
 
ความคิดเหน็ของชาวไทยมุสลิมใน กทม. ตอปญหาความรุนแรง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

 
วตัถุประสงคของการสํารวจ   

  การสํารวจครัง้นี้  เพ่ือตองการทราบความคิดเห็นของชาวไทยมุสลิมในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับปญหา 
ความรนุแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตในประเดน็ดังนี ้

• ปฐมเหตุของปญหาความรนุแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต   
• หนวยงานของรัฐท่ีนาจะเปนปญหากับประชาชนในพืน้ท่ีมากที่สุด 
• ความไมเขาใจในภาษาไทยของคนในทองถิ่นเปนสาเหตุหนึ่งของความขัดแยงหรือไม 
• การใหอํานาจปกครองตนเอง กับ 3 จังหวดัชายแดนภาคใต 
• ความรนุแรงและการลอบทํารายตาง ๆ กับโจรกอการรายนอกประเทศ  
• การสงทหารไปยังประเทศอริัก สรางความไมพอใจและเปนสาเหตุหนึ่งของปญหาภาคใต หรือไม 

ระเบียบวธิกีารสํารวจ 
          การสุมตวัอยาง 
  การสํารวจใชวิธีสุมตวัอยางประชากรที่นบัถือศาสนาอสิลามและอายตุั้งแต 18 ปข้ึนไป และในเขตกรุงเทพมหานคร  
                 สุมประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณ    ไดตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,027 คืน  
          ความคลาดเคลือ่น  (Margin  of  Error) 
                     ในการประมาณการขนาดตวัอยางใชความคลาดเคลื่อน  +5%  ที่ระดบัความเชื่อม่ัน 95%   
         วิธีเก็บรวบรวมขอมลู 
                 การเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม ในเรื่อง  “ ความคิดเห็นของชาวไทยมุสลิมใน กทม. ตอปญหาความรนุแรง  

       3 จังหวดัชายแดนภาคใต ”  
         ระยะเวลาในการเก็บขอมูล      •  22  เมษายน  2547   
         วันที่เผยแพรผลการสํารวจ     •  24  เมษายน  2547   
         โดย  ศูนยวิจยักรุงเทพโพลล  มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

           โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776   http://research.bu.ac.th/ 
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ผลการสํารวจ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูลใชวธิสีํารวจภาคสนามกับกลุมตัวอยางที่นับถือศาสนาอิสลาม ที่มีอายุ 18 ปข้ึนไป 
      ในเขตกรุงเทพมหานครจาํนวน  1,027  คน   เปนชาย รอยละ 45.3       เปนหญิง รอยละ 54.7 
                กลุมตวัอยาง รอยละ 26.4   มีอายุระหวาง 18 -25 ป      รอยละ 30.3  มีอายุระหวาง 26-35 ป   และ 
       รอยละ 28.6  มีอายุ ระหวาง 36-45 ป     รอยละ 14.7 มีอายุ 45 ปขึ้นไป 
               สําหรับการศกึษาของกลุมตวัอยาง  รอยละ 8.8  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา     รอยละ 26.7    
      จบการศึกษาระดับมธัยมศึกษา     รอยละ 11.5 จบการศึกษาระดับปวช.     รอยละ 12.8  จบการศึกษาระดับปวส. / อนุปริญญา 
      รอยละ 35.2  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  และ รอยละ 5.2  จบการศึกษาสูงกวาปรญิญาตร ี
                     กลุมตวัอยางประกอบอาชีพรบัราชการ รอยละ 7.0        พนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 7.9        
      พนักงานบริษัทเอกชน  รอยละ 13.5      เจาของกิจการ รอยละ 11.4      รับจางท่ัวไป รอยละ 12.7      คาขาย รอยละ 17.8          
      นักศึกษา รอยละ 17.8       พอบาน/แมบาน รอยละ 9.0      และอาชพีอ่ืน ๆ อีกรอยละ 2.9   
1. ชาวไทยมุสลิมสวนใหญ (รอยละ 24.4) ลงความเห็นวา ความขัดแยงกับฝายปกครอง เชน ทหาร ตาํรวจ ขาราชการ

เปนปฐมเหตุของความรุนแรงใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต    สวนสาเหตุรองลงมาคอื ความยากจนทีเ่กิดจากการไมมี
งานทํา (รอยละ 22.5)     ความขัดแยงทางศาสนา (รอยละ 20.1)     ความขัดแยงทางวัฒนธรรม (รอยละ 16.8)  และ 
เกิดจากผูมีอิทธิพลในทองถิน่  (รอยละ 16.2) 

2. ความเห็นของชาวไทยมุสลิมใน กทม.  รอยละ 26.3  คิดวา ทหารเปนหนวยงานของรฐัที่นาจะเปนปญหากับประชาชน
ในพื้นที่มากท่ีสุด     รองลงมาคือ ตํารวจ รอยละ 26.0     องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) รอยละ 24.1 
และ กํานนั/ผูใหญบาน รอยละ 23.6 

3. กลุมตวัอยางรวมรอยละ 49.0 เห็นดวยและเห็นดวยอยางยิ่งวา สาเหตุหนึ่งของความไมเขาใจและทําใหเกิดความ 
ขัดแยงในเขต 3 จังหวดัชายแดนภาคใตนัน้ เกิดจากความไมเขาใจภาษาไทยของคนในทองถิ่น ท่ีใชในการสื่อสารกับ 
ทางราชการและกบัฝายปกครอง    สวนท่ีไมเห็นดวยและไมเห็นดวยอยางยิ่ง รวมรอยละ 44.9    ท่ีเหลืออีกรอยละ 6.1  
ไมมีความเห็น 

4. ชาวไทยมุสลิมสวนใหญ (รอยละ 65.9)  ระบุวา หากตนมีอํานาจทางการเมืองจะไมใช วธิีตาตอตา ฟนตอฟน ในการ 
แกไขปญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต     ในขณะท่ีรอยละ 18.1 จะใชวิธดีังกลาว  และรอยละ 16.0 ไมมีความเห็น 

5. แนวทางท่ีทําใหเกิดความสงบไดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต คอื การใหอํานาจในการปกครองตนเอง นั้น กลุมตวัอยาง   
      รอยละ 36.1 ไมเห็นดวย      รอยละ 29.0 เห็นดวย     รอยละ 19.2 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง    รอยละ 8.3 เห็นดวยอยางยิ่ง 

และรอยละ 7.4 ไมมีความเห็น 
 



 3

 
6. เมื่อสอบถามวาเห็นดวยหรือไมวา ปญหาความรนุแรง/การลอบทํารายเจาหนาท่ีของรฐั พระสงฆ และประชาชน   

เกิดจากขบวนการโจรกอการรายนอกประเทศ     ชาวไทยมุสลิมรวมรอยละ 56.6 ไมเห็นดวยและไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
       รวมรอยละ 31.4  เห็นดวยและเห็นดวยอยางยิ่ง    รอยละ 12.0 ไมมีความเห็น 
7. กลุมตวัอยางรอยละ 56.2  คิดวา ในสถานการณปจจุบนัไมจําเปนตองใชกฎอัยการศึก ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  

รอยละ 29.0  เห็นวายังควรตองใช  และรอยละ 14.8 ไมมีความเห็น 
8. กลุมตวัอยางรอยละ 31.3  เห็นดวยวา การที่รัฐบาลสงทหารไปยังประเทศอิรกัน้ัน ไดสรางความไมพอใจและเปนสาเหตุหนึ่ง

ของปญหาในภาคใต    รอยละ 24.7 ไมเห็นดวย   รอยละ 18.2 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง   รอยละ 13.7 เห็นดวยอยางยิง่  
และรอยละ 12.1 ไมมีความเห็น 
 

วิเคราะหเชิงลกึ 
ความรนุแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต คือปญหาในลกัษณะไฟสุมขอน ท่ีเกิดขึ้นมาชานานเปนเวลาหลาย

