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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๗ - ๑๓ ธ.ค. ๖๒ พบว>า มขี>าวเชิงบวก ๑๓๙ ข>าว จากที่ม ี

๑๕๗ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๓๐ พ.ย. ๖๒-๖ ธ.ค. ๖๒) ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกับ จชต. มขี>าวเชิงลบ ๓๐ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีม่ ี๓๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๓๐ 

พ.ย. ๖๒-๖ ธ.ค. ๖๒)  

          ประเด็นเชิงลบ ได*แก: 

๑) อาชญากรรมในพ้ืนท่ี: ซุ>มยิงอดีตกำนันจะแนะสาหสั 

๒) เหตุร*ายรายวัน:   ๑) แฉแก\งบึ้ม 'ตำรวจเทพา' แก9แค9นจนท.วิสามัญ ๒ แกนนำ, ๒) ป`วนปaตตานี ๒ จุด! พบวัตถุคล9ายระเบิด-ยิงก>อกวนจุดตรวจทหารพราน 

และ ๓) ยิงดับ หน.จุฬาภรณ+พฒันา ๗ ส>อโยงตอบโต9ทลาย "ซัพพอร+ต ไซต+" 

๓) การเมือง: ๑) เกณฑ+สำคัญที่จะเกิดในเมืองรัตนโกสินทร+ปi 2563, ๒) 'เด็กวันนอร+' ข้ึนโรงพักฟpอง 'ผู9กองปเูค็ม' โพสต+หมิ่นประมาท ว>าเกี่ยวข9องเหตุ 

ก>อความไม>สงบ, ๓) ค>าแรงข้ันต่ำ รบ. ทำไม>ได9เหมือน 'หาเสยีง' และ ๔) คอลมัน+: บทความพเิศษ: จับกระแส Talk of the Town ใน 'งูเห>าประชาชาติ' ที่ชายแดนใต9 

๔) การพูดคุยเพ่ือสันติสุข: ๑) สันติภาพชายแดนใต9: การพูดคุยจะไปทางไหน และ ๒) พูดคุยสันติสุขควรแจ9งให9 ปชช. รับรู9 

๕) สิทธิมนุษยชน: ๑) นักกฎหมายสิทธิฯ ชงปฏิรปูกระบวนการยุติธรรมทางอาญาฯ ต>อ กมธ.กฎหมายฯ, ๒) "๑๕ ศพลำพะยา - อับดุลเลาะ" ๒

เหตุจากชายแดนใต9ทำสิทธิมนุษยชนไทยถอยหลัง และ ๓) ๑๐ ข9อเด>นด9อยสิทธิมนุษยชนไทย 

     ประเด็นข:าวเชิงบวก ได*แก:  

๑) เทคโนโลยีในการแก*ไขปTญหา จชต.: กอ.รมน. หนุนสร9าง 'หุ>นยนต+ป�นยิงน้ำ'  

๒) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: นายทุนจีนหันมาลงทุนปaตตานี จัดประกอบฟอร+นิเจอร+ส>งสหรัฐอเมริกา คาด ๓ ปiเพิ่มคนงาน ๒๕๐๐ คน,  

๓) การ รปภ.ชึวิต/ทรัพย\สิน: ๑) หมายจับเพิ่ม ๖ ผู9ต9องหาฆ>าหมู> ๑๕ ศพ ปpอม ชรบ., ๒) จบัแล9ว '๒ มือป�น 'ยิงดับ' หน.ป`าไม9' รบัถูกจ9าง-ไม>ซัดทอด, ๓) 

ล>าแก\งโจรใต9ลอบบึ้ม 'ตำรวจเทพา' เป�ดแผนสังหาร-ล็อกเปpาทีมลงมือ และ ๔) รายงานพเิศษ : แม>ทัพภาคที ่๔ ปaญหาบุคคล ๒ สัญชาติ (ไทย-มาเลเซีย) ลุยเดินหน9าพิสจูน+ 

จริงจังลดผลกระทบต>อความมั่นคง  
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๔) ยาเสพติด: ๑) ปส. แถลงกวาดล9างแก\งยา, ๒) หาดใหญ>-หนุ>มค9าไอซ+, ๓) จับ 'นุช' หนุ>มค9ายาปล>อยโฮ ห>วงเมียเพิง่คลอดลูก ๒ เดือน, ๔) สมศักด์ิดันกระท>อม 

พ9นบัญชียาเสพติด เตรียมต้ัง กก.ศึกษา ผลดี-เสียต>อสุขภาพ และ ๕) รวบหนุ>มร9านอาหาร รบัจ9างขนยาบ9า จากกรงุเทพฯไปส>งที่ยะลา 

          จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสือ่มวลชน ส>งผลให9ระดับการรบัรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ค>อนข9างคงที่ จาก ๒.๔๓ 

ในสัปดาห+ที่แล9ว (๓๐ พ.ย. ๖๒ - ๖ ธ.ค. ๖๒) เป�น ๒.๕๒ ในสัปดาห+น้ี  

 ในส:วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต:างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช:วงวันท่ี ๗–๑๓ ธ.ค. ๖๒ ดังน้ี 

       รอบสปัดาห+น้ีมีข>าวเกี่ยวกบัจงัหวัดชายแดนภาคใต9ที่รายงานในสื่อต>างประเทศน9อยมาก ประเด็นทีร่ายงานมีดังน้ี คือ สำนักข>าว Bernama รายงานเหตุคนร9ายลอบ

จุดระเบิดแสวงเครือ่งขณะรถป�กอัพบรรทกุตำรวจลาดตระเวนในพื้นที ่อ.เทพา จ.ว.ส.ข. ว่ิงผ>านเป�นเหตุให9ตำรวจได9รบับาดเจบ็ ๕ นาย 

      ส>วนอีกข>าวเป�นประเด็นเชิงบวก นักธุรกิจย9ายฐานการผลิตเฟอร+นิเจอร+จากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาเป�ดโรงงานผลติเฟอร+นิเจอร+ไม9 ที่ อ.หนองจิก จ.ปaตตานี 

