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๑. บทสรุปผู้บริหาร 
       ในช่วงวันท่ี ๑๐ – ๑๖ ธ.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลงกว่าสัปดาห์ท่ีแล้ว (๓ – ๙ ธ.ค.๕๙) ร้อยละ ๑๘ ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ลดลงกว่า
สัปดาห์ท่ีแล้ว ร้อยละ ๔๓ 
         ประเด็นท่ีส่งผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) ผกร. ลอบวางระเบิดท่ีจุดชนวนด้วยวิทยุส่ือสารใส่ทหารชุดรักษาความปลอดภัย
คณะครูใน อ.จะแนะ จ.นราธิวาส พบผู้บาดเจ็บกว่า ๘ ราย เคราะห์ดีไม่มีใครเสียชีวิต และ ๒) ผกร. ลอบวางระเบิดแสวงเครื่อง ดักสังหารเจ้าหน้าท่ีต ารวจชุด
เฝ้าตรวจชายแดนท่ี ๔๔๑๒ ร้อย ตชด.๔๔๗ ขณะขับรถกระบะ และ จยย.ออกจากฐาน ท าให้เจ้าหน้าท่ีได้รับบาดเจ็บ ๔ นาย ส่วนรถถูกสะเก็ดพังเสียหาย) 
        ในส่วนของประเด็นเชิงบวก ได้แก่ ประเด็นสิทธิมนุษยชน (ส่ือมวลชนแสดงความเห็นว่า การจงใจสังหารผู้หญิงท่ีก าลังต้ังท้องแก่ใกล้คลอดจนเสียชีวิต 
ขณะซื้ออาหารในตลาดปาลัส อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ครั้งนี้ คือ ความรุนแรงแบบไร้ขอบเขตในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ีไม่มีใครยอมรับได้ เพราะท้ัง
โหดเห้ียมผิดมนุษย์ปกติ ผิดหลักการของทุกศาสนาและขัดต่อหลักมนุษยธรรมสากลอย่างรุนแรง), ประเด็นเศรษฐกิจฯ ได้แก่ ๑) กบภูเขาเบตง สัตว์เศรษฐกิจ
เปิบพิสดารของชอบชาวจีน-มาเลย์ และ ๒) นักท่องเท่ียวมาเลย์ทะลัก ข้ามพรมแดนล้นด่านสะเดา), ประเด็นการสร้างความเข้าใจฯ (นายอ าเภอเบตง น า
เจ้าหน้าท่ีเรือนจ า พร้อมผู้ต้องขังชาย-หญิง ๕๗๙ คน ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลปัญญาสมวารครบ ๕๐ วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล), ประเด็น รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน 
(ได้แก่ ๑) จับเพิ่ม ๖ ผู้ต้องหาเอี่ยวบึ้ม กทม. เตรียมขยายผลในส่วนท่ีเหลือ, ๒) จับกุมเรือประมงดัดแปลงบรรทุกน้ ามันเถื่อนกลางอ่าวไทยพร้อมน้ ามันดีเซล 
๕,๐๐๐ ลิตร คาดเป็นเรือสองสัญชาติ และ ๓) ผบก. ภ.จว.ยะลา ได้วิทยุส่ังการด่วนกองก าลัง ๓ ฝ่าย จัดก าลังเฝ้าระวังเข้มในเขตเมืองยะลา หลังหน่วยงาน
ความมั่นคง ๓ จังหวัดชายแดนใต้ เตือนคนร้ายเตรียมก่อเหตุร้ายด้วยระเบิดคาร์บอมบ์และจักรยานยนต์บอมบ์ ในเขตเมือง  เพื่อท าลายความเช่ือมั่นของการ
ลงทุน ความมั่นใจการแก้ปัญหาความไม่สงบของ ครม.ส่วนหน้า อีกท้ังยังให้ทุกจุดตรวจท่ัว จ.ยะลา ขึ้นป้ายไวนิลขนาดใหญ่ ประกาศโฉมใบหน้าบุคคลอันตราย 
กว่า ๒๐ ราย), ประเด็นความร่วมมือของภาคประชาชน (สายการบินไทยสมายล์สายการบินฯ ขออาสาเป็นส่ือกลางในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขต
พื้นท่ีภาคใต้ โดยรับบริการขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนส่ิงของเครื่องใช้ต่างๆ จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี หาดใหญ่ 
นราธิวาส ภูเก็ต และกระบี่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ต้ังแต่วันนี้ ถึง ๒๘ ธ.ค.๕๙), ประเด็นยาเสพติด (ปส.รวบแก๊งรับจ้าง ๒ ล้าน ขนยาเสพติด ยึดไอซ์ ๕๐๐ 
กิโลกรัม มูลค่ากว่า ๑.๕ พันล้านบาท), ประเด็นการช่วยเหลือประชาชน (ร.๑๐ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ทรงช่วยใต้ จัดซื้อส่ิงของบรรเทาทุกข์), 
ประเด็นกีฬา (เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดโครงการ "ซีพี สานฝัน...ปั้นโอกาส ปั้นเยาวชนเข้าสโมสรฟุตบอลอาชีพ"), ประเด็นการศึกษา (บิ๊กน้อยห่วงใย ลงใต้เยี่ยม 
ครู - นร. พร้อมมอบของใช้ให้ ๖๙๖ โรงเรียน), และประเด็นการเมือง (นายกฯตรวจน้ าท่วมสงขลาให้ก าลังใจประชาชน) 
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       จากแนวโน้มดังท่ีกล่าว ท าให้ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) ในสัปดาห์นี้ ลดลงร้อยละ ๒ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ท่ีแล้ว 
(๓ – ๙ ธ.ค.๕๙) ส่งผลให้ภาพลักษณ์เชิงบวกของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลงจากสัปดาห์ท่ีแล้ว เล็กน้อย 
      ประเด็นส าคัญจากส่ือมวลชนต่างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันท่ี ๑๐ – ๑๖ ธ.ค.๕๙ เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ีถูก
รายงานโดยส่ือมวลชนในภูมิภาคอาเซียน เป็นประเด็นการก่อเหตุความไม่สงบลอบวางระเบิดโจมตีการท างานของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ท่ี อ.จะแนะ จ.นราธิวาส และท่ี 
อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เมื่อวันท่ี ๑๓ ธันวาคม  
     ส่ือมาเลเซีย ยังได้เสนอข่าวเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมข้ามพรมแดน คือ การจับกุมชาวมาเลเซียพร้อมอาวุธปืนที่จังโหลน เมืองชายแดนมาเลเซียใกล้ๆ กับ
ด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.สะเดา ซึ่งผู้ต้องหาให้การกับต ารวจว่า อาวุธปืนดังกล่าว ส่ังซื้อจากประเทศไทย และต ารวจตระเวณชายแดน อ.สะเดา จับกุมผู้ต้องหา 
๔ คน ขณะตัดรั้วท่ีกั้นพรมแดนมาเลเซีย-ไทย ลักลอบขนใบกระท่อมน้ าหนัก ๗๐๐ กิโลกรัม มูลค่า ๓ แสนริงกิต เข้าประเทศไทย 
     นอกจากนี้ส่ือมาเลเซีย ได้หยิบยกข้อความบางตอน ในบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษในประเทศไทย (The Nation) ฉบับวันท่ี ๑๑ ธันวาคม 
ไปรายงานต่อ โดยมีเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์นโยบายการพัฒนาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า บรรลุเป้าหมายได้ยาก หากรัฐไทยยังไม่สามารถดูแลรักษาความ
สงบในพื้นท่ี  
     ขณะเดียวกัน Anadolu Agency ส านักข่าวในประเทศตุรกี ได้เผยแพร่บทความ “สงครามข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ จชต. ห่างไกลจากความสมดุล” ต้ัง
ข้อสังเกตุว่า ส่ือมวลชนน าเสนอข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานความมั่นคงไทยฝ่ายเดียว เนื่องเพราะขบวนการแบ่งแยกดินแดน  โดยเฉพาะกลุ่ม BRN เป็น
องค์กรลับ และไม่มีโฆษกของขบวนการ 
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๒ ผลการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์ ประจ าวันที่ ๑๐ – ๑๖ ธ.ค.๕๙ 
      ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน้มความถ่ี การน าเสนอประเด็นข่าวเชิงบวก และประเด็นข่าวเชิงลบ  

