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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๒๒ - ๒๘ ธ.ค. ๖๑ พบว>า มขี>าวเชิงบวก ๑๙๑ ข>าว จากทีม่ี ๒๐๑ 

ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๕ - ๒๑ ธ.ค. ๖๑) ในส>วนของข>าวเชิงลบ มขี>าวเชิงลบ ๔๘ ข>าว จากที่มี ๙ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๕ - ๒๑ ธ.ค. ๖๑) 

          ภาพข2าวสำคญัเชิงลบ ได*แก2  

๑. เหตุร*ายรายวัน: ๑) เหิมเกรมิ! ๖ โจรชุดดำบุกโรงเรียน ปล9นป[น ๑๐ ชรบ. จับมัดมือป\ดปากชิงลูกซอง, ๒) บ้ึมยะหา คนร9ายกดชนวนหัวสะพาน ตูมสน่ันหวังชีวิต 

ผช.ผู9ใหญ>บ9าน เจ็บ ๒, ๓) คนร9ายปcวนยะลา!ยิงชาวบ9านดับคาสวนยาง, ๔) โจรใต9ลากลูกซองส>องโตdะอิหม>ามดับหน9ามสัยิด, ๕) คนร9ายลอบบึ้มรปูปefนนางเงือก หาดแหลม 

สมิหลาท>องเที่ยวดังสงขลา, ๖) ปcวนหนัก โจรใต9ถล>มนราธิวาส ๘ จุด ๔ อำเภอ บกุฐาน-วางระเบิด เจ็บ ๔, ๗) นราธิวาส-เป\ดคลิปวินาท ี คนร9ายวางระเบิดรถตำรวจ,           

๘) สงขลา - คนร9าย วางระเบิด ๘ ลูก เสาไฟฟjาแรงสงูเสียหาย และ ๙) พบระเบิด ซกุถังขยะหาดสมหิลา ผู9ว>าฯสั่งป\ดหาด 
๒. สิทธิมนุษยชน: 'ผสานวัฒนธรรม' จี้ทางการไทยทำให9 กม.ปราบปรามการทรมานฯ สอดคล9องหลักสากล 
๓. การพูดคุยเพ่ือสันติสุข: ๑) ‘บิ๊กปjอม’ไม>กล9ารบัประกันเขตปกครองพิเศษไฟใต9ดับ, ๒) ฟeงเสียงคนชายแดนใต9 "เอา-ไม>เอา" เขตปกครองพิเศษ? และ ๓) ดับ 

ไฟใต9 ด9วยเวที พูดคุยสันติสุข ย่ิงใกล9 แต>เหมอืนไกล  
         ภาพข2าวสำคญัเชิงบวก ได*แก2  

๑. กระบวนการยุติธรรม: ศาลปeตตานีสั่งประหารชีวิต-คุกตลอดชีวิต แกdงยิงนายก อบต.ป\ยามุมงั 

๒. การศึกษา: บิ๊กน9อย ขับเคลือ่นรบัฟeงการแก9ปeญหาจชต.   

๓. การช2วยเหลือประชาชน: บิ๊กปjอมไปทีส่งขลา มอบโฉนดให9กับชาวบ9านรวม ๖ ครั้งแจกกว>าหมื่นฉบับ 

๔. ยาเสพติด: มทภ.๔ ตรวจเย่ียมค>ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู9เสพยาเสพติด ตามแผนรวมพลังแก9ปeญหายาเสพติด 

๕. การบำรุงขวัญกำลังพล: กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ช้ีแจงกระแสข>าวเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของกำลงัพล 

๖. เศรษฐกิจและการสร*างรายได*: ๑) นักท>องเที่ยวมาเลย+ปลื้ม ตม.ไทย และ ๒) มาเลย+แห>เที่ยวปxใหม>หาดใหญ> 

๗. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต: ประกาศผลสุดยอดหนังสั้นจากความคิดและการสร9างสรรค+ ของเยาวชน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต9 ในโครงการหนังสั้นทักษะ 

วัฒนธรรมสำหรับเยาวชน “ขัดกันฉันมิตร” ปxที่ ๒ 
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๘. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยส̂ิน: ๑) มทภ.๔ สั่งคุมเข9ม ๘ หัวเมืองเศรษฐกจิช>วงปxใหม>หลังเหตุบึ้มสงขลา, ๒) รองนายกฯ เช่ือระเบิดหาด 

สมิหลา หวังสร9างสถานการณ+, ๓) ยึดอาวุธสงครามโจรใต9 ฝeงในสวนมะพร9าว เตรียมใช9ก>อเหตุ, ๔) หาดใหญ>ยังคึกคักนักท>องเที่ยวเพียบ จนท.ดูแลเข9ม และ ๕) ผบช.ภ.๙ 

แถลงความคืบหน9าเหตุ ระเบิดบรเิวณชายหาดแหลมสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  

๙. การเมือง: ๑) ปชป.เป\ดตัวนโยบาย “ไม>เกรงใคร ปะ-ฉะ-ดะ ยาเสพติด”, และ  ๒) วันนอร+ ฝeนเป~นนายกฯเลียนแบบ“ดร.มหาเธร+”,  

 จากสถานการณ+ข>าวดังที่กล>าวข9างต9น ส>งผลให9การรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จาก ๓.๐๖ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๒ - ๒๘ ธ.ค. ๖๑) 

เป~น ๒.๐๒ ในสปัดาห+น้ี )          

           ในส2วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต2างประเทศและภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๒๒ – ๒๘ ธ.ค. ๖๑ ดังน้ี 

           เหตุการณ+คนร9ายลอบวางระเบดิแสวงเครื่องปฏิมากรรมนางเงือก และรปูปefนหนู และแมวที ่หาดสมิหลา อ.เมอืง สงขลา เมื่อคืนวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ซึ่งตามมา

ด9วยคำแนะนำของกระทรวงต>างประเทศมาเลเซีย ที่เตือนชาวมาเลเซียทีท่>องเที่ยวหรือพำนักในจังหวัดสงขลา และสามจงัหวัดชายแดนภาคใต9ให9ติดตามข>าวสารสถานการณ+

จากสือ่ไทย พร9อมทั้งให9เบอร+โทรศัพท+ติดต>อสำนักงานกงสลุ ที่ จ.สงขลา หากต9องการความช>วยเหลือ 

           เป~นที่น>าสังเกตุว>า สื่อตะวันตก คือ สำนักข>าว AP พยายามเช่ือมโยงเหตุลอบวางระเบิดที่หาดสมหิลา กับเหตุระเบิดในย>านท>องเที่ยวที่เกิดข้ึนช>วงใกล9เทศกาลปxใหม>

เมื่อหลายปxก>อน คือเหตุระเบิดงานส>งท9ายปxเก>าต9อนรบัปxใหม>ที่กรงุเทพ มีคนเสียชีวิต ๓ คน และเหตุลอบวางระเบิดเมืองท>องเที่ยวชายทะเล ๕ เมืองในปx ๒๕๕๙ มีผู9เสียชีวิต 

๔ คน 

           Benarnews.org มรีายงานสัมภาษณ+อับดุล ราฮิม นูร+ ผู9อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจงัหวัดชายแดนภาคใต9 เป\ดเผยว>า มีการประสาน และ

