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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๒๙ ก.พ. ๖๓-๖ มี.ค. ๖๓ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๘๗ ข0าว จากท่ี

มี ๗๕ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๒-๒๘ ก.พ. ๖๓) ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขSองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๔๐ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๓๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๒-๒๘ 

ก.พ. ๖๓)  

         ประเด็นข4าวเชิงลบ ได*แก4 

๑) เหตุร*ายรายวัน: ดักบ้ึมบาเจาะ-อส.ทพ.บาดเจ็บ ๖ ทวงแคSนวิสามัญ ๖ ศพ 'เขาตะเว' 

๒) สิทธิมนุษยชน: ๓๓ องค.กรสิทธิฯ - เอ็นจีโอ จ้ีสอบสวนและยุติ IO โจมตีนักปกปbองสิทธิมนุษยชน 

๓) การพูดคุยเพ่ือสันติสุข: ๑) พูดคุยดับไฟใตSไม0คืบ! ชงชุดเล็กสานงานต0อ, ๒) ย่ิงแกS คะแนนประยุทธ.ย่ิงตก โพลล.ช้ีคนพ้ืนท่ีก้ำก่ึงจะเห็นความสงบใน ๕ ปi และ 

๓) จับตาต0างชาติ-แกนนำบีอาร.เอ็น เคล่ือนไหวชายแดนใตS สุมไฟระอุหรือเปjดช0องทางรอด 

๔) การเมือง: ๑) นักศึกษา ม.ราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมแสดงจุดยืนแฟลชม็อบ #มรย_ไม0เอาเผด็จการ, ๒) นักศึกษา ๓ จังหวัดชายแดนใตS เอาดSวย 'ชูปbายไล0รัฐบาล' 

และ ๓) คอลัมน.: บทความพิเศษ: พิษ IO กำลังท่ิมแทงรัฐบาลกลางและหน0วยความม่ันคงชายแดนภาคใตS 

๕) กระบวนการยุติธรรม: คณากร เพียรชนะ : ผูSพิพากษาศาลจังหวัดยะลายิงตัวเองเสียชีวิต ใน จ.เชียงใหม0 

         ประเด็นข4าวเชิงบวก ได*แก4 

๑) การศึกษา : สุวิทย.'หนุนพัฒนายุวสตาร.ทอัพมุสลิมภาคใตS 

๒) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) จับตาขับเคล่ือนพัฒนา ๓ ด0านชายแดนนราธิวาส หลัง ครม.ส่ัง ศอ.บต.เปqนเจSาภาพแกSปrญหา, ๒) 'กาแฟธารโต' 

ออกดอกสะพร่ังศูนย.วิจัยฯ หนุนปลูกสรSางอาชีพ, ๓) พณ.ปล้ืม งาน 'มหกรรมการคSาชายแดนสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส' สำเร็จเกินคาด และ ๔) บาราโหม จ.ปrตตานี 

แหล0งท0องเท่ียวแห0งใหม0ในอารยธรรมเก0าของชายแดนใตS 

๓) เทคโนโลยีในการแก*ไขปVญหา จชต.: รายงานพิเศษ : นักวิทยาศาสตร.รุ0นใหม0 ต0อยอด'นวัตกรรมนิติพันธุศาสตร. แกSไขปrญหาความม่ันคง' คิดคSน PSU-BEK kit 

ชุดน้ำยาสกัดดีเอ็นเอจากกระดูก ย0นเวลาจาก ๒ วัน เหลือ ๒ ช่ัวโมง 
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          จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหSระดับการรับรูSเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ลดลง จาก  ๑.๖ ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๒ -๒๘ 

ก.พ. ๖๓) เปqน ๑.๓๓ ในสัปดาห.น้ี ในมิติของแนวโนSมการรับรูSเชิงบวก มีแนวโนSมฯ ลดลง 

 ในส4วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๒๙ ก.พ. ๖๓ – ๖ มี.ค. ๖๓ ดังน้ี 

       การพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตSอย0างเปqนทางการคร้ังท่ี ๒ ระหว0างคณะพูดคุยตัวแทนรัฐบาลไทยนำโดย พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ กับ ตัวแทนบีอาร.เอ็น หรือ 

ขบวนการแนวร0วมปฏิวัติแห0งชาติมลายูปrตตานี นำโดย นาย อานัส อับดุลเลาะห.มาน จัดข้ึนท่ีกรุงกัวลาลัมเปอร.ระหว0างวันท่ี ๒ และ ๓ มีนาคม เปqนประเด็นเก่ียวกับ