รายงานโดย Benarnews.org สะท9อนความเช่ือมั่นต>อการลงทุนใน จชต. และ ศักยภาพการลงทุนในพื้นที ่
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๒. ผลการวิเคราะห\สารสนเทศด*านการประชาสมัพันธ\ ประจำวันท่ี ๗–๑๓ ธ.ค. ๖๒ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข:าวเชิงบวก และประเด็นข:าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๗-๑๓ ธ.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก (เส9นทึบสีเขียว) ๑๓๙ ข>าว จากที่ม ี๑๕๗ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๓๐ พ.ย. ๖๒-๖ ธ.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกบั จชต. (เส9นทึบสีแดง) มขี>าวเชิงลบ ๓๐ ข>าวในสปัดาห+น้ี จากที่ม ี๓๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๓๐ 

พ.ย. ๖๒-๖ ธ.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่
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๒.๒ ค:าสัดส:วนระหว:างข:าวเชิงบวก และข:าวเชิงลบ 

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

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

2019-11-30 23 1 23 

2019-12-01 21 3 7 

2019-12-02 30 11 2.73 

2019-12-03 15 2 7.5 

2019-12-04 28 6 4.67 

2019-12-05 27 6 4.5 

2019-12-06 13 3 4.33 

 22.43 4.57 4.91 

2019-12-07 16 0 16 

2019-12-08 11 1 11 

2019-12-09 31 1 31 

2019-12-10 20 3 6.67 

2019-12-11 21 7 3 

2019-12-12 18 7 2.57 

2019-12-13 22 11 2 

 19.86 4.43 4.48 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ:งเล็ง ในช:วงวันท่ี ๗–๑๓ ธ.ค. ๖๒ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช>วงวันที่ ๗-๑๓ ธ.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพือ่สันติสุข ๑ ข>าว จากที่ม ี ๘ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๓๐ พ.ย. ๖๒-๖ ธ.ค. ๖๒) 

สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกบั จชต. มีข>าวเชิงลบ ๒ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ไม>ม ี ข>าวใน 

สัปดาห+ที่แล9ว (๓๐ พ.ย. ๖๒-๖ ธ.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> แกนนำพูโล 

เรียกร9องใช9แนวทางเจรจา แก9ปaญหาความไม>สงบในพื้นทีช่ายแดนใต9 ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) สันติภาพชายแดนใต9: การพูดคุยจะไปทางไหน และ ๒) 

พูดคุยสันติสุขควรแจ9งให9 ปชช. รับรู9 
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๗-๑๓ ธ.ค. ๖๒ มขี>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๙ ข>าว จากที่ม ี๙ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๓๐ พ.ย. ๖๒-๖ ธ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

เพิ่มข้ึน ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) แฉแก\งบึ้ม 'ตำรวจเทพา' แก9แค9นจนท.วิสามัญ ๒ แกนนำ, ๒) ป`วนปaตตานี ๒ จุด! พบวัตถุคล9ายระเบิด-

ยิงก>อกวนจุดตรวจทหารพราน และ ๓) ยิงดับ หน.จุฬาภรณ+พัฒนา ๗ ส>อโยงตอบโต9ทลาย "ซัพพอร+ต ไซต+" 
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๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๗-๑๓ ธ.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการเมอืงเกี่ยวกบั จชต. ๒ ข>าว จากที่ม ี๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๓๐ พ.ย. ๖๒-๖ ธ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ในส>วนข>าวเชิงลบฯ ม ี๙ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีม่ี ๑๐ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๓๐ พ.ย. ๖๒-๖ ธ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน 

ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> 'บิ๊กป�อก 'มอบนโยบายแก9ไฟใต9  ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) เกณฑ+สำคัญทีจ่ะเกิดในเมืองรัตนโกสินทร+ปi 2563, ๒) 'เด็กวันนอร+' ข้ึนโรงพักฟpอง 

'ผู9กองปูเค็ม' โพสต+หมิ่นประมาทว>าเกี่ยวข9องเหตุก>อความไม>สงบ, ๓) ค>าแรงข้ันต่ำ รบ. ทำไม>ได9เหมอืน 'หาเสียง' และ ๔) คอลัมน+: บทความพิเศษ: จับกระแส Talk of the 

Town ใน 'งูเห>าประชาชาติ' ที่ชายแดนใต9 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย\สิน 

 
ในช>วงวันที่ ๗-๑๓ ธ.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๒๒ ข>าว จากที่ม ี๒๗ ข>าวในสปัดาห+ที่แล9ว (๓๐ พ.ย. ๖๒-๖ ธ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ  ค>อนข9างคงที่ ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีข>าวเชิงลบ ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี ๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๓๐ พ.ย. ๖๒-๖ ธ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ส>องทัพขุนพลใต9 'เดฟ-เกรียง-ต9น' ทีมเวิร+กดับไฟใต9, ๒) เป�ด "บันทึก" ผู9ต9องหาคดีฆ>าหมู> ลำพะยา กับคำสัญญา 

"ทวงคืนแผ>นดิน", ๓) หมายจับเพิ่ม ๖ ผู9ต9องหาฆ>าหมู> ๑๕ ศพ ปpอม ชรบ., ๔) หนุนต้ังสมาคมความมั่นคงพทุธใต9, ๕) จับแล9ว '๒ มือป�น 'ยิงดับ' หน.ป`าไม9' รับถูกจ9าง-

ไม>ซัดทอด, ๖) ล>าแก\งโจรใต9ลอบบึ้ม'ตำรวจเทพา' เป�ดแผนสังหาร-ล็อกเปpาทีมลงมือ, ๗) รายงานพิเศษ : แม>ทัพภาคที ่ ๔ ปaญหาบุคคล ๒ สัญชาติ (ไทย-มาเลเซีย) 

ลุยเดินหน9าพิสจูน+จริงจังลดผลกระทบต>อความมั่นคง และ ๘) ชุดจรยุทธ+ตามกลิ่นโจรใต9 ขุดเจออุปกรณ+ประกอบระเบิดฝaงดิน ๗ จุด, ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> สส.-ชุมชนใต9ห>วง 

