
 

1 
 

คณะท ำงำนฐำนข้อมูลเหตุกำรณ์ชำยแดนใต ้
ภาอรทมและแนทฌน้ม 

   

สถานการณ์ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงเวลาไตรมาสท่ี  2 ของปี 2560 
ยังคงมีเหตุการณ์ความรุนแรงด ารงอยู่ ซึ่งบางเหตุการณ์มีนัยทางการเมืองท่ีสอดคล้องกับ
พัฒนาการของความขัดแย้งท่ีน่าสนใจ จากสถิติท่ีรวบรวมไว้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วง
ระยะเวลาน้ีท้ังส้ิน 215 ครั้ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรกร้อยละ 58 ในช่วงเวลาสามเดือน
ดังกล่าวมีผู้บาดเจ็บล้มตายจ านวน 222 ราย ซึ่งเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 69 ในจ านวนน้ีมี
ผู้เสียชีวิต 71 ราย และบาดเจ็บ 151 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าน้ี จ านวน
ผู้เสียชีวิตยังคงมีระดับท่ีใกล้เคียงกัน แต่จ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าตัว 

           ภาพประกอบ 1 
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จ านทนเหตุการณ์ราฬเดืธนขธนโตรมาสทฝ่ 2 ขธนปฝ 2017 
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ภาพประกอบ 2  

  
สถิติ ข้ างต้นส่ งผลให้ยอดสะสมของ

เหตุการณ์อยู่ท่ี 19,385 ครั้ง ในขณะท่ีมีผู้เสียชีวิต
และบาดเจ็บอยู่ท่ี  6,593 ราย และ 13,085 ราย 
ตามล าดับ กล่าวได้ว่าความขัดแย้งท่ีปะทุขึ้นมา
ตั้งแต่ต้นปี 2547 หรือนับรวมแล้ว 13 ปีครึ่งน้ัน
สร้างความสูญเสียให้กับชีวิตและทรัพย์สินจ านวน
มาก แม้ว่าแนวโน้มของสถิติในระยะหลังจะดู
เหมือนจะลดลง (ดูภาพประกอบ 3) แต่ก็ไม่อาจกล่าว

ได้ว่าความรุนแรงทางการเมืองท่ียืดเยื้อเรื้อรังน้ัน
ได้ยุติหรือคลี่คลายลงไปแล้ว  เป็นไปได้ว่ า
มาตรการต่างๆ ท่ีด าเนินการอยู่ของฝ่ายต่างๆ 
น้ันอาจยังไม่เพียงพอท่ีจะเผชิญกับการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งท่ีรากเหง้าอย่างจริงจัง ในแง่
น้ีอาจรวมไปถึงการพูดคุยสันติภาพและมาตรการ
ทางการเมืองอ่ืนๆ อีกด้วย ดังท่ีจะสะท้อนให้เห็น
ข้อจ ากัดท่ีปรากฏในไตรมาสน้ี 

ภาพประกอบ 3

 

0

200

400

600

800

1000

0

200

400

600

800

1000

1/04

4/04

3/05

2/06

1/07

4/07

3/08

2/09

1/10

4/10

3/11

2/12

1/13

4/13

3/14

2/15

1/16

4/16

จ ำนวนผู้
เสีฬชีวิตและบำดเจ็บ 

จ ำ
นว

นเ
หต

ุกำ
รณ

์ 

แผนภูมผเปรฝฬบเทฝฬบจ านทนเหตุการณ์ และจ านทนผู้เสฝฬชฝทผตและบาดเจฎบ ราฬโตรมาส  

ต้ันแต่ปฝ  2547 - 2560 (โตรมาสสธน) 

เหตุการณ์ บาดเจฎบล้มตาฬ 

เสฝฬชฝทผต, 70 บาดเจฎบ, 61 

โตรมำสท่ี 1/2560 

จ านทนผู้เสฝฬชฝทผตและบาดเจฎบรทม 131 ใน 

เสฝฬชฝทผต, 71 

บาดเจฎบ, 151 

โตรมำสท่ี 2/2560 

จ านทนผู้เสฝฬชฝทผตและบาดเจฎบรทม 222 ใน 
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สาเหตุและผลกระทบของความรุนแรง 
จากข้อมูลเหตุการณ์ในไตรมาสท่ีสองของ

