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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๕ - ๑๑ ม.ค. ๖๒ พบว>า มขี>าวเชิงบวก ๒๘๕ ข>าว จากที่มี ๒๐๗ 

ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๙ ธ.ค. ๖๒ - ๔ ม.ค. ๖๒) ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกบั จชต. มขี>าวเชิงลบ ๓๑ ข>าว ในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๓๗ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๙ ธ.ค. 

๖๒ - ๔ ม.ค. ๖๒)  

          ภาพข2าวสำคญัเชิงลบ ได*แก2  

๑. เหตุร*ายรายวัน: ๑) หวังป[วนเมอืง!คนร9ายบึ้มชุด รปภ.ครู ที่ อ.ยะรัง เจ็บ ๒, ๒) คาร+บอมบ+หน9าหน>วยเฉพาะกจิสงขลา, ๓) บุกยิง จนท.อส. ในโรงเรียนดับ ๔ 

นาย, ๔) ดักวางระเบิด ชุด รปภ. ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๕๒ และ ๕) ฆ>าแขวนคออดีตคร-ูชิงกระบะไปคาร+บอมบ+ ตำรวจเจ็บ ๒ นาย 
         ภาพข2าวสำคญัเชิงบวก ได*แก2  

๑. สิทธิมนุษยชน: กรรมการสทิธิฯ ประณามการก>อเหตุฆาตกรรม และลอบวางระเบิดคาร+บอมบ+หน9าหน>วย ตชด. สงขลา,  

๒. การพูดคุยเพ่ือสันติสุข: ๑) ผู9แทนมาเลเซีย "มั่นใจ" เจรจาสันติภาพภาคใต9 ของไทยจะ "คืบหน9า" ภายใน ๒ ปj, ๒) เปkดตัวคณะพูดคุยดับไฟใต9ชุดใหม> 

เปkดทางแก9กฎหมายเพื่อบรรลุข9อตกลงสันติสุข, ๓) 'บิ๊กปpอม' เช่ือคาร+บอมบ+เทพา ฝjมือบีอาร+เอ็น ยันไม>กระทบคุยสันติสขุ และ ๔) พล.อ.อุดมชัย ร>วมเวทีรบัฟrงความคิดเห็น 

พูดคุยเพื่อสันติสุขชายแดนใต9 

๓. การช2วยเหลือประชาชน: ๑)  ปิติ ร.๑๐ ทรงซับน้ำตา พสกนิกรใต9 ผู9ประสบภัยพายุปาบกึ, ๒) รัฐ - เอกชนระดมช>วยเหลือ เหย่ือปาบึก ๒ แสนครัวเรือน และ 

๓) บิ๊กตู>สั่งฟstนฟู เหย่ือพายุปาบึก 

๔. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต : ๑) ศอ.บต.อัดงบปj ๖๒ หนุนต>อ ๕ จว.ด9ามขวาน เน9นด9านศาสนา – สานสันติสุขพื้นที่ชายแดนใต9 และ ๒) รองแม>ทัพภาคที่ ๔ 

ร>วมส>งผู9แสวงบญุไป อินเดีย-เนปาล ย้ำ ขอให9นำประสบการณ+มาสร9างสันติสุข 

๕. การเยียวยา: รับศพ "ครจู9อง" ไว9ในพระราชานุเคราะห+ พระราชทานเพลิงเปwนกรณีพิเศษ 

๖. ยาเสพติด: ๑) หาดใหญ>-จบัยา, ๒) ปrตตานีประชุม จัดค>ายพักพิง เพือ่การบำบัด และ ๓) จับ'อ้ำ บางเพนียง'ผู9ค9ายารายใหญ>  



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

2 

๗. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยWสิน: ๑) สอบเพิ่ม ๕ ผู9ต9องสงสัย คาร+บอมบ+-ฆ>าแขวนคอ, ๒) นายกฯ สั่งเร>งคลี่คลายคดีฆ>าแขวนคออดีตคร-ู

ขโมยกระบะวางระเบิด, ๓) เหย่ือคาร+บอมบ+คนสวย "ผู9กองจอย" ตชด.หญงิแกร>งเลือดสกีาก,ี ๔) ล>าทีมถล>ม อบต.ยะลา, ๕) มทภ.๔ สัง่ผนึกกำลงัทุกภาคส>วน x-ray 

พื้นที่ไม>ให9เปwนทีพ่ักพิงผู9ก>อเหตุ, ๖) หิ้วโจรใต9ยิง "อส.หญิงดับ-ถล>มฐานทหาร" ไปทำแผน และ ๗) เค9นสอบ ๕ ผู9ต9องสงสัยยิง ๔ อส. พบผู9นำท9องถ่ินร>วมเอี่ยว  

 จากสถานการณ+ข>าวดังที่กล>าวข9างต9น ส>งผลให9การรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพิ่มข้ึน จาก ๒.๑๘ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๕ - ๑๑ ม.ค. ๖๒) เปwน 

๒.๖๕ ในสัปดาห+น้ี  ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึนในช>วงต9น ถึง กลางสปัดาห+ อย>างไรก็ตามมแีนวโน9มลดลงช>วงปลายสัปดาห+ 

 ในส2วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต2างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๕ – ๑๑ ม.ค. ๖๒ ดังน้ี 

 เหตุร9ายรายวัน ๒ เหตุการณ+ คือเหตุคนร9ายแต>งกายในชุดเครื่องแบบทหารทำทีเข9าไปตรวจเย่ียมอาสาสมัครรักษาดินแดนทีท่ำหน9าทีร่ักษาความปลอดภัยโรงเรียน

บ9านบูโกะ อ.ยะรัง จ.ปrตตานี ก>อนฉวยโอกาสใช9อาวุธปsนยิง อส.ทั้ง ๔ คนจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุพร9อมกับชิงอาวุธปsนหลบหนีไป และเหตุคนร9ายลอบวางระเบิดคาร+บอมส+

หน9าฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน อ.เทพา จ.สงขลา เปwนเหตุการณ+ในจงัหวัดชายแดนภาคใต9ที่มีการรายงานโดยสื่อต>างประเทศสูงสุดในรอบสปัดาห+  

          การเปkดเวทรีับฟrงความคิดเห็นของคณะกรรมการพดูคุยเพื่อสันติชุดจงัหวัดชายแดนภาคใต9 ที ่ มอ.ปrตตานี ภาคประชาชนเสนอแนะให9เน9น เรือ่งมาตรการรักษา

ความปลอดภัย และการดูแลปากท9องของประชาชน เปwนประเด็นเร>งด>วน  

         กรมกิจการกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน+รัฐเปอร+ลิส เตรียมการหารือกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห>งประเทศไทย กรมประชาสมัพันธ+ จ.สตูล เพื่อรื้อฟstนความ

ร>วมมือแลกเปลี่ยนรายการข9อมลูข>าวสาร และศาสนาระหว>างกัน ภายหลังความร>วมมือดังกล>าวได9ยุติลงต้ังแต>ปj ๒๕๓๙ 
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๒. ผลการวิเคราะหWสารสนเทศด*านการประชาสมัพันธW ประจำวันท่ี ๕ – ๑๑ ม.ค. ๖๒ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข2าวเชิงบวก และประเด็นข2าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๕ - ๑๑ ม.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก (เส9นทึบสีเขียว) ๒๘๕ ข>าว จากที่มี ๒๐๗ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๙ ธ.ค. ๖๒ - ๔ ม.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกบั จชต. (เส9นทบึสีแดง) มีข>าวเชิงลบ ๓๑ ข>าว ในสัปดาห+น้ี จากทีม่ี ๓๗ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๙ 

ธ.ค. ๖๒ - ๔ ม.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่
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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/ปd จำนวนข2าวเชิงบวก (1) จำนวนข2าวเชิงลบ (2) ค2าสัดส2วน (3)=(1)/(2) 

2018-12-29 30 8 3.75 

2018-12-30 27 11 2.45 

2018-12-31 26 11 2.36 

2019-01-01 31 0 31 

2019-01-02 30 2 15 

2019-01-03 33 4 8.25 

2019-01-04 30 1 30 

 29.57 5.43 5.45 

2019-01-05 57 1 57 

2019-01-06 51 0 51 

2019-01-07 44 0 44 

2019-01-08 27 5 5.4 

2019-01-09 33 0 33 

2019-01-10 43 3 14.33 

2019-01-11 30 22 1.36 

 40.71 4.86 8.38 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ2งเล็ง ในช2วงวันท่ี ๕ – ๑๑ ม.ค. ๖๒ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช>วงวันที่ ๕ - ๑๑ ม.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข ๑๗ ข>าว จากทีม่ี ๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๙ ธ.ค. ๖๒ - ๔ ม.ค. ๖๒) สำหรบัในมิติของ 

แนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ เพิม่ข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกับ จชต. ไม>มีข>าวเชิงลบ ในสปัดาห+น้ี จากที่ม ี๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๙ ธ.ค. 