จังหวัดชายแดนภาคใตSท่ีส่ือมวลชนต0างประเทศใหSความสนใจ และ รายงานข0าวมากท่ีสุด ประกอบดSวย Reuters, New York Times, Benarnews และ ส่ือมาเลเซียหลาย

แห0ง ท้ังน้ีส่ือส0วนใหญ0รายงานข0าวการประชุมในเชิงบวก โดยส0วนใหญ0อSางอิงขSอความจากเอกสารข0าวของสำนักงานคณะพูดคุยสันติสุขฯ 

     “การพูดคุยคร้ังท่ีสองบรรยากาศเปqนไปอย0างสรSางสรรค. และ มีการหยิบยกประเด็นท่ีเปqนสาระสำคัญของกระบวนการพูดคุย คือ แนวทางลดความรุนแรงในพ้ืนท่ี 

ข้ึนมาหารือในท่ีประชุมดSวย” พล.อ.วัลลภ กล0าว 

      ส0วนประเด็นความกังวลต0อการเปล่ียนรัฐบาลใหม0 นายกรัฐมนตรีคนใหม0ของมาเลเซีย จะส0งผลใหSกระบวนการพูดคุยหยุดชะงักหรือไม0 benarnews.org อSางอับดุล 

ราฮิม นูร. ผูSประสานกระบวนการพูดคุยยืนยันว0า เดินหนSาต0อ และ จะรายงานความคืบหนSากระบวนการพูดคุยใหSตันสรีมูห.ยิดดิน ยัสซิน นายกรัฐมนตรีทราบภายใน ๒ 

สัปดาห.น้ี 
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๒. ผลการวิเคราะหbสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธb ประจำวันท่ี ๒๙ ก.พ. ๖๓–๖ มี.ค. ๖๓ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข4าวเชิงบวก และประเด็นข4าวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๙ ก.พ. ๖๓-๖ มี.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก (เสSนทึบสีเขียว) ๘๗ ข0าว จากท่ีมี ๗๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๒-๒๘ ก.พ. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี 

(เสSนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนSมฯ ค0อนขSางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขSองกับ จชต. (เสSนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๔๐ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๓๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว 

(๒๒-๒๘ ก.พ. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี (เสSนปะสีแดง) มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึน 
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๒.๒ ค4าสัดส4วนระหว4างข4าวเชิงบวก และข4าวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

วัน/เดือน/ปf จำนวนข4าวเชิงบวก (1) จำนวนข4าวเชิงลบ (2) ค4าสัดส4วน (3)=(1)/(2) 

2020-02-22 10 1 10 

2020-02-23 10 0 10 

2020-02-24 18 3 6 

2020-02-25 8 11 0.73 

2020-02-26 15 5 3 

2020-02-27 11 10 1.1 

2020-02-28 3 2 1.5 

 10.71 4.71 2.27 

2020-02-29 10 6 1.67 

2020-03-01 10 0 10 

2020-03-02 19 9 2.11 

2020-03-03 22 5 4.4 

2020-03-04 6 4 1.5 

2020-03-05 13 9 1.44 

2020-03-06 7 7 1 

 12.43 5.86 2.12 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ4งเล็ง ในช4วงวันท่ี ๒๙ ก.พ. ๖๓–๖ มี.ค. ๖๓ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๙ ก.พ. ๖๓-๖ มี.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ๑ ข0าว จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๒-๒๘ ก.พ. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี (เสSนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนSมฯ 

ต่ำค0อนขSางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขSองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๔ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๒-๒๘ ก.พ. ๖๓) สำหรับในมิติ 

ของแนวโนSมความถ่ี (เสSนปะสีแดง) มีแนวโนSมฯ ต่ำค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0 ๑) พูดคุยดับไฟใตSไม0คืบ! ชงชุดเล็กสานงานต0อ, ๒) ย่ิงแกS คะแนนประยุทธ.ย่ิงตก 

โพลล.ช้ีคนพ้ืนท่ีก้ำก่ึงจะเห็นความสงบใน 5 ปi และ ๓) จับตาต0างชาติ-แกนนำบีอาร.เอ็น เคล่ือนไหวชายแดนใตS สุมไฟระอุหรือเปjดช0องทางรอด ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 

มาเลย.ไดSนายกฯใหม0 - "อันวาร."วืด - โต�ะพูดคุย BRN เดินต0อ  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๙ ก.พ. ๖๓-๖ มี.ค. ๖๓ มีข0าวในประเด็นเหตุรSายรายวัน ๓ ข0าว จากท่ีมี ๑๒ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๒-๒๘ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ 

