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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช>วงวันท่ี ๑๘ - ๒๔ ม.ค. ๖๓ พบว>า มีข>าวเชิงบวก ๑๗๓ ข>าว จากท่ีมี 

๑๒๐ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๑-๑๗ ม.ค. ๖๓) ในส>วนของข>าวเชิงลบท่ีเก่ียวข9องกับ จชต. มีข>าวเชิงลบ ๔๕ ข>าว จากท่ีมี ๕๑ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๑-๑๗ ม.ค. ๖๓)  

 ประเด็นข5าวเชิงลบ ได*แก5 

๑) การบำรุงขวัญกำลังพล: วิกฤติตำรวจฆ>าตัวตาย - วันเดียวชายแดนใต9ดับ ๒ ศพ   

๒)  เหตุร*ายรายวัน: ๑) ยะลาระทึก!! พบ'ถังแก]ส?คล9าย?ระเบิด'ซุกหัวสะพาน คาดจงใจสร9างสถานการณ+, ๒) ๒ คนร9ายข่ี จยย. ประกบยิง 'อส.ทพ.' ดับท่ีปaตตานี, 

๓) เลือดเย็น! จ>อยิงหัว ผญบ.สายบุรี ขณะละหมาดในมัสยิด และ ๔) ยิงผู9หญิงวัยกลางคนดับคาสวนยางอีกศพท่ีสะเตง  

ประเด็นข5าวเชิงบวก ได*แก5 

๑) การพูดคุยเพ่ือสันติฯ : บีอาร+เอ็น ร>วมโต]ะเจรจาสันติภาพ กับ “ก9าวสำคัญ” ของการแก9ปaญหาชายแดนใต9  

๒) ยาเสพติด: ๑) ปส.จับยาบ9า ๑.๔ ล9านเม็ดไอซ+ ๖ กก., ๒) จับยาบ9า ๑.๘ แสนเม็ดโยง 'พ.อ.จะลอโบ>', ๓) 'บ9านนาสาร'เฮล่ัน! ยธ. ยกเปlนโมเดล ปลดล็อก 

'พืชกระท>อม' ชงแก9 กม.ยาเสพติด และ ๔) ติดใจยาบ9าส>งไปรษณีย+ถึงไว ย>ามใจส>งรอบ ๕ เจอจับ 

๓) การเมือง: ๑) ปnดจ]อบ ครม.สัญจรนราธิวาส ใช9การพัฒนานำการทหาร, ๒) จับตา ครม.สัญจรไฟเขียว สารพัดโครงการพัฒนาชายแดนใต9 และ ๓) ครม. 

เห็นชอบต้ังสภาสันติสุขตำบล ห9ามเสนอโครงการศึกษาดูงาน,  

๔) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ครม.สัญจรเห็นชอบ ๑๘,๖๘๐ ดันเขตเศรฐกิจพิเศษเฉพาะกิจจะนะ? จ9างงาน ๑ แสนอัตรา 

          จากสถานการณ+ข>าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกท่ีมีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๑.๕๗ 

ในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๑-๑๗ ม.ค. ๖๓) เปlน ๒.๑๓ ในสัปดาห+น้ี  

 ในส5วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต5างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๑๘–๒๔ ม.ค. ๖๓ ดังน้ี 

       ประเด็นข>าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9ท่ีส่ือต>างประเทศให9ความสำคัญในรอบสัปดาห+น้ียังคงเปlนประเด็นเก่ียวกับ “กระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดน

ภาคใต9” ซ่ึงมีความคืบหน9าสำคัญ คือ การพบปะหารือกันอย>างเปlนทางการระหว>างคณะพูดคุยสันติสุขฯ ฝvายรัฐไทยนำโดย พลเอก วัลลภ รักเสนาะ และ ฝvายขบวนการบี

อาร+เอ็นนำโดยอานัส อับดุลเลาะห+มาน หรือ ฮิฟน่ี มาเร]ะ อดีตอุซตาสโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ  
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      การพูดคุยระหว>างตัวแทนรัฐไทยกับตัวแทนขบวนการบีอาร+เอ็น ท่ีกรุงกัวลาลัมเปอร+ เม่ือวันจันทร+ท่ี ๒๐ มกราคม เปlนการพบกันอย>างเปlนทางการคร้ังแรกนับต้ังแต>ปw 

๒๕๕๗ โดยมีผู9สังเกตการณ+ร>วม ๒ คน มีตัวแทนรัฐบาลมาเลเซียทำหน9าท่ีเปlนผู9อำนวยความสะดวก และ ท้ังสองฝvายได9มีการตกลงกรอบกระบวนการพูดคุยเรียบร9อยแล9ว 

      แถลงการณ+ของบีอาร+เอ็นระบุว>า ท้ังสองฝvายเห็นพ9องกันว>าจะหาทางแก9ปaญหาความขัดแย9งในพ้ืนท่ี จชต. ด9วยแนวทางทางการเมือง 

      อย>างไรก็ตามยังไม>ชัดเจนว>า การพูดคุยเพ่ือสันติสุขระหว>างตัวแทนรัฐไทยกับชบวนการบีอาร+เอ็นจะเปlนแบบทวิภาคีหรือพูดคุยร>วมกับผู9เห็นต>างจากรัฐไทยกลุ>มอ่ืนๆ 

ซ่ึงประเด็นน้ีโฆษกมาราปาตานี ฮาฟnซ อัลฮากิม บอกว>า “ยังไม>ชัดเจน แต>หากรัฐบาลไทย และ มาเลเซียเห็นตรงกันว>า ควรเปlนการพูดคุยแบบทวิภาคีโดยไม>มีมาราปาตานี 

เราก็ยินดีน่ังดู” 

     ท้ังน้ีเปlนท่ีน>าสังเกตว>า สำนักข>าวช้ันนำของโลกซ่ึงเปlนแหล>งอ9างอิงขององค+กรส่ือมวลชนท่ัวโลก ท้ัง ๓ แห>ง คือ Reuters, AP และ AFP รายงานข>าวการพบปะอย>าง

เปlนทางการระหว>างตัวแทนรัฐไทยกับขบวนการบีอาร+เอ็น สะท9อนว>า ปaญหาความขัดแย9งในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต9 เปlนประเด็นท่ีอยู>ในความสนใจของนานาชาติ  
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๒. ผลการวิเคราะห̂สารสนเทศด*านการประชาสัมพันธ̂ ประจำวันท่ี ๑๘–๒๔ ม.ค. ๖๓ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข5าวเชิงบวก และประเด็นข5าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันท่ี ๑๘-๒๔ ม.ค. ๖๓ มีข>าวเชิงบวก (เส9นทึบสีเขียว) ๑๗๓ ข>าว จากท่ีมี ๑๒๐ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๑-๑๗ ม.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ เพ่ิมข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบท่ีเก่ียวข9องกับ จชต. (เส9นทึบสีแดง) มีข>าวเชิงลบ ๔๕ ข>าว จากท่ีมี ๕๑ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๑-๑๗ ม.ค. 

๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ลดลง 
 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

4 

๒.๒ ค5าสัดส5วนระหว5างข5าวเชิงบวก และข5าวเชิงลบ 

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

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

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 

2020-01-18 26 8 3.25 

2020-01-19 12 4 3 

2020-01-20 38 6 6.33 

2020-01-21 40 4 10 

2020-01-22 21 4 5.25 

2020-01-23 20 15 1.33 

2020-01-24 16 4 4 

 24.71 6.43 3.84 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ5งเล็ง ในช5วงวันท่ี ๑๘–๒๔ ม.ค. ๖๓ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช>วงวันท่ี ๑๘-๒๔ ม.ค. ๖๓ มีข>าวเชิงบวก ๗ ข>าว จากท่ีไม>มีข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๑-๑๗ ม.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ 

เพ่ิมข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบฯ มีข>าวเชิงลบ ๔ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากท่ีไม>มีข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๑-๑๗ ม.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) 

มีแนวโน9มฯ เพ่ิมข้ึน ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) บีอาร+เอ็น ร>วมโต]ะเจรจาสันติภาพ กับ “ก9าวสำคัญ” ของการแก9ปaญหาชายแดนใต9, ๒) ยุทธศาสตร+เปล่ียนพ้ืนท่ีสู9รบ 

โต]ะถก 'สันติสุข' แค>ใบเบิกทาง, ๓) "พล.อ.วัลลภ" นำทีมเปnดโต]ะพุดคุยตัวแทนบีอาร+เอ็นท่ีมาเลย+, ๔) คณะพูดคุยฯ ออกแถลงการณ+ร>วมถก "บีอาร+เอ็น", ๕) เปnดตัว 

"อุสตาซหีพนี" หัวหน9าคณะพูดคุยฯ ฝvายบีอาร+เอ็น, ๖) ถกบีอาร+เอ็นนัดแรกสัญญาณดี และ ๗) ตัวแทนรัฐไทยยืนยันหนักแน>น 'อานัส อับดัลเราะห+มาน-อับดุล อาซิซ 

ญะบัล' ตัวจริง BRN ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ใครเปlน 'ตัวจริง' คณะพูดคุยไทยพบบีอาร+เอ็นท่ีมาเลเซีย แต>ก็มีคุยท่ีเยอรมนีอีกวง  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันท่ี ๑๘-๒๔ ม.ค. ๖๓ มีข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๒๓ ข>าว จากท่ีมี ๑๑ ข>าว ในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๑-๑๗ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

เพ่ิมข้ึน ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) ยะลาระทึก!! พบ'ถังแก]ส?คล9าย?ระเบิด'ซุกหัวสะพาน คาดจงใจสร9างสถานการณ+, ๒) ๒ คนร9ายข่ี จยย. ประกบยิง 

'อส.ทพ.' ดับท่ีปaตตานี, ๓) โจรใต9อำมหิตยิงทหารดับ ขณะข่ีจยย.มากับลูก 3 ขวบ, ๔) เลือดเย็น!จ>อยิงหัว ผญบ.สายบุรี ขณะละหมาดในมัสยิด, ๕) คนร9ายประกบยิง 

ชาวบ9านยะลา'เสียชีวิต 1 ศพ, ๖) ยิงผู9หญิงวัยกลางคนดับคาสวนยางอีกศพท่ีสะเตง และ ๗) ยิงผู9ใหญ>บ9านดับคามัสยิดใน ต.แป�น สายบุรี 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันท่ี ๑๘-๒๔ ม.ค. ๖๓ มีข>าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๑๙ ข>าวจากท่ีมี ๑๔ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๑-๑๗ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ เพ่ิมข้ึน ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีข>าวเชิงลบฯ ๒ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๒๒ ในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๑-๑๗ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง 

ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ปnดจ]อบ ครม.สัญจรนราธิวาส ใช9การพัฒนานำการทหาร, ๒) 'ถาวร'ลงพ้ืนท่ี'นราธิวาส' พร9อมรับ 'ครม.สัญจร', ๓) จับตา ครม.สัญจรไฟเขียว 

สารพัดโครงการพัฒนาชายแดนใต9, ๔) ครม. เห็นชอบต้ังสภาสันติสุขตำบล ห9ามเสนอโครงการศึกษาดูงาน, ๕) นายกฯ พอใจ รมต. ลงพ้ืนท่ีตรวจราชการ ปล้ืมใจได9รอยย้ิม 

จากประชาชนชาวใต9, ๖) รายงานพิเศษ: 14 ก.พ.แบ>งเขตเลือกต้ังท9องถ่ินเสร็จท่ัว ปท., ๗) 'นายกฯ' พบผู9นำศาสนาอิสลาม ขอพรท่ีให9มา กลับสู>ชาวนราฯ, ๘) นายกฯ 

ช่ืนชมชาว'ไทยพุทธ-ไทยมุสลิม' อยู>ร>วมกันสงบสุข และ ๙) 'ลุงตู>' น่ังรถกันกระสุนลุย ครม.สัญจร นราธิวาส คอหวยไม>ลืมส>องทะเบียน ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) คอลัมน+ 

ตะวันออกท่ีท>าพระอาทิตย+: คลองไทย จีนขุดใครได9ประโยชน+ และ ๒) 'รถตรวจการณ+' สเปกฉาว สตม. 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย̂สิน 

 
ในช>วงวันท่ี ๑๘-๒๔ ม.ค. ๖๓ มีข>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๑๒ ข>าว จากท่ีมี ๒๑ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๑-๑๗ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ  ลดลง  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีข>าวเชิงลบ ๑ ข>าว ในสัปดาห+ จากท่ีมี ๒ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๑-๑๗ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำ

ค>อนข9างคงท่ี ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) จำกัดเสรีภาพผู9ก>อเหตุทำไฟใต9ลด, ๒) บ๊ิกตู>โวสถานการณ+ไฟใต9ดีข้ึน, ๓) จนมุมคาบัส! 'ตม.นครศรีธรรมราช' รวบลอตใหญ> 24 

เมียนมา ใช9หนังสือเดินทางปลอม ลอบเข9าเมือง, ๔) มทภ.4 ส่ังเจ9าหน9าท่ีคุมเข9ม 3 จชต.รับประชุม ครม.สัญจร 20-21 ม.ค.น้ี, ๕) 'บ๊ิกป�อม'ลงพ้ืนท่ีปaตตานี ให9กำลังใจ 

เจ9าหน9าท่ี พร9อมย้ำทำงานด9วยความอดทน, ๖) ส่ังปรับกล9องซีซีทีวีเปlนดิจิทัล ร>วมกำนัน-ผญบ.จับกุมคนร9าย และ ๗) 'สาธิต'เล>าความประทับใจ ระหว>างไปประชุม 

ครม.สัญจร จ.นราธิวาส ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ตราบใด กอ.รมน.ภาค 4 มองผู9ท่ี 'เห็นต>าง' เปlนฝvายตรงข9าม จะต9องมีการข้ึนบัญชีดำคนในพ้ืนท่ีอีกนับไม>ถ9วน  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันท่ี ๑๘-๒๔ ม.ค. ๖๓ ข>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถ่ีเพ่ิมข้ึน ร9อยละ ๑๗๓ (๑๕ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๑-๑๗ ม.ค. ๖๓) ๔๑ ข>าวใน สัปดาห+น้ี ) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถ่ีเพ่ิมข้ึน ร9อยละ ๓๕๐ (๒ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๑-๑๗ ม.ค. ๖๓) ๙ 

ข>าวในสัปดาห+น้ี ) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพ่ิมข้ึน ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) อวยพร 'ตรุษจีน' นายกฯ ขอให9รวย, ๒) สะพานข9ามแม>น้ำบางนรา-ถนนผังเมือง, 

๓) สนามบินเบตงเปnดพ้ืนท่ีค9าขาย, ๔) คันปากอยากเล>า: ห9างใหญ>นราธิวาส, ๕) กยท. จับมือ กษ. หาสาเหตุใบร>วงในยางพารา, ๖) ก.แรงงาน ยกทีมลงพ้ืนท่ีนราธิวาส 

