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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช>วงวันท่ี ๒๘ ธ.ค. ๖๒ - ๓ ม.ค. ๖๓ พบว>า มีข>าวเชิงบวก ๖๙ ข>าว จาก

ท่ีมี ๑๑๙ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๑-๒๗ ธ.ค. ๖๒) ในส>วนของข>าวเชิงลบท่ีเก่ียวข9องกับ จชต. มีข>าวเชิงลบ ๕๑ ข>าว ในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๒๗ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๑-๒๗ 

ธ.ค. ๖๒)  

          ประเด็นเชิงลบ ได*แก: 

๑) การศึกษา: คอลัมน+ จับกระแส: การศึกษาเร่ือง 'โอกาส' ไม>ใช> 'อุปนิสัย'  

๒) สิทธิมนุษยชน:กสม. เผย 'สตช.-กรมราชทัณฑ+-กอ.รมน. ภาค ๔ ส>วนหน9า' แชมปaถูกร9องละเมิดสิทธิฯ ปd ๖๒ 

๓) เหตุร*ายรายวัน: ๑) เหตุร9ายรับปdใหม> บันนังสตามียิงชาวบ9าน - ทหารพรานดับปริศนาท่ีรือเสาะ, ๒) ปfดฉากไฟใต9ปd ๖๒ สถิติรุนแรงลด แต>ความสูญเสียเพ่ิม 

และ ๓) สรุปเหตุปjวนใต9ส>งท9ายปd เคล่ือนย9ายระเบิด-ยิง ผญบ.-ถล>มรถบรรทุก 

๔) การเมือง: ๑) ศาล รธน. ตีตกคดีแกนนำฝjายค9านข้ึนเวทีเสวนา'ปlตตานี', ๒) 16 ปdไฟใต9 "ทวี" ทำนาย "สันติสุขบนทางสายมืด" และ ๓) 

แนะรัฐแก9ข9อผิดพลาดดับไฟใต9 

๕) กระบวนการยุติธรรม: ๒๐ ข>าวยอดคลิกสูงสุดในปd ๒๐๑๙ 'ศาล เจ9า ทหาร เลือกต้ังและข>าวเงิบ' 

๖) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยTสิน: ๑) ถล>ม'ชรบ.ยะลา ๑๕ ศพ'รุนแรงในรอบปd 'ไฟใต9' รอวันปะทุหรือมอดดับ?, ๒) รายงาน: 

ปd'หมูไฟ'ลากไฟใต9ลาม'ศูนย+กลางอำนาจรัฐ', ๓) โหน "คิด เดอะริปเปอร+" รัฐทำคลิปชวนแจ9งเบาะแส "โจรใต9 ฆาตกรต>อเน่ือง", ๔) ๑๖ ปdไฟใต9โหมไม>หยุด 

ติดกับดักถลำสู>ความรุนแรง, ๕) ๑๐ ข>าวอาชญากรรม สะเทือนขวัญ 'ปdกุน' และ ๖) จับตารัฐล9มแผนเล>ห+ 'บีอาร+เอ็น' ก>อไฟใต9ปjวนคนพ้ืนท่ี ห9าม จนท. ทำพลาดตกหลุมพราง 

๗) การยกระดับคุณภาพชีวิต: ๑) ไต9หวันเตือนพลเมืองฉีดวัคซีนโรคหัดก>อนมาไทย, ๒) หาดใหญ>โพลช้ีดัชนีเช่ือม่ัน ๑๔ จว.ใต9 ลดฮวบ  และ  ๓) ๑๔ จว.ใต9 จ้ีรัฐ 

ช>วยเหลือค>าครองชีพ  

          ประเด็นข:าวเชิงบวก ได*แก:  

๑) ยาเสพติด: ๑) หนีด>านไม>รอดจนมุมพร9อมยาบ9า, ๒) ข>าวสดท่ัวไทย: ยะลา-จับเครือข>ายยา และ ๓) เด9ง ๗ ตำรวจพัวพันยาเสพติด หลังอ9างไว9เสพ เองไม>ได9 

จำหน>าย  
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๒) วัฒนธรรม และวิถีชีวิต: 'ตากใบ'เฉือน'โขงเจียม' แสงแรกปd ๖๓ 

