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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช>วงวันท่ี ๒๑-๒๗ ธ.ค. ๖๒ พบว>า มีข>าวเชิงบวก ๑๑๕ ข>าว จากท่ีมี 

๑๕๘ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๔-๒๐ ธ.ค. ๖๒) ในส>วนของข>าวเชิงลบท่ีเก่ียวข9องกับ จชต. มีข>าวเชิงลบ ๒๔ ข>าว ในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๓๕ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๔-๒๐ 

ธ.ค. ๖๒)  

          ประเด็นเชิงลบ ได*แก: 

๑) เหตุร*ายรายวัน: ๑) อุกอาจ! ยิงชาวเทพาดับ ๑ ผู9ใหญ>บ9านสะบ9าย9อยถูกยิงเจ็บอีกราย และ ๒) โจรใต9ดักกราดยิงถล>ม หกล9อขนมอเตอร+ไซค+ หาดใหญ> 

ไปนราธิวาส 

๒) การเมือง:๑) ร9ายสาระย่ิง! 'หมอจุdก' มองไอเดีย 'ธรรมนัส' จ>อใช9งบ ๑.๘ หม่ืนล9านทำหมอนยางพาราแจก, ๒) 'ทวี'ซัด'ประยุทธ+'แก9ปfญหาชายแดนใต9 มองไม> 

เห็นอนาคตสันติภาพ-สันติสุข และ ๓) บทบรรณาธิการ ข>าวสด: สำคัญผิด 

๓) กระบวนการยุติธรรม: เด็ดดัง 'อาชญากรรม' ปg ๖๒ (ผู9พิพากษายิงตัวเองหน9าบัลลังค+) 

     ประเด็นข:าวเชิงบวก ได*แก:  

๑) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) 'พาณิชย+ยะลา' ยกระดับธุรกิจพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนภาคใต9, ๒) คืบ ๗๐% 'หอบังคับการบิน'เบตง, ๓) 'สนธิรัตน+' 

วอนเกษตรกร ม่ันใจแผนโรงไฟฟmาชุมชน, ๔) ทุเรียนไทย... วิจัยให9ไกลกว>าจีน, ๕) อีอีซี รับคณะ ศอ.บต. และ ๖) เกษตรฯเสนอสินเช่ือชะลอขายเกลือทะเล ชง ครม. 

พิจารณาแก9ปfญหาล9นตลาด!  

๒) อาชญากรรมในพ้ืนท่ี: คดียิงดับขรก.ตงฉิน ท่ีแท9สาวจนท.บัญชีส่ังฆ>า ปมจับโกงเงินปqาไม9ยะลา   

๓) การเยียวยา: ๑) นายกฯ เสียใจ จนท.ยิงชาวนรา ๓ ศพส่ังเร>งเยียวยา - กสม.ร>วมตรวจสอบ และ ๒) ศอ.บต.เดินหน9าเยียวยา ดูแล ๓ ครอบครัวผู9เสียชีวิต 

๔) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยYสิน: ๑) ผบ.ทบ.ล>องใต9-เสียใจเหตุเขาตะเว ย้ำ"กฎการปะทะ"กำลังพลผิดต9องรับโทษ, ๒) จับแล9ว 'อัสมาน' มือยิงถล>ม 

'กรรมการมัสยิดยะลา' ดับเม่ือปg ๕๘, ๓) นายกฯ ส่ังสอบ จนท.เข9าใจผิดยิงชาวบ9านท่ีนราธิวาส, และ ๔) สกัดปqวนปgใหม>! เพ่ิมมาตรการคุมเข9ม ๘ เมืองหลักศูนย+กลาง 

ศก.ชายแดนใต9 
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         จากสถานการณ+ข>าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกท่ีมีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จาก ๒.๔๕ ในสัปดาห+ ท่ีแล9ว 

(๑๔-๒๐ ธ.ค. ๖๒) เปuน ๒.๑๓ ในสัปดาห+น้ี  

 ในส:วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต:างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช:วงวันท่ี ๒๑–๒๗ ธ.ค. ๖๒ ดังน้ี 

       รายงานข>าวเก่ียวกับประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต9ในรอบสัปดาห+มีประเด็นหลักประเด็นเดียวท่ีมีการรายงานโดยส่ือต>างประเทศ แต>เปuนประเด็นท่ีน>าจะมีการ

เผยแพร>กว9างขวางเน่ืองจากเปuนรายงานของสำนักข>าวช้ันนำของโลก คือ Reuters และ AFP โดยสำนักข>าวท้ัง ๒ แห>งรายงานข>าวการมอบตัวของทหารพราน ๒ นาย ต>อ

ตำรวจ สภ.ระแงะ จ.ว.น.ธ. จากเหตุการณ+ยิงชาวบ9านท่ีข้ึนไปตัดไม9บนเขาตะแว เสียชีวิต ๓ ศพ ด9วยสำคัญผิดว>าเปuนคนร9าย ซ่ึงตำรวจได9ต้ังข9อหาฆ>าผู9อ่ืนก>อนให9ประกันตัว  