จนท.รัฐใช9อำนาจ ค9นบ9านยามวิกาล  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๗-๑๓ ธ.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๓๓ ข>าว จากที่ม ี๑๙ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๓๐ พ.ย. ๖๒-๖ ธ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในสปัดาห+น้ี จากทีม่ี ๒ ข>าวในสปัดาห+ที่แล9ว (๓๐ พ.ย. ๖๒-๖ ธ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ลงนามพฒันาพืชเศรษฐกิจเพื่อผลิตไฟฟpา, ๒) คนมุสลิม อสังหาฯ และการต้ังถ่ินฐาน, ๓) 

นายทุนจีนหันมาลงทุนปaตตานี จัดประกอบฟอร+นิเจอร+ส>งสหรัฐอเมริกา คาด ๓ ปiเพิ่มคนงาน ๒๕๐๐ คน, ๔) ด>านศุลกากรเบตงตรวจเข9มเหล9าบหุรี-่สินค9าเกษตรต9อง 

ห9ามเข9าไทยช>วงเทศกาลปiใหม>, ๕) กนอ. เดินสายโรดโชว+เยอรมันดึงลงทุนไทย, ๖) กรมเจรจาฯ' โชว+นโยบายปi ๖๓ เร>งเจรจา FTA สร9างโอกาสให9สินค9า 

และบริการของไทยทั่วประเทศ, ๗) กยท. เดินหน9ายับย้ังสถานการณ+แพร>ระบาดของโรคใบร>วงชนิดใหม>ในยางพารา ประสานงาน กษ. พร9อมสนับสนุนมาตรการ 

ให9ความช>วยเหลือควบคุมโรค เยียวยาเกษตรกรชาวสวนยางเร>งด>วน และ ๘) ดันปลดล็อกดิวต้ีฟรีชายแดนใต9 ไฟเขียวคนไทยช็อป ๒ หมื่น/ครั้ง ไม>มีข>าวเชิงลบ ในสปัดาห+น้ี 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันที่ ๗-๑๓ ธ.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๘ ข>าว จากที่ม ี ๕ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๓๐ พ.ย. ๖๒-๖ ธ.ค. ๖๒) ๘ ข>าวใน สัปดาห+น้ี ) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด มขี>าวเชิงลบ ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ไม>มีข>าวในสปัดาห+ที่แล9ว (๓๐ พ.ย. 

๖๒-๖ ธ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ปส. แถลงกวาดล9างแก\งยา, ๒) หาดใหญ>-หนุ>มค9าไอซ+, ๓) จบั 'นุช' 

หนุ>มค9ายาปล>อยโฮ ห>วงเมียเพิง่คลอดลูก ๒ เดือน, ๔) สมศักด์ิดันกระท>อม พ9นบัญชียาเสพติด เตรียมต้ัง กก.ศึกษา ผลดี-เสียต>อสุขภาพ และ ๕) รวบหนุ>มร9านอาหาร 

รับจ9างขนยาบ9า จากกรงุเทพฯไปส>งที่ยะลา ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> 'ปส.'โชว+ตะครุบ ผู9ใหญ>บ9านดีเด>น ขนกัญชา ๓๐๐ โล จับแม็คไกเวอร+ขายไอซ+ออนไลน+  
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

            ในช>วงวันที่ ๗–๑๓ ธ.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ได9แก> ๑) นักกฎหมายสทิธิฯ ชงปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาฯ ต>อ กมธ.กฎหมายฯ, 

๒) "15 ศพลำพะยา - อับดุลเลาะ" 2 เหตุจากชายแดนใต9ทำสิทธิมนุษยชนไทยถอยหลัง และ ๓) 10ข9อเด>นด9อยสิทธิมนุษยชนไทย 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

           ในช>วงวันที่ ๗–๑๓ ธ.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารงุขวัญกําลงัพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปTญหา จชต. 

           ในช>วงวันที่ ๗–๑๓ ธ.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปaญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคบัใช*กฎหมาย 

           ในช>วงวันที่ ๗–๑๓ ธ.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

12 

๔. ประเด็นท่ีส:งผลกระทบต:อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต:อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส:งผลกระทบต:อการรับรู* 
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ประเด็นข:าวเชิงลบ 

๑. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ซุ>มยิงอดีตกำนันจะแนะสาหสั  

๒. เหตุร*ายรายวัน ๑) แฉแก\งบึ้ม'ตำรวจเทพา' แก9แค9นจนท.วิสามัญ2แกนนำ, ๒) คนร9ายลอบกัดวางบึ้ม'ตำรวจเทพา'ชุดรปภ.ครู เจบ็5นาย, ๓) ป`วนปaตตานี2จุด! 

พบวัตถุคล9ายระเบิด-ยิงก>อกวนจุดตรวจทหารพราน, ๔) บึม้รปภ.ครสูงขลาเจ็บ5 ปaตตานีหอตรวจการณ+ทหารถูกยิง, ๕) ดักบึ้มรถตำรวจเทพาเจ็บ 5, ๖) 

บึ้มตร.คุ9มครองครูใต9-บาดเจ็บ5, ๗) ยิงดับ หน.จุฬาภรณ+พฒันา 7 ส>อโยงตอบโต9ทลาย "ซัพพอร+ต ไซต+"  และ  ๘) คอลัมน+ เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: บึ้มตร.ชุดรปภ.ครเูจบ็5  

๓. การเมือง ๑) เกณฑ+สำคัญที่จะเกิดในเมืองรัตนโกสินทร+ปi 2563, ๒) 'เด็กวันนอร+'ข้ึนโรงพักฟpอง'ผู9กองปเูค็ม' โพสต+หมิ่นประมาทว>าเกี่ยวข9องเหตุก>อความไม>สงบ, ๓) 

ปช.แจ9งจับ'ปูเค็ม'โยงไฟใต9, ๔) ปช.แจ9งจบัผู9กองปูเค็มโยงไฟใต9, ๕) บทนำมติชน: เริม่ทวงสัญญา, ๖) ค>าแรงข้ันต่ำรบ.ทำไม>ได9เหมือน'หาเสียง', ๗) บทนำมติชน: 

