โครงการประชุมวิชาการ “แผนดินเดียวกัน แตอยูคนละโลก” (เวทีสังคมวิทยาภาคเหนือ)
ผลที่ไดรับจากการจัดการประชุมครั้งนี้
โครงการประชุมวิชาการ “แผนดินเดียวกัน แตอยูคนละโลก” (เวทีสังคมวิทยาภาคเหนือ)
กําหนดการจัดงานขึ้นในวันที่ 28 สิงหาคม 2553 เวลา 8.30 - 17.30 น. ณ หองประชุม ม.ล. ตุย ชุมสาย
อาคาร HB7 ชั้น 8 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยกําหนดวัตถุประสงคเอาไวดังนี้
1. เพื่อทบทวนตรวจสอบความคิดความรูในงานวิจัยดานสังคมวิทยาตลอดจนบทบาทหนาที่ของ
วิชาการสังคมวิทยา
ที่ทําใหเกิดความเขาใจตอสถานการณความขัดแยงและความรุนแรงที่
เกิดขึ้นในสังคมไทย
2. เพื่อสํารวจองคความรูของงานวิจัยในประเด็นตางๆ ดานสังคมวิทยาที่ไดทําอยางตอเนื่องในเขต
ภาคเหนือชวงระยะเวลา 3 ป (ที่ผานมา)
3. เพื่อเสริมสรางเครือขายทางการวิจัยและวิชาการทางสังคมวิทยาในเขตพื้นที่ภาคเหนือ
จากวัตถุประสงคดังกลาว พบวา การดําเนินโครงการเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว กลาวคือ
1. วัตถุประสงคในการเสริมสรางเครือขายทางการวิจัยและวิชาการทางสังคมวิทยาในเขตพื้นที่
ภาคเหนือ พบวา มีมหาวิทยาลัยภาคเหนือหลักๆ ที่มีการเรียนการสอนปริญญาโททางสังคมศาสตรเขา
รวมเปนแมงานถึง 7 สถาบัน ไดแก 1. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในฐานะแมงาน สวนภาคีรวมจัดงานไดแก 2. สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและ
สันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ 3.คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย พายัพ 4. คณะ
สังคมศาสตร ม.นเรศวร 5. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม 6.
โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑอารยธรรมลุมน้ําโขง ม.แมฟาหลวง 7. สาขาประวัติศาสตร คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2. ความรวมมือระหวางภาคีมีทั้งความรวมมือทางการเงิน ในลักษณะเงินสมทบเพื่อการจัด
สัมมนาและความรวมมือในการกําหนด เนื้อหาการประชุมสัมมนา การคัดเลือกวิทยากร บทความและ
อื่นๆ
3. สําหรับการจัดงานสัมมนาพบวา ไดรับความสําเร็จพอสมควรดังนี้
3.1 ในแงของผูเขารวมประชุม ไดรับความสนใจจากผูเขารวมประชุมมากกวาที่คาดคิด
และกระจายในหลากหลายกลุม โดยมีผูเขารวมสัมมนารวม 332 คน จากเดิมที่กําหนด
ไวประมาณ 200 คน (โปรดดูตารางรายละเอียดแนบ)
3.2 เนื้อหาการประชุม เปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว กลาวคือ
 เกิดการทบทวนตรวจสอบความคิดความรูในงานวิจัยดานสังคมวิทยา และที่สําคัญ
เกิดการทบทวนตรวจสอบบทบาทหนาที่ของนักวิชาการสังคมวิทยาตอ
สถานการณความขัดแยงและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
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 ไดรับการสํารวจองคความรูของงานวิจัยดานสังคมวิทยาที่เกี่ยวของกับประเด็น
วัฒนธรรมการเมืองที่เนนในเขตภาคเหนือ
 การจัดงานครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการเสริมสรางเครือขายการวิจัยและ
วิชาการทางสังคมวิทยาในเขตพื้นที่ภาคเหนือ
ไดรับความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยภาคีในเขตภาคเหนือเปนอยางมาก
4. สําหรับกิจกรรมในระหวางการประชุม มีความหลากหลายรูปแบบในการจัดการประชุม คือ
1. การใหมี Keynote speaker แตละชวง (ชวงเชา-บาย) 2. การจัดเวทีเสวนาบนหัวขอ
วิกฤตสังคมไทย และ/หรือ วิกฤตสังคมศาสตร เพื่อทบทวนตรวจสอบบทบาทของนักสังคม
วิทยาในปจจุบัน 3. จัดเวทีใหมีการนําเสนอบทความที่สะทอนประเด็นในเขตภาคเหนือ 2
หองหลัก 4. จัดชวงใหมีการสรุปรวมประเด็นทั้งวันดวยอาจารยผูทรงคุณวุฒิที่ใหขอคิดตอ
การทํางานทางสังคมวิทยาตอไป (รายละเอียดกิจกรรมในวันประชุมโปรดดูเอกสารแนบ)
5. ขอสรุปทางวิชาการเบื้องตน ที่ไดรับจากการสัมมนาเพื่อเสนอตอคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ สาขาสังคมวิทยา
5.1 เสนอใหนักวิชาการควรยกระดับนามธรรมปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นใน
สังคมไทยใหสามารถทําความเขาใจไดอยางรอบดาน
5.2 เรามีความคิดแบบชาตินิยมแบบไรสติ คือความเปนหนึ่งเดียว โดยไมยอมรับความ
หลากหลาย ทําใหตกเปนทาสของความคิดนั้น และทําใหความเปนเสรีภาพไมสามารถ
เกิดขึ้นได
5.3 เสนอใหผลักดันสถาบันใหมๆ ที่ทําใหเสรีภาพเกิดขึ้นไดอยางมีพลัง ลดความตึง
เครียด ซึ่งหมายถึง การมีเสรีภาพจะตองสรางทางเลือกใหมดวย
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รายละเอียดแนบ
จํานวนผูเขารวมการประชุมโดยจําแนกสถาบันและภาคี
จํานวนผูเขารวม
สถาบัน/ภาคี

