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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช>วงวันท่ี ๑๑-๑๗ ม.ค. ๖๓ มีข>าวเชิงบวก ๑๒๐ ข>าว  จากท่ีมี ๑๓๓ 

ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๔-๑๐ ม.ค. ๖๓) ในส>วนของข>าวเชิงลบท่ีเก่ียวข9องกับ จชต. มีข>าวเชิงลบ ๕๑ ข>าว จากท่ีมี ๕๗ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๔-๑๐ ม.ค. ๖๓)

 ประเด็นข5าวเชิงลบ ได*แก5 

๑) เหตุร*ายรายวัน: เกิดเหตุปะทะ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส อส.เจ็บ ๒ ผู9ก>อเหตุเสียชีวิต ๑ คน 

๒) อาชญกรรมในพ้ืนท่ี: คนร9ายยิง ๒ ผัวเมีย ดับปริศนากลางสวนยางบันนังสตา 

๓) สิทธิมนุษยชน: บังคับเก็บ DNA ท่ีชายแดนใต9 จ้ีสังคมต9องเฝ_าระวังละเมิดสิทธิ-กฎหมาย!  

๔)  การเมือง: ๑) ปbตตานีร>วมวง! - ฝcายม่ันคงสรุปตัวเลข "ว่ิงไล>ลุง" ท่ัวประเทศ ๑.๕ หม่ืน และ ๒) เปfดงบ 'เรือยนต+' สตม. ๓๔๘ ล9าน จอดท้ิง 'ซ9อนงาน-งบ'  

ตร.น้ำ 

ประเด็นข5าวเชิงบวก ได*แก5 

๑) การศึกษา: ทำบุญ 'วันครูแห>งชาติ' สดุดี ๑๘๒ แม>พิมพ+สละชีพเซ>นไฟใต9   

๒) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยUสิน: ๑) ผบ.ทบ. เยือนอินโดฯ ชู "อาเจะห+โมเดล" ดับไฟใต9 "สร9างความเข9าใจ ไม>แยกดินแดน", ๒) รอง 

ผบช.สตม. ลงใต9 สุ>มตรวจ 'ไบโอเมทริกซ+' พบใช9ได9ดี, ๓) กอ.รมน.ภาค ๔ สน. แจงเหตุปะทะ'สุคิริน' จนท.ดับ ๑ เจ็บ ๗ โจรใต9ดับ ๑, ๔) เด9ง  '๑๓ ตม.สงขลา' 

เซ>นโรฮิงญาแหกศูนย+กักตัว, ๕) ทหารติดสต๊ิกเกอร+ขอความร>วมมือประชาชนไม>ให9แหล>งพักพิงผู9ก>อความไม>สงบใต9 และ ๖) 'บ๊ิกป_อม' บอกไม>ต9องใช9กำลัง จนท. 

จำนวนมากดูแล 'ครม.สัญจร' ท่ีนราธิวาส 

๓) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) 'นราธิวาส' สนามบินแห>งจินตนาการ, ๒) 'ศอ.บต.'ร>วมผลักดันนวัตกรรม 'SHE for 3SBP'ดัด-จัดสรีระ สร9างอาชีพ 

สร9างรายได9คนชายแดนใต9, ๓) ขนมเข>ง 'เจ{หยง' เบตงส>งขายมาเลย+, ๔) สตรีตอาร+ต-แลนด+มาร+กใหม>เมืองเบตง และ ๕) 'วานีตา' ๔ คอลเลคช่ันใหม> ฝ|มือสตรี ๓ 

จังหวัดชายแดนใต9 
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๔) ยาเสพติด: ๑) ปbตตานี-กำจัดเสพติด, ๒) ยาเสพติด'วาระแห>งชาติ'ต9องเร>งแก9, ๓) จับ ๓ หนุ>มใต9ขับเบนซ+ส>งยา, ๔) ทลายแก{งยาบ9ายะลา ยึดยานรกมูลค>า 

๔๓ ล9าน, ๕) ปส.จับยาเสพติด ๖๑ ล9าน ยาบ9า ๕ แสนเม็ด-กัญชา ๑.๑ พัน กิโลกรัม., ๖) ๒ นักบินส>งยาบ9าไม>กล9าสบตาตำรวจ ยอมให9จับกุมแต>โดยดี ยึดของกลางได9 

๒๐,๐๐๐ เม็ด และ ๗) จ>อปลดพืชกระท>อม พ9นบัญชียาเสพติด มิ.ย.น้ี 

          จากสถานการณ+ข>าวดังท่ีกล>าวข9างต9น ส>งผลให9การรับรู9เชิงบวกท่ีมีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๑.๓๖ ในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๔ -๑๐ ม.ค. ๖๓) เป}น 

๑.๕๗ ในสัปดาห+น้ี 

 ในส5วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต5างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๑๑–๑๗ ม.ค. ๖๓ ดังน้ี 

       การเดินทางเยือนจังหวัดอาเจะห+ ประเทศอินโดนีเซีย ของ พล.อ.อภิรักษ+ คงสมพงษ+ ผู9บัญชาการทหารบก เพ่ือพบหารือกับ พล.อ.แอนดิกา เปอกาซา ผู9บัญชาการ

ทหารบกอินโดนีเซีย เป}นประเด็นข>าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9ท่ีได9รับความสนใจจากส่ือมวลชนต>างประเทศมากท่ีสุด โดยสำนักข>าวต>างประเทศระดับ โลก ๒ แห>ง คือ 

Reuters และ AP รายงานข>าวน้ี เป}นแหล>งข9อมูลข>าวทุติยภูมิท่ีมีการนำไปรายงานต>อ เช>น Washington Post และ Straits Times เป}นต9น 

       AP และ Benarnews อ9างความเห็นผศ.ศรีสมภพ จิตต+ภิรมย+ศรี เช่ือว>า การเยือนจังหวัดอาเจะห+ของพล.อ.อภิรักษ+ มีจุดมุ>งหมายเพ่ือกดดันแกนนำ ขบวนการบีอาร+

เอ็น ให9เข9าร>วมกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต9 ท้ังน้ีรายงานข>าวหลายแหล>ง ระบุว>า แกนนำขบวนการบีอาร+เอ็นเดินทางออก จากมาเลเซียไปพำนัก ท่ี

จังหวัดอาเจะห+ เพ่ือหลีกเล่ียงแรงกดดันจากรัฐบาลมาเลเซียท่ีต9องการให9บีอาร+เอ็นส>งตัวแทนเข9าร>วมกระบวนการพูดคุยฯ 

      ส่ือหลายสำนักรายงานว>าผบ.ทบ.ไทยและอินโดนีเซียมีการลงนามบันทึกข9อตกลงความร>วมมือแลกเปล่ียนข9อมูลข>าวกรอง เพ่ือขจัดภัยก>อการร9ายโดยท้ังสองประเทศ

จะ ไม>ปล>อยให9ผู9ท่ีเป}นภัย ต>อความม่ันคงหลบซ>อนตัวและใช9ท้ังสองประเทศเป}นฐานปฏิบัติการก>อการร9าย  

