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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๒ - ๘ พ.ย. ๖๒ พบว>ามขี>าวเชิงบวก ๒๑๕ ข>าว จากที่ม ี๑๘๒ 

ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๖ ต.ค. ๖๒-๑ พ.ย. ๖๒) ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกบั จชต. มขี>าวเชิงลบ ๖๒ ข>าว จากที่มี ๖๗ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๖ ต.ค. ๖๒-๑ พ.ย. 

๖๒)  

          ประเด็นข5าวเชิงลบ ได*แก5  

๑) เหตุร*ายรายวัน: ๑) คนร9ายบุกโจมตีจุดตรวจ ชรบ.ในยะลา ดับ ๑๔ ศพ-ชิงปXน! และ ๒) 'ป[ตตานี'ป\วน ๔ จุด คาร+บอมบ+บ9าน ตร. 

๒) การเมือง: ๑) 'หญิงหน>อย' เสียใจคนร9ายฆ>า ๑๕ ศพ ฉะรัฐบาลใช9งบเยอะแต>ดับไฟไต9ไม>ได9, ๒) 'ทวี' จี้รัฐทบทวนนโยบาย ดับไฟใต9 หลังเหตุรุนแรงที่ยะลา และ

๓) 'วันนอร+' เสียใจเหตุถล>ม ชรบ.ยะลา เตือนระวังปลุกเร9าสงครามศาสนา 

ประเด็นข5าวเชิงบวก ได*แก5  

๑) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) หนุนปลูกกาแฟสร9างรายได9เกษตรกรชายแดนใต9, ๓) เร>งแบบ 2 สะพานไทย-มาเลย+, ๔) 'เศรษฐกจิสีนำเงิน' โอกาส และ 

ความท9าทาย การท>องเที่ยวนิยามใหม> 

๒)  การ พูดคุยเพ่ือสันติสขุ: ๑) นราฯเสวนา-พูดคุยสันติสุขจังหวัดใต9  และ  ๒) ปรับรปูแบบเจรจาแก9ป[ญหาใต9ใช9ตปท.คุยผู9ใช9ความรุนแรงโดยตรง 

๓) การเยียวยา: 'กอ.รมน.'ยกย>อง ' ชรบ.ยะลา'ผู9เสียสละ เผยเยียวยาผู9เสียชีวิตรายละ ๕ แสน 

๔) สิทธิมนุษยชน: กสม. ประณามเหตุโจมตี ชรบ. ยะลา PerMAS เสนอคู>ขัดแย9งหลักคำนึงถึงหลักกฎหมายมนุษยธรรมสากล 

๕) การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยVสิน: ๑) สกัดหนีข9ามชายแดน แฉโจรใต9 ใช9กำลังพวก'หน9าขาว', ๒) วิสามญัโจรใต9 ๒ ศพ ระอุหนักคาร+บอมบ+-ยิง อส., ๓) 

ปลุกชาวบ9านสู9ไฟใต9, ๔) แม>ทัพ ๔ สั่งปรบัแผนห9ามเฝsาปsอม-นอนฐาน - ปากคำชาวบ9านคนร9ายมีสาหสั, ๕) ผบ.ตร.บนิด>วนลงใต9, ๖) ล็อค 1 ผู9ต9องสงสัยส>อเอี่ยวปล9นรถ 

อบต. วาง 'คาร+บอมบ+' โรงพักป[ตตานี และ ๗) 'บิ๊กแดง' ฮึ่ม! สัง่เร>งล>า คนร9ายโจมตี ชรบ.ดับมาลงโทษ 

๖)  ยาเสพติด: จบัรถบรรทุกขนยานรก 
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        จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสือ่มวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกทีม่ีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพิ่มข้ึน ในช>วงต9นสัปดาห+ อย>างไร

ก็ตาม มีแนวโน9มลดลง ในช>วงปลายสัปดาห+ สืบเน่ืองจากเหตุการณ+ลอบยิง ๑๕ ชรบ. เสียชีวิต 

 ในส5วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต5างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๒ – ๘ พ.ย. ๖๒ ดังน้ี 

       เหตุการณ+กลุ>มผู9ก>อความไม>สงบโจมตีฐานชุดรักษาความปลอดภัยหมู>บ9านที่ตำบลลำพะยา อ.เมอืง จ.ยะลา เมื่อคืนวันที ่๕ พฤศจิกายน เปzนเหตุให9 ชรบ. เสียชีวิต ๑๕ 

ศพ บาดเจ็บอีก ๔ คน เปzนเหตุการณ+สะเทือนขวัญทีส่ำนักข>าวระดับโลกรายงานพร9อมเพรียงกัน คือ Reuters, AP, AFP, Aljazeera, New York Times, The Guardian 

เปzนต9น ขณะที่สื่อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต9 โดยเฉพาะสื่อมาเลเซียรายงานมากทีสุ่ด รวมทัง้สื่อภาษาอังกฤษในสิงคโปร+ คือ Straits Times และ The Jakartar 

Post ประเด็นหลักๆทีร่ายงาน คือ เปzนเหตุการณ+ที่มผีู9เสียชีวิตมากที่สุดในรอบหลายป� และเปzนที่น>าสังเกตว>าสำนักข>าวต>างประเทศ โดยเฉพาะสื่อจากประเทศตะวันตก 

ยังคงมีรปูแบบการเขียนข>าวเหตุการณ+ความรุนแรงในจงัหวัดชายแดนภาคใต9 ด9วยการมีข9อความขยายว>า 

    - จังหวัดชายแดนภาคใต9เปzนภูมิภาคเดียวในประเทศไทยที่มีประชากรมุสลิมเปzนประชากรส>วนใหญ>ในประเทศที่มปีระชากรส>วนใหญ>เปzนชาวพุทธ 

    - จังหวัดชายแดนไทยภาคใต9เปzนพื้นที่ทีก่องกำลังติดอาวุธมาเลย+มสุลิมต>อสู9กับรัฐไทย ที่ยึดครองดินแดนแห>งน้ี (colonized) มาเปzนเวลาหน่ึงร9อยป�แล9ว 

    สื่อบางสำนัก คือ New York Times เขียนข>าวแบบลื่นไถล (slippery) จากเหตุการณ+โจมตี ชรบ. ที่ ยะลา ไพล>เปzนเขียนถึงกฏหมายพิเศษ โดยสมัภาษณ+ Brad Adams 

แห>ง Human Right Watch ที่ให9ความเห็นว>า ทหารในพื้นที่ไม>ควรใช9อำนาจควบคุมตัวผู9ต9องสงสัย โดยไม>อนุญาตให9พบทนายความ และ ญาติ  

    ขณะที่ AFP เขียนถึงอบัดุลเลาะห+ อีซอมูซอ ทีม่ีอาการสมองบวมหมดสติหลังถูกควบคุมตัวสอบปากคำที่ค>ายทหารไม>ถึง ๒๔ ช่ัวโมงว>าเหตุการณ+ล>าสุดทีก่>อให9เกิดความ

ไม>พอใจ และ เหตุรุนแรงก>อนหน9าน้ี 
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๒. ผลการวิเคราะหVสารสนเทศด*านการประชาสมัพันธV ประจำวันท่ี ๒–๘ พ.ย. ๖๒ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข5าวเชิงบวก และประเด็นข5าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๒-๘ พ.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก (เส9นทึบสีเขียว) ๒๑๕ ข>าว จากที่ม ี๑๘๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๖ ต.ค. ๖๒-๑ พ.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกบั จชต. (เส9นทบึสีแดง) มขี>าวเชิงลบ ๖๒ ข>าว จากที่ม ี๖๗ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๖ ต.ค. ๖๒-๑ 