๖๒ - ๔ ม.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ผู9แทนมาเลเซีย "มั่นใจ" เจรจาสันติภาพภาคใต9 

ของไทยจะ "คืบหน9า" ภายใน ๒ ปj, ๒) เปkดตัวคณะพูดคุยดับไฟใต9ชุดใหม> เปkดทางแก9กฎหมายเพือ่บรรลุข9อตกลงสันติสขุ, ๓) "บิก๊เมา" หารือ "ตัน สรี อับดุล ราฮิม บิน 

โมฮัมหมัด นูร+", ๔) 'บิ๊กปpอม' เช่ือคาร+บอมบ+เทพา ฝjมือบีอาร+เอ็น ยันไม>กระทบคุยสันติสุข, ๕) พล.อ.อุดมชัย ร>วมเวทีรบัฟrงความคิดเห็น พูดคุยเพื่อสันติสุขชายแดนใต9, ๖) 

BRN แถลง ๑๕ ปj การต>อสู9ของชาวปาตานี - 'ไทย-มาเลย+' แนะนำตัวทีมพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ และ ๗) คอลัมน+: เกาะติดวิกฤติไฟใต9: ยุทธศาสตร+ 'สันติภาพ'  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๕ - ๑๑ ม.ค. ๖๒ มขี>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน จำนวน ๑๘ ข>าวจากที่ม ี๑๙ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๙ ธ.ค. ๖๒ - ๔ ม.ค. ๖๒ ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ลดลงในช>วงต9นสัปดาห+ แต>เพิ่มข้ึนในช>วงปลายสัปดาห+ ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) หวังป[วนเมือง!คนร9ายบึ้มชุด รปภ.คร ูที่ อ.ยะรัง เจ็บ ๒, 

๒) คาร+บอมบ+หน9าหน>วยเฉพาะกิจสงขลา, ๓) บุกยิง จนท.อส. ในโรงเรียนดับ ๔ นาย, ๔) ดักวางระเบิด ชุด รปภ. ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๕๒ และ ๕) ฆ>าแขวนคออดีตคร-ู

ชิงกระบะไปคาร+บอมบ+ ตำรวจเจ็บ ๒ นาย 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๕ - ๑๑ ม.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. จำนวน ๑๓ ข>าว จากที่ม ี๑๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๙ ธ.ค. ๖๒ - ๔ ม.ค. ๖๒) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๕ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๙ ธ.ค. ๖๒ - ๔ ม.ค. ๖๒) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ชิงคะแนนเสียง พายุปาบกึ เรตต้ิงพรรคไหน ใครมาวิน, ๒) "ชทพ." จีร้ัฐบาลเยียวยาผู9ประสบภัย 

"รวดเร็ว-ทั่วถึง-เพียงพอ", ๓) "เสรีพิศุทธ+"ลั่นหากมีโอกาสบริหารประเทศจะเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษา ๓ ด9าน และ ๔) 'โต9ง' ปrด 'เพื่อไทย' ถกจบัมือ 'ประชาธิปrตย+' ต้ัง 

รบ.หลงัเลือกต้ัง ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> คอลัมน+: กาแฟโบราณ: อีกบทหน่ึงของคนโง>แล9วขยัน  
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยWสิน 

 
ในช>วงวันที่ ๕ - ๑๑ ม.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๓๕ ข>าวจากที่ม ี ๔๗ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๙ ธ.ค. ๖๒ - ๔ ม.ค. ๖๒) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ  ลดลง  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๖ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๘ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๙ ธ.ค. ๖๒ - ๔ ม.ค. ๖๒) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ทัพภาค ๔ มอบรถพยาบาลให9 ฉก.ทหารพราน สร9างความปลอดภัย -ลดการสูญเสียกำลงัพล, 

๒) ศูนย+ปฏิบัติการบันนังสตาฝ�กทบทวนกำลังประจำถ่ิน, ๓) สอบเพิม่ ๕ ผู9ต9องสงสัย คาร+บอมบ+-ฆ>าแขวนคอ, ๔) นายกฯ สั่งเร>งคลี่คลายคดีฆ>าแขวนคออดีตคร-ู

ขโมยกระบะวางระเบิด, ๕) เหย่ือคาร+บอมบ+คนสวย "ผู9กองจอย" ตชด.หญิงแกร>งเลอืดสีกาก,ี ๖) ล>าทมีถล>มอบต.ยะลา, ๗) มทภ.๔ สัง่ผนึกกำลังทกุภาคส>วน x-ray 

พื้นที่ไม>ให9เปwนทีพ่ักพิงผู9ก>อเหตุ, ๘) หิ้วโจรใต9ยิง "อส.หญงิดับ-ถล>มฐานทหาร" ไปทำแผน, ๙) เค9นสอบ ๕ ผู9ต9องสงสัยยิง ๔ อส. พบผู9นำท9องถ่ินร>วมเอี่ยว และ ๑๐) โฆษก 

กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ตรวจสอบเหตุคาร+บอม ที่เทพา ระบุ เปwนการตอบโต9 มาตรการเชิงรกุ ของเจ9าหน9าที่ ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) เมื่อไฟใต9เริ่มระอุอกี, ๒) 

ควันหลงบอมบ+สมหิลา...ย9อนเวลาระเบิดนอกชายแดนใต9, ๓) เปkดสถิติคาร+บอมบ+ลูกที่ ๕๕ ซ้ำรอยฆ>าชิงรถ, ๔) เปkดประวัติ "บูคอรี หลำโส�ะ" ตัวเอ9ป[วนใต9 หรือซุกใต9ปjกใคร?, 

๕) เมืองที่ไม>มีใครแล และ ๖) จากระเบิดสงขลาถึงพายุปาบึกที่ภาคใต9 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๕ - ๑๑ ม.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ จำนวน ๒๔ ข>าวจากทีม่ี ๒๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๙ ธ.ค. ๖๒ - ๔ ม.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกจิฯ มขี>าวเชิงลบ ๑ ข>าว จากที่ไม>มีข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๙ ธ.ค. ๖๒ - ๔ ม.ค. ๖๒) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ประชุม อบจ. ทั่วประเทศเร>งถนนยาง, ๒) ปรับสวนยางเปwนสวนผสมชีวิตเปลี่ยน, ๓) 

'ชารีฟ เด>นสมุิตร' จุดประกาย สร9างสตาร+ทอัพยะลา, ๔) จาก'ดินท9องถ่ินแห>งปrตตานี' สู>'เซรามกิ'ที่'เปj�ยมเรื่องราว', ๕) อียูปลดใบเหลืองประมงไทยแล9ว ไอลอว+เกบ็สถิติ ใช9 

ม. ๔๔ แก9ปมประมง ๙ ครั้ง และ ๖) "กรมเจรจาฯ" เผยปj ๖๒ เดินหน9าเปkดประตูการค9า เช่ือมโยงภูมิภาค สร9างความเข9มแข็งในประเทศ ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> คอลัมน+: 

ใบตองแห9ง: IUU บนน้ำตาประมง  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันที่ ๕ - ๑๑ ม.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๓ ข>าว จากที่ไม>มขี>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๙ ธ.ค. ๖๒ - ๔ ม.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม>มีข>าวเชิงลบ ทั้งในสัปดาห+น้ี และสัปดาห+ที่แล9ว (๒๙ ธ.ค. ๖๒ - ๔ ม.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) หาดใหญ>-จับยา, ๒) ปrตตานีประชุม จัดค>ายพักพงิ เพื่อการบำบัด และ ๓) จบั'อ้ำ บางเพนียง'ผู9ค9ายารายใหญ>  
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๕ – ๑๑ ม.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสทิธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันที่ ๕ – ๑๑ ม.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารงุขวัญกําลงัพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปsญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๕ – ๑๑ ม.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปrญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคบัใช*กฎหมาย 