ปีน้ีท่ีมีการรวบรวมไว้ พอจะจ าแนกแยกแยะได้ว่า
มีสาเหตุท่ีเกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกดินแดนมาก
ท่ีสุด คือมีอยู่ถึงร้อยละ 58 รองลงมาเป็นสาเหตุ
ท่ีไม่อาจระบุได้อย่างชัดเจนถึงร้อยละ 27 ท่ีเหลือ
เป็นสาเหตุท่ีเชื่อมโยงกับปัญหาอาชญากรรมและ
ยาเสพติดตามล าดับ) อย่างไรก็ตาม พิจารณาจาก
ข้อมูลท่ีส ารวจและเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน

หน้าจะพบว่าสาเหตุ ท่ีเกี่ยวกับการแบ่งแยก
ดินแดนเพิ่มสูงขึ้นเกือบ 5 เท่า ในขณะท่ีสาเหตุท่ี
ไม่สามารถระบุได้ลดต่ าลงจากเดิมร้อยละ 27 (ดู
ภาพประกอบ 4) ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก
เหตุการณ์ส าคัญท่ีมีนัยทางการเมืองซึ่งเกิดขึ้น
หลายจุดพร้อมๆ กันหลายครั้งในช่วงเวลาน้ี ดัง
จะได้กล่าวต่อไป 

ภาอประกธบ 4 

 
 

ในแง่ของพื้นท่ีเกิดเหตุ จะพบว่าปรากฏ
กระจายอยู่ท่ัวท้ัง 3 จังหวัดและ 4 อ าเภอของสงขลา 
ซึ่งเป็นพื้นท่ีประกาศใช้กฎหมายพิเศษ ยกเว้นเจาะไอ
ร้องและสุคิริน โดยจะมีความเข้มข้นกระจุกตัวอยู่ท่ี

หนองจิก (14 ครั้ง) ยะรัง (13 ครั้ง) เมืองยะลา (14 ครั้ง) 
และบันนังสตา (13 ครั้ง) แต่เมื่อพิจารณาลงลึกในระดับ
ต าบล จะพบว่าต าบลบันนังสตาน้ันมีความเข้มข้น
ของเหตุการณ์มากท่ีสุด (9 ครั้ง) (กรุณาดูภาพ 5-8) ) 
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ภาอประกธบ 5 

 
ภาอประกธบ 6 
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ภาอประกธบ 7 

 
ภาอประกธบ 8 
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เมื่อจ าแนกดูเฉพาะเหตุการณ์ท่ีมีสาเหตุ

เกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกดินแดน ซึ่งในท่ีน้ีรวมท้ัง
ปฏิบัติการก่อการความไม่สงบของกลุ่มต่างๆ 
และปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการก่อ
ความไม่สงบของหน่วยงานภาครัฐ จะเห็นว่ามี
การกระจุกตัวสูงในเขตอ าเภอบันนังสตา (10 ครั้ง 
ในจ านวนน้ีมีเหตุเกิดเฉพาะต าบลบันนังสตา
ต าบลเดียวถึง 9 ครั้ง) และตากใบ (10 ครั้ง) 
รองลงมาก็คือหนองจิก (9 ครั้ง) ยะรัง (9 ครั้ง)  
เมืองยะลา (7 ครั้ง) และแว้ง (7 ครั้ง) ในขณะท่ีนา
ทวีและแม่ลานเป็นอีกสองอ าเภอท่ีไม่ได้มีเหตุ
ลักษณะดังกล่าวเกี่ยวข้อง  

 