พูดคุยเบื้องต9นกับแกนนำกลุ>มบีอาร+เอ็น และกลุ>มแบ>งแยกดินกลุ>มอื่นๆ ที่ยังไม>ได9เข9าร>วมกระบวนการพูดคุยฯ เพื่อเชิญชวนให9เข9าร>วมกระบวนการพูดคุยตามเจตน+จำนงของ

ตัวแทนรัฐบาลไทย 
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๒. ผลการวิเคราะห̂สารสนเทศด*านการประชาสมัพันธ^ ประจำวันท่ี ๒๒ – ๒๘ ธ.ค. ๖๑ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข2าวเชิงบวก และประเด็นข2าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๒๒ - ๒๘ ธ.ค. ๖๑ มขี>าวเชิงบวก (เส9นทบึสเีขียว) ๑๙๑ ข>าว จากที่ม ี๒๐๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๕ - ๒๑ ธ.ค. ๖๑) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกับ จชต. (เส9นทบึสีแดง) มีข>าวเชิงลบ ๔๘ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีม่ ี๙ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว 

(๑๕ - ๒๑ ธ.ค. ๖๑) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน 
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๒.๒ ค2าสัดส2วนระหว2างข2าวเชิงบวก และข2าวเชิงลบ 

เมื่อนำจำนวนข>าวเชิงบวก และจำนวนข>าวเชิงลบ ในแต>ละวันมาคำนวณหาค>าสัดส>วน ระหว>างข>าวเชิงบวกกบัข>าวเชิงลบ พบว>าในแต>ละวันจะมีค>าสัดส>วนฯ ดังน้ี 

วัน/เดือน/ปh จำนวนข2าวเชิงบวก (1) จำนวนข2าวเชิงลบ (2) ค2าสัดส2วน (3)=(1)/(2) 

2018-12-15 23 2 11.5 

2018-12-16 27 1 27 

2018-12-17 40 2 20 

2018-12-18 27 0 27 

2018-12-19 40 1 40 

2018-12-20 28 1 28 

2018-12-21 16 2 8 

 28.71 1.43 20.08 

2018-12-22 20 7 2.86 

2018-12-23 23 0 23 

2018-12-24 25 5 5 

2018-12-25 22 9 2.44 

2018-12-26 25 5 5 

2018-12-27 40 8 5 

2018-12-28 36 14 2.57 

 27.29 7 3.9 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ2งเล็ง ในช2วงวันท่ี ๒๒ – ๒๘ ธ.ค. ๖๑ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช>วงวันที่ ๒๒ - ๒๘ ธ.ค. ๖๑ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข ๒ ข>าว จากที่มี ๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๕ - ๒๑ ธ.ค. ๖๑) สำหรบัในมิติของ แนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่ ในส>วนของข>าวเชิงลบฯ มีข>าวเชิงลบฯ ๔ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีม่ี ๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๕ - ๒๑ ธ.ค. ๖๑) 

สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึนเล็กน9อย ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) เล็งเป\ดโตdะเจรจากลุ>มก>อเหตุใต9 และ ๒) ไทม+ไลน+พูดคุยดับไฟใต9 

ดีเดย+ ๑๕ ปxปล9นป[น ส>วนภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) ‘บิ๊กปjอม’ไม>กล9ารบัประกันเขตปกครองพเิศษไฟใต9ดับ, ๒) ฟeงเสียงคนชายแดนใต9 "เอา-ไม>เอา" เขตปกครองพิเศษ? และ 

๓) ดับ ไฟใต9 ด9วยเวที พูดคุยสันติสุข ย่ิงใกล9 แต>เหมือนไกล  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๒๒ - ๒๘ ธ.ค. ๖๑ มขี>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๔๐ ข>าว จากที่ม ี๑ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๕ - ๒๑ ธ.ค. ๖๑) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

เพิ่มข้ึน ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) เหิมเกริม! ๖ โจรชุดดำบุกโรงเรียน ปล9นป[น ๑๐ ชรบ. จับมัดมือป\ดปากชิงลกูซอง, ๒) บ้ึมยะหา 

คนร9ายกดชนวนหัวสะพาน ตูมสน่ันหวังชีวิต ผช.ผู9ใหญ>บ9าน เจ็บ ๒, ๓) คนร9ายปcวนยะลา!ยิงชาวบ9านดับคาสวนยาง, ๔) โจรใต9ลากลกูซองส>องโตdะอหิม>ามดับหน9ามัสยิด, 

๕) คนร9ายลอบบึม้รปูปefนนางเงอืก หาดแหลมสมหิลาท>องเทีย่วดังสงขลา, ๖) ปcวนหนัก โจรใต9ถล>มนราธิวาส ๘ จุด ๔ อำเภอ บุกฐาน-วางระเบิด เจ็บ ๔, ๗) นราธิวาส-

เป\ดคลปิวินาทีคนร9ายวางระเบิดรถตำรวจ, ๘) สงขลา-คนร9ายวางระเบิด ๘ ลูก เสาไฟฟjาแรงสูงเสียหาย และ ๙) พบระเบิด ซุกถังขยะหาดสมหิลา ผู9ว>าฯสั่งป\ดหาด 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๒๒ - ๒๘ ธ.ค. ๖๑ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการเมอืงเกี่ยวกับ จชต. ๑๙ ข>าวจากที่ม ี๓๓ ข>าวในสปัดาห+ทีแ่ล9ว (๑๕ - ๒๑ ธ.ค. ๖๑) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว จากทีม่ี ๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๕ - ๒๑ ธ.ค. ๖๑) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) คัด ส.ว.ระดับจงัหวัดคึกคัก, ๒) ปชป.เป\ดตัวนโยบาย “ไม>เกรงใคร ปะ-ฉะ-ดะ ยาเสพติด” และ ๓) วันนอร+ ฝeนเป~นนายกฯ 

เลียนแบบ“ดร.มหาเธร+” ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) หมอสภัุทรยกคดีประท9วงโรงไฟฟjาเทพา ช้ี พรบ.ชุมนุมกระทบสิทธิแสดงออกประชาชน และ ๒) คอลัมน+: สมัภาษณ+: 

วันนอร+ : รธน. ซ>อนเงือ่น ขอเสียงแก9หลังเลอืกต้ัง 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย^สิน 

 
ในช>วงวันที่ ๒๒ - ๒๘ ธ.ค. ๖๑ มขี>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๔๓ ข>าว จากที่ม ี๑๘ ข>าวในสัปดาห+ทีแ่ล9ว (๑๕ - ๒๑ ธ.ค. ๖๑) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ  เพิ่มข้ึน  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๕ - ๒๑ ธ.ค. ๖๑) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) มทภ.๔ สั่งคุมเข9ม ๘ หัวเมืองเศรษฐกจิช>วงปxใหม>หลังเหตุบึม้สงขลา, ๒) รองนายกฯ เช่ือระเบิดหาดสมิหลา หวังสร9างสถานการณ+, 

๓) มทภ.๔ เผยรู9ตัว มือบึม้หาดสมหิลา, ๔) เป\ดภาพกล9องหน9ารถ คนร9ายวางบึ้ม ตร.นราฯ โยง มูฮาหมัดอาดือลัน, ๕) บิ๊กปjอมย้ำเหล>าทัพดูแลความปลอดภัย ๒๔ ชม., ๖) 

