
 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

1 

บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๖๑ - ๔ ม.ค. ๖๒ พบว>า มขี>าวเชิงบวก 

๒๐๗ ข>าว จากที่มี ๑๙๑ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๒ - ๒๘ ธ.ค. ๖๑) มีข>าวเชิงลบ ๓๗ ข>าว จากที่ม ี๔๘ ข>าว/ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๒ - ๒๘ ธ.ค. ๖๑)  

          ภาพข2าวสำคญัเชิงลบ ได*แก2  

๑. เหตุร*ายรายวัน: ๑) ๒ โจรใต9 ข่ี จยย. วางระเบิดเสาไฟฟ^าหักเสียหาย หวังสร9างสถานการณ+, ๒) ป`วนปaตตานี! คนร9ายไล>ตามประกบยิง ป^าวัย ๕๙ ปd 

เสียชีวิตกลางถนน, ๓) โจรใต9ยิงถล>มรถทหารที่ศรีสาคร แกeสระเบิดไฟไหม9 บาดเจบ็ ๓, ๔) รฟท. แจงเหตุนราธิวาส ป`วนปdใหม>ระเบิดทางรถไฟ ๒ จุด และ ๕) นราธิวาส -

ระเบิด ๕ จุด ใน ๒ อำเภอ พร9อมโจมตีฐานปฏิบัติการ 
         ภาพข2าวสำคญัเชิงบวก ได*แก2  

๑. การพูดคุยเพ่ือสันติสุข: ๑๕ ปdปล9นปiน - ไฟใต9เบาบาง เดินหน9าขับเคลื่อนเจรจาสันติสุข 

๒. การบำรุงขวัญกำลังพล: ๑) ร.๑๐ พระราชทานดอกไม9 – ตะกร9าสิ่งแก>ทหารพรานนราธิวาส และพระราชทานเหรยีญพระนเรศวร จนท.ชายแดนใต9,  ๒) 

ผบ.ทบ. เย่ียม จนท. บาดเจบ็ขณะปฏิบัติงานที่ นราฯ และ  ๓) แม>ทพัภาคที่ ๔ ห>วงใยกำลังพลที่ปฏิบัติงานในช>วงปdใหม> ย้ำให9ดูแลประชาชน และตัวเองอย>างเต็มที ่

๓. การเยียวยา: นายกฯ สัง่ สธ. เร>งเยียวยาเหตุยึด รพ.สต. บ9านกาหน๊ัวะ 

๔. การช2วยเหลือประชาชน: ๑) ร.๑๐ ทรงห>วงใยใต9อพยพ 'ปาบึก', ๒) ผบ.ทบ. สัง่กำลังพล - ยุทโธปกรณ+รบัมือ "ปาบึก", ๓) "กองทัพอากาศ" ประชุม VTC 

สั่งการกองบิน ๕ จว.รบัมือ "พายุปาบึก", 

๕. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* : ๑) มาเลย+ – สิงคโปร+เที่ยวใต9ห9องพักหาดใหญ>ยาวข9ามปd และ ๒) ชาวมาเลย+ร>วมฉลองปdใหม>ทีสุ่ไหงโกลก คึกคัก 

๖. สิทธิมนุษยชน: กสม.ประณามเหตุ ยึด รพ.ส>งเสรมิสุขภาพ กาหน๊ัวะ และระเบิดรปูปawนนางเงือก 

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

๘. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยWสิน: ๑) ประณามโจรบุกยึด รพ., ๒) บิ๊กตู>สัง่ สธ. กันเหตุยึด รพ.สต., ๓) ชาวนราฮือต9านความไม>สงบ, ๔) รัฐสรุปการเมืองจ9าง กลุ>มป`วนใต9 

คนร9ายอยู>เทพา บึ้มป`วนสงขลาทำลาย ศก., ๕) คืบหน9า!โจรใต9บึ้มนราธิวาส ๓ อำเภอ จนท.กู9ระเบิด ๕๐ กก. ฝaงใต9ดินที ่ อ.ย่ีงอ, ๖) พล.อ. อภิรัชต+ คงสมพงษ+ 

ผบ.ทบ./รอง.ผอ.รมน และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จชต., ๗) มทภ.๔ เคาท+ดาวน+คืนปdใหม>ด9วยการลงพื้นที่ผูกเปลนอนค9างคืนพื้นที่ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 
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๙. การเมือง: ๑) “จุฬาราชมนตรี” แนะไม>ควรนำศาสนามาเกีย่วโยงการเมือง และ ๒) โอกาส และความเสี่ยงหลงัเลือกต้ัง ผ>านมุมมอง พล.อ.ดร.สนธิ 

บุญยรัตกลิน  

          จากสถานการณ+ข>าวดังที่กล>าวข9างต9น ส>งผลให9การรบัรู9เชิงบวกทีม่ีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพิ่มข้ึน จาก ๒.๐๒ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๙ ธ.ค. ๖๑ - ๔ ม.ค. 

๖๒) เป~น ๒.๑๖ ในสปัดาห+น้ี   

 ในส2วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต2างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๒๙ ธ.ค. ๖๑ – ๔ ม.ค. ๖๒ ดังน้ี 

          สื่อมาเลเซียให9ความสำคัญกบัการก>อเหตุไม>สงบหลายครั้งในช>วงปลายปd ๒๕๖๑ เผยแพร>ประกาศของกระทรวงการต>างประเทศมาเลเซีย เตือนชาวมาเลเซียใน

ประเทศไทยให9ระมัดระวังความปลอดภัย หมั่นติดตามข>าวสาร และขอให9ลงทะเบียนทีส่ถานฑูตหรือสถานกงสุลที่จงัหวัดสงขลา เพื่อประโยชน+ในการติดต>อขอความ

ช>วยเหลือเวลาฉุกเฉิน  

          New Straits Times สำรวจจุดผ>านแดนธรรมชาติตามฝa�งแม>น้ำโกลกฝa�งประเทศมาเลเซีย ภายหลงัผู9กำกับการสถานีตำรวจภูธร อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ให9

สัมภาษณ+ว>ามีการเพิ่มกำลังเจ9าหน9าที่ตำรวจตรวจตราตามฝa�งแม>น้ำโกลก หลังจากคนร9ายลอบก>อเหตุความไม>สงบหลายครั้งในพื้นที ่จชต. ช>วงก>อนปdใหม> ๒๕๖๒ อย>างไรก็

ตามผู9สือ่ข>าว New Straits Times พบว>า ชาวมาเลเซียยังคงเดินทางโดยเรือข9ามมาฝa�งไทยตามจุดผ>านแดนธรรมชาติโดยที่ไม>มีการตรวจตราของเจ9าหน9าที่ไทยแต>อย>างใด 

         การประชุมนัดแรกระหว>างผู9อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขขังหวัดชายแดนใต9 กับคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฝ`ายรัฐบาลไทย ทีก่รุงเทพ เมื่อวันที่ ๔ 

มกราคม ซึ่งตรงกบัวันครบรอบ ๑๕ ปdเหตุการณ+ปล9นปiนที่ อ.เจาะไอร9อง ตันสรีอบัดุล ราฮิม นูร+ หัวหน9าผู9อำนวยความสะดวกฯ แถลงว>า กำหนดกรอบเวลาให9กระบวนการ