             ในช>วงวันที่ ๕ – ๑๑ ม.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส2งผลกระทบต2อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต2อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส2งผลกระทบต2อการรับรู* 

 
 
 

 

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

เหตุร้ายรายวัน 

การศกึษา 

การรักษาความปลอดภยัในชีวติ และทรัพย์สิน 

การยกระดบัคุณภาพชีวติ 

การเมือง 

การบาํรุงขวัญกาํลังพล 

ยาเสพตดิ 

การเยียวยา 

วัฒนธรรม และวถิชีีวติ 

เศรษฐกจิ และการสร้างรายได้ 

การช่วยเหลือประชาชน 

การพดูคุยเพอืสันตสุิข 

กระบวนการยุตธิรรม 

กีฬา 

สิทธิมนุษยชน 

การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

13 

ประเด็นข2าวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ๑) หวังป[วนเมือง!คนร9ายบึ้มชุดรปภ.ครทูี่อ.ยะรงัเจ็บ2, ๒) คาร+บอมบ+หน9าหน>วยเฉพาะกิจสงขลา สงสัยฆ>าแขวนคออดีตครูชิงรถ, ๓) บุกยิง 

จนท.อส.ในโรงเรียนดับ 4 นาย, ๔) ดักวางระเบิด ชุด รปภ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา52  และ  ๕) ฆ>าแขวนคออดีตคร-ูชิงกระบะไปคาร+บอมบ+ ตำรวจเจบ็ 2 นาย  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทW ๑) คอลัมน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: ปpาคนดีเกบ็กระเป�าคืน  และ  ๒) 'มจ.เฉลิมศึก-มจ.ชาตรีเฉลิม ยุคล' 

เสด็จฯเย่ียมชมงานอุ>นไอรกัฯ,  

๒. สิทธมินุษยชน ๑) คอลัมน+: พินิจการเมือง: ข>าวบางข>าวที่ชวนให9คิดถึงประชาธิปไตย  และ  ๒) กรรมการสิทธิฯ 

ประณามการก>อเหตุฆาตกรรมและลอบวางระเบิดคาร+บอมบ+หน9าหน>วย ตชด. สงขลา,  

๓. กีฬา ๑) คอลมัน+: ย>อยข>าวกีฬา: ฮีโร>พาราร>วมกจิกรรมเด็กพิเศษ, ๒) คอลมัน+: คุยนอกสนาม: ทัพตบไทยสอนน9องเมืองดอกจาน 

สร9างแรงบันดาลใจจากเด็กน9อยสู>ทมีชาติ, ๓) คอลัมน+: คุยนอกสนาม: ทัพตบไทยสอนน9องเมอืงดอกจาน สร9างแรงบันดาลใจจากเด็กน9อยสู>ทีมชาติ, ๔) 

'บีจี'ยัน'ฐิติพันธ+'จ>อลุยค9าแข9งเจลีก, ๕) นราฯต้ัง'โอม' ข้ึนกุมบังเหียน, ๖) ปrตตานีจัดอุ>นเกือกกลันตัน, ๗) บาเยิร+นยูธคัพประเดิมคัดที่ ม.กรุงเทพธนบุรี, ๘) 

อลิอันซ+รุกกิจกรรมคืนสงัคม สานฝrนแข9งไทยสู>สังเวียนลูกหนังโลก  และ  ๙) ภาพข>าว: แชมป�ปjใหม>,  

๔. กระบวนการยุติธรรม ๑) 18มค.เปkดศาลปกครองยะลา, ๒) 'กรมบังคับคดี'ลุยไกล>เกลี่ยหน้ี ช>วยลูกหน้ีเหย่ือ'ปาบึก'  และ  ๓) สรปุข>าวการเมือง 

หนังสือพิมพ+กรงุเทพธุรกจิ,  

๕. การพูดคุยเพ่ือสันติสุข ๑) ไฟใต9 15 ปj : ผู9แทนมาเลเซีย "มั่นใจ" เจรจาสันติภาพภาคใต9ของไทยจะ "คืบหน9า" ภายใน 2 ปj, ๒) เปkดตัวคณะพูดคุยดับไฟใต9ชุดใหม> 

เปkดทางแก9กฎหมายเพื่อบรรลุข9อตกลงสันติสุข, ๓) "บิก๊เมา" หารือ "ตัน สรี อบัดุล ราฮมิ บิน โมฮัมหมัด นูร+", ๔) "บิก๊เมา"จับมอืมาเลย+ดีเดย+พูดคุยดับไฟใต9 - BRN 

แพร>คลิปถามหาความจริงใจ, ๕) 'บิก๊ปpอม' เช่ือคาร+บอมบ+เทพา ฝjมือบอีาร+เอ็น ยันไม>กระทบคุยสันติสุข, ๖) พล.อ.อุดมชัย ร>วมเวทีรบัฟrงความคิดเห็น 

พูดคุยเพื่อสันติสุขชายแดนใต9, ๗) BRN แถลง 15 ปj การต>อสู9ของชาวปาตานี - 'ไทย-มาเลย+' แนะนำตัวทีมพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ, ๘) คอลัมน+: เกาะติดวิกฤติไฟใต9: 

ยุทธศาสตร+ 'สันติภาพ'  และ  ๙) 2ปjดับไฟใต9'ไทย-มาเลย+'ถกวางกรอบ,  
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๖. การช2วยเหลือประชาชน ๑) เว9นค>าเช>าที่ราชฯ, ๒) ปjติร.10ทรงซับน้ำตา พสกนิกรใต9 ผู9ประสบภัยพายุปาบกึ, ๓) รฐั-เอกชนระดมช>วยเหลอื เหย่ือปาบกึ 2 

แสนครัวเรอืน, ๔) บิก๊ตู>สั่งฟstนฟู เหย่ือพายุปาบึก, ๕) คอลัมน+: คมคิดฅนเขียน: ด9วยพระบารม,ี ๖) 3 แบงก+รัฐเยียวยาผู9ประสบภัย, ๗) สถานพยาบาลกระทบ27แห>ง, ๘) 

สถานพยาบาลกระทบ27แห>ง, ๙) 'ปาบึก'กระทบ1.9พันโรงงาน 'อุตตม'สั่งพักหน้ี-จัดสินเช่ือ, ๑๐) สั่งเร>งฟstนฟูพิษพายุ'ปาบึก'ส>งทหารซ>อมบ9าน1เดือน, ๑๑) 

ร.10พระราชทานพวงมาลาหลวง วางหน9าหีบศพ2ผู9เสียชีวิตเรือล>ม, ๑๒) นายกฯ บินด>วนลงใต9 ให9กำลงัใจผู9ประสบภัย, ๑๓) นราธิวาส-ลมแรง 

ต9นไม9หักทบัอาคารทหารเสียหาย, ๑๔) ครัวพระราชทาน, ๑๕) 4องคมนตรรี>วมเกาะติดสถานการณ+, ๑๖) "อุตสาหกรรม"คลอด 5 มาตรการเร>งด>วนฟstนฟูใต9, ๑๗) คอลัมน+: 

ทะลุคนทะลวงข>าว: 3 หน>วยงานหลักรบัมือ 'ปาบึก' 'อุตุ-วาฟรอม' พยากรณ+ลมฟpาฝน ปภ.เข9าพืน้ที่-ดูแลประชาชน, ๑๘) ฟrน ! ร9านค9ากักตุน-

ข้ึนราคาสินค9าซ้ำเติมเกษตรกร, ๑๙) 'ปาบึก'สลายแล9วบิ๊กตู>ลงใต9เร>งฟstนฟู18จังหวัด, ๒๐) "ปาบึก"ยังพ>นพิษฝนหนัก!, ๒๑) เงิน'อุ>นไอรัก'ช>วยภาคใต9, ๒๒) 

ระดมสูบน้ำกู9วิกฤติใต9สู>ปกติใน 1 สัปดาห+ !, ๒๓) คอลัมน+: ทะลุคนทะลวงข>าว: 3 หน>วยงานหลักรบัมือ 'ปาบึก' 'อุตุ-วาฟรอม' พยากรณ+ลมฟpาฝน ปภ.เข9าพื้นที-่