บึ้มสงขลาลามอกี ๒ อำเภอ เชิญตัวอดีตแนวร>วมฯเข9าให9ปากคำ, ๙) มทภ.๔ ตรวจเย่ียมกองกำลังพิทกัษ+เมอืงเบตงช>วงเทศกาลปxใหม>, ๑๐) ยึดอาวุธสงครามโจรใต9 

ฝeงในสวนมะพร9าว เตรียมใช9ก>อเหตุ, ๑๑) หาดใหญ>ยังคึกคักนักท>องเที่ยวเพียบ จนท.ดูแลเข9ม, ๑๒) เฉลิมเกียรติสั่งถกด>วนบึ้มหาดสมิหลา กำชับ จนท.ตรวจพื้นทีเ่กิดเหตุ-
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จุดจัดกจิกกรรมปxใหม>, ๑๓) กอ.รมน.ประชุมหน>วยข้ึนตรงเดินหน9าแก9ปัญหาประมง-แรงงานต>างด9าว, ๑๔) กำลัง ๓ ฝcายร>วมแถลงเหตุระเบิดที่แหลมสมิหลา 'ประวิตร' 

ช้ีเป~นเรื่องการเมือง, ๑๗) โฆษก กอ.รมน.ภาค ๔ สน.แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยช>วงเทศกาลปxใหม> ๒๕๖๑, ๑๘) ผบช.ภ.9 แถลงความคืบหน9าเหตุ 

ระเบิดบริเวณชายหาดแหลมสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และ ๒๐) อส.อำเภอหนองจิก แสดงขีดความสามารถ เพื่อรบัการประเมินผลงาน ประจำปx ๒๕๖๒ 

ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> เป\ดรายงานอีโอดี บึม้สมหิลาโยงกลุ>มปcวนใต9  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๒๒ - ๒๘ ธ.ค. ๖๑ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกจิฯ ๓๓ ข>าว จากที่ม ี ๓๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๕ - ๒๑ ธ.ค. ๖๑) ๓๓ ข>าวใน สัปดาห+น้ี ) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกจิฯ ไม>มีข>าวเชิงลบในสัปดาห+น้ี และ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๑๕ - ๒๑ ธ.ค. ๖๑) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) กรมเจรจาการค9าระหว>างประเทศ เตรียมพร9อมผู9ประกอบการชายแดนภาคใต9สงขลา 

รุกตลาดการค9าเสร,ี ๒) นักท>องเที่ยวมาเลย+ปลื้ม ตม.ไทย, ๓) มาเลย+แห>เที่ยวปxใหม>หาดใหญ> แจกคนจนทำสะพัด ๑.๓๕ แสนล9าน, ๔) พาณิชย+มั่นใจราคาปาล+ม ๓.๒๐ บาท, 

๕) ดันสหกรณ+รกุซื้อยาง แข>งรายใหญ> ๕ เสอื, ๖) คอลมัน+: กินทั่วทิศ: เจรญิ ข9าวมันไก>เบตงพันธุ+แท9 สท.แม9ว เน้ือแน>น หนังกรอบ ข9าวมันไก>เจ9าเด็ดแห>งเบตง, ๗) 

เบตงสุ>มตรวจสินค9าสกัดเลี่ยงภาษี, ๘) ขยายเส9นทางถนนยางน้ำยางผสมมากกว>า ๑ กม., ๙) กยท.แจกเงนินำร>องชาวสวนยางกว>า ๑.๙ หมื่นราย, ๑๐) 
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แจงเหตุบึม้เสาส>งไฟฟjาสงขลา ยันไม>กระทบต>อการจ>ายไฟภาคใต9, ๑๑) พาณิชย+เตรียมจัดงานมหกรรมการค9าชายแดนใต9, ๑๒) สภาพัฒน+ขานรับ จ>อต้ัง กก.ศึกษาขุดคลอง 

เช่ือม‘อันดามัน-อ>าวไทย’, ๑๓) ภาพข>าว: เพนท+ภาพกราฟฟ\ต้ีจุดเช็กอินสุไหงโก-ลก, ๑๔) มทภ.๔  ประชุมหารือในเรื่องการลักลอบนำเข9าสินค9า และผลิตผล ทางการ 

เกษตรจากนอกประเทศ และ ๑๕) มทภ.๔ มอบพันธุ+กาแฟแก>เกษตรกร ตามโครงการ "ส>งต>อต9นพันธุ+ สร9างสรรค+ชุมชนสันติสุข" ไม>มีข>าวเชิงลบ ในสปัดาห+น้ี 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันที่ ๒๒ - ๒๘ ธ.ค. ๖๑ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๗ ข>าว จากที่มี ๑๗ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๕ - ๒๑ ธ.ค. ๖๑) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม>มีข>าวเชิงลบทัง้ในสปัดาห+น้ี และในสปัดาห+ที่แล9ว  (๑๕ - ๒๑ ธ.ค. ๖๑) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำ

ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ม.สงขลาฯ สกัดวัยรุ>นเสพยา พัฒนาเทสต+คิตทรามาดอล, ๒) ไกรศร วิศิษฎ+วงศ+ ผวจ.ปeตตานี กับความหวัง สันติสุข ปลายด9าม 

ขวาน, ๓) มทภ.๔ ตรวจเย่ียมค>ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู9เสพยาเสพติด ตามแผนรวมพลังแก9ปeญหายาเสพติด, ๔) นำผู9เสพเข9าปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ ๕) 

หัวหน9าศูนย+ปjองกันและแก9ไขปeญหายาเสพติด กอ.รมน.ภาค.๔ สน. ช้ีแจงการแจ9งเบาะแสยาเสพติดผ>านตู9 ปณ. ๔๑พร9อมอวยพรเน่ืองในวันปxใหม>ให9กำลงัใจชาวจิต 

อาสาญาลันนันบาร ูไม>มีข>าวเชิงลบ ในสัปดาห+น้ี 
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๒๒ – ๒๘ ธ.ค. ๖๑ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสทิธิมนุษยชน ได9แก> 'ผสานวัฒนธรรม' จี้ทางการไทยทำให9 กม.ปราบปรามการทรมานฯ 

สอดคล9องหลักสากล  

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันที่ ๒๒ – ๒๘ ธ.ค. ๖๑ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารงุขวัญกําลงัพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปtญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๒๒ – ๒๘ ธ.ค. ๖๑ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปeญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคบัใช*กฎหมาย 

             ในช>วงวันที่ ๒๒ – ๒๘ ธ.ค. ๖๑ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส2งผลกระทบต2อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต2อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส2งผลกระทบต2อการรับรู* 

 
 

 (4.00)  (3.00)  (2.00)  (1.00)  -  1.00  2.00  3.00  4.00  5.00

เหตุร*ายรายวัน 

สิทธิมนุษยชน 

การพูดคุยเพื่อสันติสุข 

การเมือง 

การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย^สิน 

การยกระดับคุณภาพชีวิต 

วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 

เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* 

ความร2วมมือของภาคประชาชน 

การบำรุงขวัญกำลังพล 

การเยียวยา 

ยาเสพติด 

การช2วยเหลือประชาชน 

กีฬา 

การศึกษา 

กระบวนการยุติธรรม 

การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันท^ 
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ประเด็นข2าวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ๑) เหิมเกริม! 6 โจรชุดดำบุกโรงเรียน ปล9นป[น 10 ชรบ. จบัมัดมือป\ดปากชิงลูกซอง, ๒) บึมยะหา คนร9ายกดชนวนหัวสะพาน 