      สำนักข>าวระดับโลกท้ังสองแห>ง รายงานตรงกันว>า การดำเนินคดีกับทหารในจังหวัดชายแดนภาคใต9เปuนส่ิงแทบไม>เคยพบ นอกจากน้ิในรายงานข>าวช้ินเดียวกันได9พูดถึง

การเสียชีวิตของนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ ผู9ต9องสงสัยท่ีถูกควบคุมตัวเพ่ือสอบปากคำในค>ายทหาร ก>อนล9มเจ็บอาการโคม>าด9วยเหตุสมองบวม และเสียชีวิตท่ีโรงะพยาบาล 

เปuนเหตุให9ประชาชนในพ้ืนท่ีจำนวนหน่ึงไม>พอใจ 

     นอกจากน้ีสำนักข>าวต>างประเทศยังได9รายงานการให9เงินช>วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู9เสียชีวิตท้ังสาม ในเบ้ืองต9นครอบครัวละ ๕ แสนบาท โดย พล.ร.ต.สมเกียรติ ผล

ประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. 
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๒. ผลการวิเคราะหYสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธY ประจำวันท่ี ๒๑–๒๗ ธ.ค. ๖๒ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข:าวเชิงบวก และประเด็นข:าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันท่ี ๒๑-๒๗ ธ.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงบวก (เส9นทึบสีเขียว) ๑๑๕ ข>าว จากท่ีมี ๑๕๘ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๔-๒๐ ธ.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงท่ี ในส>วนของข>าวเชิงลบท่ีเก่ียวข9องกับ จชต. (เส9นทึบสีแดง) มีข>าวเชิงลบ ๒๔ ข>าว ในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๓๕ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว 

(๑๔ ๒๐ ธ.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงท่ี 
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๒.๒ ค:าสัดส:วนระหว:างข:าวเชิงบวก และข:าวเชิงลบ 

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

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

2019-12-14 17 1 17 

2019-12-15 13 3 4.33 

2019-12-16 14 1 14 

2019-12-17 29 6 4.83 

2019-12-18 23 15 1.53 

2019-12-19 30 6 5 

2019-12-20 32 3 10.67 

 22.57 5 4.51 

2019-12-21 14 4 3.5 

2019-12-22 11 6 1.83 

2019-12-23 21 3 7 

2019-12-24 23 1 23 

2019-12-25 23 1 23 

2019-12-26 16 2 8 

2019-12-27 7 7 1 

 16.43 3.43 4.79 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ:งเล็ง ในช:วงวันท่ี ๒๑–๒๗ ธ.ค. ๖๒ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช>วงวันท่ี ๒๑-๒๗ ธ.ค. ๖๒ และ ๑๔ - ๒๐ ธ.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยฯ สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9าง

คงท่ี ในส>วนของข>าวเชิงลบท่ีเก่ียวข9องกับ จชต. ไม>มีข>าวเชิงลบท้ังในสัปดาห+น้ี และ ในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๔-๒๐ ธ.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) 

มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงท่ี  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันท่ี ๒๑-๒๗ ธ.ค. ๖๒ มีข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๕ ข>าว จากท่ีไม>มีข>าว ในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๔-๒๐ ธ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพ่ิมข้ึน 

ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) อุกอาจ! ยิงชาวเทพาดับ 1 ผู9ใหญ>บ9านสะบ9าย9อยถูกยิงเจ็บอีกราย และ ๒) โจรใต9ดักกราดยิงถล>ม หกล9อขนมอเตอร+ไซค+ 

หาดใหญ>ไปนราธิวาส 
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  ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันท่ี ๒๑-๒๗ ธ.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. จากท่ีมี ๓ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๔-๒๐ ธ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ลดลง ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีข>าวเชิงลบ ๔ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๘ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๔-๒๐ ธ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงท่ี 

ไม>มีข>าวเชิงบวก ในสัปดาห+น้ี ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) ร9ายสาระย่ิง! 'หมอจุdก' มองไอเดีย 'ธรรมนัส' จ>อใช9งบ 1.8 หม่ืนล9านทำหมอนยางพาราแจก, ๒) 

'ทวี'ซัด'ประยุทธ+'แก9ปfญหาชายแดนใต9 มองไม>เห็นอนาคตสันติภาพ-สันติสุข และ ๓) บทบรรณาธิการ ข>าวสด: สำคัญผิด 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยYสิน 

 
ในช>วงวันท่ี ๒๑-๒๗ ธ.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๒๑ ข>าว จากท่ีมี ๒๘ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๔-๒๐ ธ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ  ค>อนข9างคงท่ี  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มี ๘ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๑๙ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๔-๒๐ ธ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ค>อนข9าง

คงท่ี ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ผบ.ทบ.ล>องใต9-เสียใจเหตุเขาตะเว ย้ำ"กฎการปะทะ"กำลังพลผิดต9องรับโทษ, ๒) จับแล9ว 'อัสมาน' มือยิงถล>ม 'กรรมการมัสยิดยะลา' 

ดับเม่ือปg58, ๓) นายกฯ ส่ังสอบ จนท.เข9าใจผิดยิงชาวบ9านท่ีนราธิวาส, และ ๔) สกัดปqวนปgใหม>! เพ่ิมมาตรการคุมเข9ม 8 เมืองหลักศูนย+กลางศก.ชายแดนใต9 ภาพข>าวเชิงลบ 