      AP อ9างความเห็นของรุ>งระวี เฉลิมศรีภิญโญรัช ระบุว>า ข9อตกลงความร>วมมือระหว>างกองทัพบกไทยและอินโดนีเซีย ท่ีจังหวัดอาเจะห+ บ>งช้ีว>า รัฐบาลไทยยังมุ>งเน9น 

จัดการปbญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต9ด9วยมาตรการทางทหาร และเม่ือพิจารณางบประมาณรายจ>ายประจำป|งบประมาณ ๒๕๖๓ จะพบว>า ให9ความสำคัญกับ กระบวนการ

พูดคุยสันติสุขน9อยมาก 

      ประเด็นข>าวอ่ืนๆเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9 เป}นประเด็นเก่ียวข9องกับอาชญากรรมตามแนวชายแดนมาเลเซีย-ไทย โดยเฉพาะการลักลอบขนส่ิงของผิดกฏหมาย 

ข9ามแดนซ่ึงในช>วงสัปดาห+น้ีเจ9าหน9าท่ีป_องกันชายแดนมาเลเซียตรวจพบงูเห>า ๑๕๐ ตัวซุกซ>อนในกระสอบท่ีชายแดนด9านรัฐปะลิสเตรียมลักลอบ เข9าประเทศไทย และ พบ

ใบกระท>อม บรรจุใส>ถุง ๕๐๐ กว>ากิโลกรัมท่ีชายแดนด9านรัฐเคดาห+ เตรียมลักลอบขนเข9าประเทศไทย 
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๒. ผลการวิเคราะหUสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธU ประจำวันท่ี ๑๑–๑๗ ม.ค. ๖๓ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข5าวเชิงบวก และประเด็นข5าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันท่ี ๑๑-๑๗ ม.ค. ๖๓ มีข>าวเชิงบวก (เส9นทึบสีเขียว) ๑๒๐ ข>าว จากท่ีมี ๑๓๓ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๔-๑๐ ม.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ เพ่ิมข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบท่ีเก่ียวข9องกับ จชต. (เส9นทึบสีแดง) มีข>าวเชิงลบ ๕๑ ข>าว จากท่ีมี ๕๗ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๔ - ๑๐ ม.ค. ๖๓) 

สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงท่ี 
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๒.๒ ค5าสัดส5วนระหว5างข5าวเชิงบวก และข5าวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข>าวเชิงบวก และจำนวนข>าวเชิงลบ ในแต>ละวันมาคำนวณหาค>าสัดส>วน ระหว>างข>าวเชิงบวกกับข>าวเชิงลบ พบว>าในแต>ละวันจะมีค>าสัดส>วนฯ ดังน้ี 

วัน/เดือน/ปe จำนวนข5าวเชิงบวก (1) จำนวนข5าวเชิงลบ (2) ค5าสัดส5วน (3)=(1)/(2) 

2020-01-04 13 4 3.25 

2020-01-05 10 8 1.25 

2020-01-06 17 9 1.89 

2020-01-07 37 4 9.25 

2020-01-08 19 4 4.75 

2020-01-09 20 13 1.54 

2020-01-10 17 15 1.13 

 19 8.14 2.33 

2020-01-11 17 11 1.55 

2020-01-12 14 4 3.5 

2020-01-13 22 14 1.57 

2020-01-14 22 6 3.67 

2020-01-15 12 4 3 

2020-01-16 18 4 4.5 

2020-01-17 15 8 1.88 

 17.14 7.29 2.35 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ5งเล็ง ในช5วงวันท่ี ๑๑ – ๑๗ ม.ค. ๖๓ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ไม>มีท้ังข>าวเชิงบวก และ ข>าวเชิงลบ ในสัปดาห+น้ี และ ในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๔ - ๑๐ ม.ค. ๖๓)  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันท่ี ๑๑ - ๑๗ ม.ค. ๖๓ มีข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๑๑ ข>าว จากท่ีมี ๑ ข>าว ในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๔ - ๑๐ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

เพ่ิมข้ึน ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> เกิดเหตุปะทะ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส อส.เจ็บ 2 ผู9ก>อเหตุเสียชีวิต 1 คน 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันท่ี ๑๑ - ๑๗ ม.ค. ๖๓ มีข>าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๑๔ ข>าว จากท่ีมี ๗ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๔ - ๑๐ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ เพ่ิมข้ึน ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีข>าวเชิงลบ ๒๒ ข>าว จากท่ีมี ๓๘ ในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๔ - ๑๐ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง ภาพข>าวเชิงบวก 

ได9แก> ๑) 'บ๊ิกตู>'เร>งแก9ใต9สงบ-โชว+พูดยาวี, ๒) บ๊ิกตู> สวน สภาเกษตรแก9ยางราคาตกทำไปเยอะแล9ว และ ๓) 'นายกฯ' นำครม.สัญจรเมืองนราฯ พูดคุยผู9นำศาสนา - 

พบปะชาวไทยพุทธ - ไทยมุสลิม 20-21 มค. น้ี ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) ปbตตานีร>วมวง! - ฝcายม่ันคงสรุปตัวเลข "ว่ิงไล>ลุง" ท่ัวประเทศ 1.5 หม่ืน และ ๒) เปfดงบ 'เรือยนต+' 

สตม. 348 ล. จอดท้ิง 'ซ9อนงาน-งบ' ตร.น้ำ 

 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

8 

 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยUสิน 

 
ในช>วงวันท่ี ๑๑ - ๑๗ ม.ค. ๖๓ มีข>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๒๑ ข>าว จากท่ีมี ๑๙ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๔ - ๑๐ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ  ค>อนข9างคงท่ี  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีข>าวเชิงลบ ๒ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๕ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๔ - ๑๐ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

เพ่ิมข้ึน ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) คุมเข9มเมืองเศรษฐกิจค9ามนุษย+, ๒) ผบ.ทบ.เยือนอินโดฯ ชู "อาเจะห+โมเดล" ดับไฟใต9 "สร9างความเข9าใจ ไม>แยกดินแดน", ๓) รอง 

ผบช.สตม. ลงใต9 สุ>มตรวจ 'ไบโอเมทริกซ+' พบใช9ได9ดี, ๔) กอ.รมน.ภาค 4 สน. แจงเหตุปะทะ'สุคิริน' จนท.ดับ 1 เจ็บ 7 โจรใต9ดับ 1, ๕) เด9ง  ' 13 ตม.สงขลา' 

เซ>นโรฮิงญาแหกศูนย+กักตัว, ๖) ทหารติดสต๊ิกเกอร+ขอความร>วมมือประชาชนไม>ให9แหล>งพักพิงผู9ก>อความไม>สงบใต9 และ ๗) 'บ๊ิกป_อม' บอกไม>ต9องใช9กำลัง จนท. 