เริ่มทวงสญัญา, ๘) บทความพิเศษ: ข้ึนค>าแรง 425 บาทได9แค>ฝaน? ลูกจ9างช็อก เพิม่ 5-6 บาททั่ว ปท.  และ  ๙) คอลัมน+: บทความพิเศษ: จับกระแส Talk of the Town 

ใน 'งูเห>าประชาชาติ' ที่ชายแดนใต9  

๔. การพูดคุยเพ่ือสันติสุข ๑) สันติภาพชายแดนใต9: การพดูคุยจะไปทางไหน  และ  ๒) พูดคุยสันติสุขควรแจ9งให9ปชช.รับรู9  

๕. สิทธมินุษยชน ๑) นักกฎหมายสิทธิฯ ชงปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาฯ ต>อ กมธ.กฎหมายฯ, ๒) "15 ศพลำพะยา - อับดุลเลาะ" 2 

การพูดคุยเพื,อสันตสิขุ 
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เหตุจากชายแดนใต9ทำสิทธิมนุษยชนไทยถอยหลัง, ๓) 10ข9อเด>นด9อยสทิธิมนุษยชนไทย  และ  ๔) 10ข9อเด>นด9อยสิทธิมนุษยชนไทย  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. ทุจริตคอร\รัปชั่น ศอ.บต.ประกาศเจตนารมณ+ ต>อต9านคอร+รปัช่ัน  

๒. ความร:วมมือไทย-มาเลย\ ๑) เดินหน9า AEC: เส9นทางองค+ความรู9มาเลเซีย-ไทย 1.0 'I'm in Your Heart'  และ  ๒) คอลัมน+ เดินหน9า AEC: 

เส9นทางองค+ความรู9มาเลเซีย-ไทย 1.0 'I'm in Your Heart',  

๓. กระบวนการยุติธรรม ความร>วมมือ  

๔. เทคโนโลยีในการแก*ไขปTญหา จชต. กอ.รมน.หนุนสร9าง'หุ>นยนต+ป�นยิงน้ำ'  

๕. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลัมน+: มุมมุสลิม: นักศึกษาไทยมุสลิมในอินเดีย (4), ๒) เดลินิวส+วาไรต้ี: สายน้ำหลอมวัฒนธรรม อัตลักษณ+...ชุมชนรมิเจ9าพระยา๓) 

คอลัมน+ เดลินิวส+วาไรต้ี: สายน้ำหลอมวัฒนธรรม อัตลกัษณ+...ชุมชนริมเจ9าพระยา, ๔) ชวนดู'สุริยุปราคา'โผล>ส>งท9ายปi62, ๕) คอลัมน+ อาศรมมิวสิก: 

พิพิธภัณฑ+ดนตรีที่มีชีวิต ครูเบเย็ง เซง็ อาบู, ๖) คอลัมน+ อาศรมมิวสกิ: พิพิธภัณฑ+ดนตรีที่มีชีวิต ครูเบเย็ง เซ็ง อาบ,ู ๗) พระพทุธสิหงิค+ รัชกาลที่ 1 กับการเมืองไทย 

สมัยคณะราษฎร, ๘) พระพทุธสหิิงค+ รัชกาลที่ 1 กับการเมอืงไทย สมัยคณะราษฎร, ๙) ชมรมพระเครื่อง: หลวงปูท̀วด วัดตานีนรสโมสร, ๑๐) คอลมัน+ ชมรมพระเครื่อง: 

หลวงปู`ทวด วัดตานีนรสโมสร, ๑๑) มส.แต>งต้ังทีป่รกึษาจังหวัดยะลา, ๑๒) บวชแล9วอยากพฒันาวัด 'มาเลย+หมื่นล9าน'ลงขันทาสีรมิน้ำ  และ  ๑๓) บริติช เคานซลิ 

ดึงดีไซน+เนอร+อังกฤษ ปรับโฉมงานคราฟท+ชุมชน วางโมเดลธุรกิจย่ังยืน โชว+ไอเทม็ต9องมีจาก 'วานีตา - ไทลื้อ' ในเชียงใหม>ดีไซน+วีค 2019,  

๖. การศึกษา ๑) คุรสุภาประกาศรายช่ือ 11ครูผู9สอนดีเด>นปi'62, ๒) สช.ถก'สภาสันติสุขตำบล'24ธ.ค.น้ี พัฒนาการศึกษาเอกชนชายแดนใต9  และ  ๓) 

รร.แหลมทองอุปถัมภ+ได9รบัเลือกเป�นศูนย+เตรียมสอบ'Cambridge English สามปiซ9อน,  

๗. การช:วยเหลือประชาชน ๑) กรมชลฯเฝpาระวังน้ำท>วมใต9, ๒) เลขาฯศอ.บต.เร>งแก9ไขน้ำท>วมนราธิวาส, ๓) คอลัมน+ เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: คลื่นซัดทะเลหนุนจมมิด, ๔) 

จับกระแสภูมิภาค: มอบถุงพระราชทาน, ๕) คอลัมน+ จับกระแสภูมิภาค: มอบถุงพระราชทาน, ๖) ข>าวข9นคนเข9ม: น้ำพระทัย, ๗) ภาพข>าว: คอลัมน+ ข>าวข9นคนเข9ม: 

น้ำพระทัย, ๘) ภาพข>าว: เข9าบ9าน, ๙) ปภ.รายงานสถานการณ+อุทกภัยนราธิวาส ระดับน้ำลดลง-เร>งระบายน้ำ, ๑๐) กรมชลฯสัง่เฝpาระวัง44จุดเสี่ยงน้ำท>วมใต9 

ผนึกกำลังเพิ่มประสิทธิภาพคลอง9จงัหวัด, ๑๑) ปภ.รายงานสถานการณ+อุทกภัยในพื้นที่จงัหวัดนราธิวาส ระดับน้ำลดลง 
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เร>งระบายน้ำและช>วยเหลือผู9ประสบภัยอย>างต>อเน่ือง  และ  ๑๒) ไม>รู9ว>างูอะไร ขู>ได9 แผ>แม>เบี้ยได9 เรียกกู9ภัยฯ มาจับพบเป�น งูจงอาง,  