ได9แก> ๑) 'Patani NOTES' เผย นศ.ราม ถูกเรียกช้ีแจงหลังลงพ้ืนท่ีเตรียมทำค>ายในสามจังหวัดภาคใต9, ๒) สับขาหลอก? คดียิง 3 ศพท่ีระแงะ ทหาร 2 นายดอดมอบตัว 

สภ.เมือง, ๓) ดับ 'ไฟใต9' ห9ามพลาดวิสามัญซ้ำ ปg 63 บีอาร+เอ็นยังใช9ความรุนแรงก>อเหตุ และ ๔) ชายแดนใต9 : แม>ของ 1 ใน ผู9เสียชีวิตเหตุ จนท. "สำคัญผิด" 

ยิงพลเรือนมุสลิมท่ีนราธิวาส บอก "พอจะหลับก็นึกถึงลูก ก็ต่ืนมาร9องไห9" 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันท่ี ๒๑-๒๗ ธ.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๘ ข>าว จากท่ีมี ๓๕ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๔-๒๐ ธ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม>มีข>าวเชิงลบท้ังในสัปดาห+น้ี และ ในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๔-๒๐ ธ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำ

ค>อนข9างคงท่ี ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) เดินหน9า AEC: เดินหน9าเช่ือมโยงท>องเท่ียวท่ัวโลกยุคAEC, ๒) 'พาณิชย+ยะลา'ยกระดับธุรกิจ พัฒนาเศรษฐกิจชายแดนภาคใต9, ๓) 

คืบ70%'หอบังคับการบิน'เบตง, ๔) จ>อตีทะเบียนจีไอ18สินค9า, ๕) 'สนธิรัตน+'วอนเกษตรกร ม่ันใจแผนโรงไฟฟmาชุมชน, ๖) คอลัมน+ วิจัยใต9ห้ิง: ทุเรียนไทย... 

วิจัยให9ไกลกว>าจีน, ๗) ภาพข>าว: คอลัมน+ NATIONzone UPDATE: อีอีซี รับคณะ ศอ.บต. และ ๘) เกษตรฯเสนอสินเช่ือชะลอขายเกลือทะเล 

ชงครม.พิจารณาแก9ปfญหาล9นตลาด!  
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   ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันท่ี ๒๑-๒๗ ธ.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๒ ข>าว จากท่ีมี ๔ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๔-๒๐ ธ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง 

ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม>มีข>าวเชิงลบท้ังในสัปดาห+น้ี และในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๔-๒๐ ธ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงท่ี 

ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) จับส>งศาล!'ตม.ปfตตานี'รวบหนุ>มติดหมายจับ ผิดเง่ือนไขคุมประพฤติคดียาเสพติด และ ๒) ป�ดคดีเผา'ปmามาลัย' 

ตร.เตรียมขยายผลทลายเครือข>ายค9ายา 14 ราย  
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

              ในช>วงวันท่ี ๒๑–๒๗ ธ.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

              ในช>วงวันท่ี ๒๑–๒๗ ธ.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปqญหา จชต. 

              ในช>วงวันท่ี ๒๑–๒๗ ธ.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปfญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

              ในช>วงวันท่ี ๒๑–๒๗ ธ.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส:งผลกระทบต:อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต:อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส:งผลกระทบต:อการรับรู* 
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ประเด็นข:าวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ๑) อุกอาจ! ยิงชาวเทพาดับ1 ผู9ใหญ>บ9านสะบ9าย9อยถูกยิงเจ็บอีกราย, ๒) โจรใต9ดักกราดยิงถล>ม หกล9อขนมอเตอร+ไซค+ หาดใหญ>ไปนราธิวาส, ๓) 

ปqวนใต9ก>อนปgใหม> ถล>มยิงรถขนจยย. เพ่ิมการข>าวเข9ม!, ๔) กลุ>มปqวนใต9ยิงคนขับ6ล9อเจ็บ  และ  ๕) โจรใต9ยิงรถบรรทุกจยย.คนขับเจ็บ  

๒. การเมือง ๑) ร9ายสาระย่ิง! 'หมอจุdก' มองไอเดีย 'ธรรมนัส' จ>อใช9งบ 1.8 หม่ืนล9านทำหมอนยางพาราแจก, ๒) 'ทวี'ซัด'ประยุทธ+'แก9ปfญหาชายแดนใต9 

มองไม>เห็นอนาคตสันติภาพ-สันติสุข, ๓) บทบรรณาธิการ ข>าวสด: สำคัญผิด  และ  ๔) หมอสุภัทรโพสต+จวกแจกหมอนยาง  

๓. กระบวนการยุติธรรม ๑) เด็ดดัง 'อาชญากรรม' ปg 2562, ๒) คอลัมน+: บทความพิเศษ: รัฐสำคัญผิดหรือเจตนายิงประชาชนท่ีนราธิวาส: ปfญหาและทางออก  และ  ๓) 

เด็ดดัง 'อาชญากรรม' ปg 2562  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) เดินหน9า AEC: เดินหน9าเช่ือมโยงท>องเท่ียวท่ัวโลกยุคAEC, ๒) 'พาณิชย+ยะลา'ยกระดับธุรกิจ พัฒนาเศรษฐกิจชายแดนภาคใต9, ๓) 