ลดลง ภาพข0าวในประเด็นเหตุรSายรายวัน ไดSแก0 ๑) บ้ึมบาเจาะ ทหารพรานดับ 1 เจ็บระนาว และ ๒) ดักบ้ึมบาเจาะ-อส.ทพ.บาดเจ็บ 6 ทวงแคSนวิสามัญ 6ศพ 'เขาตะเว' 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๙ ก.พ. ๖๓-๖ มี.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๕ ข0าว จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๒-๒๘ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี 

มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๑๔ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๑๙ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๒-๒๘ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ 

เพ่ิมข้ึน ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) สุวิทย.เล็งเปjดเวทีรับฟrง นศ., ๒) 'มติประชาชาติ' ช้ี 'อนุมัติ ซูสารอ' ฝ�าฝ�นขSอบังคับพรรค และ ๓) 'นราธิวาส' คัดเลือก 

เยาวชนเขSาร0วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปi 63 เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยใหSย่ังยืน ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0 ๑) นักศึกษา ม.ราชภัฏยะลา 

จัดกิจกรรมแสดงจุดยืนแฟลชม็อบ #มรย_ไม0เอาเผด็จการ, ๒) ราชภัฏยะลา-อยุธยา-นครสวรรค.-เชียงใหม0ไล0เผด็จการ 'สวนนนท.' เสียใจตSองงดกิจกรรม, ๓) 

ศึกในและศึกนอก, ๔) 'ไอติม'วิเคราะห.ความวิปริต ของบSานเมือง 9 ประการ, ๕) นักศึกษา 3 จังหวัดชายแดนใตS เอาดSวย'ชูปbายไล0รัฐบาล' และ ๖) คอลัมน.: บทความพิเศษ: 

พิษ IO กำลังท่ิมแทงรัฐบาลกลางและหน0วยความม่ันคงชายแดนภาคใตS 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยbสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๙ ก.พ. ๖๓-๖ มี.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๖ ข0าว จากท่ีมี ๓๐ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๒-๒๘ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี 

มีแนวโนSมฯ  ลดลง  ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๑ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๒-๒๘ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ต่ำ

ค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ภาค 9 กวาดลSางอาวุธ 10 วัน ยึดป�น 135 กระบอกกระสุนอ้ือ  ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0 แกะรอยเว็บ Pulony 

ไม0ใช0ของทหารแลSวจะของใคร?  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๙ ก.พ. ๖๓-๖ มี.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๕ ข0าว จากท่ีมี ๑๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๒-๒๘ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี 

มีแนวโนSมฯ ค0อนขSางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม0มีข0าวเชิงลบท้ังในสัปดาห.น้ี และ ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๒-๒๘ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี 

มีแนวโนSมฯ ต่ำค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) รวมพลัง 'ยุวชนมุสลิมสรSางชาติ'ใหSม่ังค่ังและย่ังยืน, ๒) จับเรือนอก, ๓) จับตาขับเคล่ือนพัฒนา 3 

ด0านชายแดนนราธิวาส หลัง ครม.ส่ัง ศอ.บต.เปqนเจSาภาพแกSปrญหา, ๔) 'กาแฟธารโต' ออกดอกสะพร่ังศูนย.วิจัยฯ หนุนปลูกสรSางอาชีพ, ๕) พณ.ปล้ืม งาน 

'มหกรรมการคSาชายแดนสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส' สำเร็จเกินคาด, ๖) บาราโหม จ.ปrตตานี แหล0งท0องเท่ียวแห0งใหม0ในอารยธรรมเก0าของชายแดนใตS, และ ๗) 

รมช.มนัญญาส่ังกรมส0งเสริมสหกรณ.หาตลาดรองรับผลไมS กระตุSนกลไกตลาดส0งเสริมการบริโภคภายในประเทศ เตรียมคลอดมาตรการบรรเทาความเดือดรSอนชาว 

สวนผลไมSท่ีไดSรับผลกระทบไวรัส โควิค  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๙ ก.พ. ๖๓-๖ มี.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๒-๒๘ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ต่ำ

ค0อนขSางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม0มีข0าวเชิงลบท้ังในสัปดาห.น้ี และ ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๒-๒๘ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ 

ต่ำค0อนขSางคงท่ี  
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช0วงวันท่ี ๒๙ ก.พ. ๖๓–๖ มี.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ไดSแก0 ๑) 33 องค.กรสิทธิฯ - เอ็นจีโอ จ้ีสอบสวนและยุติ IO 

โจมตีนักปกปbองสิทธิมนุษยชน และ ๒) อังคณาเสียใจรัฐใชSงบจัดต้ังไอโอคุกคามสิทธิ เสนอผูSเสียหายรSองศาลเยียวยา 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช0วงวันท่ี ๒๙ ก.พ. ๖๓–๖ มี.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปVญหา จชต. 