 
         ในช่วงวันท่ี ๑๐ – ๑๖ ธ.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -2.632ln(x) + 20.95) เฉล่ียลดลงร้อยละ ๑๘ เมื่อเทียบ

สัปดาห์ท่ีแล้ว (๓ – ๙ ธ.ค.๕๙) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ท่ีเกี่ยวข้อง จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -0.197ln(x) + 1.9251) เฉล่ียลดลงร้อย

ละ ๔๓ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ท่ีแล้ว 
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๒.๒ ค่าสัดส่วนระหว่างข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ  

      เมื่อน าจ านวนข่าวเชิงบวก และจ านวนข่าวเชิงลบ ในแต่ละวันมาค านวณหาค่าสัดส่วน ระหว่างข่าวเชิงบวกกับข่าวเชิงลบ พบว่าในแต่ละวันจะมีค่า
สัดส่วนฯ ดังแสดงในตารางด้านล่าง  
 

วัน/เดือน/ปี จ านวนข่าวเชิงบวก (1) จ านวนข่าวเชิงลบ (2) ค่าสัดส่วน (3)=(1)/(2) 
2016-12-03 16 1 16.00 
2016-12-04 26 1 26.00 
2016-12-05 22 1 22.00 
2016-12-06 14 5 2.80 
2016-12-07 16 4 4.00 
2016-12-08 17 1 17.00 
2016-12-09 14 1 14.00 

