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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๒ - ๖ ธ.ค. ๖๒ พบว>า มขี>าวเชิงบวก ๑๕๗ ข>าว 

จากที่มี ๑๒๗ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒) ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกับ จชต. มขี>าวเชิงลบ ๓๒ ข>าว ในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๔๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว 

(๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒) 

          ประเด็นเชิงลบ ได*แก: 

๑) อาชญากรรมในพ้ืนท่ี: อส.เดือดยิงอดีตทหารพรานดับ อ9างกวนใจน9องจนเกดิโทสะ   

๒) เหตุร*ายรายวัน:  ๑) โหดประกบยิงดับ 'หน.โกวิทย+' โครงการจุฬาภรณ+พัฒนา ๗ และ ๒) คนร9ายโหดข่ี จยย. ประกบยิงหัว สตรี มสุลมิป_ตตานีดับ ลูกชาย ๕ 

ขวบปลอดภัย  

๓) การเมือง: ๑) หมอสุภัทรโพสต+ 6 เหตุผล'ว่ิงไล>ลงุ', ๒) คอลมัน+ บนความเคลื่อนไหว: ถอดรหัส '6ส.ส.ปชป.' สะท9อนศึกในยังกรุ>น! และ ๓) 

ชาวจะนะค9านสุดตัวท>าเรอืน้ำลึก ถาม 'ถาวร' รู9จกัสภาพพื้นที่แค>ไหน 

     ประเด็นข:าวเชิงบวก ได*แก:  

๑) การเยียวยา: เรือ่งเล>าจากวันปะทะ...กับบ9านใหม>ของ "สะตียาเราะห+" แห>งคอลอตันหยง 

๒) การพูดคุยเพ่ือสันติสุข: ๑) หัวหน9าคณะเจรจาคนใหม>เปgดรับบีอาร+เอ็นร>วมเจรจาสันติสุขรัฐบาลไทย, ๒) ขอมาเลย+ทาบแกนนำ ตัวจริงมาคุย, ๓) 

คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ ฝากถึง BRN "มาคุยกันเถอะครบั" และ ๔) คณะพูดคุยฯ นัดพบ "บีอาร+เอ็น" คาดกลุ>มฮัสซัน ตอยิบ  

๓) การช:วยเหลือประชาชน: ๑) 'บิก๊ตู>' ห>วงชาวนราฯ หลงัน้ำท>วม ๑๓ อำเภอ สัง่เร>งช>วยเหลือด>วน และ ๒) ทหารเปrนทีพ่ึ่งของประชาชนในทุกโอกาส 

๔) ยาเสพติด: ๑) สงขลา-จบัเอเยนต+ยา, ๒) บูรณาการร>วมทกุภาคส>วน แก9ป_ญหายาเสพติดอย>างย่ังยืน เปgด Camp 35 รุ>น ๑ ปz ๖๓ ป_ตตานี คืนคนดีสู>สังคม และ 

๓) แม>ทัพภาคที่ ๔ เปgดเวทกีารประชุมสภาสันติสุขตําบล พร9อมจับมอืเดินแก9ไขป_ญหาพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต9ร>วมกัน 

๕) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยSสิน: ๑) ร.๕ พัน ๒ เปgดค>ายให9เย่ียมทหารใหม>, ๒) บทความพเิศษ: Fake News มหันตภัยร9าย ย่ิงกว>าขบวนการ 

แบ>งแยกดินแดน?, ๓) คอลัมน+ ข>าวสั้น: เกจิมอบของขลงัให9ทหารชายแดนใต9, ๔) คณะสงฆ+ ๔ จังหวัดชายแดนใต9รวมพลงัต้ังสมาคมปกป�องพุทธ และ ๕) บกุทลาย 

"ซัพพอร+ต ไซต+" จุดซ>อนตัวแก�งยิง ๑๕ ศพป�อม ชรบ. 
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          จากสถานการณ+ข>าวดังที่กล>าวข9างต9น ส>งผลให9การรบัรู9เชิงบวกทีม่ีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพิ่มข้ึน จาก ๑.๘๗ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๓ - ๒๙ พ.ย. ๖๒) เปrน 

๒.๔๓ ในสัปดาห+น้ี 

    ในส:วนของประเด็นสำคญัจากสื่อมวลชนต:างประเทศและภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต* ในช:วงวันท่ี ๓๐ พ.ย. ๖๒–๖ ธ.ค. ๖๒ ดังน้ี 

 มีรายงานข>าวเชิงบวกหลายช้ินเกี่ยวกับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต9ที่สื่อสารว>า กระบวนการมแีนวโน9มที่ดี โดยเฉพาะรายงานข>าวของ 

benarnews.org ระบุว>า ตัวแทนคณะพูดคุยฯ ฝ�ายรัฐบาลไทยได9มีการพบปะอย>างไม>เปrนทางการกับตัวแทนขบวนการบีอาร+เอ็น ที่กรุงเบอร+ลิน ประเทศเยอรมัน เมื่อเร็วๆน้ี 

โดยการประสานขององค+กรระหว>างประเทศแห>งหน่ึงในยุโรป ซึ่งการพบปะครั้งน้ีแม9ว>ามาเลเซียไม>ได9เกี่ยวข9อง แต>อับดุล ราฮิม นัวร+ หวัหน9าคณะผู9ประสานงาน และอำนวย

ความสะดวกกระบวนการพูดคุย ยืนยันกับ benarnews ว>า ได9รับรายงานการพบปะที่กรงุเบอร+ลินแล9ว เปrนการดำเนินการที่ดี 

         นอกจากน้ีรายงานข>าวช้ินอื่นๆ ก็มีเน้ือหาเชิงบวกบ>งช้ีว>า กระบวนการพูดคุยฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน ทัง้คำแถลงของ พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ ทีส่โมสรผู9สื่อข>าว

ต>างประเทศประจำประเทศไทย และ คำให9สมัภาษณ+ของนายณรงค+ ศศิธร เอกอัครราชฑูตไทยประจำกรุงกัวลาลมัเปอร+ 

        สื่อมาเลเซียรายงานว>าผู9บญัชาการตำรวจ และ ผู9บัญชาการหน>วยทหารในรัฐกลันตัน ยืนยัน กองกำลังทุกหน>วยงานที่ดูแลตรวจตราชายแดนมาเลเซีย-ไทย ปฏิบัติงาน

พร9อมเพรยีงเปrนปกติ แม9พื้นที่ชายแดนรัฐกลันตันจะประสบอุทกภัย พร9อมย้ำให9ประชาชนปฏิบัติตามกฏหมายเดินทางเข9าออกทางด>านตรวจคนเข9าเมอืง มิฉะน้ันจะถูก

ดำเนินคดีตามกฏหมาย 
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๒. ผลการวิเคราะหSสารสนเทศด*านการประชาสมัพันธS ประจำวันท่ี ๓๐ พ.ย. ๖๒ – ๖ ธ.ค. ๖๒ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข:าวเชิงบวก และประเด็นข:าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๒-๖ ธ.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก (เส9นทบึสเีขียว) ๑๕๗ ข>าว จากที่มี ๑๒๗ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกบั จชต. (เส9นทบึสีแดง) มขี>าวเชิงลบ ๓๒ ข>าว ในสัปดาห+น้ี จากทีม่ี ๔๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๓-

๒๙ พ.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่
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๒.๒ ค:าสัดส:วนระหว:างข:าวเชิงบวก และข:าวเชิงลบ 

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

วัน/เดือน/ปc จำนวนข:าวเชิงบวก (1) จำนวนข:าวเชิงลบ (2) ค:าสัดส:วน (3)=(1)/(2) 