มอบเคร่ืองหมายมาตรฐานฝwมือแรงงาน เชิดชู สปก., ๗) 'พิพัฒน+' ส่ังปa�นน้ำตกโผงโผงแลนด+มาร+คใหม>ชายแดนใต9, ๘) รมช.กษ. ปล้ืม 'กรป.กลาง มะปรางมัน' 

ต9นแบบสหกรณ+ดีเด>น, ๙) นายกฯ เร>งเดินหน9าการค9าชายแดนไทย-มาเลเซีย? 9? ด>าน, ๑๐) 'บสย.'จัดเต็มมาตรการ 'ต>อเติม เสริมทุน SMEs สร9างไทย' 

กระตุ9นเศรษฐกิจภาคใต9ชายแดน และ ๑๑) ครม.สัญจรเห็นชอบ 18680 ล9าน? ดันเขตเศรฐกิจพิเศษเฉพาะกิจจะนะ? จ9างงาน 1 แสนอัตรา ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) 

'ตรุษจีน' นราธิวาสเงียบเหงา พ>อค9าโอดขายของได9น9อยลง, ๒) 'เบตง'กร>อยพิษเศรษฐกิจ รัดเข็มขัดซ้ือของไหว9ตรุษจีน, ๓) พบโรคใบร>วงยางพาราพ้ืนท่ีนาทวี, ๔) ครม.สัญจร 

นราฯ รมต.แห>ลงพ้ืนท่ี - ประมงปaตตานีร9องสันดอนปากอ>าว และ ๕) ศก.ใต9 ทรุดชงขอแพ็กเกจชุดใหญ> 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันท่ี ๑๘-๒๔ ม.ค. ๖๓ มีข>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๑๐ ข>าวจากท่ีมี ๘ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๑-๑๗ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพ่ิมข้ึน 

ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม>มีข>าวเชิงลบในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๕ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๑-๑๗ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง 

ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ปส.จับยาบ9า 1.4 ล9านเม็ดไอซ+ 6 กก., ๒) จับยาบ9า 1.8 แสนเม็ดโยง 'พ.อ.จะลอโบ>', ๓) 'บ9านนาสาร'เฮล่ัน! ยธ. ยกเปlนโมเดล ปลดล็อก 

'พืชกระท>อม' ชงแก9 กม.ยาเสพติด และ ๔) ติดใจยาบ9าส>งไปรษณีย+ถึงไว ย>ามใจส>งรอบ 5 เจอจับ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในสัปดาห+น้ี 
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       ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันท่ี ๑๘ – ๒๔ ม.ค. ๖๓ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันท่ี ๑๘ – ๒๔ ม.ค. ๖๓ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล ได9แก> วิกฤติตำรวจฆ>าตัวตาย - วันเดียวชายแดนใต9ดับ 2 ศพ  

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปsญหา จชต. 

             ในช>วงวันท่ี ๑๘ – ๒๔ ม.ค. ๖๓ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปaญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช>วงวันท่ี ๑๘ – ๒๔ ม.ค. ๖๓ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* 

 

การพูดคุยเพื่อสันติฯ 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

13 

 
ประเด็นข5าวเชิงลบ 

๑. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) วิกฤติตำรวจฆ>าตัวตาย - วันเดียวชายแดนใต9ดับ 2 ศพ  และ  ๒) คอลัมน+ เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: 'ด.ต.'จ>อยิงหัวตัวเองดับ  

๒. เหตุร*ายรายวัน ๑) ยะลาระทึก!! พบ'ถังแก]ส?คล9าย?ระเบิด'ซุกหัวสะพาน คาดจงใจสร9างสถานการณ+, ๒) ยิงทหารพรานดับต>อหน9าลูก, ๓) 

คนร9ายลอบยิงผู9ใหญ>บ9านเสียชีวิตขณะประกอบศาสนกิจในมัสยิด, ๔) 2คนร9ายข่ีจยย.ประกบยิง'อส.ทพ.'ดับท่ีปaตตานี, ๕) โจรใต9ปvวนกรงปnนัง 

วางระเบิดหัวสะพานใกล9โรงเรียน โชคดีไร9คนบาดเจ็บ, ๖) โจรใต9อำมหิตยิงทหารดับ ขณะข่ีจยย.มากับลูก3ขวบ, ๗) เลือดเย็น!จ>อยิงหัวผญบ.สายบุรี 

ขณะละหมาดในมัสยิด, ๘) ด>วน! คนร9ายลอบยิงผู9ใหญ>บ9าน เสียชีวิตหน9ามัสยิดท่ีสายบุรี, ๙) คนร9ายประกบยิงชาวบ9านยะลา'เสียชีวิต1ศพ, ๑๐) ยิงทหารพราน, ๑๑) 

คอลัมน+ ข>าวสดท่ัวไทย: ยะลา-ล>ายิง 2 ศพ, ๑๒) ภาพข>าว: ยิงโหดสาวยะลาคาท่ี, ๑๓) ยิงผู9หญิงวัยกลางคนดับคาสวนยางอีกศพท่ีสะเตง, ๑๔) 

ยิงผู9ใหญ>บ9านดับคามัสยิดใน ต.แป�น สายบุรี, ๑๕) วางบ้ึมชุดรปภ.ครูยะลายิงทหารพรานปaตตานีดับ, ๑๖) โจรใต9ประกบยิงทหารพรานดับ, ๑๗) ภาพข>าว: ลอบยิง, ๑๘) 

ยะลาดุ-ดักบ้ึมชุดคุ9มกันครู, ๑๙) ลอบบ้ึม, ๒๐) ล>าโจรใต9ยิงอส.ทพ.ต>อหน9าลูกสาว  และ  ๒๑) โจรใต9ยิงผู9หญิง-ผู9ใหญ>บ9าน2ศพ  
 
 

ประเด็นเชิงบวก 
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๑. กระบวนการยุติธรรม ๑) ศาลยุติธรรมชูปw'63สู>ดิจิทัล ลิงก+หน>วยงานแก9เหล่ือมล้ำ  และ  ๒) คณากรโดนแล9ว ตร.ขอ'ไสลเกษ' พกป�นยิงตัวเอง,  

๒. กีฬา ๑) เดอะซันเกมส+: ชมกันเต็มอ่ิมจุใจบรรยากาศจากสนามแข>งขันกีฬา 'ปaญญาชน' ก>อนรูดม>านวันน้ี, ๒) ช9างศึกท9าหักซาอุฯจัดตัวหลักลงครบ, ๓) คอลัมน+ 

สปอร+ตสแควร+, ๔) ฝaนไปเยอรมนี-เด็กแห>คัดตัวเสือใต9  และ  ๕) เยาวชนนับพันร>วมคัด! 'บาเยิร+นยูธคัพไทยแลนด+',  

๓. ยาเสพติด ๑) ปส.จับยาบ9า1.4ล9านเม็ดไอซ+6กก., ๒) ปส.จับแก]งขนยาบ9า-กัญชา3ราย, ๓) ปส.จับแก]งขนยาบ9า-กัญชา3ราย, ๔) ปส.จับขนยา3คดียาบ9า6แสนเม็ด, ๕) 

จับยาบ9า1.8แสนเม็ดโยง'พ.อ.จะลอโบ>', ๖) รวบหน.แก]งใช9รถพยาบาลขนไอซ+ร>วม2ตัน, ๗) 'ปส.'ลุยจับยาเสพติดหลายคดี, ๘) จับแก]งยาบ9า1.8แสนเม็ดคาป.ณ., ๙) 