 
ส่วนประเภทของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

ฐานข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมในช่วงเวลาน้ีระบุว่าการ
ยิงยังถือเป็นประเภทของเหตุการณ์ท่ีมีอยู่มาก
ท่ีสุดคือจ านวน 81 ครั้ง และมีจ านวนไม่แตกต่าง
กันมากนักกับไตรมาสก่อนหน้า สิ่งท่ีแตกต่าง
ออกไปคือประเภทของเหตุการณ์ท่ีมีจ านวน
ตามมาเป็นอันดับสองและสาม น่ันคือการก่อ
วินาศกรรมท่ีมีจ านวน 50 ครั้ง และเหตุระเบิดจ านวน 
43 ครั้ง รูปแบบของการก่อวินาศกรรมและระเบิดน้ันมี
สัดส่วนท่ีสูงขึ้นกว่าไตรมาสก่อนหน้าอย่างโดดเด่น น่ี
อาจเป็นเพราะปฏิบตัิการท่ีมีการประสานสอดคล้องกัน
เกิดขึ้นหลายครั้งในช่วงเวลาน้ี (ภาพประกอบ 9)

ภาอประกธบ 9 
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ส าหรับเหตุการณ์ท่ีมีการใช้ความรุนแรง 
สถิติยังได้เผยให้เห็นว่ามีผู้ได้รับผลกระทบทาง
ตรงท่ีเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงราว 3 เท่า 
กล่าวคือมีผู้บาดเจ็บล้มตายท่ีเป็นผู้ชายร้อยละ 
77 และเป็นผู้หญิงร้อยละ 23 ควรต้องบันทึกไว้
ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ผู้หญิงมี

สัดส่วนได้รับผลกระทบทางตรงมากขึ้นอย่าง
ชัดเจน (ภาพประกอบ 10) ในขณะท่ีเป้าหมาย
ของความรุนแรงท่ีเป็นกลุ่มคนท่ีไร้อาวุธประจ า
กายหรือเป้าหมายอ่อนแอ (soft targets) ยังคงมี
สัดส่วนสูงกว่ากลุ่มคนท่ีมีอาวุธหรือเป้าหมาย
แข็งแกร่ง (hard targets) ราว 2 เท่า (ภาพประกอบ 11) 

 
ภาอประกธบ 10

 
ภาอประกธบ 11 

 

HARD TARGET, 

74 

SOFT TARGET, 

146 

UNCLEAR, 2 

เปรฝฬบเทฝฬบกลุ่ม HARD TARGET และ SOFT TARGET ทฝ่เสฝฬชฝทผต

และบาดเจฎบญนโตรมาสทฝ่ 2 ระหท่านปฝ 2556-2560 

หญผน, 12 

ชาฬ, 119 

จ านทนผู้เสฝฬชฝทผตและบาดเจฎบจ าแนกตามเอถ  

โตรมาสทฝ่ 1/2560 

หญผน, 51 

ชาฬ, 170 

จ านทนผู้เสฝฬชฝทผตและบาดเจฎบจ าแนกตามเอถ  

โตรมาส 2/2560 
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เหตุการณ์ส าคัญ 
 
 ช่วงแรกๆ ของไตรมาสที่สองปรากฏความ
เคล่ือนไหวส าคัญทั้งในด้านการทหารและการเมือง
หลายประการ ซึ่งส่งผลให้ช่วงสามเดือนนี้มีพลวัต
สูงอย่างมาก เริ่มต้นจากเดือนเมษายนที่มีเหตุ
โจมตีจุดตรวจของเจ้ าหน้าที่กลางตัวอ าเภอ
กรงปินังซึ่งส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ 12 
ราย แต่ผลสะเทือนของเหตุการณ์นั้นยังไม่สูง
เท่ากับเหตุการณ์ที่มีการประสานกัน ซึ่งเริ่มต้นใน
คืนวันที่ 6 ต่อเนื่องถึงเช้าวันที่ 7 เมษายน โดย
พบว่ามีการก่อเหตุที่ เ ข้า ข่ายวินาศกรรม 58 
เหตุการณ์ ด้วยการลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้า (โดยมี
บางจุดเจ้าหน้าที่สามารถเก็บกู้ ไว้ได้ ) เผายาง
รถยนต์และหม้อแปลงไฟฟ้า เหตุการณ์กระจายอยู่
ใน 19 อ าเภอของ 4 จังหวัด ทั้งหมดนี้ไม่มีรายงาน
ผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต แต่กลับส่งผลสะเทือน
ในทางการเมืองสูง ที่เป็นเช่นนั้นก็เนื่องจากว่าห้วง
เ วลาที่ เ กิ ด เห ตุนั้ น ใ ห้ห ลั งก า รป ระ กาศ ใ ช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่อย่าง
เป็นทางการ มีเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าเครือข่ายของผู้
ก่อเหตุมีการเตรียมการอยู่ก่อนแล้วระยะหนึ่ง ควร
ต้องบันทึกไว้ด้วยว่าเมื่อคร้ังลงคะแนนเสียงเพื่อรับ
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เป็น
เขตที่มีเสียงไม่รับร่างในสัดส่วนที่สูงสวนทางกับผล
การลงประชามติส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในเขตภาคใต้ 
นัยส าคัญของเหตุการณ์เหล่านี้จึงดูจะเป็นการส่ง
สัญญาณต่อต้านอ านาจรัฐอย่างชัดเจน 