ตูมสน่ันหวังชีวิตผช.ผู9ใหญ>บ9าน เจ็บ 2, ๓) คนร9ายปcวนยะลา!ยิงชาวบ9านดับคาสวนยาง, ๔) ตร.กวดขันจับแว9นซิง่บาเจาะ ถูกโจรใต9ลอบบึ้มดับ1เจบ็5, ๕) 

โจรใต9ลากลูกซองส>องโตdะอิหม>ามดับหน9ามสัยิด, ๖) กล9องหน9ารถตำรวจ แฉแผนช่ัวโจรใต9 โทรแจ9ง-รีบวางระเบิด, ๗) ปcวนหนัก คนร9ายวางระเบิดเสาไฟแรงสงูทีส่งขลา 

โยงบึมสมหิลา, ๘) คนร9ายลอบบึ้มรปูปefนนางเงือก หาดแหลมสมหิลาท>องเที่ยวดังสงขลา, ๙) ปcวนหนัก โจรใต9ถล>มนราธิวาส8จุด4อำเภอ บุกฐาน-วางระเบิด เจบ็4, ๑๐) 

คนร9ายตามประกบยิงผช.ผู9ใหญ>บ9านปeตตานีดับ ขณะข่ีจยย.กลับจากละหมาด, ๑๑) โรงพักโดนพรุน ถล>ม4จุดยะลา, ๑๒) นราธิวาส-

เป\ดคลปิวินาทีคนร9ายวางระเบิดรถตำรวจ, ๑๓) สงขลา-คนร9ายวางระเบิด 8 ลูก เสาไฟฟjาแรงสงูเสียหาย, ๑๔) พบระเบิด ซุกถังขยะหาดสมหิลา ผู9ว>าฯสั่งป\ดหาด  และ  

๑๕) บึม้เสาไฟหวังดับหาดใหญ>  

๒. สิทธมินุษยชน 'ผสานวัฒนธรรม' จีท้างการไทยทำให9 กม.ปราบปรามการทรมานฯ สอดคล9องหลกัสากล  

๓. การเจรจาเพ่ือสันติ ๑) ‘บิ๊กปjอม’ไม>กล9ารบัประกันเขตปกครองพเิศษไฟใต9ดับ, ๒) ฟeงเสียงคนชายแดนใต9 "เอา-ไม>เอา" เขตปกครองพิเศษ?, ๓) "ประวิตร" ลั่น 

"ปกครองตนเอง" ยังไม>ใช>บทสรุปไฟใต9  และ  ๔) ดับ ไฟใต9 ด9วยเวที พูดคุยสันติสุข ย่ิงใกล9 แต>เหมือนไกล  

 

ประเด็นเชิงบวก 

๑. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันท̂ ๑) คอลัมน+: เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร๒) คอลัมน+: Wealth Creation: ลาก>อนปxหมา  และ  ๓) 

ยำตำรวจหั่นดอกไม9และกระบอง 23/12/61,  

๒. กระบวนการยุติธรรม ๑) ศาลยกฟjอง15แกนนำคัดค9านโรงไฟฟjาเทพาปรบั2คนจัดชุมนุม5พัน, ๒) ภาพข>าว: ยกฟjอง, ๓) ศาลปeตตานีสั่งประหารชีวิต-คุกตลอดชีวิต 

แกdงยิงนายกอบต.ป\ยามุมัง, ๔) ภูธรภาค9ต้ังกก.สอบตร.ชุดสืบสวนมายอ ซ9อมเยาวชนยัดยาบ9า!  และ  ๕) ศาลจังหวัดปeตตานี พิพากษาผู9ต9องหาคดีลอบยิงนายสะมะแอ 

ดอเลาะ นายกองค+การบรหิารส>วนตำบลป\ยามมุัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปeตตานี,  

๓. การศึกษา ๑) งานนวัตกรรมอาชีวศึกษายะลาคึกคัก๒) คอลัมน+: แวดวงการศึกษา: สพฐ.เป\ดรบัสมัครสานฝeนกีฬา, ๓) ม.อ.ปeตตานีแข>งขันพูดภาษาอาหรบั, ๔) 

คอลัมน+: กระดานข>าว, ๕) 6พื้นที่รบัพรบ.นวัตกรรมศึกษา, ๖) ม.อ.ปeตตานีแข>งขันพูดภาษาอาหรบั, ๗) สัง่กำชับผอ.อาชีวะเพิ่มเด็กเรียน, ๘) คอลัมน+: กระดานข>าว, ๙) 
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นายกรัฐมนตรีใช9iSEE App เรียกดูBig Dataเด็กยากจนทัง้ประเทศ, ๑๐) บิ๊กน9อย ขับเคลื่อนรับฟeงการแก9ปeญหาจชต.  และ  ๑๑) 

ผู9แทนพิเศษรัฐบาลร>วมประชุมและรับฟeงความเห็นจากประชาชน พร9อมช้ีแจงการแก9ไขปeญหาราคาผลิตตกต่ำ วันน้ี (26 ธันวาคม 2561 )เวลา 13:30 น. 

ที่ห9องประชุมทักษิณา วิทยาลัยเทคนิคปeตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปeตตานี พลเอกสรุเชษฐ ไชยวงศ+ หัวหน9าผู9แทนพเิศษของรัฐบาล,  

๔. กีฬา ๑) ตองประกาศ ถอนตัวทีมชาติ เหตุยังเจ็บเท9า, ๒) นครสวรรค+พร9อมเจ9าภาพ กีฬานักเรียนนักศึกษาชาติ, ๓) เนวินปลืม้แฟนปeตตานีแห>ชมเกมแน>น, ๔) 

ศุภชัยเผยช9างศึกแข>งฝุcนตลบแย>งพื้นที่23คน, ๕) ปeตตานี คว9า ตามีซี เสริมคมแดนหน9า  และ  ๖) โค9ชเลี๊ยบลั่นพาปeตตานีเลื่อนช้ันสู>ที3,  

๕. การช2วยเหลือประชาชน ๑) บิ๊กปjอมไปที่สงขลา มอบโฉนดให9กับชาวบ9านรวม 6ครัง้แจกกว>าหมื่นฉบบั, ๒) อาขีวะต้ัง255ศูนย+บริการประชาชนช>วงปxใหม>, ๓) 

“ประวิตร” ปลดหน้ีนอกระบบส>งท9ายปx เป~นของขวัญชีวิตใหม> ปชช.  และ  ๔) ศูนย+อำนวยการแพทย+ทหารบกจงัหวัดชายแดนภาคใต9 ส>งมอบรถพยาบาลให9หน>วย 