พูดคุยบรรลุข9อตกลงภายใน ๒ ป� ขณะเดียวกันตัวแทนขบวนการบีอาร+เอ็นเผยแพร>วิดิโอในวาระ ๑๕ ปdเหตุการณ+ปล9นปiน ซึ่งพวกเขาเรียกมันว>า ๑๕ ปdการต>อสู9ของชาวปา

ตานี เรียกร9องให9ต>อสู9เพื่อเอกราชต>อไป ทั้งน้ีเป~นที่น>าสงัเกตว>า สื่อมาเลเซียไม>รายงานข>าวประเด็นน้ีเลย มีเฉพาะ Benarsnews.org เว็บไซต+ที่เน9นภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต9 และเอเชียใต9 เท>าน้ันทีร่ายงานข>าวการพบกันระหว>างผู9อำนวยความสะดวกฯ กับคณะพูดคุยสันติสุขฝ`ายรัฐบาลไทย 
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๒. ผลการวิเคราะหWสารสนเทศด*านการประชาสมัพันธW ประจำวันท่ี ๒๙ ธ.ค. ๖๑ – ๔ ม.ค. ๖๒ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข2าวเชิงบวก และประเด็นข2าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๖๑ - ๔ ม.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก (เส9นทึบสเีขียว) ๒๐๗ ข>าว จากที่มี ๑๙๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๒ - ๒๘ ธ.ค. ๖๑) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกบั จชต. มีข>าวเชิงลบ ๓๗ ข>าว จากที่ม ี๔๘ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๒ - ๒๘ ธ.ค. ๖๑) 

สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ 
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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) 

2018-12-22 20 7 2.86 

2018-12-23 23 0 23 

2018-12-24 25 5 5 

2018-12-25 22 9 2.44 

2018-12-26 25 5 5 

2018-12-27 40 8 5 

2018-12-28 36 14 2.57 

 27.29 7 3.9 

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 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ2งเล็ง ในช2วงวันท่ี ๒๙ ธ.ค. ๖๑ – ๔ ม.ค. ๖๒ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช>วงวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๖๑ - ๔ ม.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ๓ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๒ - ๒๘ ธ.ค. ๖๑) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกับ จชต. มขี>าวเชิงลบ ๑ ข>าวในสปัดาห+น้ี จากที่ม ี๔ ข>าวในสปัดาห+ที่แล9ว (๒๒ - ๒๘ ธ.ค. ๖๑) 

สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ลดลง ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ๑๕ ปdปล9นปiน - ไฟใต9เบาบาง เดินหน9าขับเคลื่อนเจรจาสันติสุข, ๒) ๑๕ 

ปdไฟใต9...หมุดหมายสันติสุข? และ ๓) ก9าวใหม>สู>สันติสุข ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> เขตปกครองพเิศษแค> กับดัก สู>ความเป~น เอกราช ที่บีอาร+เอ็นต9องการ  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๖๑ - ๔ ม.ค. ๖๒ มขี>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๑๙ ข>าวจากที่ม ี๔๐ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๒ - ๒๘ ธ.ค. ๖๑) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มแีนวโน9มฯ 

ลดลง ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) ๒ โจรใต9 ข่ี จยย. วางระเบิดเสาไฟฟ^าหัก เสียหาย หวังสร9างสถานการณ+, ๒) ป`วนปaตตานี! คนร9ายไล>ตามประกบยิง ป^าวัย 

๕๙ ปd เสียชีวิตกลางถนน, ๓) โจรใต9ยิงถล>มรถทหารที่ศรสีาคร แกeสระเบิดไฟไหม9 บาดเจ็บ ๓, ๔) รฟท.แจงเหตุนราธิวาส ป`วนปdใหม>ระเบิดทางรถไฟ ๒ จุด และ ๕) 

นราธิวาส-ระเบิด ๕ จุด ใน ๒ อำเภอ พร9อมโจมตีฐานปฏิบติัการ 
 
 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

7 

 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๖๑ - ๔ ม.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. จำนวน ๑๕ ข>าว จากทีม่ี ๑๙ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๒ - ๒๘ ธ.ค. ๖๑) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๕ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีม่ี ๒ ในสปัดาห+ทีแ่ล9ว (๒๒ - ๒๘ ธ.ค. ๖๑) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ๑๕ ปdไฟใต9กับความหวังถึงสันติภาพหลังการเลือกต้ัง, ๒) “ภท.-พปชร” 'คึกสู9ศึกเลือกต้ัง, ๓) “จุฬาราชมนตร”ี 

แนะไม>ควรนำศาสนามาเกี่ยวโยงการเมือง และ ๔) โอกาส และความเสี่ยงหลังเลือกต้ัง ผ>านมุมมอง พล.อ.ดร.สนธิ บุญยรัตกลิน ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) สะพัดลากไป ๑ 

เดือน เลื่อนเลือกต้ัง พมิพ+บัตรไม>ทัน, ๒) “โบว+”ฟaนธง! IO คลิปฉาว - บึ้มนางเงอืก ส>งสัญญาณเลื่อนเลือกต้ัง และ ๓) รบ. ย้ำเลือกต้ัง ๒๔. กพ. โต9เลื่อนแต> กกต.ยังพูดกัก๊ 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยWสิน 

 
ในช>วงวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๖๑ - ๔ ม.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๔๗ ข>าว จากที่ม ี ๔๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๒ - ๒๘ ธ.ค. ๖๑) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ  เพิ่มข้ึน  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๘ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี ๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๒ - ๒๘ ธ.ค. ๖๑) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพืมข้ึน ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ประณามโจรบกุยึด รพ., ๒) บิ๊กตู>สั่ง สธ. กันเหตุยึด รพ.สต., ๓) ชาวนราฮือต9านความไม>สงบ, ๔) 

รัฐสรุปการเมืองจ9างกลุ>มป`วนใต9 คนร9ายอยู>เทพา บึ้มป`วนสงขลาทำลาย ศก., ๕) คืบหน9า!โจรใต9บึ้มนราธิวาส ๓ อำเภอ จนท.กู9ระเบิด ๕๐ กก. ฝaงใต9ดินที ่อ.ย่ีงอ, ๖) พล.อ. 