คืบ70%'หอบังคับการบิน'เบตง, ๔) หอบังคับน>านฟmาเติมเต็มบินเบตง ทดสอบระบบพร9อมแลนด+ด้ิงมิ.ย., ๕) จ>อตีทะเบียนจีไอ18สินค9า, ๖) 'สนธิรัตน+'วอนเกษตรกร 
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ม่ันใจแผนโรงไฟฟmาชุมชน, ๗) ศก.โลกชะลอส>อฉุดท>องเท่ียวปg63โตต่ำ, ๘) คอลัมน+ วิจัยใต9ห้ิง: ทุเรียนไทย... วิจัยให9ไกลกว>าจีน, ๙) รายงานพิเศษ: 

เครือข>ายปาล+มน้ำมันผนึกพลัง ถก'ม.อ.'เพ่ิมมูลค>าแบบครบวงจร สู>พืชเศรษฐกิจ-อยู>รอดอย>างย่ังยืน, ๑๐) 'สำนักขาม'ลุ9นยกฐานะ รับเขตเศรษฐกิจพิเศษ, ๑๑) ภาพข>าว: 

คอลัมน+ NATIONzone UPDATE: อีอีซี รับคณะ ศอ.บต., ๑๒) เกษตรฯเสนอสินเช่ือชะลอขายเกลือทะเล ชงครม.พิจารณาแก9ปfญหาล9นตลาด!, ๑๓) 'คมนาคม' ผุด 

'สนามบินนครปฐม' รับนทท.ขยายตัว จับตาเงินทุนพัฒนาสนามบินหม่ืนล9านคุ9มค>าหรือไม>!?!, ๑๔) 'พัทลุง'สุดยอดแหล>งท>องเท่ียวเมืองรอง สวรรค+บนดินของนักเดินทาง, 

๑๕) คอลัมน+ mai By มิติหุ9น: TPCH กดปุqม COD พลังงาน 50 MW ช้ีผลงาน Q1/63 แรงสุดข้ัว, ๑๖) กระทรวงเกษตรฯ จับมือ ชุมนุมสหกรณ+ ภาคอุตสาหกรรม 

ยกระดับเกลือทะเลไทย ผ>านความร>วมมือซ้ือ-ขาย ผลผลิตเกลือทะเล พร9อมดันโครงการสินเช่ือชะลอการขายเกลือทะเลบรรเทาความเดือดร9อนชาวนาเกลือ เสนอ ครม., 

๑๗) FPI ล่ันปg63 รายได9โตไม>ต่ำกว>า 20% หลังรับรู9รายได9จาก ALP FPI อินเดีย จากเข9าถือหุ9นท้ัง100%  และ  ๑๘) งานคราฟท+ไทยเจาะเทรนด+โลกอีกแล9ว! 

รีวิวงานจักสาน 'วานีตา' กับไอเท็มแต>งบ9าน - แฟชัน 4 สไตล+ ด9วยสตอร่ีสุดประทับใจ,  

๒. การช:วยเหลือประชาชน ๑) คอลัมน+ เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: ยะลาฝนหยุดท>วมทรงตัว, ๒) คอลัมน+ รอบร้ัวท่ัวท9องถ่ินไทย, ๓) ทุ>มงบขุดบ>อเหนือ-อีสาน 'ปmอม'ส่ังสู9แล9ง, 

๔) ภาพข>าว: เขตภัยพิบัติ, ๕) บ๊ิกปmอมส่ังขุด524บ>อสู9แล9ง พิษณุโลกงดทำนาเด็ดขาด, ๖) ภาพข>าว: โรงเรียนน้ำท>วม, ๗) ชายแดนใต9เจออุทกภัยส>งท9ายปg, ๘) 

'โฆษกรบ.'เผยท่ัวปท.เผชิญภัยธรรมชาติ'น้ำท>วม-ภัยแล9ง-หนาว', ๙) โฆษก รบ.แจงนายกฯไม>ได9ละเลยทุกข+ร9อน ปชช.ส่ังเฝmาติดตาม เร>งแก9ไขปfญหา  และ  ๑๐) DTAC 

ช>วยลูกค9าน้ำท>วมนราธิวาส,  

๓. สิทธิมนุษยชน กก.คุ9มครองสิทธิมนุษยชนฯ กับ"ข9อค9นพบ"ยิงชาวบ9าน 3 ศพบนเขาตะเว  

๔. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) คอลัมน+ สดจากสนามข>าว: เจาะคดียิงดับขรก.ตงฉิน ท่ีแท9สาวจนท.บัญชีส่ังฆ>า ปมจับโกงเงินปqาไม9ยะลา  และ  ๒) คอลัมน+ สดจากสนามข>าว: 

เจาะคดียิงดับขรก.ตงฉิน ท่ีแท9สาวจนท.บัญชีส่ังฆ>า ปมจับโกงเงินปqาไม9ยะลา,  

๕. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) สมาคมพัฒนาศักยภาพเยาวชนฯผุดกิจกรรมสานพลังเด็ก, ๒) 9ปgป�ดทองฯดันชาวบ9านมีกิน, ๓) ส>งความรักจากใจสู>น9องชายแดนใต9, ๔) 