             ในช0วงวันท่ี ๒๙ ก.พ. ๖๓–๖ มี.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกSไขปrญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช0วงวันท่ี ๒๙ ก.พ. ๖๓–๖ มี.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชSกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* 
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ประเด็นข4าวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ๑) บ้ึมบาเจาะ ทหารพรานดับ 1 เจ็บระนาว, ๒) ดักบ้ึมบาเจาะ-อส.ทพ.บาดเจ็บ6 ทวงแคSนวิสามัญ6ศพ'เขาตะเว'  และ  ๓) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: 

บ้ึมทหารพรานเจ็บ6นาย  

๒. สิทธิมนุษยชน ๑) 33 องค.กรสิทธิฯ - เอ็นจีโอ จ้ีสอบสวนและยุติ IO โจมตีนักปกปbองสิทธิมนุษยชน  และ  ๒) อังคณาเสียใจรัฐใชSงบจัดต้ังไอโอคุกคามสิทธิ 

เสนอผูSเสียหายรSองศาลเยียวยา  

๓. การเจรจาเพ่ือสันติ ๑) พูดคุยดับไฟใตSไม0คืบ! ชงชุดเล็กสานงานต0อ, ๒) ย่ิงแกS คะแนนประยุทธ.ย่ิงตก โพลล.ช้ีคนพ้ืนท่ีก้ำก่ึงจะเห็นความสงบใน 5 ปi, ๓) จับตาต0างชาติ-

แกนนำบีอาร.เอ็น เคล่ือนไหวชายแดนใตS สุมไฟระอุหรือเปjดช0องทางรอด  และ  ๔) จับตาต0างชาติ-แกนนำบีอาร.เอ็น เคล่ือนไหวชายแดนใตS 

สุมไฟระอุหรือเปjดช0องทางรอดทีมข0าวเดลินิวส.ภาคใตSตอนล0างรายงาน  

๔. การเมือง ๑) ไวรัสระบาด แฟลชม็อบนักศึกษาวิบวับ, ๒) นักศึกษา ม.ราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมแสดงจุดยืนแฟลชม็อบ #มรย_ไม0เอาเผด็จการ, ๓) 

สวนกุหลาบนนท.เอาดSวย3ม็อบนศ.ฮ่ึมฉะบ๊ิกตู0วันน้ี, ๔) ราชภัฏยะลา-อยุธยา-นครสวรรค.-เชียงใหม0ไล0เผด็จการ 'สวนนนท.' เสียใจตSองงดกิจกรรม, ๕) ศึกในและศึกนอก, ๖) 

'ไอติม'วิเคราะห.ความวิปริต ของบSานเมือง 9 ประการ, ๗) นักศึกษา 3 จังหวัดชายแดนใตS เอาดSวย'ชูปbายไล0รัฐบาล', ๘) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

การพูดคุยเพื่อสันติสุข 
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แสดงจุดยืน'ไม0เอาเผด็จการ', ๙) ม็อบเด็กตรังฮือ-ร0วมชังเผด็จการ, ๑๐) 3 ม็อบนศ.ฮ่ึมฉะ 'บ๊ิกตู0' วันน้ี 'สวนกุหลาบนนท.' เอาดSวย, ๑๑) มรภ.'นครสวรรค.-

ยะลา'จัดแฟลชม็อบ, ๑๒) ร0วมตSาน, ๑๓) 'แฟลชม็อบ'ยุค5จี วิถีของคนดิจิทัล  และ  ๑๔) คอลัมน.: บทความพิเศษ: พิษ IO 

กำลังท่ิมแทงรัฐบาลกลางและหน0วยความม่ันคงชายแดนภาคใตS  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทb ภาคประชาสังคมเมียนมา-ฟjลิปปjนส.เยือน ศอ.บต.  

๒. การช4วยเหลือประชาชน ๑) ชาวสายบุรีรSองถูกฉSอโกง29ลSาน  และ  ๒) นพค.42ลำเลียงน้ำช0วยร.ร.-มัสยิด,  

๓. การศึกษา ๑) 'สุวิทย.' ช้ี 15 มหาวิทยาลัยภาคใตS ตSองพลิกโฉมเปqนท่ีพ่ึงประชาชน, ๒) 'สุวิทย.' ช้ี 15 มหาวิทยาลัยภาคใตS ตSองพลิกโฉมเปqนท่ีพ่ึงประชาชน, ๓) คอลัมน. 