อภิรัชต+ คงสมพงษ+ ผบ.ทบ./รอง.ผอ.รมน และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จชต., ๗) มทภ.๔ เคาท+ดาวน+คืนปdใหม>ด9วยการลงพื้นที่ผูกเปลนอนค9างคืนพื้นที่ 

อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) Wartani สรุปสถานการณ+รุนแรงชายแดนใต9 ๒๖ - ๒๙ ธ.ค.๖๑, ๒) มาเลเซียเตือนพลเมอืงเดินทางเข9าไทย 

ระวังเหตุรุนแรงพื้นที่ชายแดนใต9, ๓) เหตุเกิดที่กาลซิา...เป�ดแผนคนร9ายยึด รพ.โจมตีฐาน ชคต., ๔) สรปุป`วนนราธิวาส ๔ วันส>งท9ายปd ใช9ระเบิดแบบเดียวกันโจมตีทุกจุด, 

๕) จากสมหิลาถึงนราธิวาส ถอดรหสัใต9ป`วนส>งท9ายปd และ ๖) ๑๕ ปdไฟใต9...งบละลาย ๓ แสนล9าน ตาย ๔ พัน เจ็บกว>าหมื่น! 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๖๑ - ๔ ม.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๔ ข>าว จากที่ม ี๓๓ ข>าวในสปัดาห+ทีแ่ล9ว (๒๒ - ๒๘ ธ.ค. ๖๑) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม>มขี>าวเชิงลบฯ ทัง้ในสปัดาห+น้ี และในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๒ - ๒๘ ธ.ค. ๖๑) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) มาเลย+-สิงคโปร+เที่ยวใต9ห9องพักหาดใหญ>ยาวข9ามปd, ๒) เกบ็ตก 'เที่ยวชมทะเลหมอก' ลึกๆในความงามที่น>าอัศจรรย+, 

๓) แม>ทัพภาค ๔ มอบพันธุ+กาแฟให9เกษตรกร, ๔) ปawนเขต ศก.พิเศษร>วม ดึงดูดนักลงทุนเช่ือมโยง CLMV, ๕) เป�ดกลยุทธ+ ๓ ยักษ+ OTA โหมบุกตลาด "ท>องเที่ยวไทย", ๖) 

หยุดยาวเที่ยวอุโมงค+ป�ยะมิตร และ ๗) ชาวมาเลย+ร>วมฉลองปdใหม>ที่สุไหงโกลก คึกคัก ไม>มีข>าวเชิงลบ ในสปัดาห+น้ี 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๖๑ - ๔ ม.ค. ๖๒ ไม>มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด จากทีม่ี ๗ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๒ - ๒๘ ธ.ค. ๖๑) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม>มขี>าวเชิงลบฯ ทั้งในสัปดาห+น้ี และสัปดาห+ที่แล9ว (๒๒ - ๒๘ ธ.ค. ๖๑) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำ

ค>อนข9างคงที่  
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       ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

              ในช>วงวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๖๑ – ๔ ม.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสทิธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

              ในช>วงวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๖๑ – ๔ ม.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารงุขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปqญหา จชต. 

              ในช>วงวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๖๑ – ๔ ม.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปaญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคบัใช*กฎหมาย 

             ในช>วงวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๖๑ – ๔ ม.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบงัคับใช9กฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส2งผลกระทบต2อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต2อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส2งผลกระทบต2อการรับรู* 
 

 
 

 

 

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

เหตุร*ายรายวัน 

อาชญากรรมในพ้ืนท่ี 

การเมือง 

การศึกษา 

การพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยWสิน 

การยกระดับคุณภาพชีวิต 

สิทธิมนุษยชน 

เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* 

การช2วยเหลือประชาชน 

การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทW 

การเยียวยา 

การบำรุงขวัญกำลังพล 

วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 

กระบวนการยุติธรรม 

กีฬา 

ความร2วมมือของภาคประชาชน 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

13 

ประเด็นข2าวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ๑) ป`วน! 2 โจรใต9 ข่ีจยย.วางระเบิดเสาไฟฟ^าหัก เสียหาย หวังสร9างสถานการณ+, ๒) ป`วนปaตตานี! คนร9ายไล>ตามประกบยิง 

ป^าวัย59ปdเสียชีวิตกลางถนน, ๓) ด>วน โจรใต9ยิงถล>มรถทหารที่ศรสีาคร แกeสระเบิดไฟไหม9 บาดเจ็บ 3, ๔) รฟท.แจงเหตุนราธิวาสป`วนปdใหม>ระเบิดทางรถไฟ2จุด, ๕) 

ถึงคิวนราธิวาส! บึ้ม 6 จุด 3 อำเภอ เจ็บ 4 ราย  และ  ๖) นราธิวาส-ระเบิด 5 จดุ ใน 2 อำเภอ พร9อมโจมตีฐานปฏิบัติการ  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. ความร2วมมือของภาคประชาชน ๑) ภาพข>าว: รับบรจิาค  และ  ๒) อาชีวะอาสา...”เราทำความ ดี ด9วยหัวใจ” สืบสานพระราโชบายส>งความสุขประชาชน,  

๒. กีฬา ๑) คอลมัน+: กีฬาภูธร: นครพนมจัดเดิน-ว่ิงเฉลมิพระเกียรติฯ/ยะลาแข>งขันปaนจักสีลัตย่ิงใหญ>, ๒) โอกาสทอง!  และ  ๓) 

ก9องศักดชิงรุกแผนงาน12ด9านต้ังศาลกีฬาไทยหวังแก9ปaญหา,  

๓. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) ดาราศาสตร+ที่น>าติดตามในปd 2562, ๒) ทำบุญตักบาตรรบัปdใหม>คึกคัก, ๓) ฟ^าเป�ดทางการงานรุ>ง-การเงินราบรื่น 

สวดมนต+ไหว9พระเสรมิชะตา 12 ราศี, ๔) คอลัมน+: เช็กสต็อกหนังสือ, ๕) คอลัมน+: ณ มุมขวา: ของดีที่เหลอืน9อย, ๖) ชีพจรลง South เมาส+ผ>านกล9อง ท>อง3จังหวัดแดนใต9, 

๗) สงขลา-ซ>อมแซมรปูปawนนางเงอืกหาดสมหิลา คาดเสรจ็พรุ>งน้ี, ๘) คฑา ชินบัญชร ทำนายดวงชะตา 12 ราศี, ๙) คอลัมน+: วันเสาร+ทีป่ลายซอย: ปdใหม>กบั 

นางเงือกสมิหลา, ๑๐) รวมภาพมงคลพระเกจิช่ือดัง, ๑๑) คอลัมน+: อาทิตย+ละต9น: กล9วยหิน, ๑๒) สร9างสันติสุขชายแดนใต9, ๑๓) รวมภาพมงคลพระเกจิช่ือดัง, ๑๔) 

กรมอุตุฯประกาศเตือนพายุ'ปาบึก' จ>อข้ึนฝa�ง'ชุมพร-สรุาษฎร+ธานี'พรุ>งน้ี, ๑๕) นับถอยหลัง 'South fest Thailand 2019' เทศกาลศิลปะนานาชาติ มรภ.สงขลา เตรียมนำ 

50 ผลงานอาจารย+-นักศึกษา ร>วมจัดแสดง, ๑๖) ส>งท9ายปdเก>าสู>ปd 2562 จ.ยะลา ประชาชนทั้งในและพื้นที่ใกล9เคียงเดินทางมาร>วมงานอย>างคึกคัก  และ  ๑๗) 

หน.ศปส.กอ.รมน.ภาค 4 สน. เป~นประธานพิธีพุทธาภิเษก และยกช>อฟ^าอโุบสถ,  

๔. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) คอลัมน+: เดินหน9าผ>าตำรวจ, ๒) บิ๊กแดงเย่ียมกำลงัพลบาดเจบ็, ๓) ผบ.ทบ.เย่ียมจนท.บาดเจ็บขณะปฏิบัติงานที่นราฯ, ๔) 