'บ9านนาสาร'เฮล่ัน! ยธ.ยกเปlนโมเดลปลดล็อก'พืชกระท>อม'ชงแก9กม.ยาเสพติด  และ  ๑๐) ติดใจยาบ9าส>งไปรษณีย+ถึงไว ย>ามใจส>งรอบ 5 เจอจับ,  

๔. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) ตรุษจีนไม>คึกคักของเซ>นไหว9แพง'ยอดขาย'ลดฮวบ, ๒) ส>วนร>วมสังคมไทย: กระจ>าง ตุลารักษ+: ผู9ก>อการฯสายพลเรือน, ๓) คอลัมน+: 

ปรุงในครัว ทัวร+นอกบ9าน: ข9าวยำ น้ำบูดู ประดู>แดง และกระเต็นปwกสีฟ�า๔) คอลัมน+ ภาพเก>าเล>าตำนาน: ทหารซามูไร...ไปทำอะไรท่ีแม>ฮ>องสอน, ๕) (UN)SEEN, ๖) 

นราฯเปnดค>ายเยาวชนส>งเสริมอ>าน-สานฝaนสู>นักเขียน, ๗) ชาวพุทธท่ัวโลกน่ังสมาธิถวายพระอาจารย+ม่ัน, ๘) ตามรอยตำนานแผ>นดิน: หลวงพ>อทวดเน้ือว>าน ๒๔๙๗ 

พิมพ+ใหญ>ยอดนิยมซี ท่ีเรียกว>าไหล>จุด ราคาเช>าหามาหยุดอยู>ท่ี ๑.๗ ล9านบาท (ตอนจบ), ๙) คมเลนส+สองพระ  และ  ๑๐) นายกรัฐมนตรีสักการะเจ9าแม>โต]ะโมะ 

พร9อมพบปะประธานมูลนิธิเจ9าแม>โต]ะโมะ และตัวแทนสมาคมชาวไทยเช้ือสายจีน 4 สมาคม (สมาคมฮกเฮ้ียน สมาคมแต9จ๋ิว สมาคมแคะ และสมาคมไหหลำ),  

๕. การช5วยเหลือประชาชน ๑) เรียงคนมาเปlนข>าวสเปเชียล, ๒) ฤทธ์ิแล9งพืชศก.เจ]ง1.9หม่ืนล. ลามทำเนียบน้ำกร>อยต9นไม9เฉา, ๓) ข>าวสดท่ัวไทย: เบตง-จับงูจงอางยักษ+  

และ  ๔) ร9องล่ัน'บองหลา'โคตรยักษ+ ยาว4เมตรหนัก7กก.ขดใต9ตู9,  

๖. การศึกษา ๑) 'รมช.ศธ.'ลุยขับเคล่ือน การศึกษาจว.ชายแดนภาคใต9, ๒) มูลนิธิเพ่ือการศึกษาฯจ.ยะลา วอนชุมชนขับเคล่ือนดูแลเด็กกำพร9า, ๓) การศึกษาใต9, ๔) 

ภาพข>าว: คอลัมน+ เรียงคนมาเปlนข>าว: สนับสนุน, ๕) 'ครูต้ัน'พบรร.'คุณภาพ'3จ.ใต9'ตกมาตรฐาน', ๖) สอศ.เกาะติดนโยบายและการขับเคล่ือนการศึกษา 

ครม.สัญจรชายแดนใต9, ๗) กรุงศรี คอนซูมเมอร+ ส>งต>อรอยย้ิมเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนใต9, ๘) อาชีวะลงใต9ขับเคล่ือนจุดเน9น ต้ังเป�ารับผู9เรียน 

สนองความต9องการด9านเศรษฐกิจ, ๙) ภาพข>าว: กรุงศรี คอนซูมเมอร+ สนับสนุนการศึกษาเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต9, ๑๐) 

ศธ.อัดงบฯยกเคร่ืองโครงสร9างพ้ืนฐานการศึกษา 3จังหวัดชายแดนใต9, ๑๑) สอศ.จัดการแข>งขันทักษะวิชาชีพอาชีวะสร9างช>างฝwมือ ระดับชาติ คร้ังท่ี 2, ๑๒) 'จุรินทร+' 

ปลุกขวัญเด็กใต9ใช9ติวเตอร+ออนไลน+ สร9างโอกาสทางการศึกษา  และ  ๑๓) 'บ๊ิกตู>'ขอให9นักเรียนทุนกสศ.ต้ังใจเรียนและเปlนคนดีของสังคม,  

๗. การเยียวยา ทำบุญ 1 ปwเหตุสะเทือนใจ ชาวนราฯอาลัย"ท>านสว>าง"  
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๘. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย̂สิน ๑) คอลัมน+ เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร, ๒) 'บ๊ิกป�อม'ส่ังปรับระบบซีซีทีวีเปlนดิจิทัล, ๓) 

จำกัดเสรีภาพผู9ก>อเหตุทำไฟใต9ลด, ๔) 'บ๊ิกป�อม'ให9กำลังใจ'จนท.ใต9'แนะพัฒนาซีซีทีวีดิจิทัล-เอไอ, ๕) ภาพข>าว: ลงใต9, ๖) คอลัมน+ บันทึกหน9า 4, ๗) 

บ๊ิกตู>โวสถานการณ+ไฟใต9ดีข้ึน, ๘) จนมุมคาบัส! 'ตม.นครศรีธรรมราช'รวบลอตใหญ>24เมียนมา ใช9หนังสือเดินทางปลอม ลอบเข9าเมือง, ๙) มทภ.4 ส่ังเจ9าหน9าท่ีคุมเข9ม 3 

จชต.รับประชุม ครม.สัญจร 20-21 ม.ค.น้ี, ๑๐) 'บ๊ิกป�อม'ลงพ้ืนท่ีปaตตานี ให9กำลังใจเจ9าหน9าท่ี พร9อมย้ำทำงานด9วยความอดทน, ๑๑) ส่ังปรับกล9องซีซีทีวีเปlนดิจิทัล 

ร>วมกำนัน-ผญบ.จับกุมคนร9าย  และ  ๑๒) 'สาธิต'เล>าความประทับใจระหว>างไปประชุมครม.สัญจรจ.นราธิวาส,  

๙. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันท̂ ๑) วาดภาพพ>อของแผ>นดิน ด9วยใจจงรักภักดี, ๒) หนังสือเด>น : เจาะอดีตไปพบโจโฉ 

ค9นหาศักยภาพว>าเปlนพระเอกหรือผู9ร9าย, ๓) คอลัมน+ ของโปรดคนดัง: ชีวิตง>ายๆกินง>ายนอนง>ายพิธีรีตองไม>ต9อง, ๔) เอ็ม บี เค เซ็นเตอร+ 

เปnดพ้ืนท่ีแสดงผลงานศิลปะภาพวาดเด็ก ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต9 ในหัวข9อ 'พลังแห>งรัก'  และ  ๕) เอ็ม บี เค เซ็นเตอร+ ร>วมกับ พม. 

