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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๑ - ๗ ธ.ค.๖๑ พบว>า มขี>าวเชิงบวก ๑๕๔ ข>าว จากทีม่ี ๒๐๖ 

ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๔ - ๓๐ พ.ย.๖๑) ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกับ จชต. (เส9นทึบสีแดง) มขี>าวเชิงลบ ๓๐ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๔๗ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว 

(๒๔ - ๓๐ พ.ย.๖๑)  

          ภาพข2าวสำคญัเชิงลบ ได*แก2  

๑. เหตุร*ายรายวัน: ๑) โจรใต9ลอบกดระเบิด ๕ กก. ทหารพรานชุด รปภ.ครู ป[ตตานีพลีชีพ ๑ นาย, ๒) ลอบยิงหัว ‘ผู9ช>วย ผญบ.ป[ตตานี’ เจบ็สาหสั 

โดนตามสังหารรอบ ๓ แล9ว และ ๓) อาก9าถล>มกำนันดังดับคาถนน 
๒. กระบวนการยุติธรรม: ๑) ปริศนาเสี่ยโจ9...ไอ9โม>งช>วยพ9นคุกคดีหลบหนีคำพิพากษาศาล?  และ  ๒) ผู9การป[ตตานีขอเช็คหมายจับ "เสี่ยโจ9" หลังคดีหนีคุก ยัง 

ลอยนวล 
๓. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี:  ๑) ลูกเพี้ยนคว9ามีดปาดคอแม>ตายคาห9องน้ำตร.รวบทันควัน  และ  ๒) อส.เดือดรัวยิง ผญบ.แอบกิ๊กเมียจบ็สาหสัทั้งคู>  

๔. ทุจริตคอรัปชั่น: ๑) อีกราย! ป.ป.ช. ฟ[น ผอ.ร.ร.บ9านโคกสุม ุจ.นราธิวาส ทุจริตค>าอาหารกลางวันเด็ก ๒ แสน  และ  ๒) ‘หมอธี’สรุปทุจริต ศธ.โผล> ๖๓๑ เรื่อง 

สะสางเสรจ็เกินครึ่ง  

         ภาพข2าวสำคญัเชิงบวก ได*แก2  

๑. การศึกษา: รัฐเปkดแคมเปญลดเบี้ยปรับ กยศ. - ประชาชาติสร9างกระแสปลดหน้ีที่ชายแดนใต9 

๒. ความร2วมมือของภาคประชาชน: ๑) ร.๑๐ ทรงมีความสุขเห็นประชาชนร>วมกิจกรรม Bike อุ>นไอรัก และ ๒) ชาวป[ตตานีร>วมซ9อม ป[qนจักรยาน “Bike อุ>นไอรัก 

คลายความหนาว” นำโดยแม>ทัพภาคที่ ๔ พร9อมด9วยผู9ว>าราชการป[ตตานี ร>วมซ9อมป[qนกว>า ๑,๐๐๐ คน 

๓. การยกระดับคุณภาพชีวิต: กรมที่ดินเดินสำรวจออกโฉนดทีดิ่นเสริมสร9างความมั่นคงพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต9   

๔. การเมือง: ๑) ครบทุกเขต! ชพน.เปkดตัวว>าที่ผู9สมัคร ส.ส. ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต9 และ ๒) ครม. ไฟเขียวช>วยชาวสวนยาง-ปาล+มน้ำมัน วงเงินกว>า ๒ หมื่นล9าน 

- ข้ึนเงิน อสม. ๑,๐๐๐ บาท  
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๕. ยาเสพติด : ๑) ยึดโมเดล ๓ จว.ใต9 ปราบยาเกาะสมุย, ๒) ศักด์ิ ผาสุก มือยิงโจvหน9าผบั คดีอื้อ ให9ลูกสมุนขนยานรก ค>า ๔๕ ล9าน, ๓) สช.จชต. 

ผนึกกำลังต>อสู9ยาเสพติดสานพลงั สร9างระบบ เพือ่อนาคตเยาวชน, ๔) พ.ย.๖๑ กอ.รมน. ยึดใบกระท>อมชายแดนใต9ได9 ๓,๖๓๓ กิโลกรัม, ๕) สรุปผลการดำเนินงาน 

ตามนโยบายเร>งด>วนในเรื่องการควบคุมพื้นที่ และการแก9ไขป[ญหายาเสพติด ในห9วง พ.ย.๖๑ , ๖) กอ.รมน.ภาค ๔ สน. สนับสนุนโรงเรียนเอกชน สอนศาสนา ในการปwองกัน 

และแก9ไขป[ญหายาเสพติด ในพืน้ที่ จชต.  และ  ๗) มทภ.๔ ร>วมพิธีเปkดการประชุมเชิงปฏิบัติการช้ีแจงแนวทางการดำเนินงานด9านการปwองกัน และแก9ไขป[ญหายาเสพติด 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต9 ภายใต9ช่ือ "สานพลัง สร9างระบบ เพื่ออนาคตเยาวชน" (Kick Off) 

๖. การพูดคุยเพ่ือสนัติ: ๑) เจรจาสันติภาพใต9 ต9องระดมความคิดทุกฝ~าย และ ๒) เจรจาสันติภาพภาคใต9 : ความหวังอยู>ทีก่9าวย>างใหม>ทัง้ ๒ ฝ~าย 

๗. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย]สิน: ๑) ปkดบันนังสตาล>าคนร9ายยิงกำนัน, ๒) ทบทวนยุทธวิธีรับมือป~วนใต9, ๓) คนร9ายยิงกำนันตาเนาะปูเต�ะ ดีเอ็นเอตรงกับ คนเผา 

รถทัวร+, ๔) เปkดประวัติมอืยิง ปธ.กำนันบันนังสตา ถูกวิฯ ดับ ๑ เจบ็ ๑, ๕) ผบช.ตชด. ลงยะลาตามความคืบหน9าวิสามัญคนร9ายยิงกำนันเสียชีวิต, ๖) ฝ�กทบทวนกำลงั 

ประจำถ่ิน และ ๗) ศูนย+ปฏิบัติการอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จัดพิธีเปkดการฝ�กทบทวนกำลังประจำถ่ินและกำลงัภาคประชาชน ประจำป� ๒๕๖๒ 

 จากสถานการณ+ข>าวดังที่กล>าวข9างต9น ส>งผลให9การรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพิ่มข้ึน คือ จาก ๒.๒๓ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑ - ๗ ธ.ค. ๖๑) 

เป�น ๒.๓๔ ในสปัดาห+น้ี  

 ในส2วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต2างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๑ – ๗ ธ.ค. ๖๑ ดังน้ี 

          Benarnews.org เว็บไซต+ข>าวที่ได9รับเงินทุนดำเนินงานจากหน>วยงานรัฐบาลสหรัฐ เป�นสือ่ที่นำเสนอข>าว และบทวิเคราะห+เกี่ยวกบัสถานการณ+ในจังหวัดชายแดน