พ.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่
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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/ปe จำนวนข5าวเชิงบวก (1) จำนวนข5าวเชิงลบ (2) ค5าสัดส5วน (3)=(1)/(2) 

2019-10-26 35 15 2.33 

2019-10-27 18 13 1.38 

2019-10-28 21 10 2.1 

2019-10-29 24 12 2 

2019-10-30 31 3 10.33 

2019-10-31 25 4 6.25 

2019-11-01 28 10 2.8 

 26 9.57 2.72 

2019-11-02 14 4 3.5 

2019-11-03 16 1 16 

2019-11-04 34 3 11.33 

2019-11-05 25 3 8.33 

2019-11-06 50 14 3.57 

2019-11-07 56 27 2.07 

2019-11-08 20 10 2 

 30.71 8.86 3.47 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ5งเล็ง ในช5วงวันท่ี ๒–๘ พ.ย. ๖๒ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช>วงวันที่ ๒-๘ พ.ย. ๖๒ ข>าวเชิงบวก มขี>าวเชิงบวกในประเด็นพูดคุยเพื่อสันติสุข ๒ ข>าว จากที่ไม>มขี>าวในสัปดาห+ทีแ่ล9ว (๒๖ ต.ค. ๖๒-๑ พ.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของ 

แนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกับ จชต. ไม>มีข>าวเชิงลบ ทั้งในสปัดาห+น้ี และ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๖ ต.ค. ๖๒-๑ พ.ย. 

๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มแีนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) นราฯเสวนา-พูดคุยสันติสุขจังหวัดใต9 และ ๒) 

ปรับรูปแบบเจรจาแก9ป[ญหาใต9ใช9 ตปท. คุยผู9ใช9ความรุนแรงโดยตรง 
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๒-๘ พ.ย. ๖๒ มขี>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๑๘ ข>าว จากที่มี ๑๖ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๖ ต.ค. ๖๒-๑ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) Live NEWS/THAILAND Several killed in attack in southern Thailand's Yala province, ๒) 

คนร9ายบุกโจมตีจุดตรวจ ชรบ.ในยะลา ดับ ๑๔ ศพ-ชิงปXน!,, ๓) สรุปใต9ป\วนส>งท9ายตุลาฯ คาร+บอมบ+-กราดยิง-ปะทะดับ ๒ ศพ, ๔) ควันหลงคาร+บอมบ+ไม9แก>น คนร9ายใช9 

จยย. ป¢ดหัว-ท9ายคุมก>อเหตุ, ๕) ใกล9วาระ ๑๖ ป�ไฟใต9...สถิติคาร+บอมบ+ไปไกล ๕๖ ลกู! และ ๖) 'ป[ตตานี'ป\วน4จุด คาร+บอมบ+บ9าน ตร. 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๒-๘ พ.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการเมอืงเกี่ยวกบั จชต. ๔ ข>าว จากที่ม ี๑๘ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๖ ต.ค. ๖๒-๑ พ.ย. ๖๒) ๔ ข>าวในสัปดาห+น้ี) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๑๐ ข>าว ในสัปดาห+น้ี จากทีม่ ี๙ ข>าวในสปัดาห+ที่แล9ว (๒๖ ต.ค. ๖๒-๑ พ.ย. ๖๒) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) บิ๊กตู>จับเข>า'มหาเธร+'หารือแก9ป[ญหาไฟใต9 และ ๒) 'ชวน' ขอบคุณ 'สิระ' ย้ำ ส.ส. 

ไม>ต9องยืนไว9อาลัยผู9เสียชีวิตเหตุภาคใต9 ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) 'หญงิหน>อย' เสียใจคนร9ายฆ>า ๑๕ ศพ ฉะรัฐบาลใช9งบเยอะแต>ดับไฟไต9ไม>ได9, ๒) 'ทวี' จี้รัฐทบทวนนโยบาย 

ดับไฟใต9 หลังเหตุรุนแรงที่ยะลา, ๓) 'วันนอร+'เสียใจเหตุถล>ม ชรบ.ยะลา เตือนระวังปลกุเร9าสงครามศาสนา, ๔) 'ไพศาล' วอนหยุดด>ากัน! ยก ๗ ข9อ รีบทำโดยพลันฟX¦น ช>วย 

'ชรบ.' ยะลา, ๕) บทนำมติชน: รฐัไทย และ ไฟใต9 และ ๖) สถานีคิดเลขที ่๑๒: ประณามไปเรือ่ยๆ 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยVสิน 

 
ในช>วงวันที่ ๒-๘ พ.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๗๖ ข>าว จากที่มี ๒๕ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๖ ต.ค. ๖๒-๑ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9ม ความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ  เพิ่มข้ึน  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๒๘ ข>าว ในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๖ ต.ค. ๖๒-๑ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) สกัดหนีข9ามชายแดน แฉโจรใต9 ใช9กำลังพวก'หน9าขาว', ๒) วิสามัญโจรใต9 ๒ ศพ ระอุหนักคาร+บอมบ+-ยิง อส., ๓) ต9านความ 

รุนแรง, ๔) คอลัมน+ เปลว สีเงิน คนปลายซอย: '๓ จว.ใต9ทีก่ำลังเปลี่ยนไป', ๕) ปลุกชาวบ9านสู9ไฟใต9, ๖) สัง่พัก'จสอ.'ร>วมคดียิงพ>อค9าปลา, ๗) คุมต>อ'โกต̈อก'คดีค9าโรฮิงยา, 

๘) นายกฯประณามเหตุโจมตีปsอม ชรบ. ยอดตายเจบ็พุ>ง 20 - หญิง 5, ๙) แม>ทัพ 4 สั่งปรบัแผนห9ามเฝsาปsอม-นอนฐาน - ปากคำชาวบ9านคนร9ายมีสาหสั, ๑๐) 

ผบ.ตร.บินด>วนลงใต9 พบคนร9ายใช9เอ็ม 79 ถล>มปsอม ชรบ., ๑๑) ล็อค 1 ผู9ต9องสงสัยส>อเอี่ยวปล9นรถอบต.วาง'คาร+บอมบ+'โรงพักป[ตตานี และ ๑๒) 'บิ๊กแดง'ฮึ่ม! สัง่เร>งล>า 

คนร9ายโจมตี ชรบ.ดับมาลงโทษ ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) '15 ศพ ยะลา'สะเทือนองคาพยพไฟใต9 จับตาหมัดต>อไป'กองทัพ&บีอาร+เอน็', ๒) หากประมาทอาจจะสาย 

จับตาป[ญหาภาคใต9กับขบวนการรฐัอิสลาม, ๓) "ปณิธาน" เตือนภัย "ผู9นำรุ>นใหม>" แสดงศักยภาพโหมไฟใต9ส>งท9ายป� และ ๔) เอาคืนหนัก-โจรใต9บุกฆ>า ชรบ.ฝ�มอืหน9าขาว 

BRN ตอกหน9า 'รัฐ' ไม>รบัความจรงิ 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๒-๘ พ.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกจิฯ ๓๒ ข>าว จากที่มี ๔๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๖ ต.ค. ๖๒-๑ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม>มขี>าวเชิงลบในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี ๖ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๖ ต.ค. ๖๒-๑ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9ม ความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) เป¢ดตัวดาหลา 4 พันธุ+ใหม> สีสันหลากหลาย, ๒) หนุนปลกูกาแฟสร9างรายได9เกษตรกรชายแดนใต9, ๓) เร>งแบบ 2 

สะพานไทย-มาเลย+, ๔) 'เศรษฐกจิสีนำเงิน' โอกาสและความท9าทาย การท>องเที่ยวนิยามใหม>, ๕) 'กสกิร-ออมสิน'ลดต9นทุน ผุดโครงการ'เอทเีอ็มสีขาว', ๖) เสนอ ศอบต. 

