
 

๑ 
 

 

การวิเคราะหส์ารสนเทศด้านการประชาสมัพันธ์   
สนับสนุนการปฏิบตัิการข่าวสาร ในการแก้ไขปัญหา จชต. 

 

 
๑. บทสรุปผู้บริหาร 

ในช่วงวันที่ ๙ – ๑๕ ก.ย.๖๐ ข่าวเชิงบวกมีความถ่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๒๗ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒ – ๘ ก.ย.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถ่ีเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ ๓๙ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว  
      ประเด็นเชิงลบ สรุปได้ดังนี้ การพูดคุยเพื่อสันติสุข (...๑) พูดคุยดับไฟใต้ล่ม พ้ืนที่ปลอดภัย ฝันค้าง และ  ๒) เปลี่ยนสูตร แก้ปัญหาใต้ บ้างดีมั้ย?),  
เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. (โละเรือเหาะใต้ ผลาญ ๓๕๐ ล้าน สิ้นอายุใช้งาน ชี้ได้ไม่คุ้มเสีย), เหตุร้ายรายวัน (...๑) บึ้ม จนท.ยะลา บาดเจ็บ ๒๗ ดับ 
๒, ๒) โจรใต้ป่วนยะลา ๓ จุด ลอบวางบึมทหาร-ต ารวจเจ็บกว่า ๒๐ นาย ผู้การหูอ้ือ และ ๓) คนร้ายลอบยิงชาวสวนยางดับคาท่ี, อาชญากรรมในพื้นที่ (... ๑) 
กลางวันแสกๆ! คนร้ายไล่ยิงวัยรุ่นซ้อนสาม กระสุนโดนหัว-คอ คนนั่งกลางโคม่า และ ๒) ซุ่มยิง ๒ นัด กระสุนเจาะหัว-ล าตัวหนุ่มลูก ๕ ดับคาที่ ทางเข้าสวน
ยาง) และ การศึกษา (ตะลึงคนไทยพัฒนาน้อย สศช.ชี้การศึกษาน่าห่วงสุด) 
      ประเด็นเชิงบวก สรุปได้ดังนี้ การเมือง (...๑) บิ๊กตู่ประณามคนร้ายบึมยะลา คาดโทษ จนท.ปล่อยไทยมุงพ้ืนที่ระเบิด, ๒) ครม.ไฟเขียว ๒๒ ผวจ.- ๔ 
ผู้ตรวจ ก.เกษตรฯ ตั้ง ๒ อธิบดี- ๘ ผู้ตรวจ, ๓) ป.ป.ช.เร่งสอบทุจริตเงินทอนวัด, ๔) คลังเตรียมดึงโครงการ ๑๐๐ ล้านบาทเข้าร่วม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง และ 
๕) รัฐบาล คสช.แจงย้าย ผอ.ส านักพุทธศาสนา เพ่ือความเหมาะสม), การบ ารุงขวัญก าลังพล (ผู้การฯ ปัตตานี ลงหย่าศึกพร้อมย้าย ผกก.ทุ่งยางแดง ให้เร่ง
สอบข้อเท็จจริง), การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน (...๑) มทภ.๔ ฮ่ึม! สั่งลากคอแก๊งบึ้มยะลามาลงโทษให้ได้, ๒) นราธิวาสปรับแผนก าลัง ๔ ฝ่าย เข้าคุมเข้มทุกพ้ืนที่ 
หลังเหตุบึมยะลา, ๓) ยะลาคุมเข้ม! ไล่ล่ารถท าคาร์บอมบ์หวั่นถล่มซ้ า, ๔) ระทึก!กู้บึ้มหนัก ๒๐ กก.ดักสังหาร อส.ชุดคุ้มครองครู, ๕) ปฏิบัติการไล่ล่าหากรวย
จราจรถูกฉกหายหวั่นซุกระเบิด, ๖) มทภ.๔ สั่งจับหนุ่มสวมเสื้อทหาร เข้าทุบเสาหินกุโบร์ปัตตานี ก่อนน าไปแชร์ และ ๗) ทบ.จัดทัพคุมเข้ม อ.สะเดา สกัดโรฮีน
จา-โจรใต้หนีกบดาน), การยกระดับคุณภาพชีวิต (ทรง สืบสาน รักษา ต่อยอด การบริหารจัดการน้ าพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส), วัฒนธรรม และวิถีชีวิต (กระตุ้น 
๙๙ ชุมชนจักรยาน ๓๔ จังหวัด), ยาเสพติด (รวบแม็กกุมารทอง พ่อค้ายานรกได้คาหม้อกระท่อม), ความร่วมมือไทย – มาเลย์ (ไทย-มาเลเซีย จับมือพัฒนา
ชายแดน ลาดตระเวนร่วม เชื่อดีต่อปัญหามั่นคง), การเยียวยา (...๑) ทบ.ปูนบ าเหน็จ ๗ ขั้น เป็นร้อยโท ให้ ส.ต.ธเนตร ทหารกล้าถูกลอบวางระเบิด และ ๒) 
กอ.รมน.สั่งดูแลสิทธิ จนท.เสียชีวิต-เจ็บ เหตุวางระเบิด ๓ จุด ยะลา เต็มที่), เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ (...๑) มาเลเซียสนใจลงทุนไทย เล็งรับเบอร์ซิตี้-อีอี
ซี, ๒) TPCH ซื้อที่ดินแพง ที่ปรึกษาอิสระรับได้ลงทุนมีก าไรแนะผู้ถือหุ้นโหวตลุย ๔ โครงการ, ๓) CATลุยวางเคเบิลใต้น้ า ดีอีจัดงบประเดิม ๑ พันล้าน, ๔) 
สหกรณ์การเกษตรสะบ้าย้อย ต้นแบบการจัดการงบประมาณ ตามโครงการเงินอุดหนุนส่งเสริมอาชีพในจังหวัดชายแดนใต้ , ๕) โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้, ๖) คุยกับ “สมบูรณ์ บุญธ ารงกิจ” พ่ีเบิ้มนักธุรกิจเมืองโก-ลก “กิจการที่น่าจะรุ่งที่สุดไม่มีแล้ว”, ๗) ปีทองทุเรียน 
นราธิวาส ส่งขายนอก, ๘) ทุ่ม ๔ หมื่นล.ขยายสนามบินภูธร ดึงเอกชนลงทุน-พัฒนาพ้ืนที่เชิงพาณิชย์ และ ๙) จุ้มจิ้ม ทายาทหมื่นล้าน สลัดงานละครขอลุย
ธุรกิจเต็มตัว), ความร่วมมือของภาคประชาชน (...๑) มึงฆ่าเพ่ือนกูท าไม? เพ่ือนทหารพรานโพสต์ถามใจรใต้บึ้มยะลา, ๒) เลือดไม่พอ! ด่วนรับบริจาคเลือดทุก