2019-11-23 19 1 19 

2019-11-24 12 8 1.5 

2019-11-25 18 3 6 

2019-11-26 18 6 3 

2019-11-27 22 6 3.67 

2019-11-28 23 18 1.28 

2019-11-29 15 2 7.5 

 18.14 6.29 2.88 

2019-11-30 23 1 23 

2019-12-01 21 3 7 

2019-12-02 30 11 2.73 

2019-12-03 15 2 7.5 

2019-12-04 28 6 4.67 

2019-12-05 27 6 4.5 

2019-12-06 13 3 4.33 

 22.43 4.57 4.91 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ:งเล็ง ในช:วงวันท่ี ๓๐ พ.ย. ๖๒–๖ ธ.ค. ๖๒ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช>วงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๒-๖ ธ.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ๘ ข>าว จากที่ไม>มีข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ 

เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกับ จชต. ไม>มขี>าวเชิงลบทัง้ในสปัดาห+น้ี และ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) 

มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) หวัหน9าคณะเจรจาคนใหม>เปgดรับบีอาร+เอ็นร>วมเจรจาสันติสุขรัฐบาลไทย, ๒) ขอมาเลย+ทาบแกนนำ ตัวจริงมาคุย, 

๓) คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ ฝากถึง BRN "มาคุยกันเถอะครบั" และ ๔) คณะพูดคุยฯ นัดพบ "บีอาร+เอ็น" คาดกลุ>มฮสัซนั ตอยิบ  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๒-๖ ธ.ค. ๖๒ มขี>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๙ ข>าว จากที่ม ี๑๓ ข>าว ในสปัดาห+ที่แล9ว (๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) โหดประกบยิงดับ 'หน.โกวิทย+' โครงการจุฬาภรณ+พฒันา 7 และ ๒) คนร9ายโหดข่ี จยย. ประกบยิงหัว สตรี 

มุสลิมป_ตตานีดับ ลูกชาย 5 ขวบปลอดภัย  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๒-๖ ธ.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการเมอืงเกี่ยวกับ จชต. ๓ ข>าว จากที่มี ๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๑๐ ข>าว ในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี ๗ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> เปลวสีเงิน คนปลายซอย: เพื่อไทย 'หลอกแก9ผ9า' น9องใหม>  ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) หมอสุภัทรโพสต+ 6 เหตุผล'ว่ิงไล>ลงุ', ๒) 

คอลัมน+ บนความเคลื่อนไหว: ถอดรหัส '6ส.ส.ปชป.' สะท9อนศึกในยังกรุ>น! และ ๓) ชาวจะนะค9านสุดตัวท>าเรือน้ำลึก ถาม 'ถาวร' รู9จักสภาพพื้นที่แค>ไหน 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยSสิน 

 
ในช>วงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๒-๖ ธ.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๒๗ ข>าว จากที่ม ี ๓๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๓ - ๒๙ พ.ย. ๖๒) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ  ลดลง  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๓ ข>าว ในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๘ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ร.5 พัน 2 เปgดค>ายให9เย่ียมทหารใหม>, ๒) บทความพิเศษ: Fake News มหันตภัยร9าย 

ย่ิงกว>าขบวนการแบ>งแยกดินแดน?, ๓) คอลมัน+ ข>าวสั้น: เกจมิอบของขลงัให9ทหารชายแดนใต9, ๔) คณะสงฆ+ 4 จังหวัดชายแดนใต9รวมพลังต้ังสมาคมปกป�องพุทธ, ๕) 

บุกทลาย "ซัพพอร+ต ไซต+" จุดซ>อนตัวแก�งยิง 15 ศพป�อม ชรบ. และ ๖) 1 เดือน 15 ศพลำพะยา...4 หมายจบั - วิฯ 2 – ทลายแหล>งกบดาน ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) 

รายงาน: ระวังไฟใต9ลามสู>ไฟสงครามศาสนา จาก'พาไทยพุทธคืนถ่ิน'ถึง'อิสลามโมโฟเบีย', ๒) ศอ.บต.ฝ�า 'ไฟใต9' นำการพฒันาไม>น>าห>วง แต> 

กอ.รมน.ต9องเร>งดับไฟขัดแย9งทางศาสนา และ ๓) ยะลา-ชายแดนใต9 : 1 เดือนเหตุกราดยิงทีล่ำพะยา กบัการกลบัมาของความกลัวและหวาดระแวง 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๒-๖ ธ.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ๑๙ ข>าว จากที่มี ๒๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ 

ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกจิฯ มีข>าวเชิงลบ ๒ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีม่ี ๗ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ลดลง ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ทุ>ม 3.7 หมื่นล9าน ป_�นสนามบินภูธร, ๒) ททท.ใต9ลุยแผนท>องเที่ยวปz 63 ดัน 'ชุมพร 'เมืองรองดาวรุ>ง เจาะกลุ>มนักเที่ยว Gen Y, ๓) 

ป_ดฝุ�นโปรเจ็คท>าเรอืปากบารา-สงขลา เปgดเอกชนลงทุน PPP 1.7 หมื่นล9าน และ ๔) พฒันาชุมชนจังหวัดยะลา จับมือหน>วยงานภาคี MOU สบืสานอนุรักษ+ศิลป�ผ9าถ่ินไทย 

ดำรงไว9ในแผ>นดิน ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) ดัชนีความเช่ือมั่นใต9 พ.ย.วูบ จี้รัฐทบทวนมาตรการกระตุ9น และ ๒) โรคใบร>วงยางพาราระบาดหนัก 

กยท.ใช9โดรนพ>นสารป�องกันกำจัดเช้ือรา 
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๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๒-๖ ธ.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๕ ข>าว จากที่มี ๗ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ค>อนข9างคงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม>มีข>าวเชิงลบ ในสัปดาห+น้ี จากทีม่ี ๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนว โน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) สงขลา-จับเอเยนต+ยา, ๒) บูรณาการร>วมทุกภาคส>วน แก9ป_ญหายาเสพติดอย>างย่ังยืน เปgด Camp 35 รุ>น 1 ปz 63 

ป_ตตานี คืนคนดีสู>สังคม และ ๓) แม>ทัพภาคที่ 4 เปgดเวทกีารประชุมสภาสันติสุขตําบล พร9อมจบัมือเดินแก9ไขป_ญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต9ร>วมกัน  
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๒–๖ ธ.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสทิธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๒–๖ ธ.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารงุขวัญกําลงัพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๒–๖ ธ.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขป_ญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคบัใช*กฎหมาย 

             ในช>วงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๒–๖ ธ.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส:งผลกระทบต:อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต:อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส:งผลกระทบต:อการรับรู* 

 

การพูดคยุเพื,อสันตสิขุ 
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ประเด็นข:าวเชิงลบ 

๑. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) อส.เดือดยิงอดีตทหารพรานดับ อ9างกวนใจน9องจนเกิดโทสะ  และ  ๒) เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: ยิงอดีตอส.ดับ-จบีน9อง  

๒. เหตุร*ายรายวัน ๑) ประกบยิงเมียอาสาทหารพรานดับทีป่_ตตานีขณะข่ีรถมาพร9อมลกู, ๒) โจรใต9ข่ีจยย.จ>อยิงสาวมสุลิมดับ แต>ไว9ชีวิตลูกชายวัย6ขวบ, ๓) 

โหดประกบยิงดับ'หน.โกวิทย+' โครงการจุฬาภรณ+พัฒนา7, ๔) คนร9ายข่ีจยย.ไล>ประกบยิง'หน.โครงการจุฬาภรณ+7'ดับกลางเมืองยะลา, ๕) 

คนร9ายโหดข่ีจยย.ประกบยิงหัวสตรมีุสลิมป_ตตานีดับ ลูกชาย 5 ขวบปลอดภัย, ๖) ยิงภรรยาทหารพรานดับต>อหน9าลูกน9อย  และ  ๗) ประกบยิงเมียทหารพรานดับ  