ค่าสัดส่วนเฉลี่ย 14.54 
2016-12-10 18 1 18.00 
2016-12-11 5 0 5.00 
2016-12-12 20 2 10.00 
2016-12-13 9 3 3.00 
2016-12-14 23 0 23.00 
2016-12-15 21 0 21.00 
2016-12-16 6 2 3.00 

ค่าสัดส่วนเฉลี่ย 11.86 
 

หมายเหตุ: ย่ิงค่าสัดส่วนระหว่างจ านวนข่าวเชิงบวก กับจ านวนข่าวเชิงลบ (3) มีค่าสูง ก็จะมีผลท าให้ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level)  
มีระดับสูงตามไปด้วย ในท านองตรงกันข้าม หากค่าสัดส่วนฯ มีค่าต่ า ก็จะมีผลท าให้ระดับผลกระทบเชิงบวก (Positive Awareness Level) จะมีระดับต่ าตามลงไปด้วย 
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๓. แนวโน้มในประเด็นที่เพ่งเล็ง ในช่วงวันที่ ๑๐ – ๑๖ ธ.ค.๕๙ 
     ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข 
       ในช่วงวันท่ี ๑๐ – ๑๖ ธ.ค. ๕๙ ไม่ปรากฏข่าวเชิงบวกและข่าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข มาเป็นเวลากว่า ๓ สัปดาห์แล้ว (๒๖ พ.ย.–๑๖ 
ธ.ค.๕๙) 

๓.๒ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน 

 
       ในช่วงวันท่ี ๑๐ – ๑๖ ธ.ค.๕๙  ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 0.1933ln(x) + 0.1522) เฉล่ียเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๓ เมื่อ

เทียบสัปดาห์ท่ีแล้ว (๓ -๙ ธ.ค.๕๙) ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) ผกร. ลอบวางระเบิดที่จุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสารใส่ทหารชุดรักษาความ

ปลอดภัยคณะครูใน อ.จะแนะ จ.นราธิวาส พบผู้บาดเจ็บกว่า ๘ ราย เคราะห์ดีไม่มีใครเสียชีวิต และ ๒) ผกร. ลอบวางระเบิดแสวงเคร่ือง ดักสังหาร

เจ้าหน้าที่ต ารวจชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ ๔๔๑๒ ร้อย ตชด.๔๔๗ ขณะขับรถกระบะและ จยย.ออกจากฐาน ท าให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ ๔ นาย ส่วนรถ

ถูกสะเก็ดพังเสียหาย เป็นต้น 
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  ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
        

      ในช่วงวันท่ี ๑๐ – ๑๖ ธ.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 0.3388ln(x) + 0.0332) เฉล่ียเพิ่มขึ้นร้อย

ละ ๒๕ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ท่ีแล้ว (๓ – ๙ ธ.ค.๕๙) ในสัปดาห์นี้ ไม่มีข่าวเชิงลบในประเด็นการเมือง ภาพข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองท่ีเกี่ยวข้องกับ จชต. 

ได้แก่ นายกฯ น าคณะลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ าท่วม เป็นต้น  
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     ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน  

 
      ในช่วงวันท่ี ๑๐ – ๑๖ ธ.ค.๕๙  ข่าวเชิงบวก ในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 0.5121ln(x) - 0.2071) เฉล่ียเพิ่มขึ้นร้อย

ละ ๓๐๐  เมื่อเทียบกับสัปดาห์ท่ีแล้ว (๓ – ๙ ธ.ค.๕๙) ไม่มีข่าวเชิงลบในประเด็น รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สินในสัปดาห์นี้  ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) จับเพิ่ม ๖ 

ผู้ต้องหาเอี่ยวบึ้ม กทม. เตรียมขยายผลในส่วนที่เหลือ, ๒) จับกุมเรือประมงดัดแปลงบรรทุกน้ ามันเถ่ือนกลางอ่าวไทยพร้อมน้ ามันดีเซล ๕,๐๐๐ ลิตรคาด

เป็นเรือสองสัญชาติ และ ๓) ผบก. ภ.จว.ยะลา ได้วิทยุสั่งการด่วนกองก าลัง ๓ ฝ่าย จัดก าลังเฝ้าระวังเข้มในเขตเมืองยะลา หลังหน่วยงานความม่ันคง ๓

จังหวัดชายแดนใต้เตือนคนร้ายเตรียมก่อเหตุร้ายด้วยระเบิดคาร์บอมบ์และจักรยานยนต์บอมบ์ ในเขตเมืองเพื่อท าลายความเชื่อม่ันของการลงทุน ความ

ม่ันใจการแก้ปัญหาความไม่สงบของ ครม.ส่วนหน้า อีกทั้งยังให้ทุกจุดตรวจทั่ว จ.ยะลา ข้ึนป้ายไวนิลขนาดใหญ่ ประกาศโฉมใบหน้าบุคคลอันตราย กว่า 

