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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒ พบว>า มขี>าวเชิงบวก ๑๒๗ ข>าว จากที่มี ๑๕๓ 

ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๖-๒๒ พ.ย. ๖๒) ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกับ จชต. มขี>าวเชิงลบ ๔๔ ข>าว ในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๔๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๖-๒๒ พ.ย. ๖๒)  

          ประเด็นข5าวเชิงลบ ได*แก5  

๑) การเยียวยา: สภาฯ ต้ังกระทู9ถามเยียวยาเด็กชายแดนใต9-สร9างท>าเรืออ>าวน้ำเมา 

๒) สิทธิมนุษยชน:  สื่อ 'Wartani' เผยเจ9าหน9าที่ไม>ทราบหน>วย คุมตัว 'ภาคประชาสังคม-สื่อชายแดนใต9'  

๓) การเมือง: ๑) เครอืข>ายคนสงขลาฯย่ืน กมธ.ที่ดิน สอบ ๖ เรื่องโครงการ 'จะนะเมืองต9นแบบอุตสาหกรรม' และ ๒) 'หมอสุภัทร' โพสต+ชาวจะนะบุกกรุง 

๔) เหตุร*ายรายวัน: ๑) บึ้มรางรถไฟสุไหงปาดี - ม9าเหล็กอมัพาต! และ ๒) ระเบิดจุดเดียวกระทบไปไกล...รถไฟปiจจัยที่ ๕ คนสามจงัหวัด 

         ประเด็นข5าวเชิงบวก ได*แก5  

๑) ยาเสพติด: ๑) ร.ต.ท.ค9าไอซ+ ๗๙๐ ล9าน พัวพันค9ามนุษย+, ๒) จับเซียนไก>ชนเอเย>นต+ยา, ๓) ตำรวจ-ทหารชุมพรบุกจบั ยาไอซ+ล็อตใหญ> มูลค>ากว>าพันล9าน!!! และ 

๔) กอ.รมน.ภาค ๔ ส>วนหน9า รายงานผลการปฏิบัติงานเดินหน9าแก9ปiญหายาเสพติดในห9วง (๑ พ.ย. ๖๑-๒๑ พ.ย. ๖๒)   

๒) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยQสิน: ๑) รู9ตัวแล9ว..๒ โจรใต9ที่ถูกวิสามัญ เปpนแกนนำตัวฉกาจ ร>วมก>อเหตุยิงถล>มปrอม ๑๕ ศพ, ๒) ๒๘ พ.ย. 

เปtดเส9นทางได9 เร>งซ>อมรางรถไฟโจรใต9วางบึ้มปuวน, ๓) กอ.รมน.ภาค ๔ ขอความร>วมมือห9ามนำเข9า 'วงจรรวมอเิลก็ทรอนิกส+' (IC) ๓ ชนิด พื้นที่ชายแดนใต9, ๔) 'บิ๊กปrอม' 

ย้ำจนท. ทำงานอยู>แล9ว ไม>ต9องห>วง หลงัเกิดเหตุลอบวางบึ้มรางรถไฟสุไหงปาดี, ๕) รอง ผบ.ทบ. และ คณะ ลงพืน้ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต9 และ ๖) 

โฆษก กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ช้ีแจงเหตุระเบิดรางรถไฟที่ บริเวณบ9านโตzะเด็ง ต.โตzะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.ว.น.ธ. 

๓)  เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) รับคน-สายการบนิ-ไผ>เบตง เริ่มชัดหลังงานก>อสร9างแล9วเสรจ็, ๒) ท>องเทีย่วสยบไฟใต9, ๓) ขนส>ง 'เบตง' เปtด 

รองรับสนามบิน, ๖) ชู 'ปiตตานีโมเดล' จับมอืผู9ประกอบการ สร9างแรงงานประมง, ๗) งัดแผนกู9ชีพฟ{|นสัญญาณการท>องเที่ยว 'ดับเบลิวีซ>า- เปtดด>านชายแดน ๒๔ ช่ัวโมง' 

และ ๘) นักวิจัย มรภ.สงขลา คว9ารางวัล พัฒนาศักยภาพท>องเที่ยว ๓ จว.ชายแดนใต9 

๔) กระบวนการยุติธรรม: เพิ่มกำลงั 'คอร+ตมาร+แชล' พื้นที่ศาลต9องปลอดภัยสั่งย9ายช่ัวคราว 'คณากร' ต้ังกก.สอบวินัยปมยิงตัว 
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         จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสือ่มวลชน ส>งผลให9ระดับการรบัรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จาก ๒.๑๕ ในสัปดาห+ ที่แล9ว 

(๑๖-๒๒ พ.ย. ๖๒) เปpน ๑.๘๗ ในสปัดาห+น้ี   

 ในส5วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต5างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๒๓–๒๙ พ.ย. ๖๒ ดังน้ี 

       ไม>พบประเด็นเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9โดยตรง ในรายงานข>าวของสื่อต>างประเทศ มเีพียงรายงานข>าวของ Benarnews.org เว็บไซต+ข>าวในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต9 และ เอเชียใต9ที่ได9เงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานจากหน>วยงานรัฐบาลสหรัฐ Benarnews รายงานข>าวการลงประชามติของประชาชนบ9านเลิงเป{อย   ต.