๓. การเมือง ๑) ศาล นัดฟ_งคำสั่ง ช>อ 'พรรณิการ+ ฟ�องหมิ่น 'ปารีณา' คดีกล>าวหาโยงบึมกรุงฯ, ๒) ปชป. ถกเครียด ย้ำทำตามมติวิป รบ. 4 ส.ส.ยันจุดยืนโหวตสวน, ๓) 

'บิ๊กตู>'ขู>ปรบัครม.-ยุบสภาฯ แก9สภาฯล>ม-ปชป.โหวตสวน, ๔) มัดมือ'ส.ส.'หามคสช., ๕) หมอสุภัทรโพสต+6เหตุผล'ว่ิงไล>ลุง', ๖) หมอสุภัทรโพสต+6เหตุผล'ว่ิงไล>ลงุ', ๗) 

คอลัมน+ บนความเคลื่อนไหว: ถอดรหัส'6ส.ส.ปชป.'สะท9อนศึกในยังกรุ>น!, ๘) เรียงคนมาเปrนข>าว, ๙) ชาวจะนะค9านสุดตัวท>าเรือน้ำลึก ถาม'ถาวร'รู9จักสภาพพื้นที่แค>ไหน  

และ  ๑๐) รัฐแก9เกมหว่ันสภาล>มรอบ3 ลงดาบส.ส.แหกมติ  
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ประเด็นเชิงบวก 

๑. การเยียวยา ๑) ให9กำลงัใจ  และ  ๒) เรื่องเล>าจากวันปะทะ...กับบ9านใหม>ของ "สะตียาเราะห+" แห>งคอลอตันหยง,  

๒. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) ภาพข>าว: คอลัมน+ เกบ็ตกข>าวฮาประสาทหาร: มิตรเก>า, ๒) คอลัมน+ เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร, ๓) คอลัมน+ กากีกะสเีขียว  และ  ๔) 

'มท.' มอบรางวัล'นอภ.แหวนเพชร-ปลัดอำเภอแหวนทองคำ'เชิดชูขรก.ทำประโยชน+ปท.,  

๓. การพูดคุยเพ่ือสันติฯ ๑) โจทย+ยากพูดคุยแกนนำบีอาร+เอ็น ปมเลิกก>อการร9าย พึ่ง 'มาเลย+' ทั้งหารือ-ปราบด9วยกม., ๒) ไฟใต9 : 

หัวหน9าคณะเจรจาคนใหม>เปgดรบับอีาร+เอ็นร>วมเจรจาสันติสขุรัฐบาลไทย, ๓) ขอมาเลย+ทาบแกนนำตัวจริงมาคุย, ๔) คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฯฝากถึง BRN 

"มาคุยกันเถอะครับ", ๕) คณะพูดคุยฯนัดพบ "บีอาร+เอ็น" คาดกลุ>มฮสัซัน ตอยิบ  และ  ๖) โต�ะพูดคุยดับไฟใต9คืบนัดถก'บีอาร+เอ็น'กลุ>มฮสัซัน ตอยิบ,  

๔. ความร:วมมือไทย-มาเลยS คอลัมน+ ข>าวทะลคุน: อดุลย+ แสงสิงแก9ว เครื่องราชฯ'ตานศรี'  

๕. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทS ๑) คอลัมน+ เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: รับศพผอ.ส>งน้ำป_ตตานี, ๒) แบมบีน่ีฯ สรรค+สร9างสงัคมเอือ้อาทร, ๓) สกู�ปหน9า 1: 

'ป¡าเปรม'กบัเยาวชน 'สานใจไทย' โครงการดีๆ 'สู>ใจใต9'๔) คอลัมน+: ย้ิมเยาะเล>นหวัวเต9นย่ัวเหมอืนฝ_น: 'I'm Not Your F***ing Stereotype' 'หนังสั้นไทย' สะท9อนป_ญหา 

'เด็กสาวมสุลมิ' คว9ารางวัลใหญ>ที่ 'สงิคโปร+', ๕) คอลมัน+ สกู�ปหน9า 1: 'ป¡าเปรม'กับเยาวชน 'สานใจไทย' โครงการดีๆ 'สู>ใจใต9', ๖) ภาพข>าว: เท>าทันสื่อ, ๗) คอลัมน+ Money 

Pro: สันติสุขจะเกิดได9 หากทกุคนต9องการสันติสุข, ๘) 'มลูนิธิหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ9าอยู>หัว รัชกาลที่ 9' แหล>งข9อมูลดนตรี นาฏศิลป� 

และศิลปะการแสดงของชาติ, ๙) ชานชาลานักเขียน: เรื่องสัน้รางวัลเหลืองปรีดียาธร-ค>ายการเขียน ณ โรงเรียนบรบือ  และ  ๑๐) 

'ผมเช่ือว>าออทิสติกหายได9'พ>อพระของเด็กพเิศษให9โอกาส-เปgดมูลนิธิ-สร9างอาชีพ,  

๖. กระบวนการยุติธรรม ๑) 'ศาล'อบรมเข9ม! รปภ.สถานที-่คน คุมเท>าสนามบิน, ๒) เข9มรปภ.-เพิ่มตำรวจศาล1180นาย  และ  ๓) ศาลคืนเปrนธรรม5ผู9ต9องหาบึ้ม,  

๗. กีฬา ๑) ส.บอลไฟเขียววัดโบสถ+ใช9สนามอบจ.พจิิตรลุยลกี3, ๒) 'ป_ตตานี'ขอเวลาสองปzข้ึนลกีสงูสุดเมืองไทย  และ  ๓) ด9านหลงัของสนาม,  

๘. การช:วยเหลือประชาชน ๑) 'มท.2'ห>วงชาวใต9เจอมรสุม2เดือน, ๒) ฝนถล>มใต9อ>วม สัง่ปgดน้ำตก6แห>ง, ๓) ฝนถล>มใต9สุไหงโก-ลกน้ำท>วม, ๔) ช>วยท>วม, ๕) 

เตือน'8จว.ใต9' คลื่น-ฝนถล>ม, ๖) ทางคนทางข>าว: เย่ียมน้ำท>วม, ๗) น้ำท>วมนราธิวาสประกาศ13อำเภอเปrนเขตภัยพิบัติ, ๘) คอลัมน+ ข>าวสดทั่วไทย: ยะลา-ดินสไลด+, ๙) 

บิ๊กแป¬ะสั่งจัดการพวกกักตุนสินค9าขายแพงน้ำท>วมนราฯ, ๑๐) นราธิวาสปgดโรงเรียน 35 แห>ง อุตุฯเตือนรับมือฝนถล>มอกีรอบ, ๑๑) ยังอ>วม, ๑๒) นราฯจมบาดาล 

ตันหยงมสั-โกลกสำลักน้ำ!, ๑๓) นราธิวาสจ>อประกาศ เขตภัยพิบัติน้ำท>วม กรมอุตุเตือนทั่วไทย, ๑๔) 'บิก๊ตู>'ห>วงชาวนราฯ หลังน้ำท>วม13อำเภอ สั่งเร>งช>วยเหลือด>วน, ๑๕) 
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นราธิวาส13อำเภอ เขตภัยพิบัติน้ำท>วม เตือนกทม.รับหนาว, ๑๖) 'วราวุธ'สั่งระดมหน>วยงานทส.ช>วยน้ำท>วมภาคใต9เร>งฟ�นฟูหลังน้ำลด, ๑๗) 

ปภ.แจงสถานการณืน้ำท>วม'ยะลา-นราธิวาส' เร>งสำรวจความเสียหายฟ�นฟ,ู ๑๘) มท.1สัง่การผวจ.ยึด5แนวแทางปรบัแผนรบัมือภัยแล9ง, ๑๙) 

กรมชลฯเร>งระบายน้ำ3จว.ใต9 หลังฝนถล>มทำน้ำท>วม, ๒๐) มท.1ตรวจน้ำท>วม-เย่ียมผู9ประสบภัยนราธิวาสพรุ>งน้ี, ๒๑) เร>งระบายน้ำ 3จว.ใต9ท>วมหลายวัน 

กทม.เย็นแตะ13องศา, ๒๒) กรมชลฯพร9อมรับมอืน้ำท>วมใต9, ๒๓) พปชร.ห>วงน้ำท>วมหลายอำเภอ'นราธิวาส' สั่งสส.ลงพืน้ที่ช>วยเหลอืด>วน, ๒๔) เจอแล9ว! 