กรุงเทพมอนิเตอร.: 'สุวิทย.'หนุนพัฒนายุวสตาร.ทอัพมุสลิมภาคใตS, ๔) สุวิทย.ช้ีปรับครม.อย0าแค0การเมืองตSองตอบโจทย.วิกฤตประเทศดSวย, ๕) สพฐ.เกล่ียครูใหSกศน.-

สอศ.1.8พันอัตรา, ๖) อธิการฯม.ทักษิณแนะสรSางแรงจูงใจ, ๗) สพฐ.เกล่ียครู ใหS'กศน.-สอศ.'รวม1843อัตรา คิวต0อไป เล็งจัดครูใหS'รร.บนเกาะ-บนเขา'  และ  ๘) สกสว. 

ร0วมกับ กระทรวง อว. ลงพ้ืนท่ี จ.ยะลา ระดมสมองขับเคล่ือน 'ดSามขวาน 4.0',  

๔. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) ต0อยอดพัฒนามรดกผSาไทย, ๒) ต0อยอดพัฒนามรดกผSาไทย, ๓) คอลัมน. Good life: ฟ�«นภูมิปrญญา'สSมจุกจะนะ', ๔) เลาะแผง, ๕) 

ภาพข0าว: ประชุม, ๖) ชมรมพระเคร่ือง: พระรูปเหมือนหลวงปู�ทวด รุ0นกSนลายเซ็น, ๗) กรมส0งเสริมวัฒนธรรม ร0วมกับ WISHARAWISH 

ต0อยอดภูมิปrญญาทางวัฒนธรรมผSาไทยสู0สากล  และ  ๘) ภาพข0าว: สยามนิรมิตจัด CSR แก0นSองๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนใตS ในโครงการรูSไทย อนุรักษ.ไทย,  

๕. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) สวัสดีเบตง'นกแอร.'มาแน0รอเคาะค0าต๋ัว, ๒) ต้ังกองรSอยคุมสนามบินเบตง, ๓) ลอบทำประมง, ๔) รวมพลัง 

'ยุวชนมุสลิมสรSางชาติ'ใหSม่ังค่ังและย่ังยืน, ๕) รวมพลัง 'ยุวชนมุสลิมสรSางชาติ'ใหSม่ังค่ังและย่ังยืน, ๖) จับเรือนอก, ๗) จับตาขับเคล่ือนพัฒนา 3 ด0านชายแดนนราธิวาส 

หลัง ครม.ส่ัง ศอ.บต.เปqนเจSาภาพแกSปrญหา, ๘) วิถีไทย: ฟ�«นภูมิปrญญาด้ังเดิม 'สSมจุกจะนะ' ส0งต0อมรดกชุมชนสู0ลูกหลานเพ่ือความย่ังยืน, ๙) 

'กาแฟธารโต'ออกดอกสะพร่ังศูนย.วิจัยฯหนุนปลูกสรSางอาชีพ, ๑๐) พณ.ปล้ืม งาน 'มหกรรมการคSาชายแดนสุไหงก-ลก จังหวัดนราธิวาส' สำเร็จเกินคาด, ๑๑) บาราโหม 

จ.ปrตตานี แหล0งท0องเท่ียวแห0งใหม0ในอารยธรรมเก0าของชายแดนใตS, ๑๒) 7UP เปjดงบปi 62 อวดกำไรสุทธิ 87.5 ลบ.โตพรวด 208% ม่ันใจปi 63 

รักษาระดับการโตโดดเด0นมุ0งลSางขาดทุนสะสม แยSมความคืบหนSาก0อสรSางโรงไฟฟbากSาวเปqนบริษัทพลังงาน, ๑๓) '7UP' รุกธุรกิจโรงไฟฟbา-พลังงานเต็มสูบ โชว.งบปi 62 
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กำไรโตพรวด 208%, ๑๔) รมช.มนัญญาส่ังกรมส0งเสริมสหกรณ.หาตลาดรองรับผลไมS กระตุSนกลไกตลาดส0งเสริมการบริโภคภายในประเทศ 

เตรียมคลอดมาตรการบรรเทาความเดือดรSอนชาวสวนผลไมSท่ีไดSรับผลกระทบไวรัส โควิค  และ  ๑๕) รายงาน: เร0งปr«น3ด0านท่ีนราฯดันศก.ไทย-มาเลย. 