เปnดพ้ืนท่ีแสดงผลงานศิลปะภาพวาดเด็ก ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต9,  

๑๐. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ภาพข>าว: เร>งขุดร>องน้ำ, ๒) สสส.กระตุ9นเด็กรู9ภัยท9องถนน สถิติ6นาทีจากบ9านมีอุบัติเหตุ, ๓) ดีป�าชูโค9ดด้ิง ไทยแลนด+ สร9างคนดิจิทัล, 

๔) ดีป�าชูโค9ดด้ิง ไทยแลนด+ สร9างคนดิจิทัล, ๕) เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร: ช>วยแก9, ๖) เย่ียมชม, ๗) สทนช.เดินหน9าแก9ปaญหาน้ำทุกมิติอย>างเปlนระบบ, ๘) คอลัมน+ 

เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: จับเด็กแว9น67คนรถ68คัน, ๙) ดีป�า ดัน 27 เมืองเข9า'City Possible', ๑๐) ภาพข>าว: คอลัมน+ NATIONzone UPDATE: 

ตรวจเย่ียมสำนักงานสหกรณ+จังหวัดปaตตานี, ๑๑) 'จีน'ปnดเพ่ิมอีกเมือง'หวงกัง'18ล.คนห9ามเดินทางไปไหน'บ๊ิกตู>'คุยไทยคุมอยู>โคโรนา, ๑๒) ดีป�า ดัน 27 เมืองเข9า'City 

Possible', ๑๓) โหวต'ยะลา มาราธอน'ดีสุดอันดับ2, ๑๔) โหวต'ยะลา มาราธอน'ดีสุดอันดับ2, ๑๕) 'อนุทิน'ชมรพ.โคกโพธ์ิดูแล'ผู9ปvวยติดเตียง'ดี, ๑๖) สทนช.ลงพ้ืนท่ี 

อ.เทพา จ.สงขลา เดินหน9า SEA ลุ>มน้ำภาคใต9ฝa«งตะวันออก, ๑๗) จ้ีเพ่ิมทักษะฝwมือแรงงาน, ๑๘) 'ยะลา'ติดท็อป2งานว่ิงดีสุด2019, ๑๙) โหวต'ยะลา'อันดับ2งานว่ิงดีสุด, 

๒๐) สบส.ชูศูนย+เคร่ืองมือแพทย+, ๒๑) สบส.ชูศูนย+เคร่ืองมือแพทย+, ๒๒) นราฯเปnดค>ายเยาวชนส>งเสริมอ>าน-สานฝaนสู>นักเขียน, ๒๓) ข>าวภูมิภาค : 23 มกราคม 2563, 

๒๔) รอบร้ัวเมืองใต9 : 24 มกราคม 2563, ๒๕) นราธิวาสเปnดศูนย+ดำรงธรรมรับเร่ืองร9องเรียนแทนนายกฯในช>วง ครม.สัญจร, ๒๖) 

มท.3คาดสร9างเข่ือนป�องกันตล่ิงริมแม>น้ำสายบุรีปw64, ๒๗) ภาพข>าว: รองอธิบดีกรมส>งเสริมสหกรณ+ตรวจเย่ียมสำนักงานสหกรณ+จังหวัดปaตตานี, ๒๘) นายกรัฐมนตรี 

ช่ืนชมการบริหารจัดการขยะ ขอให9พัฒนาต>อยอดให9คนในชุมชนมีส>วนร>วม และแปรรูปเพ่ิมมูลค>าสร9างรายได9ให9กับชุมชน, ๒๙) ก.แรงงาน ฝ¬กทักษะวัยเกาเมืองนราธิวาส 

เพ่ิมโอกาสการทำงาน, ๓๐) สอศ.จัดการแข>งขันทักษะวิชาชีพอาชีวะสร9างช>างฝwมือ ระดับชาติ คร้ังท่ี 2, ๓๑) 'ดีป�า' ประกาศรายช่ือผู9เข9าร>วมอบรมหลักสูตร Digital CEO 
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รุ>นท่ี ๓, ๓๒) ส>งต>อรอยย้ิมให9น9อง 3จังหวัดชายแดนใต9, ๓๓) อารยสถาปaตย+: 'คมนาคม' จัดให9 'ทางลาดข้ึนเคร่ืองบิน' นำร>อง 15 สนามบินรองรับท>องเท่ียวเพ่ือคนท้ังมวล, 

๓๔) ดีป�า ดัน 27 เมืองเข9า 'City Possible' โครงการระดับโลกของมาสเตอร+การ+ด เร>งพัฒนาประเทศไทยสู>การเปlนเมืองน>าอยู>อัจฉริยะ, ๓๕) 

นายกรัฐมนตรีพบปะชาวนราธิวาส ติดตามความก9าวหน9าโครงการก>อสร9าง ระบบป�องกันน้ำท>วมพ้ืนท่ีชุมชน เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก, ๓๖) ภาพข>าว: ลงพ้ืนท่ี, ๓๗) 

ดีป�าจับมือมาสเตอร+การ+ด ดันไทยเปlนเมืองน>าอยู>อัจฉริยะ, ๓๘) สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร+ด9านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต9 (กพต.) คร้ังท่ี 1/2562  

และ  ๓๙) ร>างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดิน ในท9องท่ีตำบลปะลุรู ตำบลโต]ะเด็ง และตำบลริโก อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ให9เปlนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. ....,  

๑๑. สิทธิมนุษยชน กสม. ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีเหตุยิงโจมตีป�อม ชรบ.ลำพะยา  

๑๒. การเมือง ๑) กับแกล9มการเมือง: 'บ๊ิกตู>'ล>องใต9, ๒) กับแกล9มการเมือง: 'บ๊ิกตู>'ล>องใต9, ๓) ภาพข>าว: ครม.สัญจร, ๔) ปnดจ]อบ ครม.สัญจรนราธิวาส 

ใช9การพัฒนานำการทหาร, ๕) น่ีคือส่ิงท่ีวิกฤติ! 'บ๊ิกตู>'น9อยใจ เปnดเฟชบุ]กก็เจอด>า หนีปaญหาคนกรุงมาเท่ียวใต9, ๖) 'ถาวร'ลงพ้ืนท่ี'นราธิวาส' พร9อมรับ 'ครม.สัญจร', ๗) 

'บ๊ิกตู>'พบชาวนราฯ ช้ีปaญหาเก>า-ใหม>อ้ือ แจงจัดงบฯใต9แบ>ง2ส>วน'ม่ันคง-พัฒนา', ๘) จับตาครม.สัญจรไฟเขียวสารพัดโครงการพัฒนาชายแดนใต9, ๙) 

ครม.เห็นชอบต้ังสภาสันติสุขตำบล ห9ามเสนอโครงการศึกษาดูงาน, ๑๐) นายกฯพอใจรมต.ลงพ้ืนท่ีตรวจราชการ ปล้ืมใจได9รอยย้ิมจากประชาชนชาวใต9, ๑๑) 

รายงานพิเศษ: 14 ก.พ.แบ>งเขตเลือกต้ังท9องถ่ินเสร็จท่ัวปท., ๑๒) 'บ๊ิกตู>'เตรียมนำทีมครม.สัญจรนราธิวาส20-21ม.ค.น้ี, ๑๓) จะช>วยเขาหรือช>วยลุง? 