1.ภาคีมหาวิทยาลัย
ภาคเหนือ

2. มหาวิทยาลัย
เชียงใหม

วิทยากร ผูเขารวม รวม
ทั่วไป

(1). ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มช.
(2). สาขาประวัติศาสตร คณะมนุษยศาสตร มช.
(3). คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
(4). สถาบันศาสนาวัฒนธรรมและสันติภาพ ม.
พายัพ
(5). คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ม.พายัพ
(6).โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑอารยธรรมลุมน้ําโขง
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
(7). คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ศูนยชาติพันธุศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ศูนยสตรีศึกษา
คณะเกษตรศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร
RCSD
ไมระบุคณะ
สํานักวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
ไมระบุคณะ

3. มหาวิทยาลัย
แมฟาหลวง
4. มหาวิทยาลัยแมโจ
5. มหาวิทยาลัยศิลปากร
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สถาบัน/ภาคี
6.
สถาบันประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนยสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม
7. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
8. สํานักบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9. สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
11. โรงเรียนปริ้นสรอแยล
12. สํานักขาวประชาไท
13. สํานักขาวประชาธรรม
14. สํานักขาวกรุงเทพธุรกิจ
15. ประชาชนทั่วไป
ผูเขารวมทั้งสิ้น
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จํานวนผูเขารวม
วิทยากร ผูเขารวม รวม
ทั่วไป
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
9
9
1
1
2
2
1
1
29
29
24
308
332

กิจกรรมในระหวางการจัดการประชุม “แผนดินเดียวกัน แตอยูคนละโลก” (เวทีสังคมวิทยาภาคเหนือ)
วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ณ หองประชุม ม.ล. ตุย ชุมสาย อาคาร HB7 ชั้น 8 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
8.30 - 9.00 ลงทะเบียน
9.00 - 9.15 ผศ.เยาวภา ศังขะศิลปน รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม กลาวเปดงาน
9.15 -10.00 รศ.ดร. มารค ตามไท "ความหลากหลายทางวัฒนธรรม: บุญ หรือ กรรม ของสังคม"
10.00-10.15 พักอาหารวาง
10.15 - 12.00 อภิปรายเสวนา “วิกฤตสังคมศาสตร และ/ หรือวิกฤตสังคมไทย?”
รศ.ดร. ไชยันต รัชชกูล
สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ
อ.ดร. ยุกติ มุกดาวิจิตร
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
อ.ดร. สุชาติ เศรษฐมาลินี
สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ
อ.ดร. วราภรณ แชมสนิท
ศูนยสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูดําเนินรายการ: รศ.ดร. สุริชัย หวันแกว สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
12.00 -13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม “จิตสํานึกกับการเปลี่ยนแปลงสูชนบทใหมของสังคมภาคเหนือ”
14.00 -16.30 เวทีหองยอย ประกอบดวย 2 หอง
หอง A “โครงสรางการเมืองและความขัดแยงในสังคมภาคเหนือ” หอง B “วัฒนธรรมการเมืองในสังคมภาคเหนือ”
1. “ ทําความเขาใจกับความคิดทางการเมืองของชาวเสื้อแดงใน
1. วัฒนธรรมการเมืองภาคเหนือ : ขอเสนอระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือ
ทิวากร แกวมณี คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาคเหนือ”:งานวิจัยเบื้องตน
อ.ดร. ปนแกว เหลืองอรามศรี ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2. ความขัดแยงและความรุนแรงของ “การเมืองทองถิ่น” ในภาคเหนือตอนบน: บท
มช.
สํารวจทางสถิติเกี่ยวกับ “การลอบสังหาร” นักการเมืองทองถิ่นในรอบทศวรรษ
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อ.ดร. อรัญญา ศิริผล ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มช.
สืบสกุล กิจนุกร สาขาพัฒนาสังคม มช.
นพพล อาชามาส สาขาพัฒนาสังคม มช.
2 ความคิดทางการเมืองของชาวเสื้อเหลือง: บททดลองเสนอกรณีผูหญิงใน
สังคมภาคเหนือ
ผศ.ดร.นงเยาว เนาวรัตน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2 ความ(ไม) เปนธรรมในโลกไซเบอร: เสรีภาพบนอินเตอรเน็ต กับ อํานาจ
ซอนรูปของระบบกฎหมายไทย
อ. ทศพล ทรรศนกุลพันธ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

(พ.ศ.2543-2552)
ณัฐกร วิทิตานนท สํานักวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
3. บทบาทผูนําชุมชนในการจัดการความขัดแยงในทองถิ่น
กรณีศึกษา
:
ภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย
รอ. ทพญ.ดร. สุพัตรา จิตตเสถียร คณะสังคมศาสตร ม. นเรศวร
4. จากมูเจะคีถึงอําเภอกัลยาณิวัฒนา: อัตลักษณชาติพันธุและพื้นที่ของการชวงชิง
ศูนยชาติพันธุศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม
อ.ดร. มาลี สิทธิเกรียงไกร
ผูวิจารณ: รศ.ดร.ธเนศวร เจริญเมือง คณะรัฐศาสตร ม.เชียงใหม
ผูดําเนินรายการ: ผศ. ชุลีพร วิมุกตานนท คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยพายัพ

ผูวิจารณ: รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล รองผูอํานวยการสถาบันประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูดําเนินรายการ: อ.พลวัฒ ประพัฒนทอง มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

16.30-17.30 เปดเวทีสนทนา และ สังเคราะหภาพรวม
โดย ศ.ดร.อานันท กาญจนพันธุ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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บรรยากาศทั่วไประหวางพักการสัมมนา

ลงทะเบียนผูเขารวมประชุม

จํานวนผูเขารวมประชุมกวา 300 คน

รศ.ดร.มารค ตามไท keynote speakers ของงาน
สัมมนา

เวทีอภิปรายเรื่อง “วิกฤตสังคมไทยและ/หรือวิกฤต
สังคมศาสตร?

คณาจารยและนักศึกษาจากภาควิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา มช.นําเสนอบทความงานวิจัย
หอง A
7

ศ.ดร.อานันท กาญจนพันธุ
ภาควิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา มช. ในฐานะกรรมการสภาวิจัย
แหงชาติมอบของที่ระลึกใหแกรศ.ดร. สุริชัย หวันแกว
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วิทยากร

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล หนึ่งในกรรมการสภา
วิจัยแหงชาติ

บรรยากาศชวงพักกลางวัน ใตอาคาร HB7 ชั้น 8 คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

อ.ดร. มาลี สิทธิเกรียงไกร หนึ่งในวิทยากร
นําเสนอบทความหอง B

บรรยากาศนําเสนอบทความหอง B
ทิวากร แกวมณี คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยากร และผูวิจารณ รศ.ดร.ธเนศวร เจริญเมือง คณะ
รัฐศาสตร ม.เชียงใหม

ผศ.ดร.นงเยาว เนาวรัตน คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม วิทยากรนําเสนอบทความ
และ อ.พลวัฒ ประพัฒนทอง มหาวิทยาลัยแมฟา
หลวง ดําเนินรายการ หอง A
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บทคัดยอของบทความที่นําเสนอในเวทีสัมมนา
หอง A “โครงสรางการเมืองและความขัดแยงในสังคมภาคเหนือ”
ปนแกว เหลืองอรามศรี, อรัญญา ศิริผล, สืบสกุล กิจนุกร, นพพล อาชามาส ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พัฒนาการความคิดทางการเมืองของชาวเสื้อแดงในจังหวัดเชียงใหม
การชุมนุมของกลุมคนเสื้อแดงจํานวนมหาศาลในใจกลางเมืองหลวงของประเทศไทยในชวงตนป
2553 ที่ผานมา ซึ่งยุติลงดวยการเขาสลายการชุมนุมของทหาร นับเปนปรากฏการณทางสังคมที่มีความสําคัญ
อยางยิ่งในประวัติศาสตรของสังคมไทย แมวาการรวมตัวกันและเดินทางเขาสูกรุงเทพฯของชาวชนบทเพื่อ
เรียกรองใหรัฐแกไขปญหาและความเดือดรอนของตนจะไมใชสิ่งที่แปลกใหมในสังคมไทย
เพราะเกิดขึ้น
สม่ําเสมอมาทุกยุคทุกสมัย ไมวาจะเปนการรวมตัวของเกษตรกรเพื่อเรียกรองใหรัฐแกไขปญหาราคาพืชผล
ตกต่ํา การเรียกรองเรื่องพ.ร.บ.ปาชุมชน และการชุมนุมของสมัชชาคนจน ตลอดจนการชุมนุมของกลุม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เปนตน แตการรวมตัวกันชาวเสื้อแดงที่เริ่มตนตั้งแตป 2552 มาจนถึง
การปกหลักชุมนุมยืดเยื้อกวาสี่เดือนในตนป 2553 นับเปนปรากฏการณการเคลื่อนไหวทางการเมืองของ
ประชาชนจากภาคชนบทที่มีลักษณะพิเศษในหลายประการดวยกัน ทั้งนี้ ไมวาจะเปนจํานวนของผูเขารวมซึ่ง
มากมายนับแสนคน ผูชุมนุมประกอบไปดวยผูคนที่มีความหลากหลายอาชีพจากทั่วทุกสารทิศในภาคเหนือ
และภาคอีสานของไทย ประเด็นรวมของการชุมนุม ซึ่งไมไดจํากัดอยูแตในมิติเฉพาะทางเศรษฐกิจหรือ
ทรัพยากร หรือความเดือดรอนเฉพาะดานเชนเดียวกับการชุมนุมที่เคยมีมาในประวัติศาสตรไทย หากแตรอย
รัดกันดวยความคับของใจตอความไมเปนธรรมทางการเมือง ความไมพอใจตอวิธีปฏิบัติแบบสองมาตรฐาน
ของรัฐ และการแทรกแซงทางการเมืองของทหารและอํานาจนอกระบบรัฐสภา ซึ่งไดกลายเปนเหตุผลสําคัญที่
นําไปสูขอเสนอของผูชุมนุมใหมีการยุบสภาและจัดใหมีการเลือกตั้งใหมขึ้น สิ่งที่นาสนใจคือ การรวมตัวของ
ชาวชนบทในการชุมนุมในครั้งนี้ ไดรวมกันนิยามตัวตนทางการเมืองขึ้นใหม ไมใชเพียงในฐานะเกษตรกรหรือ
ชาวชนบทผูไดรับความเดือดรอนจากนโยบายอันไมเปนธรรมของรัฐ หากแตเปน “ไพร” ชาวเสื้อแดง ชนชั้น
ลางในสังคมผูถูกเลือกปฏิบัติและกดทับทางการเมืองมาเปนเวลานาน ผูตองการเขามามีสวนรวมในการสราง
บรรทัดฐานใหกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศ
เปนที่นาเสียดายวา ขอเรียกรองของชาวชนบทผูรวมตัวกันภายใตสัญลักษณทางการเมืองของชาวเสื้อ
แดงนั้น กลับไมไดรับการเอาใจใสอยางจริงจังจากภาครัฐ การประกาศใชพระราชกําหนดวาดวยการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (หรือที่เรียกวา พ.ร.ก. ฉุกเฉิน) และการยุติการชุมนุมดวยการใช
กําลังเขาปราบปรามไมเพียงไดนําพาใหความขัดแยงดําเนินไปสูสถานการณอันรุนแรง
ยังผลใหมีผูเสียชีวิต
มากกวา 89 คนและบาดเจ็บอีกนับรอย ตลอดจนการเผาหางสรรพสินคาและโรงภาพยนตร หากแตรัฐยังไดแปร
สภาพใหผูชุมนุมเหลานี้ใหกลายสถานะเปนผูกอการราย และกลับสูภาคชนบทดวยบาดแผลที่ปราศจากการ
เยียวยา ภาพลักษณของชาวเสื้อแดงที่ปรากฏตามสื่อกระแสหลัก และขอคิดเห็นของตัวแทนในภาครัฐ มัก
เปนไปในลักษณะของคนจนผูไรการศึกษา ชักจูง จางวาน หรือยุยงปลุกปน ใหหลงเชื่อดวยวิทยุชุมชน และ
9