๓) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) แห>เท่ียวไทย มุ>งเชียงใหม> ชมไม9งดงาม เบตงคึกคัก, ๒) คอลัมน+ วิจัยใต9ห้ิง: เมืองมะดีนะตุสสลาม ชายแดนใต9สู>โลกอิสลาม, 

๓) หนุนเกษตรกรปลูกมะพร9าวพันธุ+ไทยกู9วิกฤติภาคอุตสาหกรรมขาดแคลน, ๔) 'ราชภัฏยะลา'ผนึกกำลังเกาหลีใต9, ๕) เกษตรปlตตานีเล้ียง'ชันโรง'สวนยาง และ ๖) 

ชาวเบตง-นักท>องเท่ียว ตอบรับดี ร>วมมือรณรงค+เลิกใช9ถุงพลาสติก 

๔) การเยียวยา: เสนอเยียวยาเพ่ิม ๓.๘ ล9าน จบปมยิงชาวบ9าน ๓ ศพบนเขาตะเว 

          จากสถานการณ+ข>าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกท่ีมีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จาก ๒.๑๕ ในสัปดาห+ท่ีแล9ว 

(๒๑-๒๗ ธ.ค. ๖๒) เปzน ๐.๖๗ ในสัปดาห+น้ี  

   ในส:วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต:างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช:วงวันท่ี ๒๘ ธ.ค. ๖๒–๓ ม.ค. ๖๓ ดังน้ี 

         สำนักข>าว Bernama รายงานเม่ือวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ว>า สมาคมครูสถาบันการศึกษาแห>งรัฐกลันตัน (IPGKKB) ได9จัดการอบรมทักษะการสอนภาษามลายู และอังกฤษ

ให9กับครูโรงเรียนเอกชน ๕๐ คนจากจังหวัดนราธิวาส และ ปlตตานี โดยจัดข้ึนท่ีโกตาบารู ช>วงสัปดาห+สุดท9ายของปd ๒๕๖๒ โดย ดร.นาริต9า โมฮัมหมัด นูร+ รองผู9อำนวยการ 

IPGKKB พูดถึงโครงการน้ีว>า เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษามลายู และ อังกฤษในจังหวัดชายแดนภาคใต9ของไทย คือ นราธิวาส ปlตตานี ยะลา สงขลา และ สตูล 

ซ่ึงมีปlญหาขาดแคลนครูท่ีมีทักษะการสอนท้ังสองภาษา น้ี นอกจากน้ัน ดร.นาริต9า บอกว>า เบ้ืองต9น IPGKKB มีโครงการฝ�กอบรมทักษะการสอนภาษามลายู และ อังกฤษ

เฉพาะครูโรงเรียนเอกชนก>อน หลังจากน้ันจะขยายความร>วมมือจัดฝ�กอบรมให9กับครูโรงเรียนรัฐบาล ซ่ึง ดร.นาริต9า หวังว>าจะได9รับความร>วมมือจากกระทรวงศึกษาของไทย 

เช>นเดียวกับท่ี IPGKKB ได9รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย ให9ช>วยเหลือฝ�กอบรมครูสอยภาษามลายู และ ภาษาอังกฤษ ในจังหวัดชายแดนภาคใต9ของไทย 
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๒. ผลการวิเคราะหTสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธT ประจำวันท่ี ๒๘ ธ.ค. ๖๒–๓ ม.ค. ๖๓ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข:าวเชิงบวก และประเด็นข:าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันท่ี ๒๘ ธ.ค. ๖๒-๓ ม.ค. ๖๓ มีข>าวเชิงบวก (เส9นทึบสีเขียว) ๖๙ ข>าว จากท่ีมี ๑๑๙ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๑-๒๗ ธ.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบท่ีเก่ียวข9องกับ จชต. (เส9นทึบสีแดง) มีข>าวเชิงลบ ๕๑ ข>าว ในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๒๗ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๑-

๒๗ ธ.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ เพ่ิมข้ึน 
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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/ปh จำนวนข:าวเชิงบวก (1) จำนวนข:าวเชิงลบ (2) ค:าสัดส:วน (3)=(1)/(2) 