บ๊ิกตู>อ9อนขอกำลังใจนักเรียนรับมืออภิปราย, ๑๔) 'นายกฯ' พบผู9นำศาสนาอิสลาม ขอพรท่ีให9มา กลับสู>ชาวนราฯ, ๑๕) 'บ๊ิกตู>'พบผู9นำศาสนาอิสลาม 

พ9อโซเชียลโจมตีนายกฯหนีเท่ียวใต9 ไม>แก9ปaญหาคนกรุง, ๑๖) นายกฯช่ืนชมชาว'ไทยพุทธ-ไทยมุสลิม'อยู>ร>วมกันสงบสุข  และ  ๑๗) 'ลุงตู>' น่ังรถกันกระสุนลุย ครม.สัญจร 

นราธิวาส คอหวยไม>ลืมส>องทะเบียน,  

๑๓. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) 'มนัญญา'ส>งเสริมธุรกิจรวบรวมยางพารา, ๒) สังคมข>าว, ๓) อวยพร'ตรุษจีน'นายกฯขอให9รวย, ๔) คอลัมน+ สังคมข>าว, ๕) 

สะพานข9ามแม>น้ำบางนรา-ถนนผังเมือง, ๖) คอลัมน+ กับแกล9มการเมือง: ปฏิญญาทุ>งสง, ๗) สนามบินเบตงเปnดพ้ืนท่ีค9าขาย, ๘) อัพเดท13โปรเจคท+คมนาคม9พันล9าน, ๙) 

คอลัมน+ Lineทาง, ๑๐) ครม.สัญจรทุ>มหม่ืนล9าน ปลุกเศรษฐกิจชายแดนใต9, ๑๑) ก.แรงงาน-กอ.รมน.ลุยสร9างงานชายแดนใต9, ๑๒) 'สนธิรัตน+'แจงแผนพลังงาน 

ดึง'ท9องถ่ิน'ร>วมผลิตไฟฟ�า, ๑๓) คันปากอยากเล>า: ห9างใหญ>นราธิวาส, ๑๔) ซ้ือของเซ>นไหว9ตรุษจีนคึกคัก!, ๑๕) ศอ.บต.จ>อชงแผนฟ��นชายแดน, ๑๖) ภาพข>าว: 

เย่ียมประมง, ๑๗) ส>งออกไก>แช>แข็งผ>านด>านบูเก]ะตา, ๑๘) ก.แรงงาน มอบเคร่ืองหมายมาตรฐานฝwมือแรงงาน เชิดชูสปก., ๑๙) 

รัฐบาลคาดคร่ึงปwหลังเปnดใช9สนามบินเบตง, ๒๐) กยท.จับมือกษ.หาสาเหตุใบร>วงในยางพารา, ๒๑) 'เลขาอาชีวะ' ลงใต9ขับเคล่ือนเน9น 
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ต้ังเป�ารับผู9เรียนสนองความต9องการภาคเศรษฐกิจ, ๒๒) 'พ>อค9าตลาดเบตง' เผยเน้ือหมูจ>อขยับข้ึนราคารับตรุษจีน '180 ต>อกิโลกรัม', ๒๓) ก.แรงงาน 

ยกทีมลงพ้ืนท่ีนราธิวาส มอบเคร่ืองหมายมาตรฐานฝwมือแรงงาน เชิดชูสปก., ๒๔) 'พิพัฒน+' ส่ังปa�นน้ำตกโผงโผงแลนด+มาร+คใหม>ชายแดนใต9, ๒๕) 

รมช.กษ.ปล้ืม'กรป.กลางมะปรางมัน' ต9นแบบสหกรณ+ดีเด>น, ๒๖) นายกฯเร>งเดินหน9าการค9าชายแดนไทย-มาเลเซีย? 9? ด>าน, ๒๗) 'ครม.สัญจรนราฯ'ไฟเขียว1.8หม่ืนล9าน 

ดันเขตศก.พิเศษจะนะ, ๒๘) ครม.ไฟเขียว ปa�น'จะนะ'เมืองอุตสาหกรรมอนาคต, ๒๙) รัฐรับลูกขยายเงินกู9ซอฟท+ลดภาษีกระตุ9นศก.ใต9, ๓๐) 

นายกรัฐมนตรีเปlนประธานการประชุม การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ>มจังหวัดภาคใต9ชายแดน, ๓๑) ชงใช9ยาแรงกระตุ9น 3 จังหวัดภาคใต9, ๓๒) 'มท.2' 

เดินหน9าพลิกฟ��นเศรษฐกิจ-การค9า-การลงทุน ในกลุ>มจชต., ๓๓) ภาคเอกชนชายแดนใต9ชงครม.สัญจร ขยายถนน-เส9นทางรถไฟพร9อมสินเช่ือดอกเบ้ียต่ำ, ๓๔) 

เล้ียงโคชนในสวนยางพารา - ปลูกกระถินเทพา ทางรอดเกษตรกรภาคใต9, ๓๕) 'บสย.'จัดเต็มมาตรการ 'ต>อเติม เสริมทุน SMEs สร9างไทย'กระตุ9นเศรษฐกิจภาคใต9ชายแดน, 

๓๖) กลุ>มโรงไฟฟ�ารับข>าวดีก.พลังงาน UAC-NER-ACE-TPCH นำทีมย่ืนควิกวิน, ๓๗) ครม.สัญจรไฟเขียว 3 โครงการพัฒนาชายแดนใต9 เนรมิตเขตเศรษฐกิจพิเศษจะนะ 

พ้ืนท่ี 1.6หม่ืน ไร>  และ  ๓๘) ครม.สัญจรเห็นชอบ 18,680 ล9าน? ดันเขตเศรฐกิจพิเศษเฉพาะกิจจะนะ? จ9างงาน 1 แสนอัตรา,  

๑๔. การเจรจาเพ่ือสันติ ๑) ไฟใต9 : บีอาร+เอ็น ร>วมโต]ะเจรจาสันติภาพ กับ “ก9าวสำคัญ” ของการแก9ปaญหาชายแดนใต9, ๒) เกษมราษฎร+: ยุทธศาสตร+เปล่ียนพ้ืนท่ีสู9รบ 

โต]ะถก'สันติสุข'แค>ใบเบิกทาง, ๓) "พล.อ.วัลลภ" นำทีมเปnดโต]ะพุดคุยตัวแทนบีอาร+เอ็นท่ีมาเลย+, ๔) คณะพูดคุยฯ ออกแถลงการณ+ร>วมถก "บีอาร+เอ็น", ๕) เปnดตัว 

"อุสตาซหีพนี" หัวหน9าคณะพูดคุยฯฝvายบีอาร+เอ็น, ๖) ถกบีอาร+เอ็นนัดแรกสัญญาณดี  และ  ๗) ตัวแทนรัฐไทยยืนยันหนักแน>น 'อานัส อับดัลเราะห+มาน-อับดุล อาซิซ 

ญะบัล'ตัวจริงBRN,  

๑๕. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ข>าวสดท่ัวไทย: ยะลา-ล>ายิง 2 ศพ  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต5อสถานการณ̂ จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกท่ีมีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๑.๕๗ ในสัปดาห+ท่ีแล9ว 

(๑๑-๑๗ ม.ค. ๖๓) เปlน ๒.๑๓ ในสัปดาห+น้ี ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ เพ่ิมข้ึน 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต5างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๑๘ – ๒๔ ม.ค. ๖๓ 

    ประเด็นข>าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9ท่ีส่ือต>างประเทศให9ความสำคัญในรอบสัปดาห+น้ียังคงเปlนประเด็นเก่ียวกับ “กระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดน

ภาคใต9” ซ่ึงมีความคืบหน9าสำคัญ คือ การพบปะหารือกันอย>างเปlนทางการระหว>างคณะพูดคุยสันติสุขฯ ฝvายรัฐไทยนำโดย พลเอก วัลลภ รักเสนาะ และ ฝvายขบวนการบี

อาร+เอ็นนำโดยอานัส อับดุลเลาะห+มาน หรือ ฮิฟน่ี มาเร]ะ อดีตอุซตาสโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ  