ร.10พระราชทานดอกไม9-ตะกร9าสิง่แก>ทหารพรานนราธิวาส, ๕) ร.10พระราชทานเหรียญพระนเรศวรจนท.ชายแดนใต9  และ  ๖) แม>ทัพภาคที่ 4 

ห>วงใยกำลงัพลที่ปฏิบัติงานในช>วงปdใหม> ย้ำให9ดูแลประชาชนและตัวเองอย>างเต็มที่,  

๕. การเยียวยา ๑) นายกฯสั่งสธ.เร>งเยียวยาเหตุยึดรพ.สต.บ9านกาหน๊ัวะ, ๒) ภาพข>าว: ให9กำลงัใจ, ๓) ต้ังกองทุนเยียวยาจนท.สธ.ใต9 ระเบิดซ้ำรางรถไฟเจาะไอร9อง, ๔) 
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พล.ท.พรศักด์ิ พลูสวัสด์ิ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป~น ประธานการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ นางกญัญารัตน+ ยศอักษร  และ  ๕) แม>ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ 

เย่ียมปลอบขวัญ ผู9บาดเจ็บจากเหตุการณ+ในพื้นที่ จงัหวัดนราธิวาส,  

๖. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทW ๑) คอลัมน+: เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร, ๒) คอลัมน+: ข>าวข9นคนเข9ม: ส>งความสุข, ๓) คอลมัน+: ข>าวข9นคนเข9ม: 

ส>งความสุข, ๔) ยำตำรวจหั่นดอกไม9และกระบอง 30/12/61, ๕) คอลัมน+: ขันเชือก ท็อปบูeต: ปลุก ARMY LAND ลบฝaนร9ายประชาชน, ๖) คอลัมน+: นกป`าสปัดาห+ละตัว: 

นกกก นกกาฮงั  และ  ๗) คอลัมน+: เกาะติดวิกฤติไฟใต9: สวัสดีปdใหม>ในสถานการณ+เก>า,  

๗. การช2วยเหลือประชาชน ๑) ยะลามอบเงินช>วยเหลือเกษตรกร เยียวยาชาวสวนยาง1,800บาทต>อไร>, ๒) เตือน 4 จงัหวัดอ>าวไทยจุดเสี่ยง'สตอร+มเซิร+จ', ๓) คอลัมน+: 

ไทยโพสต+: เทคโนโลยีเพื่อประชาชน, ๔) คอลัมน+: จบัประเด็น: รฟท.จัดรถโดยสารพเิศษเพิ่มอีก 8 ขบวน, ๕) ผบ.ทบ.สั่งกำลังพล-ยุทโธปกรณ+รบัมือ "ปาบึก", ๖) 

"ปาบึก"ลามปaตตานีเจอพิษวาตภัย นราฯปaกป^ายเตือนรมิหาด, ๗) ร.10ทรงห>วงใยใต9อพยพ'ปาบึก'ถล>มแล9ว!, ๘) เร>งระบายน้ำ 33 เข่ือนภาคใต9, ๙) 

ทรูต้ังวอร+รมูระวังเครือข>ายสื่อสารรับมอืพายุปาบึก, ๑๐) ศธ.ต้ังศูนย+ป^องกันภัยพบิัติพายุโซนร9อน "ปาบึก", ๑๑) ดีแทค เตรียมพร9อมโครงข>ายรบัมือฉุกเฉินพายุปาบึก, ๑๒) 

กสทช.ย้ำค>ายมือถือ-วิทยุ-โทรทัศน+ ดูแลโครงข>าย รับมอื "พายุปาบึก", ๑๓) 'ปaตตานี'เตรียมพร9อมรบัมือพายุ'ปาบกึ', ๑๔) 'ผู9ว>าฯ'ขู>ใครให9ข9อมลูมั่วหวังงบฯ 

'พายุปาบึก'โดนเชือด!, ๑๕) ประกาศอุตุฯฉบบัที่16 'ปาบกึ'ทวีความเร็วลม80กม./ชม., ๑๖) ยะหริง่ได9อพยพ ปชช.ออกจากพื้นทีเ่สี่ยง 3 ตำบล 994 คนไว9ที่ปลอดภัยแล9ว, 

๑๗) เตือน14จว.ใต9รับมือฝนตกหนัก29ธ.ค.61-2ม.ค.62, ๑๘) พบแล9ว 2 ชายหลงป`าเบตงเข9าเขตมาเลย+ 9 วัน ด่ืมน้ำคลอง กินหวายประทังชีวิต, ๑๙) 

"กรมท>าอากาศยาน"สัง่ 7 สนามบินเตรียมแผนฉุกเฉินรบัมือพายุปาบึก, ๒๐) "กองทพัอากาศ" ประชุมVTC สั่งการกองบนิ5จว.รับมือ "พายุปาบึก", ๒๑) สคร.12 

เตือนประชาชน เตรียมรับมอืพายุ "ปาบกึ", ๒๒) ชป.เผยพร9อมเร>งพร>องน้ำเข่ือนใต9รบัฝนหนักพายุปาบึก-รมว.กฤษฎากำชับหน>วยงานเฝ^าติดตาม24ช่ัวโมง, ๒๓) คอลัมน+: 

ข>าวสั้น: เกษตรกรชาวสวนยางรบัเงินชดเชย, ๒๔) ทหารพรานนาวิกฯ ร>วมกับชาวบ9านสร9างห9องน้ำให9ผู9พิการทางสายตา  และ  ๒๕) พายุปาบึก ทวีกำลังเป~นพายุโซนร9อน 

คาด 3-5 ม.ค.จะเข9ากระทบภาคใต9ตอนล>าง,  

๘. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) วาร+ป!!โปรเจคท+เป�ดใหม>...รับปdหมูแข็งแรง, ๒) มาเลย+-สงิคโปร+เที่ยวใต9ห9องพกัหาดใหญ>ยาวข9ามปd, ๓) ตะลุย บิ๊กโปรเจก็ต+ปd'62 

เดินหน9าระบบรางไม>หยุดย้ัง'อีอีซี'ไปโลดมุ>งสู>ไทยแลนด+4.0, ๔) คอลัมน+: เดลินิวส+วาไรต้ี: เก็บตก 'เที่ยวชมทะเลหมอก' ลกึๆในความงามที่น>าอัศจรรย+, ๕) อุณหภูมิลดฮวบ 

5องศาฯ เที่ยวปdใหม>คึกคัก, ๖) ข>าวเด>นแรงงาน-กทม. ในรอบปd 2561, ๗) แม>ทัพภาค4มอบพันธุ+กาแฟให9เกษตรกร, ๘) คอลัมน+: รู9เหนือรู9ใต9: รวยด9วยศาสตร+พระราชา, ๙) 