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 11 10 1.1 

 17 3.86 4.4 

2019-12-28 7 8 0.88 

2019-12-29 10 8 1.25 

2019-12-30 9 7 1.29 

2019-12-31 11 7 1.57 

2020-01-01 10 2 5 

2020-01-02 6 9 0.67 

2020-01-03 16 10 1.6 

 9.86 7.29 1.35 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ:งเล็ง ในช:วงวันท่ี ๒๘ ธ.ค. ๖๒–๓ ม.ค. ๖๓ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช>วงวันท่ี ๒๘ ธ.ค. ๖๒-๓ ม.ค. ๖๓ และ ๒๑-๒๗ ธ.ค. ๖๒ ไม>มีท้ังข>าวเชิงบวก และข>าวเชิงลบ ในประเด็นการพูดคุยฯ 
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันท่ี ๒๘ ธ.ค. ๖๒-๓ ม.ค. ๖๓ มีข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๓ ข>าว จากท่ีมี ๕ ข>าว ในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๑-๒๗ ธ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ต่ำค>อนข9างคงท่ี ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) เหตุร9ายรับปdใหม> บันนังสตามียิงชาวบ9าน - ทหารพรานดับปริศนาท่ีรือเสาะ, ๒) ปfดฉากไฟใต9ปd 62 

สถิติรุนแรงลด แต>ความสูญเสียเพ่ิม และ ๓) สรุปเหตุปjวนใต9ส>งท9ายปd เคล่ือนย9ายระเบิด-ยิงผญบ.-ถล>มรถบรรทุก 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันท่ี ๒๘ ธ.ค. ๖๒-๓ ม.ค. ๖๓ มีข>าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๒ ข>าว จากท่ีไม>มีข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๑-๒๗ ธ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงท่ี ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีข>าวเชิงลบ ๘ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๔ ในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๑-๒๗ ธ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

เพ่ิมข้ึน ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) แอ�กช่ัน'บ๊ิกตู>' ช็อตเด็ดปd 62 และ ๒) 'ฟาร+มงูเห>า' ตัวแปรการเมือง - เขย>า 'พรรคฝjายค9าน' ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) ศาล รธน. 

ตีตกคดีแกนนำฝjายค9านข้ึนเวทีเสวนา'ปlตตานี', ๒) 16 ปdไฟใต9 "ทวี" ทำนาย "สันติสุขบนทางสายมืด" และ ๓) แนะรัฐแก9ข9อผิดพลาดดับไฟใต9 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยTสิน 

 
ในช>วงวันท่ี ๒๘ ธ.ค. ๖๒-๓ ม.ค. ๖๓ มีข>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๑๐ ข>าว จากท่ีมี ๒๑ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๑-๒๗ ธ.ค. ๖๒) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ  ลดลง  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ ๑๔ ข>าว ในสัปดาห+น้ี  จากท่ีมี ๘ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๑-๒๗ ธ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงท่ี ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) บ๊ิกแป�ะลงพ้ืนท่ีส่ังคุมเข9มใต9, ๒ ชู 5 นโยบายสร9างสันติสุข และ ๓) พ.อ.ปราโมทย+ พรหมอินทร+ กับชีวิตหลังไมค+... 

โฆษกดับไฟใต9 1 ทศวรรษ! ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) ถล>ม'ชรบ.ยะลา 15 ศพ'รุนแรงในรอบปd 'ไฟใต9' รอวันปะทุหรือมอดดับ?, ๒) รายงาน: 

ปd'หมูไฟ'ลากไฟใต9ลาม'ศูนย+กลางอำนาจรัฐ', ๓) บันทึกประเทศไทย ๒๕๖๒, ๔) โหน "คิด เดอะริปเปอร+" รัฐทำคลิปชวนแจ9งเบาะแส "โจรใต9 ฆาตกรต>อเน่ือง", ๕) 

16ปdไฟใต9โหมไม>หยุด ติดกับดักถลำสู>ความรุนแรง, ๖) 10 ข>าวอาชญากรรม สะเทือนขวัญ 'ปdกุน' และ ๗) จับตารัฐล9มแผนเล>ห+ 'บีอาร+เอ็น' ก>อไฟใต9ปjวนคนพ้ืนท่ี ห9าม จนท. 