นำไปใช9ช>วยเหลือกำลังพลและประชาชนในพื้นที่,  

๖. ยาเสพติด ๑) ม.สงขลาฯสกัดวัยรุ>นเสพยา พัฒนาเทสต+คิตทรามาดอล, ๒) คอลมัน+: ระเบียงข>าวทั่วไทย, ๓) คอลัมน+: สัมภาษณ+: ไกรศร วิศิษฎ+วงศ+ ผวจ.ปeตตานี 

กับความหวัง สันติสุข ปลายด9ามขวาน, ๔) คอลัมน+: สมัภาษณ+: ไกรศร วิศิษฎ+วงศ+ ผวจ.ปeตตานี กับความหวัง สันติสุข ปลายด9ามขวาน, ๕) 

มทภ.4ตรวจเย่ียมค>ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู9เสพยาเสพติด ตามแผนรวมพลังแก9ปeญหายาเสพติด, ๖) นำผู9เสพเข9าปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  และ  ๗) 

หัวหน9าศูนย+ปjองกันและแก9ไขปeญหายาเสพติด กอ.รมน.ภาค.4 สน. ช้ีแจงการแจ9งเบาะแสยาเสพติดผ>านตู9 ปณ. 41 

พร9อมอวยพรเน่ืองในวันปxใหม>ให9กำลังใจชาวจิตอาสาญาลันนันบารู,  

๗. การเยียวยา ๑) กอ.รมน.ลั่นช>วยผู9เดือดร9อนจากไฟใต9, ๒) สุดเศร9า! รดน้ำศพส.ต.อ.ยุทธพงศ+เหย่ือโจรใต9ลอบวางระเบิดบาเจาะ  และ  ๓) 

วอนช>วยอดีตกำนันนักต>อต9านกลุ>มก>อความไม>สงบ หลังปcวยอัมพฤกษ+-เงินไม>พอรักษา,  

๘. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) ภาพข>าว: มอบนโยบาย, ๒) ร.10พระราชทานของขวัญปxใหม>แก>จนท.นราธิวาส เพื่อเป~นขวัญ-กำลังใจในการปฏิบัติหน9าที่  และ  ๓) 

กอ.รมน.ภาค 4 สน. ช้ีแจงกระแสข>าวเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของกำลงัพล,  

๙. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) กรมเจรจาการค9าระหว>างประเทศ เตรียมพร9อมผู9ประกอบการชายแดนภาคใต9สงขลา รุกตลาดการค9าเสรี, ๒) 

นักท>องเที่ยวมาเลย+ปลื้มตม.ไทย, ๓) TIGERได9งานนิคมอตุฯสะเดามลูค>า550ล9าน, ๔) มาเลย+แห>เที่ยวปxใหม>หาดใหญ>แจกคนจนทำสะพัด1.35แสนล., ๕) 

พาณิชย+มั่นใจราคาปาล+ม3.2บาท, ๖) ดันสหกรณ+รุกซื้อยาง แข>งรายใหญ> 5 เสือ, ๗) คอลมัน+: กินทั่วทิศ: เจรญิ ข9าวมันไก>เบตงพันธุ+แท9 สท.แม9ว เน้ือแน>น หนังกรอบ 
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ข9าวมันไก>เจ9าเด็ดแห>งเบตง, ๘) ภาพข>าว: บรรยายพิเศษเรื่องทุเรียนไทย, ๙) เบตงสุ>มตรวจสินค9าสกัดเลี่ยงภาษี, ๑๐) ขยายเส9นทางถนนยางน้ำยางผสมมากกว>า 1 กม., 

๑๑) มทภ.4 สั่งด>านเบตงงัดมาตรการคุมเข9มลอบนำเข9าสินค9าการเกษตร, ๑๒) กยท.แจกเงินนำร>องชาวสวนยางกว>า1.9หมื่นราย, ๑๓) สกัดสิง่ผดิกฎหมาย! 

ตรวจเข9มจุดผ>านแดนถาวรช>องสะงำช>วงเทศกาลปxใหม>, ๑๔) แจงเหตุบึ้มเสาส>งไฟฟjาสงขลา ยันไม>กระทบต>อการจ>ายไฟภาคใต9, ๑๕) เจ9าหน9าที่ด>านตม.เบตง 

เก็บกระเป©าเงินส>งคืนนักท>องเที่ยว, ๑๖) พาณิชย+เตรียมจัดงานมหกรรมการค9าชายแดนใต9, ๑๗) สภาพัฒน+ขานรบั จ>อต้ังกก.ศึกษาขุดคลอง เช่ือม‘อันดามัน-อ>าวไทย’, 

๑๘) ภาพข>าว: เพนท+ภาพกราฟฟ\ต้ีจุดเช็กอินสุไหงโก-ลก, ๑๙) “บีโอไอ” ไฟเขียว “บ.พลังงานมหานคร” ทุ>ม 1,000 ล9านต้ังสถานีชาร+จรถ EV 3,000 หัวจ>าย, ๒๐) 

ภาพข>าว: เข9มสินค9าด>านเบตง, ๒๑) คอลมัน+: ข>าวสั้น: ครบ 1 ปx ตลาดประชารัฐ, ๒๒) ธพว.พักหน้ี-เติมทุนฟ[fนกจิการ เยียวยาลูกค9า 4 จังหวัดภาคใต9, ๒๓) ภาพข>าว: 

ลงพื้นที่, ๒๔) แม>ทัพภาคที่ 4 ประชุมหารือในเรื่องการลักลอบนำเข9าสินค9าและผลิตผลทางการเกษตรจากนอกประเทศ, ๒๕) แม>ทัพภาคที่ 4 มอบพันธุ+กาแฟแก>เกษตรกร 

ตามโครงการ "ส>งต>อต9นพันธุ+ สร9างสรรค+ชุมชนสันติสุข", ๒๖) เอ็นไอเอ เผย 5 สิ่งสุดว9าวชายแดนใต9 ที่พลิกโฉมของท9องถ่ินด9วยนวัตกรรม  และ  ๒๗) 

พลัสโกลด+รีแบรนด้ิงองค+กร,  

๑๐. ความร2วมมือของภาคประชาชน ๑) คอลัมน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: บิก๊ไบค+มาเลย+ไทยช>วยสังคม, ๒) ฝeนเด>นเดินรับบรจิาคซือ้รถกู9ชีพ, ๓) 

คณะเดินเพื่อผู9พิทกัษ+ปcาจากยะลาเดินทางถึงเปjาหมายที่เชียงรายแล9ว, ๔) อาชีวะอาสาให9บริการปชช., ๕) กลุ>มเซ็นทรัล ร>วมกับ กองทัพบก จัดโครงการ “มิลเลี่ยนกิฟท+ 

มิลเลี่ยนสมายล+ ปx 9” ชวนมอบของขวัญให9เด็กในจงัหวัดชายแดนใต9  และ  ๖) แม>ทัพภาคที่ 4 เป~นประธานเป\ดกจิกรรมการแข>งขันเดิน-ว่ิง army run to army games 

2018 - 2019 สนามที่ 2 ณ ค>ายอิงคยุทธบริหาร จ.ปeตตานี,  

๑๑. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลมัน+: ส>องพระยอดนิยม, ๒) คอลัมน+: ชีพจรทั่วไทย, ๓) คอลัมน+: เก็บมาฝาก: ที่น่ีมีอะไร, ๔) รอยเท9านักเดินทาง: เสพ สุข 