กลไกทางการเมืองตางๆ หรือมิเชนนั้น ก็กลายเปนภาพของชาวบานผูยากจนผูถูกมอมเมาดวยนโยบายประชา
นิยมของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ผูสรางระบบอุปถัมภแบบใหมขึ้นในสังคมชนบท ทัศนะของรัฐและ
สื่อกระแสหลัก ในการมองชาวเสื้อแดงจากฐานคติวาดวยความยากจน หรือความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ
ระหวางเมืองและชนบทนี้ มีลักษณะของการทึกทักเอาเศรษฐกิจกําหนด ขาดมิติทางประวัติศาสตร และมอง
ชาวชนบทในฐานะ “เหยื่อ”ที่ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห ไมตางอะไรไปจากทฤษฎี โง-จน-เจ็บ ที่มัก
ถูกนํามาใชเพื่ออธิบายภาวะดอยพัฒนาของชาวชนบทไทยมาตลอดหลายทศวรรษที่ผานมา
การพยายามทําความเขาใจขบวนการทางการเมืองของชาวเสื้อแดงจากมุมมองของชาวบานเองนั้น เปน
ประเด็นที่ยังคงขาดการศึกษาอยางเปนระบบ
งานศึกษาที่มีอยูบางซึ่งชวยเปดมุมมองใหมๆในการวิเคราะห
ปรากฏการณดังกลาว ก็ยังคงมีอยูอยางจํากัด อาทิ งานของอภิชาติ สถิตนิรามัย และคณะ ซึ่งศึกษาชาวบานใน
จังหวัด นครปฐม อุบลราชธานี และเชียงใหม ไดชี้ใหเห็นเบื้องตนวา ปญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจไมนาจะ
เปนสาเหตุหลักในการเขารวมชุมนุมของชาวบานเสื้อแดง หากแตมาจากเงื่อนไขอันซับซอนของพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจและการเมืองที่ชาวชนบทเขามามีสวนรวมมากขึ้นในการเมืองในระบบรัฐสภา (มติชนรายวัน 14 มิ.ย.
2553) เชนเดียวกับนักวิชาการทานอื่นๆ อาทิ ชารลส คายส นักมานุษยวิทยาอเมริกัน ผูศึกษาสังคมชนบทอีสาน
มากวา 5 ทศวรรษ ซึ่งมีความเห็นวา ความไมเสมอภาคทางชนชั้นและชาติพันธุ ระหวางชนชั้นกลางในกรุงเทพฯ
และชาวชนบทในอีสาน เปนบริบทสําคัญที่นํามาสูการเหยียดหยามและใสรายปายสีชาวบานในชนบทอีสานวา โง
เขลาทางการเมือง และหลงยึดติดอยูกับผูอุปถัมภเชน ทักษิณ ชินวัตร ทัศนะที่มีอคติดังกลาวของสังคมเมือง เปน
ที่มาสําคัญของความไมพอใจในหมูชาวบานที่สั่งสมมาอยางตอเนื่อง
ที่รัฐสวนกลางเองไมเคยใหความสําคัญ
ขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงในภาคชนบท ที่มีการอพยพและเดินทางเพื่อประกอบอาชีพในตางถิ่นมากขึ้น ก็ได
เอื้ออํานวยตอการเปดโลกทัศนทางการเมืองที่กวางขวางยิ่งขึ้นในหมูคนรุนใหมของอีสาน (มติชนรายวัน 26 พ.ค.
2553)
บทความชิ้นนี้ มีสมมติฐานเชนเดียวกับนักวิชาการขางตน ที่เห็นวา เงื่อนไขและที่มาของการตัดสินใจเขา
มีสวนรวมทางการเมืองดวยการชุมนุมของชาวเสื้อแดงจากที่ตางๆ นั้น นาจะเกิดขึ้นจากกระบวนการทาง
ประวัติศาสตรที่สั่งสมในหลากหลายมิติ คณะผูเขียนเห็นวา การอธิบายปรากฏการณความขัดแยงทางการเมือง
ระหวางรัฐและชาวเสื้อแดง ตลอดจนระหวางชาวเสื้อแดงและเสื้อเหลือง ดวยวิธีคิดที่แยกขั้วระหวางเมืองและ
ชนบท หรือระหวางการเมืองในและนอกระบบรัฐสภานั้น ไมนาจะเปนตัวแบบที่ชวยใหเขาใจความซับซอนของ
ปรากฏการณดังกลาวได อีกทั้งยังเปนการทําใหปรากฏการณดังกลาวมีลักษณะหยุดนิ่ง และขาดไรซึ่งมิติทาง
ประวัติศาสตร
ในการศึกษาการกอรูปของจิตสํานึกทางการเมือง และพัฒนาการเชิงปฏิบัติการ/ขบวนการของชาวเสื้อ
แดงในภาคเหนือ บทความชิ้นนี้ ใหความสําคัญกับวิธีคิด และปฏิบัติการของชาวบานในฐานะผูตระหนักรูทางการ
เมือง โดยมีสมมติฐานพื้นฐานวา มีเงื่อนไขทางประวัติศาสตรที่สลับซับซอนและแตกตางกันไปในแตละพื้นที่ที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจนิยามตนเองในฐานะชาวเสื้อแดง และเขารวมในปฏิบัติการทางการเมือง ในแงพัฒนาการ
ทางการเมืองนั้น การเปดกวางมากขึ้นของสิทธิในการแสดงออกทางการเมืองนับตั้งแตทศวรรษที่ 1980 เปนตน
มา การเมืองภายใตรัฐธรรมนูญ 2540 รูปแบบของการแสดงออกทางการเมืองทั้งในระบบตัวแทน และการเมือง
ทางตรง ไดเอื้ออํานวยใหทั้งเวทีการเลือกตั้งในระดับตางๆ และเวทีทองถนน เปนสนามในการฝกฝนและบมเพาะ
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การคิดและวิเคราะหเชื่อมโยงปญหาทองถิ่นกับนโยบายรัฐ และนโยบายพรรคการเมือง ตลอดจนความสัมพันธ
ทางอํานาจในระนาบตางๆใหกับชุมชนทองถิ่นทั้งในเมืองและชนบทเปนอยางดี
ปฏิสัมพันธกับองคกรพัฒนา
เอกชน หนวยงานพัฒนาของรัฐ และนักการเมืองทองถิ่น กิจกรรมรวมกลุมทั้งภายในและภายนอกชุมชน การ
ประทวงในประเด็นสิทธิในทรัพยากรและราคาพืชผล การเลือกตั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ การรับรูขาวสาร
ผานสื่อที่เพิ่มจํานวนชองทางขึ้นอยางมากมายในสามทศวรรษที่ผานมาจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการกอรูปของ
จิตสํานึกและประสบการณทางการเมืองของชาวเสื้อแดง การตื่นตัวในการกระทําการในระดับกลุมเพื่อเรียกรอง
สิทธิและความเปนธรรมทางการเมือง
ตลอดจนความสัมพันธอันหลากหลายระหวางชุมชนกับนักการเมืองใน
ระดับตางๆ และหนวยงานตางๆจากภายนอกชุมชน
ในแงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การผนวกชนบทเขาเปนสวนหนึ่งเศรษฐกิจเสรีนิยมใหมของโลก