เร>งแก9ป[ญหาที่ดินทำกิน, ๗) เกษตรฯ เร>งสำรวจพื้นทีร่ะบาดโรคใบร>วงยางพารา พร9อมแจ9งเตือนเกษตรกร 14 จังหวัดภาคใต9, ๘) ช9อป ชิม ฟ¢น ไปกับผลไม9เกรด พรเีมียมจาก 

'ไปรษณีย+ไทย' เสิร+ฟตรงจากสวนถึงบ9าน การันตีความอร>อยที่สุดจนหยุดไม>ได9 และ ๙) บูรณาการร>วมกระตุ9นเศรษฐกจิ ยกระดับคุณภาพชีวิต ชายแดนใต9 ไม>มีข>าวเชิงลบ 

ในสัปดาห+น้ี 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันที่ ๒-๘ พ.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๑๐ ข>าว จากที่ม ี๙ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๖ ต.ค. ๖๒-๑ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ค>อนข9างคงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด มขี>าวเชิงลบ ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ไม>มีข>าวในสปัดาห+ที่แล9ว (๒๖ ต.ค. ๖๒-๑ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9ม 

ความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) จับรถบรรทุกขนยานรก, ๒) 'TO BE NUMBER ONE CAMP' กับการพัฒนาสมาชิกสู>ความเปzนหน่ึง 

ไม>ใช>ที่หน่ึงจากการแข>งขัน แต>เปzนหน่ึงในครอบครัวเดียวกัน ที่พร9อมจะก9าวเดินไปข9างหน9าพร9อมๆกัน, ๓) ทล.จับยาบ9า ๑๑ กระสอบ และ ๔) ตร.สงขลาพบกญัชา 209 

กก. ถูกทิ้งชายป\า เร>งสืบคาดเช่ือมโยงแกง̈หาดใหญ> ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> รายงาน: 'ยาเสพติด'อกีภัยแทรกซ9อนไฟใต9 ขายกันเกลื่อนชุมชนแบบ 'ร9านสะดวกซือ้'  
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๒–๘ พ.ย. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสทิธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันที่ ๒–๘ พ.ย. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารงุขวัญกําลงัพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๒–๘ พ.ย. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขป[ญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคบัใช*กฎหมาย 

             ในช>วงวันที่ ๒–๘ พ.ย. ๖๒ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบงัคับใช9กฎหมาย ได9แก> เป¢ดเวทีเสวนา 'กมธ.กฎหมาย พบประชาชน' ด9านปชช.ในพื้นที่ ร9อง 

ยกเลกิกฎหมายพิเศษชายแดนใต9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

12 

๔. ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* 

 

การพูดคุยเพื,อสันต ิ
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ประเด็นข5าวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ๑) Live NEWS/THAILAND Several killed in attack in southern Thailand's Yala province, ๒) คนร9ายยิงถล>มจุดตรวจ 

ชรบ.เสียชีวิตเพิ่มรวม15ศพ เร>งสอบปXนที่ถูกปล9น, ๓) ยิงถล>มปsอมชรบ.รับผู9ว>าฯยะลาคนใหม> สังเวย9ศพสาหสั5, ๔) ป\วนยะลา! สุดโหดถล>มยิงปsอมชรบ.-

อส.เลือดท>วมเสียชีวิต14ศพ เจ็บ5ราย, ๕) สรปุใต9ป\วนส>งท9ายตุลาฯ คาร+บอมบ+-กราดยิง-ปะทะดับ 2 ศพ, ๖) ควันหลงคาร+บอมบ+ไม9แก>น คนร9ายใช9 จยย.ป¢ดหัว-

ท9ายคุมก>อเหตุ, ๗) ใกล9วาระ 16 ป�ไฟใต9...สถิติคาร+บอมบ+ไปไกล 56 ลูก!, ๘) คนร9ายบกุโจมตีจุดตรวจ ชรบ.ในยะลา ดับ 14 ศพ-ชิงปXน!, ๙) เป¢ดรายช่ือผู9เสียชีวิต-

บาดเจบ็จากเหตุโจมตี ชรบ.ในยะลา, ๑๐) เมือ่กองกำลังประชาชนตกเปzนเปsา! ประเมิน 4 ป[จจัยไฟใต9ปะทุอีกระลอก, ๑๑) ใต9เดือด-ถล>มชรบ.ตาย15!แม>ทัพ4-

ผบ.ตร.สั่งล>า, ๑๒) Gunmen kill 15 in southern Thailand's 'biggest attack' in recent years, ๑๓) แต>งชุดคล9ายอส.ยิงไม>ย้ัง แฉนาทีฆ>า15ศพ, ๑๔) 

'ป[ตตานี'ป\วน4จุด คาร+บอมบ+บ9านตร., ๑๕) ถล>มปsอมชรบ.สงัเวย15ศพ นายกฯสั่งปรบัแผน-ไล>ล>า  และ  ๑๖) แก¨ง'โจรใต9'ทมิฬ บุกถล>มปsอมชรบ.ตาย15ศพ  

๒. การเมือง ๑) 'หญิงหน>อย'เสียใจคนร9ายฆ>า15ศพ ฉะรัฐบาลใช9งบเยอะแต>ดับไฟไต9ไม>ได9, ๒) 'หญงิหน>อย'เสียใจเหตุการณ+คนร9ายลอบสังหาร 15 ศพ 

สงัเวยความไม>สงบชายแดนใต9, ๓) 'ทวี'จีร้ัฐทบทวนนโยบายดับไฟใต9 หลังเหตุรุนแรงที่ยะลา, ๔) 'วันนอร+'เสียใจเหตุถล>มชรบ.ยะลา เตือนระวังปลุกเร9าสงครามศาสนา, ๕) 

'ไพศาล'วอนหยุดด>ากัน!ยก7ข9อ รบีทำโดยพลันฟX¦นช>วย'ชรบ.'ยะลา, ๖) บทนำมติชน: รัฐไทยและไฟใต9, ๗) บทนำมติชน: รฐัไทยและไฟใต9  และ  ๘) สถานีคิดเลขที่12: 
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ประณามไปเรื่อยๆ  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) เป¢ดตัวดาหลา 4 พันธุ+ใหม> สีสันหลากหลาย, ๒) หนุนปลกูกาแฟสร9างรายได9เกษตรกรชายแดนใต9, ๓) เร>งแบบ2สะพานไทย-มาเลย+, 

๔) หนุนปลูกกาแฟสร9างรายได9เกษตรกรชายแดนใต9, ๕) เตือนเกษตรกรรับมอืโรคใบร>วงยางพารา, ๖) 'ประกันรายได9'ทำศก.ใต9ดีข้ึน๗) 'เศรษฐกิจสีนำเงิน' 

โอกาสและความท9าทาย การท>องเที่ยวนิยามใหม>, ๘) 'กสิกร-ออมสิน'ลดต9นทุน ผุดโครงการ'เอทีเอม็สีขาว', ๙) แนะวิธีปsองกันโรคใบร>วงยางพารา, ๑๐) 

