่กับงานด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาในทุกมิติ ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการแก้ไขปัญหา
ความไม่สงบของจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การพัฒนาทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต สังคม และการศึกษา สอดคล้องกับความต้องการและอัตลักษณ์ของประชาชน
ในพ้ืนที่ ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้าจึงได้ด าเนินการวิจัยโดย      การส ารวจ
ทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) เพ่ือส ารวจทัศนคติ ความคาดหวัง หรือความต้องการของประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และในแต่ละระดับพ้ืนที่ ๓ ระดับ ๒) เพ่ือ
ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาควาไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ในแต่ละ
ระดับพ้ืนที่ ๓ ระดับ และ ๓) เพ่ือรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซ่ึงคณะผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยเป็น ๓ ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ ๑ การส ารวจทัศนคตแิละความพึงพอพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาความไม่
สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ในแต่ละระดับพ้ืนที่ ๓ ระดับ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่พัก
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อาศัยในพ้ืนที่พ้ืนที่สามจังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัด
ยะลา รวมถึงพ้ืนที่ใน ๔ อ าเภอของจังหวัดสงขลา ซึ่งสุ่มตัวอย่างอ าเภอละ ๒๗๐ ตัวอย่าง รวมจ านวน
อ าเภอที่ด าเนินการส ารวจ ทั้งสิ้น ๓๗ อ าเภอ รวมกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๑,๖๐๐ คน และใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ  t-test นอกจากนี้ใช้วิธีการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีที่ตัวแปรอิสระมีมากกว่า ๒ กลุ่ม 
เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ คณะผู้วิจัยท าการตรวจสอบความ
แตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD  

ระยะที่ ๒ การศึกษาสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ และการแก้ไขปัญหา
ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ครอบคลุมทั้งมิติด้านความมั่งคงของประชาชน และมิติ
ด้านการพัฒนา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semi-Structured Interview) กับกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ได้แก่  
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรด้านการศึกษา กลุ่มผู้น าทางศาสนา และประชาชนใน
พ้ืนที่ จังหวัดละ ๑๐ คน รวมกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๔๐ คน ซึ่งใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

ระยะที่ ๓ การตรวจสอบยืนยันการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
ภายใต้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
ครอบคลุมทั้งมิติด้านความมั่งคงของประชาชน และมิติด้านการพัฒนา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research)  โดยใช้การสัมภาษณ์เชิ งลึกแบบกึ่ ง โครงสร้ าง (Semi-Structured 
Interview) ผ่านการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็นเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) จังหวัดละ ๑๐ คน รวมกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๔๐ คน  และท า
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาเป็น
แนวทางในการพัฒนาและการด าเนินการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ต่อไป 

ผลกำรวิจัยพบว่ำ 
๑. ลักษณะทำงด้ำนประชำกรและสังคมของประชำชนในพื้นที่ 

ผลการวิจัยลักษณะทางด้านประชากรและสังคมของประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน ๙๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๘ มีอายุระหว่าง ๒๐-๓๐ ปี มากที่สุด จ านวน ๕๑๓ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๑ ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม จ านวน ๑,๒๙๖ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๘๑.๐ มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. มากที่สุด จ านวน ๗๐๗ คน คิดเป็น
ร้อยละ๔๔.๒ มีภูมิล าเนาเกิดในจังหวัดนราธิวาส มากที่สุด จ านวน ๕๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓ มี
สถานภาพสมรส มากที่สุด จ านวน ๘๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๓ ประกอบอาชีพรับจ้าง มากที่สุด 
จ านวน ๓๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐ ซึ่งรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง ๕,๐๐๐–๑๐,๐๐๐ บาท มาก
ที่สุด จ านวน ๕๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓ และมีรายจ่ายในครัวเรือน ๕,๐๐๐–๑๐,๐๐๐ บาท มาก
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ที่สุด จ านวน ๗๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๑ ทั้งนี้สภาพความเป็นอยู่ในครอบครัว ส่วนใหญ่มีที่อยู่
อาศัยและที่ท ากินของตนเอง จ านวน ๗๙๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๙ 

๒. ทัศนคติต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่รัฐในกำรแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในพื้นที่
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