'ศอ.บต.'รับไมSครม.สัญจรชายแดนใตS,  

๖. กีฬา ๑) ท0าเรือเจ�าปราสาท, ๒) เร่ิมแลSว, ๓) คุณแหน : 6 มีนาคม 2563  และ  ๔) 'ธงชัย ใจดี ฟาวน.เดช่ัน 2020' 'โปรธงชัย'...สำนึกรักบSานเกิด,  

๗. การเยียวยา ๑) ภาคประชาสังคมเมียนมา-ฟjลิปปjนส.เยือนศอ.บต., ๒) ร.10โปรดเกลSาฯพวงมาลาหลวงวางหนSาหีบศพทพ., ๓) ร.10พระราชทานพวงมาลาหลวง 

วางหนSาหีบศพอาสาสมัครทหารพราน, ๔) ผบ.ทร.เปqนประธานสวดพระอภิธรรม 'เริงฤทธ์ิ เต็มสSม' ทหารพรานนาวิกโยธิน, ๕) 'ในหลวง-ราชินี'พระราชทานตะกรSาส่ิงของ 

แก0ญาติอาสาสมัครทหารพราน, ๖) ในหลวงพระราชทานพวงมาลาหลวงวางหนSาหีบศพอาสาสมัครทหารพราน  และ  ๗) พระราชทานพวงมาลาหลวงหนSาหีบศพ 

อส.ทพ.พลีชีพเหตุไฟใตSท่ีบาเจาะ,  

๘. เทคโนโลยีในการแก*ไขปVญหา จชต. ๑) นวัตกรรมนิติพันธุศาสตร. แกSไขปrญหาความม่ันคง  และ  ๒) รายงานพิเศษ : นักวิทยาศาสตร.รุ0นใหม0 

ต0อยอด'นวัตกรรมนิติพันธุศาสตร. แกSไขปrญหาความม่ันคง' คิดคSน PSU-BEK kit ชุดน้ำยาสกัดดีเอ็นเอจากกระดูก ย0นเวลาจาก 2 วัน เหลือ 2 ช่ัวโมง,  

๙. ความร4วมมือไทย-มาเลยb คลุกวงใน: ยะลาโมเดล  

๑๐. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยbสิน ๑) กวาดลSาง, ๒) ต0อตSานรุนแรง, ๓) บาเจาะร0วมต0อตSานความรุนแรง๔) ข0าวสดท่ัวไทย: สงขลา-ยึดป�นอ้ือ, ๕) 

ภาค9กวาดลSางอาวุธ10วัน ยึดป�น135กระบอกกระสุนอ้ือ  และ  ๖) ชาวบาเจาะรวมพลังเดินต0อตSานความรุนแรง,  

๑๑. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) จ0อออกหมายจับหนุ0มหึงโหด บีบคอสาวนศ.ตายคาหอพัก, ๒) ตร.ปrตตานีเผยคืบหนSาคดีฆ0า นศ.สาวอาชีวะ ตายอนาถคาหSองพัก  และ  ๓) 

ออกแลSวหมายจับหนุ0มฆ0า นศ.สาว อายุ19ปi,  

๑๒. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ศอ.บต.ขับเคล่ือนกิจกรรมจิตอาสา, ๒) 'ธรรมนัส'เกาะติด'ตากใบโมเดล', ๓) เร0งตรวจดีเอ็นเอคนไทยไรSสัญชาติ, ๔) 

ชูโมเดลชาวพรุปbองไฟพรุบาเจาะ, ๕) ตรวจ'ดีเอ็นเอ'เพ่ิมช่ือคน3จว.ใตS, ๖) ว่ิงการกุศล, ๗) ปr«นคนรุ0นใหม0ใชSเทคโนโลยีผสานศก.พอเพียง, ๘) มท.2 

ปล้ืมคนแห0ร0วมงานว่ิงสุไหง-โกลกคึกคัก, ๙) กรมพัฒนาท่ีดินเร0งฟ�«นนารSาง สรSางงานเพ่ิมรายไดSใหSเกษตรกรนราธิวาส, ๑๐) นายกฯจัดส0งชุดไล0ล0า ฟrนตุนหนSากาก 

ทำขาดตลาด-ราคาแพง, ๑๑) น้ำใจคนไทย!! 'หมอสุภัทร'ขอบคุณพ่ีนSองปชช.ส0ง'แมส-เจลลSางมือ'ถึงรพ.จะนะ, ๑๒) พัฒนาศูนย.เพ่ิมทักษะอาชีพ เด็กไม0ตSองลาออกโรงเรียน, 

๑๓) ข0าวภูมิภาค : 6 มีนาคม 2563, ๑๔) คอลัมน. Corporate Social Responsibility: มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ. 
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ส0งมอบเคร่ืองมืออุปกรณ.ทางการแพทย.เพ่ือผ0าตัดดSานระบบประสาทและสมอง ใหSแก0โรงพยาบาลยะลาจังหวัดยะลา 