 เหตุการณ์ข้างต้นไม่มีกลุ่มใดประกาศความ
รับผิดชอบเหมือนกับแบบแผนเดิมที่มีมาโดยตลอด 
แต่ก็เชื่อกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นเป็นปฏิบัติการ
ของกองก าลังบีอาร์เอ็น ซึ่งกุมสภาพโดยผู้น าใน
ระดับพื้นที่ซึ่งมีท่าทีคัดค้านการพูดคุยสันติภาพ “ที่
ด าเนินการอยู่” ระหว่างรัฐบาลไทยกับกลุ่มมาราปา
ตานี ส่ิงที่เสริมสมมติฐานดังกล่าวให้มีน้ าหนักก็คือ
แถลงการณ์ที่ เผยแพร่ตามมาและถ้อยค า ใ ห้
สัมภาษณ์ของผู้ทีอ่้างว่าเป็นสมาชิกบีอาร์เอ็นในอีก
ไม่กี่วันหลังจากนั้น  

ในวันที่ 10 เมษายน แถลงการณ์ที่ระบุว่า
จัดท าโดยแผนกข่าวสารของบีอาร์เอ็นก็เผยแพร่
ผ่านส่ือมวลชนหลายส านัก ยืนยันว่าการพูดคุย
สันติภาพเป็นวิถีทางหนึ่งในการคล่ีคลายความ
ขัดแย้ง แต่ก็วิจารณ์กระบวนการพูดคุยที่ด าเนินอยู่ 
พร้อมเสนอแนวทาง 3 ประการ ได้แก่ หนึ่ง การ
พูดคุยต้องเกิดจากความต้องการของทั้งสองฝ่ายที่
เกี่ยวข้องในความขัดแย้งและจะต้องเห็นพ้องอย่าง
สมัครใจที่จะหาทางออกร่วมกัน กระบวนการ
ดังกล่าวจะต้องมีส่วนร่วมจากฝ่ายที่สาม หรือใน
ที่นี้คือประชาคมระหว่างประเทศในฐานะที่เป็นผู้
สังเกตการณ์หรือสักขีพยาน สอง คนกลางผู้ไกล่
เกล่ียจะต้องมีความน่าเชื่อถือและมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติของนานาชาติ 
กล่าวคือต้องเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ต้องไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน และต้องอ านวยการพูดคุย
ตามกระบวนการที่เห็นพ้องต้องกันของคู่ขัดแย้ง  
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และสาม กระบวนการเจรจาต้องออกแบบอย่าง
ชัดเจนโดยคู่เจรจา ซึ่งจะต้องเห็นพ้องกันก่อนที่จะ
เริ่มการเจรจา  