ดูแลประชาชน, ๒๔) "สือ่ใหญ>"อาเซียนตีข>าวไทยรับมือปาบกึ, ๒๕) กรมสุขภาพจิตเตรียมทมีรบัมือผลกระทบ"ปาบกึ", ๒๖) ปrตตานี-นราธิวาสยังเสี่ยงหางเลข "ปาบกึ", 

๒๗) 'กฤษฎา'สั่งสำรวจความเสียหาย'ปาบึก' เข9ม'ราคาสินค9า'ปpองฉวยโอกาสซ้ำเติมเกษตรกร, ๒๘) 'เจ'ทำด9วยใจ ซ>อมบ9านให9ผู9ประสบภัย'ปาบึก'หลายร9อยหลัง, ๒๙) 

ร.10พระราชทานสิง่ของถุงยังชีพแก>ประชาชนประสบวาตภัยนครศรีธรรมราช, ๓๐) ปศ.เร>งส>งหญ9าพระราชทานช>วยคนเลี้ยงสัตว+โดนพายุซดั, ๓๑) 

ก.อุตฯประเมิน'ปาบกึ'ถล>มใต9 ทำSMEเสียหายเกิน200ล9านบ., ๓๒) 'กฤษฏา'สั่งทุกกรมช>วยเหย่ือปาบึก เร>งฟstนฟูอาชีพ-พื้นที่เกษตร, ๓๓) 

เผยอัตราเงินช>วยเหลือชาวประมง-ผู9เลี้ยงสัตว+น้ำได9รับความเสียหายจากพายุปาบึก, ๓๔) ร.10ทรงห>วงใยราษฎรถูกพายุ'ปาบึก' จัดส>งของพระราชทานแก>ผู9ประสบภัย, ๓๕) 

ค>ายมือถือเร>งกู9สถานีฐานบางส>วนกลบัใช9งานได9แล9ว, ๓๖) ระบบสื่อสารภาคใต9เริม่ใช9ได9แล9ว หลังถูก'ปาบึก'ซัดจนขาดการติดต>อ, ๓๗) 

อาชีวะมาแล9วจัดฟkกอทิช>วยเหย่ือปาบึก, ๓๘) ทโีอที เตรียมพร9อมระบบสื่อสารรบัมือ "ปาบึก", ๓๙) ระดมช>วยใต9 จนท.ทหาร-ตร.ลงพื้นที่ ร>วมแรงร>วมใจสู9'ปาบึก', ๔๐) 

กษ.กางไทม+ไลน+30วันเช็กพื้นที่เกษตร-จ>ายเยียวยาเหย่ือปาบึก, ๔๑) เศรษฐีใจบุญส>งข9าวช>วยผู9ประสบภัย'ปาบึก'ทีเ่มืองคอน, ๔๒) กรมข9าวเร>งช>วยชาวนาเหย่ือปาบกึ, ๔๓) 

พาณิชย+ ประสานผู9ผลิต บรจิาคสินค9า ช>วยผู9ประสบภัยพายุปาบึก, ๔๔) เปkดตัวเลขเยียวยาชาวประมงจากพายุปาบกึ, ๔๕) กกพ.เยียวยาผู9ประสบภัยพายุ "ปาบกึ", ๔๖) 

PTTOR ขอเปwนส>วนหน่ึงของน้ำใจ ช>วยเหลือเยียวยาผู9ประสบภัยจากพายุปาบึก เช็คสภาพรถฟรี พร9อมเปลี่ยนถ>ายน้ำมนัหล>อลื่นในราคาพเิศษ ลด 50%, ๔๗) 

กอปภ.ก.รายงานสถานการณ+อทุกภัย วาตภัย จากอิทธิพลจากพายุ "ปาบึก", ๔๘) พาณิชย+ช>วยผู9ประสบภัยปาบกึ คุยห9างร9านส>งสินค9าช>วย 

พร9อมจัดสินค9าราคาพิเศษจำหน>าย, ๔๙) กระทรวงเกษตรฯ เร>งสำรวจพื้นที่การเกษตรประเมินความเสียหาย 'ชลประทาน-ประมง-ปศุสัตว+' 
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พร9อมเฝpาระวังสถานการณ+อย>างใกล9ชิด คาด 7 มค. สถานการณ+จะดีข้ึนฝนลดลง, ๕๐) ภาพข>าว: เอไอเอส ส>งมอบความห>วงใยพี่น9องชาวใต9 ผู9ประสบภัยจากพายุโซนร9อน 

"ปาบึก", ๕๑) ภาพข>าว: กลุ>ม ปตท. ระดม "พลังไทย ใจอาสา" แพ็คถุงยังชีพ 6,000 ถุง รับมือพายุปาบกึ, ๕๒) คอลัมน+: M2F TALK: คนไทยไม>ทิ้งกัน, ๕๓) เร>งช>วย 

เยียวยา ชาวนา ได9รับผลกระทบจาก "พายุปาบึก", ๕๔) แบงก+กสิกรไทยออกมาตรการช>วยลูกค9าประสบวาตภัยพายุ"ปาบึก" เร>งด>วน!, ๕๕) 

พาณิชย+งัดมาตรการช>วยเหลอืร9านโชวห>วยทีป่ระสบภัยจากพายุปาบึกฟstนตัวโดยเร็ว, ๕๖) ภาพข>าว: หาดทิพย+ ลงพื้นทีช่>วยผู9ประสบอทุกภัยจากพายุโซนร9อนปาบึก, ๕๗) 

พาณิชย+ผนึก"ร9านโชห>วย"ช>วยเหลอืผู9ประสบภัย, ๕๘) พาณิชย+ ส>งคาราวานสินค9าราคาถูกลงใต9 ช>วยผู9ประสบภัย "พายุปาบึก", ๕๙) 

รถไฟฯปรบัการเดินรถในเส9นทางสายใต9วันน้ี5ม.ค.62, ๖๐) ปชป. งดกจิกรรมการเมืองช่ัวคราว เร>งช>วยเหลือผู9ประสบภัย "ปาบกึ", ๖๑) คอลมัน+: โซไซต้ี: 

สมเด็จพระเจ9าอยู>หัว, ๖๒) คปภ.งัด3 มาตรการช>วยเหลอืด9านประกันภัย ช>วยเหลือประชาชนจากพายุปาบึก, ๖๓) "กฟภ." 

ช>วยบรรเทาภาระค>าไฟช>วยผู9ประสบภัยพายุปาบึก, ๖๔) ฤทธ์ิ "พายุปาบึก" พัดถล>มฐานทีบ่าเจาะ ทหารเจ็บ2นาย ไฟดับทั่วอำเภอ, ๖๕) บรรเทาพิษ"ปาบึก"ลูกค9า 

TOTmobile 4 จังหวัดใต9ใช9เน็ต1GBโทรฟรี50นาทีถึง 7 ม.ค.น้ี, ๖๖) กรมธนารักษ+เว9นค>าเช>า 2 ปj ช>วยเหลือผู9เช>าทีร่าชพัสดุทีป่ระสบภัยพายุ "ปาบึก", ๖๗) 

คปภ.ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ+ คปภ.ภาค 8-9 ออกมาตรการเร>งด>วนช>วยเหลอืผู9ประสบภัยพายุปาบกึ, ๖๘) คอลัมน+: ข>าวสั้น: พ>อเมืองนราฯ ออกเย่ียมปชช., ๖๙) พล.ท 

พรศักด์ิ พูลสวัสด์ิ มทภ. 4 พร9อมด9วย นายจำเรญิ ทิพญพงศ+ธาดา ผู9ว>าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช คุณแจ>มจิตร+ พลูสวัสด์ิ ประธานสมาคมแม>บ9านกองทัพบก สาขา 

ทภ.4 ลงพื้นที่ อ.ปากพนัง, ๗๐) สมเด็จพระเจ9าอยู>หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร กรุณาโปรดเกล9าโปรดกระหม>อมให9 พล.อ.ไพบลูย+ คุ9มฉายา องคมนตรี 

ร>วมกับมูลนิธิประชานุเคราะห+ ในพระบรมราชูปถัมภ+ เชิญสิง่ของพระราชทาน แก>ประชาชนผู9ประสบวาตภัย, ๗๑) รองผู9ว>าฯยะลา 