วาร+ป!!โปรเจคท+เป�ดใหม>...รบัปdหมูแข็งแรง, ๑๐) พด.จัดเต็มของขวัญปdใหม> 2562 ส>งความสุขถึงเกษตรกรไทย, ๑๑) รายงานพิเศษ: "แผ>นดินด9ามขวาน" 
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ยาวที่สุดของแหลมมลายู, ๑๒) คอลมัน+: HELLO Friday: 10 ที่เที่ยวสุดเก´ตาม Bucket List เทรนด+ใหม>ของเศรษฐีมลิเลนเนียม, ๑๓) ปawนเขต ศก.พิเศษร>วม 

ดึงดูดนักลงทุนเช่ือมโยง CLMV, ๑๔) เป�ดกลยุทธ+ 3 ยักษ+ OTA โหมบุกตลาด "ท>องเที่ยวไทย", ๑๕) เอก็ซ+พเีดียช้ีแนวโน9มท>องเที่ยวไทย 

คนนิยมค9นหาสถานทีเ่ที่ยวใกล9บ9าน, ๑๖) คอลัมน+: ข>าวสั้น: หยุดยาวเที่ยวอุโมงค+ป�ยะมิตร  และ  ๑๗) ชาวมาเลย+ร>วมฉลองปdใหม>ที่สุไหงโก-ลกคึกคัก เผยปdน้ียอด 

นทท.ลด,  

๙. สิทธมินุษยชน ๑) ยึด รพ.กาลซิา "อังคณา"ช้ีพื้นที่ปลอดภัยล9มเหลว, ๒) กสม.ประณามเหตุ ยึด รพ.ส>งเสรมิสุขภาพ กาหน๊ัวะ และระเบิดรปูปawนนางเงือก, ๓) 

กสม.ประณามการยึดโรงพยาบาลส>งเสรมิสุขภาพตำบลกาหน๊ัวะ  และ  ๔) แม>ทัพภาคที่ 4 การประชุม ร>วมกบั คณะที่ปรึกษาด9านการเสรมิสร9างความยุติธรรม 

เพื่อหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู9 ในการแก9ไขปaญหาในพื้นที่จงัหวัดชายแดนใต9,  

๑๐. การยกระดับคณุภาพชีวิต ๑) 'พลาสติก' รอบตัวเรา, ๒) ดย.หวังสภาเด็กฯโชว+ศักยภาพเต็มที,่ ๓) สถานการณ+การบริโภคยาสูบในประเทศไทย 

การบริโภคยาสูบของคนไทยลดลงอย>างต>อเน่ืองในช>วงกว>า ๒๐ ปd, ๔) พัฒนาต9นแบบสุขภาวะ, ๕) เดินหน9าสร9างสังคมไทยปลอดควันบุหรี่ 

สร9างความย่ังยืนทางสุขภาพสถานการณ+และความสำคัญ, ๖) แผนการจัดการความปลอดภัยและปaจจัยเสี่ยงทางสังคมสำนักสนับสนุนการควบคุมปaจจัยเสี่ยงทางสังคม  

และ  ๗) กยท.นราธิวาสลุย นำร>องเบิกจ>ายเงิน เกษตรกรสวนยาง,  

๑๑. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยWสิน ๑) คอลัมน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: ประณามโจรบุกยึด รพ., ๒) บิ๊กตู>สัง่ล>ามือบึม้ ประณามป`วนใต9, ๓) คอลัมน+: 

กรองข>าวมาเล>า: เหย่ือความขัดแย9งในชายแดนใต9, ๔) รายงานพิเศษ: จับสัญญาณ 'มิตรภาพ' จากบ9านสี่เสา ถอดรหสัสญัญาณสงบศึก? 'ป¸าเปรม' ส>งซิกการเมือง 

กับปdใหม>ไฉไลของ 'บิก๊ตู>-บิ๊กปอ̂ม' และบทบาท 'นินจาบิก๊แดง', ๕) ภาพข>าว: เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร: ลงใต9, ๖) ผบ.ตร.ลงพื้นที่นราธิวาส, ๗) 

ขนโรฮีนจาซ>อนป`าละเมาะสงขลา, ๘) คอลัมน+: เดินหน9าชน: กอบกู9ภาพลกัษณ+, ๙) จับ4จนท.ยึดรพ.ใช9เป~นที่มั่นถล>มฐานอส., ๑๐) 

สั่งคุมเข9มปdใหม>จับตาแนวชายแดน2วันอันตรายดับ98๑๑) ภาพข>าว: ซ>อมรางรถไฟ, ๑๒) แหลมสมหิลา อาบน้ำ-ปะแปง̂ นางเงือกทอง รับนักท>องเที่ยวเทศกาลปdใหม>, ๑๓) 

บิ๊กตู>สัง่สธ.กันเหตุยึดรพ.สต., ๑๔) คอลมัน+: ข>าวสดทั่วไทย: หาดใหญ>กู9ระทึกกระเป¸า, ๑๕) ชาวนราฮือต9านความไม>สงบ, ๑๖) รัฐสรปุการเมอืงจ9างกลุ>มป`วนใต9 

คนร9ายอยู>เทพา บึ้มป`วนสงขลาทำลาย ศก., ๑๗) แฉคนร9ายใช9 นสพ.ภาษามาเลย+หุ9มระเบิดซุกถังขยะสมหิลา, ๑๘) เคาท+ดาวน+กระหึม่!156จุดทั่วปท.-ระดมตร.7หมื่นนาย 

คุมเข9มส>งท9ายปdเก>า ต9อนรบัปdใหม>, ๑๙) คืบหน9า!โจรใต9บึม้นราธิวาส3อำเภอ จนท.กู9ระเบิด50กก.ฝaงใต9ดินที่อ.ย่ีงอ, ๒๐) สธ.เพิ่มมาตรการความปลอดภัยรพ.ชายแดนใต9, 

๒๑) นายกฯให9กำลงัใจบุคลากรสธ.นราธิวาสหลังเกิดเหตุไม>สงบ, ๒๒) ลุยตรวจสอบเกบ็หลักฐาน คนร9ายป`วนก>อเหตุลอบวางระเบิด 5 จุดในนราธิวาส, ๒๓) 
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'บุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต9' ประณามเหตุยึด รพ.สต.ยิงชุดปฏิบัติการชุดคุ9มครองตำบล, ๒๔) แม>ทัพสั่งการต้ังด>านทั่วใต9สกัดเหตุป`วน, ๒๕) หึ่ง!รวบ2คนร9าย 

วางบึ้มนางเงือก ‘ตรงั’ผวาคุมเข9ม, ๒๖) กำลัง 3 ฝ`ายร>วมแถลงเหตุระเบิดที่แหลมสมหิลา 'ประวิตร' ช้ีเป~นเรื่องการเมอืง, ๒๗) นายกฯ สัง่คุมเข9ม ชายแดนใต9-ทั่วประเทศ 

ขอปชช.ช>วยแจ9งเบาะแส, ๒๘) นายกฯ ให9กำลงัใจบุคลากร สธ.นราธิวาส, ๒๙) รถไฟเป�ดเดินรถปกติหลงัเหตุระเบิดทางรถไฟที่นราฯ, ๓๐) พล.ท.พรศักด์ิ พูลสวัสด์ิ 

มทภ.4/ ผอ.รมน.ภาค 4 ให9การต9อนรบั พล.ต.อ.จักรทิพย+ ชัยจินดา ผบ.ตร. ในการลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ+ก>อความไม>สงบในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต9, ๓๑) พล.อ. 

