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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช>วงวันท่ี ๑-๗ ก.พ. ๖๓ พบว>า มีข>าวเชิงบวก ๑๑๗ ข>าว จากท่ีมี ๑๐๕ 

ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๕-๓๑ ม.ค. ๖๓) ในส>วนของข>าวเชิงลบท่ีเก่ียวข9องกับ จชต. มีข>าวเชิงลบ ๒๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๑๔ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๕-๓๑ ม.ค. ๖๓)  

          ประเด็นข5าวเชิงลบ ได*แก5 

๑) เหตุร*ายรายวัน: ๑) ด>วน!! คนร9ายลอบวางระเบิดทหารพรานชุด รปภ.ครู 'อ.ย่ีงอ', ๒) ไฟไหม9ร9านชำโก-ลก ท่ีแท9วางระเบิดเพลิง และ ๓) ยิงป_าร9านขาย 

ของชำดับท่ีปะโด 

๒) การเมือง: ๑) แฉกว9านซ้ือท่ีดิน ๓ ตำบล 'จะนะ' และ ๒) ผ>า 'บีเอ็ม' สตม.คันละ ๓.๕ ล. 'จัดซ้ือพิเศษ'หว่ันจอดท้ิง 

ประเด็นข5าวเชิงบวก ได*แก5 

๑) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* : ๑) ขับเคล่ือนโครงการสร9างเศรษฐกิจ แผ>นดินชายแดนใต9 รัฐชิงพ้ืนท่ีปลุกมวลชนอยู>ดีกินดี, ๒) อนุมัติพ้ืนท่ี 'นงนุช' 

ผลิตปgโตรเลียม, ๓) 'ศอ.บต.'หนุนเกษตรกรใน ๓ จว.ชายแดนภาคใต9'ปลูกไผ>' ป_อนโรงงานอุตสาหกรรมใช9เปhนพลังงานผลิตกระแสไฟฟ_า, ๔) ประกาศ 'สนามบินเบตง' 

ยะลาได9รับอนุญาตแล9ว และ ๕) 'สมคิด' นำทีมรัฐมนตรีลุยปลุกเศรษฐกิจภาคใต9 

๒) ยาเสพติด: ๑) สงขลา-จับหนุ>มค9ายา, ๒) รวบนักค9ายารายใหญ>ในยะลา ยึดยาบ9ามูลค>า ๑๔ ล9านบาท และ ๓) ขยายผลจับยาเสพติด ตร.ยะลาโชว+ผลงาน 

ยึดไอซ+/ยาบ9าเพียบ  

๓) การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยSสิน: ๑) ซ9อมเผชิญเหตุ, ๒) ปgดล9อม ๕ หมู>บ9าน! ไล>ล>ามือบ้ึมชุด รปภ.ครูย่ีงอ, ๓) แต>งงานในค>าย! ผู9ต9องสงสัยคดีม่ันคงได9สิทธ์ิ "นิกnะห+" 

และ ๔) คืบหน9า! ลอบบ้ึมทหารพรานชุด รปภ.ครู 'อ.ย่ีงอ' คาดผู9ไม>หวังดีดักสังหารรายวัน 

๔) การพูดคุยเพ่ือสันติฯ: ๑) ฟopนสันติใต9รอบใหม> ถกบีอาร+เอ็นช่ืนม่ืน, ๒) ชายแดนใต9หนุนพูดคุยสันติสุข, ๓) ข9อเสนอ-ความหวังหลัง รับฟqงข>าวดีถก 

'สันติใต9'รอบใหม>, ๔) ไฟใต9 : หัวหน9าคณะคุยสันติสุขไทยหวังการคุยกับ "บีอาร+เอ็น" เปhนกระบวนการท่ีต>อเน่ือง, ๕) เหลียวหลัง แลหน9า..."บ๊ิกลภ" กับทิศทางพูดคุยเจรจา 

BRN และ ๖) กลุ>ม'เปอร+มาส'ย่ืนอ>านแถลงการณ+ฯ กระตุ9นหนุนเสริมสร9างสันติภาพนำสู>สันติภาพปาตานี 

๕) สิทธิมนุษยชน: 'เยาวชนปาตานี' รณรงค+ 'วันมนุษยธรรมปาตานี' หวังทุกฝxายคุ9มครองพลเรือน-เคารพกฎกติกาสงคราม, 
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         จากสถานการณ+ข>าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกท่ีมีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จาก ๒.๙๘ ในสัปดาห+ท่ีแล9ว 

(๒๕ - ๓๑ ม.ค. ๖๓) เปhน ๒.๔๙ ในสัปดาห+น้ี  

 ในส5วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต5างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๑–๗ ก.พ. ๖๓ ดังน้ี 

       การพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต9เปhนประเด็นท่ีส่ือต>างประเทศจับตามองภายหลังกระบวนการพูดคุยฯ มีความก9าวหน9า มีการจัดการพูดคุยอย>างเปhนทางการ

เปhนคร้ังแรกระหว>างตัวแทนขบวนการบีอาร+เอ็นกับคณะพูดคุยฯ ฝxายรัฐไทย ท่ีกรุงกัวลาลัมเปอร+ เม่ือวันท่ี ๒๐ มกราคมท่ีผ>านมา  

       Bernama สำนักข>าวทางการมาเลเซียอ9างคำพูด พลเอก วัลลภ รักเสนาะ หัวหน9าคณะพูดคุยฯ บอกว>า การพูดคุยคร้ังต>อไปกำหนดไว9ในเดือนมีนาคม โดยจะเปhนการ

พูดคุยทวิภาคีระหว>างฝxายรัฐไทยกับตัวแทนบีอาร+เอ็น 

       ทางด9าน Benarnews.org เว็บไซต+ข>าวภายใต9ร>มองค+กรข>าวของรัฐบาลอเมริกัน คือ Radio Free Asia รายงานความคิดเห็นของผู9สันทัดกรณีในพ้ืนท่ี จชต. หลายคน 

อาทิเช>น ดร.ศรีสมภพ จิตต+ภิรมย+ศรี แห>งศูนย+เฝ_าระวังสถานการณ+ภาคใต9 ยืนยันว>าอุสตาซฮีพนี มะเระห+ หัวหน9าคณะพูดคุยฝxายผู9เห็นต>าง เปhนแกนนำคนสำคัญของบีอาร+

เอ็น ขณะท่ีอดีตสมาชิกขบวนการบีอาร+เอ็นในพ้ืนท่ีคนหน่ึง บอกกับ Benarnews ว>า อุสตาซฮีพนี เปhนผู9ท่ีคุ9นเคยกับเจ9าหน9าท่ีรัฐไทยอยู>แล9ว ฮีพนีเปhนเพียงตัวละครหน9าใหม>

บนโตnะพูดคุยสันติสุข 

      ทางด9านสุกรี ฮารี หัวหน9าคณะพูดคุยของกลุ>มมาราปาตานี และ เปhนตัวแทนบีอาร+เอ็นในมาราปาตานี บอกว>า ยังไม>ได9รับการติดต>อ อุสตาซฮีฟนี เชิญเข9าร>วมวงพูดคุย

สันติสุข เช>นเดียวกับ กัสตูรี มะโกตาห+ แกนนำกลุ>มพูโล บอกว>าไม>ได9รับการติดต>อเช>นกันแต>เขาก็หวังว>า อุสตาซฮีพนี จะเชิญพูโลเข9าร>วมวงพูดคุยฯ ด9วยเพ่ือให9มีตัวแทนผู9