สามจงัหวัด, ๕) ย9อนตำนาน นางเงือกทอง สวยสง>าคู>หาดสมิหลา เมืองสงขลา, ๖) ประกาศผลสุดยอดหนังสั้น ของเยาวชน4จังหวัดชายแดนภาคใต9, ๗) 

“รองเท9าข9างเดียว”เทคนิคกระบี่คว9าแชมป®หนังสั้น”อวด-ดี อาชีวะ”ปx4, ๘) ลสิต+ไว9 10 ปรากฎการณ+บนฟากฟjาน>าจับตาปx 62, ๙) 

ประกาศผลสุดยอดหนังสั้นจากความคิดและการสร9างสรรค+ ของเยาวชน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต9 ในโครงการหนังสั้นทกัษะวัฒนธรรมสำหรบัเยาวชน “ขัดกันฉันมิตร” 

ปxที่ 2, ๑๐) ศูนย+สันติวิธี กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดโครงการค>ายอาสาเรียนรู9สังคมพหุวัฒนธรรมที่ อำเภอเทพา, ๑๑) 

วธ.บูรณาการงานวัฒนธรรมสร9างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต9  และ  ๑๒) ภาพข>าว: เสวนา,  

๑๒. การยกระดับคณุภาพชีวิต ๑) เป\ดคลิปพ>อค9าปะทะเทศกิจ เตือนห9ามขายบนรมิฟุตปาธโวยลั่นนายกเพือ่นกู, ๒) 3 หน>วยงานจับมือนำร>อง 5สถานรองรบัเด็ก 
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เน9นพัฒนาทักษะ-อาชีพพึ่งพาตนเอง, ๓) ดย.จับมือสสส.-สวท.เสริมสร9างภูมิคุ9มให9เด็ก-เยาวชน, ๔) ใช9 'บัตรประชาชน Smart Card' แทนบัตรคนพกิาร 

เช่ือมโยงข9อมูลสิทธิรกัษาพยาบาล, ๕) ภาพข>าว: ขับข่ีปลอดภัยจากใจ สพร.23 ปeตตานี  และ  ๖) ภาพข>าว: บัตรสวัสดิการ,  

๑๓. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย^สิน ๑) แม>ทัพภาค4สั่งคุมเข9ม8หัวเมืองเศรษฐกจิช>วงปxใหม>หลังเหตุบึม้สงขลา, ๒) 

คุมเข9มภาคใต9สกัดเหตุปcวนเทศกาลปxใหม>, ๓) รองนายกฯ เช่ือระเบิดหาดสมิหลา หวังสร9างสถานการณ+, ๔) แม>ทัพภาค4 เผยรู9ตัว มือบึม้หาดสมหิลา, ๕) 

เป\ดภาพกล9องหน9ารถ คนร9ายวางบึม้ตร.นราฯ โยงมฮูาหมัดอาดือลัน, ๖) บิก๊ปjอมย้ำเหล>าทัพดูแลความปลอดภัย 24 ชม., ๗) บิ๊กปjอม เผยรู9ตัวมือบึม้หาดสมิหลาแล9ว, ๘) 

"บิ๊กปjอม" ฟeนธงระเบิดสงขลาเรื่องการเมือง, ๙) บึม้สงขลาลามอีก 2 อำเภอ เชิญตัวอดีตแนวร>วมฯเข9าให9ปากคำ, ๑๐) 

มทภ.4ตรวจเย่ียมกองกำลังพทิักษ+เมอืงเบตงช>วงเทศกาลปxใหม>, ๑๑) ยึดอาวุธสงครามโจรใต9 ฝeงในสวนมะพร9าว เตรียมใช9ก>อเหตุ, ๑๒) 

หาดใหญ>ยังคึกคักนักท>องเที่ยวเพียบจนท.ดูแลเข9ม, ๑๓) เฉลิมเกียรติสั่งถกด>วนบึม้หาดสมหิลา กำชับจนท.ตรวจพื้นทีเ่กดิเหตุ-จุดจัดกิจกกรรมปxใหม>, ๑๔) 

ฝcายมั่นคงยืนยัน!ระเบิดแหลมสมหิลาแค>2ลกู ทีเ่หลือยิงทำลายวัตถุต9องสงสัย, ๑๕) ‘เบตง’คุมเข9มด>านชายแดนไทย-มาเลย+หลังคนร9ายวางระเบิดหาดแหลมสมิหลา, ๑๖) 

คืบหน9า! บึ้มหาดสมิหลา คนร9ายต้ังเวลา5ลูก จนท.กู9ได93ลูก, ๑๗) แห>เซลฟx°นางเงือกหลงับรูณะใหม> สวยสง>าคู>หาดสมิหลา, ๑๘) 

กอ.รมน.ประชุมหน>วยข้ึนตรงเดินหน9าแก9ปห.ประมง-แรงงานต>างด9าว, ๑๙) ‘มท.1’ช้ีภาพรวมมั่นคงปท.ยังเรียบร9อย เหตุบึ้มสมิหราจนท.เร>งติดตามจับกุม, ๒๐) 

ช้ีแกdง3จว.ใต9บึ้ม!สงขลา ประวิตรฟeนธงการเมอืง, ๒๑) กำลัง 3 ฝcายร>วมแถลงเหตุระเบิดที่แหลมสมหิลา 'ประวิตร' ช้ีเป~นเรื่องการเมือง, ๒๒) 

คณะทำงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ ฯ คณะที่ 1 จัด ฝ±กทบทวนกองพัน อรบ.ยะลา, ๒๓) มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ตรวจเย่ียมและอวยพรปxใหม> 

เจ9าหน9าที่และกำลงัภาคประชาชน ที่เบตง, ๒๔) โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 สน.แจงมาตรการรกัษาความปลอดภัยช>วงเทศกาลปxใหม> 2562, ๒๕) กำลัง 3 

ฝcายร>วมแถลงเหตุการณ+ระเบิดทีส่งขลา พร9อมขอให9ร>วมกันประนามผู9ก>อเหตุที่สร9างสถานการณ+ทำลายความสุขของประชาชนในช>วงเทศกาล, ๒๖) ผบช.ภ.9 

แถลงความคืบหน9าเหตุระเบิดบริเวณชายหาดแหลมสมหิลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  และ  ๒๗) อส.อำเภอหนองจิก แสดงขีดความสามารถ 

เพื่อรบัการประเมินผลงานประจำปx 2562,  

๑๔. การเมือง ๑) คอลัมน+: สัมภาษณ+พิเศษ: พรรคประชาชาติ เพื่อทุกชาติพันธุ+, ๒) คอลัมน+: กฎหมายกบัการพัฒนา: เลือกต้ัง โอกาสในการพฒันา 

กฎหมายเพือ่ประชาชนกฎหมายกบัการพัฒนา, ๓) คัดส.ว.ระดับจงัหวัดคึกคัก, ๔) ภาพข>าว: พบชาวประมง, ๕) บ9านไผ>แจกบัตรคนจนพปชร.โผล>, ๖) 