๘. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) ลงนามพัฒนาพืชเศรษฐกิจเพือ่ผลิตไฟฟpา, ๒) เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: ตรวจเข9มด>านช>วงปiใหม>, ๓) 

ลงนามพฒันาพืชเศรษฐกิจเพื่อผลิตไฟฟpา, ๔) คอลมัน+ แวดวงทูเดย+, ๕) ปรับโฉมหัตถกรรม, ๖) คอลมัน+ อสงัหาริมทรพัย+ต>างแดน: คนมุสลมิ อสงัหาฯ และการต้ังถ่ินฐาน, 

๗) คอลัมน+ แวดวงทูเดย+, ๘) 10อุตฯสุดฮอตพร9อมจ9างแรงงาน2.24ล9านคน, ๙) ประกาศใช9งบใหม>ม.ค.63 เร>ง'อัดฉีดเงิน'เข9าระบบ, ๑๐) บริติช เคานซิล 

ดึงดีไซเนอร+อังกฤษปรบัโฉมงานคราฟต+ชุมชน 'วานีตา - ไทลื้อ', ๑๑) ด>านศุลกากรเบตงตรวจเข9ม หว่ันสินค9าเถ่ือนทะลกัไทย, ๑๒) แรงงานเฮ ข้ึนค>าแรงทั่วประเทศ มีผล 1 

ม.ค.63 น้ี, ๑๓) ปรับค>าแรง ข้ึนอีก5-6บาท, ๑๔) คอลัมน+ ข>าวสดทั่วไทย: เบตง-เข9มหนีภาษี, ๑๕) 'หม>อมเต>า'มอบ5ให9ของขวัญปiใหม>แรงงานไทย, ๑๖) 

เกษตรฯเชิญชวนข้ึนทะเบียนชาวนาเกลือ พร9อมพฒันาเกลือทะเลครบวงจร, ๑๗) นายทุนจีนหันมาลงทุนปaตตานี จัดประกอบฟอร+นิเจอร+ส>งสหรัฐอเมริกา 

คาด3ปiเพิ่มคนงาน2,500คน, ๑๘) ด>านศุลกากรเบตงตรวจเข9มเหล9าบหุรี-่สินค9าเกษตรต9องห9ามเข9าไทยช>วงเทศกาลปiใหม>, ๑๙) แรงงานเฮ! เคาะข้ึนค>าแรงข้ันต่ำ5-6บ. 

จ>อย่ืนครม.ให9มผีล1ม.ค.63, ๒๐) กนอ.เดินสายโรดโชว+เยอรมันดึงลงทุนไทย, ๒๑) การกำหนดอัตราค>าจ9างข้ันต่ำ ปi 2563, ๒๒) กรมเจรจาฯ' โชว+นโยบายปi 63 เร>งเจรจา 

FTA สร9างโอกาสให9สินค9าและบรกิารของไทยทั่วประเทศ, ๒๓) กนอ. นำทีมโรดโชว+ กล>อมเยอรมันต>อยอดลงทุนในนิคมไทย, ๒๔) FPI ลั่นปi63 รายได9โตไม>ต่ำกว>า 20% 

หลงัรบัรู9รายได9จาก ALP FPI อินเดีย จากเข9าถือหุ9นทัง้100%, ๒๕) 'กรมเจรจาฯ' กางแผนปi 63 เร>งเจรจา FTA สร9างโอกาสให9สินค9าและบรกิารของไทย 

พร9อมลงพืน้ที่ทั่วประเทศ กระตุ9นให9ใช9ประโยชน+จาก FTA, ๒๖) ทุนจีนรกุคืบลงทุนปaตตานี, ๒๗) ลุยลงทุนอพัเกรดสนามบินภูมิภาค 2.7 หมื่นล9าน 

กดปุ`มเป�ดประมลูเร็วๆน้ี, ๒๘) กยท. เดินหน9ายับย้ังสถานการณ+แพร>ระบาดของโรคใบร>วงชนิดใหม>ในยางพารา ประสานงาน กษ. 

พร9อมสนับสนุนมาตรการให9ความช>วยเหลือควบคุมโรค เยียวยาเกษตรกรชาวสวนยางเร>งด>วน  และ  ๒๙) ดันปลดล็อกดิวต้ีฟรีชายแดนใต9 ไฟเขียวคนไทยช็อป2หมื่น/ครั้ง,  

๙. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) กากีกะสีเขียว, ๒) กนอ.ลุยโรดโชว+เยอรมันดึงลงทุนไทย, ๓) 'ในหลวง-พระราชินี'พระราชทานดอกไม9ตะกร9าสิ่งของ 

แก>เจ9าหน9าที่ตำรวจที่รบับาดเจบ็  และ  ๔) กากีกะสีเขียว,  

๑๐. การบังคับใช*กฏหมาย ๑) คอลัมน+ ข>าวสั้น: ชง ครม.ขยายเวลาฉุกเฉิน 3 จังหวัดใต9อีก 3 เดือน, ๒) ครั้งที่58! ชงครม.ขยายเวลาสถานการณ+ฉุกเฉิน 3 

จว.ชายแดนใต9อีก 3 เดือน  และ  ๓) 'บิ๊กปpอม'ขยายเวลาสถานการณ+ฉุกเฉิน เพิม่ประสทิธิภาพงานข>าว ปpองเหตุร9าย3จชต.,  

๑๑. กีฬา ๑) ครบรอบ86ปiกรมพลศึกษาเน9นเพิม่สุขภาพประชาชน, ๒) คอลัมน+ ผ>าไทยลกี: เวลาแห>งการเปลี่ยนถ>ายไทยลีก, ๓) 'กรมพลศึกษา' 