อภิรัชต+ คงสมพงษ+ ผบ.ทบ./รอง.ผอ.รมน และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จชต. เพื่อตรวจเย่ียมรบัฟaงบรรยายสรปุและติดตามสถานการณ+ 

เหตุการณ+ในพื้นที่จงัหวัดนราธิวาส, ๓๒) มทภ.4 เคาท+ดาวน+คืนปdใหม>ด9วยการลงพื้นทีผู่กเปลนอนค9างคืนพื้นที่ อ.ศรสีาคร จ.นราธิวาส 

และออกตรวจเย่ียมให9กำลังใจภาคประชาชนที่เสียสละทำหน9าที่ช>วยดูแลความปลอดภัยให9ประชาชน, ๓๓) ชาวบ9านกาหน๊ัวะ เดินรณรงค+ และละหมาดอายัต 

ต>อต9านความรุนแรง, ๓๔) จนท.ทหารยะลา ต้ังด>านตรวจช>วงเทศกาลปdใหม> สร9างสีสันลดความตึงเครียด คืนความสุขให9ประชาชน, ๓๕) แม>ทัพภาคที่ 4 

เย่ียมประชาชนกลางเมอืงหาดใหญ> สร9างความเช่ือมั่นให9แก>นักท>องเที่ยว  และ  ๓๖) ทุกภาคส>วนร>วมใจสังคมจะปลอดภัยและเป~นสุข,  

๑๒. การพูดคยุเพ่ือสันติสขุ ๑) 15 ปdปล9นปiน-ไฟใต9เบาบาง เดินหน9าขับเคลื่อนเจรจาสันติสุข, ๒) 15 ปdไฟใต9...หมุดหมายสันติสุข?  และ  ๓) คอลัมน+: ตีโฉบฉวย: 

ก9าวใหม>สู>สันติสุข,  

๑๓. การศึกษา ๑) ภาพข>าว: เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร: ประชุม, ๒) มรภ.สงขลา พร9อมรบัสมัคร นศ. รอบภาคีราชภัฏภาคใต9, ๓) ภาพข>าว: กรุงศรี คอนซูมเมอร+ 

มอบทุนการศึกษาแก>เยาวชน 3 จังหวัดชายแดนใต9, ๔) สพฐ.สานฝaนนักเรียนนักกีฬา เข9า12รร."5จว.ชายแดนใต9"  และ  ๕) มุ>งพัฒนา 

ทรัพกรมนุษย+ให9เป~นสินทรัพย+ทีม่ีคุณค>า..ทุกสิ่งทีม่อบให9ไม>เคยหวังสิ่งตอบแทนเพราะพวกเขาคือพลเมืองของประเทศไทย,  

๑๔. การเมือง ๑) เป�ดสังเวียนเลอืกต้ัง 350 ส.ส., ๒) เลือกต้ัง 2562 : 15 ปdไฟใต9กับความหวังถึงสันติภาพหลงัการเลอืกต้ัง, ๓) 'ภท.-พปชร.'คึกสู9ศึกเลอืกต้ัง, ๔) 

‘บิ๊กตู>’จ>อตีปd»บผลงาน4ปd โบแดงรัฐบาล แก9ทุจริต/ปลดทุกข+คนจน มท.พร9อมหนุนกกต., ๕) พรรคประชาธรรมไทย เป�ดตัวผู9สมัคร ส.ส. ภาคใต9 ปaกธงเมืองคอน8เขต, ๖) 

‘จุฬาราชมนตรี’แนะไม>ควรนำศาสนามาเกี่ยวโยงการเมอืง, ๗) เดลินิวส+30ธ.ค.บิ๊กรฐับาลยังไม>ส>งสัญญาณเลือ่นเลือกต้ัง, ๘) โอกาส และความเสี่ยงหลงัเลือกต้ัง 

ผ>านมุมมอง พล.อ.ดร.สนธิ บญุยรัตกลิน, ๙) 'มาร+ค'ลั่นส.ส.ต่ำ100ออก พท.ย่ืนเก9าอีล้>อปชป.ต้ังรัฐบาล, ๑๐) คอลมัน+: สกูeปพิเศษ: 

โอกาสและความเสี่ยงหลงัเลือกต้ังผ>านมมุมอง 'พล.อ.ดร.สนธิ บุญยรัตกลิน'  และ  ๑๑) เหล9าเก>าในขวดส.ว.ใหม>! ‘สปช.-สปท.-แม>น้ำ5สาย’,  

๑๕. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี อส.ยิงแฟนดับขอมอบตัว  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต2อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต2อสถานการณW จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพิ่มข้ึน จาก ๒.๐๒ ในสปัดาห+ที่แล9ว 

(๒๙ ธ.ค. ๖๑ - ๔ ม.ค. ๖๒) เป~น ๒.๑๖ ในสปัดาห+น้ี  ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต2างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๒๙ ธ.ค. ๖๑ – ๔ ม.ค. ๖๒ 

       สื่อมาเลเซียให9ความสำคัญกบัการก>อเหตุไม>สงบหลายครั้งในช>วงปลายปd ๒๕๖๑ เผยแพร>ประกาศของกระทรวงการต>างประเทศมาเลเซีย เตือนชาวมาเลเซยีใน

ประเทศไทยให9ระมัดระวังความปลอดภัย หมั่นติดตามข>าวสาร และขอให9ลงทะเบียนทีส่ถานฑูตหรือสถานกงสุลที่จงัหวัดสงขลา เพื่อประโยชน+ในการติดต>อขอความ

ช>วยเหลือเวลาฉุกเฉิน  

       New Straits Times สำรวจจุดผ>านแดนธรรมชาติตามฝa�งแม>น้ำโกลกฝa�งประเทศมาเลเซีย ภายหลังผู9กำกบัการสถานีตำรวจภูธร อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ให9สัมภาษณ+

ว>ามีการเพิม่กำลังเจ9าหน9าที่ตำรวจตรวจตราตามฝa�งแม>น้ำโกลก หลงัจากคนร9ายลอบก>อเหตุความไม>สงบหลายครัง้ในพืน้ที่ จชต. ช>วงก>อนปdใหม> ๒๕๖๒ อย>างไรก็ตาม

ผู9สื่อข>าว New Straits Times พบว>า ชาวมาเลเซียยังคงเดินทางโดยเรือข9ามมาฝa�งไทยตามจุดผ>านแดนธรรมชาติโดยที่ไม>มีการตรวจตราของเจ9าหน9าที่ไทยแต>อย>างใด 

       การประชุมนัดแรกระหว>างผู9อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขขังหวัดชายแดนใต9 กับคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฝ`ายรัฐบาลไทย ทีก่รุงเทพ เมื่อวันที่ ๔ 

มกราคม ซึ่งตรงกบัวันครบรอบ ๑๕ ปdเหตุการณ+ปล9นปiนที่ อ.เจาะไอร9อง ตันสรีอบัดุล ราฮิม นูร+ หัวหน9าผู9อำนวยความสะดวกฯ แถลงว>า กำหนดกรอบเวลาให9กระบวนการ