ทำพลาดตกหลุมพราง 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันท่ี ๒๘ ธ.ค. ๖๒-๓ ม.ค. ๖๓ มีข>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๘ ข>าว จากท่ีมี ๑๙ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๑-๒๗ ธ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงท่ี ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข>าวเชิงลบ ๑ ข>าว ในสัปดาห+น้ี จากท่ีไม>มีข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๑-๒๗ ธ.ค. ๖๒ 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงท่ี ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) แห>เท่ียวไทย มุ>งเชียงใหม> ชมไม9งดงาม เบตงคึกคัก, ๒) คอลัมน+ วิจัยใต9ห้ิง: 

เมืองมะดีนะตุสสลาม ชายแดนใต9สู>โลกอิสลาม, ๓) หนุนเกษตรกรปลูกมะพร9าวพันธุ+ไทยกู9วิกฤติภาคอุตสาหกรรมขาดแคลน, ๔) 'ราชภัฏยะลา'ผนึกกำลังเกาหลีใต9, ๕) 

เกษตรปlตตานีเล้ียง'ชันโรง'สวนยาง และ ๖) ชาวเบตง-นักท>องเท่ียวตอบรับดี ร>วมมือรณรงค+เลิกใช9ถุงพลาสติก ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> 'ชาวสวนยาง' 

วอนรัฐช>วยพยุงราคายางกิโลละ 50 บาท หลังตกวูบเหลือ 4 โล 100  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันท่ี ๒๘ ธ.ค. ๖๒-๓ ม.ค. ๖๓ มีข>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๑๑ ข>าว จากท่ีมี ๒ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๑-๒๗ ธ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ เพ่ิมข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม>มีข>าวเชิงลบ ท้ังในสัปดาห+น้ี และ ในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๑-๒๗ ธ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงท่ี ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) หนีด>านไม>รอดจนมุมพร9อมยาบ9า, ๒) ข>าวสดท่ัวไทย: ยะลา-จับเครือข>ายยา และ ๓) เด9ง 7 ตำรวจพัวพันยาเสพติด 

หลังอ9างไว9เสพเองไม>ได9จำหน>าย  
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันท่ี ๒๘ ธ.ค. ๖๒–๓ ม.ค. ๖๓ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ได9แก> ๑) กสม. เผย 'สตช.-กรมราชทัณฑ+-กอ.รมน. ภาค 4 ส>วนหน9า' 

แชมปaถูกร9องละเมิดสิทธิฯ ปd 62 และ ๒) ประเด็นแป�ก คดีปlง! 'สิทธิมนุษยชนไทย 62' 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันท่ี ๒๘ ธ.ค. ๖๒–๓ ม.ค. ๖๓ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปtญหา จชต. 

             ในช>วงวันท่ี ๒๘ ธ.ค. ๖๒–๓ ม.ค. ๖๓ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปlญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช>วงวันท่ี ๒๘ ธ.ค. ๖๒–๓ ม.ค. ๖๓ 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. การศึกษา คอลัมน+ จับกระแส: การศึกษาเร่ือง 'โอกาส' ไม>ใช> 'อุปนิสัย'  

๒. สิทธิมนุษยชน ๑) กสม. เผย 'สตช.-กรมราชทัณฑ+-กอ.รมน. ภาค 4 ส>วนหน9า' แชมปaถูกร9องละเมิดสิทธิฯ ปd 62, ๒) 'กสม.'โอ>'ผลงาน' เร>ง'คดี'ร9องเรียน 

เหลือค9างแค>10%, ๓) สตช.-ราชทัณฑ+-มท.-ศธ. นำล่ิวถูกร9อง'ละเมิดสิทธิ', ๔) ร9องละเมิดสิทธิ'ยธ.'นำโด>ง ท้ังสตช.-ราชทัณฑ+-กอ.รมน.  และ  ๕) ประเด็นแป�ก คดีปlง! 

'สิทธิมนุษยชนไทย62'  

๓. เหตุร*ายรายวัน ๑) เหตุร9ายรับปdใหม> บันนังสตามียิงชาวบ9าน - ทหารพรานดับปริศนาท่ีรือเสาะ, ๒) ปfดฉากไฟใต9ปd 62 สถิติรุนแรงลด แต>ความสูญเสียเพ่ิม  และ  ๓) 

สรุปเหตุปjวนใต9ส>งท9ายปd เคล่ือนย9ายระเบิด-ยิงผญบ.-ถล>มรถบรรทุก  

๔. การเมือง ๑) ผ>าดวงเมือง 2563 วุ>นวายอลหม>าน ข้ัวการเมืองห้ำห่ัน ระวังม็อบกลางเมือง ราหูล9วงทรัพย+ เศรษฐกิจขาลง, ๒) 