ภาคใต9มากที่สุดในรอบสปัดาห+น้ี ประกอบด9วยรายงานข>าวการลอบวางระเบิดสังหารอาสาสมัครทหารพราน ที่ อ.แม>ลาน จ.ป[ตตานี การลอบยิงผู9ช>วยผู9ใหญ>บ9านเสียชีวิต ที ่

อ.เมือง จ.ป[ตตานี พร9อมกับระบุว>า นับต้ังแต>เดือนพฤศจิกายน เป�นต9นมา มีเจ9าหน9าทีร่ัฐเสียชีวิตจากการถูกลอบโจมตีรวม ๑๔ คน นอกจากน้ี benarnews.org ยังเผยแพร>

บทวิเคราะห+ของดอน ปาทาน นักวิเคราะห+สถานการณ+ จชต. ซึ่งอ9างแหล>งข>าวระบุว>า อับดุล ราฮิม นูร+ หัวหน9าผู9ประสานงาน และอำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุย

เพื่อสันติสุข ย่ืนคำขาดให9ผู9นำขบวนการบีอาร+เอ็น ป�กที่คุมกำลังติดอาวุธในพื้นที่เข9าร>วมกระบวนการพูดคุย หากไม>ร>วมมือก็ขอให9เดินทางออกจากประเทศมาเลเซีย ทั้งน้ี

บทวิเคราะห+ช้ืนน้ีอ9างแหล>งข>าวระบุว>า ท>าทีแข็งกร9าวของมาเลเซียอาจบบีให9ผู9นำขบวนการบีอาร+เอ็น เดินทางออกไปพำนักที่อินโดนีเซียหรือเดินทางกลบัมาหลบซ>อนตัวใน

พื้นที่ จชต. สื่อมาเลเซียอ9างคำให9สมัภาษณ+ของประธานสภาธุรกิจร>วม สามเหลี่ยมเศรษฐกจิไทย – มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ชาวมาเลเซีย ระบุ การพฒันาท>าเรือน้ำลึก ที่ 

อ.จะนะ จ.สงขลา อาจส>งผลกระทบท>าเรือน้ำลกึป�นัง ทำให9การขนส>งลดลงประมาณ ๒๐ เปอร+เซน็ต+ 
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๒. ผลการวิเคราะห]สารสนเทศด*านการประชาสมัพันธ] ประจำวันท่ี ๑ – ๗ ธ.ค. ๖๑ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข2าวเชิงบวก และประเด็นข2าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๑ - ๗ ธ.ค. ๖๑ มขี>าวเชิงบวก (เส9นทึบสีเขียว) ๑๕๔ ข>าว จากที่มี ๒๐๖ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๔ - ๓๐ พ.ย. ๖๑) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกบั จชต. (เส9นทบึสีแดง) มขี>าวเชิงลบ ๓๐ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๔๗ ข>าวในสปัดาห+ที่แล9ว (๒๔ - 

๓๐ พ.ย. ๖๑) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ลดลง 
 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

4 

๒.๒ ค2าสัดส2วนระหว2างข2าวเชิงบวก และข2าวเชิงลบ 

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

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

2018-11-24 26 4 6.5 

2018-11-25 25 9 2.78 

2018-11-26 40 15 2.67 

2018-11-27 27 13 2.08 

2018-11-28 33 2 16.5 

2018-11-29 21 2 10.5 

2018-11-30 34 2 17 

 29.43 6.71 4.39 

2018-12-01 16 3 5.33 

2018-12-02 24 5 4.8 

2018-12-03 27 3 9 

2018-12-04 21 1 21 

2018-12-05 30 1 30 

2018-12-06 20 10 2 

2018-12-07 16 7 2.29 

 22 4.29 5.13 

 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

5 

๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ2งเล็ง ในช2วงวันท่ี ๑ – ๗ ธ.ค. ๖๑ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช>วงวันที่ ๑ - ๗ ธ.ค. ๖๑ มขี>าวเชิงบวก ๓ ข>าว จากที่ม ี๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๔ - ๓๐ พ.ย. ๖๑) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ 

ค>อนข9างคงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกบั จชต. มขี>าวเชิงลบ ๒ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๔ - ๓๐ พ.ย. ๖๑) สำหรบัในมิติของ 

แนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) เจรจาสันติภาพใต9 ต9องระดมความคิดทุกฝ~าย และ ๒) เจรจาสันติภาพภาคใต9 : 

ความหวังอยู>ที่ก9าวย>างใหม>ทัง้ ๒ ฝ~าย ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ส>วนคุมกองกำลัง ยังไม>ยอมเข9ามาร>วมพูดคุยเพือ่สันติสุข  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๑ - ๗ ธ.ค. ๖๑ มขี>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๖ ข>าว จากที่ม ี๒๑ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๔ - ๓๐ พ.ย. ๖๑) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง 

ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) โจรใต9ลอบกดระเบิด ๕ กก. ทหารพรานชุด รปภ.คร ูป[ตตานีพลีชีพ ๑ นาย, ๒) ลอบยิงหัว ‘ผู9ช>วย ผญบ.ป[ตตานี’ เจ็บสาหสั 

โดนตามสังหารรอบ ๓ แล9ว และ ๓) อาก9าถล>มกำนันดังดับคาถนน 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๑ - ๗ ธ.ค. ๖๑ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการเมอืงเกี่ยวกบั จชต. ๑๗ ข>าว จากที่ม ี๒๗ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๔ - ๓๐ พ.ย. ๖๑) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๒ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๕ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๒๔ - ๓๐ พ.ย. ๖๑) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ชทพ. พบปะพี่น9องชาวใต9 ๖ - ๗ ธ.ค., ๒) ครบทุกเขต! ชพน.เปkดตัวว>าที่ผู9สมคัร ส.ส.  ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต9, ๓) ครม. 

ไฟเขียวช>วยชาวสวนยาง-ปาล+มน้ำมัน วงเงินกว>า ๒ หมื่นล9าน - ข้ึนเงิน อสม. ๑,๐๐๐ บ., ๔) “กกต.”ล>องใต9เตรียมพร9อมเลอืก ส.ว. และ ๕) กกต.อบรม จนท. ๑๕ 

จ.ภาคใต9 พร9อมเลือก สว.ย้ำต9องสุจริต ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ร9องศาลฎีกาเลอืกต้ัง ส.ว. แล9ว ๑๗ คดี  
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย]สิน 

 
ในช>วงวันที่ ๑ - ๗ ธ.ค. ๖๑ มขี>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๑๒ ข>าว จากที่ม ี๑๙ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๔ - ๓๐ พ.ย. ๖๑) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ  ลดลง  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีข>าวเชิงลบ ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๔ - ๓๐ พ.ย. ๖๑) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ลดลง ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ปkดบันนังสตาล>าคนร9ายยิงกำนัน, ๒) ทบทวนยุทธวิธีรับมือป~วนใต9, ๓) คนร9ายยิงกำนันตาเนาะปูเต�ะ ดีเอ็นเอตรงกับคนเผารถทัวร+, ๔) 