ทศวรรษแลว และมีปฐมเหตจุากปญหาตาง ๆ เชน การไมไดรับการดูแล ไมไดรับความยุติธรรมจากทางราชการ และ
ยังมีบางสวนซึง่มีปญหากับทหาร ตํารวจ ขาราชการฝายปกครอง ในหลาย ๆ ดาน  ความขัดแยงและความไมเอาใจใส
ตอประชาชนที่นับถือศาสนาตางกัน และมีขนบธรรมเนียมประเพณขีองตนเองคอนขางชัดเจน ประกอบกับปญหา
ความยากจนและไมมงีานทํา ซึ่งประชาชนจํานวนไมนอยท่ีตองขามไปประเทศเพื่อนบานเพื่อทํามาหาเลี้ยงชีพ  ความ
ไมพอใจและเหตุการณรนุแรงกจ็ะเกิดขึ้นใหเราเห็นเปนระยะ ๆ เมื่อสถานการณตาง ๆ เอ้ืออํานวย  ภาครฐัขาดมติิ
ดานมวลชนสัมพันธ อีกท้ังยงัมีอุปสรรคในการสื่อสารกบัคนในทองถิน่ดวยภาษาไทย  ซึ่งเรื่องเล็ก ๆ ไดกลับ
กลายเปนเรื่องใหญเพราะสื่อความหมายไมไดดวยภาษาไทย  ชาวไทยมสุลิมใน กทม. ดูเหมือนมีความเขาใจใน
สภาวะความรนุแรงของ 3 จงัหวัดชายแดนภาคใตมากกวาภาครฐัในหลาย ๆ ดาน  และสวนใหญสะทอนความคิดวา  
หาก 
รัฐบาลใชความรุนแรงแบบตาตอตา ฟนตอฟน  ปญหาความรนุแรงทางภาคใตจะไมมีวันสงบลงได  แตในอีกมมุ
หน่ึง กลุมตวัอยางเห็นวา ไมสมควรจะใหอํานาจแบบปกครองตนเอง เพราะจะยิ่งทําใหชาวบานใน 3 จังหวัด 
ชายแดนภาคใต หางเหินจากความเปนคนไทยยิ่งไปกวาเดิม 
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ขอแนะนํา 

1. รัฐบาลตองดําเนินการแกปญหาในทุก ๆ มิติ พรอม ๆ กนั  เชน  ควรจะใหความสนใจและแกไขปญหาดาน
เศรษฐกิจอยางจริงจัง โดยสรางงานใหคนในพื้นท่ี เพื่อเขาเหลานั้นจะมชีีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึน 

2. สรางสํานึกความเปนคนไทยและใหมีความรูภาษาไทยมากขึ้น 
3. ดูแลและกวดขันไมใหเจาหนาท่ีของรัฐกดขี่ขมเหงประชาชน และกลุมตัวอยาง 56.2 ไมคิดวาปญหาความ 

รุนแรงของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมาจากองคกรกอการรายขามชาติ และยังเห็นวา การสงทหารไทยไป 
ประเทศอิรกันัน้ ไมเกีย่วกับปญหาความรุนแรงใน 3 จังหวัด 

4. ขบวนการแยกดินแดนเปนเพยีงแนวความคิดของคนสวนนอยในพื้นท่ีเทานั้น ยังไมถงึขั้นมีการจัดตัง้เปน
กระบวนการในรูปแบบขององคกรหรือกองทัพ 
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ตารางแสดงการประมวลผลขอมูล 

 
• ขอมลูประชากรศาสตร 

 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 465 45.3 
            หญิง 562 54.7 
อายุ :   
            18 – 25 ป 271 26.4 
            26 – 35 ป 311 30.3 
            36 – 45 ป 294 28.6 
            มากกวา 45 ป 151 14.7 
การศึกษา :   
            ประถมศึกษา 90 8.8 
            มัธยมศึกษา  274 26.7 
            ปวช. 118 11.5 
            ปวส./อนุปรญิญา 131 12.8 
            ปรญิญาตรี  361 35.2 
            สูงกวาปรญิญาตร ี 53 5.2 
อาชีพ :   
            รับราชการ           72 7.0 
            พนักงานรัฐวิสาหกิจ 81 7.9 
            พนักงานบรษิัทเอกชน 139 13.5 
            เจาของกิจการ 117 11.4 
            รับจางทั่วไป 130 12.7 
            คาขาย 183 17.8 
            นักศึกษา 183 17.8 
            พอบาน/แมบาน 92 9.0 
            อาชีพอื่น ๆ 30 2.9 
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ตารางที่ 1  ทานคิดวา ความรุนแรงใน 3 จงัหวัดชายแดนภาคใตมีปฐมเหตุจากปญหาใดมากที่สุด 