ร>างเด็กหญิง6ขวบ สังเวยน้ำหลากนราธิวาส, ๒๕) มท.2 นำคณะลงพื้นทีห่าดชลาทัศน+ สำรวจความเสียหาย แนวชายหาด, ๒๖) นายกฯ ห>วงพี่น9องชาวนราธิวาส 

สั่งทกุหน>วยเร>งช>วย แก9ป_ญหาน้ำท>วม, ๒๗) ปภ.รายงานแม>น้ำสุไหงโก-ลกระดับน้ำเพิ่มข้ึน เร>งช>วยเหลือชาวบ9าน, ๒๘) 

ปภ.รายงานสถานการณ+อทุกภัยในพื้นทีจ่ังหวัดนราธิวาส เร>งระบายน้ำและช>วยเหลือผู9ประสบภัยในเบื้องต9นแล9ว, ๒๙) 

'จักรทิพย+'สั่งเปgดโรงพักให9ปชช.ผู9ประสบภัยน้ำท>วมนราธิวาสเข9าพักอาศัยช่ัวคราว, ๓๐) พปชร.ส>งส.ส.ในพื้นทีล่งช>วยเหลือน้ำท>วมนราธิวาส, ๓๑) 

ปภ.รายงานสถานการณ+อทุกภัยในพื้นทีจ่ังหวัดนราธิวาสและยะลา เร>งระบายน้ำและช>วยเหลือผู9ประสบภัยโดยเร็ว  และ  ๓๒) ทหารเปrนที่พึง่ของประชาชนในทุกโอกาส,  

๙. ยาเสพติด ๑) เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: สาวใหญ>ค9ายาบ9า-ไอซ+, ๒) พลตรีอาคม พงศ+พรหม, ๓) คอลัมน+ ข>าวสดทั่วไทย: สงขลา-จบัเอเยนต+ยา, ๔) 

บูรณาการร>วมทกุภาคส>วน แก9ป_ญหายาเสพติดอย>างย่ังยืน เปgด Camp 35 รุ>น 1 ปz 63 ป_ตตานี คืนคนดีสู>สังคม  และ  ๕) แม>ทัพภาคที่ 4 

เปgดเวทกีารประชุมสภาสันติสุขตําบล พร9อมจับมือเดินแก9ไขป_ญหาพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต9ร>วมกัน,  

๑๐. การศึกษา อินทัช สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียน ครู และโรงเรียนในจงัหวัดนครราชสีมา พร9อมปลูกฝ_งให9รกัษ+สิ่งแวดล9อม  

๑๑. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) บขส.ครึ่งราคาถึง15ธ.ค., ๒) น่ังบขส.ครึ่งราคาถึง15ธันวา, ๓) คอลัมน+: แฟ�มข>าว: ทุ>ม 3.7 หมื่นล9าน ป_�นสนามบินภูธร๔) 

'เด็มโก9'คว9างานใหม>กฟผ., ๕) ททท.ใต9ลุยแผนท>องเที่ยวปz'63 ดัน'ชุมพร'เมืองรองดาวรุ>ง เจาะกลุ>มนักเที่ยว Gen Y, ๖) ททท.ใต9ลุยแผนท>องเที่ยวปz'63 

ดัน'ชุมพร'เมืองรองดาวรุ>ง เจาะกลุ>มนักเที่ยว Gen Y, ๗) บขส.ดัมพ+ช็อกโลก50%หนุนเที่ยววันธรรมดา, ๘) ข>าวภูมิภาค : 5 ธันวาคม 2562, ๙) 

DEMCOคว9างานกฟผ.มลูค>า120ล.หนุนแบ็กล็อกโต, ๑๐) ป_ดฝุ�นโปรเจ็คท>าเรือปากบารา-สงขลา เปgดเอกชนลงทุน PPP 1.7 หมื่นล9าน, ๑๑) 

บขส.หนุนท>องเที่ยววันธรรมดาลดราคา50%ทุกที่น่ัง, ๑๒) ท>องยุทธภพ: 'ศักด์ิสยาม' ฟ�นปากบารา เติมฝ_น'เนวิน', ๑๓) เรื่องเก>าเล>าสนุก: 

สุวรรณภูมิคือแผ>นดินที่เกลื่อนไปด9วยทอง! ไทยกลายเปrนประเทศผู9ส>งทองออกนอกแล9ว!!, ๑๔) ททท.ภาคใต9ชีทิศทางปz'63 'ชุมพร' เมืองรองดาวรุ>งมาแรง  และ  ๑๕) 

พัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา จบัมือหน>วยงานภาคี MOU สบืสานอนุรักษ+ศิลป�ผ9าถ่ินไทย ดำรงไว9ในแผ>นดิน,  
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๑๒. การยกระดับคณุภาพชีวิต ๑) สมาคมพัฒนาศักยภาพเยาวชนชายแดนใต9 จัดนิทรรศการสานพลงัเด็กและเยาวชนด9วยสิทธิเพื่อสันติภาพ, ๒) 

องค+กร'หัวใจดวงใหม>'พัฒนาเด็กชายแดนใต9, ๓) นักว่ิงจิตอาสาระดมทุนผู9ใจบญุซื้อเครื่องมือแพทย+รพ.ขาดแคลน, ๔) คอลัมน+ ส>องโรคไขสุขภาพ: โรคฉ่ีหนู, ๕) รัชกาลที่ 9 

พระผู9ทรงทัดดินต>างปg²นเกล9า, ๖) นกชายเลนทีร่ัก, ๗) คอลมัน+ ข>าวสั้น: ปลุก ศอ.บต.สร9างสุขประชาชน, ๘) นายลลิต ถนอมสิงห+, ๙) ทั่วถ่ินไทย ก>าวไกลการศึกษา: 

ประเพณีลงแขกดำนา, ๑๐) เตือนรบัมือหนาว เย็นฮวบ6-10องศา ระหว>าง3-10ธันวาฯ, ๑๑) เลขาธิการ ศอ.บต.ถก จนท.ศูนย+ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต9, ๑๒) 

ฝนตกถนนลื่นต9องระวังเสมอ วันเดียว'ตายคาที่'56ศพ, ๑๓) ระดมทุนหาของขวัญปzใหม>ส>งใจให9เด็กป�วย ทำบญุต9อนรบัปzใหม> 2563 แบมบีน่ี วิลล>า จัดงาน 'ตลาดนัดเทใจ' 

ระดมพลคนใจกุศลสร9างสรรค+พื้นที่แห>งการให9, ๑๔) นายกฯ นำทำกิจกรรมจิตอาสาวันพ>อแห>งชาติ ขอร>วมทำความดี รกัและสามัคคีกัน  และ  ๑๕) 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย+นักวิทยาศาสตร+ดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil 

Scientist),  

๑๓. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยSสิน ๑) ร.5พัน2เปgดค>ายให9เย่ียมทหารใหม>, ๒) บทความพิเศษ: Fake News มหันตภัยร9าย 

ย่ิงกว>าขบวนการแบ>งแยกดินแดน?, ๓) คอลมัน+ ข>าวสั้น: เกจิมอบของขลงัให9ทหารชายแดนใต9, ๔) ล>า'กามารูดิง'ฆ>าชรบ.15ศพ, ๕) จนท.ปะทะเดือดโจรใต9 