ผลการวิจัยในประเด็นทัศนคติต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในการแก้ไขปัญหา
ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย ๓.๔๙๘๒) 
และหากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสนับสนุน/ส่งบุตรหลาน ให้ศึกษา
ต่อในการศึกษาภาคบังคับของโรงเรียนรัฐ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา มัธยมตอนต้น  และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๘๐๐) รองลงมา คือ ได้ปลูกฝังบุตรหลานหรือคน
ในครอบครัวปฏิเสธการใช้ความรุนแรงและแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
๓.๗๕๘) รองลงมา คือ ท่านให้ความร่วมมือ หรือมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐในการท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์ เพ่ือประโยชน์ของชุมชน/ท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๗๐๘) รองลงมา คือ 
ท่านเห็นด้วยต่อแนวคิดการไม่ใช้ความรุนแรง และการพูดคุยเพ่ือสร้างสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของเจ้าหน้าที่รัฐ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๖๕๔) และท่านเห็นด้วยต่อมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การรักษาความปลอดภัยครู ชุมชน หมู่บ้าน ต าบล ในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของเจ้าหน้าที่รัฐ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๖๔๖) ตามล าดับ 

และเมื่อพิจารณาโดยจ าแนกตามรายจังหวัดและอ าเภอ พบว่า จังหวัดที่ประชาชนใน
พ้ืนที่มีทัศนคติต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบดีที่สุดจังหวัดสงขลา (ค่าเฉลี่ย ๓.๖๒๕๔) รองลงมา คือ 
จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา ตามล าดับ (ค่ าเฉลี่ย ๓.๕๐๒๕,๓.๔๖๙๖, 
๓.๔๖๕๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายอ าเภอ พบว่า อ าเภอที่ประชาชนมีทัศนคติต่อการแก้ไขปัญหาดีที่สุด 
คือ อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (ค่าเฉลี่ย ๓.๘๗๒๙) รองลงมา คือ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัด
นราธิวาส (ค่าเฉลี่ย ๓.๗๘๕๓) และน้อยที่สุดคือ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (ค่าเฉลี่ย ๒.๘๖๓๖) 
ในด้านจังหวัดปัตตานี อ าเภอที่ประชาชนมีทัศนคติต่อการแก้ไขปัญหาดีที่สุด คือ อ าเภอยะหริ่ง 
จังหวัดปัตตานี (ค่าเฉลี่ย ๓.๘๔๕๗) รองลงมา คือ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี (ค่าเฉลี่ย ๓.๗๔๖๕) 
และน้อยที่สุด คือ อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี (ค่าเฉลี่ย ๒.๙๓๗๒) ถัดมา จังหวัดยะลา อ าเภอที่
ประชาชนมีทัศนคติต่อการแก้ไขปัญหาดีที่สุด คือ อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา (ค่าเฉลี่ย ๓.๙๙๖๑) 
รองลงมา คือ อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา (ค่าเฉลี่ย ๓.๘๕๘๑) และน้อยที่สุด อ าเภอรามัน จังหวัด
ยะลา (ค่าเฉลี่ย ๒.๙๒๗๙) และจังหวัดสงขลา อ าเภอที่ประชาชน มีทัศนคติต่อการแก้ไขปัญหาดีที่สุด 
คือ อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา (ค่าเฉลี่ย ๓.๘๒๑๕) รองลงมา อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา (ค่าเฉลี่ย 
๓.๗๘๑๕) รองลงมา อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา (ค่าเฉลี่ย ๓.๖๔๐๗) และน้อยที่สุด คือ อ าเภอสะบ้า
ย้อย จังหวัดสงขลา (ค่าเฉลี่ย ๓.๒๖๕๙) 

๓. ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่รัฐต่อกำรแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบใน
พื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