อยางเขมขนของนโยบายการพัฒนาของพรรคไทยรักไทย ที่แมในดานหนึ่งจะกอใหเกิดความขัดแยงในการแยงชิง
ทรัพยากรในระดับชุมชน ระหวางกลุมทุนและชาวบานที่กวางขวางขึ้น แตในอีกดานหนึ่งกลับไดสรางโอกาสใน
การเขาถึงทรัพยากรเศรษฐกิจและสวัสดิการในระดับครัวเรือนและปจเจกบุคคลที่ทั่วถึงอยางไมเคยเปนมากอน
และเปดชองทางการยังชีพของชาวชนบทที่ไมไดยึดติดกับที่ดินเพียงอยางเดียว
หากแตเปลี่ยนสถานะเปน
เกษตรกรที่เขาถึงงานในหลากหลายอาชีพ ที่มีการเคลื่อนยาย ตัดผานชนบทและเมืองในระนาบและความถี่ที่
เขมขนขึ้นกวากอนอยางมาก
การเดินทางและดํารงอยูในหลากหลายสถานะอาชีพไดเปดโลกทัศนทั้งทาง
เศรษฐกิจและการเมือง เพิ่มอํานาจการวิเคราะหเปรียบเทียบนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐ และพรรคการเมืองใน
มิติตางๆที่สงผลตอความเปลี่ยนแปลงในชีวิตความเปนอยู อันเปนเงื่อนไขสําคัญที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการของ
การเมืองในชนบทและชุมชนทองถิ่นในเมือง ที่ทําใหการเลือกตัวแทนทางการเมืองที่มีพื้นฐานมาจากขอมูลในเชิง
นโยบายทวีความสําคัญมากยิ่งขึ้น และในบางพื้นที่ ไดพัฒนาไปสูการที่ชาวบานนิยามตนเองและความเปน
ทองถิ่นที่สัมพันธกับพรรคการเมืองมากขึ้น
คณะผูเขียนยังเห็นอีกวา การรัฐประหารและการปดกั้นสื่อโดยรัฐ เปนเงื่อนไขสําคัญที่ผลักดันใหเกิด
พัฒนาการที่จิตสํานึกทางการเมืองไดแปรเปลี่ยนสูปฏิบัติการทางการเมืองในหมูชาวชนบท
และปญญาชนใน
ทองถิ่น ทั้งนี้บทบาทของตัวกลาง (mediator) อันหลากหลาย และกลไกเครือขายอันซับซอน มีความสําคัญอยาง
ยิ่งในกระบวนการยกระดับจิตสํานึกสูปฏิบัติการเคลื่อนไหวทางการเมือง ทั้งในการสรางความตื่นตัวทางการเมือง
และเชื่อมตอกลุมชนที่แตกตางกันในแตละทองถิ่น ที่มีที่มาตลอดจนจินตนาการทางการเมืองและสังคมที่ตางกัน
เขาเปนขบวนการเดียวกันที่มีฐานสมาชิกอันมหาศาล งานวิจัยชิ้นนี้ ใหความสําคัญกับบทบาทของตัวกลางใน
ระดับตางๆ อาทิ ปญญาชนฝายซายจากสวนกลาง ปญญาชน/ผูนําทองถิ่น ตัวแทนพรรคการเมือง หัวคะแนน
นักจัดรายการวิทยุ ฯลฯ ซึ่งทําหนาที่ในการใหขอมูล สนับสนุน/เพิ่มชองทางในการเขาถึงขอมูลประเภทตางๆ
เพิ่มอํานาจในการวิเคราะหใหกับชาวบาน ตั้งคําถามใหมๆที่มีตอความเหลื่อมล้ําของความสัมพันธทางอํานาจที่ไม
เทาเทียม สนับสนุนการจัดตั้งองคกรในชุมชน การระดมทุน ตลอดจนกระตุนใหเกิดปฏิบัติการทางการเมืองขึ้นใน
ระดับทองถิ่น เครือขายทางการเมืองในรูปแบบตางๆไดถูกพัฒนาขึ้น ผานสถาบันและกลไกหลายประเภท ทั้ง
สถาบันและกลไกทางการเมืองใหม และสถาบันเดิมที่มีอยู อาทิ วิทยุชุมชน โรงเรียนนปช. สื่อสิ่งพิมพและ
รายการโทรทัศนผานจานดาวเทียม เวทีปราศรัย กิจกรรมทอดผาปา และการจัดโตะจีน ฯลฯ ซึ่งไมเพียงทํา
หนาที่สงผานขอมูลและการวิเคราะหปญหาความไมเปนธรรมในระดับตางๆ หลอหลอมวิธีคิด วิธีวิเคราะห
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จินตนาการทางการเมืองของชาวเสื้อแดงใหไปในทิศทางเดียวกันที่ไปไกลกวาปริมณฑลของปญหาเศรษฐกิจใน
ระดับทองถิ่น แตยังมีบทบาทสําคัญในการเชื่อมรอยขบวนการในระดับทองถิ่นและระดับชาติเขาดวยกัน
บทความชิ้นนี้ ศึกษาพัฒนาการทางความคิด และประสบการณทางการเมืองของชาวเสื้อแดงกลุมตางๆ
โดยชี้ใหเห็นวา ขบวนการเสื้อแดงนั้นมีคุณลักษณะที่ตัดผานและขามชนชั้นทางเศรษฐกิจ และสถานะทางสังคม
โดยมีสัดสวนสมาชิกที่มาจากอาชีพอันหลากหลาย อาทิ แมคา เกษตรกรรายยอย ชาวนาเชา ผูมีอาชีพรับจางใน
เมือง ผูประกอบการธุรกิจ นักการเมือง นักจัดรายการวิทยุ ขาราชการ ฯลฯ กลุมคนเหลานี้ รวมตัวกันดวยเหตุผล
อันหลากหลาย มากไปกวาผลไดจากนโยบายประชานิยมของพรรคไทยรักไทย และใชพื้นที่ปฏิสัมพันธทาง
การเมืองในหลายรูปแบบ อาทิต ตลาด สภาน้ําชา เวทีปราศรัย รายการวิทยุ งานบุญประเพณี และการชุมนุมที่
กรุงเทพฯ เพื่อสื่อสารและแสดงออกถึงจินตนาการทางการเมืองของตน บทความวิเคราะหพัฒนาดังกลาว จาก
งานวิจัยในชวงกรกฎาคม-สิงหาคม 25553 ที่ผานมา ซึ่งใชวิธีวิทยาทั้งการสัมภาษณเชิงลึกกับชาวบาน และแกน
นํานปช. ในพื้นที่อ.ฝาง อ.สันกําแพง อ.แมออน และอ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ตลอดจนสุมตัวอยางเพื่อ
สํารวจแบบสอบถามในงานชุมนุมที่สําคัญสองเหตุการณ คือ งานบุญวันเกิดอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร
ที่อ.สันกําแพง และงานปราศรัยของพรรคเพื่อไทยที่จังหวัดลําพูน โดยเลือกกลุมตัวอยางที่ครอบคลุมความ
หลากหลายของสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของชาวเสื้อแดง และใหความสําคัญกับจิตสํานึกและประสบการณ
ที่แตกตางกันทั้งในระดับปจเจกบุคคลและระดับกลุม ที่มีผลตอพัฒนาการ และการหลอหลอมความคิดทาง
การเมืองของพวกเขาเหลานั้น ตลอดจนผลสะเทือนทั้งในระดับความคิด และความรูสึกที่ชาวบานมีตอจาก
ประสบการณทางการเมืองในการเขารวมชุมนุมในกรุงเทพฯ