เห็นต>างจากรัฐไทยทุกกลุ>ม 
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 ๒. ผลการวิเคราะหSสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธS ประจำวันท่ี ๑–๗ ก.พ. ๖๓ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข5าวเชิงบวก และประเด็นข5าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันท่ี ๑-๗ ก.พ. ๖๓ มีข>าวเชิงบวก (เส9นทึบสีเขียว) ๑๑๗ ข>าว จากท่ีมี ๑๐๕ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๕-๓๑ ม.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ เพ่ิมข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบท่ีเก่ียวข9องกับ จชต. (เส9นทึบสีแดง) มีข>าวเชิงลบ ๒๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๑๔ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๕-

๓๑ ม.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ เพ่ิมข้ึนเล็กน9อย 
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๒.๒ ค5าสัดส5วนระหว5างข5าวเชิงบวก และข5าวเชิงลบ 

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

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

2020-01-25 11 1 11 

2020-01-26 11 0 11 

2020-01-27 16 6 2.67 

2020-01-28 19 2 9.5 

2020-01-29 11 1 11 

2020-01-30 19 2 9.5 

2020-01-31 18 2 9 

 15 2.14 7.01 

2020-02-01 20 2 10 

2020-02-02 16 1 16 

2020-02-03 22 4 5.5 

2020-02-04 22 5 4.4 

2020-02-05 20 2 10 

2020-02-06 8 5 1.6 

2020-02-07 9 2 4.5 

 16.71 3 5.57 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ5งเล็ง ในช5วงวันท่ี ๑–๗ ก.พ. ๖๓ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช>วงวันท่ี ๑-๗ ก.พ. ๖๓ มีข>าวเชิงบวก ๑๑ ข>าว จากท่ีมี ๑ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๕-๓๑ ม.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ เพ่ิมข้ึน

เล็กน9อย ในส>วนของข>าวเชิงลบท่ีเก่ียวข9องกับ จชต. มีข>าวเชิงลบ ๔ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากท่ีไม>มีข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๕-๓๑ ม.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ เพ่ิมข้ึนเล็กน9อย ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ฟopนสันติใต9รอบใหม> ถกบีอาร+เอ็นช่ืนม่ืน, ๒) ชายแดนใต9หนุนพูดคุยสันติสุข, ๓) ข9อเสนอ-

ความหวังหลังรับฟqงข>าวดีถก'สันติใต9'รอบใหม>, ๔) ไฟใต9 : หัวหน9าคณะคุยสันติสุขไทยหวังการคุยกับ "บีอาร+เอ็น" เปhนกระบวนการท่ีต>อเน่ือง, ๕) เหลียวหลัง 

แลหน9า..."บ๊ิกลภ" กับทิศทางพูดคุยเจรจา BRN และ ๖) กลุ>ม'เปอร+มาส'ย่ืนอ>านแถลงการณ+ฯ กระตุ9นหนุนเสริมสร9างสันติภาพนำสู>สันติภาพปาตานี ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก>  

๑) "หีพนี" ตัวจริงแต>ไม>ใช>ตัวใหญ>...อดีตแกนนำข9องใจพูดแทน BRN?, ๒) การพูดคุยสันติสุขมาถูกทางก็จริง แต>ต9องไม>ใช>ทางท่ี 'บีอาร+เอ็น' กำหนด และ ๓) เปgดหน9าพูดคุย 

บีอาร+เอ็นดับไฟใต9 ยาดีหรือยาพิษ ดูให9ยาว'เลือด'หยุดหรือไหลโชก 
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันท่ี ๑-๗ ก.พ. ๖๓ มีข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๑๑ ข>าวจากท่ีมี ๔ ข>าว ในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๕-๓๑ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพ่ิมข้ึน 

ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) ด>วน!! คนร9ายลอบวางระเบิดทหารพรานชุด รปภ.ครู 'อ.ย่ีงอ', ๒) ไฟไหม9ร9านชำโก-ลก ท่ีแท9วางระเบิดเพลิง และ ๓) 

ยิงป_าร9านขายของชำดับท่ีปะโด 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันท่ี ๑-๗ ก.พ. ๖๓ มีข>าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๑ ข>าว จากท่ีมี ๑ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๕-๓๑ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงท่ี ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีข>าวเชิงลบ ๓ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๓ ข>าว ในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๕-๓๑ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงท่ี ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> คอลัมน+ กฎหมาย 4.0: การย่ืนคำร9องต>อศาลรัฐธรรมนูญ ทางอิเล็กทรอนิกส+ (e-Filing)  ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) 

แฉกว9านซ้ือท่ีดิน 3 ตำบล 'จะนะ' และ ๒) ผ>า 'บีเอ็ม' สตม.คันละ 3.5 ล. 'จัดซ้ือพิเศษ'หว่ันจอดท้ิง 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยSสิน 

 
ในช>วงวันท่ี ๑-๗ ก.พ. ๖๓ มีข>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๖ ข>าว จากท่ีมี ๘ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๕-๓๑ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ  

ต่ำค>อนข9างคงท่ี  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีข>าวเชิงลบ ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากท่ีไม>มีข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๕-๓๑ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9าง

คงท่ี ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ซ9อมเผชิญเหตุ, ๒) ปgดล9อม 5 หมู>บ9าน! ไล>ล>ามือบ้ึมชุด รปภ.ครูย่ีงอ, ๓) แต>งงานในค>าย! ผู9ต9องสงสัยคดีม่ันคงได9สิทธ์ิ "นิกnะห+" และ ๔) 

คืบหน9า! ลอบบ้ึมทหารพรานชุด รปภ.ครู 'อ.ย่ีงอ' คาดผู9ไม>หวังดีดักสังหารรายวัน ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> รถกระบะทหารพรานชนจักรยานยนต+ชาวบ9านชายแดนใต9 

มีผู9เสียชีวิต และ บาดเจ็บสาหัส  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันท่ี ๑-๗ ก.พ. ๖๓ มีข>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๖ ข>าว จากท่ีมี ๒๓ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๕-๓๑ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพ่ิมข้ึน 

ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๓ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๕-๓๑ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำ

ค>อนข9างคงท่ี ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ขับเคล่ือนโครงการสร9างเศรษฐกิจ แผ>นดินชายแดนใต9 รัฐชิงพ้ืนท่ีปลุกมวลชนอยู>ดีกินดี, ๒) โครงการเล้ียงเปhดไข>เจาะปูแน, ๓) 

อนุมัติพ้ืนท่ี 'นงนุช' ผลิตปgโตรเลียม, ๔) ชาวเบตงแห>จับจักจ่ันสร9างรายได9, ๕) ทำไมต9องมีคลองไทย, ๖) ไทย-มาเลย+จับคู>ธุรกิจชายแดนใต9, ๗) นราฯ 

ระเบียบเรือประมงพ้ืนบ9าน, ๘) 'ศอ.บต.'หนุนเกษตรกรใน 3 จว.ชายแดนภาคใต9'ปลูกไผ>' ป_อนโรงงานอุตสาหกรรมใช9เปhนพลังงานผลิตกระแสไฟฟ_า, ๙) ประกาศ 

'สนามบินเบตง' ยะลาได9รับอนุญาตแล9ว, ๑๐) จ>ายประกันรายได9ชาวสวนยางแล9วกว>า 12000 ล9าน และ ๑๑) 'สมคิด' นำทีมรัฐมนตรีลุยปลุกเศรษฐกิจภาคใต9 ไม>มีข>าวเชิงลบ 

ในสัปดาห+น้ี 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันท่ี ๑-๗ ก.พ. ๖๓ มีข>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๔ ข>าว จากท่ีมี ๒ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๕-๓๑ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำ

ค>อนข9างคงท่ี ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม>มีข>าวเชิงลบท้ังในสัปดาห+น้ี และในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๕-๓๑ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำ

ค>อนข9างคงท่ี ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) สงขลา-จับหนุ>มค9ายา, ๒) รวบนักค9ายารายใหญ>ในยะลา ยึดยาบ9ามูลค>า 14 ล9านบาท และ ๓) ขยายผลจับยาเสพติด 

ตร.ยะลาโชว+ผลงาน ยึดไอซ+/ยาบ9าเพียบ  
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

              ในช>วงวันท่ี ๑–๗ ก.พ. ๖๓ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ได9แก> แอมเนสต้ีฯ เสนอรัฐบาลเปgดค>ายทหารตรวจสอบศูนย+ควบคุมตัว  

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

              ในช>วงวันท่ี ๑–๗ ก.พ. ๖๓ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปsญหา จชต. 