ผลการวิจัยในประเด็นความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่รัฐต่อการแก้ไข
ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 
๓.๔๓๒๕) และหากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การพัฒนาคุณภาพครูในโรงเรียนตาดีกา สถาบัน
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ปอเนาะ โรงเรียนของรัฐ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๕๙๖) รองลงมา คือ การส่งเสริมและพัฒนา
องค์ความรู้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและสินค้าของชุมชน อยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี ่ย ๓.๕๘๓) รองลงมา คือโรงเรียน/หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนรัฐได้มาตรฐาน อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย ๓.๕๓๘) และล าดับสุดท้าย คือโรงเรียน/หลักสูตรตาดีกา สถาบันปอเนาะ ได้มาตรฐาน
สอดคล้องต่อวิถีชีวิตศาสนา อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๕๕๒) ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาโดยจ าแนกตามรายจังหวัดและอ าเภอ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดที่ดีที่สุด คือ จังหวัดสงขลา (ค่าเฉลี่ย ๓.๕๖๕๗) รองลงมา คือ จังหวัดยะลา 
จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส ตามล าดับ (ค่าเฉลี่ย ๓.๔๓๖๕, ๓.๔๑๗๗, ๓.๓๙๘๕) เมื่อพิจารณา
เป็นรายอ าเภอ พบว่า อ าเภอที่ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาดีที่สุด คือ อ าเภอจะแนะ 
จังหวัดนราธิวาส (ค่าเฉลี่ย ๓.๘๘๗๔) รองลงมา คือ อ าเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส  (ค่าเฉลี่ย 
๓.๗๙๐๗)  และน้อยที่สุด คือ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (ค่าเฉลี่ย ๒.๗๕๒๑) ในด้านจังหวัด
ปัตตานี อ าเภอที่ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาดีที่สุด คือ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัด
ปัตตานี (ค่าเฉลี่ย ๓.๗๑๓๕) รองลงมา คือ อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี (ค่าเฉลี่ย ๓.๖๖๕๖) และ
น้อยที่สุด คือ อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี (ค่าเฉลี่ย ๒.๘๓๔๙) ถัดมา จังหวัดยะลา อ าเภอที่
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาดีที่สุด คือ อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา (ค่าเฉลี่ย 
๔.๐๐๙๓) รองลงมา คือ อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา (ค่าเฉลี่ย ๓.๘๘๔๗) และน้อยที่สุด อ าเภอ     
กาบัง จังหวัดยะลา (ค่าเฉลี่ย ๒.๘๓๕๓) และจังหวัดสงขลา อ าเภอที่ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
แก้ไขปัญหาดีที่สุด คือ อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา (ค่าเฉลี่ย ๓.๗๑๙๑) รองลงมา อ าเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา (ค่าเฉลี่ย ๓.๖๘๗๑) รองลงมา อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา (ค่าเฉลี่ย ๓.๖๑๘๗) และ
น้อยที่สุด คือ อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา (ค่าเฉลี่ย ๓.๒๔๕๒) 

๔. สรุปผลกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ คณะผู้วิจัยด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยสัมภาษณ์

เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) จากการจัดกลุ่มสนทนา (Focus Group) 
ผ่านการวิเคราะห์อย่างมีส่วนร่วม (Participatory Rural Appraisal : PRA) กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informant) จังหวัดละ ๑๐ คน รวมกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๔๐ คน ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น ๖ 
ประเด็น ดังนี้ 

๑) ปรากฏการณ์ด้านอัตลักษณ์/ความเชื่อที่เป็นความเชื่อในสังคมว่าเป็นรากเหง้าแห่ง
ความขัดแย้งในพ้ืนที่ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญเห็นตรงกันว่า ความเชื่อในเรื่องด้านชาติพันธุ์ ศาสนา 
วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ มักถูกบิดเบือนจากค าสอนที่ถูกต้องสร้าง จึงเป็นเงื่อนไขส าคัญที่กลุ่มผู้
มีอุดมการณ์แตกต่างจากรัฐ มักหยิบยกมาเป็นข้ออ้างเพ่ือสร้างความชอบธรรมในการก่อเหตุรุนแรง
ต่อสู้เพ่ือเป้าหมายของตน นอกจากนี้ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญเห็นว่าเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นใน
หลายครั้ง มักเกิดจากขบวนการค้ายาเสพติดสร้างสถานการณ์เพ่ือเบี่ยงเบนเจ้าหน้าที่รัฐ 

๒) ปรากฏการณ์ที่เป็นอยู่จริงของวิถีการด าเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม (วิถีพุทธ
และวิถีมุสลิม) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญทุกคนเชื่อว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี การอยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรมนั้น เป็นเรื่องที่ดี เป็นสิ่งสวยงาม ที่อยู่ร่วมกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การอยู่
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ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างในบางเรื่องต้องใช้ความเข้าใจ ความไว้ใจ ซึ่งกันและกัน จึงจะอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

๓) อุดมการณ์ทางการเมืองและอุดมการณ์เรื่องการแบ่งแยกดินแดน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญมีความคิดเห็นว่าอุดมการณ์ทางการเมืองและอุดมการณ์เรื่องการแบ่งแยกดินแดน เป็นเพียง
ข้ออ้างที่ท าให้เกิดปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่แท้จริงแล้วเป็นเรื่องของการ
รวบรวมมวลชนเพ่ือจะด าเนินการในเรื่องอ่ืน ๆ มากกว่า เช่น การรวบรวมอ านาจ ต้องการความเป็น
ใหญ่เป็นโตในพ้ืนที่ เรื่องผลประโยชน์ด้านมืด เป็นต้น 