พระลับ อ.เมอืงขอนแก>น ส>วนใหญ>ได9ลงมติไม>เห็นด9วยต>อการจดทะเบียนมสัยิด มัสยิดอีบาดุรเราะห+มาน ทั้งน้ีช>วงวันลงประชามติ องค+กรปกปrองพระพทุธศาสนาเพือ่

สันติภาพ รวมทั้งตัวแทนจากสามจงัหวัดชายแดนใต9 ประมาณย่ีสิบคน ได9เดินทางไปติดตามการลงประชามติในขอนแก>น และ ได9เผยแพร>คลิปทางยูทูปเพื่อต>อต9านการสร9าง

มัสยิดทั่วประเทศ รวมทัง้พูดถึงชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต9ว>า ไม>ได9มีทัศนะคติว>าประเทศไทยเปpนมาตุภูมิ แต>เปpนผู9รุกรานรฐัปiตตานี รวมทัง้ปลูกฝiงทัศนะเยาวชนใน

โรงเรียนปอเนาะให9มีอุดมการณ+แบ>งแยกดินแดน 
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 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข5าวเชิงบวก และประเด็นข5าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก (เส9นทึบสีเขียว) ๑๒๗ ข>าว จากที่ม ี๑๕๓ ข>าวในสปัดาห+ที่แล9ว (๑๖-๒๒ พ.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกบั จชต. (เส9นทึบสีแดง) มขี>าวเชิงลบ ๔๔ ข>าว ในสัปดาห+น้ี จากทีม่ ี๔๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๖-

๒๒ พ.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน 
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๒.๒ ค5าสัดส5วนระหว5างข5าวเชิงบวก และข5าวเชิงลบ 

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

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

2019-11-16 23 1 23 

2019-11-17 13 1 13 

2019-11-18 28 7 4 

2019-11-19 23 10 2.3 

2019-11-20 20 9 2.22 

2019-11-21 22 9 2.44 

2019-11-22 24 4 6 

 21.86 5.86 3.73 

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 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ5งเล็ง ในช5วงวันท่ี ๒๓–๒๙ พ.ย. ๖๒ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ไม>มขี>าวเชิงบวก ทั้งในช>วงวันที่ ๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒ และ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๑๖-๒๒ พ.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ต่ำต>อนข9าง

คงที่ ไม>มขี>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกบั จชต. ในสัปดาห+น้ี จากทีม่ี. ๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๖-๒๒ พ.ย. ๖๒) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ต่ำ

ค>อนข9างคงที่  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒ มขี>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๑๓ ข>าว จากที่ม ี๑๐ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๖-๒๒ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

เพิ่มข้ึน ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) บึ้มรางรถไฟสุไหงปาดี - ม9าเหล็กอมัพาต! และ ๒) ระเบิดจุดเดียวกระทบไปไกล...รถไฟปiจจัยที่ ๕ คนสามจังหวัด 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๑ ข>าว จากที่ไม>มีข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๖-๒๒ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๗ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว จากที่ม ี๗ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๖-๒๒ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

เพิ่มข้ึน ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) เครอืข>ายคนสงขลาฯย่ืน กมธ.ที่ดิน สอบ ๖ เรื่องโครงการ 'จะนะเมืองต9นแบบอุตสาหกรรม' และ ๒) 'หมอสุภัทร' โพสต+ชาวจะนะบุกกรุง 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยQสิน 

 
ในช>วงวันที่ ๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๓๒ ข>าว จากที่ม ี๕๓ ข>าวในสัปดาห+ทีแ่ล9ว (๑๖-๒๒ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ  ลดลง  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๘ ข>าว ในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๑๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๖-๒๒ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ตร.-ทหารลากคอบอีาร+เอ็นถล>ม ชรบ. โจรรวมดาว-อุสตาซ 'ปอเนาะ' ฐานซ>องสมุจี้รฐัจัดระเบียบ, ๒) รู9ตัวแล9ว..๒ โจรใต9ที่ถูกวิสามัญ 

เปpนแกนนำตัวฉกาจ ร>วมก>อเหตุยิงถล>มปrอม ๑๕ ศพ, ๓) จัดทัพ ตร. ๓ จว.ภาคใต9ต9องดันคนเก>งคุมภารกจิ, ๔) คุมเข9มชายแดนใต9หว่ันล9างแค9นให9แกนนำ, ๕) รื้อปrอม 

ชรบ.ลำพะยา ชาวบ9านฝากถึงคนร9ายหยุดฆ>าคนบริสทุธ์ิ, ๖) แม>ทัพภาค 4 พบปะเครือข>ายไทยพุทธ, ๗) 28พ.ย.เปtดเส9นทางได9 เร>งซ>อมรางรถไฟโจรใต9วางบึม้ปuวน, ๘) 

กอ.รมน.ภาค 4 ขอความร>วมมือห9ามนำเข9า 'วงจรรวมอิเลก็ทรอนิกส+' (IC) 3 ชนิด พื้นที่ชายแดนใต9, ๙) 'บิ๊กปrอม' ย้ำจนท. ทำงานอยู>แล9ว ไม>ต9องห>วง 

หลงัเกิดเหตุลอบวางบึ้มรางรถไฟสุไหงปาดี, ๑๐) รอง ผบ.ทบ. และคณะ ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกจิในพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต9 และ ๑๑) โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 สน. 

ช้ีแจงเหตุระเบิดรางรถไฟที่ บริเวณบ9านโตzะเด็ง ต.โตzะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) 16 ป�ไฟใต9หาใช>แค>สูญงบฯกว>า 3 แสนล9าน ยังมี 'ค>าตอบแทน' 

จาก 'สงครามประชาชน' อีกมากมาย?!, ๒) ผู9ต9องสงสัยหมดสติขณะคุมตัวในค>ายทหารอีกราย ส>ง รพ.นราฯ , ๓) ตราบใดยังยึดติดกับคำว>า 'ละเอยีดอ>อน' กลัวโน>นน่ันน่ี 

ก็เลกิคิดที่จะดับไฟใต9ได9แล9ว และ ๕) ผลกระทบปะทะวิฯ 2 ศพใต9 นกเขาเพาะขายซึมทัง้ฟาร+ม 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๓ ข>าว จากที่ม ี๒๐ ข>าวในสปัดาห+ที่แล9ว (๑๖-๒๒ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกจิฯ มขี>าวเชิงลบ ๗ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ไม>มีข>าวในสปัดาห+ที่แล9ว (๑๖-๒๒ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) รบัคน-สายการบิน-ไผ>เบตง เริ่มชัดหลงังานก>อสร9างแล9วเสร็จ, ๒) ท>องเที่ยวสยบไฟใต9, ๓) กยท. บินโดรนสาธิตใช9 