เย่ียมศูนย+รบับริจาคช>วยเหลือผู9ประสบภัย จากพายุ"ปาบึก" ขณะที่ประชาชน ปrนน้ำใจ บริจาคสิ่งของต>อเน่ือง, ๗๒) 

สมเด็จพระเจ9าอยู>หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล9าโปรดกระหม>อมให9 พล.อ.เฉลมิชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร>วมกบั 

มูลนิธิราชประชานุเคราะห+ ในพระบรมราชูปถัมภ+ เดินทางปฏิบัติภารกิจเชิญสิง่ของพระราชทาน, ๗๓) พล..ท.พรศักด์ิ พูลสวัสด์ิ แม>ทัพภาคที่ 4 

เดินทางเปwนประธานปkดศูนย+รับบรจิาคผู9ประสบภัยพายุโซนร9อน "ปาบกึ", ๗๔) คอลัมน+: ทวนกระแสข>าว: วิกฤติปาบึกผ>านไป คือคำตอบทำไมต9องมทีหาร, ๗๕) ผู9ว>านครฯ 

สั่งการให9อพยพประชาชนจากอำเภอท>าศาลาไป ม.วลัยลกัษณ+ เน่ืองจากที่เดิมไม>ปลอดภัย, ๗๖) พล.ท.พรศักด์ิ พลูสวัสด์ิ มทภ.4 

ลงพื้นที่เย่ียมเยียนให9กำลังใจผู9ประสบภัยจากพายุโซนร9อน "ปาบึก" ในพื้นที่ อ.ท>าศาลา  และ  ๗๗) "เราจะไม>ทิ้งใครไว9ข9างหลงัโดยเด็ดขาด" 

เพื่อขวัญและกำลงัใจให9ผู9ประสบภัย ได9ผ>อนคลายความกังวล ก9าวข9ามวิกฤติปrญหาน้ีไปด9วยกัน,  
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๗. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) ประชุม อบจ.ทั่วประเทศเร>งถนนยาง, ๒) ปรบัสวนยางเปwนสวนผสมชีวิตเปลี่ยน, ๓) คอลัมน+: แรงบันดาลใจ: 'ชารีฟ เด>นสุมิตร' 

จุดประกาย สร9างสตาร+ทอัพยะลา, ๔) คอลมัน+: NEXT GEN: สหกรณ+ 'สงขลา' แปรรูปเปwนสินค9า สร9างโอกาสจากราคายางตกต่ำ, ๕) คอลัมน+: เดลินิวส+วาไรต้ี: 

จาก'ดินท9องถ่ินแห>งปrตตานี' สู>'เซรามกิ'ที่'เปj�ยมเรือ่งราว', ๖) ปรับสวนยางเปwนสวนผสมชีวิตเปลี่ยน, ๗) คอลมัน+: NEXT GEN: สหกรณ+ 'สงขลา' แปรรปูเปwนสินค9า 

สร9างโอกาสจากราคายางตกต่ำ, ๘) กระตุ9นโครงการรฐั ปูพรมใช9ยาง ทางรอดเกษตรกร, ๙) คอลมัน+: ล9อ-เล>า-โลก: ปr�นม>วนริมโขง สุขที่สุดนครพนม, ๑๐) 

ผ>าโรดแมพ'บิ๊กเชนจ+'ซเีอ็ด ชูเทคโนฯเสริมแกร>ง'อ-ีบุ�ก', ๑๑) โตโยต9าสานต>อโครงการค>ายศิลปะเปkดโอกาสนักศึกษาร>วมพัฒนาบรรจุภัณฑ+สินค9าโอทอป, ๑๒) 

กยท.อนุมัติ'เยียวยา'สวนยางใต9, ๑๓) เปkดทุกสนามบินเรอืเฟอร+รีไปได9แต>ยังเฝpาระวัง!, ๑๔) แปรรูปผลิตภัณฑ+ยางเพิ่มมลูค>า สหกรณ+เร>งแก9ปrญหาราคาตกต่ำ, ๑๕) 

เครือข>ายคนเลี้ยงเสนอรัฐบาล, ๑๖) กรมเจ9าท>าลุยอัพเกรดท>าเรือภูมิภาค, ๑๗) สนามบินนครศรีฯ-สุราษฎร+ฯ พร9อมเปkดบริการเที่ยงวันน้ี!!!, ๑๘) 

อียูปลดใบเหลืองประมงไทยแล9ว ไอลอว+เก็บสถิติ ใช9 ม. 44 แก9ปมประมง 9 ครั้ง  และ  ๑๙) "กรมเจรจาฯ" เผยปj 2562 เดินหน9าเปkดประตูการค9า เช่ือมโยงภูมิภาค 

สร9างความเข9มแข็งในประเทศ,  

๘. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) ศอ.บต.อัดงบปj62หนุนต>อ5จว.ด9ามขวาน เน9นด9านศาสนา-สานสันติสุขพื้นที่ชายแดนใต9, ๒) คอลัมน+: แกลเลอรี่: นกไต>ไม9สีน้ำเงิน Blue 

Nuthatch Sitta azurea, ๓) คอลัมน+: ตาช่ังพันดาว, ๔) คอลัมน+: อาศรมมิวสกิ: จันทร+แรม ต>อลมหายใจอันรวยรินของร็องเงง็, ๕) คอลัมน+: สจุิตต+ วงษ+เทศ, ๖) คอลมัน+: 

อาศรมมิวสกิ: จันทร+แรม ต>อลมหายใจอันรวยรินของร็องเง็ง, ๗) 'บิ๊กตู>'โพสต+โชว+ไดโนเสาร+ชวนเที่ยว'วันเด็ก'ทำเนียบ, ๘) 'ยะลา'สวนทางแดดร9อนมาแล9ว 

โล>งได9ตากผ9ากันช้ืนเสียที, ๙) Sex Workers, จังหวัดชายแดนใต9 และการอยู>กบักฎที่พวกเธอไม>ได9เขียน, ๑๐) คอลัมน+: กินทั่วทิศ: 'แอโรตี' ของดีต9องลองทีเ่มืองนรา, ๑๑) 

ความในใจ 'บุรุษไปรษณีย+' ในพื้นที่สีแดง, ๑๒) 4 ปj หย>า เจ9าหญิง "กงัสดาล" สาวไทย อดีตพระชายามฮูัมมัดที่ 5 มาเลเซีย, ๑๓) เถลิงกษัตราธิราช บรมราชาภิเษก 

พระราชพิธีศักด์ิสิทธ์ิของแผ>นดิน, ๑๔) The artists promoting peace in Thailand's conflict-plagued south  และ  ๑๕) รองแม>ทัพภาคที่ 4 ร>วมส>งผู9แสวงบุญไป 

อินเดีย-เนปาล ย้ำ ขอให9นำประสบการณ+มาสร9างสันติสุข,  

๙. การเยียวยา รบัศพ "ครจู9อง" ไว9ในพระราชานุเคราะห+ พระราชทานเพลงิเปwนกรณีพิเศษ  

๑๐. ยาเสพติด ๑) คอลัมน+: ข>าวสดทั่วไทย: หาดใหญ>-จบัยา, ๒) ปrตตานีประชุม จัดค>ายพักพิง เพื่อการบำบัด  และ  ๓) จับ'อ้ำ บางเพนียง'ผู9ค9ายารายใหญ>,  

๑๑. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) คอลมัน+: เดินหน9าผ>าตำรวจ, ๒) ผบ.ทสส.เย่ียมกำลงัพล3จังหวัดใต9, ๓) โล>งอก!'ผู9กองจอย'เหย่ือคาร+บอมบ+ อาการปลอดภัยแล9ว, ๔) ร.10 

โปรดเกล9าฯให9ผู9ว>าฯยะลา เชิญสิง่ของพระราชทานแก>ตำรวจที่รบับาดเจบ็เหตุคนร9ายลอบวางระเบิด, ๕) มทภ.4รุดเย่ียมให9กำลังใจจนท.บาดเจ็บเหตุคาร+บอมสงขลา, ๖) 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

17 

ผู9บัญชาการทหารสูงสุด ลงพื้นที่ชายแดนใต9 ตรวจเย่ียมให9กำลังใจกำลงัพลที่ปฎิบัติราชการสนาม พร9อมมอบของขวัญเน่ืองในโอกาสปjใหม> 2562, ๗) แม>ทัพภาค 4 