 

๒ 
 

 

การวิเคราะหส์ารสนเทศด้านการประชาสมัพันธ์   
สนับสนุนการปฏิบตัิการข่าวสาร ในการแก้ไขปัญหา จชต. 

 

กรุ๊ป ช่วย จนท.เหยื่อระเบิดใต้, ๓) ภาวนาอย่าเป็นรายที่ ๓ อัศวินแดนใต้ ยื้อชีวิต ดาบวรวิชัย, และ ๔) ลุงวัย ๖๕ ล่องเรือจากนราฯ เข้ากรุงเพ่ือกราบพระบรม
ศพถึงสะพานภูมิพลแล้ว), การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ (...๑) กระบี่ไม่คมไม่ลงจากเขา อุดมคติ ดาบยักษ์ เหยื่อบึ้มใต้ และ ๒) มาเลเซียสุด
เศร้า อดีตกษัตริย์มาเลย์ สุลต่านรัฐเกดะห์สวรรคต) และ การช่วยเหลือประชาชน (ปภ. ประสาน ๕๒ จังหวัด รับมือน้ าท่วมฉับพลัน ๑๕ – ๑๘ ก.ย.นี้) 
      จากแนวโน้มดังที่กล่าว ท าให้ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) ในสัปดาห์นี้ มีแนวโน้มลดลงร้อยละ ๒๗ ส่งผลให้
ภาพลักษณ์เชิงบวกของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว (๒ – ๘ ก.ย.๖๐) ในระดับหนึ่ง 
 