เสนอศอบต.เร>งแก9ป[ญหาที่ดินทำกิน, ๑๑) 'เฉลมิชัย'สั่งคุมโรคระบาดใบร>วงยางพาราก>อนลาม14จว.ใต9, ๑๒) เป¢ดตัว'ดาหลา'4พันธุ+ใหม> รูปลักษณ+สสีันเหมาะส>งออก, ๑๓) 

เกษตรฯเร>งสกัดโรคใบร>วงยางพารา ปsองกันระบาดลาม14จงัหวัดภาคใต9, ๑๔) TPCHโชว+ไตรมาส3โกยกำไร97ล9าน, ๑๕) เกษตรฯ 

เร>งสำรวจพื้นทีร่ะบาดโรคใบร>วงยางพารา พร9อมแจ9งเตือนเกษตรกร 14 จังหวัดภาคใต9, ๑๖) ช9อป ชิม ฟ¢น ไปกับผลไม9เกรดพรเีมียมจาก 'ไปรษณีย+ไทย' 

เสริ+ฟตรงจากสวนถึงบ9าน การันตีความอร>อยที่สุดจนหยุดไม>ได9, ๑๗) ชาวสวนภาคใต9แห>โคน 'ยาง-ปาล+ม' หันปลูก 'กาแฟ'  และ  ๑๘) บูรณาการร>วมกระตุ9นเศรษฐกจิ 

ยกระดับคุณภาพชีวิตชายแดนใต9,  

๒. การพูดคุยเพ่ือสันติสุข ๑) นราฯเสวนา-พูดคุยสันติสุขจงัหวัดใต9  และ  ๒) ปรับรูปแบบเจรจาแก9ป[ญหาใต9ใช9ตปท.คุยผู9ใช9ความรุนแรงโดยตรง,  

๓. กีฬา ๑) โฟกสัลูกหนังไทย: ศึกสายเลอืดไทยในเจลีก/พพีีทีวีสดช9างศึกหนุ>ม, ๒) เป¢ดโผ24แข9งซีเกมส+ เรียกเข9าแคมป¸ลบัคม, ๓) บกุตะลุย, ๔) 

คิงเพาเวอร+คัพเริ่มคัดเลือกภาคใต9, ๕) แบโผ24แข9งคัดบอลโลกดาวดังมาครบ, ๖) เกาะสมุยคว9าชัยบอลคิงเพาเวอร+คัพโซนใต9, ๗) 12 ทีมร>วมเป¢ดศึกคิงเพาเวอร+คัพฯ 

รอบภูมิภาคโซนภาคใต9 คัด 2 ทีมสู>รอบชิง, ๘) ระเบิดศึก 'คิง เพาเวอร+ คัพ' 2019-20 โซนใต9วันแรก ยิงสน่ัน 15 ประตู, ๙) 'ปราสาทสายฟsา' ลงแดนใต9คัดตัวแข9งเยาวชน 

เข9าอะคาเดมี, ๑๐) 'บิก๊อ¨อด' มอบเสื้อทีมชาติไทยให9 'น9าหลิม่' ผู9ชนะประมลูช>วยแข9งป[ตตานี  และ  ๑๑) มอบเสือ้,  

๔. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทV ๑) เปลวสีเงิน คนปลายซอย: พี่น9องใต9เศร9าเราจะสุขหรือ?  และ  ๒) คมชัดลึก: หนทางสู>สันติสุข,  

๕. การเยียวยา ๑) ภาพข>าว: อาลัย, ๒) ปลื้มป�ติ, ๓) ร9านกรอบรูปอาสาขอทำรูปหน9าศพ 15 ผู9เสียชีวิตให9ฟรีๆ, ๔) 'ในหลวง-พระราชินี' 

พระราชทานตะกร9าสิ่งของญาติผู9เสียชีวิต เหตุยิงถล>มปsอมชรบ.ยะลา, ๕) ปชช.เศร9า! ร>วมรดน้ำศพเหย่ือโจรใต9สงัเวย15ศพ เยียวยาครอบครัวละ5แสน, ๖) 

'เทวัญ'ลงพื้นที่ให9กำลังใจปชช. พบพระสงัฆาธิการ3จงัหวัดชายแดนใต9, ๗) 'เทวัญ' ลงพื้นที่พบพระสังฆาธิการ 3 จว.ชายแดนใต9, ๘) 'วันนอร+'ประณาม!คนร9ายถล>มยะลา 
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จี้รัฐบาลเร>งเยียวยาผู9เสียชีวิต-บาดเจ็บ, ๙) 'กอ.รมน.'ยกย>อง ' ชรบ.ยะลา'ผู9เสียสละ เผยเยียวยาผู9เสียชีวิตรายละ5แสน, ๑๐) 'อนุทิน' เสียใจเหตุคนร9ายยิงถล>มปsอม 

ชรบ.ยะลา ส>งปลัด สธ.เย่ียมผู9บาดเจบ็-จนท., ๑๑) ญาติทยอยรับศพ ชรบ.ลำพระยา ไปบำเพ็ญกุศล  และ  ๑๒) ลูกสาวโพสต+อาลยัสูญเสียพ>อ-แม> เหตุคนร9ายยิงถล>มปsอม 

ชรบ.,  

๖. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี รวบหนุ>มเพิง่พ9นโทษ! หลังก>อเหตุประกบยิงเหย่ือบาดเจ็บสาหสั  

๗. การศึกษา ๑) นอร+ทกรุงเทพให9ทุนยช.ใต9, ๒) มหกรรมอาชีวะจังหวัดชายแดนใต9, ๓) 'รมว.พม.'ชวน เด็กสามจงัหวัดชายแดนใต9 

ประกวดภาพวาดชิงทุนการศึกษาพร9อมโล>จากนายกฯ, ๔) สอศ.จัดใหญ> 'มหกรรมอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต9', ๕) อาชีวะจัดงานมหกรรมอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต9  

และ  ๖) สอศ.ปลื้ม!!!วก.โพธ์ิทอง วษท.ร9อยเอ็ด วท.ศรสีะเกษ วท.ชัยภูมิ และวก.ป[ตตานีที่ ได9รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา 3 ครั้งซ9อนในรอบ 10 

ป�,  

๘. สิทธมินุษยชน ๑) กสม.ประณามการก>อเหตุยิงโจมตีปsอมยามชุดชรบ.ยะลา, ๒) 'กสม.' ประณามโจรใต9บุกยิงถล>มปsอมยาม จนท.พลีชีพ 15 ราย, ๓) 

'กสม.'ออกแถลงการณ+ประณามเหตุยิงชรบ.ยะลา ให9กำลงัใจประชาชน-จนท.ในพื้นที่  และ  ๔) กสม. ประณามเหตุโจมตี ชรบ. ยะลา PerMAS 

เสนอคู>ขัดแย9งหลกัคำนึงถึงหลักกฎหมายมนุษยธรรมสากล,  

๙. กระบวนการยุติธรรม ๑) หนุนแยกคุมผู9ต9องขังตามโทษ ตรวจสุขภาพจิตท>านเปาทุก5ป�, ๒) ประธานศาลฎีการอข9อสรปุ'คณากร'ถูกแทรกแซงหรือไม>  และ  ๓) ,  

๑๐. ยาเสพติด ๑) เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: จบัรถบรรทุกขนยานรก, ๒) ลกัลอบ, ๓) 'TO BE NUMBER ONE CAMP'กบัการพัฒนาสมาชิกสู>ความเปzนหน่ึง 