คอลัมน+ เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: ยะลาหมอกจัดขับข่ีระวัง, ๕) ส>งความรักจากใจสู>น9องชายแดนใต9, ๖) ภาพข>าว: สนับสนุนการแพทย+, ๗) คอลัมน+ ส>องโรคไขสุขภาพ: 

โรคฉ่ีหนู, ๘) คอลัมน+ ส>องโรคไขสุขภาพ: เฝmาระวังการกลับมาระบาด ของ'โรคเท9าช9าง', ๙) คอลัมน+ ส>องโรคไขสุขภาพ: เฝmาระวังการกลับมาระบาด ของ'โรคเท9าช9าง', ๑๐) 

ปqาชุมชนบ9านปg§ จ.พะเยา คว9าสุดยอดปqาชุมชนปg 62, ๑๑) ตลาดนัดเทใจ..ระดมทุนหาของขวัญ ส>งใจให9เด็กปqวยเร้ือรัง9โรงพยาบาล, ๑๒) ภาพข>าว: มอบเงิน, ๑๓) 

ชวนบริจาคอะลูมิเนียมทำขาเทียม, ๑๔) ชวนบริจาคอะลูมิเนียมทำขาเทียม, ๑๕) 'มนัญญา' เป�ดประชุมใหญ>สามัญประจำปg 63 ยกระดับสหกรณ+จัดต้ังครบทุกจังหวัด, 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

15 

๑๖) ร.10ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยช>วยเหลือโครงการของราษฎร, ๑๗) ปูพรมตรวจสอบรับปgใหม>!'หมอหนู'ปล>อยคาราวานเช็กความปลอดภัยอาหารท่ัวไทย, ๑๘) 

รมว.สธ.ปล>อยรถตรวจความปลอดภัยอาหารช>วงปgใหม>, ๑๙) โตโยต9า ถนนสีขาว ประกาศผลรางวัล 'Toyota Campus Challenge 2019', ๒๐) ตร.ระดม8หมืนนาย 

สกัดอุบัติเหตุปgใหม>เต็มรูปแบบ เป�ดศูนย+ฯดูแลการจราจร, ๒๑) ภาพข>าว: รมช.มนัญญา เป�ดการประชุมใหญ>สามัญประจำปg 2562 สันนิบาตสหกรณ+แห>งประเทศไทย 

พร9อมยกระดับการพัฒนาขบวนการณ+สหกรณ+ เดินหน9าจัดต้ังให9ครบทุกจังหวัด, ๒๒) 10ปgมิลเล่ียนกิฟท+ฯ จากใจพ่ีถึงใจน9อง, ๒๓) กรมควบคุมโรค 

พัฒนาเคร่ืองมือเฝmาระวังการระบาดซ้ำโรคเท9าช9าง พ้ืนท่ีสุไหงปาดี  และ  ๒๔) ภาพข>าว: ออฟฟ�ศเมท มอบเคร่ืองเขียนและของขวัญให9น9องๆ 3 จังหวัดชายแดนใต9,  

๖. การเยียวยา ๑) นายกฯเสียใจจนท.ยิงชาวนรา3ศพส่ังเร>งเยียวยา-กสม.ร>วมตรวจสอบ, ๒) ขอโทษพ>อแม>เหย่ือจับตายม่ัว, ๓) ขอโทษพ>อแม>เหย่ือจับตายม่ัว, ๔) 

เยียวยาครอบครัว 3 เหย่ือกระสุนเขาตะเว ผู9การทหารพรานขอโทษ-รับผิด, ๕) ศอ.บต.เดินหน9าเยียวยา ดูแล3ครอบครัวผู9เสียชีวิต, ๖) นายกฯเสียใจ!! 

ส่ังเร>งเยียวยา3ครอบครัวเหย่ือกระสุนทหาร ย้ำอย>าพลาดอีก, ๗) รอบร้ัวเมืองใต9 : 27 ธันวาคม 2562, ๘) ศอ.บต.จ>ายเยียวยา 3ศพชาวบ9าน เหย่ือกระสุนปนทหาร, ๙) 

ศอ.บต.มอบเงินช>วยเหลือเหย่ือถูกเจ9าหน9าท่ียิงเสียชีวิตครอบครัวละ 5 แสนบาท  และ  ๑๐) 'บ๊ิกตู>' เสียใจ ส่ังเร>งเยียวยา 3 ครอบครัวผู9เสียชีวิต คดีทหารยิงผิดตัว,  

๗. การศึกษา ๑) คอลัมน+ ข>าวส้ัน: ช้ีหลักสูตรมลายูขยายโอกาสเยาวชนใต9, ๒) กสศ.พบเด็กออกนอกระบบการศึกษาชุดแรก2.3หม่ืน, ๓) คอลัมน+ สดจากเยาวชน: 

มอบทุนนักเรียน-ครู หนุนรักษ+ส่ิงแวดล9อม, ๔) คอลัมน+ สดจากเยาวชน: มอบทุนนักเรียน-ครู หนุนรักษ+ส่ิงแวดล9อม, ๕) คอลัมน+ ท9องถ่ินชวนรู9: นักเรียนยากจน, ๖) 