              ในช>วงวันท่ี ๑–๗ ก.พ. ๖๓ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปqญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช>วงวันท่ี ๑–๗ ก.พ. ๖๓ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* 

 

การพูดคุยเพื่อสันติสุข 
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ประเด็นข5าวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ๑) มือปoนโหดทำทีซ้ือของ บุกยิง'ป_าเจ9าของร9านชำ'ปqตตานี กระสุนเจาะหัวดับ, ๒) ด>วน!! คนร9ายลอบวางระเบิดทหารพรานชุดรปภ.ครู'อ.ย่ีงอ', ๓) 

ทำทีขอซ้ือเบียร+1กระป�อง ย่ืนให9ชักปoนส>องหัวแม>ค9าดับ!, ๔) ไฟไหม9ร9านชำโก-ลก ท่ีแท9วางระเบิดเพลิง, ๕) อดีตพูโลติงถกสันติภาพ, ๖) ยิงป_าร9านขายของชำดับท่ีปะโด, 

๗) ข>าวส้ัน: ลอบบ้ึมทหารพรานเกาะกลางถนน, ๘) โจรใต9วางบ้ึมทหารชุดลาดตระเวน  และ  ๙) เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: โจรใต9วางบ้ึมทหารพราน  

๒. การเมือง ๑) แฉกว9านซ้ือท่ีดิน3ตำบล'จะนะ', ๒) แฉกว9านซ้ือท่ีดิน3ตำบล'จะนะ'  และ  ๓) ผ>า'บีเอ็ม'สตม.คันละ3.5ล. 'จัดซ้ือพิเศษ'หว่ันจอดท้ิง  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. กีฬา ๑) คอลัมน+ มุมท่ี5, ๒) โค9งท9ายก>อนโหวตนายก'ลูกหนัง''สมยศVSภิญโญ', ๓) ระทึกจับต้ิว52ทีมคัดเลือกถ9วยลีกคัพ  และ  ๔) ฉลองแชมป�,  

๒. การศึกษา ๑) ตรีศูล: มอบทุน, ๒) ภาพข>าว: คอลัมน+ ตรีศูล: มอบทุน, ๓) 'สงขลา-มาเลย+'พัฒนาใต9สู>สากล  และ  ๔) กยศ.ยันป�63มีเงินให9กู9ยืมเรียนทุกคน,  

๓. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) ขับเคล่ือนโครงการสร9างเศรษฐกิจ แผ>นดินชายแดนใต9 รัฐชิงพ้ืนท่ีปลุกมวลชนอยู>ดีกินดี, ๒) ชวนชาวนาเกลือข้ึนทะเบียนเกษตรกร, 

๓) โครงการเล้ียงเปhดไข>เจาะปูแน, ๔) ขับเคล่ือนโครงการสร9างเศรษฐกิจ แผ>นดินชายแดนใต9 รัฐชิงพ้ืนท่ีปลุกมวลชนอยู>ดีกินดี, ๕) โครงการเล้ียงเปhดไข>เจาะปูแน, ๖) 

คอลัมน+: แฟ_มข>าว: อนุมัติพ้ืนท่ี 'นงนุช' ผลิตปgโตรเลียม, ๗) ชาวเบตงแห>จับจักจ่ันสร9างรายได9, ๘) ทำไมต9องมีคลองไทย, ๙) 
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หนุนเกษตรกรใช9เอฟทีเอสร9างประโยชน+ทางการค9า, ๑๐) 'สวนยางย่ังยืน' ทางรอดเกษตรกรไทย ในสถานการณ+'กลไกตลาด'ผันผวน, ๑๑) ไทย-

มาเลย+จับคู>ธุรกิจชายแดนใต9, ๑๒) แนะ'ชาวนาเกลือ'เร>งข้ึนทะเบียนรับสิทธิประโยชน+สู>อาชีพเข9มแข็ง, ๑๓) นราฯระเบียบเรือประมงพ้ืนบ9าน, ๑๔) 'สงขลา-

มาเลย+'พัฒนาใต9สู>สากล, ๑๕) รายงานพิเศษ : 'ศอ.บต.'หนุนเกษตรกรใน 3 จว.ชายแดนภาคใต9'ปลูกไผ>' ป_อนโรงงานอุตสาหกรรมใช9เปhนพลังงานผลิตกระแสไฟฟ_า, ๑๖) 

ศอ.บต.ผนึกความร>วมมือมาเลเซีย หนุนพัฒนา9ด>านชายแดน ยกระดับมูลค>าส>งออกนำเข9า, ๑๗) กยท. ลงนาม MOU โครงการจัดการสวนยางอย>างย่ังยืน ร>วม มอ. และ 

จ.สงขลา ยึดหลักมาตรฐานสากล เพ่ิมมูลค>าผลผลิตยางพารา, ๑๘) ประกาศ'สนามบินเบตง'ยะลาได9รับอนุญาตแล9ว, ๑๙) ศอ.บต.จับมือเอกชนพัฒนา'ไผ>' 

สู>การเปhนพืชเศรษฐกิจชายแดนภาคใต9, ๒๐) การบินไทย และ ททท. ร>วมมอบความสุขในแคมเปญ '60 เส9นทางความสุข @ เมืองไทย เดอะ ซีรีส+', ๒๑) 'พาณิชย+ฯ' ปล้ืม 

งานแสดงสินค9าส>งออกด9วยเอฟทีเอสุดคึกคัก โซนจับคู>ธุรกิจได9ยอดส่ังซ้ือเพียบ ด9านบูธเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนไม>น9อยหน9า ทำยอด 5 วันกว>า 1.5 ล9านบาท, ๒๒) 

THAIผุดแคมเปญฉลองครบ60ป� ขายต๋ัวราคาพิเศษเท่ียวเมืองไทย 60 เส9นทาง, ๒๓) จ>ายประกันรายได9ชาวสวนยางแล9วกว>า12000ล9าน  และ  ๒๔) 'สมคิด' 

นำทีมรัฐมนตรีลุยปลุกเศรษฐกิจภาคใต9,  

๔. การช5วยเหลือประชาชน ๑) เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร๒) สมเด็จพระเจ9าลูกเธอ เจ9าฟ_าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา, 

๓) ภาพข>าว: สมเด็จพระเจ9าลูกเธอ เจ9าฟ_าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา, ๔) เจ9าฟ_าพัชรกิติยาภาพระราชทาน 