จัดงานวันสถาปนาครบรอบ86ปi  และ  ๔) 'ราชบรุี' เป�ดตัว 6 แข9งใหม> เตรียมพร9อมศึกไทยลกี นำโดย 'นูรูล',  
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๑๒. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันท\ ๑) วันแห>งความปiติ ณ ถนนเยาวราช  และ  ๒) มหาวิทยาลัยทกัษิณ โชว+ศักยภาพด9านดนตรี จัดคอนเสริ์ต 'Shades Of 

Emotion' ดึง เครอืข>าย 25 สถาบัน กว>า 130 คน บรรเลงร>วมกับ วง 'Parichat Wind Orchestra ถ>ายทอดบทเพลงสดุประทบัใจ ณ หอเปรมดนตร,ี  

๑๓. การยกระดับคณุภาพชีวิต ๑) คอลัมน+ สี่แยกข>าวย>อย: ชวนชมภาพยนตร+วิทย+, ๒) คอลัมน+ สี่แยกข>าวย>อย: ชวนดูหนังวิทยาศาสตร+, ๓) คอลมัน+ สี่แยกข>าวย>อย: 

ชวนชมภาพยนตร+วิทย+, ๔) ผู9พิการ-สูงวัยข้ึนเครื่องสะดวก, ๕) สูงวัย-ผู9พกิารข้ึนเครื่องสะดวกทย.ทุ>ม80ล.ซื้อทางลาดลำเลียง๖) สี่แยกข>าวย>อย: ชวนดูหนังวิทยาศาสตร+, ๗) 

'ปaกหมุด หยุดสบู' บุหรี่ เลิกได9จริง ด9วยคนข9างกาย, ๘) ข้ีเหล็ก-มะระข้ีนก-สะเดา, ๙) 'สสจ.ยะลา'เตือนเกษตรกรลุยน้ำหน9าฝนเสี่ยงโรคฉ่ีหนู, ๑๐) เป�ดกลยุทธ+ 12 

จังหวัดขับเคลื่อนงาน'หยุดสูบ'สำเร็จ, ๑๑) 'ก.แรงงาน'มอบของขวัญปiใหม>เพิม่ค>าแรง-ให9กู9-ตรวจสุขภาพ, ๑๒) แปะข>าวชาวมหา'ลัย, ๑๓) คอลัมน+ แปะข>าวชาวมหา'ลัย, 

๑๔) หมอแนะอบไอน้ำสมุนไพรช>วยสตรีวัยทองหลบัสนิท, ๑๕) รวบ 2 พ>อลูกพร9อมนกกรงหัวจกุ 205 ตัวเตรียมส>งลูกค9า 3 จังหวัดใต9, ๑๖) ทีเส็บหนุนชุมชนไทยรักษ+โลก 

สร9างสรรค+ผลิตภัณฑ+ ลดการใช9พลาสติก เพื่อการจัดงานย่ังยืน, ๑๗) ทเีสบ็หนุนชุมชนไทยรกัษ+โลกสร9างสรรค+ผลิตภัณฑ+ลดการใช9พลาสติกเพือ่การจัดงานย่ังยืน, ๑๘) 

สตรีวัยทองอ>านตรงน้ี การแพทย+แผนไทยชู 'อบไอน้ำสมุนไพร' ช>วยให9หลบัสบาย  และ  ๑๙) ภาพข>าว: คอลัมน+ ที่น่ี กม.4.5: ลงใต9,  

๑๔. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย\สิน ๑) รายงานพิเศษ: จับสัญญาณ 'น่ิง' ของ 'บิ๊กแดง' กับสัญญาณสเีขียวต>อปฏิบัติการ 'ธนาธร' และข>าวลือทีท่ัพภาค 1 

ส>องทัพขุนพลใต9 'เดฟ-เกรียง-ต9น' ทีมเวิร+กดับไฟใต9, ๒) หมายจับเพิ่ม6โจรใต9 ถล>มปpอมชรบ.15ศพ, ๓) มทภ.4เรียกถกแก9คน2สัญชาติก>อเหตุแรงแล9วหลบหนีข9ามปท., ๔) 

ภาพข>าว: หมายจับเพิ่ม, ๕) เป�ด"บันทึก"ผู9ต9องหาคดีฆ>าหมู>ลำพะยา กับคำสัญญา"ทวงคืนแผ>นดิน", ๖) ภาพข>าว: มือป�น, ๗) ข>าวสดทั่วไทย: ยะลา - ค9นไฟใต9, ๘) 

หนุนต้ังสมาคมความมั่นคงพทุธใต9, ๙) ทิ้งหมัดเข9ามมุ: หน9าที่รัฐมนตรีมหาดไทย, ๑๐) เช่ือมโยง, ๑๑) หมายจับเพิ่ม 6 ผู9ต9องหาฆ>าหมู> 15 ศพปpอมชรบ., ๑๒) 

หนุนต้ังสมาคมความมั่นคงพทุธใต9, ๑๓) คอลัมน+ ทิ้งหมัดเข9ามุม: หน9าทีร่ัฐมนตรีมหาดไทย, ๑๔) รอบรั้วเมอืงใต9 : 12 ธันวาคม 2562, ๑๕) 

จับแล9ว'2มอืป�น'ยิงดับ'หน.ป`าไม9' รบัถูกจ9าง-ไม>ซัดทอด, ๑๖) ล>าแก\งโจรใต9ลอบบึ้ม'ตำรวจเทพา' เป�ดแผนสงัหาร-ล็อกเปpาทีมลงมือ, ๑๗) รายงานพิเศษ : 

แม>ทัพภาคที่4ปaญหาบุคคล2สัญชาติ(ไทย-มาเลเซีย) ลุยเดินหน9าพิสจูน+จริงจังลดผลกระทบต>อความมั่นคง, ๑๘) ชุดจรยุทธ+ตามกลิ่นโจรใต9 

ขุดเจออปุกรณ+ประกอบระเบิดฝaงดิน7จุด, ๑๙) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม จากงบประมาณรายจ>ายประจำปi พ.ศ. 2563 

เพื่อเป�นค>าใช9จ>ายในการเพิ่มกรอบอัตรากำลงัสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 2247 อัตรา  และ  ๒๐) คอลัมน+ ล>าความจรงิ พิกัดข>าว: ถอดรหสั 'บันทึก' 