เปkดประวัติมือยิง ปธ.กำนันบันนังสตา ถูกวิฯ ดับ ๑ เจ็บ ๑, ๕) ผบช.ตชด. ลงยะลาตามความคืบหน9าวิสามัญคนร9ายยิงกำนันเสียชีวิต, ๖) ฝ�กทบทวนกำลังประจำถ่ิน และ 

๗) ศูนย+ปฏิบัติการอำเภอบันนังสตา จงัหวัดยะลา จัดพิธีเปkดการฝ�กทบทวนกำลงัประจำถ่ินและกำลังภาคประชาชน ประจำป� ๒๕๖๒ ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> 

เมื่อกองกำลังท9องถ่ินคือเปwาหมายอ>อนแอ กอ.รมน.ภาค ๔ จะแก9อย>างไร  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๑ - ๗ ธ.ค. ๖๑ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๕ ข>าว จากที่ม ี๔๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๔ - ๓๐ พ.ย. ๖๑) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกจิฯ มีข>าวเชิงลบ ๔ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีม่ ี๖ ข>าวในสปัดาห+ที่แล9ว (๒๔ - ๓๐ พ.ย. ๖๑) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ปลดลอ็กรับซื้อยางเบ็ดเสร็จในประเทศ, ๒) ดัน “๑ ไร>ได9เงิน ๑ ล9าน” หอการค9าชง “บิ๊กตู>” ช>วยเกษตรกร, ๔) 

ยะลาเดินหน9าทุเรียนคุณภาพ ชาวสวนทำเงินกว>าป�ละ ๒๑๘ ล9าน และ ๕) มหกรรมฮาลาลนานาชาติเบตง ๒๐๑๘ ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) โรงงานถุงมอืยางขาดทุน 

ศก.ด่ิงวูบขอปkดตัวเอง ลอยแพคนงานกว>า ๕๐๐ คน, ๒) ความตาย ของ ทะเลทรายสีเขียว และ ๓) สวนยางรายย>อยขอชดเชย กก.ละ ๔ บาท 
 
 
 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

10 

 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันที่ ๑ - ๗ ธ.ค. ๖๑ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๑๖ข>าว จากที่มี ๒๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๔ - ๓๐ พ.ย. ๖๑) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด มขี>าวเชิงลบ ๓ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีไ่ม>ข>าวในสปัดาห+ที่แล9ว (๒๔ - ๓๐ พ.ย. ๖๑) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ปส. บกุทลายโรงงานผลิตน้ำมันกญัชารายใหญ>ส>งขายต>างประเทศ, ๒) ยึดโมเดล ๓ จว.ใต9ปราบยาเกาะสมุย, ๓): สงขลา -

จับของเถ่ือน, ๔) อ9าง ลูกไม>มจีะกิน บุกรวบอดีต ตร.วัย ๕๑ ป� ค9ายา พร9อมของกลาง ที่สงขลา, ๕) ศักด์ิ ผาสุก มือยิงโจvหน9าผบั คดีอื้อ ให9ลูกสมุนขนยานรก ค>า ๔๕ ล9าน, 

๖) สช.จชต.ผนึกกำลังต>อสู9ยาเสพติดสานพลงั สร9างระบบ เพื่ออนาคตเยาวชน, ๗) พ.ย.๖๑ กอ.รมน. ยึดใบกระท>อมชายแดนใต9ได9 ๓,๖๓๓ กิโลกรัม, ๘) แม>ทัพภาคที่ ๔ 

เป�นประธานเปkดโครงการเยาวชนคลื่นลูกใหม>สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ จงัหวัดป[ตานี, ๙) สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายเร>งด>วน 

ในเรื่องการควบคุมพื้นที่ และการแก9ไขป[ญหายาเสพติด ในห9วงเดือน พ.ย.๖๑, ๑๐) กอ.รมน.ภาค ๔ สน. สนับสนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 

ในการปwองกันและแก9ไขป[ญหายาเสพติด ในพื้นที่ จชต. และ ๑๑) แม>ทัพภาคที่ ๔ ร>วมพิธีเปkดการประชุมเชิงปฏิบัติการช้ีแจงแนวทางการดำเนินงาน 

ด9านการปwองกันและแก9ไขป[ญหายาเสพติดในจงัหวัดชายแดนภาคใต9 ภายใต9ช่ือ "สานพลัง สร9างระบบ เพื่ออนาคตเยาวชน" (Kick Off) ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ฉาว! 

โปลิศมาเลย+รวบตำรวจไทยขนกระท>อม  
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

11 

 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๑ – ๗ ธ.ค. ๖๑ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ได9แก> ๑) จนท.ปkดล9อมพื้นที่ อ.ยะหา ตรวจค9นจับกมุชาวบ9าน ๗ คน และ ๒) 

นักปกปwองสิทธิมนุษยชนหญงิกบัการรังแกบนโลกออนไลน+ 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันที่ ๑ – ๗ ธ.ค. ๖๑ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปtญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๑ – ๗ ธ.ค. ๖๑ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขป[ญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคบัใช*กฎหมาย 

             ในช>วงวันที่ ๑ – ๗ ธ.ค. ๖๑ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบงัคับใช9กฎหมาย 
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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

กระบวนการยุติธรรม 

เหตุร*ายรายวัน 

อาชญากรรมในพ้ืนท่ี 

ทุจริตคอร]รัปช่ัน 

สิทธิมนุษยชน 

การพูดคุยเพ่ือสันติ 

เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* 

ยาเสพติด 

การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันท] 

การเมือง 

การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย]สิน 

การยกระดับคุณภาพชีวิต 

การบำรุงขวัญกำลังพล 

การเยียวยา 

กีฬา 

การช2วยเหลือประชาชน 

ความร2วมมือของภาคประชาชน 

การศึกษา 

วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 
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ประเด็นข2าวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ๑) โจรใต9ลอบกดระเบิด5กก. ทหารพรานชุดรปภ.ครูป[ตตานีพลีชีพ 1 นาย, ๒) ลอบยิงหัว‘ผู9ช>วย ผญบ.ป[ตตานี’เจ็บสาหสั โดนตามสังหารรอบ3แล9ว  

และ  ๓) อาก9าถล>มกำนันดังดับคาถนน  

๒. กระบวนการยุติธรรม ๑) ปริศนาเสี่ยโจ9...ไอ9โม>งช>วยพ9นคุกคดีหลบหนีคำพิพากษาศาล?  และ  ๒) ผู9การป[ตตานีขอเช็คหมายจับ "เสี่ยโจ9" หลังคดีหนีคุกยังลอยนวล  