เย่ียมให9กำลังใจเจ9าหน9าที่ ที่บาดเจ็บจาก เหตุลอบวางระเบดิ เมื่อวันที่ 8 มกราคม ที่ผ>าน  และ  ๘) กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดพิธีทำบุญวันคล9ายวันสถาปนา ครบรอบ 12 ปj,  

๑๒. การเมือง ๑) ภาพข>าว: เปkดตัว, ๒) คอลัมน+: ในประเทศ: ชิงคะแนนเสียง พายุปาบึก เรตต้ิงพรรคไหน ใครมาวิน, ๓) งบปj'63 เดินตาม ยุทธศาสตร+ชาติ, ๔) 

นายกฯเคาะ'กรอบงบปj63'3.2ล9านล9าน, ๕) คอลัมน+: ชุมทางบางนา: 'ไม>รบนาย ไม>หายจน' เวอร+ช่ัน'หัวหน9ามาร+ค', ๖) "ชทพ."จีร้ัฐบาลเยียวยาผู9ประสบภัย"รวดเรว็-ทั่วถึง-

เพียงพอ", ๗) ชิงสส.ต9องเสรจ็ก>อน9พค. 'วิษณุ'แนะกกต. ปม150วันไม>ต9องย่ืนศาล, ๘) พักรบการเมือง, ๙) 

"เสรีพิศุทธ+"ลั่นหากมีโอกาสบริหารประเทศจะเปลี่ยนหลักสตูรการศึกษา3ด9าน  และ  ๑๐) 'โต9ง' ปrด 'เพื่อไทย' ถกจบัมอื 'ประชาธิปrตย+' ต้ัง รบ.หลังเลือกต้ัง,  

๑๓. การยกระดับคณุภาพชีวิต ๑) คอลัมน+: ทางคนทางข>าว: ปpองโรค, ๒) เริม่แล9ว!รณรงค+'แยกก>อนทิ้ง', ๓) อบต.อัยเยอร+เวงเปkดกจิกรรม Kick Off 

แผนรณรงค+'แยกก>อนทิ้ง'กำจัดขยะมลูฝอย, ๔) 'ขยะแก9จน'จากชีวิต'ใต9สะพาน'สู>ชุมชนร9านค9า 0 บาท!!  และ  ๕) คอลมัน+: รายงานพเิศษ: 

จับตานโยบายใหม>มหาดไทยจากแผนจัดการขยะปjละ3พันล.ถึง"แผนแม>บทจัดการน้ำเสียท9องถ่ิน",  

๑๔. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยWสิน ๑) ทพัภาค4มอบรถพยาบาลให9ฉก.ทหารพรานสร9างความปลอดภัย-ลดการสญูเสียกำลงัพล, ๒) 

ศูนย+ปฏิบัติการบันนังสตาฝ�กทบทวนกำลังประจำถ่ิน, ๓) ภาพข>าว: เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร: ลงใต9, ๔) ภาพข>าว: ทำแผน, ๕) ตร.ต้ัง3ปมยิงนายกจะกว�ะ, ๖) สอบเพิ่ม 

5 ผู9ต9องสงสัย คาร+บอมบ+-ฆ>าแขวนคอ, ๗) นายกฯ สั่งเร>งคลีค่ลายคดีฆ>าแขวนคออดีตคร-ูขโมยกระบะวางระเบิด, ๘) สงขลา-นำตัวผู9ต9องสงสัยเหตุระเบิด 

และฆ>าอดีตครูสอบปากคำ, ๙) คุมตัว 3 ผู9ต9องสงสัย เหตุคาร+บอมบ+สอบปากคำ, ๑๐) เหย่ือคาร+บอมบ+คนสวย "ผู9กองจอย" ตชด.หญิงแกร>งเลือดสีกาก,ี ๑๑) 

ล>าทีมถล>มอบต.ยะลา, ๑๒) ภาพข>าว: บ9านทำบึ้ม, ๑๓) 3ผู9ต9องสงสัยปrด'ฆ>าแขวนคอครู' เตรียมปkดล9อมจับอีก1, ๑๔) ควบคุมตัวผู9ต9องสงสัยเพิม่อีก5 

คดี'คาร+บอมบ+'ที่อ.เทพา, ๑๕) 'ผู9กองจอย'ขอบคุณทุกกำลังใจ สองน้ิวสู9เจ็บปลอดภัยดี, ๑๖) มทภ.4 สัง่ผนึกกำลงัทุกภาคส>วน x-rayพื้นที่ไม>ให9เปwนที่พักพงิผู9ก>อเหตุ, ๑๗) 

หิ้วโจรใต9ยิง"อส.หญิงดับ-ถล>มฐานทหาร" ไปทำแผน, ๑๘) เค9นสอบ5ผู9ต9องสงสัยยิง4อส. พบผู9นำท9องถ่ินร>วมเอี่ยว, ๑๙) ตร.สะบ9าย9อยประชุมไขคดีแขวนคอครู 

จ>อบุกจับมือประกอบระเบิดบมึเทพาวันน้ี, ๒๐) กอ.รมน.ภาค 4 สน.เสียใจเหตุยิง อส. 4 ศพปrตตานี เร>งล>าตัวคนร9ายมาลงโทษ, ๒๑) ผู9กองจอย เล>าวินาทีบมึ 

สะเก็ดเจาะอก ต้ังสติห9ามเลอืด คลานออกมา, ๒๒) คอลัมน+: ตีโฉบฉวย: กระแสตีกลับ, ๒๓) โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 สน. ตรวจสอบเหตุคาร+บอม ที่เทพา ระบุ 

เปwนการตอบโต9 มาตรการเชิงรุก ของเจ9าหน9าที่  และ  ๒๔) โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9า แจงความคืบหน9าเหตุระเบดิรถยนต+ในพื้นที่เทพาและยะรัง,  

๑๕. การศกึษา ๑) ภาพข>าว: เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร: ประชุม, ๒) คอลมัน+: แวดวงการศึกษา: หนุน 6 พื้นที่นำร>องรบักม.นวัตกรรม, ๓) คอลมัน+: แวดวงการศึกษา: 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

18 

ว่ิงสานฝrนการศึกษาสู>ชายแดนใต9, ๔) ภาพข>าว: บันทึกสงัคม: ทุนเยาวชนใต9, ๕) 'มรภ.สงขลา'จัดติวเข9มแผนบรหิารความเสี่ยง, ๖) ปลัดศธ.โยกย9าย 70 ผู9บริหารกศน., ๗) 

ครม.อนุมัติซี 10 กระทรวงศึกษาฯ, ๘) รร.พื้นทีเ่สี่ยง'ปาบึก'เปkดเรียน หลังปkดหนีกว>า200แห>ง, ๙) นายก-กก.สภามหาวิทยาลัย  และ  ๑๐) คอลมัน+: CSRพาสุขใจ: 

ดรีมเวิลด+ ฉลอง 25 ปj ส>งต>อรอยย้ิม ผ>านกิจกรรม 'แต9มสี เติมฝrน',  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต2อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต2อสถานการณW จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพิม่ข้ึน จาก ๒.๑๘ ในสัปดาห+ที่แล9ว     

(๕ - ๑๑ ม.ค. ๖๒) เปwน ๒.๖๕ ในสัปดาห+น้ี  ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึนในช>วงต9น ถึง กลางสัปดาห+ อย>างไรก็ตามมีแนวโน9มลดลงช>วงปลาย

สัปดาห+ 
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต2างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๕ – ๑๑ ม.ค. ๖๒ 

    เหตุร9ายรายวัน ๒ เหตุการณ+ คือเหตุคนร9ายแต>งกายในชุดเครื่องแบบทหารทำทเีข9าไปตรวจเย่ียมอาสาสมัครรักษาดินแดนที่ทำหน9าทีร่ักษาความปลอดภัยโรงเรยีนบ9านบู

โกะ อ.ยะรงั จ.ปrตตานี ก>อนฉวยโอกาสใช9อาวุธปsนยิง อส.ทัง้ ๔ คนจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุพร9อมกับชิงอาวุธปsนหลบหนีไป และเหตุคนร9ายลอบวางระเบิดคาร+บอมส+หน9า

ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน อ.เทพา จ.สงขลา เปwนเหตุการณ+ในจังหวัดชายแดนภาคใต9ที่มีการรายงานโดยสื่อต>างประเทศสูงสุดในรอบสปัดาห+  

    การเปkดเวทรีบัฟrงความคิดเห็นของคณะกรรมการพูดคุยเพื่อสันติชุดจงัหวัดชายแดนภาคใต9 ที่ มอ.ปrตตานี ภาคประชาชนเสนอแนะให9เน9น เรื่องมาตรการรักษาความ

ปลอดภัย และการดูแลปากท9องของประชาชน เปwนประเด็นเร>งด>วน  

    กรมกิจการกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน+รัฐเปอร+ลสิ เตรียมการหารือกบัสถานีวิทยุกระจายเสียงแห>งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ+ จ.สตูล เพื่อรื้อฟstนความร>วมมือ

แลกเปลี่ยนรายการข9อมูลข>าวสาร และศาสนาระหว>างกัน ภายหลังความร>วมมือดังกล>าวได9ยุติลงต้ังแต>ปj ๒๕๓๙ 

 

๕.๑ สื่อต>างประเทศและสื่อมาเลเซียรายงานเหตุการณ+คนร9ายก>อเหตุไม>สงบ เหตุการณ+แรกเปwนเหตุคนร9ายชิงรถยนต+ครเูกษียณอายุพร9อมจบัแขวนคอจนเสียชีวิตก>อนนำ

รถยนต+คันดังกล>าวมาประกอบระเบิดนำไปจอดหน9าฐานปฏิบัติการตชด.อำเภอเทพา จ.สงขลา และจุดระเบิดที่บรรจุในถุงแก�สน้ำหนัก ๕๐ กิโลกรัม เปwนเหตุให9ตชด.๒ คน 

ได9รับบาดเจบ็  

หมายเหตุ สำนักข>าวซินหัวของทางการจีนรายงานเหตุการณ+น้ี และสำนักข>าวเบอนามา ของทางการมาเลเซียนำไปเผยแพร>ต>อ 

Two policemen were injured by an explosive allegedly planted by suspected separatists in southern Thailand on Tuesday, Xinhua news agency 

quoted the police as saying. 

The 50kg bomb, contained in two gas tanks aboard a parked pick-up truck on the road outside the base of a Border Patrol Police task force in 

Thepha district of Songkhla province, went off about 5am local time on Tuesday, said police deputy inspector Pol Lt Col Chanon Nualnim. 

He said shortly after the bombing, the police found the owner of the truck, identified as Amata Samotharnthawee, a retired teacher, hanged at 

his home in the Saba Yoi district of the southern province. 

ที่มาข9อมลู ;http://bernama.com/en/news.php?id=1682525 
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๕.๑.๑ สำนักข>าว AFP รายงานเหตุการณ+คนร9ายแต>งกายเลยีบแบบทหารทำทเีข9าไปเย่ียมเยียนอาสาสมัครรกัษาดินแดนระหว>างปฏิบัติหน9าที่รักษาความปลอดภัยโรงเรียน

บ9านบูโกะ อำเภอยะรงั และฉวยโอกาสใช9อาวุธปsนยิงอส.ทัง้ ๔ นายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุพร9อมชิงอาวุธปsนก>อนหลบหนีไป 

AFP ต้ังขอสงัเกตุว>าการก>อเหตุไม>สงบครั้งน้ีน>าจะเกี่ยวข9องกบัวาระครบรอบ ๑๕ ปjเหตุการณ+ไม>สงบในจชต.นับต้ังแต>เกดิเหตุการณ+ปล9นปsนที่ค>ายทหารในอ.เจาะไอร9อง จ.

นราธิวาส และการก>อเหตุไม>สงบในช>วง ๒-๓ สัปดาห+น้ี เปwนสัญญานยกระดับการก>อเหตุรุนแรงของกลุ>มผู9ก>อความไม>สงบเพื่อแสดงศักยภาพในการก>อเหตุไม>สงบ 

อส.ทัง้ ๔ นายที่ถูกยิงเสียชีวิตนับถือศาสนาอสิลาม  

ในช>วง ๑๕ ปjที่ผ>านมาคนร9ายก>อเหตุรุนแรงเปwนเหตุให9ครเูสยีชีวิตจำนวนหน่ึงเน่ืองจากมีพฤติการณ+ให9ความร>วมมือกับทางราชการ เปwนเหตุให9ต9องมีการจัดกำลังพร9อมอาวุธ

ดูแลรักษาความปลอดภัยตามโรงเรียนในพื้นทีจ่ชต. 

 

(Thailand: Four Thai civil defence volunteers were gunned down Thursday at a school in the kingdom’s south with students just metres away, 

as bloodshed greets the 15th year of an insurgency in the Malay-Muslim border zone. 

The culturally distinct region that borders Malaysia has seen rebels fight against the rule of Buddhist-majority Thailand, which annexed the area 

over a hundred years ago. 

Since 2004, armed insurgents have clashed with Thailand’s powerful military, killing nearly 7,000 people – mostly civilians – both Muslims and 

Buddhists. 

The death toll dropped to a record low last year as Thailand’s junta tightened its security web in the south. 

But recent weeks have seen an uptick in violence, as rebels show they remain able to carry out operations after 15 years of conflict. 

The men killed on Thursday were all Muslim and were guarding a school in Yarang district of Pattani province when the gunmen struck. 
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“The assailants seized their four rifles,” he said, adding there were no eyewitnesses to the attack, which took place before lunch. 

Civil defence “volunteers” are poorly paid local civilians – both Muslim and Buddhist – who are lightly-trained, armed and paid by the Thai 

state to supplement security forces who have blanketed the southernmost provinces throughout the rebellion. 

The 15-year insurgency has seen scores of teachers killed, slain for their perceived collaboration with the Thai state, and led to the 

deployment of armed guards at schools.) 

หมายเหตุ ; the Star สือ่มาเลเซีย และ Straits Times สื่อสิงคโปร+ ได9นำรายงานข>าวของ AFP ไปเผยแพร>ต>อ 

 

๕.๑.๒ benarnews.org เวปไซต+ข>าวสารภิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต9และเอเชียใต9 ที่ได9รับเงินอุดหนุนจากหน>วยงานรฐับาลสหรัฐ อ9างความเห็นเจ9าหน9าที่หน>วยข>าวกรอง

ระบุว>าคนร9ายทีก่>อเหตุยิงอส.ที่โรงเรียนบ9านบูโกะเปwนสมาชิกขบวนการแบ>งแยกดินแดน พร9อมกับต้ังบข9อสังเกตุว>าเหตุการณ+น้ีร9ายแรงทีสุ่ดนับต้ังแต>วันที่ ๘ มิถุนายน 

๒๕๖๑ เมื่อดูจากจำนวนผู9เสียชีวิต 

ทั้งน้ีนับต้ังแต>วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เปwนต9นมามีผู9เสียชีวิตอย>างน9อย ๖ คนจากการก>อเหตุไม>สงบ 

(“Today’s attack is conducted by nobody else but insurgents in the area. We have intelligence that they planned an attack but we didn’t know 

for sure the target was this place,” said the intelligence officer who asked not to be identified by name. 

Thursday marked the single bloodiest day of violence in Thailand’s southern border region since June 8, 2018, when five people were killed in 

a flurry of shootings in the predominantly Muslim and Malay-speaking Deep South. 

Including Thursday’s attack, six people were killed and at least another seven injured in attacks carried out across the region since Jan. 1, 2019, 

authorities said. On Tuesday, also in Yarang district, suspected insurgents killed a man while commandeering his car, which was later used in a 

bombing that injured four people, including a 12-year-old girl, officials said.) 
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ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/english/news/thai/Deep-South-violence-01102019132014.html 

 

๕.๒ benarnews.org รายงานเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ว>า พลเอกอุดมชัย ธรรมสาโรรัตน+ หัวหน9าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต9 จัดเวทเีพื่อพูดคุยกบัภาค

ประชาชนเพื่อการดำเนินการพูดคุยเพื่อสันติสุขให9ได9ผล ซึง่ภาคประชาชนได9ให9ความเห็นว>าควรเน9นการรักษาความปลอดภัย เรื่องปากท9องประชาชน และให9เปkดเผยถึงการ

ดำเนินการพูดคุยฯ ให9ประชาชนได9รับทราบอย>างโปร>งใส 

ในเวทีที่จัดให9มีข้ึนในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 น้ี โดยมีภาคประชาชน สื่อมวลชน และเจ9าหน9าทีเ่ข9าร>วมแสดงความคิดเห็นกว>า 200 คน โดยทางรฐับาลมีเจ9าหน9าที่มาให9

ความรู9แก>ภาคประชาชนอีกด9วย เช>น นายธวัชชัย ฤทธากรณ+ รองผู9อำนวยการสำนักข>าวกรองแห>งชาติ พลโทบรรพต พูลเพียร ผู9อำนวยการศูนย+ติดตามสถานการณ+ กอ.