พูดคุยบรรลุข9อตกลงภายใน ๒ ป� ขณะเดียวกันตัวแทนขบวนการบีอาร+เอ็นเผยแพร>วิดิโอในวาระ ๑๕ ปdเหตุการณ+ปล9นปiน ซึ่งพวกเขาเรียกมันว>า ๑๕ ปdการต>อสู9ของชาวปา

ตานี เรียกร9องให9ต>อสู9เพื่อเอกราชต>อไป ทั้งน้ีเป~นที่น>าสงัเกตว>า สื่อมาเลเซียไม>รายงานข>าวประเด็นน้ีเลย มีเฉพาะ Benarsnews.org เว็บไซต+ที่เน9นภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต9 และเอเชียใต9 เท>าน้ันทีร่ายงานข>าวการพบกันระหว>างผู9อำนวยความสะดวกฯ กับคณะพูดคุยสันติสุขฝ`ายรัฐบาลไทย 

 

๕.๑ สื่อมาเลเซียรายงานประกาศของกระทรวงการต>างประเทศมาเลเซีย ระหว>างวันที่ ๓๐ และ ๓๑ ธันวาคม ภายหลังคนร9อยก>อเหตุไม>สงบหลายครัง้ในพื้นที่จงัหวัด

สงขลาและนราธิวาส เตือนชาวมาเลเซียในประเทศไทยให9ระมัดระวังความปลอดภัยและคอยติดตามข>าวสาร ทัง้น้ีกระทรวงต>างประเทศได9ขอให9ชาวมาเลเซียแจ9ง

ลงทะเบียนระหว>างที่อยู>ในประเทศไทยได9ทีส่ถานฑูตมาเลเซยีที่กรงุเทพ และสถานกงสลุทีจ่ังหวัดสงขลา 

 

(Malaysians residing in Thailand or travelling to that country have been advised to remain vigilant and exercise caution at all times in the wake 

of bomb explosions and shooting incidents in Thailand's southern provinces, says Wisma Putra. 

It said bomb explosions and shootings had been reported in different parts of Narathiwat and Songkhla. 
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No Malaysians were affected by the incidents, it said yesterday. 

The Foreign Ministry said Malaysians are encouraged to register themselves with the Malaysian Embassy in Bangkok or the Consulate General of 

Malaysia in Songkhla while they are in Thailand.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/12/31/exercise-caution-when-travelling-to-southern-thailand-msians-urged/ 

https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/12/30/wisma-putra-advises-malaysian-visitors-in-southern-thailand-to-remain-vigilant/ 

http://bernama.com/en/news.php?id=1679927 

https://www.nst.com.my/news/nation/2018/12/445361/wisma-putra-no-malaysians-affected-southern-thai-incidents 
 
๕.๒ New Straits Times รายงานอ9างคำให9สมัภาษณ+ของผู9กำกับสถานีตำรวจภูธรสุไหงโกลก เป�ดเผยว>า มีการสั่งการให9เจ9าหน9าทีเ่พิ่มการตรวจตราตลอดแนวชายแดนติด

กับรัฐกลันตัน เพื่อดึแลความปลอดภัยหัก้ับนักท>องเที่ยวในประเทศไทย ทั้งน้ีเน่ืองจากไม>กี่วันก>อนหน9าได9เกิดเหตุคนร9ายลอบวางระเบดิหลายจุดในจังหวัดนราธิวาส 

อย>างไรก็ตามผู9สื่อข>าว New Straits Times ซีง่เดินทางไปสำรวจพื้นที่ชายแดนตามรมิแม>น้ำโกลก พบว>า จุดผ>านแดนธรรมชาติหลายแห>งยังมีชาวมาเลเซียน่ังเรือข9ามแม>น้ำ

มาฝa�งไทยโดยที่ไม>มกีารตรวจตราจากเจ9าหน9าที่แต>อย>างใด 

(Thailand has intensified security along the Sungai Golok border following the multiple bomb explosions and shooting incidents in the 

country’s southern provinces recently. 

Sungai Golok police chief Colonel Prayut Phongsanti said checks must be carried out to ensure the safety of those in Thailand as well as 

tourists, including Malaysians. 

“Although the latest bombing attacks did not happen in Sungai Golok, we must take precaution to ensure nothing bad happens here,” he told 

NSTP today. 
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He said checks would be carried out along the Thai areas that border Kelantan. 

Meanwhile, checks by NSTP at several illegal jetties, here, found Malaysians still crossing over to the Sungai Golok town as usual for shopping 

or meeting relatives. 

Several boat operators were also spotted conducting their operations as early as 7am today. 

A local from Kota Bharu said the bombings in Narathiwat would not stop Malaysians from travelling across the border. 

“Although no incident happened in the Sungai Golok town, we still go there for shopping as usual,” said Siti Aisyah Kamaruzaman, 37.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.nst.com.my/news/nation/2018/12/445644/thailand-intensifies-sungai-golok-border-security 

 

๕.๓ benarnews.org รายงานเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ว>า คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขสามจงัหวัดชายแดนภาคใต9ชุดใหม> และคณะผู9อำนวยความสะดวกฝ`ายมาเลเซีย นำโดยนาย

อับดุล ราฮมิ นูร+ พบปะอย>างเป~นทางการครัง้แรก ในกรุงเทพมหานคร ในวันศุกร+น้ี โดยนายราฮิม นูร+ กล>าวว>า ความขัดแย9งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต9อาจจะหมดไปได9

ภายในเวลาสองปdหรือน9อยกว>า หากฝ`ายไทยสามารถกำจัดรากเหง9าของปaญหาได9 แม9ว>าบุคคลระดับแกนนำสำคัญในขบวนการบีอาร+เอ็น หลบเลี่ยงการร>วมเจรจา 

พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต+ หัวหน9าคณะพูดคุยเพือ่สันติสขุสามจงัหวัดชายแดนภาคใต9 ที่พลเอกประยุทธ+ จันทร+โอชา ได9แต>งต้ังหน9าทีใ่หม>เมื่อเร็วๆ น้ี และนายอับดุล 

ราฮิม นูร+ อดีตผู9บัญชาการตำรวจมาเลเซีย ที่รับหน9าทีเ่ป~นหวัหน9าคณะผู9อำนวยความสะดวกฝ`ายมาเลเซีย เมื่อเดือนสงิหาคม ปdที่แล9ว ได9พบปะกันเพื่อทำความรู9จักและวาง

กรอบการทำงานร>วมกันในวันน้ี 

นายอับดุล ราฮมิ นูร+ กล>าวว>า กลุ>มที่เจรจายังเป~นกลุ>มเดิมทีร่วมตัวกันเป~นองค+กรมาราปาตานี ขณะที่ในก>อนหน9าน้ี พล.อ.อุดมชัย ได9ขอให9ทางนายราฮิม นัดพบปะกบันาย