จำนวนมากดูแล 'ครม.สัญจร' ท่ีนราธิวาส ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) รายงานกลุ>มปกป_องเด็กชายแดนใต9แนะ ทหารเลิกติดอาวุธเข9าโรงเรียน และ ๒) พ.อ.ฝcายข>าว 

ทบ.เครียดยิงตัวดับ 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันท่ี ๑๑ - ๑๗ ม.ค. ๖๓ มีข>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๕ ข>าว จากท่ีมี ๒๖ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๔ - ๑๐ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข>าวเชิงลบ ๒ ข>าว ในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๓ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๔ - ๑๐ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงท่ี ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) 'นราธิวาส'สนามบินแห>งจินตนาการ, ๒) 'ศอ.บต.'ร>วมผลักดันนวัตกรรม 'SHE for 3SBP'ดัด-จัดสรีระ สร9างอาชีพ 

สร9างรายได9คนชายแดนใต9, ๓) ขนมเข>ง'เจ{หยง'เบตงส>งขายมาเลย+, ๔) สตรีตอาร+ต-แลนด+มาร+กใหม>เมืองเบตง และ ๕) 'วานีตา'4 คอลเลคช่ันใหม> ฝ|มือสตรี 3 

จังหวัดชายแดนใต9 ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> โครงการเมกะโปรเจ็กต+ท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต9 ประชาชนต9องได9ประโยชน+มากกว>านายทุน  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันท่ี ๑๑ - ๑๗ ม.ค. ๖๓ มีข>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๘ ข>าว จากท่ีมี ๘ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๔ - ๑๐ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

เพ่ิมข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด มีข>าวเชิงลบ ๕ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๔ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๔ - ๑๐ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงทีร> ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ปbตตานี-กำจัดเสพติด, ๒) ยาเสพติด'วาระแห>งชาติ'ต9องเร>งแก9, ๓) จับ ๓ หนุ>มใต9ขับเบนซ+ส>งยา, ๔) 

ทลายแก{งยาบ9ายะลา ยึดยานรกมูลค>า 43 ล9าน, ๕) ปส.จับยาเสพติด 61ล. ยาบ9า 5 แสนเม็ด-กัญชา 1.1 พัน กก., ๖) 2 นักบินส>งยาบ9าไม>กล9าสบตาตำรวจ 

ยอมให9จับกุมแต>โดยดี ยึดของกลางได9 20000 เม็ด และ ๗) จ>อปลดพืชกระท>อม พ9นบัญชียาเสพติด มิ.ย.น้ี ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) กู9ภัยเข9าไปช>วยดันโดดต>อย 

'ทหารหลอนยา'โดดลงรถไฟ และ ๒) คอลัมน+ เดินหน9าผ>าตำรวจ 
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันท่ี ๑๑ – ๑๗ ม.ค. ๖๓ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ได9แก> รายงาน: บังคับเก็บ DNA ท่ีชายแดนใต9 จ้ีสังคมต9องเฝ_าระวังละเมิดสิทธิ-กฎหมาย!  

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันท่ี ๑๑ – ๑๗ ม.ค. ๖๓ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

             ในช>วงวันท่ี ๑๑ – ๑๗ ม.ค. ๖๓ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปbญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช>วงวันท่ี ๑๑ – ๑๗ ม.ค. ๖๓ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* 
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*หมายเหตุ ประเด็นเชิงลบค5าเปvนลบ 

ประเด็นข5าวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ๑) เกิดเหตุปะทะ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส อส.เจ็บ 2 ผู9ก>อเหตุเสียชีวิต 1 คน, ๒) ปะทะเดือดโจรใต9ลอบโจมตีชคต.คนร9ายดับ1-อส.ตาย1เจ็บ11, ๓) 

เกิดเหตุปะทะ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส อส.เจ็บ 2 ผู9ก>อเหตุเสียชีวิต 1 คน, ๔) คนร9ายโจมตีฐานชคต.ร>มไทร สุคิริน ยิงปะทะ 3 จุด ตายท้ังสองฝcาย, ๕) 

บุกถล>มฐานนราฯวิสามัญดับ 1, ๖) บุกถล>มฐานนราฯวิสามัญดับ 1, ๗) แฉโจมตีชคต.ร>มไทร กระสุนคนร9ายโดนโรงเรียน - ชิงป�น 5 กระบอก!, ๘) ภาพข>าว: บุกตีฐาน, ๙) 

'โจรใต9'ยิงถล>มชคต.สุคิรินเจ็บ2  และ  ๑๐) 'โจรใต9'ยิงถล>มชคต.สุคิรินเจ็บ2  

๒. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) คนร9ายยิง 2 ผัวเมีย ดับปริศนากลางสวนยางบันนังสตา, ๒) ยิงดับผัวเมีย2ศพบันนังสตา, ๓) ยิงผัวเมีย, ๔) ยิงสองสามีภรรยาดับท่ีบันนังสตา  

และ  ๕) ลอบซัลโวผัวเมียตายคาสวนยาง  

๓. สิทธิมนุษยชน รายงาน: บังคับเก็บ DNA ท่ีชายแดนใต9 จ้ีสังคมต9องเฝ_าระวังละเมิดสิทธิ-กฎหมาย!  

๔. การเมือง ๑) 'อนาคตใหม>' ถอดบทเรียนพิจารณางบฯ 63 'ธนาธร' ช้ี 5 ปbญหาหลักประเทศ - ปรับ 4 ฐานคิดใหม>ใช9เงิน, ๒) 

'สมชาย'เตือนหน>วยงานด9านความม่ันคงอย>าปล>อยให9ความเกลียดชังไปสู>สถานการณ+สุกงอม อาจซ้ำรอยเผาเมือง, ๓) มุมมองต>อปbญหาชายแดนใต9, ๔) ฉาวอีก!เรือสตม. 
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จัดซ้ือ27ลำหมดงบกว>า300ล9านจอดโชว+โรงเก็บ, ๕) บ๊ิกโจ{กท้ิงทวน ระบุปมขัดแย9งคือเซ็นยกเลิกไบโอแมทริกซ+ แฉอีกรถไฟฟ_า, ๖) ว่ิงไล>VSเชียร+(ลุง) สงครามตัวแทน, ๗) 

มาตามนัด! 'ว่ิงไล>ลุง'หลายจังหวัดปล>อยตัวตามกำหนด, ๘) ทลาย ความกลัว ออกมา ทำการ 'ว่ิงไล>ลุง' จาก 12 มกราคม, ๙) ทลาย ความกลัว ออกมา ทำการ 'ว่ิงไล>ลุง' 

จาก 12 มกราคม, ๑๐) ปbตตานีร>วมวง! - ฝcายม่ันคงสรุปตัวเลข "ว่ิงไล>ลุง" ท่ัวประเทศ 1.5 หม่ืน, ๑๑) ปรับเปล่ียนใหญ> หรือจะไดไปต>อ?, ๑๒) 'โจ{ก'โต9-แผนเล่ือยผบ.ตร., 

๑๓) โจ{กโต9ไม>ใช>แผนโค>น'แป¡ะ', ๑๔) พปชร.ค9านกิจกรรมบนถนนหว่ันมวลชนเผชิญหน9า - 'ว่ิงไล>ลุง - เดินเชียร+ลุง' บรรยากาศคึกคัก, ๑๕) ไวรัล ภาพเสียง ออกไป ออกไป 