๓. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) ลูกเพี้ยนคว9ามีดปาดคอแม>ตายคาห9องน้ำตร.รวบทันควัน  และ  ๒) อส.เดือดรัวยิง ผญบ.แอบกิ๊กเมียจบ็สาหสัทั้งคู>  

๔. ทุจริตคอร]รัปชั่น ๑) อีกราย!ป.ป.ช.ฟ[น ผอ.ร.ร.บ9านโคกสุมุ จ.นราธิวาส ทุจริตค>าอาหารกลางวันเด็ก 2 แสน  และ  ๒) ‘หมอธี’สรปุทจุริต ศธ.โผล> 631 เรื่อง 

สะสางเสรจ็เกินครึ่ง  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลัมน+: เดลินิวส+วาไรต้ี: น9อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผ>านภาพยนตร+ประวัติศาสตร+, ๒) คอลัมน+: เดลินิวส+วาไรต้ี: 

น9อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผ>านภาพยนตร+ประวัติศาสตร+, ๓) พิพิธภัณฑ+ดิน ศูนย+ฯพิกุลทอง แหล>งศึกษาดินตามรอยพ>อ, ๔) คอลัมน+: กาแฟดำ: 

จินตนาการและศิลป�รมิถนน ของจังหวัดชายแดนใต9ขณะรอสันติภาพถาวร, ๕) คอลัมน+: กาแฟดำ: ฟ[งเสียงคนหลากวงใน 3 จังหวัดชายแดนใต9, ๖) บารมีหลวงปู~ทวด! 

ผอ.ร.ร.สงขลาซิง่กระบะเสียหลักพลิกคว่ำ รถพังยับ-คนขับเจ็บเล็กน9อย, ๗) พสกนิกรทำบญุถวาย เป�นพระราชกุศลแด>ในหลวงร.9  และ  ๘) ร.10พระราชทาน 

ส.ค.ส.ป�2562 ภาพวาดฝ�พระหัตถ+,  

๒. การศึกษา ๑) ห9ามรร.มีแป�ะเจี๊ยะช>วงรบัเด็ก๒) คอลัมน+: ถอดรหัสอาชีพ: ฝ�มือเด็กชายแดนใต9น>าสน, ๓) คอลมัน+: สถานีก.ค.ศ.: 

หลักเกณฑ+และวิธีคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต>งต้ัง ให9ดำรงตำแหน>งผู9อำนวยการสถานศึกษา สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน (สพฐ.), ๔) 

รัฐเปkดแคมเปญลดเบี้ยปรบั กยศ. - ประชาชาติสร9างกระแสปลดหน้ีที่ชายแดนใต9, ๕) กรมบังคับคดี-กยศ.เปkดไกล>เกลี่ยข9อพิพาทช้ันบังคับคดี พื้นที่ 3 จชต.  และ  ๖) 

มูลนิธิจิตติน ตันธุวนิตย+ มอบทุนการศึกษาประจำป�การศึกษา 2561,  

๓. ความร2วมมือของภาคประชาชน ๑) ป[ตตานีจัดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานกิจกรรม Bike อุ>นไอรกั, ๒) ตร.เปkดกองอำนวยการงานไบค+อุ>นไอรัก, ๓) คอลัมน+: 

จับกระแสภูมิภาค: จิตอาสาทำความดี, ๔) โครงการ เพียวรนี แบ>งป[นไออุ>นจากแม>สู>ลูก ป�ที่ 1, ๕) มรภ.ยะลา จัดงานวันพ>อ, ๖) มรภ.ยะลา จัดงานวันพ>อ, ๗) 
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ในหลวงรัชกาลที่ 9-พระบิดา ศาสตร+ 9 แขนง, ๘) ซ9อมเสมอืนจรงิไบค+ อุ>นไอรัก ปชช.ร>วมป[qนสุดคึกคัก, ๙) ร.10ทรงมคีวามสุขเห็นประชาชนร>วมกจิกรรมBike อุ>นไอรกั, 

๑๐) ประชาชนชาวไทยทั่วภูมิภาค ร>วมทำบุญตักบาตรในวันพ>อแห>งชาติ, ๑๑) ซ9อมBikeอุ>นไอรกัคึกคักรบัสิง่ของพระราชทานแน>น, ๑๒) กิจกรรม "เราทำความดี 

ด9วยหัวใจ" บำเพญ็สาธารณประโยชน+ เพือ่ให9แสดงความจงรกัภักดี และน9อมรำลึกในพระมหาธิคุณ เน่ืองในโอกาสวันคล9ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  และ  ๑๓) ชาวป[ตตานีร>วมซ9อม ป[qนจักรยาน “Bike อุ>นไอรัก คลายความหนาว” นำโดยแม>ทัพภาคที่ 4 

พร9อมด9วยผู9ว>าราชการป[ตตานี ร>วมซ9อมป[qนกว>า 1,000 คน,  

๔. การช2วยเหลือประชาชน ๑) เฝwาระวังสถานการณ+น้ำ 4 จว.ใต9, ๒) บิ๊กโจ�กลุยสงขลา จบัปล>อยกู9ดอกโหด ยึดทรัพย+อือ้300ล., ๓) 

ตรวจแนวพื้นที่เสี่ยงอทุกภัย14จว.ภาคใต9 คาบสมุทรสทิงพระ-นครศรีฯจุดเสี่ยง  และ  ๔) รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. เป�นประธานพิธีเปkดหลักสูตรมาตรฐานกู9ชีพข้ันต9น( FR) 

และพิธีส>งมอบรถยนต+พยาบาลให9แก> หน>วยเฉพาะกจิกรมทหารพรานจงัหวัดชายแดนภาคใต9,  

๕. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) ร.10พระราชทานดินโปรยศพอส.เทพาเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน9า  และ  ๒) ตอบแทนความเหน่ือย,  

๖. กีฬา ๑) คอลมัน+: คุยนอกสนาม: คนสู9ชีวิต วรงค+ ทิวทัศน+ นักบอล-งานไทยลีก สู>ธุรกิจล9างรองเท9า, ๒) คิง เพาเวอร+ สานฝ[นเด็กไทยมอบสนามบอล7คนแห>งที่20 

การให9ไม>มีทีส่ิ้นสุดและการให9ที่ดีที่สุดคือให9โอกาส  และ  ๓) ภาพข>าว: ทดเวลาเจ็บ: เศรษฐ+ อัลยุฟรี,  

๗. การเยียวยา ๑) อาลัยทหารพรานถูกลอบบึ้มขณะรกัษาความปลอดภัยครู, ๒) ร.10พระราชทานพวงมาลาหลวงวางหน9าหีบศพอส.ทหารพรานเหย่ือบึม้ป[ตตานี  และ  

๓) แม>ทัพภาคที่ 4 เป�นประธานในพิธีรดน้ำศพ อาสาสมัครทหารพราน สงักัดกรมทหารพรานที่ 22 เสียชีวิต จากกรณีเหตุคนร9ายลอบวางระเบิด 