รมน. นายฉัตรชัย บางชวด ผู9ช>วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห>งชาติ พลตรเีกรียงไกร ศรรีักษ+ ผู9บัญชาการกอบญัชาการช>วยรบที่ 4 กอ.รมน. ภาค 4 ส>วนหน9า และ

นางสาววันรพี ขาวสะอาด นักวิชาการยุติธรรม ชำนาญการพิเศษกระทรวงยุติธรรม 

 

นางบุษยมาส อิศดุลย+ ประธาน กลุ>มเยาวชนนอกระบบบ9านบุญเต็ม ซึ่งรับผิดชอบดูแลสิทธิของเยาวชนในคดีความเบื้องต9น กล>าวว>า เรื่องทีม่ีความจำเปwนเร>งด>วนในขณะ

ระหว>างการเจรจาสันติสุข ก็คือ เรื่องความปลอดภัย และเศรษฐกิจ 

"เรื่องที่มีความสำคัญทีสุ่ด คือความปลอดภัยในชีวิตของพี่น9องไทยพุทธมสุลมิ... วันน้ี เราก็ต9องพูดถึงเรือ่งเมื่อวาน ในเรือ่งของความปลอดภัยในเรื่องของเปpาหมายอ>อนแอ

ในพื้นที่สามจังหวัดทุกจังหวัด ในสงัคมของคนเมืองเราไม>เจอตรงน้ี ในไทยพุทธมบี9าง ส>วนที่อยู>ในพื้นที่รอบนอกคือเปpาหมายอ>อนแอ” นางบุษยมาส กล>าวถึงเหตุการณ+ปล9น

ฆ>าชิงรถยนต+เพื่อทำคาร+บอมบ+ ในอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวานน้ี   

“และตามที่ได9ข9อมูลมา ปrญหาปากท9องคือปrญหาที่สำคัญทีสุ่ด ยังมีคนส>วนหน่ึงที่ไม>ได9สนใจประเด็นสันติภาพ สนใจแค>ว>าราคายางกิโลเท>าไหร> จะกินอะไร พรุ>งน้ีจะมีงาน

ทำไหม ครอบครัวจะตกงานเมื่อไหร> อันน้ีเปwนประเด็นสำคัญที่สุดในพื้นที่ กระบวนการสันติภาพมันจะขับเคลือ่นไปได9 ถ9าได9รับความร>วมมือจากคนในพื้นทีทุ่กภาคส>วน" 

นางบุษยมาส กล>าวในเวท ี

"ขอให9คณะพูดคุยเรียกความศรัทธากลับมา โดยเฉพาะในเรือ่งของการเคลื่อนไหวว>ากำลงัทำอะไรกัน กำลงัจะคุยกับปาร+ต้ี-บี แบบไหน กำลังจะส>งสญัญาณกบัพวกเราซึง่
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เปwนพลเมืองพื้นที่ที่ได9รบัผลกระทบโดยตรงอย>างไร อันน้ีคือสิ่งทีเ่ราคาดหวัง แล9วก็ต9องการคำตอบอย>างชัดเจน" นางบุษยมาส กล>าวเพิม่เติม 

ด9าน พลเอกอุดมชัย ธรรมสาโรรัตน+ กล>าวว>า มาเลเซีย ในฐานะผู9อำนวยความสะดวกได9ประกาศช>วยเหลือไทยในกระบวนการพดูคุยอย>างความชัดเจน และได9แต>งต้ัง

คณะทำงานเพื่อมาอำนวยความสะดวกการพูดคุยชุดใหม>ข้ึนมา สวนฝ[ายไทยน้ัน ได9กำหนดให9การพูดคุยเปwนวาระแห>งชาติเรียบร9อยแล9ว 

“ซึ่งการพูดคุยครัง้น้ี คณะเราไม>ได9บงัคับใครเข9ามาคุยเราจะเชิญตามกระบวนการเพือ่มาคุยและให9ตกผลึกที่สุด คำตอบจะออกมาเปwนอย>างไร กจ็ะนำมาพูดคุยกับทกุกลุ>ม

ทุกฝ[ายทัง้หมด ทั้งไม>เปwนทางการและเปwนทางการ เราจะมีการแยกคุยเปwนกลุ>มทั้งในประเทศและในพื้นที่ และสังคมที่ต>างประเทศ โดยจะเชิญทุกกลุ>มเข9ามามสี>วนร>วมเพือ่

ยุติความรุนแรง” พลเอกอุดมชัย กล>าว 

“แม9สุดท9ายที่เราจะคุยกันแล9วได9ข9อตกลงที่ว>า จะต9องมีการแก9กฎหมาย เราก็จะแก9กฎหมาย ตอนน้ีการพูดคุยก็ได9เปwนวาระแห>งชาติแล9วก็อยากให9ทุกฝ[ายเข9ามาร>วม” พล

เอกอุดมชัย กล>าวเพิ่มเติม 

นายรักชาติ สุวรรณ ตัวแทนเครอืข>ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ ในจังหวัดชายแดนภาคใต9 ต้ังข9อสังเกตว>า เหตุการณ+ที่เกิดข้ึนกับพลเรือนในพื้นที่ในระหว>างที่มีการพูดคุย เรา

จะแก9ไขปrญหาตรงน้ีได9ยังไง นอกจากเราจะคุยกบักลุ>มข9างบน แล9วเราก็ต9องคุยกับคนในพื้นที่ด9วย 

 

"ถ9ามีใครสามารถต>อบีอาร+เอ็นได9ก็น>าจะเปwนบทบาทที่ดี เพราะขณะน้ี คนจากพื้นที่น>าจะยังไม>มีการพูดคุยกัน อาจจะมีการพยายามประสานกับบีอาร+เอ็น เพื่อทีจ่ะให9เข9า

กลุ>มขบวนการพูดคุย แต>ว>าล>าสุดทีเ่ราดูคลิป ก็เกิดการปฏิเสธที่จะไม>ร>วมกบัสยาม อันน้ีก็เปwนการบ9านอีกข9อหน่ึงเปwนโจทย+ข9อใหญ> ที่คณะพูดคุยทีจ่ะต9องแก9" นายรักชาติ 

กล>าว 

 

ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/thai/news/Deep-South-peace-talks-01092019200535.html 

 

๕.๓ สำนักข>าว bernama รายงานเมื่อวันที่ ๗ มกราคม อ9างคำให9สัมภาษณ+ของอาหมัด ซากี มสุตาฟา อธิบดีกรมกจิการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน+ รัฐเปอร+ลสิ บอก

ว>า กำลังเตรียมฟstนความร>วมมือแลกเปลี่ยนรายการข>าวสารและศาสนากบัสถานีวิทยุกระจายเสียงแห>งประเทศไทย จังหวัดสตูล โดยเตรียมจัดการประชุมวางกรอบความ

ร>วมมือทวิภาคี 
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ก>อนหน9าน้ีทัง้สองฝ[ายเคยมีความร>วมมือในลกัษณะน้ี ก>อนทีจ่ะยุติลงเมือ่ปj ๒๕๓๙ 

(The Perlis Broadcasting Department (RTM) and Radio Thailand Satun will renew their bilateral cooperation, particularly in sharing current news 

and religious programmes, which stopped in 1996. 

The department’s director, Ahmad Zaki Mustafa said as an inital measure, both parties would hold discussions to identify ways to forge 

cooperation. 

“Previously, we had to go to the border to exchange materials such as compact discs and taped recordings. This method involved costs and 

time. By using technology such as the Internet, the sharing of materials will be faster and easier.”) 

 

 

 
 