กึกก9อง โรคระบาด การเมือง, ๑๖) ไวรัล ภาพเสียง ออกไป ออกไป กึกก9อง โรคระบาด การเมือง, ๑๗) เปfดงบ'เรือยนต+'สตม.348ล. จอดท้ิง'ซ9อนงาน-งบ'ตร.น้ำ, ๑๘) 

'บ๊ิกแป¡ะ'ยัน-ไม>รู9เห็นยิงรถ 'โจ{ก'แจงปปช.'ไบโอเมตริกซ+', ๑๙) คอลัมน+ ตีแสกหน9าฝcาสมรภูมิข>าว: ม็อบไล> 'นายกฯ' แรงข้ึน, ๒๐) คอลัมน+ ตีแสกหน9าฝcาสมรภูมิข>าว: ม็อบไล> 

'นายกฯ' แรงข้ึน  และ  ๒๑) คอลัมน+: บทความพิเศษ: รายงานจากพ้ืนท่ี ปbตตานี-นครศรีธรรมราช กับว่ิงไล>ลุง  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. ทุจริตคอรUรัปช่ัน กรมปcาไม9แจงให9ความเป}นธรรมกับทุกฝcาย  

๒. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทU ๑) งานวันเด็กแสนคึกคัก ปล้ืมแห>น่ังเก9าอ้ีนายกฯ, ๒) 'บ๊ิกตู>'เปfดวันเด็ก ให9น่ังเก9าอ้ีนายกฯ, ๓) วันเด็กท่ัวไทยสุดคึก 

นายกฯวอนให9รู9รักสามัคคี, ๔) สภานร.ชงของขวัญวันเด็ก จ้ีนายกฯแก9บูลล่ี-เฟคนิวส+ หนุนเลิกใช9ถุง-มีจิตอาสา, ๕) 'วันเด็ก'ท่ัวปท.คึกคัก-

'บ๊ิกตู>'ต9อนรับ'น9องอังเปา'คนแรกน่ังเก9าอ้ีนายกฯ, ๖) วันเด็กสุดคึกคัก รบ.เปfดทำเนียบ 'ชวน'ให9คำขวัญ, ๗) ยกย>อง คุณลุงปร่ีเข9าไปช>วยเด็กจมน้ำท้ังท่ีว>ายน้ำไม>เป}น, ๘) 

วันเด็กทบ.คึกคัก!!ขอหนูๆจดจำคำขวัญพระราชทาน'ลุงตู>'ช้ีเป}นแก>น สร9างชาติ, ๙) ทร.เปfด'เรือหลวงถลางล>องทะเล'ให9ข้ึนชมวันเด็ก, ๑๐) วันเด็กคึกคักท่ัวประเทศ 

ทำเนียบเปfดน่ังเก9าอ้ีนายก ร>วมให9กำลังใจ'ลุงตู>'สู9ๆ  และ  ๑๑) แห>แชร+เร่ืองราวสุดประทับใจ พนักงานช>วยอุ9มคุณยายวัย 82 ลงจากรถไฟ,  

๓. กีฬา ๑) คอลัมน+ เดอะซันเกมส+: ทัพนักกีฬาปbญญาชนท่ัวไทยเดินหน9าสร9างผลงานล>าเหรียญรางวัลให9สถาบัน, ๒) เดอะซันเกมส+: 

ขอร>วมเชียร+และเป}นกำลังใจให9กับนักกีฬาจากสถาบันต>าง ๆ ท่ีแข>งขันด9วยน้ำใจนักกีฬา, ๓) FA Thailand Introductory Course 2019อบรมแล9ว 25 จังหวัด สร9างโค9ช 

1,225 คน, ๔) กุนซือสงขลาเช่ือทีมดีพอลุ9นแชมป«โซนใต9, ๕) 'บุรีรัมย+-เชียงราย'นำทัพหนุน'สมยศ'  และ  ๖) 'อิลยาส' เจ¬งคว9าทองลีลา ปbนจักสีลัตกีฬามหาวิทยาลัยไทย,  

๔. การศึกษา ๑) นายกฯกราบ'คุณครู' ดีใจช>วยสะสางหน้ีสิน, ๒) 'บ๊ิกตู>'ดีใจได9ช>วยแก9หน้ีสินครู, ๓) กำชับ'กศน.-สช.'จังหวัดชายแดนใต9, ๔) กำชับ'กศน.-

สช.'จังหวัดชายแดนใต9, ๕) ทำบุญ'วันครูแห>งชาติ' สดุดี182แม>พิมพ+สละชีพเซ>นไฟใต9  และ  ๖) ครูเก>า แนะนำ 'ตู>' ให9ย้ิมอย>างเดียว สวมกอดในวันครู เตือนระงับอารมณ+,  
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๕. การช5วยเหลือประชาชน ๑) แล9งวิกฤติหนัก15เข่ือนน้ำน9อย, ๒) วอนใช9ประหยัดน้ำ15เข่ือนใหญ>, ๓) มท.2 ย้ำ 5 จว.ใต9สู9ภัยแล9ง-รับมือฤดูฝน, ๔) 

อุตฯเตรียมผันน้ำช>วยเกษตรกรแก9ภัยแล9ง  และ  ๕) 'บ๊ิกป_อม'ส่ังทุกหน>วยงานเดินหน9าช>วยเหลือประชาชนรับมือภัยแล9ง,  

๖. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) ภาพข>าว: วันเด็ก, ๒) เติมฝbนวันเด็กเปfดโลกเด็กชายแดนใต9 ท>องดินแดนมหัศจรรย+กลางกรุง, ๓) ภาพข>าว: ทำบุญ, ๔) หน9าต>างงานศิลป«, 

๕) ควันหลงวันเด็ก...ความสุขเล็กๆ ในชุมชนพหุวัฒนธรรมชายแดนใต9, ๖) กรมสมเด็จพระเทพฯพระราชทาน, ๗) กรมสมเด็จพระเทพฯพระราชทาน, ๘) ศอ.บต.-

พุทธสมาคม5จังหวัดชายแดนใต9 ชู'พระเถระผู9ควรกระทำอัญชลีกรรม', ๙) ศอ.บต.-พุทธสมาคม5จังหวัดชายแดนใต9, ๑๐) 'งูจงอาง' บุกบ9าน ขัดขืนการจับกุม 

ส>งเสียงขู>ฟcอๆ คอหวยไม>พลาดเลขเด็ด, ๑๑) ปลาไหลเผือก, ๑๒) ตามรอยตำนานแผ>นดิน: หลวงพ>อทวดเน้ือว>าน ๒๔๙๗ พิมพ+ใหญ>ยอดนิยมซี ท่ีเรียกว>าไหล>จุด 

ราคาเช>าหามาหยุดอยู>ท่ี ๑.๗ ล9านบาท (ตอนแรก)  และ  ๑๓) รมว.วธ. มอบ 175 รางวัล 'เด็กผู9นำทางวัฒนธรรม' งานวันเด็กแห>งชาติ ป| 63 มอบโล> 