ขณะลาดตระเวนความปลอดภัยครู,  

๘. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ครม.เอาใจรากหญ9า ผุดทีอ่ยู>ราคาต่ำล9าน, ๒) เปkดตำรา คนบนฟwาสอนเรื่องดิน, ๓) คอลัมน+: รอบรั้วทั่วท9องถ่ินไทย, ๔) 

กรมอทุยานฯเผยภาพเคลือ่นย9ายช9างกลบัคืนสู>ป~าฮาลาบาลา, ๕) คอลัมน+: สกู�ปพเิศษ: เกษตรฯ จัดใหญ> วันดินโลก 5 ธันวา 61พร9อมสานต>อแนวพระราชดำรสิืบไป, ๖) 

ภาพข>าว: ลด โลก เลอะ, ๗) ชาวบ9านตำบลผดุงมาตร จังหวัดนราธิวาส ร>วมงาน“โครงการห>วงใยผู9สูงอายุตำบลผดุงมาตร ประจำป� งบประมาณ 2562” 

เพื่อออกแสดงถึงการเอาใจใส>ในการดูแลสุขภาพผู9สงูอายุในพื้นที่, ๘) กรมที่ดินเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเสรมิสร9างความมั่นคงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต9  และ  ๙) 

สศก.ปลื้มผลพัฒนาอาชีพเกษตร5จชต.,  

๙. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย]สิน ๑) ปkดบันนังสตาล>าคนร9ายยิงกำนัน, ๒) ทบทวนยุทธวิธีรับมอืป~วนใต9, ๓) คนร9ายยิงกำนันตาเนาะปูเต�ะ 
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ดีเอ็นเอตรงกบัคนเผารถทัวร+, ๔) เปkดประวัติมือยิง ปธ.กำนันบันนังสตา ถูกวิฯดับ 1 เจบ็ 1, ๕) ผบช.ตชด.ลงยะลาตามความคืบหน9าวิสามัญคนร9ายยิงกำนันเสียชีวิต, ๖) 

ชุดเดลต9าเด็ดหัวโจรใต9 มือรัวอาก9าฆ>ากำนันบันนังสตา, ๗) คอลัมน+: ข>าวสัน้: ฝ�กทบทวนกำลงัประจำถ่ิน  และ  ๘) ศูนย+ปฏิบัติการอำเภอบันนังสตา จงัหวัดยะลา 

จัดพิธีเปkดการฝ�กทบทวนกำลงัประจำถ่ินและกำลังภาคประชาชน ประจำป� 2562,  

๑๐. การเมือง ๑) คอลัมน+: คอลัมน+7: งานชุก, ๒) ชทพ. พบปะพี่น9องชาวใต9 6-7 ธ.ค., ๓) ภาพข>าว: ปช.ลุย, ๔) รอบรัว้เมืองใต9 : 6 ธันวาคม 2561, ๕) ครบทุกเขต! 

ชพน.เปkดตัวว>าที่ผู9สมัครส.ส.3จงัหวัดชายแดนภาคใต9, ๖) ครม. ไฟเขียวช>วยชาวสวนยาง-ปาล+มน้ำมัน วงเงินกว>า 2 หมื่นล9าน - ข้ึนเงิน อสม. 1,000 บ., ๗) 

“กกต.”ล>องใต9เตรียมพร9อมเลือกส.ว.  และ  ๘) กกต.อบรมจนท.15จ.ภาคใต9 พร9อมเลือก สว.ย้ำต9องสจุริต,  

๑๑. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันท] ๑) คอลมัน+: ตาช่ังพันดาว, ๒) พสกนิกรชาวป[ตตานี จัดกิจกรรมเฉลมิพระเกียรติคุณ 

เน่ืองในวันคล9ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ>อแห>งชาติ ที่ ม.อ.ป[ตตานี  และ  ๓) กอ.รมน.ภาค 4 สน.จัดพธีิน9อมรำลกึพระมหากรุณาธิคุณ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร เน่ืองในวันคล9ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2561,  

๑๒. ยาเสพติด ๑) ปส.บุกทลายโรงงานผลิตน้ำมันกญัชารายใหญ>ส>งขายต>างประเทศ, ๒) ยึดโมเดล3จว.ใต9ปราบยาเกาะสมุย, ๓) คอลัมน+: ข>าวสดทั่วไทย: สงขลา-

จับของเถ่ือน, ๔) อ9าง ลูกไม>มจีะกิน บุกรวบอดีต ตร.วัย 51 ป� ค9ายา พร9อมของกลาง ทีส่งขลา, ๕) อ9าง ลกูไม>มจีะกิน บกุรวบอดีต ตร.วัย 51 ป� ค9ายา พร9อมของกลาง 

ที่สงขลา, ๖) ศักด์ิ ผาสุก มือยิงโจvหน9าผบั คดีอื้อ ให9ลูกสมุนขนยานรก ค>า 45 ล9าน, ๗) สช.จชต.ผนึกกำลังต>อสู9ยาเสพติดสานพลงั สร9างระบบ เพื่ออนาคตเยาวชน, ๘) 

คอลัมน+: AROUND THAILAND: บุกรวบนักค9ายาพื้นทีห่าดใหญ>, ๙) เดือน พ.ย. 2561 กอ.รมน. ยึดใบกระท>อมชายแดนใต9ได9 3,633 กิโลกรมั, ๑๐) แม>ทัพภาคที่ 4 

เป�นประธานเปkดโครงการเยาวชนคลื่นลูกใหม>สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ จงัหวัดป[ตานี, ๑๑) 

สรปุผลการดำเนินงานตามนโยบายเร>งด>วนในเรื่องการควบคุมพื้นที่ และการแก9ไขป[ญหายาเสพติด ในห9วงเดือน พฤศจกิายน 2561, ๑๒) กอ.รมน.ภาค 4 สน. 

สนับสนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ในการปwองกันและแก9ไขป[ญหายาเสพติด ในพืน้ที่ จชต.  และ  ๑๓) แม>ทัพภาคที่ 4 

ร>วมพิธีเปkดการประชุมเชิงปฏิบัติการช้ีแจงแนวทางการดำเนินงานด9านการปwองกันและแก9ไขป[ญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต9 ภายใต9ช่ือ "สานพลัง สร9างระบบ 

เพื่ออนาคตเยาวชน" (Kick Off),  

๑๓. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) ภาพข>าว: เปkดงาน, ๒) ภาพข>าว: มหกรรมฮาลาล, ๓) ผ>าขุมพลงัเบสท+ โลจิสติกส+ อาลบีาบาส>งบุกไทย..!!, ๔) คอลมัน+: 