เพ่ือช0วยพัฒนาระบบสาธารณสุขในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตS, ๑๕) อำเภอรือเสาะร0วมกับองค.การบริหารส0วนตำบลสามัคคี ไดSจัดโครงการ'ลด ละ เลิก บุหร่ี 

ลดพ้ืนท่ีสูบ เพ่ิมพ้ืนท่ีสุข เพ่ือคนรอบขSาง, ๑๖) รมช.ธรรมนัส ลงพ้ืนท่ีดูการพัฒนาท่ีนารSางใหSนำกลับมาใชSประโยชน. สรSางอาชีพ สรSางรายไดSใหSแก0เกษตรกรจ.นราธิวาส, 

๑๗) พช.เดินหนSา'โคกหนองนาโมเดล'แหล0งเรียนรูSคู0ชุมชนในยุคพ่ึงพาตนเอง, ๑๘) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 

จัดหน0วยแพทย.เคล่ือนท่ีและรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ, ๑๙) แกนนำสตรีเผยกรณีผูSก0อเหตุฆ0า นศ ทุกภาคส0วนตSองดูแลเยาวชนใหSมาย่ิงข้ึน, ๒๐) ธกส.นราธิวาส 

จัดพิธีส0งมอบฝายโครงการสายธารร0วมใจสรSางฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติฯ  และ  ๒๑) ผูSว0าฯนราธิวาส พรSอมนายกเหล0ากาชาดจังหวัดนราธิวาส 

ลงพ้ืนท่ีเย่ียมใหSกำลังใจผูSสูงอายุกว0า 100 ปi,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต4อสถานการณb จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหSระดับการรับรูSเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ลดลง จาก  ๑.๖ ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๒ -๒๘ ก.พ. 

๖๓) เปqน ๑.๓๓ ในสัปดาห.น้ี ในมิติของแนวโนSมการรับรูSเชิงบวก มีแนวโนSมฯ ลดลง 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๒๙ ก.พ. ๖๓ – ๖ มี.ค. ๖๓ 

    การพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตSอย0างเปqนทางการคร้ังท่ี ๒ ระหว0างคณะพูดคุยตัวแทนรัฐบาลไทยนำโดย พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ กับ ตัวแทนบีอาร.เอ็น หรือ 

ขบวนการแนวร0วมปฏิวัติแห0งชาติมลายูปrตตานี นำโดย นาย อานัส อับดุลเลาะห.มาน จัดข้ึนท่ีกรุงกัวลาลัมเปอร.ระหว0างวันท่ี ๒ และ ๓ มีนาคม เปqนประเด็นเก่ียวกับ

จังหวัดชายแดนภาคใตSท่ีส่ือมวลชนต0างประเทศใหSความสนใจ และ รายงานข0าวมากท่ีสุด ประกอบดSวย Reuters, New York Times, Benarnews และ ส่ือมาเลเซียหลาย

แห0ง ท้ังน้ีส่ือส0วนใหญ0รายงานข0าวการประชุมในเชิงบวก โดยส0วนใหญ0อSางอิงขSอความจากเอกสารข0าวของสำนักงานคณะพูดคุยสันติสุขฯ 

   “การพูดคุยคร้ังท่ีสองบรรยากาศเปqนไปอย0างสรSางสรรค. และ มีการหยิบยกประเด็นท่ีเปqนสาระสำคัญของกระบวนการพูดคุย คือ แนวทางลดความรุนแรงในพ้ืนท่ี ข้ึนมา

หารือในท่ีประชุมดSวย” พล.อ.วัลลภ กล0าว 

   ส0วนประเด็นความกังวลต0อการเปล่ียนรัฐบาลใหม0 นายกรัฐมนตรีคนใหม0ของมาเลเซีย จะส0งผลใหSกระบวนการพูดคุยหยุดชะงักหรือไม0 benarnews.org อSางอับดุล 

ราฮิม นูร. ผูSประสานกระบวนการพูดคุยยืนยันว0า เดินหนSาต0อ และ จะรายงานความคืบหนSากระบวนการพูดคุยใหSตันสรีมูห.ยิดดิน ยัสซิน นายกรัฐมนตรีทราบภายใน ๒ 

สัปดาห.น้ี 
 
๕.๑ สาระสำคัญจากท่ีประชุมอย0างเปqนทางการคร้ังท่ี ๒ ระหว0างคณะพูดคุยฯตัวแทนรัฐบาลไทยกับตัวแทนบีอาร.เอ็น ระหว0างวันท่ี ๒-๓ มีนาคม ประมวลจากรายงานข0าว

ของส่ือต0างประเทศ ;  