ศาลรธน.ตีตกคดีแกนนำฝjายค9านข้ึนเวทีเสวนา'ปlตตานี', ๓) ศาลรัฐธรรมนูญ ไม>รับคำร9อง กรณีแกนนำฝjายค9านข้ึนเวทีเสวนาท่ีปlตตานี, ๔) 

ศาลตีตกคำร9องสมาชิกภาพ5ส.ส. ปมไม>ค9านแก9รธน.มาตรา1, ๕) 16 ปdไฟใต9 "ทวี" ทำนาย "สันติสุขบนทางสายมืด", ๖) บันทึกหน9า 4  และ  ๗) 

แนะรัฐแก9ข9อผิดพลาดดับไฟใต9  

๕. กระบวนการยุติธรรม ๑) 'วันนอร+' รุดเย่ียม-ให9กำลังใจครอบครัว 3 ผู9เสียชีวิต ถูกทหารยิง, ๒) 'วันนอร+'ให9กำลังใจ 3 ครอบครัวผู9เสียชีวิตจากปฎิบัติการของจนท.รัฐ, 

๓) กรุงเทพโพลล+: 'ท่ีสุดแห>งปd 2562', ๔) 20 ข>าวยอดคลิกสูงสุดในปd 2019 'ศาล เจ9า ทหาร เลือกต้ังและข>าวเงิบ', ๕) โพลเผยปชช.ยก'ธนาธร'เปzนนักการเมืองแห>งปd, ๖) 

เยียวยา, ๗) ข>าวส้ัน: จ้ีรัฐบาลพูดความจริงปมยิงผิดตัว  และ  ๘) 10ข>าวเด>น-ข>าวดัง ปd2562  

๖. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยTสิน ๑) ถล>ม'ชรบ.ยะลา 15 ศพ'รุนแรงในรอบปd 'ไฟใต9' รอวันปะทุหรือมอดดับ?, ๒) รายงาน: 

ปd'หมูไฟ'ลากไฟใต9ลาม'ศูนย+กลางอำนาจรัฐ', ๓) บันทึกประเทศไทย ๒๕๖๒, ๔) บันทึกประเทศไทย ๒๕๖๒, ๕) โหน "คิด เดอะริปเปอร+" รัฐทำคลิปชวนแจ9งเบาะแส 

"โจรใต9 ฆาตกรต>อเน่ือง", ๖) 16ปdไฟใต9โหมไม>หยุด ติดกับดักถลำสู>ความรุนแรง, ๗) 16ปdไฟใต9โหมไม>หยุด ติดกับดักถลำสู>ความรุนแรง, ๘) 16 ปdท่ีไม>เคยมีวัน 'ปdใหม>' 

ท่ีแท9จริง หวังปd 2563 กอ.รมน.ภาค 4 จะพบทางออก 'ไฟใต9' เสียที, ๙) 10 ข>าวอาชญากรรม สะเทือนขวัญ 'ปdกุน', ๑๐) 10 ข>าวอาชญากรรม สะเทือนขวัญ 'ปdกุน', ๑๑) 

จับตารัฐล9มแผนเล>ห+ 'บีอาร+เอ็น' ก>อไฟใต9ปjวนคนพ้ืนท่ี ห9ามจนท.ทำพลาดตกหลุมพราง  และ  ๑๒) จับตารัฐล9มแผนเล>ห+ 'บีอาร+เอ็น' ก>อไฟใต9ปjวนคนพ้ืนท่ี 

ห9ามจนท.ทำพลาดตกหลุมพราง  



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

15 

๗. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ไต9หวันเตือนพลเมืองฉีดวัคซีนโรคหัดก>อนมาไทย, ๒) หาดใหญ>โพลช้ีดัชนีเช่ือม่ัน14จว.ใต9ลดฮวบ  และ  ๓) 

14จว.ใต9จ้ีรัฐช>วยเหลือค>าครองชีพ  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. กีฬา ๑) ย>อยข>าวกีฬา: เพชรรภาชนะคะแนนดอนคิงส+, ๒) ย>อยข>าวกีฬา: เพชรรภาชนะคะแนนดอนคิงส+, ๓) ผลงานแชมปaลีกไทยฤดูกาล2019 