ประเด็นส าคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๙ – ๑๕ ก.ย.๖๐ 
     เหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบ ลอบวางระเบิดริมทางหลวงสาย อ.ยะหา-อ.กาบัง จ.ยะลา ช่วงเช้าวันที่ ๑๔ กันยายน เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร
ทหารพรานและต ารวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเสียชีวิต และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก ๒๖ คน เป็นเหตุการณ์ใน จชต.ที่ส านักข่าวระหว่างประเทศ คือ Reuters 
และ AFP รวมทั้งสื่อหลายแห่งในภูมิอาเซียนรายงานอย่างกว้างที่สุด ในสัปดาห์นี้ 
     ล าดับถัดมา เป็นประเด็นเกี่ยวกับการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งมีทั้งการรายงานค าแถลงของ  พลเอกอักษรา เกิดผล ที่ยืนยันว่า
กระบวนการพูดคุยสันติสุข จะเดินหน้าต่อไป แม้ว่าการพูดคุยของคณะท างานด้านเทคนิค ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลง “การจัดสร้างพื้นที่ปลอดภัย” 
     นอกเหนือจากนั้น เป็นประเด็นข่าวเชิงบวก เกี่ยวกับความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจและความม่ันคงระหว่างไทย-มาเลเซีย ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของไทยและรัฐภาคเหนือของมาเลเซีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓ 
 

 

การวิเคราะหส์ารสนเทศด้านการประชาสมัพันธ์   
สนับสนุนการปฏิบตัิการข่าวสาร ในการแก้ไขปัญหา จชต. 

 

 
๒ ผลการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์ ประจ าวันที ่๙ – ๑๕ ก.ย.๖๐ 
      ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน้มความถี่ การน าเสนอประเด็นข่าวเชิงบวก และประเด็นข่าวเชิงลบ  

 

 
       ในช่วงวันที่ ๙ – ๑๕ ก.ย.๖๐ ข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีแนวโน้มความถ่ีเพ่ิมข้ึน (y = 3.7953ln(x) + 8.2423) เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๗ เมื่อเทียบกับ
สัปดาห์ที่แล้ว (๒ – ๘ ก.ย.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เก่ียวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีแนวโน้มความถีเ่พ่ิมข้ึน (y = 2.6962ln(x) + 1.2913) เฉลี่ยเพิ่มข้ึน
ร้อยละ ๓๙ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว  
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การวิเคราะหส์ารสนเทศด้านการประชาสมัพันธ์   
สนับสนุนการปฏิบตัิการข่าวสาร ในการแก้ไขปัญหา จชต. 

 

 
๒.๒ ค่าสัดส่วนระหว่างข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ  

      เมื่อน าจ านวนข่าวเชิงบวก และจ านวนข่าวเชิงลบ ในแต่ละวันมาค านวณหาค่าสัดส่วน ระหว่างข่าวเชิงบวกกับข่าวเชิงลบ พบว่าในแต่ละวันจะมีค่า
สัดส่วนฯ ดังแสดงในตารางด้านล่าง  
 

วัน/เดือน/ป ี จ านวนข่าวเชิงบวก (1) จ านวนข่าวเชิงลบ (2)      ค่าสัดส่วน (3)=(1)/(2)                    
2017-08-26 14 0 14.00 
2017-08-27 7 1 7.00 
2017-08-28 10 0 10.00 
2017-08-29 15 4 3.75 
2017-08-30 23 0 23.00 
2017-08-31 25 3 8.33 
2017-09-01 14 1 14.00 

  15.43 1.29 11.44 
2017-09-02 12 0 12.00 
2017-09-03 9 2 4.50 
2017-09-04 13 8 1.63 
2017-09-05 13 6 2.17 
2017-09-06 19 4 4.75 
2017-09-07 13 8 1.63 
2017-09-08 6 6 1.00 

  12.14 4.86 3.95 
 

หมายเหตุ: ยิ่งค่าสัดส่วนระหว่างจ านวนข่าวเชิงบวก กับจ านวนข่าวเชิงลบ (3) มีค่าสูง ก็จะมีผลท าให้ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level)  มีระดับสูงตามไปด้วย ในท านอง
ตรงกันข้าม หากค่าสัดส่วนฯ มีค่าต่ า ก็จะมีผลท าให้ระดับผลกระทบเชิงบวก (Positive Awareness Level) จะมีระดับต่ าตามลงไปด้วย อย่างไรก็ตามอาจะต้องพิจารณาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ
จ านวนข่าวเชิงลบในแต่ละสัปดาห์ด้วย หากค่าเฉลี่ยของจ านวนข่าวเชิงลบในสัปดาห์ที่แล้วมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ ก็อาจจะท าให้ผลกระทบการรับรู้เชิงบวกในสัปดาห์นี้ต่ ากว่าก็ได้ ถึงแม้
ค่าสัดส่วนเฉลี่ย ในสัปดาห์นี้จะมีค่ามากกว่าค่าสัดส่วนเฉลี่ยของสัปดาห์ที่แล้ว 
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๓. แนวโน้มในประเด็นที่เพ่งเล็ง ในช่วงวันที่ ๙ – ๑๕ ก.ย.๖๐ 

     ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข 

 
        ในช่วงวันที่ ๙ – ๑๕ ก.ย.๖๐ ไม่มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข ในส่วนของข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มความถี่เพ่ิมขึ้น (y = 0.3234ln(x) - 
0.3676) กล่าวคือ มีข่าวเชิงลบจ านวน ๓ ข่าว จากที่ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุขมาหลายสัปดาห์แล้ว ภาพข่าวได้แก่ ๑) พูดคุยดับไฟใต้ล่ม 
พ้ืนที่ปลอดภัย ฝันค้าง และ  ๒) เปลี่ยนสูตร แก้ปัญหาใต้ บ้างดีมั้ย?  
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สนับสนุนการปฏิบตัิการข่าวสาร ในการแก้ไขปัญหา จชต. 

 

 
 
๓.๒ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน 

 
          ในช่วงวันที่ ๙ – ๑๕ ก.ย.๖๐ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีแนวโน้มความถีเ่พ่ิมข้ึน (y = 0.7203ln(x) - 0.7247) กล่าวคือ มีข่าวจ านวน ๘ ข่าว จาก
ที่ไม่มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวันเลย ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ – ๘ ก.ย.๖๐) ภาพข่าว ได้แก่ ๑) บึ้ม จนท.ยะลา บาดเจ็บ ๒๗ ดับ ๒, ๒) โจรใต้ป่วนยะลา ๓ จุด 
ลอบวางบึมทหาร-ต ารวจเจ็บกว่า ๒๐ นาย ผู้การหูอื้อ และ ๓) คนร้ายลอบยิงชาวสวนยางดับคาที่ 
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การวิเคราะหส์ารสนเทศด้านการประชาสมัพันธ์   
สนับสนุนการปฏิบตัิการข่าวสาร ในการแก้ไขปัญหา จชต. 

 

 
๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
       ในช่วงวันที่ ๙ – ๑๕ ก.ย.๖๐ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีแนวโน้มความถ่ีเพ่ิมข้ึน (y = 1.6133ln(x) - 0.6172) เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
๙๑ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒ – ๘ ก.ย.๖๐) ในส่วนข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มความถี่เพ่ิมข้ึน (y = 1.2575ln(x) - 0.1198) เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓๑ เมื่อเทียบ
กับสัปดาห์ที่แล้ว (๒ – ๘ ก.ย.๖๐) ภาพข่าวเชิงบวก ในประเด็นการเมือง ได้แก่ ๑) บิ๊กตู่ประณามคนร้ายบึ้มยะลา คาดโทษ จนท.ปล่อยไทยมุงพ้ืนที่ระเบิด, ๒) 
ครม.ไฟเขียว ๒๒ ผวจ.- ๔ ผู้ตรวจ ก.เกษตรฯ ตั้ง ๒ อธิบดี- ๘ ผู้ตรวจ, ๓) ป.ป.ช.เร่งสอบทุจริตเงินทอนวัด, ๔) คลังเตรียมดึงโครงการ ๑๐๐ ล้านบาทเข้าร่วม 
พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง และ ๕) รัฐบาล คสช.แจงย้าย ผอ.ส านักพุทธศาสนาเพ่ือความเหมาะสม ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) ด่วน! ใต้นัดระดมพล ๒๒ ก.ย. บุก
กระทรวงทรัพย์ฯ ล้ม โรงไฟฟ้าเทพา, ๒) การปรับเปลี่ยนรูปแบบ การปฏิบัติการข่าวสารของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ, ๓) เด้งพงศ์พรกับหลายเรื่องสีเทา คสช.
สะสมแต้มลบรัวๆ !! และ ๔) ความไม่ชอบธรรม เหตุแห่งความเสื่อม 
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การวิเคราะหส์ารสนเทศด้านการประชาสมัพันธ์   
สนับสนุนการปฏิบตัิการข่าวสาร ในการแก้ไขปัญหา จชต. 