จัตุรสัทั่วไทย: สวทช.ยกระดับหน>วยบ>มเพาะธุรกิจฯ-อวท.ทัว่ปท., ๕) ปลดลอ็กรบัซื้อยางเบ็ดเสรจ็ในประเทศ, ๖) TPCHลั่นรายได9-กำไรป�น้ีนิวไฮ บุ�กโรงไฟฟwา 6 แห>ง 
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กำลังการผลิตรวม 60 MW, ๗) ดัน‘1ไร>ได9เงิน1ล9าน’ หอการค9าชง‘บิก๊ตู>’ช>วยเกษตรกร, ๘) 

ขนส>งฯสนองนโยบายคมนาคมเพิม่ทางเลือกเข9าถึงบรกิารด9วยรถโดยสารสาธารณะ, ๙) ยะลาเดินหน9าทเุรียนคุณภาพ ชาวสวนทำเงินกว>าป�ละ218ล9าน, ๑๐) เวิร+กชอป 

คนรักษ+แฝก สร9างรายได9 พัฒนาผลิตภัณฑ+ หญ9าแฝก’...สู>สากล  และ  ๑๑) ภาพข>าว: บุคคลแนวหน9า: มหกรรมฮาลาลนานาชาติเบตง 2018,  

๑๔. การเจรจาเพ่ือสันติ ๑) คอลมัน+: กาแฟดำ: เจรจาสันติภาพใต9 ต9องระดมความคิดทุกฝ~าย  และ  ๒) คอลมัน+: กาแฟดำ: เจรจาสันติภาพภาคใต9 : 

ความหวังอยู>ที่ก9าวย>างใหม>ทัง้ 2 ฝ~าย,  
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      ๔.๒ ระดับผลกระทบต2อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต2อสถานการณ] จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพิ่มข้ึน คือ จาก ๒.๒๓ ในสัปดาห+ที่แล9ว 

(๑ - ๗ ธ.ค. ๖๑) เป�น ๒.๓๔ ในสัปดาห+น้ี ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต2างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๑ – ๗ ธ.ค. ๖๑ 

    Benarnews.org เว็บไซต+ข>าวที่ได9รับเงินทุนดำเนินงานจากหน>วยงานรัฐบาลสหรัฐ เป�นสื่อที่นำเสนอข>าว และบทวิเคราะห+เกี่ยวกับสถานการณ+ในจังหวัดชายแดนภาคใต9

มากที่สุดในรอบสปัดาห+น้ี ประกอบด9วยรายงานข>าวการลอบวางระเบิดสังหารอาสาสมัครทหารพราน ที่ อ.แม>ลาน จ.ป[ตตานี การลอบยิงผู9ช>วยผู9ใหญ>บ9านเสียชีวิต ที่ อ.เมือง 

จ.ป[ตตานี พร9อมกบัระบุว>า นับต้ังแต>เดือนพฤศจิกายน เป�นต9นมา มีเจ9าหน9าทีร่ัฐเสียชีวิตจากการถูกลอบโจมตีรวม ๑๔ คน นอกจากน้ี benarnews.org ยังเผยแพร>บท

วิเคราะห+ของดอน ปาทาน นักวิเคราะห+สถานการณ+ จชต. ซึ่งอ9างแหล>งข>าวระบุว>า อบัดุล ราฮิม นูร+ หัวหน9าผู9ประสานงาน และอำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยเพื่อ

สันติสุข ย่ืนคำขาดให9ผู9นำขบวนการบีอาร+เอ็น ป�กที่คุมกำลังติดอาวุธในพื้นที่เข9าร>วมกระบวนการพูดคุย หากไม>ร>วมมอืก็ขอให9เดินทางออกจากประเทศมาเลเซีย ทัง้น้ีบท

วิเคราะห+ช้ืนน้ีอ9างแหล>งข>าวระบุว>า ท>าทีแข็งกร9าวของมาเลเซียอาจบีบให9ผู9นำขบวนการบีอาร+เอ็น เดินทางออกไปพำนักที่อินโดนีเซียหรือเดินทางกลบัมาหลบซ>อนตัวใน

พื้นที่ จชต. สื่อมาเลเซียอ9างคำให9สัมภาษณ+ของประธานสภาธุรกิจร>วม สามเหลี่ยมเศรษฐกิจไทย – มาเลเซีย และอนิโดนีเซีย ชาวมาเลเซีย ระบุ การพัฒนาท>าเรอืน้ำลึก ที่ 

อ.จะนะ จ.สงขลา อาจส>งผลกระทบท>าเรือน้ำลกึป�นัง ทำให9การขนส>งลดลงประมาณ ๒๐ เปอร+เซน็ต+ 

 

๕.๑  beharnews.org เผยเพร>บทวิเคราะห+ของดอน ปาทาน นักวิเคราะห+สถานการณ+ จชต.เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม อ9างแหล>งข>าวในหน>วยงานความมั่นคงของไทย ระบุว>า 

อับดุล ราฮมิ นูร+ หัวหน9าผู9ประสานงานและอำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยเพือ่สันติสุข ชาวมาเลเซียได9ย่ืนคำขาดให9ผู9นำขบวนการบีอาร+เอ็นที่มีอำนาจสัง่การกอง

กำลังติดอาวุธในพื้นทีจ่ชต.เข9าร>วมกระบวนการพูดคุยฯ มิฉะน้ันมาเลเซียจะไม>อนุญาตให9อาศัยอยู>ในประเทศอีกต>อไป 

รายงานช้ืนน้ีระบุว>า ผู9นำมาเลเซียจะไม>ยอมให9ผู9นำบอีาร+เอน็ใช9ประเทศมาเลเซียเป�นที่หลบซ>อนตัวอีกต>อไป 

ดอน อ9างแหล>งข>าวในหน>วยงานความมั่นคงของไทยว>ามีความเห็นแตกเป�นสองส>วน ต>อท>าทีของผู9ประสานงานมาเลเซีย คือป�กสายเหย่ียวเช่ือว>าท>าทีแข็งกร9าวของรัฐบาล

มาเลเซียจะบบีให9ผู9นำบอีาร+เอ็นเข9าร>วมกระบวนการพูดคุย แต>ก็มีบางส>วนในหน>วยงานความมั่นคงของไทยเช่ือว>า มาตรการแข็งกร9าว อาจบีบให9ผู9นำบีอาร+เอ็นเดินทางออก

จากมาเลเซีย ไปหลบซ>อนตัวกับกับป�กที่คุมงานเยาวชนในประเทศอินโดนีเซียหรือเดินทางกลับมาหลบซ>อนตัวในพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต9 ซึ่งจะทำให9ช>องทางการ

สื่อสารมีความยากลำบากมากย่ิงข้ึน 
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(National Revolutionary Front (BRN) insurgents in Thailand’s Deep South have been under tremendous pressure lately to join Malaysia-brokered 

peace talks. But leaders of the rebel group are holding their ground and refusing to do so, even if this could mean grave consequences.  

 

The newly designated Malaysian facilitator for the negotiations, Abdul Rahim Noor, informed the Thai side during a recent visit to Thailand that 

he would give BRN leaders an ultimatum – join the talks or leave Malaysia, according to a senior Thai security official who spoke on condition 

of anonymity.  