และสโมสรท่ีจะลงฟาดแข9งปd2020  และ  ๔) สปอร+ตนิวส+ : 29 ธันวาคม 2562,  

๒. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) มท.2เย่ียมให9กำลังใจ'อส.ใต9'  และ  ๒) เช็คท่ีน่ี! ครม.มีมติ'รับโอน-แต>งต้ัง'บ๊ิกข9าราชการหลายหน>วยงานรับปdใหม>,  

๓. ยาเสพติด ๑) หนีด>านไม>รอดจนมุมพร9อมยาบ9า, ๒) งามหน9าวงการ'สีกากี' ไล>ออก7ตร. ม่ัวยาบ9าเกือบท้ังด>าน, ๓) ยะลาขยายผลจับ3ผู9ต9องหาค9ายา, ๔) ข>าวสดท่ัวไทย: 

ยะลา-จับเครือข>ายยา, ๕) คอลัมน+ ข>าวสดท่ัวไทย: ยะลา-จับเครือข>ายยา, ๖) จับเครือข>าย'แบบือร่ี'คารถไฟสายยะลา รับจ9างขนยาบ9าลงใต9เกือบ5หม่ืนเม็ด, ๗) 

เด9ง7ตำรวจพัวพันยาเสพติด หลังอ9างไว9เสพเองไม>ได9จำหน>าย, ๘) เด9ง7ตำรวจพัวพันยาเสพติด อ9างไว9เสพเอง-ไม>ได9จำหน>าย  และ  ๙) ผู9การยะลาเฉียบไล>ออก 70 

ตร.พันแก�งค9ายา,  

๔. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลัมน+: สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ: ต9นเติม เติมพลังชีวิตปdใหม>, ๒) 'ตากใบ'เฉือน'โขงเจียม' แสงแรกปd63, ๓) ทำบุญ, ๔) แสงแรกท่ีตากใบ 

ต9อนรับปdใหม>แสนประทับใจท่ีปลายขวาน, ๕) แห>ชมแสงแรกเร่ิมต9นวันใหม> ท่ี'ตากใบ'ต9อนรับปd2020, ๖) ปชช.ทำบุญต9อนรับปdใหม> 2563 ท่ัวไทย, ๗) 'ชาวเบตง' 

ทำบุญตักบาตรขอพรให9สามจังหวัดภาคใต9เกิดความสงบสุข  และ  ๘) 'กฤษศญพงษ+'แบ>งงาน 6 ผู9ตรวจราชการวธ.,  

๕. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) แห>เท่ียวไทย มุ>งเชียงใหม> ชมไม9งดงาม เบตงคึกคัก, ๒) ลุยเขาใหญ>-อินทนนท+, ๓) ท่ัวปท.แห>ฉลองปdหนูทอง, ๔) 

'ของขวัญ'ว9าวๆๆ!(เสียงสูง)ว>าด9วย...โหมดเดินทาง, ๕) 'ของขวัญ'ว9าวๆๆ!(เสียงสูง)ว>าด9วย...โหมดเดินทาง, ๖) คอลัมน+ จับข>าวเอามายำ, ๗) ถอดรหัสโต TPCH 

ผ>านสตอร่ีใหม> ยกฐานะ, ๘) คอลัมน+ จับข>าวเอามายำ, ๙) คอลัมน+ วิจัยใต9ห้ิง: เมืองมะดีนะตุสสลาม ชายแดนใต9สู>โลกอิสลาม, ๑๐) เปลวสีเงิน คนปลายซอย: 'ปdเก>า' 

ข้ึนสนิม 'จุ�มจ๋ิม' ปdใหม>, ๑๑) หนุนเกษตรกรปลูกมะพร9าวพันธุ+ไทยกู9วิกฤติภาคอุตสาหกรรมขาดแคลน, ๑๒) 'ราชภัฏยะลา'ผนึกกำลังเกาหลีใต9, ๑๓) 

'ราชภัฏยะลา'ผนึกกำลังเกาหลีใต9, ๑๔) เกษตรปlตตานีเล้ียง'ชันโรง'สวนยาง, ๑๕) ลุ>มเจ9าพระยา : 30 ธันวาคม 2562, ๑๖) 'เบตง'คึกคักต9อนรับนักท>องเท่ียว มาเลย+-