ดูนเลาะ แวมะนอ ประธานสภาแกนนำของบีอาร+เอ็น เพือ่ให9การเจรจาครอบคลุมทกุกลุ>ม แต>เจ9าตัวกลับหลบหนีไป 
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“ผมอยากจะบอกว>า เราได9จัดเตรียมการพบปะระหว>างกลุ>มฮาร+ดคอร+กบัพลเอกอุดมชัย ในมาเลเซียสองครั้ง แต>พวกเขาได9หลบไป ไม>สามารถติดตามตัวได9 มันแสดงให9เห็น

ถึงความยากลำบากในการติดต>อกบักลุ>มที่ใช9ความรุนแรง หรือบางคนเรียกว>าพวกฮาร+ดคอร+” นายราฮิม นูร+ ตอบคำถามผู9สื่อข>าวเบนาร+นิวส+ ในเรือ่งความพยายามในการ

เชิญตัว นายดูนเลาะร>วมวงพูดคุย 

อย>างไรก็ตาม เมื่อผู9สื่อข>าวถามถึงกรอบเวลาในการแก9ไขปaญหา นายราฮิม นูร+ กล>าวว>า หากประเทศไทยสามารถแก9ไขรากเหง9าของปaญหาได9อย>างแท9จรงิ ก็อาจจะสามารถ

ยุติความรุนแรงได9ในเวลาไม>เกินสองปd 

“ภายในเวลาสองปdหหรือน9อยกว>าน้ัน หากว>าคุณสามารถหาคำตอบที่ถูกต9องได9 เมือ่คุณวิเคราะห+รากเหง9าของปaญหาได9 ซึ่งมหีลายอย>าง ปaญหาที่ทำให9เกิดการนองเลือด” 

นายราฮิม นูร+ กล>าวเพิ่มเติม 

ด9าน พล.อ.อุดมชัย ได9กล>าวถึงเรื่องกรอบการเจรจา และการเป�ดพื้นที่ปลอดภัยเพื่อให9ฝ`ายผู9เห็นต>างได9ระบายปaญหาและแสดงความต9องการออกมา 

“สำหรับกรอบการทำ หลักการก็คือ เป~นเรื่องปaญหาภายในของประเทศไทย ทีเ่รายึดถือกรอบรัฐธรรมนูญเป~นหลัก มหีลักการการกระจายอำนาจ... แต>สุดท9ายแล9วจะต9อง

ไม>นำไปสู>การแบ>งแยกดินแดน” พล.อ.อุดมชัย กล>าวในการร>วมแถลงข>าวร>วมกบัฝ`ายมาเลเซีย ที่โรงแรมพูลแมน ในบ>ายวันที่ ๔ มกราคม 62 

วันที่ ๔ มกราคม ซึ่งเป~นวันครบรอบการปล9นปiนค>ายป�เหล็ง และนำไปสู>การลกุโชนของไฟใต9ครั้งใหม> เมื่อปd พ.ศ. 2547 กลุ>มที่อ9างตัวว>าเป~นฝ`ายประชาสมัพันธ+ของบอีาร+

เอ็น ได9ออกแถลงการณ+ทางเฟสบุeค Berita Bumi Patani ปลุกเร9าการต>อสู9กับรัฐสยาม 

“เราบีอาร+เอ็น ยินดีที่ตกอยู>ใต9ภัยคุกคาม เพือ่ให9ชาวปาตานีได9ใช9ชีวิตอย>างมีความสุขและอย>างมีชัย บีอาร+เอ็นจะต>อสู9ด9วยสรรพกำลังของเราทั้งหมด อย>าตกเป~นเครื่องมือ

ของสยาม อย>าสนับสนุนสยาม ด9วยอำนาจแห>งพระเจ9า เราจะมีชัย ต>อสู9ต>อไป! อสิรภาพ!” 

(After their first official meeting in Bangkok on Friday, the Malaysian facilitator of southern Thai peace talks and Thailand’s negotiating team said 

they hoped to end the separatist conflict within two years but granting regional independence was off the table. 
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Malaysian peace broker Abdul Rahim Noor said he and his Thai counterpart expected to inject new life and give “new momentum” in 

negotiations with the southern rebels, but he revealed that his efforts to persuade hardcore leaders of the most powerful insurgent group to 

come to the table had been futile thus far. 

Future talks would respect Thailand’s territorial integrity, said retired Army Gen. Udomchai Thammasarorat, who was appointed as the chief 

Thai negotiator by Prime Minister Prayuth Chan-o-cha in November. 

“There is power decentralization and compliance with international norms, but that must not lead to separation,” Udomchai told a post-

meeting news conference at a hotel where he and the rest of the Thai delegation met officially with Rahim Noor, who was appointed as the 

new facilitator by Prime Minister Mahathir Mohamad in August. 

The negotiators said their two-hour meeting focused on establishing a framework for advancing the talks. These have made little progress since 

2015, when Thailand’s military government opened Malaysia-brokered negotiations with MARA Patani, a panel representing several Deep South 

insurgent groups and factions in the peace process. 

Hardcore leaders of the National Revolutionary Front (BRN), the most powerful of the rebel groups, have stayed away from the talks. 

“This dialogue will be – there is a good English word – rejuvenated, [with] new vitality, new momentum ... we can find the solution,” Rahim 

Noor told the media. 

When BenarNews asked him how long it could take to settle the decades-long conflict in Thailand’s predominantly Muslim and Malay-speaking 

southern border region, Rahim Noor replied, “within two years or even earlier than that, provided that you have the correct solution.” 
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Since Udomchai and Rahim Noor took on their new responsibilities in the peace process, Thailand has tried through Rahim Noor to reach out 

to and persuade hardcore BRN leaders to join the talks. 

When asked by a BenarNews reporter to comment on this, Rahim Noor said he was replying “very honestly” about his recent efforts to set up 

two meetings between BRN and Udomchai. 

“We see that our experience tends to show that, I will say for lack of a better term, the hardcore group, if we are really to understand them 

and try to accommodate them, it is a rather difficult group,” Rahim Noor told the reporters. 

“I don’t mind telling you that, twice, we had arranged a meeting between the leaders of the hardcore group to meet in Malaysia with Gen. 

Udomchai but, at the 11th hour, they just ran away – [and] cannot be traced,” he said. “That shows how difficult it is to handle this violent 

group.” 

Meanwhile on Friday, the BRN marked the 15th anniversary of the day in January 2004 when the conflict in the Deep South reignited, by 

posting a defiant video on Facebook. 

A spokesman for BRN said his group was willing to keep fighting. 

“Dear people of Malay Patani, if we are still strong, it is not wrong for us to continue until we win. If the peace effort by Siam (Thailand) is true, 

we can make peace. But if the peace effort is only to trick us, then we will fight,” BRN spokesman Abdul Karim Khalib said in the video. 

“We, BRN, are willing to let the people of Malay Patani living a happy and victorious life even when our own is under threat. BRN will fight with 

all our might. Do not be Siam’s tool, do not support Siam, Insyallah (with God’s grace) we will win! Keep Fighting! Independence!”) 
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ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/english/news/thai/official-meeting-01042019161241.html 

https://www.benarnews.org/thai/news/TH-MY-peace-01042019151320.html 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