อ. ทศพล ทรรศนกุลพันธ อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ความ(ไม)เปนธรรมในโลกไซเบอร: เสรีภาพบนอินเตอรเน็ต กับอํานาจซอนรูปของระบบกฎหมาย
ไทย
รัฐไทยไดประกาศตนผานรัฐธรรมนูญทุกฉบับวาเปนรัฐประชาธิปไตย หากแตคุณภาพของสังคม
ประชาธิปไตยยอมตองแสดงออกผานทางความคิดเห็นที่แตกตางหลากหลายในสังคมนั้นๆ การประกัน
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นจึงมีความจําเปนในการถวงดุล ตรวจสอบชี้วัด ประเด็นสาธารณะตางๆวา
ประชาชนจะสามารถมีสวนรวมในการกําหนดอนาคตของสังคมไดอยางแทจริง ปจจุบันอินเตอรเน็ตเปน
อีกชองทางหนึ่งที่มีคนจํานวนมากเขาใชเพื่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ในสถานการณสําคัญ
ของสังคมการเมืองมีการหยิบเอากระแสความคิดเห็นในโลกไซเบอรมาเปนตัวชี้วัดกระแสสังคม แตสิ่งพึง
ระวัง คือ น้ําหนักของความคิดเห็นในโลกไซเบอรมิไดเปนตัวแทนประชากรในสังคมการเมืองไทยทั้งในเชิง
ปริมาณ และคุณภาพ ก็เนื่องดวยการบิดเบือนจากอํานาจตางๆหลากหลายรูปแบบ อาทิ การใชอํานาจ
รัฐในการปดเว็บไซต ปรักปรําจับกุม ผูที่แสดงความคิดเห็นตางไปจากรัฐ โดยอาศัย พระราชบัญญัติการ
กระทําความผิดทางคอมพิวเตอร ซึ่งมีผลกระทบตอ ดุลยภาพในการแสดงความคิดเห็นของสังคมการ
เมืองไทยอยางไมเปนธรรมยิ่ง ดังนั้นการแสวงหาแนวทางในการตรวจสอบการใชอํานาจตามอําเภอใจ
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ของรัฐ และการปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับหลักประกันสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญจึงเปนสิ่งที่
จําเปนตองพิจารณา