 

The feeling among the Malaysian leadership is that BRN can no longer take Kuala Lumpur for granted, the Thai official said. The BRN is the 

southern border region’s largest and most heavily armed separatist organization. Its top leaders are believed to be hiding out in next-door 

Malaysia. 

 

Hardliners within Thai security circles, on the other hand, said Abdul Rahim’s strategy should be given a chance, but others viewed the 

ultimatum as counterproductive. Ideally, as the latter group sees it, BRN leaders should come to the negotiating table willingly.  

 

While Thailand’s negotiating team would like nothing more than to talk with leaders in BRN’s ruling council, they will not support any harsh 

measure that could force the leadership to go underground. 

 

However, according to a senior Thai military officer who is familiar with both Abdul Rahim and Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad, 

there is a real possibility both men “will employ some stern measures to get what they want.” 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

20 

 

 

It is not clear where the BRN operatives would go if ordered to get out of Malaysia. Some think they might go to Indonesia to join a key 

member of the organization’s youth wing, Abdulkarim Khalid, the only BRN figure who speaks publicly. 

 

Another option is to return to their historical homeland, Thailand’s far South, and operate from there.  

 

Either way, they would be off the authorities’ radar screen, thus making it that much harder to construct a channel of communication.) 

 

ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/english/commentaries/far-south-view/Don-Pathan-

12062018132001.html?fbclid=IwAR1JIfNVXx3hNmum_mQvMjA4MUP6S3awOey-ItKsAD_DSRESUqfZH8kj7vg 

 

๕.๒ benarnews.org รายงานเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ระบุว>าได9เกิดเหตุคนร9ายใช9อาวุธปÈนลอบยิงนายกอเซ็ง มซูอ ผู9ช>วยผู9ใหญ>บ9านหมู> 1 ตำบลกะมิยิ อำเภอเมอืง ป[ตตานี 

ได9รับบาดเจบ็สาหัส โดยนับเป�นผู9ทีท่ำงานกบัรัฐบาลรายที่ 13 แล9วซึ่งถูกทำร9ายในจังหวัดชายแดนภาคใต9 จากเดือนพฤศจิกายน 2561 จนถึงป[จจุบัน 

ร.ต.ท.ทัดชัย ทรัพย+สืบวงศ+ พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองป[ตตานี เปkดเผยว>า บ>ายวันที่ ๔ ธันวาคม ได9รับแจ9งเหตุคนร9ายใช9อาวุธปÈนลอบยิงผู9ช>วยผู9ใหญ>บ9าน ม.1 

ต.กะมิยิ ได9รับบาดเจ็บ จงึได9นำกำลังลงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ 

“จากการสอบสวนทราบว>า คนร9ายไม>ทราบกลุ>มและจำนวน ใช9อาวุธปÈนสั้น ลอบยิงนายกอเซง็ มูซอ อายุ 49 ป� ผู9ช>วยผู9ใหญ>บ9านหมู> 1 ขณะกำลังเดินทางไปทำธุระในพื้นที่ 

ก>อนที่คนร9ายจะหลบหนีไปหลงัก>อเหตุ โดยนายกอเซง็ถูกยิงได9รับบาดเจบ็สาหัส ภายหลังถูกนำตัวส>งโรงพยาบาลป[ตตานี” ร.ต.ท.ทัดชัย กล>าว 
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ร.ต.ท.ทัดชัย ระบุว>า สาเหตุและแรงจูงใจในการก>อเหตุครัง้น้ี อยู>ระหว>างการสบืสวน ในขณะที่เจ9าหน9าที่ศูนย+พิสจูน+หลกัฐาน 10 พบว>า ปÈนอย>างน9อยสองกระบอกที่ใช9ใน

วันน้ีเคยถูกใช9ก>อคดีมามากกว>าสบิครั้งแล9ว 

ก>อนหน9าน้ี เมือ่วันศุกร+ทีผ่>านมา พ.อ.ธนาวีร+ สุวรรณรัตน+ รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ภาค 4 ส>วนหน9า ได9แถลงสรปุสถานการณ+ความไม>

สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต9 โดยระบุว>า เฉพาะเดือนพฤศจิกายน 2561 น้ี มีเหตุความไม>สงบอย>างน9อย 34 ครั้ง โดยเป�นเจ9าหน9าทีซ่ึ่งทำงานกับรัฐบาล เสียชีวิตถึง 8 ราย 

และบาดเจบ็ 4 ราย รวมแล9วมีผู9ที่ปฏิบัติงานกับรัฐบาลถูกโจมตีแล9ว 13 ราย เมื่อรวมกบักรณีของนายกอเซ็ง 

ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/thai/news/TH-deepsouth-violence-12042018130022.html 

 

๕.๓ benarnews.org รายงานเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ว>า ได9เกิดเหตุคนร9ายลอบวางระเบิดโจมตีเจ9าหน9าที่ทหารพราน ในขณะลาดตระเวนในพื้นที่อำเภอแม>ลาน จังหวัด

ป[ตตานี เป�นเหตุให9เจ9าหน9าที่เสียชีวิตหน่ึงราย เจ9าหน9าที่ตำรวจเช่ือว>าเป�นการสร9างสถานการณ+ความไม>สงบ ทำให9นับต้ังแต>เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงป[จจบุัน มีเจ9าหน9าที่

ในจังหวัดชายแดนภาคใต9ถูกโจมตีแล9ว 14 ราย 

ร.ต.อ.สมพงษ+ คงแก9ว รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม>ลาน เปkดเผยว>า เมื่อเวลา 16.45 น. ว>า ได9รับแจ9งเหตุ คนร9ายลอบวางระเบิดโจมตีเจ9าหน9าทีท่หาร

พราน เป�นเหตุให9มีเจ9าหน9าที่เสียชีวิตทันทีหน่ึงราย จงึได9นำกำลังไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ 

“คนร9ายลอบวางระเบิดโจมตี เจ9าหน9าที่ทหารพราน กองร9อยทหารพรานที่ 2205 หน>วยเฉพาะกจิ 22 บริเวณรมิคลองชลประทาน บ9านกะโพ�ะ หมู>ที่ 3 ตำบลป~าไร> อำเภอ

แม>ลาน จังหวัดป[ตตานี แรงระเบิด ทำให9กำลังพลเสียชีวิต จำนวน 1 ราย ทราบช่ือคือ อาสาทหารพราน วีระชัย ฆิตคเนตร ถูกสะเก็ดระเบิดบรเิวณลำตัวเสียชีวิตทันทีในที่

เกิดเหตุ” ร.ต.อ.สมพงษ+ กล>าว 

“จากการสอบสวนทราบว>า ขณะเกิดเหตุเจ9าหน9าที่ชุดดังกล>าว 6 นาย กำลังกลบัจากการลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยครู ด9วยการเดินเท9า ระหว>างทางได9เกิดระเบิดข้ึน 