๔) อิทธิพลของผู้น าทางความคิดในมิติต่าง ๆ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีความคิดเห็น
ตรงกันว่า ผู้น าทางความคิดในมิติต่างๆ เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าศาสนา มีอิทธิพลต่อความคิดและ
การกระท าของชาวบ้านเป็นอย่างมาก หากผู้น ามีแนวความคิดที่ดี  ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ก็
จะน าพาให้ชุมชนมีการพัฒนา เจริญก้าวหน้า  

๕) การตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ จากรายงานผลการวิจัยจากนักวิจัยและ
สถาบันต่าง ๆ ที่เคยด าเนินการในพ้ืนที่ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีความคิดเห็นตรงกันว่า การวิจัยโดย  
การใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล อาจได้รับผลการวิจัยที่คาดเคลื่อนได้เป็นอย่างมาก 
เนื่องจากหลาย ๆ ครั้งที่พบเห็นว่า คนส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการตอบแบบสอบถาม ส่งผลให้
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยอาจไม่เป็นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีข้อเสนอแนะว่า การเก็บข้อมูล
เพ่ือท าการวิจัย ผู้วิจัยหรือผู้เกี่ยวข้อง ต้องใช้การวิจัยแบบการสังเกตการณ์จริง ต้องใช้เวลาในการลง
พ้ืนที่เพ่ือส ารวจเรื่องท่ีต้องการท าการวิจัยอย่างแท้จริง 

๖) แนวทางในการด าเนินการแก้ไขปัญหาความไม่สงบของจังหวัดชายแดนใต้ กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเห็นด้วยกับการน้อมน ายุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบของจังหวัดชายแดนใต้ทั้งมิติด้านความมั่นคง 
และมิติด้านการพัฒนา ให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

๕. กำรอภิปรำยผลกำรวิจัย 
จากผลการส ารวจทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ทั้งผลการวิจัยเชิงปริมาณและผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบประเด็นส าคัญที่สอดคล้อง
กับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งควรน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

 ๕.๑ ด้ำนควำมม่ันคง 
สถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในพื้นที่ 
ผลการวิเคราะห์การส ารวจทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไข

ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ประชาชนในพ้ืนที่มีทัศนคติและความพึงพอใจต่อการแก้ไข
ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ในระดับปานกลาง โดยในด้านทัศนคติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๙๘๒ 
ส่วนด้านความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๓๒๕ ซึ่งหากพิจารณาผลการวิเคราะห์จะพบว่าทัศนคติ
และความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่มิได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับแนวโน้มจ านวน
เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ที่ลดลง ในทรรศนะของคณะผู้วิจัยเห็นว่าอาจเป็น
เพราะระบบการเก็บข้อมูลสถานการณ์ความไม่สงบปรับเปลี่ยนไปจากการนับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุก
ครั้ง เปลี่ยนไปเป็นแบบเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกันจึงนับรวมเป็นหนึ่งเหตุการณ์ จึงท าให้ดูเสมือนว่า
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จ านวนของเหตุการณ์ความไม่สงบลดลง มีความสงบมากขึ้น ซ่ึงจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ พบว่า ประชาชนในพ้ืนที่รู้สึกว่าสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ยังมิได้ลดลงไปอย่างแท้จริง ยังคงมีเหตุการณ์ก่อการร้ายตามปกติ มีการท าร้ายประชาชนที่ให้ความ
ร่วมมือกับรัฐ แต่ในเขตเมืองเหตุการณ์ความรุนแรงอาจจะลดน้อยลงไป และมีความสงบมากขึ้น อัน
เนื่องมาจากการผนึกก าลังทั้งพลเรือน ต ารวจ ทหาร ในการดูแลความสงบเรียบร้อย ตั้งแต่การตั้งด่าน
ตามสี่แยกต่าง ๆ ในเขตเมือง เข้มงวดกวดขนัในการลาดตระเวนคุ้มครองเส้นทาง เพ่ือเฝ้าระหว่างและ
ควบคุมสถานการณ์การก่อการร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ที่ประชาชนมีทัศนคติต่อการเข้มงวดกวดขันในการเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
๓.๕๔๙) แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบก็จะเปลี่ยนเป้าหมายไปในเขตชนบท โดยเฉพาะใน
เขตที่มีกองก าลังภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังเหตุการณ์ร่วมกับภาครัฐ โดยท าร้าย
กลุ่มประชาชนเหล่านั้นให้เกิดความหวาดกลัว ซึ่งเป็นการบ่อนท าลายก าลังของทางราชการและ
ท าลายขวัญของประชาชน ดังนั้นหากขยายพ้ืนที่การควบคุมสถานการณ์ให้ครอบคลุมในเขตชนบท 
ประชาชนอาจมีความรู้สึกถึงความปลอดภัยมากขึ้น และส่งผลต่อทัศนคติและความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ิมมากขึ้น 