สิงคโปร+แห>เยือนรับปdใหม>, ๑๗) ชาวเบตง-นักท>องเท่ียวตอบรับดี ร>วมมือรณรงค+เลิกใช9ถุงพลาสติก  และ  ๑๘) 'วีรศักด์ิ'ลุยบูมศก.ฐานราก ดันสมาร+ทโชวห>วย-ปl�นสินค9าGI,  
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๖. การเยียวยา ๑) จุฬาราชมนตรีเย่ียมเหย่ือเขาตะเว, ๒) จุฬาราชมนตรีเย่ียมเหย่ือเขาตะเว  และ  ๓) เสนอเยียวยาเพ่ิม 3.8 ล9าน จบปมยิงชาวบ9าน 3 ศพบนเขาตะเว,  

๗. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: ตร.ล>ามือปาหินใส>รถไฟ  และ  ๒) คอลัมน+ ข>าวสดท่ัวไทย: ยะลา-จ>อจับมือปาหิน,  
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     ๔.๒ ระดับผลกระทบต:อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต:อสถานการณT จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกท่ีมีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จาก ๒.๑๕ ในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๑ 

- ๒๗ ธ.ค. ๖๓) เปzน ๐.๖๗ ในสัปดาห+น้ี ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ลดลง 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต:างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช:วงวันท่ี ๒๘ ธ.ค. ๖๓ – ๓ ม.ค. ๖๓ 

    สำนักข>าว Bernama รายงานเม่ือวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ว>า สมาคมครูสถาบันการศึกษาแห>งรัฐกลันตัน (IPGKKB) ได9จัดการอบรมทักษะการสอนภาษามลายู และอังกฤษ

ให9กับครูโรงเรียนเอกชน ๕๐ คนจากจังหวัดนราธิวาส และ ปlตตานี โดยจัดข้ึนท่ีโกตาบารู ช>วงสัปดาห+สุดท9ายของปd ๒๕๖๒ โดย ดร.นาริต9า โมฮัมหมัด นูร+ รองผู9อำนวยการ 

IPGKKB พูดถึงโครงการน้ีว>า เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษามลายู และ อังกฤษในจังหวัดชายแดนภาคใต9ของไทย คือ นราธิวาส ปlตตานี ยะลา สงขลา และ สตูล 

ซ่ึงมีปlญหาขาดแคลนครูท่ีมีทักษะการสอนท้ังสองภาษา น้ี นอกจากน้ัน ดร.นาริต9า บอกว>า เบ้ืองต9น IPGKKB มีโครงการฝ�กอบรมทักษะการสอนภาษามลายู และ อังกฤษ

เฉพาะครูโรงเรียนเอกชนก>อน หลังจากน้ันจะขยายความร>วมมือจัดฝ�กอบรมให9กับครูโรงเรียนรัฐบาล ซ่ึง ดร.นาริต9า หวังว>าจะได9รับความร>วมมือจากกระทรวงศึกษาของไทย 

เช>นเดียวกับท่ี IPGKKB ได9รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย ให9ช>วยเหลือฝ�กอบรมครูสอยภาษามลายู และ ภาษาอังกฤษ ในจังหวัดชายแดนภาคใต9ของไทย 

   Berita Harian รายงานว>าหอมแดงท่ีมีการลักลอบจากมาเลเซียเข9าไปจำหน>ายในประเทศไทยมีราคาถูกหอมแดง ท่ีจำหน>ายในรัฐกลันตัน 

 

๕.๑ สำนักข:าว Bernama รายงานเม่ือวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ว:า สมาคมครูสถาบันการศึกษาแห:งรัฐกลันตัน (IPGKKB) ได*จัดการอบรมทักษะการสอนภาษามลายูและ

อังกฤษให*กับครูโรงเรียนเอกชน ๕๐ คนจากจังหวัดนราธิวาสและปtตตานี โดยจัดข้ึนท่ีโกตาบารู ช:วงสัปดาหTสุดท*ายของปh ๒๕๖๒ 

ดร.นาริต*า โมฮัมหมัด นูรT รองผู*อำนวยการ IPGKKB พูดถึงโครงการน้ีว:า เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษามลายูและอังกฤษในจังหวัดชายแดนภาคใต*ของ

ไทย คือ นราธิวาส ปtตตานี ยะลา สงขลา และสตูล ซ่ึงมีปtญหาขาดแคลนครูท่ีมีทักษะการสอนท้ังสองภาษา น้ี 