ไม>ใช>ที่หน่ึงจากการแข>งขัน แต>เปzนหน่ึงในครอบครัวเดียวกัน ที่พร9อมจะก9าวเดินไปข9างหน9าพร9อมๆกัน, ๔) ภาพข>าว: จับบิ๊กลอ็ต, ๕) ทล.จบัยาบ9า11กระสอบ, ๖) 

บุกจบัคาม>านรูดกลางเชียงใหม>! รวบเครือข>ายยารายใหญ>-ยึดไอซ+500กก., ๗) ล>าข9ามจังหวัด!กระบะขนยาซิง่แหกด>าน เสียหลักตกข9างทาง-ตร.ขยายผลยึดทรัพย+, ๘) 

ตร.สงขลาพบกัญชา209กก.ถูกทิ้งชายป\า เร>งสืบคาดเช่ือมโยงแก¨งหาดใหญ>  และ  ๙) ตร.ประจวบฯค9นเทรลเลอร+เจอยาบ9า-ไอซ+อื้อ,  

๑๑. การช5วยเหลือประชาชน ๑) ดีเอสไอเป¢ด11 จุดสอบปากคำ ลูกข>ายแชร+แม>มณี, ๒) 'ดีเอสไอ'เตรียมอายัด'แม>มณี'สอบที่กทม. คาด2อาทิตย+รู9ชัด'ใครแม>ทีม-ผู9เสียหาย'  

และ  ๓) ศูนย+อำนวยการแพทย+จงัหวัดชายแดนภาคใต9 ร>วมกับ หน>วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 มอบกายอุปกรณ+ (ไม9เท9าก9านร>ม) แก>ผู9สูงอายุในพื้นที่ ต.บันนังสตา 

อ.บันนังสตา จ.ยะลา,  

๑๒. การยกระดับคณุภาพชีวิต ๑) เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: ต9อนรับนักว่ิงหาทุนช>วยรพ., ๒) ว่ิงเพื่อสุขภาพ, ๓) 
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ท9องถ่ินจงัหวัดยะลาจบัมือธ.ก.ส.แก9ป[ญหาหน้ีนอกระบบให9ชาวบ9าน, ๔) ภาพข>าว: แพทย+แผนไทย, ๕) เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: ว่ิง4.2พันกม.ช>วยรพ.ใต9, ๖) คอลัมน+ 

สดจากเยาวชน: เด็กกรงุมุ>งบูโด ซ>อมโพรงนกเงือก, ๗) เพิม่ทักษะอาชีพช>วยเด็กยากจน, ๘) พบปะ, ๙) อุทยานการเรียนรู9จัดมมุภาษามลายู, ๑๐) ภาพข>าว: ดูแล, ๑๑) 

'ร.ร.แคร+เซ็นเตอร+ยะลา'ช>วยสานฝ[น, ๑๒) สกัดป\วย'ปวดข9อ-ไวรัสซิก9า'พุ>ง, ๑๓) 'ร.ร.แคร+เซ็นเตอร+ยะลา'ช>วยสานฝ[น, ๑๔) สดจากเยาวชน: เด็กกรุงมุ>งบูโด 

ซ>อมโพรงนกเงอืก, ๑๕) 'พญาเสือ'ทลายขบวนการลอบค9า'นกใกล9สูญพันธุ+'ข9ามชาติ, ๑๖) สธ.แนะผปค.พาลูกหลานรับวัคซีนปsองกันหัด-หัดเยอรมัน, ๑๗) สวมเสื้อหนาๆ! 

ประเทศไทย อากาศเริ่มเย็นถึงหนาว เว9นภาคใต9 มีฝนยังเท 40%, ๑๘) หนุ>มอบต.ว่ิงจากป[ตตานีถึงเชียงราย 4,200 กม.ระดมทุนช>วยเหลอืรพ.ชุมชน, ๑๙) ภาพข>าว: 

เพื่อสงัคม, ๒๐) เสมา 2 เป¢ดเทศกาลหนังวิทย+ช้ันดีเพื่อการเรียนรู9 ชวนเยาวชนชมฟรี!, ๒๑) รองผู9อำนวยการรกัษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส>วนหน9า 

เปzนประธานในพิธีมอบแขน - ขาเทียม ให9แก>ผู9พิการในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต9  และ  ๒๒) สามัคคี คือ พลัง เพื่ออาหารกลางวัน ทหารพราน ครู นักเรียน 

และผู9ปกครอง รวมพลัง ลงแขกดำนาเพือ่อาหารกลางวันแก>น9องๆ,  

๑๓. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) 'รองผู9ว>าฯป[ตตานี'ลงพื้นทีใ่ห9กำลงัจนท. หลงัถูกโจรบุกโจมตีฐานชคต., ๒) 'ในหลวง-

พระราชินี'พระราชทานดอกไม9และตะกร9าสิง่แก>ชรบ.ยะลาทีบ่าดเจบ็  และ  ๓) บำรงุขวัญ ชคต.เขาตูม ป[ตตานี,  

๑๔. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) ภาพข>าว: ทอดกฐิน, ๒) ภาพข>าว: พิธีถวายผ9าพระกฐินพระราชทาน ป� 2562, ๓) ไอแบงก+ 

ประกาศรายช่ือผู9โชคดีได9รับแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย+ฟรี ป� 63, ๔) รองผู9อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส>วนหน9า 

เปzนประธานในพิธีถวายผ9าไตรกฐินพระราชทาน ณ วัดนิคม ควนเปล จงัหวัดป[ตตานี, ๕) รองผู9อำนวยการรักษาความมัน่คงภายในภาค 4 ส>วนหน9า 

เปzนประธานในพิธีถวายผ9าไตรกฐินพระราชทาน ณ วัดสิริปณุณาราม จังหวัดยะลา  และ  ๖) ผู9บงัคับหน>วยเฉพาะกจิยะลา ร>วมพิธีฝ[งศพผู9เสียชีวิต 

จากกรณีเหตุคนร9ายยิงถล>มปsอม ชรบ.บ9านทางลุ>ม ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา,  

๑๕. ความร5วมมอืไทย-มาเลยV ประชุมคณะกรรมการระดับสูง (HLC)ไทย-มาเลเซีย ครัง้ที่ 36  

๑๖. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยVสิน ๑) สกัดหนีข9ามชายแดน แฉโจรใต9 ใช9กำลังพวก'หน9าขาว', ๒) วิสามัญโจรใต92ศพ ระอหุนักคาร+บอมบ+-ยิงอส., ๓) 

บทเรียน ขบวนการค9ามนุษย+โรฮีนจา จุดประกายป[ญหา ขจดัยาก ผลประโยชน+สูง ต9องคุมเข9มก.ม., ๔) คอลัมน+ ชีพจรทัว่ไทย, ๕) ชีพจรทั่วไทย, ๖) ภาพข>าว: 

ต9านความรุนแรง, ๗) ข>าวสั้น: ตรวจเข9มหลงัเกิดเหตุคาร+บอมบ+, ๘) คอลัมน+ เปลว สีเงิน คนปลายซอย: '๓ จว.ใต9ที่กำลังเปลี่ยนไป', ๙) ปลุกชาวบ9านสู9ไฟใต9, ๑๐) 

สั่งพัก'จสอ.'ร>วมคดียิงพ>อค9าปลา, ๑๑) คอลมัน+ ทิ้งหมัดเข9ามุม: เดินหน9า เข9าสู>ความสงบเสียท,ี ๑๒) คุมต>อ'โกต̈อก'คดีค9าโรฮิงยา, ๑๓) 
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กลาโหมประณามไร9มนุษยธรรมคนร9ายถล>มชรบ., ๑๔) นายกฯประณามเหตุโจมตีปsอม ชรบ. ยอดตายเจ็บพุ>ง 20 - หญิง 5, ๑๕) แม>ทัพ 4 สั่งปรับแผนห9ามเฝsาปsอม-

นอนฐาน - ปากคำชาวบ9านคนร9ายมีสาหสั, ๑๖) ผบ.ตร.บินด>วนลงใต9 พบคนร9ายใช9เอม็ 79 ถล>มปsอม ชรบ., ๑๗) กองทพัภาค4สั่งพักราชการทหาร! 