ปัญหำภัยแทรกซ้อน 
ปัญหาภัยแทรกซ้อนที่ท าให้การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้มีความซับซ้อน 

เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาความยากจน ปัญหาการลักลอบค้าสิ่งผิดกฎหมาย และปัญหาผู้มีอิทธิพล 
เป็นต้น ซึ่งเป็นเงื่อนไขในระดับกลุ่ม/บุคคลต่าง ๆ ที่ถูกน ามาแสวงประโยชน์จากผู้เกี่ยวข้อง 

ปัญหายาเสพติด หากพิจารณาผลการวิเคราะห์การส ารวจทัศนคติและความพึง
พอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  เมื่อเปรียบเทียบรายจังหวัด พบว่า 
ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดสงขลาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบดีที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย ๓.๖๒๕๔) เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า ปัญหา
แทรกซ้อนที่ส าคัญของจังหวัดสงขลา คือปัญหายาเสพติด ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาหน่วยงาน
ให้ความส าคัญและเร่งกวาดล้างอย่างจริง ซึ่งสอดคล้องกับผลการจับกุมและการยึดยาเสพติด ที่ ๔ 
อ าเภอในจังหวัดสงขลาโดยเรียงล าดับ ได้แก่ อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี และอ าเภอสะบ้า
ย้อย มีจ านวนของกลางที่ถูกยึดมามากที่สุดของภาคใต้ ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่๔ อ าเภอในจังหวัด
สงขลามีทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้สูงขึ้น
และเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ปัญหาความยากจน หากพิจารณาข้อมูล จปฐ. (จากกรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย) พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีครัวเรือนในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ที่
ตกเกณฑ์ จปฐ. (รายได้ต่ ากว่า ๓๘,๐๐๐ บาท/คน/ปี)  รวม ๕,๒๘๙ ครัวเรือน (จังหวัดปัตตานี 
๓,๓๓๐ ครัวเรือน จังหวัดนราธิวาส ๑,๓๒๘ ครัวเรือน และจังหวัดยะลา ๖๓๐ ครัวเรือน) ส าหรับ
ปัญหาความยากจนในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม, ๒๕๖๐) พบว่า ปัตตานีเป็นจังหวัดยากจนที่สุดในประเทศไทยโดย
สัดส่วนคนจนเท่ากับร้อยละ ๓๔.๒๐ รองลงมาได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จากข้อมูลข้างต้นประกอบกับ
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า ปัญหาความยากจนหรือปัจจัยทางเศรษฐกิจท าให้
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ประชาชนในพื้นท่ีบางส่วนเข้าร่วมขบวนการก่อความไม่สงบ คนเหล่านี้ต้องการเพียงผลประโยชน์และ
ค่าตอบแทน ซึ่งผู้เข้าร่วมขบวนการก่อความไม่สงบมิได้สนใจในอุดมการณ์แบ่งแยกดินแดนหรือ
อุดมการณ์ใด ๆ ของกลุ่มที่ตนเข้าร่วม อีกทั้งการเข้าร่วมของดังกล่าวมิได้เกิดขึ้นเนื่องจากได้รับความ 
อยุติธรรม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของกรรณิการ์ จันสายทอง (2551) ที่ได้สัมภาษณ์ผู้ต้องคดีราย
ที่ร่วมค้ายาเสพติดกับขบวนการก่อ ความไม่สงบ และรายที่เป็นคนเดินสารให้กับขบวนการก่อความไม่
สงบ น่าสนใจว่าความยากจน การแพร่หลายของยาเสพติด และความไม่สงบ ถูกมองจากหลายฝ่ายว่า
มีความเก่ียวข้องกันอย่างมาก เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงระบุชัดว่าเหตุการณ์ความไม่สงบบางส่วนเป็น
เรื่องของความขัดแย้งในวงการยาเสพติดที่เกี่ยวโยงกับกลุ่มอิทธิพลและเศรษฐกิจนอกระบบ 
สอดคล้องกับมุมมองที่ว่าผู้ก่อเหตุที่เป็นเยาวชนบางส่วนติดยาเสพติด ว่างงาน และมีฐานะยากจน 
ถึงแม้ว่าที่ผ่านหน่วยงานให้ความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด แต่ปัญหาดังกล่าวยังคงมี
แนวโน้มรุนแรงและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และมีส่วนเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงให้มีกรสร้างสถานการณ์
ความรุนแรง โดยมีเป้าหมายให้เกิดความสูญเสียต่อเจ้าหน้าที่รัฐ พ้ืนที่ทางเศรษฐกิจ และความสงบสุข
ในชุมชน เพ่ือไม่ให้เกิดการกระจายการพัฒนา ดังนั้น การแก้ไขปัญหายาเสพติดจ าเป็นต้องมีการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน มีกลไกในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็น
รูปธรรม จริงจัง และต่อเนื่อง ที่ส าคัญปัญหายาสพติดเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มากมายทั้งทางด้านการป้องกัน ปราบปราม บ าบัด จึงจ าเป็นต้องมีการประสานความร่วมมือระหว่าง
หนว่ยงานอย่างเป็นระบบ  