 

 
๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน  

 
     ในช่วงวันที่ ๙ – ๑๕ ก.ย.๖๐ ข่าวเชิงบวก ในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีแนวโน้มความถี่เพ่ิมขึ้น (y = 0.974ln(x) - 0.0383) เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
๖๖ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว (๒ – ๘ ก.ย.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ในประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สินมีแนวโน้มความถี่เพ่ิมขึ้น (y = 
0.2941ln(x) - 0.3148) กล่าวคือ มีข่าวเชิงลบ จ านวน ๓ ข่าว จากท่ีไม่มีเลยในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ – ๘ ก.ย.๖๐) ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) มทภ.๔ ฮ่ึม! สั่งลาก
คอแก๊งบึ้มยะลามาลงโทษให้ได้, ๒) นราธิวาสปรับแผนก าลัง ๔ ฝ่าย เข้าคุมเข้มทุกพื้นที่ หลังเหตุบึมยะลา, ๓) ยะลาคุมเข้ม! ไล่ล่ารถท าคาร์บอมบ์หวั่นถล่มซ้ า, 
๔) ระทึก! กู้บึ้มหนัก ๒๐ กก.ดักสังหาร อส.ชุดคุ้มครองครู, ๕) ปฏิบัติการไล่ล่าหากรวยจราจรถูกฉกหายหวั่นซุกระเบิด, ๖) มทภ.๔ สั่งจับหนุ่มสวมเสื้อทหาร 
เข้าทุบเสาหินกุโบร์ปัตตานี ก่อนน าไปแชร์ และ ๗) ทบ.จัดทัพคุมเข้ม อ.สะเดา สกัดโรฮีนจา-โจรใต้หนีกบดาน ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) รันทดใจ ด.ต. เหยื่อ
โจรใต้ แค่ไฟฉายไร้งบซื้อต้องขอปัน, ๒) ดาบต ารวจตายเพิ่ม ๑ นาย เหตุบึ้มที่ยะลา และ ๓) ทุบร้านโรตีเมืองยะลา ลักถังแก๊สหวั่นท าระเบิด 
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การวิเคราะหส์ารสนเทศด้านการประชาสมัพันธ์   
สนับสนุนการปฏิบตัิการข่าวสาร ในการแก้ไขปัญหา จชต. 

 

 
๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ 

 
 

       ในช่วงวันที่ ๙ – ๑๕ ก.ย.๖๐ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -0.113ln(x) + 4.8462) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๑๔ เมื่อเทียบ
กับสัปดาห์ที่แล้ว (๒ – ๘ ก.ย.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -0.401ln(x) + 1.222) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๑๐๐ 
เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว กล่าวคือ ไม่มีข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) มาเลเซียสนใจลงทุนไทย เล็งรับเบอร์ซิตี้-อีอีซี, ๒) TPCH ซื้อที่ดินแพง 
ที่ปรึกษาอิสระรับได้ลงทุนมีก าไรแนะผู้ถือหุ้นโหวตลุย ๔ โครงการ, ๓) CAT ลุยวางเคเบิลใต้น้ า ดีอีจัดงบประเดิม ๑ พันล้าน, ๔) สหกรณ์การเกษตรสะบ้าย้อย 
ต้นแบบการจัดการงบประมาณ ตามโครงการเงินอุดหนุนส่งเสริมอาชีพในจังหวัดชายแดนใต้ , ๕) โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้, ๖) คุยกับ “สมบูรณ์ บุญธ ารงกิจ” พ่ีเบิ้มนักธุรกิจเมืองโก-ลก “กิจการที่น่าจะรุ่งที่สุดไม่มีแล้ว”, ๗) ปีทองทุเรียน นราธิวาส ส่งขายนอก, ๘) ทุ่ม ๔ 
หมื่นล้าน ขยายสนามบินภูธร ดึงเอกชนลงทุน-พัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ และ ๙) จุ้มจิ้ม ทายาทหมื่นล้าน สลัดงานละคร ขอลุยธุรกิจเต็มตัว 
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๑๐ 
 

 

การวิเคราะหส์ารสนเทศด้านการประชาสมัพันธ์   
สนับสนุนการปฏิบตัิการข่าวสาร ในการแก้ไขปัญหา จชต. 