พร้อมกันนี้ยั งปรากฎข่าวข่าวการใ ห้
สัมภาษณ์ของอับดุลการิม คาลิบ ซึ่งระบุตนเองว่า
เป็นสมาชิกบีอาร์เอ็นในแผนกข่าวสาร ในเว็บไซต์
ของส านั ก ข่า วบีบี ซี อิ น โดนี เซี ย  มี เนื้ อหาที่
สอดคล้องต้องกันกับแถลงการณ์ข้างต้น อย่างไรก็
ตาม ปฏิกริยาจากคณะพูดคุยของทางการไทยมี
ท่าทีเชิงปฏิเสธ โดยยืนยันว่าการพดูคุยที่ด าเนินอยู่
มีความคืบหน้า ในขณะเดียวกันก็ไม่เห็นความ
จ าเป็นของการเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากข้ึนของ
ประชาคมระหว่างประเทศอื่นใดนอกเหนือจาก
รัฐบาลมาเลเซีย 

น่าสนใจว่าเสียงตอบรับจากสมาชิกมารา
ปาตานี ซึ่งถือเป็นคู่สนทนาที่ เป็นทางการกับ
รัฐบาลไทยก็เห็นเป็นไปในทางบวก อาบูฮาฟิซ อัล
ฮากีม โฆษกมาราปาตานี เห็นว่าหากถ้อยแถลง
ข้างต้นเป็นเสียงที่เป็นทางการของบีอาร์เอ็นจริงก็
ไม่ได้ถือว่าปฏิเสธกระบวนการพูดคุยโดยรวม
ทั้งหมด พร้อมยืนยันว่าบนโต๊ะพูดคุยนั้นยังคงมี
สมาชิกของบีอาร์เอ็นรวมอยู่ด้วย การแสวงหา
ความร่วมมือภายในเป็นหนทางของการสร้างการ
เปล่ียนแปลงและปรับปรุงแก้ไขกระบวนการที่
ด าเนินอยู่ ในขณะที่ข้อตกลงต่างๆ นั้นยังไม่ได้มี
การตกลงใจกันแต่อย่างใด จะมีก็เพียงแต่มาตรการ
ต่างๆ ที่ทั้งสองฝ่ายอภิปรายกันในข้ันของการสร้าง
ความไว้วางใจระหว่างกันเท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายต่อกระบวนการทาง
การเมืองข้างต้นยังคงด ารงอยู่อย่างต่อเนื่อง เหตุการณ์

ระเบิดห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม
เป็นกรณีที่ทรงอิทธิพลอย่างมาก แม้จะไม่มี
ผู้ เ สี ย ชี วิ ต จ า ก เ ห ตุ ก า ร ณ์ ดั ง ก ล่ า ว  แ ต่ มี
ผู้ได้รับบาดเจ็บจ านวนมาก อีกทั้งยังส่งผลต่อการ
สร้างความสะพึงกลัวอย่างกว้างขวาง เนื่องจาก
พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่สาธารณะกลางเมืองที่ผู้คน
หลากหลายใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในทางสัญลักษณ์
แล้วอาจมองได้ว่าผู้ก่อเหตุนั้นมุ่งท้าทายข้อเสนอ
พื้นที่ปลอดภัยโดยตรง แต่ก็คงมีข้อกังขาอยู่เช่นกัน
ว่าที่สุดแล้วผลได้ในทางการเมืองของเหตุการณ์
ดังกล่าวเป็นเช่นไร เพราะการตอบสนองของ
องค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่และองค์กรระหว่าง
ประเทศหลายแห่งก็แสดงความเป็นกังวลและ
ประณามการก่อเหตุในคร้ังนี้อย่างโจ่งแจ้ง  