เกียรติบัตรประกวดร9องเพลงส>งเสริมอัตลักษณ+วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมสร9างสรรค+ ส>งเสริมเด็กไทยเรียนรู9ศิลปวัฒนธรรม พร9อมปลูกฝbงค>านิยม สืบสานความเ,  

๗. การเยียวยา 'ในหลวง-พระราชินี'พระราชทานส่ิงของ แก>ญาติจนท.ชุดคุ9มครองต.ร>มไทร ท่ีเสียชีวิต  

๘. การบำรุงขวัญกำลังพล แม>ทัพภาค 4 รุดเย่ียมให9กำลังใจปลอบขวัญอส.ถูกโจรใต9ลอบโจมตี  

๙. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยUสิน ๑) ปfดล9อมล>าโจรใต9ยิงชคต.ปล9นป�น, ๒) ปfดล9อมล>าโจรใต9ยิงชคต.ปล9นป�น, ๓) คอลัมน+ เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร, 

๔) คุมเข9มเมืองเศรษฐกิจค9ามนุษย+, ๕) 'บ๊ิกแดง'เยือนอาเจะห+-อินโด ถอดบทเรียนสกัดก>อการร9าย, ๖) มทภ.4ส่ังล>าอีก1ถล>มฐานสุคิริน, ๗) ผบ.ทบ.เยือนอินโดฯ ชู 

"อาเจะห+โมเดล" ดับไฟใต9 "สร9างความเข9าใจ ไม>แยกดินแดน", ๘) รองผบช.สตม.ลงใต9 สุ>มตรวจ'ไบโอเมทริกซ+'พบใช9ได9ดี, ๙) คาดฝ|มือ'ซอและ มะเซ็ง' ขว9างไปป«บอมบ+-

ยิงถล>มฐาน ชคต., ๑๐) กอ.รมน.ภาค 4 สน. แจงเหตุปะทะ'สุคิริน' จนท.ดับ1 เจ็บ 7 โจรใต9ดับ 1, ๑๑) พบรอยเลือด! ปfดล9อมพ้ืนท่ีรอยต>อเขาตะเว คาดมือถล>มจุดตรวจ 

ชคต.ร>มไทร, ๑๒) 'บ๊ิกป_อม'เตรียมพร9อมขนครม.ลุยนราธิวาส, ๑๓) กุดหัวโจรใต9!! เหิมยิงถล>มฐาน'ชคต.ร>มไทร'อส.พลีชีพ1นาย-เจ็บอีก11, ๑๔) 

เด9ง'13ตม.สงขลา'เซ>นโรฮิงญาแหกศูนย+กักตัว, ๑๕) ปะทะเดือด!! คนร9ายโจมตีฐาน'ชคต.ร>มไทร'นราธิวาส จนท.เจ็บ2นาย, ๑๖) 

เปfดใจ2อส.รอด!ถูกคนร9ายลอบยิงถล>มจุดตรวจชคต.ร>มไทร, ๑๗) ทหารติดสต๊ิกเกอร+ขอความร>วมมือประชาชนไม>ให9แหล>งพักพิงผู9ก>อความไม>สงบใต9  และ  ๑๘) 

'บ๊ิกป_อม'บอกไม>ต9องใช9กำลังจนท.จำนวนมากดูแล 'ครม.สัญจร'ท่ีนราธิวาส,  

๑๐. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) 'นราธิวาส'สนามบินแห>งจินตนาการ, ๒) 'นราธิวาส'สนามบินแห>งจินตนาการทย.ทุ>ม800ล9านสร9างเทอร+มินอลใหม>, ๓) 

'ศอ.บต.'ร>วมผลักดันนวัตกรรม 'SHE for 3SBP'ดัด-จัดสรีระ สร9างอาชีพ สร9างรายได9คนชายแดนใต9, ๔) 'ศอ.บต.'ร>วมผลักดันนวัตกรรม 'SHE for 3SBP'ดัด-จัดสรีระ 
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สร9างอาชีพ สร9างรายได9คนชายแดนใต9, ๕) ทร.ภาค2จับเรือประมงเวียดนาม, ๖) ขนมเข>ง'เจ{หยง'เบตงส>งขายมาเลย+, ๗) สตรีตอาร+ต-แลนด+มาร+กใหม>เมืองเบตง, ๘) 

สตรีตอาร+ต-แลนด+มาร+กใหม>เมืองเบตง, ๙) 'วานีตา'4 คอลเลคช่ันใหม> ฝ|มือสตรี 3 จังหวัดชายแดนใต9, ๑๐) TPCH ต้ังเป_าป|น้ี รายได9โตต>อเน่ืองจากป|62 

เหตุโรงไฟฟ_าชีวมวลและโรงไฟฟ_าขยะ 59 เมกฯ COD หนุน  และ  ๑๑) ส่ังเทงบลง 3 เขตเศรษฐกิจพิเศษ,  

๑๑. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) จัดวันเด็กเทศบาลเบตงคึกคัก ภาครัฐ-เอกชนมอบสุขให9เยาวชน, ๒) เดินหน9า AEC: นักท>องเท่ียวมาเลเซียขานรับเลิกใช9ถุงพลาสติก, 

๓) พบเด็กจมน้ำ3จุดช>วยได910หาอีก2, ๔) คอลัมน+ จับกระแสภูมิภาค: ว่ิงไล>ยุง-ป_องกันโรคระบาด, ๕) คอลัมน+ จับกระแสภูมิภาค: บริการวิชาการเพ่ือชุมชน, ๖) คอลัมน+ 

จับกระแสภูมิภาค: บริการวิชาการเพ่ือชุมชน, ๗) ทางคนทางข>าว: เย่ียมผู9เล้ียงโคเน้ือตากใบ, ๘) 'เนคเทค'พัฒนาบ๊ิกดาต9า ช้ีเป_า'คนจน'ระดับบุคคล, ๙) นราธิวาสประชุม 

เครือข>ายกองทุน แม>ของแผ>นดิน, ๑๐) เติมฝbนวันเด็ก กับน9องๆ จังหวัดชายแดนใต9 ในโครงการ มิลเล่ียนกิฟท+ มิลเล่ียนสมายล+ ป|ท่ี10, ๑๑) พม.ตัดสินภาพวาด 1,700 

ช้ินจากเยาวชนชายแดนใต9 ชิงทุนพร9อมโล>นายกฯ, ๑๒) สวช.เผยพบผู9ปcวยหัดป|'62เกือบหม่ืนราย วอนผู9ปกครองพาบุตรหลานรับวัคซีนให9ครบ, ๑๓) ข>าวภูมิภาค : 11 

มกราคม 2563, ๑๔) เติมฝbนวันเด็ก ท>องดินแดนมหัศจรรย+กับน9องๆ จังหวัดชายแดนใต9ในโครงการ มิลเล่ียนกิฟท+ มิลเล่ียนสมายล+ ป|ท่ี10, ๑๕) สคร.12 