ดร.นาริต*า บอกว:า เบ้ืองต*น IPGKKB มีโครงการฝ�กอบรมทักษะการสอนภาษามลายูและอังกฤษเฉพาะครูโรงเรียนเอกชนก:อน หลังจากน้ันจะขยายความร:วมมือจัด

ฝ�กอบรมให*กับครูโรงเรียนรัฐบาล ซ่ึงดร.นาริต*า หวังว:าจะได*รับความร:วมมือจากกระทรวงศึกษาของไทย เช:นเดียวกับท่ี IPGKKB ได*รับการสนับสนุนจาก

กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย ให*ช:วยเหลือฝ�กอบรมครูสอยภาษามลายูและภาษาอังกฤษ ในจังหวัดชายแดนภาคใต*ของไทย 

 

(The Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Bharu (IPGKKB) will be working with the authorities in southern Thailand in an effort to improve the 

quality of education in the region. 
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IPGKKB deputy director Dr Narita Mohd Noor said the cooperation was aimed at overcoming the shortage of trained teachers in the Malay and 

English languages in Narathiwat, Yala, Pattani, Satun and Songkhla. 

"They lack trained teachers, especially in Malay and English, and there are no professional teaching certificates or adequate teacher training 

courses available there. 

“For this initial phase, we are starting a teacher training course with the involvement of private teachers in Thailand, and in the future we hope 

to work with people from the education department there. In fact, we have also received the support of the Malaysian Education Minister in 

this matter,” she said. 

Narita was speaking to Bernama after attending the closing ceremony of a course for private teachers from southern Thailand here today, which 

was officiated by Kelantan Pakatan Harapan Education Bureau chairman Datuk Kamaruddin Mohd Nor. 

The two-day course was attended by 50 participants from Narathiwat and Pattani. 

Meanwhile, Kamaruddin said he welcomed the effort and would continue to support the IPGKKB. 

"This collaboration also sees the establishment of IPGKKB as a regional centre for Malay language education, where we have begun by involving 

those from the southern region of Thailand, and it is possible to be expanded to other countries. 

"I hope that with the establishment of this partnership it can help improve the quality of teaching the Malay language not only in Kelantan but 

also at the international level," he said.) 
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ท่ีมาข9อมูล ;https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1803016 

๕.๒ Berita Harian ส่ือภาษามลายูรายงานว>า ผู9ส่ือข>าวได9เดินทางไปสำรวจตลาดท่ีสุไหงโกลก และพบว>า ราคาหอมแดงท่ีมีการลักลอบนำเข9าจากรัฐกลันตัน มีราคาถูกกว>า

หอมแดงจากต9นทางท่ีกลันตัน คือ ท่ีสุไหงโกลกขายกิโลกรัม ๘ ถึง ๙ ริงกิต ขณะท่ีรัฐกลันตันขายกิโลกรัมละ ๑๐ ถึง ๑๓ ริงกิต 

พ>อค9าอายุ ๔๕ ปd ท่ีสุไหงโกลก บอกว>า หอมแดงท่ีร9านของเขาลักลอบนำเข9ามาจากรัฐกลันตัน ซ่ึงเปzนการกระทำท่ีผิดกฏหมาย เขาจึงวางหอมแดงท่ีหน9าร>านเพียงเล็กน9อย 

และหากลูกค9าต9องการซ้ือหอมแดงจำนวนมาก เขาก็ไปหยิบมาจากท่ีซุกซ>อน จำหน>ายให9กับลูกค9า 

 

(SHALLOTS from Kelantan are selling at a cheaper price in Golok, Thailand than in the state itself,reported Berita Harian. 

According to the daily, in Golok the shallots were sold at between RM8 and RM9 per kilogram, but in Kelantan it was between RM10 and RM13. 

Traders in Golok told the daily that the shallots were smuggled in from Kelantan. 

A 45-year-old trader who wanted to remain anonymous said the shallots were displayed in the shops in small quantities, as it was a crime to 

bring it into Thailand without a permit. 

“We only bring out the rest if a customer wants to buy big quantities. We do this because it’s a crime, ” said the trader.) 

ท่ีมาข9อมูล ; https://www.thestar.com.my/opinion/2019/12/30/ktan-shallots-cheaper-in-golok 
 