จนเป�นเหตุให9มเีจ9าหน9าที่เสียชีวิตดังกล>าว” ร.ต.อ.สมพงษ+ กล>าวเพิ่มเติม 
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ด9าน พ.อ.ปราโมทย+ พรหมอินทร+ โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ภาค 4 ส>วนหน9า กล>าวว>า ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต9มีสาเหตุมาจาก

หลายป[จจัย ไม>ใช>เพียงการสร9างสถานการณ+ความไม>สงบ 

“สถานการณ+ความไม>สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต9 มีความซับซ9อน และเช่ือมโยงในลักษณะของการเกื้อกลูผลประโยชน+ สถานการณ+ที่เกิดข้ึนช>วง 15 ป� เกิดเหตุความไม>

สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต9 มีเหตุรุนแรงกว>า 160,000 คดี ในจำนวนน้ีเกี่ยวข9องกับคดีความมั่นคงแค> 10,000 คดี ชัดเจนว>าสาเหตุของความรุนแรงในพื้นที่ เกิดจาก

หลายป[จจัย” พ.อ.ปราโมทย+ กล>าว 

ก>อนหน9าน้ี เมือ่วันศุกร+ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 พ.อ.ธนาวีร+ สุวรรณรัตน+ รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ภาค 4 ส>วนหน9า ได9แถลงสรุป

สถานการณ+ความไม>สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต9 โดยระบวุ>า เฉพาะเดือนพฤศจิกายน 2561 น้ี มีเหตุความไม>สงบอย>างน9อย 34 ครั้ง ทำให9เมือ่ถึงป[จจบุัน มีเจ9าหน9าที่ซึ่ง

ทำงานกับรัฐบาล เสียชีวิตถึง 9 ราย และบาดเจบ็ 5 ราย รวมแล9ว มีผู9ทีป่ฏิบัติงานกับรัฐบาลถูกโจมตีแล9ว 14 รายในห9วงเวลาหน่ึงเดือนเศษทีผ่>านมา รวมกรณีของ อส.ทพ.

วีระชัย แล9ว 

ที่มาข9อมลู ; ด9าน พ.อ.ปราโมทย+ พรหมอินทร+ โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ภาค 4 ส>วนหน9า กล>าวว>า ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต9มี

สาเหตุมาจากหลายป[จจัย ไม>ใช>เพียงการสร9างสถานการณ+ความไม>สงบ 

“สถานการณ+ความไม>สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต9 มีความซับซ9อน และเช่ือมโยงในลักษณะของการเกื้อกลูผลประโยชน+ สถานการณ+ที่เกิดข้ึนช>วง 15 ป� เกิดเหตุความไม>

สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต9 มีเหตุรุนแรงกว>า 160,000 คดี ในจำนวนน้ีเกี่ยวข9องกับคดีความมั่นคงแค> 10,000 คดี ชัดเจนว>าสาเหตุของความรุนแรงในพื้นที่ เกิดจาก

หลายป[จจัย” พ.อ.ปราโมทย+ กล>าว 

ก>อนหน9าน้ี เมือ่วันศุกร+ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 พ.อ.ธนาวีร+ สุวรรณรัตน+ รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ภาค 4 ส>วนหน9า ได9แถลงสรุป

สถานการณ+ความไม>สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต9 โดยระบวุ>า เฉพาะเดือนพฤศจิกายน 2561 น้ี มีเหตุความไม>สงบอย>างน9อย 34 ครั้ง ทำให9เมือ่ถึงป[จจบุัน มีเจ9าหน9าที่ซึ่ง
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ทำงานกับรัฐบาล เสียชีวิตถึง 9 ราย และบาดเจบ็ 5 ราย รวมแล9ว มีผู9ทีป่ฏิบัติงานกับรัฐบาลถูกโจมตีแล9ว 14 รายในห9วงเวลาหน่ึงเดือนเศษทีผ่>านมา รวมกรณีของ อส.ทพ.

วีระชัย แล9ว 

๕.๔ สื่อมาเลเซียรายงานเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ระบุว>า ท>าเรอืน้ำลึกทีป่�นังมีความเสี่ยงทีจ่ะได9รบัผลกระทบจากการพฒันท>าเรือน้ำลกึที่อ.จะนะ จ.สงขลา โดยมีโอกาส

สูญเสียธุรกิจการขนส>งตู9สินค9าถึง ๒๐ เปอร+เซนต+ 

ดาโต�ะเฟาซี นาอิม โนห+ ประธานสภาธุรกิจร>วม สามเหลี่ยมเศรษฐกจิไทย-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย บอกว>า ท>าเรอืน้ำลึกที่จะนะ เป�นท>าเรือที่ออกแบบและพฒันาสำหรบัการ

ส>งสินค9าไปยังประเทศจีน และประเทศในเอเชียตะวันออก เพื่อลดเวลาการเดินเรือผ>านช>องแคบมะละกา เขาบอกว>า ท>าเรือน้ำลึกในจงัหวัดสงขลาแห>งน้ีนอกจากจะเพิ่ม

ปริมาณการส>งออกตู9สินค9าในภาคใต9ของประเทศไทยแล9ว ยังจะดึงดูดตู9สินค9าจากภาคเหนือของมาเลเซียได9มากถึง ๘๐ เปอร+เซนต+ของตู9สินค9า ย9ายมาส>งออกผ>านท>าเรือน้ำ

ลึกที่อ.จะนะ จ.สงขลา 

(Penang Port may be at risk of losing 20% of its cargo traffic volume unless its logistics’ efficiency improves, said Indonesia-Malaysia-Thailand 

Growth Triangle (IMT-GT) Joint Business Council (JBC) Malaysia chairman Datuk Faudzi Naim Noh. 

He said Thailand is developing a deep-sea port off the Chana district in Songkhla province, which faces the Gulf of Thailand and the South 

China Sea. 

Faudzi said the port could serve as a direct seaborne gateway to China and other countries in East Asia, which means that freight traffic from 

East Asia would travel via South China Sea instead of “looping” around Peninsular Malaysia via the Straits of Malacca to reach their 

destinations. 

“Currently, some 80% of southern Thailand’s freight is shipped through Penang Port but there is a distinct possibility that up to 80% of goods 

from northern Malaysia would go through Chana once the port there begins operations. 
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Faudzi also said key agencies such as Penang Port Sdn Bhd and Keretapi Tanah Melayu Bhd needed to enhance their logistic services and 

upgrade their equipment well in advance for the upcoming liberalised regional transport environment and challenges from new shipping 

structure in neighbouring countries.) 

 

ที่มาข9อมลู ; https://www.thestar.com.my/business/business-news/2018/12/07/penang-port-may-lose-20-of-cargo-traffic-volume/ 

http://bernama.com/en/news.php?id=1672737 
 