สารเคมีพ>นสวนยางพารา, ๔) เปtดหอดูนกชมปuาชายเลนแหล>งท>องเที่ยวใหม>ปiตตานี, ๕) ขนส>ง 'เบตง' เปtด รองรับสนามบิน, ๖) ชู 'ปiตตานีโมเดล' จับมือผู9ประกอบการ 

สร9างแรงงานประมง, ๗) งัดแผนกู9ชีพฟ{|นสัญญาณการท>องเที่ยว 'ดับเบลิวีซ>า- เปtดด>านชายแดน 24 ช่ัวโมง' และ ๘) นักวิจัย มรภ.สงขลา คว9ารางวัล 

พัฒนาศักยภาพท>องเที่ยว 3 จว.ชายแดนใต9 ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) โรคใบร>วงในยางพารา กระทบพื้นทีก่ว>า 360,000 ไร> เกษตรกรนราธิวาส-ตรัง สูญรายได9กว>า 253 

ล9านบาท และ ๒) พิษใต9 'วิ' 2 ศพ นกเขาไม>ขัน 
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๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันที่ ๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๗ ข>าว จากที่มี ๙ ข>าวในสปัดาห+ที่แล9ว (๑๖-๒๒ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน 

ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด มขี>าวเชิงลบ ๒ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ไม>มีข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๖-๒๒ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำ

ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ร.ต.ท.ค9าไอซ+ 790 ล9าน พัวพันค9ามนุษย+, ๒) จับเซียนไก>ชนเอเย>นต+ยา, ๓) ตำรวจ-ทหารชุมพรบุกจบั ยาไอซ+ล็อตใหญ> 

มูลค>ากว>าพันล9าน!!! และ ๔) กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9า รายงานผลการปฏิบัติงานเดินหน9าแก9ปiญหายาเสพติดในห9วง (1 พฤศจิกายน 2561 – 21 พฤศจิกายน 2562) 

ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> จับตาสถานการณ+ยานรก ระบาดหนักล9นตลาดใต9 ดัมพ+ราคาเหลือเม็ด 10 บ.  
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๒๓–๒๙ พ.ย. ๖๒ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ได9แก> สื่อ 'Wartani' เผยเจ9าหน9าที่ไม>ทราบหน>วย คุมตัว 'ภาคประชาสังคม-สื่อชายแดนใต9'  

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันที่ ๒๓–๒๙ พ.ย. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารงุขวัญกําลงัพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๒๓–๒๙ พ.ย. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปiญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคบัใช*กฎหมาย 

             ในช>วงวันที่ ๒๓–๒๙ พ.ย. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* 
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ประเด็นข5าวเชิงลบ 

๑. การเยียวยา สภาฯต้ังกระทู9ถามเยียวยาเด็กชายแดนใต9-สร9างท>าเรืออ>าวน้ำเมา  

๒. สิทธมินุษยชน สือ่ 'Wartani' เผยเจ9าหน9าที่ไม>ทราบหน>วย คุมตัว 'ภาคประชาสังคม-สื่อชายแดนใต9'  

๓. การเมือง ๑) เครือข>ายคนสงขลาฯย่ืนกมธ.ทีดิ่น สอบ6เรือ่งโครงการ'จะนะเมืองต9นแบบอุตสาหกรรม', ๒) คอลัมน+ ข>าวข9นคนเข9ม  และ  ๓) 

'หมอสุภัทร'โพสต+ชาวจะนะบุกกรุง  

๔. เหตุร*ายรายวัน ๑) ภาพข>าว: บึ้มทางรถไฟ, ๒) ลอบวางบึ้มรางรถไฟใต9 โชคดีหยุดทันไร9'คนเจ็บ', ๓) บึ้มรางรถไฟสุไหงปาดี - ม9าเหล็กอมัพาต!, ๔) 

ระเบิดจุดเดียวกระทบไปไกล...รถไฟปiจจัยที่ 5 คนสามจังหวัด  และ  ๕) โจรนราฯปuวน!บึ้มรางกระจุยรถไฟโกลาหล  
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ประเด็นเชิงบวก 

๑. การช5วยเหลือประชาชน ภาพข>าว: ปtดถนน  

๒. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) 'ธรรมนัส'ทอดผ9าปuา2วัดนราธิวาส, ๒) บาราโหมบาร+ซา ปiตตานีฉายแสง  และ  ๓) คอลมัน+ คมเลนส+ส>องพระ,  

๓. กีฬา ๑) กีฬาภูธร: ล>องใต9หานักเตะ, ๒) เปtดฟุตบอล, ๓) ป{นใหญ>เซ็นสองแข9งนอก, ๔) 'ปiตตานี'ขอเวลาสองป�ข้ึนลกีสูงสุดเมืองไทย, ๕) 'บุรรีัมย+' ได9ตัว 7 

ดาวรุ>งเข9าเกบ็ตัวรอบสุดท9าย 'TRIAL ON TOUR 2019'  และ  ๖) เดินทางลงใต9 'บรุีรมัย+' เตรียมบุกสตูล คัดแข9งจิ๋วเข9าอะคาเดมี,  

๔. ความร5วมมือไทย-มาเลยQ ๑) บิก๊อู¡รบัเครื่องราชฯตานศรีมาเลย+, ๒) ข>าวข9นคนเข9ม, ๓) ข>าวทะลุคน: อดุลย+ แสงสงิแก9ว เครื่องราชฯ'ตานศรี'  และ  ๔) 