ผลสะเทือนจากความเคล่ือนไหวข้างต้นน่าจะ
ส่งผลต่อการพูดคุยสันติภาพที่กัวลาลัมเปอร์อยู่ไม่น้อย 
เพราะในระหว่างสามเดือนในไตรมาสที่สองนี้ มี
การพบปะคณะพูดคุยทั้งสองฝ่ายเพียง 2 ครั้งใน
เดือนเมษายน ก่อนที่จะมีการประชุมกันอีกครั้งใน
อีกหลายเดือนต่อจากนั้น แม้จะช่องทางสนทนาที่
เป็นทางการยังด ารงอยู่และเป็นส่ิงจ าเป็น แต่ก็ดู
เหมือนว่าการสนทนาภายในกลุ่มบีอาร์เอ็นที่เกิด
ข้ึนอยู่บ้างก็ยังเป็นส่ิงที่จ าเป็นมากกว่า แม้ว่าจะยัง
ไม่มีทางออกที่ เป็นรูปธรรมใดๆ ชัดเจนนัก 
ช่วงเวลาเดียวกันนี้ยังปรากฎความเคล่ือนไหวที่ไม่
ใคร่จะเป็นที่เปิดเผยมากนักเพื่อสร้างความเป็นไป
ได้ให้กับการสนทนาในช่องทางอื่นๆ ประกอบข้ึน
ไปด้วย ซึ่งยืนยันถึงการปรับตัวของผู้เล่นส าคัญ
ต่างๆ ในกระบวนการทางการเมืองข้างต้นได้เป็น
อย่างดี 
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ข้อเสนอแนะ 
ในแง่ทางการแล้ว แนวทางการแก้ไข

ปัญหาความไม่สงบของภาครัฐอยู่ภายใต้กรอบของ
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ. 2560-2562 โดยให้ความส าคัญกับ
มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม และการสร้างความเข้าใจ โดย
การลดเหตุรุนแรงยังถือเป็น ตัวชี้ วัดที่มีล าดับ
ความส าคัญ สูงสุด  ซึ่ งก็พบ ว่าแนวโน้มของ
เหตุการณ์ความรุนแรงก็มีจ านวนลดลงตามล าดับ 
แต่ก็ไม่อาจบ่งชี้ได้ว่าเง่ือนไขของความขัดแย้งทาง
การเมืองในพื้นทีแ่ห่งนี้ได้คล่ีคลายตัวไปอย่างที่ควร
จะเป็น ความรุนแรงที่เต็มไปด้วยความหมายในไตร
มาสที่สองนี้อาจจะสะท้อนความท้าทายต่อทั้งแนว
ทางการการแก้ ไขปัญหาของภาครัฐและต่อ
กระบวนการสันติภาพที่หลายฝ่ายเข้าไปมีส่วนร่วม 
ทั้งหมดนี้ ยังไม่รวมถึงสัญญาณที่ต้องเฝ้าระวัง
แนวโน้มการขยายตัวของอิทธิพลทางของกลุ่ม
เคล่ือนไหวความคิดสุดโต่งที่ใช้ก าลังรุนแรง ซึ่งเริ่ม

ปรากฎข้ึนอย่างโดดเด่นที่มินดาเนาของฟิลิปปินส์ 
อย่างน้อยๆ การเกาะติดความเคล่ือนไหวดังกล่าว
ก็อยู่ในรายการส าคัญของบรรดานักการทูตของ
หลายชาติที่สนใจพัฒนาการของความขัดแย้งใน
ชายแดนใต้ของประเทศไทยในขณะนี้ 

การพูดคุยสันติภาพจะมีความหมายจริงจัง
และส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงในทางบวกนั้นข้ึนอยู่
กับกระบวนการที่ครอบคลุมทั่วทุกฝ่าย นี่เป็นเรื่อง
ท้าทายของทุกฝ่ายที่จะท าให้ประชาชนในพื้นที่
ความขัดแย้งรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของกระบวนการ
ดังกล่าว หาได้ถูกผูกขาดอยู่แต่ภาครัฐเท่านั้น 
ส าหรับฝ่ายขบวนการทีต่่อต้านรัฐ การผนึกก าลั ง
ต่อ ร อ งยั งค ง เป็นหมุดหมาย ส า คัญที ่ต้อ ง
ก้าวไป ให้ถึ ง  เหตุกา รณ์ต่า งๆ ที่ เ กิด ขึ้น ใน
รอบไตรมาสนี้ยืนยันความเป็นจริ งว่ า เ รื่อ ง
นี ้ ยังคงเป็นส่ิงท้าทายใหญ่หลวงอยู่ในปัจจุบัน ◘
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