แก\งฆ>าหมู>ลำพะยา พบแผน-วิธีทำงานสุดรอบคอบ,  

๑๕. ยาเสพติด ๑) 'สมศักด์ิ'เตรียมต้ังทีมศึกษาปลด'กระท>อม'พ9นยาเสพติด, ๒) ปส.แถลงกวาดล9างแก\งยา, ๓) คอลัมน+ ข>าวสดทั่วไทย: หาดใหญ>-หนุ>มค9าไอซ+, ๔) 
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'ผญบ.ดีเด>น'ขนกญัชา300โล ยึดไอซ+แก\งยา'แม็คไกเวอร+', ๕) จับ'นุช'หนุ>มค9ายาปล>อยโฮ ห>วงเมียเพิ่งคลอดลูก2เดือน, ๖) สมศักด์ิดันกระท>อม พ9นบัญชียาเสพติด 

เตรียมต้ังกก.ศึกษา ผลดี-เสียต>อสุขภาพ  และ  ๗) รวบหนุ>มร9านอาหารรบัจ9างขนยาบ9า จากกรุงเทพฯไปส>งที่ยะลา,  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

18 

 ๔.๒ ระดับผลกระทบต:อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต:อสถานการณ\ จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกทีม่ีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ค>อนข9างคงที่ จาก ๒.๔๓ ในสัปดาห+ 

ที่แล9ว (๓๐ พ.ย. ๖๒ - ๖ ธ.ค. ๖๒) เป�น ๒.๕๒ ในสัปดาห+น้ี ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต:างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช:วงวันท่ี ๗ – ๑๓ ธ.ค. ๖๒ 

       รอบสปัดาห+น้ีมีข>าวเกี่ยวกบัจงัหวัดชายแดนภาคใต9ที่รายงานในสื่อต>างประเทศน9อยมาก ประเด็นทีร่ายงานมีดังน้ี คือ สำนักข>าว Bernama รายงานเหตุคนร9ายลอบ

จุดระเบิดแสวงเครือ่งขณะรถป�กอัพบรรทกุตำรวจลาดตระเวนในพื้นที ่อ.เทพา จ.ว.ส.ข. ว่ิงผ>านเป�นเหตุให9ตำรวจได9รบับาดเจบ็ ๕ นาย 

      ส>วนอีกข>าวเป�นประเด็นเชิงบวก นักธุรกิจย9ายฐานการผลิตเฟอร+นิเจอร+จากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาเป�ดโรงงานผลติเฟอร+นิเจอร+ไม9 ที่ อ.หนองจิก จ.ปaตตานี 

รายงานโดย Benarnews.org สะท9อนความเช่ือมั่นต>อการลงทุนใน จชต. และ ศักยภาพการลงทุนในพื้นที ่

๕.๑ สำนักข:าว bernama ของทางการมาเลเซีย รายงานว:า เมื่อเวลาประมาณ 15.45 น. วันท่ี 12 ขณะท่ีเจ*าหน*าท่ีตำรวจลาดตระเวณด*วยรถยนต\ป�กอัพบนถนน

สายเทพา-ลำไผ: ได*เกิดเหตุคนร*ายจุดระเบิดแสวงเคร่ืองลอบทำร*าย เป�นเหตุให*ตำรวจ ๕ นายบนรถป�กอัพได*รับบาดเจ็บ และได*รับการช:วยเหลือนำส:งโรงพยาบาลอ.

เทพา จ.สงขลา  

พนักงานสอบสวนสภ.เทพา สันนิษฐานว:าระเบิดแสวงเคร่ืองมีน้ำหนักประมาณ ๒๕ กิโลกรัม บรรจุในถังแก�สหุงต*ม พร*อมต้ังข*อสังเกตว:า ปฏิบัติการลอบทำร*าย

ตำรวจอาจจะเกิดจากแรงจูงใจต*องการตอบโต*เจ*าหน*าท่ีความมั่นคงท่ีดำเนินจับกุมตัวสมาชิกกลุ:มติดอาวุธท่ีก:อเหตุไม:สงบในพ้ืนท่ี จชต. ๒ คนเมื่อเดือนท่ีแล*ว 

 

(Five Thai policemen were injured in a bomb explosion in Thepha District, Songkhla, yesterday. 

Thepha CID Police Chief Bancha Phadthaisong said the five policemen were patrolling in a pick-up truck on the Thepha-Lamplai Road when the 

incident took place at 3.45pm (local time). 

He said an improvised explosive device (IED) weighing 25kg was believed to have been installed in a gas cylinder and detonated. 

‘’All the policemen in the pick-up truck were hurt and rushed to the Thepha Hospital. The motive for the attack is believed to be revenge for 

the detention of militant members last month,’’ he told reporters.) 
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ที่มาข9อมลู ; https://www.malaysiakini.com/news/503482 

๕.๒ benarnews.org  รายงานว>า บริษัท ซเูพิร+บ ครีเอช่ัน ลิมิตเต็ด จากประเทศจีน ได9เป�ดตัวโรงงานผลิตเฟอร+นิเจอร+ที่ลงทุนร>วมกับหุ9นส>วนชาวไทย ที่อำเภอหนองจกิ 

จังหวัดปaตตานี อย>างเป�นทางการ เมือ่วันจันทร+ทีผ่>านมาน้ี โดยผู9จัดการกล>าวว>า เป�นการย9ายฐานการผลิตมาจากเมืองเซิน่เจิน้มา เพื่อผลิตเฟอร+นิเจอร+บุหนังส>งออกไปยัง

ต>างประเทศ แต>ไม>เกี่ยวข9องการหลบหลีกกำแพงภาษีจากสงครามการค9าจีน-สหรัฐ โดยทางผู9บรหิารคาดว>า จะสามารถย9ายฐานการผลิตจากจีนมาปaตตานีโดยสมบรูณ+ 