'บิ๊กอู¡'รบัเครื่องราชฯช้ันสูงจากสลุต>านมาเลย+,  

๕. การศึกษา ๑) คอลมัน+ เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: ว่ิงหารายได9ซ>อมโรงเรียน, ๒) สานฝiนน9อง, ๓) เท3.4พันล9าน64ร.ร.ภาคใต9, ๔) ภาพข>าว: สานฝiนน9อง, ๕) 

กสศ.บรูณาการ Big Data เด็กยากจน 1.7 ล9านไม>ให9ใครตกหล>น, ๖) เช็คเลย!สอศ.แต>งต้ัง 71 ผอ.สถานศึกษา เริ่มปฏิบติัหน9าที่ 2 ธ.ค.น้ี, ๗) เรียนยืดหยุ>น-เพื่อนดูแลเพื่อน 

ดึงเด็กนอกระบบสู>ห9องเรียน  และ  ๘) โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต9,  

๗. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทQ ๑) เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร: มิตรเก>า  และ  ๒) กิจกรรม สานสัมพนัธ+ ฉันท+น9องพี่ ชาวคอลอ รักสันติ,  

๘. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร, ๒) โยก2,429เก9าอี้รองผบก.-ผกก.สายบิ๊กโจzกแผ>ว, ๓) ต้ัง2,429พตอ.ทันตามวาระ, ๔) 

'บิ๊กตู>'ปลื้มผบ.ตร.ทำบัญชีตามเปrา'ขู>6เดือน'ย9ายได9อีก, ๕) ใส>ใจกำลังพล เน9นย้ำการปฏิบัติงาน  และ  ๖) หน>วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 

ลงพืน้ที่ตรวจเย่ียมบุตรของกำลงัพลที่ทุพพลภาพและมีความต9องการพิเศษ,  

๙. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ธรรมนัสลั่นยึดคืนส.ป.ก.นายทุน, ๒) ภาพข>าว: คอลัมน+ ทางคนทางข>าว: คืนความอุดมสมบูรณ+, ๓) 

'รพ.รอืเสาะ'องค+กรดีเด>นขจัดความขัดแย9ง-รักษาสทิธิปชช., ๔) ภาพข>าว: มอบนโยบาย, ๕) ศูนย+ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ, ๖) คอลัมน+ 

กระดานข>าว, ๗) เสียงไชโยเกษตรกรที่กระบี่ ธรรมนัส ประกาศจัดสรรที่ดินสปก.ใหม>, ๘) 'ภาคใต9'คลื่นลมแรง! ชาวประมงลากเรือกว>า20ลำข้ึนมาจอดบนชายหาด, ๙) 

รักษ+เกษตร : คิดและทำการเกษตรให9ได9ผลดี... ต9องปรับปรุงบำรุงดินเปpนอันดับแรก, ๑๐) เกษตรฯเร>งชงครม.ใช9วันแมปแก9ปiญหาที่ดินทบัซ9อน, ๑๑) 

สมาพันธ+สตรีพฒันาศักยภาพสังคมมสุลิม สร9างความตระหนักต>อบทบาทการเปpนผู9นำ, ๑๒) พฒันา'เมอืงอจัฉริยะ'วาระแห>งชาติ, ๑๓) ภาพข>าว: 'ธรรมนัส' 

ลงพื้นที่นราธิวาส แนะแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มาเปpนแบบอย>างหนุนสถานศึกษา พร9อมเตรียมเสนอ ครม. ดึงวันแมป เข9ามาแก9ปiญหาที่ดินทบัซ9อนทั่วประเทศ, ๑๔) 
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กรุมอุตุฯเตือนภาคใต9ฝนถล>มหนักช>วงปลายเดือนน้ี, ๑๕) นักว่ิงมาราธอนจากปiตตานีเพื่อร.พ.ชุมชน3จงัหวัดชายแดนใต9ถึงเพชรบุรี, ๑๖) 1 ธ.ค. 2562 วันเอดส+ โลก 

สคร.12 แนะ พลังชุมชน ร>วมขับเคลือ่นยุติปiญหาเอดส+, ๑๗) Facebook เปtดตัวโครงการ 'We Think Digital' หวังสร9างความรับผิดชอบให9พลเมืองดิจทิัลไทย, ๑๘) รอง 

ผบ.ทบ. และคณะ ลงพื้นที่ประชุมติดตามความก9าวหน9าด9านการพัฒนาพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต9, ๑๙) ผอ.สปร.ทบ. 

ลงพื้นที่ตรวจเย่ียมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ  และ  ๒๐) กอ.รมน.ภาค 4 สน. ให9ความรู9เกี่ยวกบัการบรหิารจัดการพื้นที่ 

ตามนโยบายของรัฐ,  

๑๐. ยาเสพติด ๑) ร.ต.ท.ค9าไอซ+790ล9าน พัวพันค9ามนุษย+, ๒) เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: จบัเซียนไก>ชนเอเย>นต+ยา, ๓) กรมการแพทย+ เตือน แสตมปªมรณะ 

หลอนประสาทรุนแรง, ๔) ตำรวจ-ทหารชุมพรบุกจบัยาไอซ+ล็อตใหญ> มูลค>ากว>าพันล9าน!!!, ๕) ตร.-ทหารชุมพร โชว+ผลงานสกัดขบวนการค9ายาค>าพันล9าน  และ  ๖) 

กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9า รายงานผลการปฏิบัติงานเดินหน9าแก9ปiญหายาเสพติดในห9วง (1 พฤศจิกายน 2561 – 21 พฤศจิกายน 2562),  

๑๑. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยQสิน ๑) ทหารปะทะเดือด วิสามัญ โจรใต9สยอง2ศพ, ๒) ตร.-ทหารลากคอบีอาร+เอ็นถล>มชรบ. โจรรวมดาว-อุสตาซ 