หอง B “วัฒนธรรมการเมืองในสังคมภาคเหนือ”
ทิวากร แกวมณี คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง วัฒนธรรมการเมืองคนไทย
ภาคเหนือ : ขอเสนอระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือ
วัฒนธรรมทางการเมือง (political culture) เปนแนวทางวิชาการที่”คสาสิค” (classic) ที่อาจ
อธิบายพัฒนาการและสถาภาพของประชาธิปไตยของประเทศตางๆ
แนวความคิดดังกลาว
เปน
แนวความคิดที่สะทอนการเปลี่ยนแปลงของทัศนคติ ความคิด และพฤติกรรมของกลุมคนในสังคม ที่ผันตรง
ไปตามสภาพของประชาธิปไตย
เปนที่นาสังเกตวา พัฒนาการของวัฒธรรมทางการเมืองที่เปน
ประชาธิปไตยไทย มีการเปลี่ยนแปลง อยางนอยที่สุดคือ รูปธรรมของพฤติกรรมการมีสวนรวม แตเปนที่
นาสังเกตวา พฤติกรรมการมีสวนรวมในระบอบประชาธิปไตยที่มากขึ้น มีผลลัพทตอการพิจารณาการ
พัฒนาการของประชาธิปไตยในสังคมอยางไร โดยโครงการวิจัยนี้ เริ่มตนศึกษาจากวัฒนธรรมของคนไทย
ในถาคเหนือ เพื่อเปนจุดเริ่มตนของการวิจัยวัฒนธรรมของคนไทยทั้งสังคม
รอ. ทพญ.ดร. สุพัตรา จิตตเสถียร เรื่องบทบาทผูนําชุมชนในการจัดการความขัดแยงในทองถิ่น
กรณีศึกษา : ภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย
รายงานการวิจัย เรื่อง บทบาทผูนําชุมชนในการจัดการความขัดแยงในทองถิ่น กรณีศึกษา
: ภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย มีวัตถุประสงค ดังนี้ 1. เพื่อทราบสภาพปญหาความขัดแยง
และวิเคราะหหาปจจัยสาเหตุของความขัดแยงที่เกิดขึ้นในชุมชนเปาหมายที่ศึกษา 2.เพื่อศึกษาบทบาท
ผูนําชุมชนในการจัดการกับความขัดแยงในชุมชน และ 3.เพื่อนําเสนอแนะแนวทาง หรือวิธีการเพื่อการ
จัดการความขัดแยงที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย โดยใชแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพเปนหลัก
ทําการศึกษาในกลุมผูนําชุมชน ไดแก ผูนําชุมชนฝายทองที่ ฝายทองถิ่น และผูนําธรรมชาติ
ผลการศึกษาวิจัย พบวา ปจจัยสาเหตุของความขัดแยงในชุมชน ที่พบมากที่สุด คือ (1) ความ
ขัดแยงดานผลประโยชน สวนใหญเปนประเด็นเรื่องที่ทํามาหากิน การจัดสรรเงินงบประมาณและ
ผลประโยชนทับซอนจากนโยบายของรัฐ (2) ความขัดแยงดานขอมูล ซึ่งมีสาเหตุจากการดอย
ประสิทธิภาพ กระบวนการสื่อสาร และการรับรูขาวสาร ขอมูล ยังไมครอบคลุม ซึ่งเกี่ยวโยงกับ ความ
ขัดแยงดานโครงสราง ดวย ไดแก ความเหลื่อมล้ําระหวางอํานาจของชาวบาน กับภาครัฐ ในดาน “อํานาจ
การตอรอง” “การเขาถึงสื่อ” และ “โอกาสของการเรียนรู”ทําใหเกิด ความขัดแยงแบบไมสมมาตร
(Asymmetric conflict) รวมกับ มีการแขงขันทางการเมืองทองถิ่นสูง จึงพบความขัดแยงดาน
ความสัมพันธดวย เพราะชาวบานเกิดความ ไมไววางใจกัน และการมีอคติตอกัน นอกจากนั้นยังพบวามี
สถานการณ “รัฐขัดแยงกับประชาชน” แสดงใหเห็นถึง อํานาจในการมีสวนรวมตัดสินใจที่ไมเทาเทียมกัน
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จึงมีการละเมิดกฎหมายในหลายๆพื้นที่ กลายเปนขอพิพาทที่เรื้อรัง
ศูนยศึกษาชาติพันธุและการพัฒนา เรื่อง จากมือเจะคีถึงอําเภอกัลยานิวัฒนา: อัตลักษณชาติ
พันธุและพื้นที่ของการตอสู
ความขัดแยงของวิธีคิดและแนวทางการปฏิบัติระหวางรัฐศูนยกลางกับชาวบานที่เปนคนชาย
ขอบไดประทุขึ้นทั้งกอนและหลังจากที่พื้นที่มือเจะคีหรือวัดจันทรไดรับการประกาศใหเปนอําเภอกัลยานิ
วัฒนาเมื่อเดือนธันวาคม 2552 ปจจุบันปญหาดังกลาวไดรับการขยายเปนวงกวางเขาสูเวทีสาธารณะทั้ง
ในระดับทองถิ่นและระดับชาติดวยประเด็นขอถกเถียงเกี่ยวกับกระบวนการมีสวนรวมของชาวบานใน
การนิยามและวางแผนพัฒนาอําเภอใหม บทความนี้นําเสนอวาปรากฏการณของความขัดแยงดังกลาว
กลายเปนพื้นที่ของการตอสู (contested terrain) เพื่อแยงชิงอํานาจและความมีตัวตนของชาวปกา
เกอะญอ(กะเหรี่ยง)ทามกลางการขยายอํานาจรัฐ (territorialization) ที่พยายามเขาไปควบคุมพื้นที่ซึ่ง
อํานาจรัฐยังเขาไมถึง (non-state space) โดยทําการตรวจสอบพัฒนาการของความขัดแยงที่เกิดขึ้น
กับทั้งวาทกรรมวาดวย “การมีสวนรวม” ระหวางชาวบานกับรัฐในพื้นที่อําเภอกัลยานิวัฒนา