ภายในสามปiข9างหน9า และจะสร9างงานได9ถึงกว>า 3,500 อัตรา 

นายสุเมธ สุขพันธ+โพธาราม ผู9จัดการโรงงาน กล>าวว>า บริษัทร>วมทุน ใช9ช่ือว>า บริษัท ซูเพริ+บ ครเีอช่ัน เฟอร+นิเจอร+ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมมีูลค>าการลงทุน 350 ล9านบาท 

มีสำนักงานช่ัวคราวต้ังอยู>ที่ที่อาคารดอนบอสโก เลขที่ 141 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปaตตานี ได9มีการเป�ดตัวอย>างเป�นทางการ โดยมี นายอสิระ ละอองสกลุ ผู9ช>วย

เลขาธิการ ศูนย+อำนวยการบรหิารจังหวัดชายแดนภาคใต9 (ศอ.บต.) นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปaตตานี และนายเอก ยังอภัย ณ 

สงขลา นายอำเภอหนองจิก เข9าร>วมพิธี 

“เหตุผลที่เลือกมาลงที่ จ.ปaตตานี และการย9ายฐานมาประเทศไทย เพราะต9องการแรงงานที่มีคุณภาพ และได9รบัการชักชวนของรัฐบาลไทย รวมถึงการให9โอกาสแรงงานที่น่ี

ได9มีงานทำ เพราะเช่ือว>าเมือ่เขามงีานทำ ความไม>สงบก็จะหายไปด9วย ซึ่งยอดการลงทุนที่ จ.ปaตตานี จำนวน 350 ล9านบาท และยืนยันว>าไม>เกี่ยวกับสงครามเศรษฐกจิ” 

นายสุเมธ กล>าวแก>เบนาร+นิวส+ 

“จรงิๆ เราได9ไปดูทีล่าว ที่ EEC ไปดูมาหมด ที่ลาวเขาพร9อมทุกอย>าง แต>เราเลือกที่น่ี เพราะมาดูแล9วที่น่ีคนมีคุณภาพ มมีหาวิทยาลัย” นายสุเมธ กล>าวกล>าวเพิ่มเติม 

บริษัทฯ แห>งใหม>น้ี เป�นการร>วมลงทุนของนักธุรกิจไทย และ ซูเพิร+บ ครเีอช่ัน ลมิิตเต็ด ซึ่งเป�นบริษัทผลิตเฟอร+นิเจอร+หนังที่มีฐานการผลิตในเมืองเซิ่นเจิ้น มาต้ังแต> ปi 

2000 บนพื้นที่โรงงาน 170,000 ตารางเมตร และมีพนักงาน 2,400 คน ซึ่งนายสุเมธ กล>าวว>า ก>อนตัดสินใจลงทุนในอำเภอหนองจิกน้ัน เดิมทางบริษัทฯ มีความกงัวลเรื่อง

ความปลอดภัย และฝiมือแรงงาน แต>เช่ือว>าการสร9างงานจะช>วยให9สถานการณ+ดีข้ึน 
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“มีความเช่ือว>า ถ9าคนมีงานทำปaญหาความไม>สงบในพื้นที่อาจจะหายไปด9วย จนเกิดความสงบ เพราะพื้นฐานของคนทกุคน ถ9ามีอาชีพที่ดีก็จะไม>ไปทำอย>างอื่นที่ไม>ดี ตอน

แรกๆ เราก็มีความกงัวลในเรื่องของความปลอดภัย กังวลเรือ่งทักษะของคนงาน” นายสเุมธ กล>าวแก>เบนาร+นิวส+ 

“อีก 3 ปi เราจะย9ายฐานการผลิตจากเซิ่นเจิ้น ประเทศจีน มาที่ปaตตานีทั้งหมด จะมีการสร9างอาชีพให9คนพื้นที่มากถึง 3,500 คน” นายสุเมธ กล>าว และระบุว>า โรงงานแห>ง

ใหม>น้ี ได9เป�ดดำเนินการมาแล9วสามเดือน ได9ส>งออกโซฟาไปขายที่ประเทศสหรัฐอเมรกิา ปaจจุบัน บริษัทมียอดสั่งสินค9าเข9ามามากกว>ากำลงัผลิตที่มอียู> และบริษัทฯ ได9ซื้อ

ที่ดินแล9ว 215 ไร> เพื่อการขยายพื้นที่การผลิต 

นายสุเมธ ระบุว>า นอกจากแรงงานแล9ว บริษัท ยังต9องการทีจ่ะใช9วัตถุดิบในท9องถ่ิน เพื่อมาประกอบเฟอร+นิเจอร+ด9วย เช>น ไม9ยางพารา ซึ่งจะนำมาทำเป�นส>วนประกอบของ

เฟอร+นิเจอร+ และในอนาคตจะมกีารส>งพนักงานจากประเทศจีนมาฝ½กทักษะให9กับแรงงานในประเทศไทยด9วย 

(A joint Chinese-Thai venture officially opened a luxury furniture manufacturing plant this week in one of the most troubled districts of 

Thailand’s Deep South, a region plagued by insurgency and low employment. 

Located on 99 acres in Nong Chik district in Pattani province, Superb Creation Furniture (Thailand) Co. Ltd. is a joint venture between China-

based Superb Creation Limited and local Thai businessmen. 

Over the next three years, the Chinese company plans to create 3,500 jobs for locals here as it relocates all of its production activities from 

Shenzhen, a city in southern China, plant manager and Deep South resident Sumet Sukphanphotharam said. 

“The reason we chose Pattani and relocated the production base here was because we want a quality workforce, we welcomed the Thai 

government’s invitation and we want to create jobs for locals,” Sumet told BenarNews. “When people have jobs, violence should subside. 

The initial investment for the plant is 350 million baht (U.S. $11.6 million), he said. 
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“We initially worried about the violence but the determination to improve the local economy outweighed the concerns,” Sumet said. “I affirm 

the relocation has nothing to do with the Chinese-U.S. trade war.” 

One hundred people are employed at the plant, which has been operating for three months leading up to the official opening, and it expects 

to triple the number of workers by next April, Sumet said.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/english/news/thai/furniture-factory-12132019162811.html 

https://www.benarnews.org/thai/news/TH-CH-deepsouth-factory-12132019134727.html 

 