๒๐ ราย  เป็นต้น  
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๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ 

 
      

   ในช่วงวันท่ี ๑๐ – ๑๖ ธ.ค.๕๙  ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 1.6494ln(x) - 0.7535) เฉล่ียเพิ่มขึ้น

ร้อยละ ๓๑๗ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ท่ีแล้ว (๓ – ๙ ธ.ค.๕๙) ในส่วนของข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -0.202ln(x) + 0.8626) เฉล่ียลดลงร้อยละ ๘๓ 

เมื่อเทียบกับสัปดาห์ท่ีแล้ว ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) กบภูเขาเบตง สัตว์เศรษฐกิจเปิบพิสดารของชอบชาวจีน-มาเลย์ และ ๒) นักท่องเที่ยวมาเลย์ทะลัก 

ข้ามพรมแดนล้นด่านสะเดา เป็นต้น ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ที่เกิดจากอุทกภัยในพื้นที่ เป็นต้น 
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๓.๖ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 
      ในช่วงวันท่ี ๑๐ – ๑๖ ธ.ค.๕๙ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 
๓.๗ ประเด็นการบ ารุงขวัญก าลังพล 
      ในช่วงวันท่ี ๑๐ – ๑๖ ธ.ค.๕๙ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบ ารุงขวัญก าลังพล  
๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. 
       ในช่วงวันท่ี ๑๐ – ๑๖ ธ.ค.๕๙ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีการแก้ไขปัญหา จชต.  
๓.๙ ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย 
       ในช่วงวันท่ี ๑๐ – ๑๖ ธ.ค.๕๙ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช้กฏหมาย 
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๔. ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง และแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก  
   ๔.๑ ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง 

  
         ในช่วงวันที่ ๑๐ – ๑๖ ธ.ค.๕๙  ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ สรุปได้ดังนี ้
        ประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) ผกร. ลอบวางระเบิดที่จุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสารใส่ทหารชุดรักษาความปลอดภัยคณะครูใน อ.จะแนะ จ.
นราธิวาส พบผู้บาดเจ็บกว่า ๘ ราย เคราะห์ดีไม่มีใครเสียชีวิต และ ๒) ผกร. ลอบวางระเบิดแสวงเคร่ือง ดักสังหารเจ้าหน้าที่ต ารวจชุดเฝ้าตรวจชายแดน
ท่ี ๔๔๑๒ ร้อย ตชด.๔๔๗ ขณะขับรถกระบะและ จยย. ออกจากฐาน ท าให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ ๔ นาย ส่วนรถถูกสะเก็ดพังเสียหาย 
        ในส่วนของประเด็นเชิงบวก สรุปได้ดังนี้ 

๑) ประเด็นสิทธิมนุษยชน ได้แก่ สื่อมวลชนแสดงความเห็นว่า การจงใจสังหารผู้หญิงที่ก าลังต้ังท้องแก่ใกล้คลอดจนเสียชีวิต ขณะซ้ืออาหารใน
ตลาดปาลัสอ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี คร้ังนี้ คือ ความรุนแรงแบบไร้ขอบเขตในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่มีใครยอมรับได้ เพราะทั้ง
โหดเหี้ยมผิดมนุษย์ปกติ ผิดหลักการของทุกศาสนาและขัดต่อหลักมนุษยธรรมสากลอย่างรุนแรง 
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๒) ประเด็นเศรษฐกิจฯ ได้แก่ ๑) กบภูเขาเบตง สัตว์เศรษฐกิจเปิบพิสดารของชอบชาวจีน-มาเลย์ และ ๒) นักท่องเที่ยวมาเลย์ทะลัก ข้าม
พรมแดนล้นด่านสะเดา) 

๓) ประเด็นการสร้างความเข้าใจฯ ได้แก่ นายอ าเภอเบตง น าเจ้าหน้าที่เรือนจ า พร้อมผู้ต้องขังชาย-หญิง ๕๗๙ คน ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลปัญญาสม
วารครบ ๕๐ วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล) 

๔) ประเด็น รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน ได้แก่ ๑) จับเพิ่ม ๖ ผู้ต้องหาเอี่ยวบึ้ม กทม. เตรียมขยายผลในส่วนที่เหลือ, ๒) จับกุมเรือประมงดัดแปลงบรรทุก
น้ ามันเถ่ือนกลางอ่าวไทยพร้อมน้ ามันดีเซล ๕,๐๐๐ ลิตรคาดเป็นเรือสองสัญชาติ และ ๓) ผบก. ภ.จว.ยะลา ได้วิทยุสั่งการด่วนกองก าลัง ๓ 
ฝ่าย จัดก าลังเฝ้าระวังเข้มในเขตเมืองยะลา หลังหน่วยงานความม่ันคง ๓ จังหวัดชายแดนใต้ เตือนคนร้ายเตรียมก่อเหตุร้ายด้วยระเบิดคาร์
บอมบ์และจักรยานยนต์บอมบ์ ในเขตเมืองเพื่อท าลายความเชื่อม่ันของการลงทุน ความม่ันใจการแก้ปัญหาความไม่สงบของ ครม.ส่วนหน้า 
อีกทั้งยังให้ทุกจุดตรวจทั่ว จ.ยะลา ข้ึนป้ายไวนิลขนาดใหญ่ ประกาศโฉมใบหน้าบุคคลอันตราย กว่า ๒๐ ราย 