๕.๒ ด้ำนกำรพัฒนำ 
ผลการวิเคราะห์การส ารวจทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไข

ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แยกเป็นรายจังหวัด โดยจังหวัดที่ประชาชนในพื้นที่มีทัศนคติต่อการ
แก้ไขปัญหาความไม่สงบดีที่สุดจังหวัดสงขลา (ค่าเฉลี่ย ๓.๖๒๕๔) รองลงมา คือ จังหวัดปัตตานี 
จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา ตามล าดับ (ค่าเฉลี่ย ๓.๕๐๒๕, ๓.๔๖๙๖, ๓.๔๖๕๔) ส่วนด้าน
ความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่รัฐ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๓๒๕ โดยจังหวัดสงขลา 
(ค่าเฉลี่ย ๓.๕๖๕๗) รองลงมา คือ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส ตามล าดับ (ค่าเฉลี่ย 
๓.๔๓๖๕, ๓.๔๑๗๗, ๓.๓๙๘๕) ประเด็นที่น่าสังเกตคือ ทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนใน
อ าเภอที่เป็นพ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ได้แก่ 
อ าเภอหนองจิก และอ าเภอเบตง ไม่ติดอันดับ ๑ ใน ๓ ที่มีทัศนคติและความพึงพอใจสูงสุด ยกเว้น
อ าเภอสุไหงโกลก ซ่ึงติดอันดับท่ี ๓ เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ระหว่าง ๕,๐๐๐–๑๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓ ในทรรศนะของคณะผู้วิจัยเห็นว่า นอกจาก
เสนอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ในระบบมหภาค เน้นให้มี        
การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในภาคเอกชน พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มากขึ้น โดยให้สิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ละทิ้งเศรษฐกิจของประชาชนระดับฐานราก เพราะเป็นผู้
ได้รับผลกระทบมากที่สุด และไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้ จะถูกชักจูงให้ไปเข้ากับกลุ่มแนว
ร่วมได้ง่าย 
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๖. ข้อเสนอแนะกำรวิจัย 
ผลจากการส ารวจทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

๖.๑ องค์กรกำรแก้ไขปัญหำ 
โครงสร้างขององค์กรการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

จะต้องชัดเจน กฎหมาย ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ที่ใช้เพ่ือการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหานั้นต้อง
เป็นเอกภาพ รวมทั้งต้องแบ่งแยกให้ชัดเจนระหว่างฝ่ายพลเรือนและฝ่ายความมั่นคง ในการก าหนด
ลักษณะพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนานั้น ต้องมีระเบียบกฎเกณฑ์ และมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพ่ือมิให้
เกิดการจ าแนกพ้ืนที่ไม่ตรงกับสภาพข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ 

๖.๒ บุคลำกร 
บุคลากรภาครัฐจะต้องเป็นตัวจักรส าคัญในการด าเนินการแก้ไขปัญหา ต้องเร่ง