๕.๑.๑ benarnews.org อSางขSอความจากแถลงการณ.ของสำนักงานคณะพูดคุยสันติสุข จชต. ระบุ“บรรยากาศการพูดคุยเปqนไปอย0างสรSางสรรค. โดยไดSพูดคุยในเร่ืองการ

ประสานงาน และการบริหารจัดการกระบวนการพูดคุยเพ่ือสรSางสภาวะแวดลSอมท่ีเก้ือกูลต0อกระบวนการพูดคุยดSวย ซ่ึงการพูดคุยประเด็นสารัตถะ คงจะตSองอาศัยเวลา

ความต0อเน่ือง และแรงสนับสนุนจากทุกภาคส0วน”  

“ท้ังน้ี คณะพูดคุยจะยึดม่ันแนวทางสันติวิธี และใชSความพยายามอย0างเต็มความสามารถในการแกSไขปrญหาจังหวัดชายแดนภาคใตS โดยท้ังสองฝ�ายจะพูดคุยรายละเอียดใน

ประเด็นต0างๆ ในโอกาสต0อไป” แถลงการณ.กล0าว 

ดSานนายอับดุล ราฮิม นูร. ผูSอำนวยความสะดวกในการพูดคุย กล0าวว0า การพูดคุยจะมีจนกว0าจะเกิดสันติภาพ 
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(“The overall atmosphere of the meeting was constructive,” and both sides discussed technical and administrative issues, the Thai secretariat 

announced in a statement, noting that they also began delving into “substantive issues including the reduction of violence in order to create a 

conducive environment for the process.” 

The substantive part of the direct talks with BRN  “will require time, continuity and supports from all sectors involved, and the two sides will 

meet to discuss further details of all the issues in due course,” the statement said. 

It did not reveal much more beyond saying that the Thai peace delegation was committed to pursuing “utmost efforts to solve the problem in 

the Southern Border Provinces.” 

Abdul Rahim Noor, the Malaysian facilitator of the peace process in Thailand’s southern border region confirmed that the latest round of talks 

took place in Malaysia’s capital on March 2 and 3. 

“Meetings will continue in the future until peace [is] achieved,” he told BenarNews.) 

ท่ีมาขSอมูล ; https://www.benarnews.org/thai/news/TH-MY-peace-talks-

03042020122216.html?fbclid=IwAR3niOPemy5OYZHWixVPEJBZq7ck9aPwK9uUfN0djdM7GWPEEauL-1-lt5c 

https://www.benarnews.org/english/news/thai/Deep-South-peace-talks-03042020142525.html 

 

๕.๑.๒ Reuters รายงานว0า การพูดคุยอย0างเปqนทางการคร้ังท่ี ๒ เอกสารแถลงข0าวของรัฐบาลไทยระบุว0า มีความกSาวหนSา บรรยากาศการพูดคุยโดยรวมมีความสรSางสรรค. 

Reuters ระบุว0า การพูดคุยกลุ0มบีอ0าร.เอ็นท่ีหยุดชะงักนาน ๖ ปi กลับมาเร่ิมตSนอย0างเปqนทางการอีกคร้ังเม่ือเดือนมกราคม ๒๕๖๓ 
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(Peace talks with the main insurgent group in southern Thailand have seen some progress, the government said after the two sides met in 

Kuala Lumpur earlier in the week. 

Nearly six years after pulling out of the dialogue, the Barisan Revolusi Nasional (BRN) resumed talks with the government in January, when the 

first meeting was also held in the Malaysian capital. 

“The overall atmosphere of the meeting was constructive, ” Thailand’s Peace Dialogue Panel said in a statement yesterday.) 

ท่ีมาขSอมูล ; https://www.thestar.com.my/news/regional/2020/03/05/progress-in-peace-talks-with-thai-southern-insurgents 

 

๕.๑.๓ Bernama สำนักข0าวของทางการมาเลเซีย รายงานว0าการพูดคุยอย0างเปqนทางการคร้ังท่ีสองระหว0างผูSแทนรัฐบาลไทยกับผูSแทนบีอาร.เอ็นไดSผลทางบวก ท้ังสองฝ�าย

ไดSหารือประเด็นทางดSานเทคนิคและการจัดการเพ่ือปูทางไปสู0การสรSางสันติภาพอย0างย่ังยืนในพ้ืนท่ี จชต. 

(The second peace dialogue meeting between the Thai government and Barisan Revolusi Nasional (BRN) concluded on a positive note, where 

both sides discussed technical and administrative issues to pave the way for long-term peace in Thailand’s violence-wracked South.) 

ท่ีมาขSอมูล ; https://www.nst.com.my/news/nation/2020/03/571920/second-thai-talks-end-positive-note 
 
 

 