ส่ิงของเย่ียมราษฎรชาวนราธิวาส, ๕) กากีกะสีเขียว, ๖) ข>าวส้ัน: เบตงร>วมส>งกำลังใจให9ชาวอู>ฮ่ัน, ๗) จับแล9ว! "แกนนำคณะปฏิรูปไทสยาม" หมายจับอ้ือฉ9อโกงประชาชน, 

๘) ทหารส่ังสอบกลุ>มอ9างเบ้ืองสูงหลอกชาวบ9านต้ัง "คณะปฏิรูปไทสยาม", ๙) ทบ.เร>งเจาะขุดบาดาลแก9แล9ง, ๑๐) นราธิวาสเตรียมแผนป_องกันแก9ปqญหาภัยแล9ง, ๑๑) 

กองทัพเร>งช>วยภัยแล9ง แจกน้ำ-เจาะบ>อบาดาล ทุกพ้ืนท่ีฉุกเฉิน-ร9องขอ  และ  ๑๒) มท.2นำเลขาศอ.บต. -ชาวสงขลามอบเงินช>วยเหลือชาวจีน,  

๕. ยาเสพติด ๑) ยิงปะทะแกnงยา ร.ท.โคม>า, ๒) คอลัมน+ ข>าวสดท่ัวไทย: สงขลา-จับหนุ>มค9ายา, ๓) รวบนักค9ายารายใหญ>ในยะลา ยึดยาบ9ามูลค>า14ล9านบาท  และ  ๔) 

ขยายผลจับยาเสพติด ตร.ยะลาโชว+ผลงาน ยึดไอซ+/ยาบ9าเพียบ,  

๖. การเยียวยา ๑) ช>วยเด็กกำพร9า, ๒) ร.10พระราชทานส่ิงของช>วยเหย่ือปxวนใต9, ๓) สส.นราธิวาสจัดเดินว่ิงการกุศลหาราชได9มอบเด็กกำพร9า, ๔) 

รองผู9ว>าฯนราธิวาสร>วมพิธีฝqงศพผช.ผญบ.ถูกคนร9ายลอบยิงเสียชีวิต  และ  ๕) ซ้ึงน้ำใจ! กลุ>มนักตกปลา 3 จังหวัดชายแดนใต9พร9อมใจตกปลาให9เด็กกำพร9า,  

๗. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทS ๑) ถอดบทเรียนเด็กบ9านกาญจนาฯกลับคืนสู>สังคมเร่ือง 'เสน>ห+...รอยร9าว', ๒) รู9ไปโม9ด: เฉลยดวลรู9ไปโม9ด 20 คำถามรับป� 

2020  และ  ๓) คอลัมน+ รู9ไปโม9ด: เฉลยดวลรู9ไปโม9ด 20 คำถามรับป� 2020,  
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๘. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) 'กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร' เสด็จแทนพระองค+ พระราชทานเคร่ืองมือแพทย+เพ่ือผู9ต9องขังภาคใต9, ๒) 'กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร' 

เสด็จแทนพระองค+ พระราชทานเคร่ืองมือแพทย+เพ่ือผู9ต9องขังภาคใต9, ๓) เข9มกำหนดช>วงเวลา 8จว.ห9ามเผาเด็ดขาด, ๔) ภาพข>าว: ตรวจเย่ียม, ๕) เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: 

ปศุสัตว+ฯพ>นยาฆ>าเช้ือโรค, ๖) แพทยไทยสุดเจ§ง ค9นพบสูตรยา รักษาไวรัสโคโรนา, ๗) ภาพข>าว: ปลุกจิตสำนึก, ๘) เจ9าฟ_าพัชรกิติยาภา พระเมตตาผู9ต9องขัง 

ราชทัณฑ+ปqนสุข 4 เรือนจำภาคใต9๙) เจ9าฟ_าพัชรกิติยาภา พระเมตตาผู9ต9องขัง ราชทัณฑ+ปqนสุข 4 เรือนจำภาคใต9, ๑๐) คอลัมน+ ทางคนทางข>าว, ๑๑) 

สทนช.วิเคราะห+พ้ืนท่ี'6จว.ใต9' แนวโน9มเส่ียงขาดน้ำกิน-น้ำใช9, ๑๒) สร9าง'เข่ือน'กันน้ำกัดเซาะริมตล่ิง, ๑๓) 'บ๊ิกตู>'เตือนโพสต+โซเช่ียลอย>าบิดเบือน-เล>นสนุก, ๑๔) 

นราธิวาสจัดระเบียบด>านสกัดไวรัสโคโรนา, ๑๕) รายงานพิเศษ: 'มูลนิธิปgดทองหลังพระ'ผนึกรัฐ ลงภาคใต9-สร9างรายได9เกษตรกร, ๑๖) 

นราธิวาสจัดระเบียบด>านสกัดไวรัสโคโรนา, ๑๗) 'บ๊ิกตู>' ฝากข9อคิดเด็กรุ>นใหม>ต9องรู9ทันโซเซียล ทำลายชาติไม>ใช>เร่ืองสนุก, ๑๘) 'บ๊ิกตู>'ขอเด็กมีภูมิคุ9มกันเสพข>าว 

ล่ันทำลายปท.ไม>ใช>เร่ืองสนุก, ๑๙) 'คนไทยเช้ือสายจีนสงขลา'มอบเงินช>วยเหลือ-ส>งกำลังใจไปแดนมังกร สู9'ไวรัสโคโรนา', ๒๐) 

นายกรัฐมนตรีมอบโล>เกียรติบัตรสำหรับเยาวชนท่ีผ>านการประกวดศิลปะ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด9วยศิลปะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต9, ๒๑) 

'นายกฯ'มอบโอวาทเด็กชายแดนใต9 ขออย>าสร9างขัดแย9ง ด9วยความสนุก เตือนทำลายชาติ แนะหาทักษะในตัวเองให9เจอ, ๒๒) สทนช.เตรียมหยิบผลศึกษาส่ิงแวดล9อม 

แก9ปมปqญหาน้ำลุ>มน้ำภาคใต9ฝq©งตะวันออกขาดน้ำเชิงระบบ, ๒๓) สสจ.ยะลาแจงยังไม>พบผู9ปxวย ติดเช้ือ'ไวรัสโคโรนา', ๒๔) Live Release: 'ก9าวคนละก9าว' 

มอบเงินบริจาคกว>า 60 ล9านบาท ให9แก> 7 รพ.ภาคใต9, ๒๕) พระราชทานเคร่ืองมือแพทย+ 4 เรือนจำ 3 โรงพยาบาล  และ  ๒๖) 

สนามบินนราธิวาสคุมเข9มผู9โดยสารพร9อมให9ความรู9สกัดไวรัสโคโรนา,  

๙. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) ยกย>องพระเถระ5จว.ชายแดนใต9, ๒) กา@คร้ังหน่ึง: ย9อนอดีต 'แบล็กเดธ' การระบาดจากจีนสู>ยุโรป 25 ล9านคนต9องตาย, ๓) 

ชุมชนวิฑูรฯจัดกิจกรรมคนไทยพุทธรักสงบ, ๔) ยะลาจัด'มลายูเดย+'ร>วมสืบสานวัฒนธรรม, ๕) ยะลาจัด'มลายูเดย+'ร>วมสืบสานวัฒนธรรม, ๖) 

ชุมชนวิฑูรฯจัดกิจกรรมคนไทยพุทธรักสงบ, ๗) วธ.นราธิวาสจัดประกวดสวดมนต+หมู>สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ, ๘) นราธิวาสจัดประกวดสวดมนต+หมู> 

สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ, ๙) กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9า นำประชาชนไหว9พระสวดมนต+ หวังสร9างความเข9มเข็งชาวไทยพุทธชายแดนภาคใต9  และ  ๑๐) 

'อาร+ม'เปgดซิงกำกับคร้ังแรกในภาพยนตร+'ClassicAgain',  

๑๐. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) 'ในหลวง'พระราชทานส่ิงของเจ9าหน9าท่ีปฏิบัติงาน จ.นราธิวาส-ยะลา  และ  ๒) องคมนตรี 

เชิญถุงพระราชทานมอบแก>เจ9าหน9าท่ีท่ีปฏิบัติหน9าท่ี ณ ฐานปฏิบัติการชุดคุ9มครอง กรงปgนัง ยะลา,  
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๑๑. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยSสิน ๑) คอลัมน+ เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร, ๒) ซ9อมเผชิญเหตุ, ๓) ซ9อมเผชิญเหตุเสริมเข้ียวเล็บ'รือเสาะ', ๔) ปgดล9อม 5 

หมู>บ9าน! ไล>ล>ามือบ้ึมชุด รปภ.ครูย่ีงอ, ๕) แต>งงานในค>าย! ผู9ต9องสงสัยคดีม่ันคงได9สิทธ์ิ "นิกnะห+"  และ  ๖) คืบหน9า! ลอบบ้ึมทหารพรานชุดรปภ.ครู'อ.ย่ีงอ' 

คาดผู9ไม>หวังดีดักสังหารรายวัน,  

๑๒. การเจรจาเพ่ือสันติ ๑) ฟopนสันติใต9รอบใหม> ถกบีอาร+เอ็นช่ืนม่ืน, ๒) เปgดโตnะเจรจาบีอาร+เอ็น ฟopนสันติใต9-คุยอีกมีนาฯน้ี, ๓) ชายแดนใต9หนุนพูดคุยสันติสุข, ๔) 

ข9อเสนอ-ความหวังหลังรับฟqงข>าวดีถก'สันติใต9'รอบใหม>, ๕) ข9อเสนอ-ความหวัง หลังรับฟqงข>าวดี ถก'สันติใต9'รอบใหม>, ๖) ไฟใต9 : หัวหน9าคณะคุยสันติสุขไทยหวังการคุยกับ 

"บีอาร+เอ็น" เปhนกระบวนการท่ีต>อเน่ือง, ๗) รัฐบาลแจงผลเจรจา คุยรอบใหม>บีอาร+เอ็น, ๘) เหลียวหลังแลหน9า..."บ๊ิกลภ" กับทิศทางพูดคุยเจรจา BRN, ๙) 

กลุ>ม'เปอร+มาส'ย่ืนอ>านแถลงการณ+ฯ กระตุ9นหนุนเสริมสร9างสันติภาพนำสู>สันติภาพปาตานี, ๑๐) คุยสันติสุขรอบใหม> ประเดิมบีอาร+เอ็นกลุ>มแรก  และ  ๑๑) ช่ืนม่ืนถกBRN 

นัดต9นมีนาคม เจรจาอีกรอบ!,  

๑๓. สิทธิมนุษยชน ๑) แจงคดี3ศพเขาตะเวไม>มีมวยล9ม  และ  ๒) 'เยาวชนปาตานี' รณรงค+ 'วันมนุษยธรรมปาตานี' หวังทุกฝxายคุ9มครองพลเรือน-เคารพกฎกติกาสงคราม,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต5อสถานการณS จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกท่ีมีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จาก ๒.๙๘ ในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๕ 

- ๓๑ ม.ค. ๖๓) เปhน ๒.๔๙ ในสัปดาห+น้ี ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ลดลง 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต5างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๑–๗ ก.พ. ๖๓ 

       การพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต9เปhนประเด็นท่ีส่ือต>างประเทศจับตามองภายหลังกระบวนการพูดคุยฯ มีความก9าวหน9า มีการจัดการพูดคุยอย>างเปhนทางการ

เปhนคร้ังแรกระหว>างตัวแทนขบวนการบีอาร+เอ็นกับคณะพูดคุยฯ ฝxายรัฐไทย ท่ีกรุงกัวลาลัมเปอร+ เม่ือวันท่ี ๒๐ มกราคมท่ีผ>านมา  

       Bernama สำนักข>าวทางการมาเลเซียอ9างคำพูด พลเอก วัลลภ รักเสนาะ หัวหน9าคณะพูดคุยฯ บอกว>า การพูดคุยคร้ังต>อไปกำหนดไว9ในเดือนมีนาคม โดยจะเปhนการ

พูดคุยทวิภาคีระหว>างฝxายรัฐไทยกับตัวแทนบีอาร+เอ็น 

       ทางด9าน Benarnews.org เว็บไซต+ข>าวภายใต9ร>มองค+กรข>าวของรัฐบาลอเมริกัน คือ Radio Free Asia รายงานความคิดเห็นของผู9สันทัดกรณีในพ้ืนท่ี จชต. หลายคน 

อาทิเช>น ดร.ศรีสมภพ จิตต+ภิรมย+ศรี แห>งศูนย+เฝ_าระวังสถานการณ+ภาคใต9 ยืนยันว>าอุสตาซฮีพนี มะเระห+ หัวหน9าคณะพูดคุยฝxายผู9เห็นต>าง เปhนแกนนำคนสำคัญของบีอาร+

เอ็น ขณะท่ีอดีตสมาชิกขบวนการบีอาร+เอ็นในพ้ืนท่ีคนหน่ึง บอกกับ Benarnews ว>า อุสตาซฮีพนี เปhนผู9ท่ีคุ9นเคยกับเจ9าหน9าท่ีรัฐไทยอยู>แล9ว ฮีพนีเปhนเพียงตัวละครหน9าใหม>

บนโตnะพูดคุยสันติสุข 

      ทางด9านสุกรี ฮารี หัวหน9าคณะพูดคุยของกลุ>มมาราปาตานี และ เปhนตัวแทนบีอาร+เอ็นในมาราปาตานี บอกว>า ยังไม>ได9รับการติดต>อ อุสตาซฮีฟนี เชิญเข9าร>วมวงพูดคุย

สันติสุข เช>นเดียวกับ กัสตูรี มะโกตาห+ แกนนำกลุ>มพูโล บอกว>าไม>ได9รับการติดต>อเช>นกันแต>เขาก็หวังว>า อุสตาซฮีพนี จะเชิญพูโลเข9าร>วมวงพูดคุยฯ ด9วยเพ่ือให9มีตัวแทนผู9

เห็นต>างจากรัฐไทยทุกกลุ>ม 

 

๕.๑ สำนักข5าว bernama รายงานเม่ือวันท่ี ๗ กุมภาพันธS อ*างคำพูดของพลเอกวัลลภ รักเสนาะ หัวหน*าคณะพูดคุยสันติสุขจชต.เป�ดเผยว5า การพูดคุยกับตัวแทน

กลุ5มบีอารSเอ็น คร้ังต5อไปกำหนดจัดข้ึนในเดือนมีนาคม พร*อมท้ังกล5าวชอบคุณรัฐบาลมาเลเซียท่ีช5วยประสานและอำนวยความสะดวกการจัดการพูดคุยกับตัวแทน

กลุ5มบีอารSเอ็นเม่ือวันท่ี ๒๐ มกราคม ท่ีผ5านมา 

เม่ือถามความเห็นเก่ียวกับท5าทีของรัฐบาลไทยกับรูปแบบการปกครองตนเองในพ้ืนท่ีจชต. พลเอกวัลลภ ตอบว5า เขาพร*อมรับฟsงด*วยใจเป�ดกว*างและนำไปพิจารณา 

พลเอกวัลลภ พูดถึงการพูดคุยสันติสุขคร้ังต5อไปยังเป�นการพูดคุยสองฝ�ายระหว5างรัฐไทยกับบีอารSเอ็น และจะพิจารณาเชิญตัวแทนกลุ5มอ่ืนๆเข*าร5วมพูดคุย อย5างค5อย

เป�นค5อยไป 
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(The peace talks involving the Muslim-majority provinces in southern Thailand between representatives of Thai government and main insurgent 

group, Barisan Revolusi Nasional (BRN), will resume in March, said Thai lead negotiator Gen Wanlop Rugsanaoh. 