    การพูดคุยระหว>างตัวแทนรัฐไทยกับตัวแทนขบวนการบีอาร+เอ็น ท่ีกรุงกัวลาลัมเปอร+ เม่ือวันจันทร+ท่ี ๒๐ มกราคม เปlนการพบกันอย>างเปlนทางการคร้ังแรกนับต้ังแต>ปw 

๒๕๕๗ โดยมีผู9สังเกตการณ+ร>วม ๒ คน มีตัวแทนรัฐบาลมาเลเซียทำหน9าท่ีเปlนผู9อำนวยความสะดวก และ ท้ังสองฝvายได9มีการตกลงกรอบกระบวนการพูดคุยเรียบร9อยแล9ว 

    แถลงการณ+ของบีอาร+เอ็นระบุว>า ท้ังสองฝvายเห็นพ9องกันว>าจะหาทางแก9ปaญหาความขัดแย9งในพ้ืนท่ี จชต. ด9วยแนวทางทางการเมือง 

    อย>างไรก็ตามยังไม>ชัดเจนว>า การพูดคุยเพ่ือสันติสุขระหว>างตัวแทนรัฐไทยกับชบวนการบีอาร+เอ็นจะเปlนแบบทวิภาคีหรือพูดคุยร>วมกับผู9เห็นต>างจากรัฐไทยกลุ>มอ่ืนๆ ซ่ึง

ประเด็นน้ีโฆษกมาราปาตานี ฮาฟnซ อัลฮากิม บอกว>า “ยังไม>ชัดเจน แต>หากรัฐบาลไทย และ มาเลเซียเห็นตรงกันว>า ควรเปlนการพูดคุยแบบทวิภาคีโดยไม>มีมาราปาตานี 

เราก็ยินดีน่ังดู” 

    ท้ังน้ีเปlนท่ีน>าสังเกตว>า สำนักข>าวช้ันนำของโลกซ่ึงเปlนแหล>งอ9างอิงขององค+กรส่ือมวลชนท่ัวโลก ท้ัง ๓ แห>ง คือ Reuters, AP และ AFP รายงานข>าวการพบปะอย>าง

เปlนทางการระหว>างตัวแทนรัฐไทยกับขบวนการบีอาร+เอ็น สะท9อนว>า ปaญหาความขัดแย9งในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต9 เปlนประเด็นท่ีอยู>ในความสนใจของนานาชาติ  

 

๕.๑ ส่ือต5างประเทศรายงานข5าวการพบปะหารือระหว5างคณะพูดคุยสันติสุข จชต.ฝ�ายรัฐไทยและขบวนการบีอาร̂เอ็นอย5างกว*างขวาง โดยมีเน้ือหาสอดคล*องกัน 

ดังเช5นเน้ือหาในรายงานข5าวของ benarnews.org ; 

 

คณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต< ได<พบปะกับแกนนำของขบวนการบีอารEเอ็น หรือ แนวรGวมปฏิวัติแหGงชาติมลายู โดยตรง อยGางเปLนทางการเปLนคร้ังแรก เม่ือ

วันจันทรEท่ีผGานมา (๒๐ มกราคม) โดยมีฝUายมาเลเซียเปLนผู<อำนวยความสะดวกจัดให<มีการพูดคุยข้ึนในกรุงกัวลาลัมเปอรE ซ่ึงท้ังสองฝUายได<ต้ังความหวังในการยุติการตGอสู<

ด<วยอาวุธ ท่ีทำให<มีผู<เสียชีวิตแล<วกวGาเจ็ดพันราย นับต้ังแตGปY 2547 
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พลเอกวัลลภ รักเสนาะ หัวหน<าคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต< ได<ออกแถลงการณEในวันอังคารน้ีวGา ตนเองพร<อมด<วยคณะผู<แทนหนGวยงานท่ีเก่ียวข<อง ได<

พบปะพูดคุยรGวมกับคณะผู<แทนของบีอารEเอ็น นำโดย อันนาส อับดุลเราะหEมาน (Mr. Anas Abdulrahman) ณ กรุงกัวลาลัมเปอรE มาเลเซีย เม่ือวันจันทรEน้ี ซ่ึงมี นายอับ

ดุล ราฮิม โมฮัมหมัด นูรE ทำหน<าท่ีผู<อำนวยความสะดวก และในวันเดียวกันน้ี ทางฝUายบีอารEเอ็น ก็ได<แถลงขGาวในกัวลาลัมเปอรEและออกแถลงการณEยืนยันถึงการเจรจาเปLน

คร้ังแรกของท้ังสองฝUายเชGนกัน 

“การพูดคุยฯ คร้ังน้ี เปLนเจตจำนงรGวมกันท่ีต<องการแก<ไขปoญหา และสร<างสันติสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต< ด<วยสันติวิธี โดยได<ออกแบบกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติ

สุขจนเปLนท่ียอมรับรGวมกัน” แถลงการณEฝUายไทย ระบุ 

“การพูดคุยฯ คร้ังน้ี ท้ังสองฝUายได<ใช<เวลารGวมกันในการทำความรู<จักและรับทราบกรอบแนวทางการทำงานรGวมกันในระยะตGอไป รวมท้ังได<มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นใน

ประเด็นตGางๆ ท่ีจะชGวยให<การขับเคล่ือนการพูดคุย ในห<วงตGอไปมีความก<าวหน<า และตGอเน่ือง โดยบรรยากาศของการพูดคุยเปLนไปในเชิงสร<างสรรคE และท้ังสองฝUายมีทGาที

ท่ีดีในการรGวมมือกันตGอไป” แถลงการณEฝUายไทย กลGาวเพ่ิมเติม 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.benarnews.org/thai/news/TH-MY-DeepSouth-peacetalks-01212020163715.html 

 

๕.๑.๑ ประเด็นเชิงบวกการพูดคุยอย5างเป�นทางการระหว5างฝ�านรัฐไทยกับบีอาร̂เอ็น ท่ีพบในรายงานข5าวของ  AFP 

สำนักข5าว AFP อ*างความเห็นของผู*สังเกตการณ̂สถานการณ̂จังหวัดชายแดนภาคใต* หลายคน บอกว5า การพบปะพูดคุยคร้ังน้ีเปd�ยมไปด*วยความหวังท่ีจะนำไปสู5การ

ยุติความรุนแรงท่ีทำให*เกิดการสูญเสียชีวิตหลายพันคนในจชต. 

(Observers see the dialogue as the best hope of ending a conflict which has left thousands dead in Thailand’s three southernmost provinces.) 
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ภาพถ5ายจากเวทีพูดคุยสันติสุขฯเม่ือวันจันทร̂ท่ีผ5านมา เป�นภาพพลเอกวัลลภ รักเสนาะ และอานัส อับดุลเราะห̂มาน ยืนประกบและจับมือตันสรี อับดุล ราฮิม นูร̂ ผู*

อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยฯ ซ่ึงสรุปการพูดคุยคร้ังน้ีว5า “ท้ังสองฝ�ายตกลงท่ีร5วมกันแก*ปsญหาด*วยสันติวิธี แทนการใช*อาวุธรบพุ5งกัน” 

(A photo from Monday’s meeting shows Wanlop Rugsanaoh, head of Thailand’s Peace Dialogue Panel, and BRN representative Anas 

Abdulrahman clasping hands with former Malaysian police inspector-general Abdul Rahim Noor in the middle. 