สร้างและกระตุ้นให้บุคคลเหล่านี้ตระหนักและส านึกในหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อประชาชน มี        
ความจริงใจในการแก้ไขปัญหา สละเวลาให้กับการท างานและเข้ากับประชาชนในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี 
และในการคัดเลือกข้าราชการลงไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรยึดหลัก                
รัฐประศาสตร์โนบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ของ
รัฐจะต้องออกพ้ืนที่ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างเป็นประจ าและสม่ าเสมอ เพ่ือสร้างความผูกพัน ความ
เข้าใจ       ความเอ้ืออาทรกับราษฎรในพ้ืนที่ อันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการแก้ไขปัญหาความไม่
สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

๖.๓ กระบวนกำรท ำงำน 
๑) ต้องใช้ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพ่ือแก้ไขปัญหาความ

ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องแปลงพระราชด ารัสของพระองค์ลงไปสู่การปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
เข้าใจ ควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในพ้ืนที่ที่เราไปอยู่ว่ามีความเป็นมา

อย่างไร มีสถานการณ์เช่นไร ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี หลักของศาสนา 
และการปฏิบัติตนเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานที่ 

เข้าถึง ในฐานะนักปกครองต้องลงพ้ืนที่ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เพ่ือเข้าถึง
กลุ่มประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ทุกรูปแบบ การใช้ทุนทางสังคม ทรัพยากรในพ้ืนที่และปราชญ์
ชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ในบทบาทของความเป็นพันธมิตร ความเป็นพ่ีน้อง และความเท่าเทียมกัน
ทั้งในทางความคิด การปฏิบัติ และท่ีส าคัญคือ ความเท่าเทียมกันในการได้รับการปฏิบัติตามกฎหมาย 

พัฒนา ราษฎร์และรัฐ ร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมกันในพ้ืนที่และใน
สถานการณ์ดังกล่าว ความร่วมมือร่วมใจกันทุกภาคส่วนของสังคม เป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญอย่างยิ่งใน
การท างาน 

๒) ต้องใช้แนวคิดการเมืองน าหน้าการทหาร ซึ่งการเมืองในที่นี้ หมายถึง           
การปฏิบัติงานต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือความสงบสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ความเจริญ การกินดีอยู่ดีมีสุขภาพพลามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีอาชีพที่มั่นคงแก้ไขปัญหาความยากจน 
มีการศึกษาความรู้ตามมาตรฐานของรัฐ ซึ่งจะต้องมีแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาท้องที่ การให้การศึกษา
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ในด้านต่าง ๆ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน 
การประชาสัมพันธ์ ท าความเข้าใจระหว่างรัฐกับประชาชนหรือมวลชนเป็นเรื่องจ าเป็น เพ่ือสร้างความ
เข้าใจที่ถูกต้องและมีต่อกัน ซึ่งต้องท าอย่างจริงใจและต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาต้อง
พิจารณาให้เป็นระบบครบวงจรของการแก้ไขปัญหา และครบทุกมิติของปัญหา จะเน้นแค่เพียง
ประเด็นใดประเด็นหนึ่งไม่ได้ 

๓) ให้ความส าคัญกับกระบวนการจัดท าแผน ทั้ งแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ ต้องมีการก ากับดูแลควบคุมให้ทุกส่วนต้องแปลงแผนหลักลงไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ 
และหน่วยงานของรัฐเอาที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ก็จะต้องปรับแผนของตนให้สอดคล้องกับแผนหลักใน
การแก้ไขปัญหาของระดับนโยบายด้วย 

๔) การติดตามประเมินผล ควรต้องมีการติดตามการปฏิบัติงานในพ้ืนที่นั้น
สอดคล้องกับแผนงาน โครงการงบประมาณที่ก าหนด มีการถอดบทเรียนเพ่ือแก้ไขและปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องมีการประเมินผลการท างานโดย
หน่วยงานกลาง เช่น สถาบันการ วิจัย หรือสถาบันการศึกษา และประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้รับ
ทราบผลงาน  การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดเวลา 

๕) การบูรณาการร่วมกัน เป็นปัจจัยหลักส าคัญประการหนึ่งในการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นการบูรณาการ การประสาน
สอดคล้องกันในการท างานระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง หรือหน่วยงานของรัฐร่วมกับภาคส่วน
อ่ืน ๆ 

๖) การมีส่วนร่วมของประชาชน เนื่องจากปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ส่วนหนึ่งมีปัญหามาจากโครงสร้างทางสังคม ความแตกต่างในด้านเชื้อชาติ ศาสนา 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี แสดงความหลากหลายของอัตลักษณ์ของคนในพ้ืนที่ การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในพ้ืนที่คือเป็นรูปแบบที่ส าคัญในการแก้ไขปัญหา เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนทุก
กลุ่มทุกหมู่เหล่าสามารถก าหนดทิศทางและอนาคต และความต้องการรวมทั้งแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาของตนเองได้ 