ณัฐกร วิทิตานนท นักวิชาการคณะนิติศาสตร ม.แมฟาหลวง
ความขัดแยงและความรุนแรงของ “การเมืองทองถิ่น” ในภาคเหนือตอนบน: บทสํารวจทางสถิติ
เกี่ยวกับ “การลอบสังหาร” นักการเมืองทองถิ่นในรอบทศวรรษ (พ.ศ.2543-2552)
“การลอบสังหาร” ที่เกิดขึ้นกับนักการเมืองระดับทองถิ่นในประเทศไทย ปรากฏใหเห็นเปนขาว
บนหนา หนัง สือพิมพ อยูโ ดยตลอด งานชิ้ นนี้ เองก็เริ่ม ตนจากความใคร รูตอ ประเด็นความรุน แรงที่เกิด
ขึ้นกับการเมืองระดับทองถิ่นดังกลาวนั่นเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งกับ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน อยาง
นอ ยๆ เพื่อ ใหทราบถึ งจํานวนนั กการเมือ งทอ งถิ่ นภาคเหนือ ตอนบนซึ่ง ถูก ลอบสัง หารในรอบ 10 ป
ตั้ง แต ป พ.ศ.2543-2552 และสามารถเปรียบเที ยบระดับความรุ นแรงที่เ กิดขึ้นในแตล ะป และในแตล ะ
พื้นที่ได ซึ่งอาศัย “การวิจัย เชิงปริมาณ” เปนพื้นฐาน โดยเก็บรวมรวมขอมูลจากรายงานขาวเหตุการณ
ในหนังสือพิมพรายวันจากนั้นจึงนํา ขอมูลตางๆ ที่ไดมาแปลงคาเปนตัวเลข กอนที่จะบันทึกและทําการ
ประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร SPSS for Windows
ผลจากการศึกษาพบวา (1) ในหวง 10 ปที่ผานมา มีนักการเมืองทองถิ่นภาคเหนือตอนบนรวม
ทั้งสิ้น 50 ราย (100%) ที่ถูก ลอบสังหาร โดยมีมากถึง 42 ราย (84.0%) ซึ่งตองมาจบชีวิตลงดวยการนี้
แตเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนนักการเมืองทอ งถิ่ นทั้ง หมดและสถิ ติค ดีฆาคนตายในแต ละปของเฉพาะ
พื้นที่แลว ถือวาเปนตัวเลขที่นอยมาก คิดแลวไมถึงรอยละ1 เลยดวยซ้ํา (2) ความรุนแรงลักษณะนี้พบ
กระจัดกระจายแทบทุกจังหวัด โดยพบมากในจังหวัดใหญอยางเชียงราย 16 ราย (32.0%) กับเชียงใหม
15 ราย (30.0%) ซึ่งก็มักจะเกิดขึ้นในพื้นที่หางไกลทั้งสิ้น และความถี่คอนขางสูงในบางพื้นที่เปนพิเศษ
โดยเฉพาะอยางยิ่งอําเภอตามแนวชายแดน (3) แนวโนมตลอด 10 ปที่ผานมา เปนไปอยางไมแนนอน
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โดยมาพุงสูง มากในป 2546 จํานวน 18 ราย (36.0%) เนื่องจากมีอิทธิพลจากปจจัยภายนอกเกี่ยวกับ
นโยบายประกาศสงครามกับยาเสพติดของรัฐบาลขณะนั้นเขามามีสวนดวยเปนอันมาก กอ นที่ 3-4 ปมา
นี้ส ถานการณ จะเบาบางลงจนแทบไมมี ค ดี เ กิ ด ขึ้นอี ก (4) ความรุนแรงลั ก ษณะนี้ซึ่ ง มีส าเหตุ สื บ
เนื่องมาจากความขัดแยงการเมืองโดยตรงปรากฏนอยมาก
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