He said the first formal meeting between BRN and Thai government - facilitated by former Inspector-General of Police Tan Sri Rahim Mohd 

Noor – held in Kuala Lumpur on Jan 20 was conducive as it provides a good opportunity to ‘know each other’ and acknowledge a working 

framework to ensure the progress and continuity of the dialogue.  

“I would like to thank the Malaysian government for facilitating the talk by bringing the right BRN group to the dialogue. The next meeting is 

expected to be held in early March and both sides are expected to bring up their proposals,” he told a media conference recently. 

When he was asked whether the government would accept the “idea” of granting autonomy for southern Thailand, Wanlop said “we will 

listen with open heart and consider”.  

The Thai government hopes to see continuity in peace talks in southern Thailand which will bring long-term peace for the people, he added.  

On Jan 20, a formal meeting was held between BRN and the Thai government and it has brought fresh hope to ending the violence in southern 

Thailand. Anas Abdulrahman is the head of BRN’s delegation at the talk. 

 

According to media report, Anas said the two parties finally reached a common ground that negotiations were the best way forward towards 

resolving the armed conflict in the Muslim-majority provinces of Pattani, Yala, Narathiwat and Songkhla in southern Thailand. 
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Meanwhile, Wanlop said at present, the talk is only between his team and BRN, facilitated by Malaysia. 

“The process will gradually bring in other groups as we want all groups to participate in the peace process,” he said.) 

ท่ีมาข9อมูล ; https://bernama.com/en/general/news.php?id=1812275 

๕.๒ benarnews.org รายงานเม่ือวันท่ี ๔ กุมภาพันธ+ รวบรวมความเห็นนักวิชาการ อดีตสมาชิกบีอาร+เอ็นในพ้ืนท่ีจชต.และสมาชิกมาราปาตานี เก่ียวกับแนวทาง

กระบวนการพูดคุยของฝxายรัฐไทย ท่ืย้ำว>าขณะน้ีจะพูดคุยกับตัวแทนบีอาร+เอ็นภายใต9การนำของอานัส อับดุลเลาะห+มาน หรืออุสตาซฮีฟนี มะเระห+ เปhนหลัก โดยมี

รายละเอียดดังน้ี ;  

“มีความชัดเจนว>า มีความต9องการลดบทบาทของมาราปาตานี และเปhนความต้ังใจของรัฐบาล โดยเฉพาะจากคำพูดของ พลเอก วัลลภ รักเสนาะ หัวหน9าคณะพูดคุยเพ่ือ

สันติสุขจังหวัดชายแดนใต9 ยืนยันว>าต9องการพูดคุยกับกลุ>มท่ีมีบทบาทอันดับแรกๆ เปhนกลุ>มท่ีชัดเจนท่ีสุด มีบทบาทมากท่ีสุด แล9วค>อยไปคุยกับกลุ>มอ่ืน” ผศ.ดร.ศรีสมภพ 

จิตร+ภิรมย+ศรี ผู9อำนวยการศูนย+เฝ_าระวังสถานการณ+ภาคใต9 (Deep South Watch) แก>เบนาร+นิวส+ 

พล.อ.วัลลภ และนายอันนาส อับดุลเราะห+มาน (หรืออีกช่ือหน่ึงว>า ฮีพนี มาเระห+) ผู9นำของกลุ>มบีอาร+เอ็น หรือขบวนการแนวร>วมปฏิวัติแห>งชาติมลายูปqตตานี ได9ประกาศ

ออกมาในระหว>างการแถลงข>าวร>วม ในกรุงกัวลาลัมเปอร+ เม่ือวันท่ี ๒๐ มกราคมว>า ท้ังสองฝxายกำลังเร่ิมการเจรจาโดยตรงอย>างเปhนทางการคร้ังแรก ในรอบหลายป�ท่ีผ>าน

มา การเจรจาดังกล>าวจะมีมาเลเซียเปhนผู9อำนวยความสะดวกด9วยเช>นกัน 

เม่ือสัปดาห+ท่ีแล9ว พลเอกวัลลภได9กล>าวในงานแถลงข>าว ท่ีกรุงเทพฯ ว>า "เบ้ืองต9น เราจะพูดคุยกับบีอาร+เอ็นสองฝxาย... เวลาท่ีเราทำงานจริง ๆ เราอยากเร่ิมต9นกับกลุ>มท่ีมี

อิทธิพลมากท่ีสุดก>อน และต>อไปก็อาจจะรวมถึงกลุ>มอ่ืน ๆ ด9วย” 

กลุ>มบีอาร+เอ็นมีสมาชิกร>วมในองค+กรมาราปาตานีด9วย แต>ตามความเห็นของผู9เช่ียวชาญท้ังหลาย เก่ียวกับสถานการณ+ภาคใต9 มาราปาตานีซ่ึงเปhนองค+กรร>มของกลุ>มผู9ก>อ

ความไม>สงบกลุ>มต>าง ๆ อาจไม>สามารถควบคุมนักต>อสู9ของกลุ>มบีอาร+เอ็นในพ้ืนท่ีได9 ดังน้ันจึงทำให9 พล.อ.วัลลภ ต9องพยายามติดต>อกับผู9นำท่ีแท9จริงของกลุ>มบีอาร+เอ็น ผ>าน
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ทางนายอับดุล ราอิม นูร+ ผู9อำนวยความสะดวกชาวมาเลเซียในกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขน้ี ผู9นำหัวรุนแรงของกลุ>มบีอาร+เอ็นไม>เคยเข9าร>วมในกระบวนการพูดคุยกับ

ทางการไทย ท่ีนำโดยมาราปาตานี จนกระท่ังมีการประกาศออกมา เม่ือเดือนมกราคมเก่ียวกับการพูดคุยคร้ังใหม> 

ผศ.ดร.ศรีสมภพ พูดถึงการเจรจาชุดใหม>น้ีว>า เปhนพัฒนาการท่ีดีในการพยายามช>วงหลายป�ท่ีผ>านมา ซ่ึงมีเป_าหมายท่ีจะยุติความขัดแย9งในสามจังหวัดชายแดนใต9ของไทย 

พ้ืนท่ีท่ีประชากรส>วนใหญ>นับถือศาสนาอิสลามและพูดภาษามลายู นับต้ังแต>ท่ีเหตุก>อความไม>สงบปะทุข้ึนอีกในป� 2547 มีผู9เสียชีวิตจากความรุนแรงในพ้ืนท่ีสามจังหวัด