๗) การอ านวยความเป็นธรรม เป็นประเด็นหลักที่ประชาชนในพ้ืนที่ต้องการ
ได้รับจากภาครัฐ เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายในพ้ืนที่ดังกล่าวต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นเจ้าหน้าที่หรือประชาชน การแสวงหาข้อเท็จจริงที่ท าให้ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรม และ     
การคลี่คลายคดีความที่เกี่ยวกับปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องเร่งรีบแก้ไขให้เสร็จ
สิ้นโดยเร็ว 

๘) หลักการทางศาสนา เป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม เพราะฉะนั้นบุคลากรที่จะลงไป
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ดังกล่าวต้องตระหนักและท าความเข้าใจจนสามารถที่จะน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ดังกล่าวให้ประสบความส าเร็จได้ 
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๖.๓ อ่ืน ๆ 
๑) ควรมีการเร่งสร้าง เครือข่ายภาคประชาสังคมของรัฐ เพ่ือต่อสู้กับฝ่ายผู้ก่อ

ความไม่สงบ มิใช่เป็นรัฐที่โดดเดี่ยว ไม่มีเครือข่ายที่จะสนับสนุนการต่อสู้เพ่ือเอาชนะผู้ก่อความไม่สงบ 
ซึ่งท างานเป็นระบบจะขยายเครือข่ายของการก่อความไม่สงบออกไปถึงต่างประเทศได้ 

๒) การก าหนดให้ภาครัฐรับซื้อหรือรับจ านองที่ดินของประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จากการลอบท าร้าย ลอบฆ่า และท าลายทรัพย์สิน การท าลาย
ระบบธุรกิจและอาชีพ จนไม่สามารถที่จะด ารงชีวิตอยู่ในพ้ืนที่เหล่านั้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยที่
นับถือศาสนาพุทธ เพ่ือท าให้บุคคลเหล่านั้นยังไม่ขาดกรรมสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินของตนเอง โดย
รัฐต้องเร่งด าเนินการให้หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องพิจารณาออกกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ หรือ
กฎกระทรวงเพ่ือรองรับมาตรการดังกล่าว ถือเป็นเรื่องจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องรีบด าเนินการ 

๓) มิติด้านการศึกษา ควรเร่งศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบการศึกษาใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างจริงจัง การเข้าไปก ากับดูแลเกี่ยวกับการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนา และโรงเรียนตาฎีกาเป็นเรื่องที่รัฐจะต้องตระหนัก เพราะขบวนการโจรก่อการร้ายได้ใช้วิธี
ปลูกฝังสร้างจิตส านึกที่จะให้เด็กตั้งแต่วัยอนุบาลเกลียดชังรัฐไทย โดยการก่อการร้าย ซึ่งเป็นวิธีการที่
ได้ผลในเชิงจิตวิทยา หากมีการปลูกฝังกันมาตั้งแต่ยังเยาว์วัย นอกจากนั้นควรมีโครงการที่ด าเนินการ
ในระดับอนุบาลและประถมศึกษาเป็นการสร้างและปลูกฝังเด็กเหล่านั้น ให้มีจิตส านึกรักใน
ประเทศชาติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และอัตลักษณ์ของทุกบุคคลในพ้ืนที่ ส านึกในความ
เป็นไทย ศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์ ยอมรับความหลากหลายในพ้ืนที่ที่สามารถอยู่รวมกันได้
อย่างสันติสุข รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ได้ท าหน้าที่ของตนเองตาม
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเมื่อมีการก่อตั้ง คือ เพ่ือแก้ไขปัญหาและเสริมการพัฒนาให้กับประชาชนโดยไม่
เลือก ศาสนา วัฒนธรรมและพ้ืนที่และควรยกเลิกระบบโควตาภาคท่ีจะรับนักศึกษาเฉพาะถิ่นเป็นหลัก 
ควรค านึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนที่ที่จะอยู่ร่วมกันได้ มิใช่ให้กับท้องถิ่นเป็น
แค่อัตลักษณ์ของตนเองมากเกินไป โดยไม่ค านึงว่าเรายังมีอีกหลายวัฒนธรรมที่สามารถอยู่ร่วมกันได้
ในรัฐเดี่ยวของเรา 
 