ประวิตรเช่ือบึม้หาดสมิหลาโยงการเมือง เผยรู9ตัวผู9ก>อเหตุแล9ว, ๗) จุรินทร+ จี้ กกต.เค9นปมโตdะจีนพลังประชารัฐ บี้ตอบให9ชัดคลายข9อข9องใจ, ๘) ปชป.เป\ดตัวนโยบาย 
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“ไม>เกรงใคร ปะ-ฉะ-ดะ ยาเสพติด”, ๙) กกต.ขึงขังบี้โตdะจีน ให930วันแจงช่ือ‘ผู9บรจิาค’พปชร.แอ>นอกพร9อมเป\ด!, ๑๐) คัดส.ว.ระดับจงัหวัดคึกคัก  และ  ๑๑) วันนอร+ 

ฝeนเป~นนายกฯเลียนแบบ“ดร.มหาเธร+”,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต2อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต2อสถานการณ^ จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสือ่มวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จาก ๓.๐๖ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๒๒ 

- ๒๘ ธ.ค. ๖๑) เป~น ๒.๐๒ ในสัปดาห+น้ี ) ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ลดลง 
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต2างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๒๒ – ๒๘ ธ.ค. ๖๑ 

           เหตุการณ+คนร9ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องปฏิมากรรมนางเงือก และรปูปefนหนู และแมวที ่หาดสมิหลา อ.เมอืง สงขลา เมื่อคืนวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ซึ่งตามมา

ด9วยคำแนะนำของกระทรวงต>างประเทศมาเลเซีย ที่เตือนชาวมาเลเซียทีท่>องเที่ยวหรือพำนักในจังหวัดสงขลา และสามจงัหวัดชายแดนภาคใต9ให9ติดตามข>าวสารสถานการณ+

จากสือ่ไทย พร9อมทั้งให9เบอร+โทรศัพท+ติดต>อสำนักงานกงสลุ ที่ จ.สงขลา หากต9องการความช>วยเหลือ 

           เป~นที่น>าสังเกตุว>า สื่อตะวันตก คือ สำนักข>าว AP พยายามเช่ือมโยงเหตุลอบวางระเบิดที่หาดสมหิลา กับเหตุระเบิดในย>านท>องเที่ยวที่เกิดข้ึนช>วงใกล9เทศกาลปxใหม>

เมื่อหลายปxก>อน คือเหตุระเบิดงานส>งท9ายปxเก>าต9อนรบัปxใหม>ที่กรงุเทพ มีคนเสียชีวิต ๓ คน และเหตุลอบวางระเบิดเมืองท>องเที่ยวชายทะเล ๕ เมืองในปx ๒๕๕๙ มผีู9เสียชีวิต 

๔ คน 

           Benarnews.org มรีายงานสัมภาษณ+อับดุล ราฮิม นูร+ ผู9อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจงัหวัดชายแดนภาคใต9 เป\ดเผยว>า มีการประสาน และ

พูดคุยเบื้องต9นกับแกนนำกลุ>มบีอาร+เอ็น และกลุ>มแบ>งแยกดินกลุ>มอื่นๆ ที่ยังไม>ได9เข9าร>วมกระบวนการพูดคุยฯ เพื่อเชิญชวนให9เข9าร>วมกระบวนการพูดคุยตามเจตน+จำนงของ

ตัวแทนรัฐบาลไทย 

 

๕.๑ สำนักข>าว AP รายงานข>าวเหตุคนร9ายลอบวางระเบิดทีห่าดสมหิลา อ.เมืองอ สงชลา เมือ่คืนวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ สร9างความเสียหายให9กบัรปูปefนที่เป~นที่รกัของ

นักท>องเที่ยว คือรูปปefนนางเงือก และรปูปefนหนูและแมว  

AP อ9างตำรวจทีส่งขลา บอกว>า กำลงัอยู>ระหว>างการตรวจสอบว>าเหตุระเบิดครัง้น้ีมีความเช่ือมโยงกบักลุ>มแบ>งแยกดินแดน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต9หรือไม> 

ตำรวจได9ตรวจค9นพบระเบิดแสวงเครือ่งอกี ๓ ลูกถูกทิง้ไว9บริเวณที่ทิง้ขยะและใต9ก9อนหินใกล9รปูปefนนางเงือก 

AP ระบุว>า หลายปxก>อนหน9าน้ีเคยเกิดเหตุระเบิดลอบวางระเบิดในย>านท>องเที่ยวหลายครั้ง คือในปx ๒๕๔๙ เกิดเหตุในงานส>งท9ายปxเก>าต9อนรบัปxใหม>ที่กรุงเทพ มผีู9เสียชีวิต 

๓ คน และในปx ๒๕๕๙ เกิดเหตุลอบวางระเบิดในเมืองท>องเที่ยวชายหาด ๕ เมือง เป~นเหตุให9มผีู9เสียชีวิต ๔ คน  

ทั้งสองเหตุการณ+ มีสมาชิกกลุ>มแบ>งแยกดินแดนถูกสงสัยว>าเกี่ยวข9อง แต>ไม>มีกลุ>มใดออกมาแสดงความรบัผิดชอบ 

 

(Two small bombs exploded at a popular beach in southern Thailand, one of them damaging an iconic statue beloved by tourists, police said. 
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Police in Songkhla province said they are looking into whether the bombs were related to a Muslim separatist insurgency that has wracked 

nearby provinces since 2004, taking almost 7,000 lives. 

One of the explosions damaged the Golden Mermaid statue, which is an unofficial symbol of the province, said police Lt Gen Ronnasilp 

Phusara. The other took place about 300m away, near the beach’s Cat and Mouse sculpture. 

Police said a bomb disposal squad discovered and destroyed three other explosive devices found near a trash area and under rocks near the 

Golden Mermaid statue. 

Although terrorism is not considered a major problem in Thailand, tourist spots have been sporadically targeted since 2006, when a series of 

bombs were set off in Bangkok at New Year’s Eve gatherings, killing three people and wounding more than three dozen. 

In 2016, bomb explosions in five beach towns popular with tourists killed four people and wounded dozens. 

In both cases, separatists were suspected but responsibility was not established.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.thestar.com.my/news/regional/2018/12/28/bombs-hit-popular-thai-beach-damaging-iconic-statue/ 

https://www.thestar.com.my/news/regional/2018/12/27/bomb-damages-mermaid-statue-at-thailands-popular-samila-beach/ 

https://www.nst.com.my/world/2018/12/444294/bomb-damages-golden-mermaid-statue-thailands-popular-samila-beach 

 

 

๕.๑.๑ สำนักข>าว Bernama รายงานเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม อ9างคำให9สัมภาษณ+ของนายวีรนันท+ เพ็งจันทร+ ผู9ว>าราชการจังหวัดสงขลา บอกว>า ได9เกิดเหตุลอบวางระเบดิ ๖ 

จุดในหลายอำเภอ โดยเปjาหมายทั้งหมดเป~นเสาส>งกระแสไฟฟjา 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

23 

ผู9ว>าราขกานจ.สงขลา บอกว>าเขาเช่ือว>าเหตุระเบิดเสาส>งกระแสไฟฟjาเกี่ยวข9องกับเหตุระเบิดทีห่าดสมิหลา พร9อมระบุว>า บีอาร+เอ็นน>าจะเป~นกลุ>มที่อยู>เบื้องหลงัเหตุระเบิด 

ด โดยมีจุดมุ>งหมายเพื่อบ>อนทำลายเศรษฐกจิและการท>องเทีย่วในจังหวัดสงขลา 

(The Songkla Province in southern Thailand continues to be in a turbulent state when six more bombs exploded in several districts in the 

province located close to the Malaysia-Thai border today. 