๕) ประเด็นความร่วมมือของภาคประชาชน ได้แก่ สายการบินไทยสมายล์สายการบินฯ ขออาสาเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน
เขตพื้นที่ภาคใต้ โดยรับบริการขนส่งเคร่ืองอุปโภคบริโภค ตลอดจนสิ่งของเคร่ืองใช้ต่างๆ จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังท่าอากาศยานสุ
ราษฎร์ธานี หาดใหญ่ นราธิวาส ภูเก็ต และกระบี่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ต้ังแต่วันนี้ ถึง ๒๘ ธ.ค.๕๙ 

๖) ประเด็นยาเสพติด ได้แก่ ปส.รวบแก๊งรับจ้าง ๒ ล้าน ขนยาเสพติด ยึดไอซ์ ๕๐๐ กิโลกรัม มูลค่ากว่า ๑.๕ พันล้านบาท 
๗) ประเด็นการช่วยเหลือประชาชน ได้แก่ ร.๑๐ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ทรงช่วยใต้ จัดซ้ือสิ่งของบรรเทาทุกข์ 
๘) ประเด็นกีฬา ได้แก่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดโครงการ "ซีพี สานฝัน...ปั้นโอกาส ปั้นเยาวชนเข้าสโมสรฟุตบอลอาชีพ" 
๙) ประเด็นการศึกษา ได้แก่ บิ๊กน้อยห่วงใย ลงใต้เยี่ยม ครู - นร. พร้อมมอบของใช้ให้ ๖๙๖ โรงเรียน 
๑๐)  ประเด็นการเมือง ได้แก่ นายกฯ ตรวจน้ าท่วมสงขลาให้ก าลังใจประชาชน) 
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๔.๒ แนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้ (Awareness Level: AI)  

 
        

       จากจ านวนข่าวเชิงบวกและข่าวเชิงลบ ซึ่งก่อให้เกิดค่าสัดส่วนฯ และค่าระดับผลกระทบการรับรู้ ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ งข่าวท่ีส่งผล

กระทบท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ ในระดับสูง น าไปสู่การเกิดขึ้นของแนวโน้มระดับผลกระทบการรับรู้ ของผู้รับข่าวสาร ให้เป็นไปตามแนวโน้มดังกล่าว  โดย

ในช่วงวันท่ี ๑๐ – ๑๖ ธ.ค.๕๙  พบว่า แนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) ในภาพรวม มีแนวโน้มลดลง (y = -

0.211ln(x) + 2.8542) ลดร้อยละ ๒ จากแนวโน้มดังกล่าว ส่งผลให้ภาพลักษณ์เชิงบวกของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้ลดลงจากสัปดาห์ท่ีแล้ว (๓ – ๙ 

ธ.ค.๕๙) เล็กน้อย 
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๕. ประเด็นส าคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๑๐ – ๑๖ ธ.ค.๕๙ 
     สัปดาห์นี้ ประเด็นเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ีถูกรายงานโดยส่ือมวลชนในภูมิภาคอาเซียน เป็นประเด็นการก่อเหตุความไม่สงบลอบวางระเบิดโจมตี
การท างานของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ี อ.จะแนะ จ.นราธิวาส และท่ี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เมื่อวันท่ี ๑๓ ธันวาคม  
     ส่ือมาเลเซียยังได้เสนอข่าวเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมข้ามพรมแดน คือ การจับกุมชาวมาเลเซียพร้อมอาวุธปืนท่ีจังโหลน เมืองชายแดนมาเลเซียใกล้ๆ กับ
ด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.สะเดา ซึ่งผู้ต้องหาให้การกับต ารวจว่า อาวุธปืนดังกล่าวส่ังซื้อจากประเทศไทย และต ารวจตระเวณชายแดน อ.สะเดา จับกุมผู้ต้องหา 
๔ คน ขณะตัดรั้วท่ีกั้นพรมแดนมาเลเซีย-ไทย ลักลอบขนใบกระท่อมน้ าหนัก ๗๐๐ กิโลกรัม มูลค่า ๓ แสนริงกิต เข้าประเทศไทย 
     นอกจากนี้ส่ือมาเลเซีย ได้หยิบยกข้อความบางตอนในบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษในประเทศไทย (The Nation) ฉบับวันท่ี ๑๑ ธันวาคม 
ไปรายงานต่อ โดยมีเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์นโยบายการพัฒนาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า บรรลุเป้าหมายได้ยาก หากรัฐไทยยังไม่สามารถดูแลรักษาความ
สงบในพื้นท่ี  
     ขณะเดียวกัน Anadolu Agency ส านักข่าวในประเทศตุรกี ได้เผยแพร่บทความ “สงครามข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ จชต. ห่างไกลจากความสมดุล” ต้ัง
ข้อสังเกตุว่า ส่ือมวลชนน าเสนอข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานความมั่นคงไทยฝ่ายเดียว เนื่องเพราะขบวนการแบ่งแยกดินแดนโดยเฉพาะกลุ่ม BRN เป็นองค์กร
ลับ และไม่มีโฆษกของขบวนการ 
 