ส>งท9ายปgเก>า!! ปลัดศธ.ลงนามโยกย9ายผู9บริหารกศน.131ราย ตามมติอ.ก.ค.ศ., ๗) พบ'เด็กนอกระบบ'ชุดแรก2.3หม่ืน เกินคร่ึงต9องช>วยด>วน, ๘) 20 จังหวัด 

เดินหน9าสร9างความเสมอภาค 'การศึกษา' กสศ.เร>งช>วย13,382 คน, ๙) คุณแหน : 26 ธันวาคม 2562, ๑๐) กสศ.ปล้ืมช>วยเด็กนอกระบบ 20จังหวัดต9นแบบ 2.3หม่ืนคน 

จะสำรวจต>อไปอีก, ๑๑) ลุย 20 จังหวัดค9นเด็กนอกระบบดึงเข9าเรียน  และ  ๑๒) โรงเรียน-ผู9บริหาร-ครูไทยรัฐวิทยาดีเด>น ปg 62 เฟmนเข9มจากทุกภาค,  

๘. ยาเสพติด ๑) จับส>งศาล!'ตม.ปfตตานี'รวบหนุ>มติดหมายจับ ผิดเง่ือนไขคุมประพฤติคดียาเสพติด  และ  ๒) ป�ดคดีเผา'ปmามาลัย' ตร.เตรียมขยายผลทลายเครือข>ายค9ายา 

14 ราย,  

๙. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทY คอลัมน+'คนดีของสังคม'ปล้ืม รับรางวัล'คนดีศรีแผ>นดิน'  

๑๐. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) 'ในหลวง-พระราชินี'พระราชทานส่ิงของแก>เจ9าหน9าท่ีชายแดนใต9เน่ืองในโอกาสปgใหม>, ๒) 

ผู9แทนพระองค+เชิญส่ิงของพระราชทานมอบแก>เจ9าหน9าท่ีในโอกาสวันปgใหม>  และ  ๓) องคมนตรีเชิญส่ิงของพระราชทาน เน่ืองในโอกาสปgใหม> 

มอบแก>เจ9าหน9าท่ีผู9ปฏิบัติหน9าท่ีในจังหวัดชายแดนภาคใต9,  
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๑๑. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยYสิน ๑) รวบมือยิงกก.มัสยิดยังปฏิเสธ, ๒) คอลัมน+ เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร, ๓) 

รวบมือยิงถล>มกรรมการมัสยิดยะลาดับ, ๔) ภาพข>าว: ลงพ้ืนท่ี, ๕) รวบมือยิงดับกก.มัสยิดยะลา, ๖) รวบมือยิงดับกก.มัสยิดยะลา, ๗) 'บ๊ิกแดง'รับผิด-วิม่ัว3ศพเขาตะเว, 

๘) ภาพข>าว: ลงพ้ืนท่ี, ๙) คอลัมน+ ท้ิงหมัดเข9ามุม: หน9าท่ีผบ.ทบ., ๑๐) ภาพข>าว: ลุยพบปะ, ๑๑) 'บ๊ิกแดง'รับผิด-วิม่ัว3ศพเขาตะเว, ๑๒) ผบ.ทบ.ล>องใต9-

เสียใจเหตุเขาตะเว ย้ำ"กฎการปะทะ"กำลังพลผิดต9องรับโทษ, ๑๓) ปล>อยตัวทหารวิฯ3ศพ ตร.นราฯอ9างคดีท่ัวไป, ๑๔) คอลัมน+ ท้ิงหมัดเข9ามุม: หน9าท่ีผบ.ทบ., ๑๕) 

จับแล9ว'อัสมาน'มือยิงถล>ม'กรรมการมัสยิดยะลา'ดับเม่ือปg58, ๑๖) กอ.รมน.ถกกรณีทหารยิง3ศพบนเขาตะเว อ9างสภาพศพกำลังหนีปgนเขา, ๑๗) 

นายกฯส่ังสอบจนท.เข9าใจผิดยิงชาวบ9านท่ีนราธิวาส, ๑๘) เป�ดฉายาตำรวจปg62 'บ๊ิกแป°ะ'ได9ฉายา'พิทักษ+1ก่ึงทศวรรษ', ๑๙) คลอดแล9ว!'ฉายาตำรวจ ปg 2562' 

มาครบ'บ๊ิกแป°ะ-วิระชัย-สุวัฒน+-สมพงษ+', ๒๐) เป�ด12ฉายาตร. บ๊ิกแป°ะ'พิทักษ+1ก่ึงทศวรรษ'  และ  ๒๑) สกัดปqวนปgใหม>! เพ่ิมมาตรการคุมเข9ม 8 

เมืองหลักศูนย+กลางศก.ชายแดนใต9,  

๑๒. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) '2020'ชมแสงแรกท่ี'ตากใบ', ๒) คอลัมน+ สมรู9ร>วมคิด: สงครามโลก ถึงความทรงจำต9นศตวรรษ21, ๓) ปรากฏการณ+ สุริยุปราคาวงแหวน 