รณรงค+วันราชประชาสมาสัย 2563 ย้ำ โรคเร้ือนรักษาหาย รู9เร็วรักษาทัน ป_องกันความพิการได9  และ  ๑๖) สทนช.ลงพ้ืนท่ี อ.เทพา จ.สงขลา เดินหน9า SEA 

ลุ>มน้ำภาคใต9ฝb°งตะวันออก,  

๑๒. ยาเสพติด ๑) คอลัมน+ ข>าวสดท่ัวไทย: ปbตตานี-กำจัดเสพติด, ๒) ยาเสพติด'วาระแห>งชาติ'ต9องเร>งแก9, ๓) จับ3หนุ>มใต9ขับเบนซ+ส>งยา, ๔) 

ตร.หาดใหญ>รวบ2หนุ>มค9ายาบ9า ยึดของกลาง20,000เม็ด, ๕) ทลายแก{งยาบ9ายะลา ยึดยานรกมูลค>า 43 ล9าน, ๖) ปส.จับยาเสพติด61ล. ยาบ9า5แสนเม็ด-กัญชา1.1พันกก., 

๗) 2นักบินส>งยาบ9าไม>กล9าสบตาตำรวจ ยอมให9จับกุมแต>โดยดี ยึดของกลางได920000เม็ด  และ  ๘) จ>อปลดพืชกระท>อม พ9นบัญชียาเสพติดมิ.ย.น้ี,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต5อสถานการณU จชต. 

 
   จากสถานการณ+ข>าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกท่ีมีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๑.๓๖ ในสัปดาห+ท่ีแล9ว 

(๔ -๑๐ ม.ค. ๖๓) เป}น ๑.๕๗ ในสัปดาห+น้ี ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงท่ี 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต5างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๑๑ – ๑๗ ม.ค. ๖๓ 

    การเดินทางเยือนจังหวัดอาเจะห+ ประเทศอินโดนีเซีย ของ พล.อ.อภิรักษ+ คงสมพงษ+ ผู9บัญชาการทหารบก เพ่ือพบหารือกับ พล.อ.แอนดิกา เปอกาซา ผู9บัญชาการ

ทหารบกอินโดนีเซีย เป}นประเด็นข>าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9ท่ีได9รับความสนใจจากส่ือมวลชนต>างประเทศมากท่ีสุด โดยสำนักข>าวต>างประเทศระดับ โลก ๒ แห>ง คือ 

Reuters และ AP รายงานข>าวน้ี เป}นแหล>งข9อมูลข>าวทุติยภูมิท่ีมีการนำไปรายงานต>อ เช>น Washington Post และ Straits Times เป}นต9น 

    AP และ Benarnews อ9างความเห็นผศ.ศรีสมภพ จิตต+ภิรมย+ศรี เช่ือว>า การเยือนจังหวัดอาเจะห+ของพล.อ.อภิรักษ+ มีจุดมุ>งหมายเพ่ือกดดันแกนนำขบวนการบีอาร+เอ็น 

ให9เข9าร>วมกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต9 ท้ังน้ีรายงานข>าวหลายแหล>ง ระบุว>า แกนนำขบวนการบีอาร+เอ็นเดินทางออก จากมาเลเซียไปพำนัก ท่ี

จังหวัดอาเจะห+ เพ่ือหลีกเล่ียงแรงกดดันจากรัฐบาลมาเลเซียท่ีต9องการให9บีอาร+เอ็นส>งตัวแทนเข9าร>วมกระบวนการพูดคุยฯ 

    ส่ือหลายสำนักรายงานว>าผบ.ทบ.ไทยและอินโดนีเซียมีการลงนามบันทึกข9อตกลงความร>วมมือแลกเปล่ียนข9อมูลข>าวกรอง เพ่ือขจัดภัยก>อการร9ายโดยท้ังสองประเทศจะ 

ไม>ปล>อยให9ผู9ท่ีเป}นภัย ต>อความม่ันคงหลบซ>อนตัวและใช9ท้ังสองประเทศเป}นฐานปฏิบัติการก>อการร9าย  

    AP อ9างความเห็นของรุ>งระวี เฉลิมศรีภิญโญรัช ระบุว>า ข9อตกลงความร>วมมือระหว>างกองทัพบกไทยและอินโดนีเซีย ท่ีจังหวัดอาเจะห+ บ>งช้ีว>า รัฐบาลไทยยังมุ>งเน9น 

จัดการปbญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต9ด9วยมาตรการทางทหาร และเม่ือพิจารณางบประมาณรายจ>ายประจำป|งบประมาณ ๒๕๖๓ จะพบว>า ให9ความสำคัญกับ กระบวนการ

พูดคุยสันติสุขน9อยมาก 

    ประเด็นข>าวอ่ืนๆเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9 เป}นประเด็นเก่ียวข9องกับอาชญากรรมตามแนวชายแดนมาเลเซีย-ไทย โดยเฉพาะการลักลอบขนส่ิงของผิดกฏหมาย 

ข9ามแดนซ่ึงในช>วงสัปดาห+น้ีเจ9าหน9าท่ีป_องกันชายแดนมาเลเซียตรวจพบงูเห>า ๑๕๐ ตัวซุกซ>อนในกระสอบท่ีชายแดนด9านรัฐปะลิสเตรียมลักลอบ เข9าประเทศไทย และ พบ

ใบกระท>อม บรรจุใส>ถุง ๕๐๐ กว>ากิโลกรัมท่ีชายแดนด9านรัฐเคดาห+ เตรียมลักลอบขนเข9าประเทศไทย 

 

๕.๑ การเดินทางเยือนจังหวัดอาเจะหU ประเทศอินโดนีเซีย ของพล.อ.อภิรักษU คงสมพงษU ผบ.ทบ.เม่ือวันอังคารท่ี ๑๔ มกราคม ได*รับความสนใจจากส่ือต5างประเทศ

อย5างกว*างขวาง ประกอบด*วยสำนักข5าวช้ันนำของโลกคือ Reuters และ AP และส่ือช้ันนำของสหรัฐคือ Washington Post รวมท้ังส่ือในภูมิภาคอาเซียนท้ัง

มาเลเซีย สิงคโปรUและอินโดนีเซีย โดยสาระสำคัญของสาระสำคัญของการเยือน สรุปได*ดังน้ี  ;  
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เม่ืออังคาร ท่ี ๑๔ มกราคม  พลเอก อภิรัชต+ คงสมพงษ+ ผู9บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได9เดินทางไปยังจังหวัดอาเจะฮ+ ประเทศอินโดนีเซีย เพ่ือลงนามร>วมมือด9านความ

ม่ันคง กับผู9บัญชาการทหารบกอินโดนีเซีย รวมท้ังผู9นำจิตวิญญาณ และอดีตแกนนำกองกำลังอาเจะฮ+เสรี เพ่ือเรียนรู9การสร9างสันติสุข 

พลเอก อภิรัชต+ คงสมพงษ+ ผู9บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) กล>าวแก>ส่ือมวลชนว>า ในการประชุมร>วมกับ พลเอก แอนดิกา เปอกาซา ผู9บัญชาการทหารบกอินโดนีเซีย ได9มี