๕.๑ ส่ือมวลชนมาเลเซีย คือ ส านักข่าวเบอนามา และ The Malay Mail Online รายงานเมื่อวันท่ี ๑๓ ธันวาคมว่า เกิดเหตุระเบิดโจมตีเจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน
ความมั่นคง ๒ จุด ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเหตุให้เจ้าหน้าท่ีรัฐได้รับบาดเจ็บ ๗ คน และประชาชนได้รับบาดเจ็บ ๒ คน โดยจุดแรกเป็นเหตุระเบิดท่ีอ.จะ
แนะ จ.นราธิวาส ผู้ก่อความไม่สงบใช้วิทยุส่ือสารจุดชนวนระเบิดขนาด ๒๐ กิโลกรัมบรรจุในถังก๊าซหุงต้ม แรงระเบิดท าให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ๘ คน แยกเป็น
เจ้าหน้าท่ีรัฐ ๖ คน และประชาชน ๒ คน ส่วนเหตุระเบิดลูกท่ี ๒ ท่ี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เป็นระเบิดน้ าหนักประมาณ ๑๐ กิโลกรัม โจมตีอาสาสมัครทหารพราน
ขณะลาดตระเวณ เป็นเหตุให้ทหารพรานได้รับบาดเจ็บ ๑ คน 
(Seven security forces personnel and two civilians were injured in two separate bombing incidents in two provinces in southern 
Thailand today. 
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The first incident, which occurred in Kampung Air Keroh, Chanet in Narathiwat at 3.30pm (local time), left six personnel and two 
civilians injured. 

“The incident occurred when the security volunteers from the Chanet district office were escorting a group of teachers,” said Chanet 
Police Investigation Department chief Lt Apichart Suni. 

He said the explosion was caused by a homemade bomb weighing 20kg hidden in a gas cylinder and activated via radio frequency. 

Apichart said the victims only suffered minor injuries and were sent to the district hospital for treatment. 

In the second incident in Saiburi, Pattani at 5.30pm, a ranger suffered chest injuries when a bomb weighing 10kg exploded while he 
was on patrol, said Pattani acting police chief Col Piyawat Chalermsri. — Bernama) 

ท่ีมาข้อมูล ; http://www.themalaymailonline.com/world/article/nine-injured-in-two-separate-bombings-in-southern-tailand 

http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1311511 

๕.๒ ส านักข่าวเบอนามา รายงานเมื่อวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ว่าเจ้าหน้าท่ีต ารวจรัฐเคดาห์และส านักงานต ารจสอบสวนกลาง ได้ร่วมกันจับกุมสามีภรรยา ๒ คู่ ใน
ข้อหาลักลอบน าเข้าอาวุธปืน และก่ออาชญากรรม โดยเจ้าหน้าท่ีต ารวจได้ตรวจค้นรถยนต์ของผู้ต้องหาคันหนึ่ง พบเครื่องแบบต ารวจหญิงพร้อมอาวุธปืนห่อ
ด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ภาษาไทย ซึ่งแหล่งข่าวระบุว่า สามีของต ารวจหญิงให้การยอมรับว่า เป็นเจ้าของอาวุธปืน ซึ่งเขาให้การว่าซื้อจากผู้ชายไทยในราคา ๓ 
พันริงกิต 

(Police detained two couples in two separate cars yesterday, including a policewoman, for their alleged involvement in smuggling 
firearms into the country and criminal activities.        

Sources close to the investigation said a team from the State Police Contingent picked up the four suspects, aged between 26 and 
41, during a crime prevention patrol duty at Km9.7 of the North-South Expressway here about 10.40pm.      
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In the first case, police found a sling bag that contained a Luger pistol, a round of bullets and 30 pieces of 9mm bullets wrapped in a 
Thai-language newspaper in a Perodua Myvi, driven by a husband and wife, aged 31 and 26 respectively, a source told Bernama 
here.    

The source also said they found a set of police uniform that belonged to the 26-year-old woman, who is a police constable in Kuala 
Lumpur.   

“Initial investigations revealed that her husband admitted that the pistol, which he bought for RM3,000 from a man in Thailand, 
belonged to him,” said the source, adding that the man just wanted to keep the pistol.) 