'ปอเนาะ' ฐานซ>องสุมจีร้ัฐจัดระเบียบ, ๓) ตร.-ทหารลากคอบีอาร+เอ็นถล>มชรบ. โจรรวมดาว-อุสตาซ 'ปอเนาะ' ฐานซ>องสุมจีร้ัฐจัดระเบียบ, ๔) ปiตตานีปะทะดุ 

วิสามัญดับ2ศพ โยงทีมฆ>า15ชรบ.ประวัติโชกโชน, ๕) รู9ตัวแล9ว..2 โจรใต9ที่ถูกวิสามญั เปpนแกนนำตัวฉกาจ ร>วมก>อเหตุยิงถล>มปrอม 15 ศพ, ๖) ฅนปนข>าว: จัดทัพ ตร. 3 

จว.ภาคใต9ต9องดันคนเก>งคุมภารกิจ, ๗) คุมเข9มชายแดนใต9หว่ันล9างแค9นให9แกนนำ, ๘) ล9อมหมู>บ9าน-ปะทะ จบัตาย2 ทีมถล>ม15ศพใต9, ๙) "ซอบรี หลำโสะ" สิ้นช่ือ! 

จากเหตุปะทะหนองจิก, ๑๐) เปtดข9อมูลคดี "ซอบรี หลำโสะ" - ชาวบ9านยอมรับ "เขาอยู>ในขบวนการ แต>...", ๑๑) รือ้ปrอม ชรบ.ลำพะยา 

ชาวบ9านฝากถึงคนร9ายหยุดฆ>าคนบรสิุทธ์ิ, ๑๒) แม>ทัพภาค 4 พบปะเครือข>ายไทยพุทธ, ๑๓) คอลมัน+ ข>าวสดทั่วไทย: รือ้ปrอมชรบ.ลำพะยา, ๑๔) จบัเพิม่ผู9ต9องสงสัยคนที่ 

18 โยงโจมตีปrอม ชรบ. - ปiดข>าวรวบสือ่ท9องถ่ิน, ๑๕) แวดวงนักปกครอง : 23 พฤศจิกายน 2562, ๑๖) เด็ดหัว2โจรใต9 ปะทะเดือดหลังเจรจาล>ม พบเปpนแกนนำ-

คดีเพียบ, ๑๗) ศูนย+พิทักษ+ฯหนุนต้ังสมาคมความมั่นคงพทุธชายแดนใต9, ๑๘) 28พ.ย.เปtดเส9นทางได9 เร>งซ>อมรางรถไฟโจรใต9วางบึม้ปuวน, ๑๙) 

คุมเข9ม!สถานีรถไฟหาดใหญ>-ขบวน3จว.ใต9 หลงัเกิดบึ้มรางรถไฟสุไหงปาดี, ๒๐) กอ.รมน.ภาค 4 ขอความร>วมมือห9ามนำเข9า 'วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส+' (IC) 3 ชนิด 

พื้นที่ชายแดนใต9, ๒๑) เจ9าหน9าทีเ่ร>งซ>อมรางรถไฟถูกลอบบึม้ที่บ9านโตzะเด็ง คาดดำเนินการเสรจ็วันน้ี, ๒๒) 'บิ๊กปrอม' ย้ำจนท. ทำงานอยู>แล9ว ไม>ต9องห>วง 

หลงัเกิดเหตุลอบวางบึ้มรางรถไฟสุไหงปาดี, ๒๓) เสียงสะท9อนคนปiตตานี!จีร้ัฐปราบโจรลักเลก็ขโมยน9อยอาละวาด, ๒๔) คอลัมน+ ตีโฉบฉวย: เอาจริง, ๒๕) คืบหน9าล>าสุด 

เหตุปะทะฯ หลัง จนท.เจรจานานกว>า 3 ชม. คนร9ายดับ 2 ขณะที่ทหารพรานหญงิเสี่ยงตายเข9าช>วยเด็ก และผู9หญิงเข9าที่ปลอดภัย, ๒๖) แม>ทพัภาคที่ 4 
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พบปะกลุ>มสตรีและองค+กรภาคประชาสงัคม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการเสริมสร9างสันติสุขในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต9, ๒๗) มทภ.4 

สั่งหน>วยกำลังเพิ่มมาตรการเข9มในการควบคุมพื้นที่ หลังเจ9าหน9าที่ปะทะกลุ>มผู9ก>อเหตุในพื้นที่ อ.หนองจกิ จ.ปiตตานี, ๒๘) รอง ผบ.ทบ. และคณะ 

ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต9  และ  ๒๙) โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 สน. ช้ีแจงเหตุระเบิดรางรถไฟที ่บริเวณบ9านโตzะเด็ง ต.โตzะเด็ง อ.สุไหงปาดี 

จ.นราธิวาส,  

๑๒. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) รบัคน-สายการบิน-ไผ>เบตง เริ่มชัดหลังงานก>อสร9างแล9วเสรจ็, ๒) รับคน-สายการบิน-ไผ>เบตง เริ่มชัดหลังงานก>อสร9างแล9วเสรจ็, 

๓) คอลัมน+ เล>นกบัไฟ: ท>องเที่ยวสยบไฟใต9, ๔) กยท.บินโดรนสาธิตใช9สารเคมีพ>นสวนยางพารา, ๕) 'ถาวร'ลั่นทย.ต9องบริหาร4สนามบินต>อ, ๖) ริมถนนนักลงทุน, ๗) 

อัดฉีด1.5แสนล.เร>งฟ{|นศก.6เดือน, ๘) เปtดหอดูนกชมปuาชายเลนแหล>งท>องเที่ยวใหม>ปiตตานี, ๙) กยท.นำโดรนพ>นยาฆ>าเช้ือราสวนยาง, ๑๐) ขนส>ง'เบตง'เปtด 