เอี่ยวยิงพ>อค9าหัวปลาเสียชีวิตที่หาดใหญ>, ๑๘) ไม>รอด!ซิว'โกต̈อก'เสี่ยพันล9าน พัน'พล.ท.มนัส-โกจง'ค9ามนุษย+โรฮีนจา, ๑๙) ล็อค 1 

ผู9ต9องสงสัยส>อเอี่ยวปล9นรถอบต.วาง'คาร+บอมบ+'โรงพกัป[ตตานี, ๒๐) 'โกต̈อก'นอนคุก!ไร9ญาติประกัน เป¢ดพฤติการณ+สุดโหด'แก¨งค9ามนุษย+โรฮีนจา', ๒๑) 

ป[ตตานีถกแผนคุ9มครองครู รบัมือโจรใต9ป\วน, ๒๒) สงขลาสัง่ยกระดับความปลอดภัยสูงสุด หลังเกิดเหตุการณ+ยิง15ศพที่ยะลา, ๒๓) 'เบตง' เข9มเทศกาล 'ลอยกระทง' 

ระดมมกวาดล9างอาชญากรรมหลงัเกิดเหตุ, ๒๔) 'บิก๊แป¼ะ'บนิด>วนตรวจเหตุยิง15ศพ แย9มเจอหลักฐานเด็ด2วันรู9เรือ่ง, ๒๕) มทภ.4สัง่ตร.ฟ[นบีอาร+เอ็น! 

ยกระดับเข9ม'ค่ำไหนนอนน่ัน', ๒๖) 'บิก๊แดง'ฮึ่ม!สัง่เร>งล>าคนร9ายโจมตี ชรบ.ดับมาลงโทษ, ๒๗) 'บิ๊กแดง'สัง่ปรับแผน เสรมิแกร>งอาสาสมัครชายแดนใต9, ๒๘) 

'มทภ.4'จับตากลุ>มบีอาร+เอ็น สั่งล>าตัวคนร9ายยิงถล>มชรบ., ๒๙) นายกฯสั่งเพิ่มความระมัดระวังจุดเสี่ยงชายแดนใต9, ๓๐) 'ตม.ป[ตตานี'บรูณาการรวบเมียนมาโอเวอร+สเตย+, 

๓๑) ยกย>องชรบ.'ผู9เสียสละ' แฉปXนที่ใช9ก>อเหตุดับ15ศพโยงป\วนหลายพื้นที่, ๓๒) ดีดปาก'ศรสีุวรรณ'!ทบ.กางตัวเลขสวนปมโยงเหตุยิงถล>มชรบ.-ทอล+คโชว+'บิ๊กแดง', ๓๓) 

ล็อคเปsา 4-6 คนแนวร>วมในพื้นที่'ยะลา-ป[ตตานี'ลอบโจมตีชรบ.15 ศพยะลา, ๓๔) เดลินิวส+ 8 พ.ย. เคอร+ฟ¢วชายแดนใต9 มทภ.4กร9าวล9างบาง, ๓๕) ทภ.4สอบวินัยร9ายแรง 

จ.ส.อ.ร>วมฆ>าพ>อค9ายิงหัวปลา โทษสูงสุด ปลดออกจากราชการ, ๓๖) สั่งพกัราชการ ทหาร มทบ.42 เหตุยิงพ>อค9าหัวปลา จ.สงขลา เสียชีวิต, ๓๗) '๓ 

จว.ใต9ที่กำลงัเปลี่ยนไป', ๓๘) 'บิ๊กแดง' เสียใจเหตุยิงถล>มชรบ.ยะลา สั่งดูแลคนเจบ็ เยียวยาครอบครัวผู9เสียชีวิต เลง็ปรบัแผนรกัษาความปลอดภัย, ๓๙) 'บิก๊แดง' เสียใจ 

เหตุลอบทำร9าย ชรบ.ยะลา สัง่ เร>งปรับแผนเสรมิแกร>ง, ๔๐) 'บิ๊กตู>' เผยเพิ่มมาตรการในพื้นทีจุ่ดเสี่ยง พร9อมดูแลปชช. ในพื้นที่ห>างไกล, ๔๑) 'บิ๊กตู>' 

สั่งเพิ่มเข9มปลอดภัยยะลา ยันไม>ให9 'สม รังสี' ใช9ไทยเปzนทางผ>าน, ๔๒) 'ประยุทธ+'ประณามผู9ก>อเหตุรุนแรงที่ยะลา, ๔๓) มทภ.4ปลกุปชช.ฮือต9านโจรใต9 ปรับแผนจรยุทธ+สู9, 

๔๔) 'อนุพงษ+' แง9มความพร9อมเลือกต้ังท9องถ่ิน พร9อมกำชับดูแลเข9มวันลอยกระทง, ๔๕) ป[ตตานีผวา! เพิ่มคุมเข9มรปภ.ปsองโจรใต9ป\วนซ้ำ, ๔๖) ล>าคนร9ายถล>มชรบ.15ศพ, 

๔๗) กอ.รมน.เผย จับแนวร>วมก>อเหตุยิง ชรบ.ยะลา ได9แล9ว 1 คน เร>งขยายผล, ๔๘) ทบ.โต9'ศรสีุวรรณ'โยงเหตุยิงถล>มชรบ.กับ'บิ๊กแดง'จัดทอล+กครั้งก>อน, ๔๙) ทีมโฆษก 

กอ.รมน.ภาค ๔ ส>วนหน9า ต้ังโต̈ะแถลงข>าวเหตุคนร9ายป\วนพื้นที่ป[ตตานี, ๕๐) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส>วนหน9า ร>วมกับ การรถไฟแห>งประเทศไทย 

มอบสิ่งของบำรงุขวัญพนักงาน ทหาร ตำรวจ และเจ9าหน9าทีใ่นการปฏิบัติงาน, ๕๑) สั่งพกัราชการ ทหาร มทบ.42 เหตุยิงพ>อค9าหัวปลา สงขลา เสียชีวิต  และ  ๕๒) 

ร>วมติกแฮชแท¨กประนามผู9ก>อเหตุทำร9ายโจมตีผู9บริสทุธ์ิ ชรบ. ชาวบ9านลำพะยา จ.ยะลา,  

๑๗. การบังคับใช*กฏหมาย ๑) คุณแหน : 3 พฤศจิกายน 2562, ๒) มันฆ>าไม>เลือกเปsาหมาย! มทภ.4 ยกบทเรียน15ศพ ย9อนถามกลุ>มที่ให9ยกเลิกกม.พเิศษ, ๓) 
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ราชกิจจาฯประกาศ'4อำเภอใต9'เปzนพื้นที่ควบคุมตามเดิม  และ  ๔) โฆษกทัพภาค4เศร9าใจ 'ป¢ยบุตร-ช>อ' ตอนมาเย่ียมค>ายปากช่ืนชม แต>ตกเย็นเป¢ดเวทีด>าทหาร,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต5อสถานการณV จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพิ่มข้ึน ในช>วงต9นสัปดาห+ อย>างไรก็ตาม