ท่ีมาข้อมูล ; http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/cop-among-four-detained-for-alleged-firearms-smuggling 

http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1311194 

๕.๓ ส านักข่าวเบอนามา รายงานว่า ต ารวจตระเวณชายแดนไทยจับกุมชายไทย ๔ คน ขณะตัดรั้วลวดหนามท่ีบริเวณพรมแดนดด้าน อ.สะเดา จ.สงขลา เพื่อ
ลักลอบขนใบกระท่อม ๑๙ กระสอบน้ าหนักรวม ๗ ร้อยกิโลกรัม มูลค่าประมาณ ๓ แสนริงกิต เข้าประเทศไทย ท้ังนี้ผู้ต้องหาท่ี ๔ คน ให้การว่าเป็นคนสงขลา 

(Thai Police last night seized 19 sacks of ketum leaves weighing 700kg about to be smuggled into the country at the Malaysia-
Thailand border fence, here. 
 
Thai 437th Border Police chief, Col Pahol Kerdkaew said four Thai men were arrested while trying to cut the steel fencing separating 
the two countries. 
 
"The estimated value of the ketum leaves seized was RM300,000," he said today, adding the men between 21 and 48 years-old are 
from Songkhla.....) 
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ท่ีมาข้อมูล ; http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1311794 

๕.๔ The New Straits Times ส่ือมวลชนมาเลเซีย รายงานเมื่อวันท่ี ๑๒ ธันวาคม อ้างเนื้อหาจากบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ The Nation ฉบับวันท่ี 
๑๑ ธันวาคม มีใจความสรุปได้ว่า นโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะไม่บรรลุเป้าหมายการยุติความรุนแรงจากความขัดแย้ง ท่ีมีการใช้อาวุธสงคราม 
โดยให้เหตุผลสนับสนุนว่า ความล้มเหลวท่ีไม่สามารถแก้ปัญหากลุ่มติดอาวุธใต้ดินด้วยกระบวนการทางการเมือง เป็นอุปสรรคขัดขวางแผนการพัฒนาพื้นท่ี 
จชต.ทุกแผนงาน 

(The Thai government’s plan to pursue a development policy in the country’s restive south will not bring an end to the longstanding 
armed conflict centred there, said a top-selling Thai newspaper. In a hard-hitting editorial published on Saturday, English daily The 
Nation said failure seek a political solution to the ongoing insurgency would doom any plans for development in the country’s deep 
south.) 

รายงานข่าวชิ้นนี้ พูดถึงเจ้าหน้าท่ีรัฐไทยว่ามักจะพูดถึงการสร้างความยุติธรรมแต่กลับปรากฏว่าในช่วง ๑๓ ปีท่ีผ่านมาไม่เคยมีเจ้าหน้าท่ีรัฐได้รับโทษทัณฑ์จาก
การด าเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมแม้แต่คนเดียว แม้ว่าหน่วยงานสิทธิมนุษยชนท้ังในประเทศและต่างประเทศมีการจัดท ารายงานเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ในพื้นท่ี จชต.ออกมาหลายฉบับก็ตาม 

(“Authorities have often talked about justice but not a single security officer in these past 13 years, since the current wave of 
insurgency began, has been punished for any crime – even in the most obvious cases that called for criminal charges. “It is intriguing 
that local and international human rights organisations have documented so many violations but none of them has been dealt with 
seriously by the government.”) 

รายงานข่าวช้ืนนี้ ยังได้อ้างบางส่วนของบทบรรณาธิการ The Nation พูดถึงการพูดคุยเพื่อสันติสุขกับกล่ามาราปาตานีว่า เป็นเพียงความพยายามสร้าง
ภาพลักษณ์ของรัฐไทยว่า มุ่งแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี แต่ก็ไม่มีทางส าเร็จ เนื่องจากมาราปาตานี ไม่ได้อยู่ในสถานะท่ีจะให้หลักประกันได้ว่า กลุ่มขบวนการติดอาวุธ
จะยุติการโจมตี เพราะมาราปาตานี ไม่สามารถควบคุมส่ังการกลุ่มติดอาวุธในพื้นท่ี ขณะเดียวกัน BRN ก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข 
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(MARA Patani is not in a position to guarantee that the insurgents will not carry out attacks, because they have virtually no control 
over the militants on the ground and the one group that does – the Barisan Revolusi Nasional (BRN) – is not a part of the dialogue 
process.”) 