ชายแดนใต9แล9วกว>า 7,000 คน 

แต> ผศ.ดร.ศรีสมภพ ต้ังข9อสังเกตว>า “ไม>รู9ว>าอนาคตจะไปได9ไกลขนาดไหน ก็ต9องรอดูท>าที” 

“ท่ีสำคัญอยู>ท่ีเขาจะตกลงกันภายในด9วย กลุ>มขบวนการมีความขัดแย9งภายในอยู> และระหว>างกลุ>มต>างๆ ต9องมีการเจรจากันภายในด9วย นอกจากท่ีจะมีการเจรจากับฝxาย

รัฐ” 

“ฝxายรัฐบาลเอง ก็ต9องพูดคุยภายในด9วยกับรัฐบาลเอง” ผศ.ดร.ศรีสมภพ กล>าวเสริม 

การประชุมคร้ังต>อไปกับกลุ>มบีอาร+เอ็นจะมีข้ึนในต9นเดือนมีนาคม พล.อ.วัลลภ บอกแก>ผู9ส่ือข>าวในกรุงเทพฯ เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 

จากคำพูดของนายสุกรี ฮารี หน่ึงในสามของสมาชิกกลุ>มบีอาร+เอ็นท่ีอยูในองค+กรมาราปาตานี การพูดคุยโดยตรงรอบต>อไประหว>างรัฐบาลไทยและกลุ>มบีอาร+เอ็น จะมีข้ึนใน

วันท่ี 2 มีนาคม แต>ตัวแทนของกลุ>มบีอาร+เอ็นในมาราปาตานีไม>ได9รับเชิญให9เข9าร>วมในการพูดคุยคร้ังน้ี 

“เฉพาะกลุ>มบีอาร+เอ็น ท่ีนำโดยนายอันนาสเท>าน้ัน ท่ีจะเข9าร>วมในการพูดคุย และสมาชิกของบีอาร+เอ็นท่ีอยู>ในมาราปาตานี จะไม>มีส>วนร>วมในการพูดคุย” นายสุกรีบอก

แก>เบนาร+นิวส+ 

นายกัสตูรี มาห+โกตา หัวหน9ากลุ>มพูโล หรือองค+กรปลดปล>อยสหปาตานี (Patani United Liberation Organization หรือ PULO) ผู9ท่ีเปhนสมาชิกในมาราปาตานีด9วย 

กล>าวว>า เขามีความหวังว>า จะมีสมาชิกจากมาราปาตานีเข9าร>วมในการเจรจาเพ่ือสันติสุขคร้ังใหม>น้ีด9วย 
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“ยังไม>แน>ใจ” เขาบอกแก>เบนาร+นิวส+ เม่ือถูกถามว>ามาราปาตานีจะเข9าร>วมในการเจรจาด9วยหรือไม> “[เ]ราจะปล>อยให9เปhนหน9าท่ีของกลุ>มบีอาร+เอ็น ถ9ากลุ>มบีอาร+เอ็น

สามารถจัดแจงได9 ถ9าพระอัลเลาะห+ทรงโปรด เราจะอยู>ด9วยกัน การจัดการท้ังหมดอยู>ในมือของกลุ>มบีอาร+เอ็น” 

นายกัสตูรีกล>าวว>า เขาคาดว>าการเจรจารอบใหม>น้ี “จะเปhนกระบวนการท่ีให9ทุกฝxายเข9ามาเก่ียวข9องด9วย” โดยระบุว>ากลุ>มบีอาร+เอ็นได9ให9คำม่ันว>า “การเจรจาเพ่ือสันติสุข

รอบน้ี จะให9ทุกฝxายเข9ามาร>วมด9วย” 

“อุสตาซฮีพนี มีบทบาทค>อนข9างสำคัญในโครงสร9างบีอาร+เอ็น หลายป�มาแล9ว หน>วยงานการข>าวของรัฐบาลเองก็รู9จัก และรู9มานานแล9วว>า อุสตาซฮีพนี คือบุคคลสำคัญ เม่ือ

เขาออกมา การพูดคุยจะทำให9ม่ันใจว>าน>าจะเปhนการพูดคุยกับบีอาร+เอ็น ตัวจริง” ผศ.ดร.ศรีสมภพ กล>าว 

อย>างไรก็ตาม อดีตนักต>อสู9ของกลุ>มบีอาร+เอ็น ท่ีอาศัยอยู>ในจังหวัดยะลา หน่ึงในสามจังหวัดชายแดนใต9ท่ีเต็มไปด9วยความขัดแย9ง ไม>แน>ใจว>า นายอันนาสเปhนผู9นำระดับสูง

ของกลุ>มจริงหรือไม> หรือเปhนบุคคลท่ีเหมาะสมจริงหรือไม> ท่ีจะนำกลุ>มในการเจรจาคร้ังใหม>น้ี 

เจnะ ฆู อดีตสมาชิกขบวนการบีอาร+เอ็นในพ้ืนท่ีเอ>ยว>า นายอันนาสอาจมีความใกล9ชิดกับรัฐบาลไทยมากเกินไป 

“อุสตาซฮีพนี ไม>ใช>คนหน9าใหม>สำหรับรัฐบาลไทย รัฐเข9าหาเขามาโดยตลอด วงพูดคุยท่ีเกิดข้ึนระหว>างรัฐไทยกับกลุ>มของ อุสตาซฮีพนี รัฐจำเปhนท่ีจะต9องนำตัวละคร

ออกมาแสดงท่ีเปhนหน9าใหม>ๆ สำหรับบนโตnะพูดคุย” เขาบอกเบนาร+นิวส+ กล>าวถึงนายอันนาส ในนามแฝง 

เบนาร+นิวส+ได9พยายามติดต>อ นายอันนาส แต>ไม>สามารถติดต>อได9 

“และตอนน้ี บีอาร+เอ็นในพ้ืนท่ีกำลังรอดูท>าทีของรัฐว>าจะเอายังไงต>อไป เพราะทุกวันน้ี เป_าหมายของบีอาร+เอ็น คือ เมอร+เดกา Merdeka ยังไม>เปล่ียนจากเดิม” เจะห+ ฆู 

กล>าว โดยใช9คำมลายูท่ีหมายถึง ความเปhนเอกราช 
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“It’s clear that the government intends to downgrade MARA Patani, judging from Gen. Wanlop Rugsanaoh, the peace talks chief, who said that 

the Thai delegation wants to talk to the most influential group, who has clear roles on the ground, first, before it would talk to other groups,” 

said Professor Srisompob Jitpiromsri, who directs the think-tank known as Deep South Watch. 

Wanlop and Anas Abdulrahman (also known as Hipni Mareh), a leader of the BRN, or Barisan Revolusi Nasional (National Revolutionary Front), 

announced during a joint press conference in Kuala Lumpur on Jan. 21 that the two sides were launching their first official direct talks in years, 

and which would also be facilitated by Malaysia. 

Last week, Wanlop told a news conference in Bangkok that Thailand wanted to “have bilateral talks with the BRN,” adding, “we want to work 

with the most influential group first and other groups may join.” 

BRN holds seats on the MARA panel but, according to experts, the umbrella body may not have control of BRN fighters in the field. That 

reality, they say, pushed Wanlop to pursue contact with the rebel group’s de facto military leaders through Abdul Rahim Noor, the Malaysian 

facilitator of the peace process. Until the new talks were announced in January, hardcore BRN leaders had stayed away from the MARA-led 

negotiations with Thailand. 