การเซ็นสัญญาความร>วมมือฝ±กซ9อมรบร>วม และความร>วมมือด9านความม่ันคงระหว>างกัน 

“ข9อตกลงอยู>ในเร่ืองการศึกษาในการแลกเปล่ียน นายทหารนักเรียนในการให9ความร>วมมือเร่ืองการฝ±กร>วมระหว>างสองกองทัพ และมีการบันทึกการประชุมร>วมกัน เร่ืองน้ี

เป}นเร่ืองท่ีสำคัญ การให9ความร>วมมือกันในเร่ืองของการรักษาความม่ันคงระหว>างสองประเทศ โดยท่ีจะไม>ยอมให9กลุ>มคน หรือบุคคลท่ีเป}นภัยต>อท้ังสองประเทศใช9พ้ืนท่ี

ของประเทศท้ังสองในการก>อการร9าย หรือกระทำผิดกฎหมายระหว>างสองประเทศ” พลเอกอภิรัชต+ กล>าว 

พลเอกอภิรัชต+ กล>าวว>า พลเอก พรศักด์ิ พูลสวัสด์ิ แม>ทัพภาคท่ี 4 ท่ีร>วมเดินทางมาเยือนอินโดนีเซียด9วย จะได9รับมอบหมายให9เป}นผู9จัดต้ังคณะกรรมการ เพ่ือประสานงาน

การดำเนินการเก่ียวกับข9อตกลงท่ีมีร>วมกันระหว>างไทยกับกองทัพอินโดนีเซีย 

ตามแถลงการณ+อย>างเป}นทางการของการเยือน ท่ีสำนักข>าวรอยเตอร+ได9รับ ระบุว>า ท้ังสองฝcายตกลงท่ีจะแชร+ข9อมูลข>าวกรองเก่ียวกับ "การเคล่ือนไหวของกลุ>มกบฏหัว

รุนแรง หรือกลุ>มก>อการร9ายท่ีเป}นภัยต>อความม่ันคงประเทศ" 

ท่ีมาข9อมูล ; https://www.benarnews.org/thai/news/TH-ID-army-01142020171429.html 
 
๕.๑.๑ benarnews.org อ9างความเห็นของอดีตสมาชิกขบวนการพูโล พูดถึงการเยือนอาเจะห+ของพล.อ.อภิรักษ+ ว>า “เช่ือว>าข9อตกลงความร>วมมือระหว>างกองทัพบกไทย

กับกองทัพบกอินโดนีเซีย มีจุดประสงค+เพ่ือกดดันสมาชิกกลุ>มบีอาร+เอ็นท่ีหลบหนีออกจากมาเลเซียไปท่ีอินโดนีเซีย เน่ืองจากไม>ต9องการเข9าร>วมกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติ

สุข จชต.” 
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ทางด9านพลเอกสำเร็จ ศรีหร>าย นายทหารเกษียณ อดีตรองแม>ทัพภาคท่ี ๔ บอกว>า ก>อนป| ๒๕๔๗ ผู9ก>อความไม>สงบในจชต.ได9เดินทางไปฝ±กทางทหารท่ีอาเจะห+ และเดืน

ทางกลับจชต.มาฝ±กกองกำลังในประเทศไทย 

“I believe the agreement between the Thai army commander and Indonesia is aimed at pressuring insurgents who fled from Malaysia to 

Indonesia after they received pressure from Malaysia for refusing to join the peace talks,” the ex-PULO rebel told BenarNews on condition of 

anonymity, referring to negotiations between Bangkok and southern rebels groups brokered by Kuala Lumpur. 

Before the insurgency re-ignited in 2004, separatists from the Deep South traveled to Aceh to be trained for combat before passing those skills 

on to a younger generation of fighters after returning home to the border region, said Samret Srirai, a retired senior Thai military officer. 

ท่ีมาข9อมูล ; https://www.benarnews.org/english/news/thai/generals-meet-01142020153751.html 
 
๕.๑.๒ สำนักข>าว AP อ9างความเห็นของผศ.ศรีสมภพ  จิตต+ภิรมย+ศรี แห>งศูนย+เฝ_าระวังสถานการณ+ภาคใต9 ระบุว>า รัฐบาลไทยยังคงให9ความสำคัญกับการใช9มาตรการทาง

ทหารแก9ไขปbญหาจชต.มากกว>าการแก9ไขปbญหาทางสังคมโดยเฉพาะปbญหาความยากจนและความไม>เท>าเทียมซ่ึงเป}นเช้ือเพลิงสำคัญของการก>อความไม>สงบ  

สำหรับข9อตกลงความร>วมมือระหว>างกองทัพบกไทยและอินโดนีเซีย แสดงความกังขาว>า จะช>วยแก9ปbญหาจชต.ได9 เน่ืองจากบีอาร+เอ็นม>ความสัมพันธ+ใกล9ชิดกับมาเลเซีย

มากกว>า 

ทางด9านรุ>งระวี เฉลิมศรีภิญโญรัช นักวิจัยอิสระด9านความขัดแย9งในจชต.เช่ือว>า การลงนามความร>วมมือด9านความม่ันคงระหว>างไทยและอินโดนีเซียท่ีอาเจะห+ เป}นตัวบ>งช้ี

ว>า ไทยให9ความสำคัญกับการใช9กำลังทหารปราบปรามกลุ>มผู9ก>อความไม>สงบเพ่ือแก9ปbญหาจชต. และให9ข9อสังเกตการจัดทำงบประมาณรายจ>ายของรัฐบาลไทยว>า ให9

ความสำคัญกับกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจชต.น9อยมาก 
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The director of a think tank monitoring the conflict said the Thai government is still focusing on military approaches to counter the insurgents 

and is paying less attention to social issues such as poverty and inequality that fuel the insurgency. 

Srisompob Jitpiromsi, director of Deep South Watch, told The Associated Press that in 2017, Thai authorities began focusing suppression efforts 

on the most active insurgent group, the Barisan Revolusi Nasional to pressure it to join ongoing peace talks. 

Srisompob said he doubted the extension of the pact with Indonesia would help Thai authorities engage with the BRN, which has closer links 

with Thailand’s southern neighbor, Malaysia. 

An independent scholar specializing in the southern insurgency, Rungrawee Chalermsripinyorat, said she believes Thailand’s deal with Indonesia 

could signify that military suppression will remain the dominant mode of conflict management in the deep south. 

“Judging from budget allocations, it seems that the government has given little importance to the formal peace dialogue,” she said. 