รองรับสนามบิน, ๑๑) ชู'ปiตตานีโมเดล'จบัมือผู9ประกอบการสร9างแรงงานประมง, ๑๒) 'ถาวร'เลง็แบ>งโซนสนามบินขายผ9าไหม-ผลิตภัณฑ+ยางพารา, ๑๓) วิสามญัฯ 2 

โจกกzวนยิง 15 ศพคดีโชกโชน, ๑๔) เปtดวิสัยทัน+ Major 5.0 ผุดโรงหนังครบ 1.2 พันแห>ง, ๑๕) โลว+คอสต+แอร+ไลน+แข>งดุ เวียดเจ็ทเปtดบินเพิ่ม ลุยสุวรรณภูม-ิอุดรธานี, 

๑๖) ภาพข>าว: 'ไดกิ้น' สนับสนุนผ9าไทยผ>านงานโชว+แฟช่ันผ9าท9องถ่ินบนเกาะสมุย Fashion Mania: In Vogue Dining เพื่อส>งเสรมิการท>องเที่ยวและเพิม่รายได9ให9ผ9าไทย, 

๑๗) เบรคแผนโอน 4 สนามบินให9 ทอท. ลั่นต9องเปtดประมลูให9เอกชนทุกรายปiดยกอภิสิทธ์ิให9ใคร, ๑๘) งัดแผนกู9ชีพฟ{|นสัญญาณการท>องเที่ยว 'ดับเบลิวีซ>า- 

เปtดด>านชายแดน 24 ช่ัวโมง'  และ  ๑๙) นักวิจัยมรภ.สงขลา คว9ารางวัล พัฒนาศักยภาพท>องเที่ยว 3 จว.ชายแดนใต9,  

๑๓. กระบวนการยุติธรรม คอลัมน+ แฟrมคดี: เพิ่มกำลัง 'คอร+ตมาร+แชล' พื้นที่ศาลต9องปลอดภัยสั่งย9ายช่ัวคราว 'คณากร' ต้ังกก.สอบวินัยปมยิงตัว  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต5อสถานการณQ จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จาก ๒.๑๕ ในสปัดาห+ที่แล9ว 

(๑๖-๒๒ พ.ย. ๖๒) เปpน ๑.๘๗ ในสปัดาห+น้ี  ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ลดลง 
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต5างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๒๓ – ๒๙ พ.ย. ๖๒ 

       ไม>พบประเด็นเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9โดยตรง ในรายงานข>าวของสื่อต>างประเทศ มเีพียงรายงานข>าวของ Benarnews.org เว็บไซต+ข>าวในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต9 และ เอเชียใต9ที่ได9เงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานจากหน>วยงานรัฐบาลสหรัฐ Benarnews รายงานข>าวการลงประชามติของประชาชนบ9านเลิงเป{อย   ต.

พระลับ อ.เมอืงขอนแก>น ส>วนใหญ>ได9ลงมติไม>เห็นด9วยต>อการจดทะเบียนมสัยิด มัสยิดอีบาดุรเราะห+มาน ทั้งน้ีช>วงวันลงประชามติ องค+กรปกปrองพระพทุธศาสนาเพือ่

สันติภาพ รวมทั้งตัวแทนจากสามจงัหวัดชายแดนใต9 ประมาณย่ีสิบคน ได9เดินทางไปติดตามการลงประชามติในขอนแก>น และ ได9เผยแพร>คลิปทางยูทูปเพื่อต>อต9านการสร9าง

มัสยิดทั่วประเทศ รวมทัง้พูดถึงชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต9ว>า ไม>ได9มีทัศนะคติว>าประเทศไทยเปpนมาตุภูมิ แต>เปpนผู9รุกรานรฐัปiตตานี รวมทัง้ปลูกฝiงทัศนะเยาวชนใน

โรงเรียนปอเนาะให9มีอุดมการณ+แบ>งแยกดินแดน 

 

๕.๑ benarnews.org รายงานเมใอวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ว5า นายสมศักด์ิ จังตระกูล ผู*ว5าราชการจังหวัดขอนแก5น กล5าวแก5เบนารQนิวสQว5า จะยังไม5มีการขออนุญาต

จดทะเบียนจัดต้ังมัสยิดในพ้ืนท่ีอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก5น เน่ืองจากไม5ผ5านประชามติของคนพ้ืนท่ี ท5ามกลางการประท*วงของกลุ5มบุคคลในนาม องคQกรปกป�อง

พระพุทธศาสนาเพ่ือสันติภาพ ท่ีเกรงว5า มัสยิดจะถูกใช*เป�นท่ีแพร5เชื้อร*ายของมุสลิมหัวรุนแรงจากตะวันออกกลาง และมุสลมิมลายูจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต* 

ท้ังน้ี นายสมศักด์ิ กล5าวว5า เมื่อวันอาทิตยQท่ีผ5านมาน้ี ชาวบ*านในตำบลพระลบั อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก5น ส5วนใหญ5ได*ลงมติไม5เห็นด*วยต5อการจดทะเบยีนมัสยิด 

มัสยิดอีบาดุรเราะหQมาน ในบ*านเลิงเป�อย ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก5น 

“เมื่อวันอาทิตยQมีการลงคะแนนกันเร่ืองการก5อสร*าง (จดทะเบียนจัดต้ัง) มัสยิดในเขตอำเภอเมืองขอนแก5น มีผู*ท่ีไม5เห็นด*วยให*สร*าง 528 ราย ท่ีเห็นด*วยว5าจะให*มี

การสร*าง 6 ราย ก็คงเป�นไปตามน้ี การสร*าง (จดทะเบียนจัดต้ัง) มัสยิดก็คงยงัไม5เกิดขึ้น เพราะต*องเคารพความเห็นท่ีได*ลงคะแนนกัน” นายสมศักด์ิ กล5าวแก5เบนารQ