มีแนวโน9มลดลง ในช>วงปลายสัปดาห+  
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต5างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๒ – ๘ พ.ย. ๖๒ 

       เหตุการณ+กลุ>มผู9ก>อความไม>สงบโจมตีฐานชุดรักษาความปลอดภัยหมู>บ9านที่ตำบลลำพะยา อ.เมอืง จ.ยะลา เมื่อคืนวันที่ ๕ พฤศจิกายน เปzนเหตุให9 ชรบ. เสียชีวิต ๑๕ 

ศพ บาดเจ็บอีก ๔ คน เปzนเหตุการณ+สะเทือนขวัญทีส่ำนักข>าวระดับโลกรายงานพร9อมเพรียงกัน คือ Reuters, AP, AFP, Aljazeera, New York Times, The Guardian 

เปzนต9น ขณะที่สื่อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต9 โดยเฉพาะสื่อมาเลเซียรายงานมากทีสุ่ด รวมทัง้สื่อภาษาอังกฤษในสิงคโปร+ คือ Straits Times และ The Jakartar 

Post ประเด็นหลักๆทีร่ายงาน คือ เปzนเหตุการณ+ที่มผีู9เสียชีวิตมากที่สุดในรอบหลายป� และเปzนที่น>าสังเกตว>าสำนักข>าวต>างประเทศ โดยเฉพาะสือ่จากประเทศตะวันตก 

ยังคงมีรปูแบบการเขียนข>าวเหตุการณ+ความรุนแรงในจงัหวัดชายแดนภาคใต9 ด9วยการมีข9อความขยายว>า 

    - จังหวัดชายแดนภาคใต9เปzนภูมิภาคเดียวในประเทศไทยที่มีประชากรมุสลิมเปzนประชากรส>วนใหญ>ในประเทศที่มปีระชากรส>วนใหญ>เปzนชาวพุทธ 

    - จังหวัดชายแดนไทยภาคใต9เปzนพื้นที่ทีก่องกำลังติดอาวุธมาเลย+มสุลิมต>อสู9กับรัฐไทย ที่ยึดครองดินแดนแห>งน้ี (colonized) มาเปzนเวลาหน่ึงร9อยป�แล9ว 

    สื่อบางสำนัก คือ New York Times เขียนข>าวแบบลื่นไถล (slippery) จากเหตุการณ+โจมตี ชรบ. ที่ ยะลา ไพล>เปzนเขียนถึงกฏหมายพิเศษ โดยสมัภาษณ+ Brad Adams 

แห>ง Human Right Watch ที่ให9ความเห็นว>า ทหารในพื้นที่ไม>ควรใช9อำนาจควบคุมตัวผู9ต9องสงสัย โดยไม>อนุญาตให9พบทนายความ และ ญาติ  

    ขณะที่ AFP เขียนถึงอบัดุลเลาะห+ อีซอมูซอ ทีม่ีอาการสมองบวมหมดสติหลังถูกควบคุมตัวสอบปากคำที่ค>ายทหารไม>ถึง ๒๔ ช่ัวโมงว>าเหตุการณ+ล>าสุดที่ก>อให9เกิดความ

ไม>พอใจ และ เหตุรุนแรงก>อนหน9าน้ี 

 

๕.๑ การรายงานข>าวเหตุการณ+แบบดีความปรากฏการณ+ เหตุการณ+โจมตีสงัหารโหด ชรบ.ที่ต.ลำพะยา (ตีความระดับความรุนแรง) 

สำนักข>าว AP รายงานว>า เช่ือว>าเปzนการโจมตีกองกำลังฝ\ายรัฐบาลทีม่จีำนวนผู9เสียชีวิตมากทีสุ่ดนับต้ังแต>กลุ>มกบฏแบ>งแยกดินแดนต>อสู9กับรัฐไทยในรอบ ๑๕ ป�ทีผ่>านมา 

(Gunmen in insurgency-wracked southern Thailand killed 15 village defence volunteers and wounded five security personnel in what is 

believed to be the deadliest attack on government forces since the separatist rebellion began 15 years ago.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.thestar.com.my/news/regional/2019/11/07/15-shot-dead-in-thai-strike 

สำนักข>าว Reuters พาดหัวข>าวว>า : กลุ>มติดอาวุธสังหาร ๑๕ ศพ ในภาคใต9ของไทย เปzนการโจมตีที่สร9างความสูญเสียมากที่สุดในรอบหลายป� 
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Gunmen kill 15 in southern Thailand's worst attack in years 

หมายเหตุรายงานข>าวช้ินถูกนำไปเผยแพร> ในสื่อมาเลเซียและสิงคโปร+ 

ที่มาข9อมูล : https://www.thestar.com.my/news/world/2019/11/06/officials-say-at-least-15-killed-in-attack-in-thailand039s-restive-south 

https://www.malaysiakini.com/news/498787 

https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/officials-say-at-least-15-killed-in-attack-in-thailands-restive-south 

 

สำนักข5าว AFP พาดหัวข5าวว5า : กลุ>มกบฎตกเปzนผู9ต9องสงสัยลงมือสังหาร ๑๕ ศพ ในภาคใต9ของประเทศไทย 

15 killed in suspected rebel attacks in Thailand's south: Army 

หมายเหตุ รายงานช้ินมีการนำไปเผยแพร>ในสื่ออินโดนีเซีย 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.thejakartapost.com/seasia/2019/11/06/15-killed-in-suspected-rebel-attacks-in-thailands-south-army-.html 

 

New York Times สื่ออเมริกัน รายงานว>า มือปXนสังหารประชาชนเสียชีวิต ๑๕ ศพ ที่ภาคใต9ของประเทศไทยเมือ่คืนวันอังคาร นับเปzนการเหตุการณ+รุนแรงทีสุ่ดในรอบ

หลายป�ในดินแดนที่มีการสู9รบของกลุ>มติดอาวุธในพื้นที่ชายแนใต9ของประเทศไทย 

Gunmen killed at least 15 people at a security checkpoint in southern Thailand on Tuesday night, the worst outbreak of violence in years in 

the country’s insurgency-plagued border region. 

ที่มาข9อมลู : https://www.nytimes.com/2019/11/06/world/asia/thailand-violence-insurgency.html?searchResultPosition=1 

๕.๑.๑ การรายงานข>าวแบบมบีรบิทขยายปรากฏการณ+ที่เกดิข้ึน  
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สำนักข>าว AP รายงานว>า กลุ>มกบฏติดอาวุธมีความเช่ือมโยงกับขบวนการที่ช่ือว>า Barisan Revolusi Nasional ขบวนการแบ>งแยกดินแดนทีท่รงอิทธิพลทีสุ่ด ปฏิบัติการ

โดยสมาชิกในท9องถ่ินที่มีอสิระในการตัดสินใจ มกัใช9วิธีซุ>มโจมตี เช>นการปฏิบัติการโดยรถยนต+หรือมอเตอร+ไซค+ลอบสงัหาร การวางระเบิดข9างทาง ทัง้น้ีกลุ>มน้ีมีการรวม

กำลังปฏิบัติการเปzนครั้งคราวเพื่อผลางการเมืองหรือโชว+ศักยภาพ 

ดอน ปาทาน นักวิเคราะห+ด9านความมั่นคง บอกว>า กลุ>มติดอาวุธมักหลกีเลี่ยงการโจมตี ชรบ. แต>หาก ชรบ.มีการปรับบทบาทขันแข็งในการไล>ล>ากลุ>มกบฏติดอาวุธ 

สถานการณ+ในพื้นทีอ่าจเปลี่ยนแปลง 

(Most insurgents appear to be linked to the Barisan Revolusi Nasional, the most influential of the separatist groups, though local members 

operate with some autonomy. Generally, they stage hit-and-run attacks, such as drive-by shootings and ambushes with roadside bombs. 