(ภาพชุด), ๔) น>าต่ืนเต9น!! นักเรียนเบตงแห>ดูปรากฎการณ+สุริยุปราคา, ๕) สดร.เผยภาพสุริยุปราคาบางส>วน เหนือท9องฟmาเมืองไทย, ๖) นศ.ไทย - ลาว ลง 'หลวงพระบาง' 

ผลิตหนังศิลปะวัฒนธรรม - กระชับความสัมพันธ+ สองฝf±งโขง  และ  ๗) 'พูดดีทำให9งานสำเร็จ' พระสังฆราชประทานพรปgใหม>,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต:อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต:อสถานการณY จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกท่ีมีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จาก ๒.๔๕ ในสัปดาห+ท่ีแล9ว 

(๑๔-๒๐ ธ.ค. ๖๒) เปuน ๒.๑๓ ในสัปดาห+น้ี ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ลดลง 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต:างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช:วงวันท่ี ๒๑ – ๒๗ ธ.ค. ๖๒ 

       รายงานข>าวเก่ียวกับประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต9ในรอบสัปดาห+มีประเด็นหลักประเด็นเดียวท่ีมีการรายงานโดยส่ือต>างประเทศ แต>เปuนประเด็นท่ีน>าจะมีการ

เผยแพร>กว9างขวางเน่ืองจากเปuนรายงานของสำนักข>าวช้ันนำของโลก คือ Reuters และ AFP โดยสำนักข>าวท้ัง ๒ แห>งรายงานข>าวการมอบตัวของทหารพราน ๒ นาย ต>อ

ตำรวจ สภ.ระแงะ จ.ว.น.ธ. จากเหตุการณ+ยิงชาวบ9านท่ีข้ึนไปตัดไม9บนเขาตะแว เสียชีวิต ๓ ศพ ด9วยสำคัญผิดว>าเปuนคนร9าย ซ่ึงตำรวจได9ต้ังข9อหาฆ>าผู9อ่ืนก>อนให9ประกันตัว  

      สำนักข>าวระดับโลกท้ังสองแห>ง รายงานตรงกันว>า การดำเนินคดีกับทหารในจังหวัดชายแดนภาคใต9เปuนส่ิงแทบไม>เคยพบ นอกจากน้ิในรายงานข>าวช้ินเดียวกันได9พูดถึง

การเสียชีวิตของนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ ผู9ต9องสงสัยท่ีถูกควบคุมตัวเพ่ือสอบปากคำในค>ายทหาร ก>อนล9มเจ็บอาการโคม>าด9วยเหตุสมองบวม และเสียชีวิตท่ีโรงะพยาบาล 

เปuนเหตุให9ประชาชนในพ้ืนท่ีจำนวนหน่ึงไม>พอใจ 

     นอกจากน้ีสำนักข>าวต>างประเทศยังได9รายงานการให9เงินช>วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู9เสียชีวิตท้ังสาม ในเบ้ืองต9นครอบครัวละ ๕ แสนบาท โดย พล.ร.ต.สมเกียรติ ผล

ประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. 

 

๕.๑ สำนักข:าว Reuters รายงานเม่ือวันท่ี ๒๕ ธันวาคม อ*างคำให*สัมภาษณYของพันเอกปราโมทยY พรหมอินทรY โฆษกกอ.รมน.ภาค ๔ เป�ดเผยว:า ทหารพราน ๒ 

นายได*เดินทางเข*ามอบตัวกับตำรวจเม่ือวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ในคดีท่ีทหารพรานสังกัดทพ.๔๕ ได*ยิงชาวบ*านเสียชีวิต ๓ ศพ บนเทือกเขาตะแว ด*วยความสำคัญผิด

ขณะลาดตระเวณเพ่ือพิสูจนYทราบพ้ืนท่ี 

Reuters รายงานว:าการมอบตัวของทหารในพ้ืนท่ี จชต. ในคดีสังหารประชาชน เป�นเร่ืองท่ีแทบไม:เคยเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ขณะท่ีกลุ:มสิทธิมนุษยชนเรียกร*องความ

โปร:งใสในการปฏิบัติหน*าท่ีของทหาร มาเป�นเวลานาน 

พันเอกปราโมทยY เป�ดเผยว:าทหารพรานท้ังสองนายได*รับการประกันตัว และอยู:ในระหว:างการสอบสวนของเจ*าหน*าท่ีตำรวจ 

Reuters รายงานว:าเหตุการณYบนเทือกเขาตะแว เกิดข้ึนภายหลังการเสียชีวิตของนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ ซ่ึงเสียชีวิตหลังถูกควบคุมตัวเพ่ือสอบปากคำในค:าย

ทหารและเกิดอาการสมองบวมภายในเวลาไม:ถึง ๒๔ ช่ัวโมง ท่ีถูกควบคุมตัว เหตุการณYน้ีทำให*ประชาชนจำนวนหน่ึงในจชต.ไม:พอใจ ขณะท่ีกองทัพยืนยันว:าไม:มี

การซ*อมทรมานนายอับดุลเลาะ และขอให*ประชาชนรอฟqงผลการสอบสวนหาข*อเท็จจริง 
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Reuters อ*างข*อมูลจากศูนยYเฝ�าระวังสถานการณYภาคใต* ระบุว:า นับต้ังแต:เกิดเหตุการณYไม:สงบในปd ๒๕๔๗ เป�นต*นมา มีผู*เสียชีวิตในพ้ืนท่ี จชต.มากกว:า ๗,๐๐๐ 

คน  

 

(Two soldiers in Thailand's south have been charged with the murder of civilians, a military spokesman said on Wednesday, in a rare rebuke in 

the insurgency-torn region where rights groups have long demanded greater transparency. 