 จํานวน รอยละ 
ความขัดแยงกบัฝายปกครอง เชน ทหาร ตํารวจ ขาราชการ 357 24.4 
ความยากจนทีเ่กิดจากการไมมีงานทํา 328 22.5 
ความขัดแยงทางศาสนา 294 20.1 
ความขัดแยงทางวัฒนธรรม 246 16.8 
ผูมีอิทธพิลในทองถิ่น 236 16.2 

 
ตารางที่ 2  หนวยงานของรฐัหนวยงานใด ท่ีนาจะเปนปญหากับประชาชนในพื้นท่ีมากที่สุด 

 จํานวน รอยละ 
ทหาร 392 26.3 
ตํารวจ 387 26.0 
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 358 24.1 
กํานัน / ผูใหญบาน 352 23.6 

 
ตารางที่ 3  ทานเห็นดวยหรอืไมวา สาเหตหุนึ่งของความไมเขาใจและทําใหเกิดความขัดแยงในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใตน้ัน 
                  เกดิจากความไมเขาใจในภาษาไทยของคนในทองถิ่น ท่ีใชในการสือ่สารกบัทางราชการและฝายปกครอง 

 จํานวน รอยละ 
เห็นดวยอยางยิ่ง 107 10.4 
เห็นดวย 396 38.6 
ไมเห็นดวย 343 33.4 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 118 11.5 
ไมมีความเห็น 63 6.1 

 
ตารางที่ 4  หากทานมอีํานาจทางการเมือง ทานจะแกปญหาใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต โดยวธิี ตาตอตา ฟนตอฟน หรอืไม 

 จํานวน รอยละ 
ใช 186 18.1 
ไมใช 677 65.9 
ไมมีความเห็น 164 16.0 
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ตารางที่ 5  ทานเห็นดวยหรอืไมวา แนวทางที่ทําใหเกิดความสงบไดใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต คอื การใหอํานาจปกครองตนเอง 

 จํานวน รอยละ 
เห็นดวยอยางยิ่ง 85 8.3 
เห็นดวย 298 29.0 
ไมเห็นดวย 371 36.1 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 197 19.2 
ไมมีความเห็น 76 7.4 

 
ตารางที่ 6  ทานเห็นดวยหรอืไมวา ปญหาความรนุแรง/การลอบทํารายเจาหนาที่ของรัฐ พระสงฆ และประชาชน   
                  เกดิจากขบวนการโจรกอการรายนอกประเทศ 

 จํานวน รอยละ 
เห็นดวยอยางยิ่ง 63 6.1 
เห็นดวย 260 25.3 
ไมเห็นดวย 376 36.6 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 205 20.0 
ไมมีความเห็น 123 12.0 

 
ตารางที่ 7  ทานคิดวา ในสถานการณปจจบุันกฎอัยการศึก ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ยังควรมอียูหรอืไม 

 จํานวน รอยละ 
ควร 298 29.0 
ไมควร 577 56.2 
ไมมีความเห็น 152 14.8 
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ตารางที่ 8  ทานเห็นดวยหรอืไมวา การท่ีรฐับาลสงทหารไปยังประเทศอริกั  สรางความไมพอใจและเปนสาเหตุหนึ่งของ 
                  ปญหาในภาคใต 

 จํานวน รอยละ 
เห็นดวยอยางยิ่ง 141 13.7 
เห็นดวย 321 31.3 
ไมเห็นดวย 254 24.7 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 187 18.2 
ไมมีความเห็น 124 12.1 

 