They are also known for occasional coordinated attacks when seeking to make a political point with a show of strength. 

Don Pathan, a security analyst closely watching the conflict, said the militants did not usually attack village defence volunteers, but if those 

units started taking an active role in chasing the insurgents, the situation could change. — AP) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.thestar.com.my/news/regional/2019/11/07/15-shot-dead-in-thai-strike 
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สำนักข>าว AFP อ9างความเห็นดอน ปาทาน อธิบายเหตุรุนแรงในพื้นทีจ่ชต.ว>ามีจำนวนลดลงในรอบป�ทีผ่>านมา แต>การปฏิบัติการโจมตีแต>ละครั้งมีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน 

พร9อมทั้งอธิบายการโจมต>เมื่อวันอังคารที่ต.ลำพะยา ว>า เปzนการสนธิกำลังจากหลายพื้นที่ครั้งใหญ>ที่สุดในรอบหลายป� และการโจมตีครั้งน้ีเพิ่อให9ผู9คนตระหนักว>าขบวนการ

ยังมีตัวตน 

(The incidents have been fewer in recent years, but the hits have been "more intense", said Don Pathan, an expert on the so-called Deep 

South.  

Tuesday's attack marked the largest coordinated effort "in a very long time", he added. 

"It (the attack) is a reminder that they are still here," he said.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.thejakartapost.com/seasia/2019/11/06/15-killed-in-suspected-rebel-attacks-in-thailands-south-army-.html 

 

สำนักข>าว Aljazeera รายงานว>า ความตึงเครียดในพ9นที่ จชต.เพิ่มสูงข้ึน ภายหลงัมรีข9อกล>าวหาว>านายอับดุลเลาะห+ อีซอมูซอ ชายมุสลิมวัย ๓๒ ป� ถูกทำร9ายระหว>างถูก

ควบคุมตัวเพื่อสอบปากคำในค>ายทหารทำให9มีอาการบาดเจบ็ข้ันโคม>า และเสียชีวิตในเวลาต>อมา 

(Tensions also spiked rose in the region in the south over allegations that 32-year-old Abdullah Esormusor, a Muslim man, was beaten so badly 

during military interrogation that he fell into a coma. He later died of his wounds.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.aljazeera.com/news/2019/11/killed-attack-southern-thailand-yala-province-191106024858825.html 
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๕.๑.๒ การรายงานข>าวโดยเช่ือมโยงกับบรบิทประวัติศาสตร+จชต. 

สำนักข>าว Reuters รายงานข>าวโดยใส>บรบิททางประวัติศาสตร+ว>า กลุ>มกบฎแบ>งแยกดินแดนที่เกิดข้ึนกว>าหน่ึงทศวรรษในดินแดนที่คนมาเลย+มสุลิมเปzนประชากรส>วนใหญ>

ที่ประเทศที่มีประชากรพุทธเปzนคนส>วนใหญ> ส>งผลให9มผีู9เสยีชีวิตราว ๗,๐๐๐ คน นับต้ังแต>ป� ๒๕๔๗ เปzนต9นมา ในพื้นที่จังหวัดป[ตตานี ยะลา นราธิวาส ทั้งน้ีอ9างองิจาก

ข9อมูลของศูนย+ระวังสถานการณ+จงัหวัดชายแดนภาคใต9 

กลุ>มกบฏบางกลุ>ม มีจุดประสงค+ในการต>อสู9เพื่อปลดปล>อยดินแดนแห>งน้ีเปzนรัฐเอกราช 

(A decade-old separatist insurgency in predominantly Buddhist Thailand's largely ethnic Malay-Muslim provinces of Yala, Pattani, and Narathiwat 

has killed nearly 7,000 people since 2004, says Deep South Watch, a group that monitors the violence. 

The population of the provinces, which belonged to an independent Malay Muslim sultanate before Thailand annexed them in 1909, is 80 

percent Muslim, while the rest of the country is overwhelmingly Buddhist. 

Some rebel groups in the south have said they are fighting to establish an independent state.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.thestar.com.my/news/world/2019/11/06/officials-say-at-least-15-killed-in-attack-in-thailand039s-restive-south 

https://www.malaysiakini.com/news/498787 

https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/officials-say-at-least-15-killed-in-attack-in-thailands-restive-south 

 

สำนักข>าว AFP รายนงานว>า กลุ>มกบฏต>อสู9กับรัฐไทยซีง่มปีระชากรส>วนใหญ>นับถือศาสนาพุทธ เพื่อให9ได9มาซึ่งอำนาจการปกครองตนเอง ในดินแนซึ่งรัฐไทยยึดครอง 

(colonized) มานานกว>าหน่ึงร9อยป�  
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Rebels seeking autonomy for the culturally distinct region bordering Malaysia have been fighting the Buddhist-majority Thai state, which 

colonised the area over a century ago. 

ที่มาข9อมลู ; https://www.thejakartapost.com/seasia/2019/11/06/15-killed-in-suspected-rebel-attacks-in-thailands-south-army-.html 

 

๕.๒ สำนักข>าว Bernama รายงานเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน อ9างคำให9สมัภาษณ+ของโต̈ะฮัสซันนุดดิน ฮัสซัน ผู9บญัชาการตำรวจรัฐกลันตัน ระหว>างตรวจตราสถานการณ+ที่

พรมแดนมาเลเซีย-ไทย ที่อ.ตุมป[ต ซึ่งอยู>ติดกับอ.ตากใบ จ.นราธิวาส ว>า ได9มีคำสั่งให9ตำรวจรัฐกลันตันเพื่มมาตรการตรวจตราเข9มงวดตลอดแนวพรมแดนรัฐกลันตัน 

ภายหลังเกิดเหตุการณ+สังหารหมู> ๑๕ ศพที่อ.เมือง ยะลา 

ผู9บัญชาการตำรวจรัฐกลันตันบอกว>า เขายังไม>วางใจว>าผู9ก>อเหตุไม>สงบอาจหลบหนีข9ามพรมแดนเข9าประเทศมาเลเซีย พร9อมกันน้ันดาโต̈ะฮัสซันนุดดิน ได9เตือนชาวมาเลเซีย

ให9เพิ่มความระมดัระวังหากเดินทางเข9าไปในพื้นที่ จชต. 

(The police did not rule out the possibility that the suspects involved in the violent attacks in Yala, southern Thailand, which killed 15 people 

on Wednesday (Nov 6), have escaped to Malaysia. 

Kelantan police chief Datuk Hasanuddin Hassan said security along the Kelantan-Thailand border will be beefed up and that he had called on 

all district police chiefs along the border to take proactive measures. 

He said police viewed the matter seriously even though no Malaysians were affected by the incident. 

"We will take precautionary measures by strengthening security control at the border. On this issue, Kelantan police will also consult with Bukit 

Aman before taking any further actions,” he told reporters here Thursday (Nov 7). 
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Hasanuddin also advised members of the public be cautious when travelling to southern Thailand.) 

 

ที่มาข9อมลู ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/11/07/yala-attack-police-tighten-security-at-kelantan-thailand-border 

http://www.bernama.com/en/news.php?id=1787473 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