The two turned themselves in on Dec. 20 and are now out on bail, Internal Security Operations Command spokesman Pramote Prom-in said. 

He gave no details about the victims. 

"There will be an investigation and we will follow the legal procedures," he said. 

The charges come months after a nationwide furor over the death in a separate case of Abdulloh Esormusor, a suspected insurgent who fell 

into a coma after interrogation at an army camp. The Thai military rejected allegations of torture and urged the public to wait for the result of 

an official inquiry. 

A decade-old separatist insurgency in predominantly Buddhist Thailand's largely ethnic Malay-Muslim southern provinces has killed nearly 7,000 

people since 2004, says Deep South Watch, a group that monitors the violence.) 

ท่ีมาข9อมูล ; https://www.thestar.com.my/news/world/2019/12/25/two-thai-soldiers-face-rare-murder-charges-in-restive-south 

https://www.malaysiakini.com/news/504894 

 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

20 

๕.๑.๑ สำนักข>าว AFP รายงานข>าวการมอบตัวของทหารพราน ๒ นาย มีเน้ือหาเช>นเดียวกับสำนักข>าว Reuters คือ เปuนเร่ืองท่ีแทบไม>เคยเห็นทหารมอบตัวสู9คดีอาญาใน

พ้ืนท่ี จชต. แต>ในรายงานข>าวของ AFP อ9างข9อสังเกตของ Human Rights Watch ท่ีระบุว>า การท่ีทหารพรานให9เหตุผลว>าเปuนการสังหารเพราะสำคัญผิดเน่ืองจากเปuน

พ้ืนท่ีปqารกทึบ เปuนสัญญานเตือนชาวบ9านท่ีข้ึนไปหาของปqาบนภูเขาว>า อาจเกิดเหตุการณ+สำคัญผิดเช>นน้ีอีก 

“ตอนน้ีเรามีความหวังกับกระบวนการยุติธรรม แต>ก็ยังต9องรออีกยาวนาน เพราะประชาชนไม>รู9กระท่ังใครเปuนคนยิงชาวบ9าน” กล>าว สุนัย ผาสุก แห>ง HRW 

(The bodies of the three men were retrieved from mountainous terrain that is also believed to be an insurgent hideout because of its thick 

forest cover. 

A sign now warns villagers about foraging there because authorities may “misunderstand“, according to Human Rights Watch. 

The group said the case was unprecedented in a region rife with impunity. 

“Now there is a little bit of hope for justice, but it’s still a long way to go,” said HRW’s senior Thailand researcher Sunai Phasuk. 

“We don’t even know how many soldiers were even involved in the shooting.” 

The charges come months after a separate high-profile case involving Abdulloh Esormusor, a Muslim man who was detained by the military 

and fell into a coma after being interrogated at a detention centre in the south. 

More than a month later he died in August, sparking outcry and heaping scrutiny on military actions in a conflict that rarely makes headlines.) 

ท่ีมาข9อมูล ; https://www.nst.com.my/world/world/2019/12/550733/thailand-charges-two-soldiers-over-killing-muslim-civilians 

https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/thailand-charges-two-soldiers-in-killing-of-muslim-civilians 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

21 

๕.๒ สำนักข>าว Bernama รายงานเม่ือวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ว>า พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศอ.บต.และนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู9ว>าราขการจังหวัดนราธิวาส ได9

ร>วมกันหมอบเงินช>วยเหลือเบ้ืองต9นแก>ครอบครัวของผู9เสียชีวิต ๓ รายท่ีถูกเจ9าหน9าท่ีทหารพรานยิงเสียชีวิตบนเทือกเขาตะแว ขณะลาดตระเวณเพ่ือพิสูจน+ทราบพ้ืนท่ี โดย

เจ9าหน9าท่ีทหารพรานให9การว>า เปuนการสำคัญผิดคิดว>าเปuนคนร9าย 

(The Thai government paid compensation to three families of victims who were believed to have been shot dead by rangers in the district of 

Rangae, Narathiwat, southern Thailand, last Monday. 

Secretary-General of the Southern Border Region Administrative Centre (SBPAC) Somkiat Polprayoon and Narathiwat Governor, Ekkarat Leesen 

representing the government handed over the compensation of 500,000 baht to each victim’s family today. 

Somkiat said the compensation was merely at the “initial stage”. 

“The government is prepared to assist family members of the victims who died,” he told reporters, here today. 

On Dec 16, the three victims who were wood cutters aged between 24 and 27 were found dead with gunshot wounds in the jungle in Rangae 

district. 

Yesterday, two rangers who were believed to have shot the victims had surrendered to the police.) 

 

— BERNAMA 

ท่ีมาข9อมูล ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1801722 

 

 
 