ท่ีมาข9อมูล ; https://apnews.com/6e4ae61016c8caa3776fafe50b093053 

https://abcnews.go.com/International/wireStory/thai-army-chief-signs-intelligence-pact-indonesia-68296025 

https://borneobulletin.com.bn/thai-army-chief-signs-intelligence-pact-indonesia/ 

https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/thai-army-chief-signs-intelligence-pact-with-indonesia/2020/01/15/bfa3582e-3793-11ea-a1ff-

c48c1d59a4a1_story.html?fbclid=IwAR1cBXCRRHFCkJv-oUqURX9eFqjtTU_rFJTdz7YPIhdKTphTtMmVxmYghEE 

 

นอกจากน้ียังมีอีกหลายสำนักข>าวต>างประเทศอีกหลายแห>ง รายงานข>าวการเยือนจังหวัดอาเจะห+ของพล.อ.อภิรักษ+ ดังน้ี ;  
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https://www.malaysiakini.com/news/507182 

https://www.usnews.com/news/world/articles/2020-01-14/thailand-indonesia-to-share-intelligence-to-combat-insurgents 

https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/thailand-indonesia-to-share-intelligence-to-combat-insurgents 

https://uk.reuters.com/article/uk-thailand-indonesia-army/thailand-indonesia-to-share-intelligence-to-combat-insurgents-

idUKKBN1ZD1UY?il=0&fbclid=IwAR3KEfRVUCnOf6VZRfMyOIowvUiE3SkWVFBRcrSbkfRm9UChJgW3iD35FhI 

https://www.nst.com.my/world/region/2020/01/556981/thai-indonesian-armies-seal-security-cooperation-deal 

 

๕.๒ ส่ือมาเลเซียรายงานข>าวการปฏิบัติงานของเจ9าหน9าท่ีดูแลรักษาความปลอดภัยชายแดนมาเลเซีย (Aksem) มีการจับกุมของผิดกฏหมายหลายรายการท่ีซุกซ>อนเตรียม

ลักลอบขนข9ามพรมแดนเข9าประเทศไทย 

สำนักข>าว Bernama รายงานเม่ือวันท่ี ๑๓ มกราคม ว>า เจ9าหน9าท่ี Aksem ตรวจพบและยึดงูเห>าจำนวน ๑๕๔ ตัว ในถุงกระสอบซุกซ>อนท่ีชายแดนรัฐปะลิส ห>างจาก

พรมแดนไทยด9านปาดังเบซาร+เพียง ๑๐๐ เมตร 

ผู9บัญชาการตำรวจรัฐปะลิส เปfดเผยว>า ได9รับเบาะแสจากประชาชนนำไปสู>การตรวจพบท่ีซุกซ>อนกระสอบบรรจุงูเห>า ซ่ึงเช่ือว>านำมาพักรอโอกาสลักลอบขนข9ามพรมแดน

เข9าไประเทศไทย 

The Malaysian Border Security Agency (Aksem) Perlis confiscated a sack containing naja kaouthia (monocled cobras) found in the bushes in 

Kampung Kolam, Padang Besar some 100m from a border fence on the Malaysia-Thailand border, yesterday. 

 

AKSEM Perlis commander, DSP Rodzi Abu Hassan, said the blue bag with 154 snakes was found around 6pm by a team of AKSEM Padang Besar 

detectives with the help of information from members of the public. 
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AKSEM believes the snakes were en route to Thailand and were left near the fence by a smuggling syndicate led by a local. 

 

“They would wait for the right time. We believe they would have tossed it over the fence to avoid detection by the authorities,” said Rodzi. 

ท่ีมาข9อมูล ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1806377 

https://www.nst.com.my/news/nation/2020/01/556156/aksem-stops-smuggling-snakes 

https://www.malaysiakini.com/news/506951 

https://www.thestar.com.my/news/nation/2020/01/13/border-security-finds-over-150-cobras-stuffed-in-sack-near-thai-border 

 

สำนักข>าว Bernama รายงานเม่ือวันท่ี ๑๓ มกราคม ว>า เจ9าหน9าท่ี Aksem รัฐเคดาห+ได9รับแจ9งเบาะแสว>ามีการบรรจุใบกระท>อมท่ีกระต{อบกลางสวนยางพาราใกล9

พรมแดนไทย จึงเข9าตรวจค9นยึดของกลางใบกระท>อม ๕๓๐ กิโลกรัม บรรจุในถุงพลาสติกสีดำ ๕๕ ใบ มูลค>า ๒๖,๐๐๐ ริงกิต หรือประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

The Malaysian Border Security Agency (AKSEM) in Kedah seized 530 kg of ketum leaves worth RM26,000 in a raid at a rubber plantation in 

Kampung Padang Durian near Pendang yesterday afternoon. 

 

Its operations commander Abdul Latif Abdul Rahman said the 6.30 pm raid was conducted based on public tip-offs that ketum leaves were 

being packed in a hut located at a rubber plantation. 

 

He said 55 black plastic bags containing ketum leaves packed in transparent packages were found around the hut as well as in a pick-up truck 
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nearby. 

 

ท่ีมาข9อมูล ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1806387 

 

๕.๓ สำนักข>าว Bernama รายงานเม่ือวันท่ี ๑๖ มกราคม ว>า คณะกรรมการไต>สวนประมวลข9อเท็จจริงกรณีการค9นพบค>ายกักกันเหย่ือการค9ามนุษย+ชาวโรฮิงญา ท่ี Wang 

Kelian ในรัฐปะลิส ใกล9พรมแดนไทยด9านปาดังเบซาร+ อ.สะเดา เม่ือป| ๒๕๕๘ เตรียมรายงานสรุปผลการไต>สวนต>อท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี ในสัปดาห+น้ี 

คณะกรรมการชุดน้ีได9รับการแต>งต้ังโดยสมเด็จพระราชาธิบดีแห>งมาเลเซีย มีการดำเนินการไต>สวนพยานและผู9เก่ียวข9องจำนวน ๔๘ คนรวมท้ังตันสรีคาลิด อาบู บาการ+

อดีตผู9บัญชาการตำรวจแห>งชาติ 

ท้ังน้ีหากคณะรัฐมนตรีมาเลเซียให9ความเห็นชอบรายงานฉบับน้ี ก็จะมีการเผยแพร>ต>อสาธารณะต>อไป 

The Royal Commission of Inquiry (RCI) report on the discovery of temporary transit camps and mass graves in Wang Kelian, Perlis will be tabled 

to the Cabinet next week, Home Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin said. 

 

He said the RCI report has already been presented to the Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah and 

submitted to the Home Ministry (KDN) for Cabinet tabling. 

 

"If the Cabinet is in agreement we will allow it to be made public," he told reporters on the development of the RCI report after attending the 

ministry’s monthly assembly here today. 
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The RCI, which was established after obtaining the consent of the Acting Yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Muizzuddin Shah on Jan 29 last 

year, lasted for 17 days from April 17 to June 18. 

 

A total of 48 witnesses testified including former Inspector-General of Police Tan Sri Khalid Abu Bakar. 

 

It was held following the discovery of 139 grave sites and 28 abandoned human at the top of Bukit Wang Burma in Wang Kelian, at the 

Malaysia-Thailand border. 

 

Among other things the RCI was conducted to examine all documents and evidence related to the discovery of the transit camps and graves at 

Wang Kelian. 

ท่ีมาข9อมูล ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1807116 

https://www.malaysiakini.com/news/507394 

 

 

 
 
 
 