“They have agreed to resolve the issues through peace and not to fight. It can be done, ” Abdul Rahim Noor said late Tuesday. — 

AFP) 

 

ท่ีมา ; https://www.thestar.com.my/news/regional/2020/01/23/thai-rebels-join-peace-talks 

https://www.thejakartapost.com/seasia/2020/01/22/key-insurgent-group-joins-peace-talks-for-thailands-restive-south.html 

 

๕.๑.๒ ประเด็นเชิงบวกการพูดคุยอย5างเป�นทางการระหว5างฝ�านรัฐไทยกับบีอาร̂เอ็น ท่ีพบในรายงานข5าวของ Reuters 

สำนักข5าว Reuters อ*างความเห็นของฮาฟ©ซ อัล-ฮากิม โฆษกกลุ5มมาราปาตานี ช่ืนชมการพบปะพูดคุยระหว5างฝ�ายรัฐไทยกับบีอาร̂เอ็น ซ่ึงเป�นก*าวย5างเชืงบวกท่ีจะ

ผลักดันให*กระบวนการพูดคุยท่ีหยุดชะงัก มีความคืบหน*า  

“เป�นส่ิงท่ีดีท่ีบีอาร̂เอ็นตัดสินใจเข*าร5วมกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุข ซ่ึงท่ีเป�นส่ิงท่ีพวกเราคาดหวังมานานแล*วว5าท*ายท่ีสุด บีอาร̂เอ็นจะเข*าร5วมกระบวนการ

พูดคุย” พร*อมกับย้ำว5า “ผมหวังว5ารัฐบาลไทยจะเอาจริงเอาจังกับกระบวนการพูดคุยฯนับต้ังแต5น้ีเป�นต*นไป” 

(Mara Patani, an umbrella group representing other insurgent factions, welcomed Monday's meeting as a positive step for the stalled 

peace process. 
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"It is good that the BRN has agreed to come to the table finally, We have been expecting that for so long and they were elusive," said 

Abu Hafez Al-Hakim, a Mara Patani, spokesman.. "I hope the Thai government will be serious and more committed from now on." – 

Reuters) 

 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.thestar.com.my/news/regional/2020/01/21/thai-officials-resume-peace-dialogue-with-main-southern-insurgents 

https://www.nst.com.my/news/nation/2020/01/558559/muslim-insurgents-thai-govt-hold-peace-dialogue-kl 

 

๕.๑.๓ ประเด็นเชิงบวกการพูดคุยอย5างเป�นทางการระหว5างฝ�านรัฐไทยกับบีอาร̂เอ็น ท่ีพบในรายงานข5าวของ AP 

สำนักข5าว AP อ*างรายงานจากสำนักข5าวรัฐบาลมาเลเซีย Bernama ระบุว5าอานัส อับดุลเราะห̂มาน หัวหน*าคณะพูดคุยฝ�าย BRN แถลงกับผู*ส่ือข5าวท่ีกรุง

กัวลาลัมเปอร̂เม่ือวันอังคารท่ีผ5านมา ว5า ท้ังสองฝ�ายได*ให*ความเห็นชอบกรอบกระบวนการพูดคุยเพ่ือมุ5งไปสู5การยุติความขัดแย*งบนกระบวนการท่ีเคารพศักด์ิศรีซ่ึง

กันและกัน 

(The Malaysian state news agency Bernama reported that the head of BRN’s delegation, Anas Abdulrahman, said at a news conference in Kuala 

Lumpur on Tuesday that the two sides had agreed on a framework and terms of reference to guide their talks on ending the conflict in a 

dignified way that would be real and sustainable.) 

 

ท่ีมาข*อมูล : https://apnews.com/ccdce67e110d0803251f8380ef1b1303 
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๕.๒ นักวิชาการผู*เช่ียวชาญปsญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต*หลายคน มีความเห็นเชิงบวกต5อการพูดคุยอย5างเป�นทางการระหว5างตัวแทนรัฐบาลไทยกับตัวแทนบีอาร̂

เอ็น แต5ก็มีข*อสังเกตว5าอย5าเพ่ิงด5วนสรุปว5า จะนำไปสู5การสร*างสันติสุขในเร็ววัน 

ผศ.ศรีสมภพ จิตต̂ภิรมย̂ศรี แห5งศูนย̂เฝ±าระวังสถานการณ̂ภาคใต* ให*ข*อสังเกตว5า “การพบปะกันคร้ังน้ีเป�นเพียงแนะนำตัวให*รู*จักซ่ึงกันและกัน จึงเป�นการเร็วเกินไป

ท่ีจะสรุปผลของการพบปะพูดคุย เพราะสถานการณ̂เปราะบาง และความไว*เน้ือเช่ือใจซ่ึงกันและกันก็ยังไม5เกิดข้ึน” 

(“It is a result from yearlong back-channel communications and it also shows that both the Thais and BRN have altered some of their strategies 

in order to meet together,” said Srisompob Jitpiromsri, director of Deep South Watch, a think tank based in southern Thailand. “This meeting is 

just to introduce themselves. It’s still too early to tell what this meeting will bring because the situation is very fragile, the mutual trust is not 

earned yet.” 

An English-language statement released by BRN said there was a mutual understanding that both sides wish to end their armed conflict 

through a dialogue that would result in a political resolution.) 

รุ>งระวี เฉลิมศรีภิญโญรัฐ อดีตนักวิจัยชอง International  Crisis Group พูดถึงการพบปะกันคร้ังน้ีว>า เป�นพัฒนาการท่ีน>ายินดี แต>กระบวนการไปสู>สันติสุขยังอีกยาวไกล 

พร9อมกับต้ังข9อสังเกตุสองประการ; 

ประการแรก คือ งยประมาณในส>วนของงานพูดคุยเพ่ือสันติสุขมีวงเงินท่ีน9อยมากเม่ือเทียบงบประมาณส>วนอ่ืน เช>นงานยุทธการและงานข>าวกรอง ทำให9เกิดคำถามถึงความ

จริงใจต>อกระบวนการพูดคุยของรัฐบาลไทย 

ประการท่ีสอง ไม>เปlนท่ีชัดเจนว>า ผู9ท่ีอ9างความเปlนตัวแทนบีอาร+เอ็นได9รับการยอมรับจากทุกปwกในบีอาร+เอ็นหรือไม> มีอำนาจส่ังการกลุ>มติดอาวุธในพ้ืนท่ีได9ทุกกลุ>มหรือไม> 

เพราะเปlนปรกติของขบวนการแบ>งแยกดินแดนท่ีมักมีความไม>ลงรอยภายในขบวนการ และความไม>ลงรอยน่ีเองท่ีเปlนอุปสรรคต>อกระบวนการสร9างสันติภาพ 
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(Rungrawee Chalermsripinyorat, an independent scholar specializing in the southern insurgency, called the new talks a welcome development, 

but said there is still a long way to go in the peace process. 

“We have lost several years trying to identify who the right dialogue partners are. This initial success, which should be taken with cautious 

optimism, is a result of more than two years of quiet dialogue between the representatives of the Thai government and BRN, separate from the 

KL (Malaysian) -facilitated formal peace dialogue,” she said. 

Thailand’s budgets for peaceful conflict resolution “are much lower than those allocated for counterinsurgency operations such as the 

improvement of intelligence gathering,” raising questions about the government’s commitment to a peaceful settlement, Rungrawee said. She 

added that it is also unclear whether BRN can speak with one voice and control the various insurgents on the ground. 

“This question may arise again if some factions in the BRN disagree with this move,” Rungrawee said in an emailed statement. ”Internal 

disputes and fragmentation are quite common in armed groups in separatist conflicts, which makes it more difficult to find a permanent end to 

the conflict.”) 

ท่ีมาข*อมูล ; https://apnews.com/ccdce67e110d0803251f8380ef1b1303 
 
 