Srisompob described the new set of talks as a positive development in years-long efforts aimed at settling the conflict in the mainly Muslim 

and Malay-speaking Deep South. More than 7,000 people have been killed in violence across the region since the insurgency re-ignited in 2004. 

But, Srisompob cautioned, “I don’t know how far it can go. We have to wait and see.” 

“Most importantly, there must be internal agreements within each of the two sides,” the analyst told BenarNews. “There are some differences 

within the rebel groups, and they need to sort [these] out among themselves besides talking to the government.” 
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“On the government’s side, it must have internal talks to have a unified stance,” he added. 

The next meeting with BRN would take place in early March, Wanlop told reporters in the Thai capital on Jan. 31. 

According to Sukree Hari, one of three BRN members who sit on MARA Patani, the next round of direct talks between Thailand and BRN will 

happen on March 2, but no BRN representatives on MARA have been invited to participate. 

“Only the BRN, led by Mr. Anas, will be attending and BRN [members of] MARA Patani will not be involved,” Sukree told BenarNews. 

Kasturi Mahkota, the leader of the Patani United Liberation Organization (PULO) rebel group, who also sits on MARA Patani, said he was hopeful 

that the panel would be represented in the new peace talks. 

“Not sure yet,” he told BenarNews when he asked whether MARA would participate. “[W]e leave it to the BRN. If the BRN could arrange it, 

Insha’Allah, we will be together. All the management is in the hands of BRN.” 

Kasturi said he expected that the new talks “will be an inclusive process,” indicating BRN had given assurances that “this round of peace talks 

would include all parties.” 

“He has [played] a key role in the BRN for many years. The Thai government’s intelligence circle knows him well that he is a key person. As he 

came out to talk, it’s confident that he truly represents the BRN,” Srisompob said. 

However a former BRN fighter living in Yala, one of the provinces in the conflict-torn southern border region, questioned whether Anas truly 

was a top leader of the rebel group or would be the proper person to lead it in the new talks. 
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Jeh Ku, the ex-rebel, even suggested that Anas might be too close to the Thai government. 

“Ustaz Hipni is no stranger to the Thai government. He has had close contact with the Thai government. The government simply wants a new 

face to come to the table, and there he comes,” he told BenarNews, referring to Anas by his alias. 

Efforts by BenarNews to contact Anas for this report failed. 

“The BRN operatives on the ground are waiting to see what the Thai government will do, while they have the only goal, Merdeka, and it never 

changes,” Jeh Ku said, using the Malay word for independence. 

ท่ีมาข9อมูล ; https://www.benarnews.org/english/news/thai/BRN-peace-talks-02042020194333.html 

https://bernama.com/en/general/news.php?id=1812275 

๕.๓ benarnews.org รายงานเม่ือวันท่ี ๕ กุมภาพันธ+ รายงานว>า ตัวแทนหน>วยงานรัฐบาลไทยได9จัดประชุมร>วมกับตัวแทนหน>วยงานรัฐบาลมาเลเซีย ท่ี โกตาบารูเมืองเอก

ของรัฐกลันตัน เม่ือวันท่ี ๕ กุมภาพันธ+ เพ่ือแสวงหาความร>วมมือเปgดด>านชายแดนไทย-มาเลเซีย ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ท้ัง ๙ ด>าน โดยมีรายละเอียดดังน้ี ;  

ท่ีสถานกงสุลใหญ> เมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร ได9เปhนประธานการประชุมหารือ และประสานการปฏิบัติงานร>วมกับหน>วยงานท่ี

เก่ียวข9องท้ังในและต>างประเทศ ในการขับเคล่ือนกำหนดแนวทางการบริหารจัดการด>านศุลกากรชายแดน ไทย-มาเลเซีย ท้ัง 9 แห>ง โดยมี นายมงคล สินสมบูรณ+ กงสุล

ใหญ> ณ เมืองโกตาบารู รวมถึงผู9แทนจากด>านชายแดนจังหวัดนราธิวาส อาทิ ด>านสุไหงโกลก ด>านตากใบ และด>านบูเกnะตา อำเภอแว9ง และผู9แทนเจ9าหน9าท่ีด>านชายแดน

ประเทศมาเลเซีย อาทิ ด>านบูกิตบูหงา ด>านรันเตาปqนยัง และเปgงกาลันกุโบร+ ตลอดจนเจ9าหน9าท่ีท่ีเก่ียวข9องเข9าร>วม 

“ในท่ีประชุมได9มีข9อเห็นชอบร>วมกันในการดำเนินการเพ่ือเปgดด>านตลอด 24 ช่ัวโมง เน่ืองจากสามารถอำนวยความสะดวกและสร9างมูลค>าทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีอย>างเห็นได9

ชัด นอกจากน้ี ได9มีการเน9นย้ำถึงมาตรการในการควบคุมการลักลอบนำเข9า-ส>งออกสินค9าท่ีผิดกฎหมายด9วย” พลเรือตรีสมเกียรติ กล>าวแก>ผู9ส่ือข>าว 
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โดยคร้ังน้ีเปhนคร้ังแรกท่ีได9มีการประชุมหน>วยงานท่ีเก่ียวข9องของสองประเทศ เพ่ือหารือร>วมกัน ซ่ึงพลเรือตรีสมเกียรติ กล>าวว>า ท้ังสองฝxาย จะนัดประชุมอีกที เพ่ือกำหนด

กรอบ และวันเปgดด>าน 

“รัฐบาลของประเทศไทยได9ให9ความสำคัญกับการพัฒนาด>านชายแดนท้ัง 9 แห>ง อย>างต>อเน่ือง เพ่ือหวังให9พลิกฟopนสภาพเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี ซ่ึงด>านในจังหวัดนราธิวาสต9อง

เร>งผลักดันเพ่ือเสริมการพัฒนาให9สอดรับกับโครงการเมืองต9นแบบ ด>านโกลก จะเร>งพัฒนาเพ่ือให9มีความพร9อมในการส>งออกผลผลิตทางการเกษตร ในขณะท่ีด>านบูเกnะตา 

จะผลักดันให9แล9วเสร็จ เพ่ือสามารถเช่ือมโยงขนส>งและการค9าขายสินค9าระหว>างชายแดนท้ังสองฝq©ง และด>านตากใบ จะต9องปรับเพ่ือให9มีความพร9อมของแพขนส>งสินค9าและ

อาหารทะเล” พลเรือตรีสมเกียรติ กล>าวเพ่ิมเติม 

ท้ังน้ี จากด>านชายแดนไทย-มาเลเซีย 9 แห>งน้ัน มีด>านสะเดา-บูกิตไกยูไฮตัม ท่ีเปgดบริการ 24 ช่ัวโมงไปเม่ือเดือนมกราคมป�ท่ีแล9ว 

พลเรือตรีสมเกียรติ ระบุว>า ผู9แทนเจ9าหน9าท่ีฝxายมาเลเซีย เห็นด9วยอย>างย่ิงท่ี ศอ.บต. กำลังผลักดันพร9อมเร>งดำเนินการให9มีการพัฒนาด>านชายแดนท้ัง 9 แห>ง ของพ้ืนท่ี

จังหวัดชายแดนภาคใต9 เพ่ือเช่ือมโยงด>านตอนเหนือของมาเลเซีย รองรับการต>อยอดด9านการพัฒนาเศรษฐกิจของท้ังสองประเทศให9มากย่ิงข้ึนต>อไป 

ท่ีมาข9อมูล ; https://www.benarnews.org/thai/news/TH-MY-borders-02052020163357.html 

 
 