ส>งชุดจู>โจมเคลื่อนที่ล>า, ๖) คณะสงฆ+4จงัหวัดชายแดนใต9รวมพลงัต้ังสมาคมปกป�องพุทธ, ๗) ห9ามวงจรอเิลก็ทรอนิกส+ชายแดนใต9, ๘) เตือนพระระวังส>งข9อความออนไลน+, 

๙) ยะลาปะทะเดือดจ>อหมายจับอีก6, ๑๐) บุกทลาย "ซัพพอร+ต ไซต+" จุดซ>อนตัวแก�งยิง 15 ศพป�อม ชรบ., ๑๑) ภาพข>าว: ตรึงพื้นที่, ๑๒) 1 เดือน 15 ศพลำพะยา...4 

หมายจบั - วิฯ 2 - ทลายแหล>งกบดาน, ๑๓) ตม.ทลายแก�งไทย-จีนปลอมพาสปอร+ต แฉสุดแสบทำหลกัฐานเทจ็ สวมบัตรคน'สาบสูญ', ๑๔) 

สั่งเด9ง'ผกก.ลำใหม>'เซ>น15ศพชรบ. ออกหมายจับ'กามารูดิง'คนร9ายรายที่4, ๑๕) ออกหมายจับเพิ่มยิงชรบ.ยะลา15ศพ ก>อนเด9งผกก.ลำใหม>, ๑๖) 

จนท.ทีป่gดเขาไล>ล>า'โจรใต9'ฆ>าหมู>ชรบ.ลำพะยาหนีเตลิด, ๑๗) เจอจะๆลิสต+ช่ือ'โจรใต9'ร>วมยิงชรบ. พ>วงแผนสังหารผู9อ>อนแอ จ>ออีก 6 หมายจบั, ๑๘) 

ด>วน!!!จนท.ปะทะเดือดกองกำลังติดอาวุธ ยิงสน่ันภูเขาทีก่รงปgนัง, ๑๙) ออกหมายจับเพิ่มอีก6ราย แก�งยิงถล>มป�อมชรบ.ลำพะยา, ๒๐) ล>า'กามารูดิง'ฆ>าชรบ.15ศพ, ๒๑) 

ปgดเขาปะทะคนร9ายแก�งฆ>าชรบ.15ศพ, ๒๒) กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9า ร>วมกิจกรรม ติดริบบิ้นขาว เน่ืองในวันยุติความรุนแรงต>อสตรีสากล  และ  ๒๓) แม>ทัพภาคที่ 4 

ประชุมคณะประสานงานระดับพืน้ที่ ครั้งที่ 2 ประจำปz 2563 เพื่อรับฟ_งป_ญหาและร>วมแก9ไขป_ญหาจงัหวัดชายแดนภาคใต9,  

๑๔. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) แวดวงการศึกษา: มอบวัฒนธรรมจังหวัดเคลื่อน'บวร', ๒) ทั่วไทย'ปฏิบัติธรรม'ถวายพระราชกุศลร.9 โคราชบรรพชา99รปู, ๓) รัฐบาลโต9 

"บุหงารายา" แจงเคารพอัตลักษณ+มลายู-ส>งเสริมการใช9ภาษายาวี, ๔) คอลัมน+ ทั่วถ่ินไทย ก>าวไกลการศึกษา: ประเพณีลงแขกดำนา, ๕) 'เจ9าบ>าว'โร>แจงดราม>า 
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รับวิวาห+ซ9อน-'เมีย1'รู9อยู>ก>อนแล9ว!, ๖) 26 ธ.ค.น้ี คนไทยรอชม 'สุริยุปราคาบางส>วน' ส>งท9ายปz, ๗) รัฐโต9กลุ>ม'บหุงารายา'ยันไทยส>งเสริมภาษาถ่ินในชายแดนใต9, ๘) 26 

ธ.ค.อย>าพลาด! 'สรุิยุปราคา' ส>งท9ายปzจอ, ๙) คมเลนส+สองพระ  และ  ๑๐) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส จัดกจิกรรมค>ายเยาวชนพหุวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส 

รุ>นที่ 1 เพื่อให9เยาวชนเกิดความเข9าใจ และเรียนรู9การอยู>ร>วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม,  

๑๕. สิทธิมนุษยชน แม>ทัพภาคที่ 4 ร>วมประชุมหารือกบัคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห>งชาติ ประสานความร>วมมือด9านการคุ9มครองสทิธิมนุษยชนในพื้นที่ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต9  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต:อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต:อสถานการณS จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพิ่มข้ึน จาก ๑.๘๗ ในสปัดาห+ที่แล9ว 

(๒๓ - ๒๙ พ.ย. ๖๒) เปrน ๒.๔๓ ในสปัดาห+น้ี ในมิติของแนวโน9มการรบัรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต:างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช:วงวันท่ี ๓๐ พ.ย. ๖๒–๖ ธ.ค. ๖๒ 

 มีรายงานข>าวเชิงบวกหลายช้ินเกี่ยวกับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต9ที่สื่อสารว>า กระบวนการมแีนวโน9มที่ดี โดยเฉพาะรายงานข>าวของ 

benarnews.org ระบุว>า ตัวแทนคณะพูดคุยฯ ฝ�ายรัฐบาลไทยได9มีการพบปะอย>างไม>เปrนทางการกับตัวแทนขบวนการบีอาร+เอ็น ที่กรุงเบอร+ลิน ประเทศเยอรมัน เมื่อเร็วๆน้ี 

โดยการประสานขององค+กรระหว>างประเทศแห>งหน่ึงในยุโรป ซึ่งการพบปะครั้งน้ีแม9ว>ามาเลเซียไม>ได9เกี่ยวข9อง แต>อับดุล ราฮิม นัวร+ หัวหน9าคณะผู9ประสานงาน และอำนวย

ความสะดวกกระบวนการพูดคุย ยืนยันกับ benarnews ว>า ได9รับรายงานการพบปะที่กรงุเบอร+ลินแล9ว เปrนการดำเนินการที่ดี 

         นอกจากน้ีรายงานข>าวช้ินอื่นๆ ก็มีเน้ือหาเชิงบวกบ>งช้ีว>า กระบวนการพูดคุยฯ จะมีการเปลีย่นแปลงที่ดีข้ึน ทัง้คำแถลงของ พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ ทีส่โมสรผู9สื่อข>าว

ต>างประเทศประจำประเทศไทย และ คำให9สมัภาษณ+ของนายณรงค+ ศศิธร เอกอัครราชฑูตไทยประจำกรุงกัวลาลมัเปอร+ 

        สื่อมาเลเซียรายงานว>าผู9บญัชาการตำรวจ และ ผู9บัญชาการหน>วยทหารในรัฐกลันตัน ยืนยัน กองกำลังทุกหน>วยงานที่ดูแลตรวจตราชายแดนมาเลเซีย-ไทย ปฏิบัติงาน

พร9อมเพรยีงเปrนปกติ แม9พื้นที่ชายแดนรัฐกลันตันจะประสบอุทกภัย พร9อมย้ำให9ประชาชนปฏิบัติตามกฏหมายเดินทางเข9าออกทางด>านตรวจคนเข9าเมอืง มิฉะน้ันจะถูก

ดำเนินคดีตามกฏหมาย 

 

๕.๑ สื่อต:างประเทศหลายสำนักรายงานท:าทีของพล.อ.วัลลภ รักเสนาะ หัวหน*าคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขจชต. ในงานแถลงข:าวเป�ดตัวคณะพูดคุยฯท่ีสโมสรผู*สื่อข:าว

ต:างประเทศประจำประเทศไทย เมื่อวันศุกรSท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๕.๑.๑ สำนักข:าว benarnews.org รายงานเมื่อวันท่ี ๓ ธันวาคม พล.อ.วัลลภ หัวหน*าคณะพูดคยุฯเป�ดตัวคณะผู*แทนฝ�ายรัฐบาลไทยชุดใหม: ท่ีเพ่ิงได*รับการแต:งต้ัง

เมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ต:อประชาคมต:างประเทศ แสดงความมุ:งมั่นท่ีจะยุติความขัดแย*งท่ียืดเยื้อกับกลุ:มกบฏแบ:งแยกดินแดน พร*อมพูดคุยกับผู*เห็นต:างทุกกลุ:ม 

โดยเฉพาะ กลุ:มท่ีคุมกำลังติดอาวุธในพ้ืนท่ี ซึ่งแม*ว:าไม:ได*ระบุชื่อ แต:ก็เป�นทราบกันว:า หมายถึงกลุ:มบีอารSเอ็น 

Benarnews มีข*อสังเกตว:า ท:าทีของพล.อ.พัลลภ แตกต:างจากพล.อ.อภิรัชตS คงสมพงษS ผู*บญัชาการทหารบก โดยพล.อ.พัลลภ พูดถึงการกระบวนการสร*างสันติ

สุขจชต.ว:า เป�นวาระแห:งชาติ และคณะพูดคุยชุดน้ีให*ความสำคญักับ คณุค:าความเป�นมนุษยSและเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต:าง 

(Thailand’s new chief negotiator in peace talks with Deep South rebels expressed his determination to end the long-running separatist conflict 

in the border region as he introduced himself and his team to the international community last week. 
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Wanlop Rugsanaoh did not name Barisan Revolusi Nasional (BRN), the Patani Malay insurgent group that controls virtually all of the combatants 

on the rebel side. But his team intended to talk to all the armed separatist groups, especially those that could influence the situation in the 

field, the retired army general and former National Security Council chief said during a press conference Friday in Bangkok. 

Engaging in a peace process with the southern rebels was part of a national agenda, Wanlop told reporters. The tone of his remarks contrasted 

with recent comments by the Thai army chief, Gen. Apirat Kongsompong, and other government officials on how Bangkok should handle the 

conflict in the far south. 

The negotiator spoke about the importance of human dignity, compromise and respecting differences as he outlined his approach to the new 

job, while Apirat had talked tough by suggesting that the southern rebels must be crushed by any necessary means.) 

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

12032019095130.html?fbclid=IwAR1m9n6GHCBWg_JgYC6XANKxooF_z7FhqTsqp2RErBsgHkk9r0TOXwKGyos 

 

๕.๑.๒ สำนักข>าว bernama รายงานเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ว>าพล.อ.วัลลภ รักเสนาะ หัวหน9าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต.มีความหวังว>ากระบวนการพูดคุยเพื่อหาทางยุติ

ความขัดแย9งในจชต.จะเริ่มข้ึนอีกครั้งในปzหน9า พร9อมเรียกร9องให9กลุ>มผู9เห็นต>างจากรฐัทุกกลุ>มรวมทัง้กลุ>มติดอาวุธบีอาร+เอ็นเข9าร>วมโต�ะพูดคุย 

“เรามีการประสานงานกับผู9อำนวยความสะดวก(รัฐบาลมาเลเซียโดยตลอด) และหวังว>าผู9เห็นต>างทกุกลุ>มจะเข9าร>วมกระบวนการพูดคุย ในไม>ช9า” กล>าว พล.อ.พัลลภ 

Gen Wanlop Rugsanaoh, Thailand's new lead negotiator for the peace talks involving the Muslim-majority provinces in southern Thailand, is 

hopeful that process can resume next year to find solutions to end the decades-long conflict and restore peace in there. 
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Gen Wanlop, who was appointed as the new chief negotiator effective Oct 1, urged all groups even if they had differing views, including the 

armed wing of Barisan Revolusi Nasional (BRN), to join the negotiating table. 

 

“We are coordinating with the Malaysian facilitator. We want all groups with different views talk to us. Malaysia will facilitate us. 

 

“We want this to happen soon (talks under his leadership). (How soon?) there is a chance come the new year,” he told Bernama here when 

contacted today. 

ที่มาข9อมลู ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1795220 

 

๕.๑.๓ สำนักข>าว bernama รายงานเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม อ9างคำให9สมัภาษณ+ของนายณรงค+ ศศิธร เอกอัครราชฑูตไทยประจำกรุงกัวลาลัมเปอร+แสดงความช่ืนขมบทบาท

ของรัฐบาลมาเลเซียที่ทำหน9าที่อไนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยเพือ่สันติสุข จชต. พร9อมทั้งพูดถึงกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขว>าเปrนกระบวนการที่ใช9เวลานาน

นาน แต>ก็มีความหวังว>าจะได9ผลเปrนที่น>าพอใจในการหาทางออกแก9ป_ญหา จชต. 

(Thailand appreciates Malaysia's role and efforts in facilitating the peace talks between Bangkok and the insurgent groups in Thailand's troubled 

southern region, said the Kingdom's ambassador here, Narong Sasitorn. 

 

While acknowledging that the negotiations will be challenging and time-consuming, he expressed his optimism that the outcome will be a 

positive one. 

 

"We value Malaysia's role as a facilitator in this peace talk efforts because we attach great importance to this process. 
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“We want to find a peaceful solution to the problems in the south,” he told Bernama at Thailand's ) 

ที่มาข9อมลู ;  http://www.bernama.com/en/news.php?id=1797052 

 

๕.๒ benarnews.org รายงานเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม อ9างข9อมูลจากเจ9าหน9าที่ความมั่นคงมาเลเซีย ระบุว>า ตัวแทนคณะพูดคุยฯฝ�ายรัฐบาลไทยได9พบหารืออย>างไม>เปrน

ทางการกับตัวแทนกลุ>มติดอาวุธบีอาร+เอ็น ทีป่ระเทศเยอรมนั เมื่อเร็วๆน้ี ทำให9มีความหวังว>ามากข้ึนว>า บีอาร+เอน็ปzกที่กมุการนำกองกำลังติดอาวุธจะเข9ามร>วมโต�ะพูดคุย

เพื่อสันติสุข จชต. 

 

เจ9าหน9าที่มาเลเซียรายหน่ึง ทีเ่ปrนตัวกลางการพูดคุยเพือ่สันติสุขมาต้ังแต>ปz 2558 กล>าวว>า เมื่อสปัดาห+ที่แล9ว รัฐบาลมาเลเซียได9ทราบมาว>า คณะผู9เจรจาของรัฐบาลไทย

และตัวแทนของขบวนการแนวร>วมปฏิวัติแห>งชาติมลายูป_ตตานี (บีอาร+เอ็น) กลุ>มแบ>งแยกดินแดนที่ใหญ>ทีสุ่ดและมีอำนาจที่สุดในสามจังหวัดชายแดนใต9ของไทย ได9ประชุม

กันในกรุงเบอร+ลิน 

“เราได9รบัข9อมลูเกี่ยวกับการประชุมน้ีจากฝ�ายไทย” เมื่อสัปดาห+ทีแ่ล9ว นายโมห+ด ฟาดลี จามลัอูดิน สมาชิกคนหน่ึงของสภาความมั่นคงแห>งชาติมาเลเซีย บอกแก>เบนาร+

นิวส+เมื่อวันจันทร+ 

เขากล>าวว>า การประชุมในกรุงเบอร+ลินน้ัน มีการพูดคุยกันระหว>างสองฝ�าย หลายครั้งติดต>อกัน โดยมอีงค+กรระหว>างประเทศองค+กรหน่ึงเปrนตัวกลาง แต>ไม>มีการปรกึษา

ล>วงหน9ากบัมาเลเซียเกี่ยวกับการประชุมครั้งน้ี 

“รัฐบาลมาเลเซียผู9อำนวยความสะดวกในการเจรจา ไม>ได9รบัแจ9งให9ทราบล>วงหน9าถึงการพูดคุยลับครัง้น้ี” นายโมห+ด ฟาดลี จามัลอูดิน ผู9เปrนหน่ึงในคณะทำงานร>วมของ

กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขในชายแดนใต9 กล>าว 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

23 

รัฐบาลมาเลเซีย “ไม>ทราบถึงความเกี่ยวข9อง” ขององค+กรระหว>างประเทศอีกองค+กรหน่ึง “ในกระบวนการพูดคุยเพื่อสนัติสุขอย>างเปrนทางการ” นายโมห+ดกล>าวต>อ 

นับต้ังแต>เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 เปrนต9นมา รัฐบาลไทยได9เข9าร>วมในการพูดคุยกับกลุ>มมาราปาตานี ซึง่เปrนกลุ>มทีป่ระกอบด9วยตัวแทนจากกลุ>มผู9ก>อความไม>สงบหลาย

กลุ>มและบรรดากลุ>มย>อยในชายแดนใต9 รวมทั้งฝ�ายการเมืองของกลุ>มบีอาร+เอ็น ต้ังแต>เกิดสถานการณ+ความไม>สงบโดยกลุ>มผู9ต9องการแบ>งแยกดินแดนข้ึนในปz 2547 เปrนต9น

มา มีผู9เสียชีวิตแล9วร>วม 7,000 ราย จากเหตุความรุนแรงในสามจงัหวัดชายแดนใต9 

ขณะที่ เมื่อวันศุกร+ทีผ่>านมา พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ หัวหน9าคณะพูดคุยคนใหม>ของรัฐบาลไทยในการเจรจากบักลุ>มมาราปาตานี ได9แนะนำตัวและคณะของตน และกล>าว

ระหว>างการแถลงข>าวที่กรงุเทพฯ ว>า ตนคาดว>าจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนเกี่ยวกบัคู>เจรจาในกระบวนการพูดคุยเพือ่สันติสุข 

การพูดคุยอย>างเปrนทางการที่มมีาเลเซียเปrนตัวกลางน้ัน ไม>ได9มีมานานหลายเดือนแล9ว และการพูดคุยที่ผ>าน ๆ มาก็ขาดความคืบหน9าที่สำคัญ และยังมีการกล>าวหาว>า 

บรรดาผู9นำหัวรุนแรงของกลุ>มบีอาร+เอ็น ซึ่งเปrนผู9บงการกองโจรในสนาม ไม>เข9าร>วมในการเจรจาและไม>ให9การสนับสนุนความพยายามเพื่อสันติภาพดังกล>าวด9วย 

เมื่อวันจันทร+ เบนาร+นิวส+ได9ติดต>อกบั นายอับดุล ราฮิม นูร+ ผู9อำนวยความสะดวกของมาเลเซยีในการพูดคุยเพื่อสันติสุข เพื่อขอคำยืนยันว>า ฝ�ายทหารของกลุ>มบีอาร+เอ็นจะ

เข9าร>วมในการเจรจา หลงัจากที่ไม>เข9าร>วมการเจรจามานานกว>าสี่ปz 

“ดูเหมือนจะเปrนเช>นน้ัน” นายอับดุล ราฮิม นูร+ ตอบทางโทรศัพท+ “ผมรู9 และก็ได9รบัแจ9งมาอย>างน้ัน นับเปrนสิ่งที่ดี” 

เมื่อต9นเดือนน้ี สองแหล>งข>าวในมาเลเซีย บอกแก>เบนาร+นิวส+ว>า ฝ�ายการทหารของกลุ>มบีอาร+เอ็นได9ตกลงเข9าร>วมการเจรจากับ พล.อ.วัลลภ และนายอบัดุล ราฮิม นูร+ โดย 

พล.อ.วัลลภ ได9รับการแต>งต้ังเมือ่เดือนกันยายน ให9เปrนหัวหน9าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขของรฐับาลไทย ขณะที่นายอับดุล ราฮิม นูร+ ได9รับการแต>งต้ังเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 

“[เ]มื่อไม>มีคำมั่นจากฝ�ายการทหาร และเฉพาะฝ�ายการเมืองเท>าน้ันทีเ่กี่ยวข9องในการเจรจา ความรุนแรงและสิ่งที่พูดคุยกันบนโต�ะเจรจาก็ไม>สอดคล9องกนั” กล>าวโดย

เจ9าหน9าที่คนหน่ึงของรฐับาลมาเลเซีย ผู9ทีม่ีความใกล9ชิดกบัเรื่องน้ีและขอสงวนนาม เพราะไม>ได9รบัอนุญาตให9ขยายเรื่องน้ีต>อสาธารณชน 
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“อย>างไรก็ตาม ครั้งน้ี ผู9นำการเจรจาจะเปrนผู9นำกลุ>มบีอาร+เอ็นที่มีอำนาจจริง ๆ ซึ่งเปrนฝ�ายการทหารทีม่ีอำนาจในพื้นที ่และเปrนผู9ทีร่ับผิดชอบต>อเหตุการณ+ทีเ่กิดข้ึน” 

แหล>งข>าวรายดังกล>าวบอกแก>เบนาร+นิวส+ 

แหล>งข>าวน้ันยังกล>าวด9วยว>า ผู9นำของกลุ>มบีอาร+เอ็นอาจเข9าร>วมในการพูดคุยด9วย เพราะชอบ พล.อ.วัลลภ และนายอบัดุล ราฮิม นูร+ มากกว>าเจ9าหน9าที่ชุดก>อน 

“อาจเปrนเพราะความน>าเช่ือถือของนายอับดุล ราฮมิ นูร+ ในฐานะอดีตผู9บญัชาการตำรวจ และวิธีการทำงานของเขาในระหว>างดำรงตำแหน>ง ผบ.ตร.ของมาเลเซียก็เปrนได9” 

เจ9าหน9าที่มาเลเซียกล>าว 

“ประการที่สอง การแต>งต้ัง พล.อ.วัลลภ ข้ึนเปrนหัวหน9าคณะพูดคุยแทนพล.อ.อุดมชัย ทำให9กลุ>มบีอาร+เอ็นรู9สกึเบาใจข้ึน” เจ9าหน9าที่รายดังกล>าวกล>าว โดยหมายถึง พล.อ.

อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต+ ผู9ที่เปrนหัวหน9าคณะพูดคุยต้ังแต>เดือนตุลาคม 2561 แต>ได9ลาออกก>อนหน9าน้ี หลังจากที่ได9รบัแต>งต้ังเปrนวุฒสิมาชิก 

ขณะเดียวกัน กลุ>มมาราปาตานีก็ขาดหัวหน9าเจรจา หลงันายสุกรี ฮารี ขอลาออก เมื่อเดือนพฤษภาคม นายอับดุล ราฮมิ นูร+ กล>าวว>า เขาไม>ทราบว>า ใครจะเข9ามาทำหน9าที่

แทนนายสุกร ี

“เราทราบเกี่ยวกบัการลาออกของนายสุกรี แต>ผมไม>ทราบว>าใครจะมาแทนที่เขา น่ันเปrนส>วนหน่ึงของการเมืองภายในของกลุ>ม” เขาบอกแก>เบนาร+นิวส+ “ผมแน>ใจว>ากลุ>ม

ได9เลือกคนข้ึนมาแทนนายสุกรีแล9ว” 

แม9จะยังไม>มีการประกาศออกมาว>า ผู9ใดจะมาเปrนหัวหน9าคณะพูดคุยของกลุ>ม แต>กลุ>มมาราปาตานีจะเข9าร>วมในการพูดคุย และจะยินดีที่กลุ>มบีอาร+เอ็นทีเ่ข9มแข็งจะเข9า

มาร>วมการพูดคุยด9วย” โฆษกกลุ>มมาราปาตานีกล>าว 

“กลุ>มมาราปาตานีได9เข9าร>วมอยู>ในกลุ>มการพูดคุยแล9ว และเราคาดว>า แกนหลักบอีาร+เอ็นจะเข9าร>วมกับเราด9วย” นายอาบู ฮาฟgซ อัล-ฮากมิ โฆษกของกลุ>ม บอกกับเบนาร+

นิวส+ “การรวมตัวของเราจะออกมาในลักษณะใด และเมื่อสรุปได9แล9ว เราจะประกาศให9ทุกคนรับทราบ” 
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(An official with Malaysia’s government, which has been brokering peace talks since 2015, said officials last week learned about a meeting in 

Berlin between Thai government negotiators and representatives of the National Revolutionary Front (BRN), the largest and most powerful of 

separatist rebel groups in Thailand’s southern border region. 