Songkla Province governor Wiranan Penjang said the bombs target power poles in several districts in the province. 

‘’We believe the explosions are related to the bomb attacks at the Samila Beach,” he told reporters today. 

The bombings today toppled several electric poles but did not result in injuries. 

Meanwhile, Wiranan said the bomb attacks were believed to have been masterminded by the National Revolutionary Front (BRN) armed group 

which had been active in the province since 14 years ago. 

“Both the bombs yesterday were activated using wrist watches,” said the governor. 

He said the attacks were aimed at destroying the economy and tourism industry in the Songkla Province.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.nst.com.my/world/2018/12/444496/six-more-bombs-explode-songkla 

 

๕.๑.๒ สื่อมาเลเซียรายงานเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ว>า กระทรวงการต>างประเทศมาเลเซียแถลงการณ+ สำนักงานกงสลุมาเลเซียทีจ่.สงขลา ยืนยันเหตุระเบิดที่ชายหาดสมิ

หลา เมือ่คืนวันที่ ๒๖ ธีวาคม และแนะนำให9ชาวมาเลเซียติดตามข>าวสารสถานการณ+จากสื่อท9องถ่ิน พร9อมทั้งเป\ดเผยเบอร+โทรศัพท+ทีส่ถานกุงลุล จ.สงขลา หากชาว

มาเลเซียต9องการความช>วยเหลือ 
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(Thailand, are advised to exercise caution and monitor the latest developments from local news as well as local authorities. 

 In a statement, Wisma Putra said the Consulate General of Malaysia in Songkhla confirmed that there were two explosions reported at the 

tourist attractions near Samila Beach at approximately 10pm (local time) on Wednesday (Dec 26). 

 “Malaysians in the affected areas, requiring consular assistance should contact the Consulate General in Songkhla, Thailand at +66 93 657 

0707,” it said on Thursday (Dec 27).) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/12/27/wisma-putra-advises-malaysians-in-songkhla-to-exercise-caution/ 

https://www.malaymail.com/s/1706734/malaysians-in-songkhla-advised-to-exercise-caution 

 

 

๕.๒ benarnews.org รายงานเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม เป\ดเผยถึงความก9าวหน9ากระบวนการพูดคุยเพือ่สันติสุขจงัหวัดชายแดนภาคใต9 โดยระบุว>า เป~นข9อมูลจากการ

สัมภาษณ+อับดุล ราฮิม นูร+ ผู9อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุย ได9กล>าวกับเบนาร+นิวส+ในวันพฤหัสบดี (๒๗ ธ.ค)ว>า ตนได9ติดต>อกับกลุ>มผู9ก>อความไม>สงบที่ยังไม>ได9ก9าว

เข9ามามีส>วนร>วมในการพูดคุยฯ น้ี และเริ่มต9น “กระบวนการสนทนา” กับกลุ>มดังกล>าวแล9ว 

อับดุล ราฮมิ นูร+ ผู9อำนวยความสะดวกมาเลเซีย เป\ดเผยให9ทราบพร9อมทั้งยืนยันว>า ในวันที่ 4 มกราคม ศกหน9า ตนจะเดินทางไปกรุงเทพฯ เพื่อเข9าพบหัวหน9าคณะพูดคุย

เพื่อสันติสุขฝcายไทย หน่ึงในผู9ที่ประสงค+จะคุยกับทกุกลุ>มอย>างแท9จริง และให9มีตัวแทนจากทุกกลุ>มเข9าร>วมคุย รวมถึงตัวแทนของกลุ>มบอีาร+เอ็น ให9มาร>วมโตdะเจรจา 

เมื่อผู9สื่อข>าวถามว>ามีการติดต>อกับกลุ>มดังกล>าวของบีอาร+เอน็หรือไม> อบัดุล ราฮมิ นูร+ ตอบว>า “มีครบั” และกล>าวเพิ่มเติมว>า เป~นเพียงการสนทนาเบื้องต9นเท>าน้ัน 

“คำศัพท+อย>างเป~นทางการคือ ‘กระบวนการสนทนา’ เพราะไม>ใช>การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือการเจรจาต>อรอง แต>เป~นการสนทนา” อับดุล ราฮมิ นูร+กล>าวทาง

โทรศัพท+ 
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นอกจากน้ี อบัดุล ราฮมิ นูร+ ยังตอบคำถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค+ของการเข9าพบ พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต+ ซึ่งเป~นหัวหน9าคณะพูดคุยฯ ฝcายไทย ในสัปดาห+หน9าว>า จะ

เป~น “ข้ันตอนหน่ึงในกระบวนการที่ดำเนินมาอย>างต>อเน่ือง ซึ่งหวังกันว>าจะลงเอยด9วยสนธิสญัญาสันติภาพระหว>างคู>กรณีทั้งสอง” 

เบนาร+นิวส+ได9ติดต>อกับอบัดุล ราฮิม นูร+ และอาบู ฮาฟ\ส อัลฮากิม ในวันพฤหัสบดีน้ี หลงัจากที่ได9รับสำเนากำหนดการทำงานของคณะพูดคุยฯ จากสำนักงานเลขาธิการของ

คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฝcายไทย ในชายแดนภาคใต9 โดยระบุถึงการประชุมพบปะ ในวันที่ 4 มกราคมและกำหนดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข9องกบักระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข 

วาระการประชุมยังแจ9งให9ทราบด9วยว>า การประชุมในวันที่ 4 มกราคม จะเป~นการประชุมอย>างเป~นทางการแนะนำตัวและพูดคุยกรอบการทำงานร>วมกัน ระหว>าง “ผู9

อำนวยความสะดวก” ของประเทศมาเลเซียและคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขเต็มคณะฝcายไทย 

ส>วนงานอื่น ๆ ที่ระบุไว9ในวาระการประชุมประกอบด9วย การประชุมที่ค>ายเสนาณรงค+ ในชายแดนภาคใต9 ในวันที่ 8 มกราคม ตามด9วยงานแถลงข>าววันถัดไป โดยคณะ

พูดคุยฯ ฝcายไทย ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร+ จงัหวัดปeตตานี โดยจะมีกลุ>มภาคประชาสังคมท9องถ่ินเข9าร>วมด9วย 

วาระการประชุมไม>ได9ระบุว>า ผู9อำนวยความสะดวกของมาเลเซียจะไปร>วมงานอื่น ๆ ตามกำหนดการด9วยหรอืไม> 

จากน้ัน ในวันที่ 11 มกราคม คณะพูดคุยฯ ฝcายไทยจะจัดงานแถลงข>าวแนะนำคณะพูดคุยฯ ช้ีแจงแนวทางการทำงาน และรบัฟeงความคิดเห็น ที่สมาคมผู9สื่อข>าว

ต>างประเทศแห>งประเทศไทย (FCCT) ในกรุงเทพฯ 

ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/thai/news/TH-MY-peace-talks-12272018201932.html 
 