นิวสQ 

“ปrจจุบัน ยังไม5พบข*อขัดแย*ง ตอนสอบถามก็ไม5มีอะไร ท่ีทางจังหวัดห5วงคือ เร่ืองให*ความเป�นธรรมกับทุกฝ�าย ให*เป�นไปด*วยความสงบ และให*ทุกฝ�ายได*แสดงความ

คิดเห็นให*สังคมอยู5ด*วยกันได*ด*วยดี ได*แสดงออกและเป�นไปด*วยความเข*าใจกัน ก็ไม5มีอะไรกัน” นายสมศักด์ิ กล5าวเพ่ิมเติม 
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ด*าน พ.ต.ท.สมหวัง เนตรทิพยานนทQ ประธานอิสลามจังหวัดขอนแก5น กล5าวชี้แจงว5า ตามข*อเท็จจริงแล*ว มัสยิดแห5งน้ี เป�นท่ีท่ีชาวมุสลมิคนหน่ีงให*ใช*ประกอบพิธี

ทางศาสนา มาต้ังแต5ปf 2517 ซึ่งตนต*องการจดทะเบียนให*ถูกกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. อิสลาม 2540 เพ่ือปรับบ*านเก5าให*เป�นมสัยิดเต็มรูปแบบ 

“ชาวบ*านแถวน้ัน เขาก็ไม5มปีrญหาอะไร ก็อยู5ด*วยกันมาตลอด ทีน้ีจะดำเนินการเป�นตาม พ.ร.บ. อิสลาม 40 เพ่ือจดทะเบียนให*ถูกกฎหมาย ปรับบ*านเก5าให*เป�นมสัยิด 

แต5สุดท*ายมีหนังสือร*องเรียนไม5ให*จดทะเบียน จนกระท่ังมปีระชาคม ถ*ามีประชาคมมันก็สร*างไม5ได*” พ.ต.ท.สมหวัง กล5าวแก5เบนารQนิวสQ 

“เร่ืองความกลัวความไม5สงบ จะเปรียบเทียบภาคใต*กับขอนแก5นได*ยังไง เราก็ยอมรับว5า ความจริงมันเกิดขึ้นทางโน*น แต5จะมาเทียบความจริงกับอีสานมันไม5ได* ถ*า

จะเกิดจริง กอ.รมน. เขาก็ล็อคหมดแล*ว เขาก็มาหาข5าวอยู5” พ.ต.ท. สมหวังกล5าว และระบุว5า "มีมัสยิดท่ีจดทะเบียนในจังหวัดอยู5ก5อนแล*ว 6 แห5ง" 

ท้ังน้ี กรมการปกครองชี้แจงทางเวบไซตQว5า มัสยิดเป�นศาสนสถานในศาสนาอิสลาม เช5นเดียวกับวัดในพระพุทธศาสนา หรือโบสถQในศาสนาคริสตQ ซึ่งสร*างขึ้นตาม

ศรัทธาของศาสนิกชนท่ีนับถือศาสนาน้ันๆ โดยกฎหมายไม5ได*บังคับว5าต*องจดทะเบียนกับทางราชการทุกแห5ง แต5หากประสงคQจะจดทะเบียนให*เป�นนิติบุคคลเพ่ือจะ

ถือครองกรรมสิทธิ์ในทรัพยQสิน ก็ต*องดำเนินการให*ถูกต*องตามกฎหมายท่ีเก่ียวข*อง โดยมัสยิด ก็ต*องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารองคQกรศาสนาอิสลาม 

พ.ศ. 2540 

เวบไซตQกรมการปกครองระบุว5า ในปrจจุบนั ประเทศไทยมมีัสยิดท่ีจดทะเบยีนตามพระราชบญัญัติการบริหารองคQกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 จำนวน 3,965 แห5ง 

ซึ่งจากการจัดเก็บสถิติย*อนหลัง 6 ปf (พ.ศ. 2555-2560) พบว5า มีมัสยิดขอจดทะเบยีนเพ่ิมขึ้นประมาณปfละ 32 แห5ง ซึ่งสร*างขึ้นตามศรัทธาของชาวไทยมุสลมิ มิใช5

การสนับสนุนของรัฐบาลชุดปrจจุบันแต5อย5างใด 

องคQกรเคลื่อนไหวชาวพุทธประท*วงการขยายมัสยิดท่ัวไทย 

เมื่อวันอาทิตยQท่ีผ5านมา องคQกรปกป�องพระพุทธศาสนาเพ่ือสันติภาพ รวมท้ังตัวแทนจากสามจังหวัดชายแดนใต* ประมาณยี่สบิคน ได*เดินทางไปติดตามการลง

ประชามติในขอนแก5น และได*เผยแพร5คลิปทางยูทูปเพ่ือต5อต*านการสร*างมสัยิดท่ัวประเทศ 
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“ขอเถอะครับ ถ*าสถานการณQในภาคใต*ไม5สงบ ของดสร*างมัสยิดท่ัวประเทศเลยครับ” นายพงศQพันธุQ จันทรQเล็ก ประธานสมาพันธQไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต* 

กล5าวในคลปิท่ีมีความยาวกว5าสามนาทีคร่ึง และมีผู*เข*าชมกว5า 30,000 คน ขณะรายงาน 

ด*านนายอัยยQ เพชรทอง เลขาธิการ อปพส. กล5าวว5า ทางกลุ5มออกมาเคลื่อนไหวเพราะต*องการต5อต*านลัทธิอิสลามจากตะวันออกกลาง และอิสลามสายมลายูท่ีไม5ได*

มองไทยเป�นประเทศแม5 แต5ตนเองยอมรับมุสลมิท่ีรักสันติโดยแท*จริง 

“ทาง อปพส. ต5อต*านลัทธิอิสลามจากตะวันออกกลาง เพราะพวกน้ีมองคนไทยว5าเป�นคนอ่ืน แล*วก็รวมท้ังอิสลามสายมลายูท่ีไม5ได*มองไทยเป�นประเทศแม5 แต5มอง