“We have received information on this meeting from the Thai side” last week, Mohd Fadli Jamaludin, a member of Malaysia’s National Security 

Council, told BenarNews on Monday. 

He said the meeting in the German capital followed a series of conversations between the two groups brokered by a third party, an 

international organization, but Malaysia was not consulted about the Berlin meeting ahead of time. 

“The Malaysian government facilitator was previously not informed of the existence of this back channel,” Mohd Fadli, who also serves on a 

joint working group for the peace dialogue process in southern Thailand, said. 

Kuala Lumpur “did not recognize the involvement” of another international party “in the official peace dialogue process,” he added.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/english/news/thai/peace-update-

12022019170532.html?fbclid=IwAR0neYCf5hIcxAWPoD743O6AtZVe65GUhSqgxa3EAddciCwsBZmLSegCGWI 

 

๕.๓ สำนักข>าว bernama รายงานเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม อ9างคำให9สัมภาษณ+ของพลตรมีาห+ซกูิ มูฮัมหมัด ผู9บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ พูดถึงการลาดตระเวณตรวจ

ตราแนวพรมแดนมาเลเซีย-ไทย ด9านรัฐกลันตัน ว>าทหาร ตำรวจ และเจ9าหน9าที่หน>วยงานอื่นๆทีเ่กี่ยวข9องกบัการรักษาความปลอดภัยพรมแดนยังคงประจำการปฏิบัติงาน

ตามปรกติ แม9ว>าพื้นที่ชายแดนประสบภัยน้ำท>วมก็ตาม 
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(The country’s security along the Malaysia-Thailand border will continue to be safeguarded despite the flood situation affecting some areas, 

said Second Infantry Division commander Major General Datuk Mardzuki Muhammad. 

He said personnel from the Malaysian Armed Forces (MAF) are still manning a number of flooded security outpost, refuting claims that country 

security measures have been compromised due to the flooding. 

“Despite the floods, we still perform our duty along with the police and several other agencies. 

“Although a number of security post are flooded, military personnel are still stationed at the border and carrying out our duty as usual just like 

any other day,” he said.) 

ที่มาข9อมลู ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1796616 

 

๕.๓.๑ สำนักข>าว bernama รายงานเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม อ9างคำให9สมัภาษณ+ดาโต�ะฮัสซันนุดดิน ฮสัซัน ผู9บัญชาการตำรวจรัฐกลันตัน ขณะตรวจพื้นที่ปาเสมัส และตุมป_ต 

เพื่อดูแลความเรียบร9อยป�องกันไม>ให9พวกขนของผิดกฏหมายฉวยโอกาสช>วงน้ำท>วม ลักลอบขนสินค9าผิดกฏหมาย โดยในช>วงเวลาน้ำตำรวจรัฐกลันตันได9ขอกำลังสนับสนุน

จากกองทัพส>งทหารมาช>วยดูแลพรมแดน 

ผู9บัญชาการตำรวจรัฐกลันตัน กล>าวเตือนประชาชนที่มีภูมิลำเนาตามแนวชายแดนให9ทางเข9าออกประเทศผ>านช>องทางทีถู่กต9องตามกฏหมายเท>าน้ัน หากใช9ช>องทาง

ธรรมชาติจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย 

(The Kelantan Police have beefed-up security along the Malaysia-Thailand border especially in Pasir Mas and Tumpat to check smuggling during 

the flood season, said its chief Datuk Hasanuddin Hassan. 

"Kelantan Police are stepping up border patrols during this flood season, and have also received cooperation from the Malaysian Armed Forces. 
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"I would like to remind the public to continue to use legal routes to enter the country because if caught (using illegal routes), they will face 

legal action," he told a press conference at the Kelantan Police Contingent headquarters here today.) 

ที่มาข9อมลู ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1796165 

 

๕.๔ สำนักข>าว bernama รายงานว>าดาโต�ะฮสัซันนุดดิน ฮสัซัน ผู9บัญชาการตำรวจรัฐกลันตัน พูดถึงการป�องกันและปราบปรามการลักลอบขนสินค9าผิดกฏหมายข9าม

พรมแดนว>า รัฐกลันตันมีพรมแดนติดประเทศไทยทั้งทางบกและทางน้ำเปrนระยะทางยาว ๑๓๔ กิโลเมตรจึงมีช>องทางธรรมชาติขนสินค9าผดิกฏหมายนับร9อยจุด ประกอบ

กับพรมแดนด9านน้ีไม>มีแนวรั้วลวดหนาม เหมือนเช>นพรมแดนด9านปาดังเบซาร+ รัฐปะลสิ  

นอกจากน้ียังจำเปrนต9องมีการนำเทคโนโลยีมาช>วยสนับสนุนงานป�องกันและปราบปราม เช>น หลายครั้งที่มีการจบักุมผู9ต9องหาขนสนิค9าผิดกฏหมาย ผู9ต9องหาให9การว>ามีการ

ซกุซ>อนและนำเข9าผ>านช>องทางตามกฏหมายแต>หลุดรอดสายตาเจ9าหน9าที่ไปได9 จึงจำเปrนต9องมกีารนำเทคโนโลยีเข9ามาช>วยสนับสนุน 

ผู9บัญชาการตรวจรัฐกลันตัน บอกว>า ช>วงน้ำท>วมเปrนช>วงที่ต9องระมัดระวังมากเปrนพเิศษ เน่ืองจากพวกอาชญากรขนสินค9าผิดกฏหมายจ9องฉวยโอกาสในช>วงเวลาน้ี 

เช>นเดียวกับช>วงฤดูแล9ง น้ำในแม>น้ำโกลกแห9งขอด ก็เปrนช>วงเวลาทีอ่าชญากรจ9องฉวยโอกาสขนของเถ่ือนเช>นกัน 

(The lack of fencing along the Malaysia-Thailand border in Kelantan has proven to be difficult for the authorities, especially the police in 

curbing smuggling activities in the state. 

Kelantan police chief Datuk Hasanuddin Hassan said this had also made it strenuous for the police to monitor the areas more effectively in 

efforts to prevent the smuggling of contraband items including drugs. 

"As we know, the border in Kelantan stretches over 134 km of land and water, giving rise to hundreds of illegal routes and monitoring them can 

be very challenging." 
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"Over at Padang Besar, Perlis, fencing has been installed throughout the border, but not here,” he said during a town hall session at Dewan 

Apam Putra here today. 

Hassanuddin said apart from the absence of fences, the lack of smart surveillance technologies at the border crossing points too has posed a 

challenge for the authorities to prevent illicit goods from entering the country. 

"When suspects are nabbed they often admit that the illicit goods were brought in through legitimate entry points. As such we need to install 

high technology systems that could conduct more thorough inspections. 

He said the drought season at the beginning of the year and the floods at year end were also a problem as the smugglers would take the 

opportunity to intensify their activities during these weather conditions. 

“During the dry spell Sungai Golok would dry up facilitating cross-border activities for smugglers and during the monsoon season it would be 

tougher to carry out border patrol along the river," he said.) 

ที่มาข9อมลู ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1795060 

https://www.nst.com.my/news/nation/2019/12/543645/lack-fencing-surveillance-tech-hamper-anti-smuggling-tasks 

 

 

 
 