ท่ีมาข้อมูล ; http://www.nst.com.my/news/2016/12/196293/thais-plan-develop-restive-south-doomed-fail-political-solution-way-go-

report 

๕.๕ Anadolu Agency ส านักข่าวในประเทศตุรกี เผยแพร่บทความช่ือ “Information war far from fair in Thailand south” เขียนโดย Don Pathan 
แห่งบริษัทท่ีปรึกษาช่ือ Asia Conflict and Secutity Ltd  

ท้ังนี้เนื้อหาหลักของบทความช้ินนี้ พูดถึงข่าวสารเกี่ยวกับความไม่สงบใน จชต.ว่าเป็นลักษณะท่ีฝ่ายหนึ่งถือไมโครโฟนอยู่ข้างเดียว ขณะท่ีฝ่าย BRN และระดับ
ปฏิบัติการในพื้นท่ี ไม่มีโฆษกหรือผู้ข่าวสารที่มีตัวตนเปิดเผย ท าให้นักวิจัยและส่ือมวลชน ไม่สามารถตรวจสอบเหตุรุนแรงต่างๆ ได้ว่าเป็นฝีมือของกลุ่มติดอาวุธ
ใต้ดินหรือไม่ แม้แต่รายช่ือสมาชิกสภาองค์กรน า (DPP) ของ BRN ท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐบาลไทยอ้างว่ามีข้อมูล แต่ฝ่ายบีอาร์เอ็นเอ็นรวมท้ังสมาชิกขบวนการท่ีท้ิงกลุ่ม
ออกมาร่วมมือกับฝ่ายรัฐ กลับบอกว่า ไม่มีใครยืนยันข้อมูลตามท่ีรัฐไทยอ้างว่า เป็นข้อมูลท่ีถูกต้อง 

(With one side holding a microphone, while there is a genuine absence of an identifiable spokesman for the BRN and the organic, 
decentralized structure of the insurgent cells, it makes it extremely difficult for researchers and journalists to verify whether specific 
operations or attacks charged to the militancy are indeed genuine. 

Even the identity of the membership of the Dewan Pimpinan Parti (DPP), the BRN’s ruling council, is extremely secretive. The Thai 
government claims to have a list of DPP members, but BRN cadres -- even those who have left the group and have been working 
with the government since -- say no one knows for sure.) 

บทความท่ีเขียนโดย ดอน ปาทาน อธิบายเพิ่มเติมว่า การท่ีขบวนการแบ่งแยกดินแดน ไม่มีโฆษกท่ีเปิดเผยตัวชัดเจน ท าให้เรื่องราวเกี่ยวกับความขัดแย้งและ
เป้าหมายการต่อสู้ของบวนการแบ่งแยกดินแดน เป็นเนื้อหาท่ีผลิตโดยรัฐไทยแต่ฝ่ายเดียว  
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(In the absence of an identifiable spokesman for the separatist militants, the narrative about what conflict and insurgency aim to 
achieve in the southernmost border provinces is pretty much left to the Thai side to construct.)\ 

นอกจากนี้บทความนี้ ยังพุ่งเป้าไปท่ีการท างานของ พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. โดยเฉพาะการออกมาให้ข่าวการจับกุมผู้ต้องหา ๓ คนจาก 
จชต.เมื่อไม่กี่สัปดาห์ท่ีผ่านมาว่า เกี่ยวข้องกับการวางแผนก่อวินาศกรรมแหล่งท่องเท่ียว ๖ จุด ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลว่า เป็นส่วนหนึ่ง ของการ
ปฏิบัติการข่าสารเพื่อด้อยค่ากลุ่ม BRN แต่ก็เป็นเรื่องแปลกท่ีพลต ารวจเอกศรีวราห์ บอกว่า ผู้ต้องหาท้ังสามคน ไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการแบ่งแยกดินแดน  

หมายเหตุ ดอน ปาทาน เป็นอดีตบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ The Nation และขณะนี้ก็ยังคงเป็นผู้ส่ือข่าวอิสระท่ีรายงานข่าวเกี่ยวกับ จชต.ให้กับ The 
Nation 

ท่ีมาข้อมูล ; http://aa.com.tr/en/analysis-news/information-war-far-from-fair-in-thailands-south/703727 
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เกณฑ์ในการอ่านค่าสัมประสิทธิ์กร๊าฟเส้น   
 

ช่วงของค่าสัมประสิทธิ์ ความหมายของค่าสัมประสิทธิ์ 
มากกว่า 2.00 เพิ่มมาก 
1.10 – 2.00 เพิ่มค่อนข้างมาก 
0.60 – 1.00 เพิ่มในระดับหนึ่ง 
0.10 – 0.50 เพิ่มเล็กน้อย 
0.02 – 0.09 เพิ่มเพียงเล็กน้อย 
0.00 – 0.01 ค่อนข้างคงที่ 

(-0.01) – 0.00 ค่อนข้างคงที่ 
(-0.09) – (-0.02) ลดเพียงเล็กน้อย 
(-0.50) – (-0.10) ลดเล็กน้อย 
(-1.00) – (-0.60) ลดในระดับหนึ่ง 
(-2.00) – (-1.10) ลดค่อนข้างมาก 
น้อยกว่า (– 2.00) ลดมาก 

 
 