ไทยเป�นผุ*รุกรานรัฐปrตตานี แล*วปลูกฝrงเยาวชนผ5านปอเนาะ อยากเปลีย่นไทยให*เป�นรัฐอิสลาม อยากจะแยกประเทศ อีกทางหน่ึงก็ให*การสนับสนุนทางสามจังหวัด 

ให*เดินทางนำต5างด*าวเข*ามาขยายมสัยิดท่ัวภาคเหนือและภาคอีสาน” นายอัยยQ กล5าวแก5เบนารQนิวสQ 

“ทางใต* ก็มีวางระเบิด มีการใช*ทุกวิถีทางเพ่ือให*คนเปลีย่นศาสนา มสัยิดจะกลายเป�นแหล5งเผยแพร5เชื้อร*าย เราไม5มีทางอ่ืน เราเลยต*องหยุดการสร*างมสัยิด” นาย

อัยยQ กล5าวเพ่ิมเติม และระบุว5า ตนเองยอมรับมสุลิมท่ีเผยแผ5ศาสนาแบบธรรมชาติ เหมือนคนคริสตQ 

ด*าน นายซากียQ พิทักษQคุมพล ซึ่งมีตำแหน5งสามตำแหน5งคือ สมาชิกวุฒสิภา เลขานุการจุฬาราชมนตรี และกรรมการกลางอิสลามแห5งประเทศไทย กล5าวว5า โรค

หวาดกลัวอิสลาม ท่ีเคยเกิดขึ้นในอเมริกาและยุโรป ไม5ได*มีข*อยกเว*นในสังคมไทย 

“ประเทศไทยเป�นประเทศท่ีให*สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาตลอดมา แล*วก็มุสลมิทุกคนเองก็มีความรู*สึกว5าเป�นพลเมืองไทย เราไม5ได*เป�นคนท่ีไปทำให*สังคมไทย

มีความแตกแยก จริงแล*วองคQกรหลาย ๆ องคQกรของศาสนาอิสลาม ไม5ว5าจะเป�นสำนักจุฬาราชมนตรีเอง คณะกรรมการกลางอิสลามแห5งประเทศไทย ก็พยายาม

อย5างยิ่งท่ีจะปกปrกรักษาความเป�นพหุวัฒนธรรมของสังคมไทยให*เกิดขึ้น แล*วก็พยายามไม5ให*มีความคิดสุดโต5งในฝr�งมุสลิม มันกลายเป�นปrญหา มันกลายเป�นประเด็น

ท่ีจะทำให*เกิดความแตกแยกในทางสังคม” นายซากียQ กล5าวแก5เบนารQนิวสQใ 
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(A community in northeastern Thailand has voted down a local Muslim cleric’s request to register as an official place of worship a mosque that 

has been operating from a house in the area for decades. 

The sting of the crushing 528 to 6 vote was amplified by Buddhist activists who arrived in Khon Kaen province Sunday from elsewhere in the 

country to campaign against the mosque’s registration. In a widely-viewed video clip, they expressed anti-Muslim views and tied that day’s 

referendum in Pra Lub, a cluster of villages in Khon Kaen, to violence in Thailand’s insurgency-stricken Deep South. 

Somsak Jangtrakul, the provincial governor, said the majority of residents in the tambon (village cluster) voted against the mosque’s registration 

request. 

In the majority-Buddhist country, referendums are required ahead of the registration of houses of worship of all faiths under a regulation 

enacted in 2005, according to a letter from the local district office announcing the referendum. 

“This past Sunday there was a referendum on a request to register a mosque in Maung district of Khon Kaen, with 528 against and six in favor 

of it,” Somsak told BenarNews. “So let it be, the registration of the mosque cannot be completed because the consensus must be honored.” 

Khon Kaen is a peaceful province, Gov. Somsak said. He wants to keep it that way. 

“At the moment, we don’t see conflicts,” the governor told BenarNews. “But my concern is how to be fair to all sides, to preserve a peaceful 

environment, to let everyone express themselves and to have [different groups in] society living in harmony.” 

On Sunday, however, a group of about 20 Buddhist activists, including from the Deep South, came to Somsak’s province to show solidarity with 

locals opposed to the registration of the mosque in Ban Lerng Peau. 
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In 2017, Buddhists in the province filed a petition to stop Muslim people in the village from registering the mosque, which was the focus of 

Sunday’s referendum. 

“May I beg you that if the Deep South unrest doesn’t end, don’t you allow any more establishments of mosques nationwide,” one of the 

activists said in a video of Sunday’s demonstration that had drawn more than 22,000 page views on YouTube by Tuesday. 

The leader of a Thai organization that calls itself Protect Buddhism for Peace, and whose members took part in the demonstration, said his 

group viewed the Deep South and the Middle East as sources of Islamic extremism. 

“We resist Islamism from the Middle East because they see Thais as strangers. Malay Muslims in the Deep South don’t see Thailand as their 

motherland but as the colonizer of Patani state,” Iyr Petchthong told BenarNews. 

“They indoctrinate youngsters in Pondok schools in order to change Thailand into an Islamic state, separate the country and smuggle foreign 

men into northern and northeastern regions of Thailand,” he added, referring to Islamic campuses. 

Saki Phitakkumpon, a former professor at the Institute of Peace Studies at Prince of Songkla University in the Deep South, said Islamophobia 

had seeped into Thailand. 

“We [Muslims] are not dividing the Thai society. In fact, the Islamic organizations are trying to preserve harmony and get rid of Muslim 

extremism,” Saki, who serves nowadays as secretary to the Sheikhul Islam, the leader of Thai Muslims, told BenarNews.) 

ที่มาข9อมลู: https://www.benarnews.org/english/news/thai/Mosque-registration-11262019160435.html 

 
 