 

 
๓.๖ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 
      ในชว่งวันที่ ๙ – ๑๕ ก.ย.๖๐ ไมม่ีข่าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 
๓.๗ ประเด็นการบ ารุงขวัญก าลังพล 
      ในชว่งวันที่ ๙ – ๑๕ ก.ย.๖๐ มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบ ารุงขวัญก าลังพล ได้แก่ ร้อง ผกก. ลุแก่อ านาจ ต ารวจทุ่งยางแดงร้องแม่ทัพ หัวหน้าโรงพักข่ม
เหง-หมิ่นศาสนา 
๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. 
       ในช่วงวันที่ ๙ – ๑๕ ก.ย.๖๐ มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีการแก้ไขปัญหา จชต. ได้แก่ โละเรือเหาะใต้ ผลาญ ๓๕๐ ล้าน สิ้นอายุใช้งาน ชี้ได้ไม่คุ้ม
เสีย 
๓.๙ ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย 
       ในช่วงวันที่ ๙ – ๑๕ ก.ย.๖๐ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช้กฏหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๑ 
 

 

การวิเคราะหส์ารสนเทศด้านการประชาสมัพันธ์   
สนับสนุนการปฏิบตัิการข่าวสาร ในการแก้ไขปัญหา จชต. 

 

 
๔. ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง และแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก  
   ๔.๑ ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง 
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๑๒ 
 

 

การวิเคราะหส์ารสนเทศด้านการประชาสมัพันธ์   
สนับสนุนการปฏิบตัิการข่าวสาร ในการแก้ไขปัญหา จชต. 

 

         
         ประเด็นเชิงลบ สรุปได้ดังนี้  

 การพูดคุยเพื่อสันติสุข ได้แก่ ๑) พูดคุยดับไฟใต้ล่ม พ้ืนที่ปลอดภัย ฝันค้าง และ ๒) เปลี่ยนสูตร แก้ปัญหาใต้ บ้างดีมั้ย?  
 เทคโนโลยีในการแกไ้ขปัญหา จชต. ได้แก่ โละเรือเหาะใต้ ผลาญ ๓๕๐ ล้าน สิ้นอายุใชง้าน ชี้ได้ไม่คุ้มเสีย 
 เหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) บึ้ม จนท.ยะลา บาดเจ็บ ๒๗ ดับ ๒, ๒) โจรใต้ป่วนยะลา ๓ จดุ ลอบวางบึมทหาร-ต ารวจเจ็บกว่า ๒๐ นาย ผู้การหูอื้อ 

และ ๓) คนร้ายลอบยิงชาวสวนยางดับคาที่ 
 อาชญากรรมในพื้นที่ ได้แก่ ๑) กลางวันแสกๆ! คนร้ายไล่ยิงวัยรุ่นซ้อนสาม กระสุนโดนหัว-คอคนนั่งกลางโคม่า และ ๒) ซุ่มยิง ๒ นัด กระสุน

เจาะหัว-ล าตัวหนุ่มลูก ๕ ดับคาท่ี ทางเข้าสวนยาง 
 การศึกษา ได้แก่ ตะลึงคนไทยพัฒนาน้อย สศช.ชี้การศึกษาน่าห่วงสุด 

        ประเด็นเชิงบวก สรุปได้ดังนี้  
 การเมือง ได้แก่ ๑) บิ๊กตู่ประณามคนร้ายบึมยะลา คาดโทษ จนท.ปล่อยไทยมุงพ้ืนที่ระเบิด, ๒) ครม.ไฟเขียว ๒๒ ผวจ.- ๔ ผู้ตรวจ ก.เกษตรฯตั้ง 

๒ อธิบดี- ๘ ผู้ตรวจ, ๓) ป.ป.ช.เร่งสอบทุจริตเงินทอนวัด, ๔) คลังเตรียมดึงโครงการ ๑๐๐ ล้านบาทเข้าร่วม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง และ ๕) รัฐบาล คสช.แจงย้าย 
ผอ.ส านักพุทธศาสนาเพ่ือความเหมาะสม  

 การบ ารุงขวัญก าลังพล ได้แก่ ผู้การฯ ปัตตานี ลงหย่าศึกพร้อมย้าย ผกก.ทุ่งยางแดง ให้เร่งสอบข้อเท็จจริง 
 การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน ได้แก่ ๑) มทภ.๔ ฮ่ึม! สั่งลากคอแก๊งบึ้มยะลามาลงโทษให้ได้, ๒) นราธิวาสปรับแผนก าลัง ๔ ฝ่าย เข้าคุมเข้มทุกพื้นที่ 

หลังเหตุบึมยะลา, ๓) ยะลาคุมเข้ม! ไล่ล่ารถท าคาร์บอมบ์หวั่นถล่มซ้ า, ๔) ระทึก!กู้บึ้มหนัก ๒๐ กก.ดักสังหาร อส.ชุดคุ้มครองครู, ๕) ปฏิบัติการไล่ล่าหากรวย
จราจรถูกฉกหายหวั่นซุกระเบิด, ๖) มทภ.๔ สั่งจับหนุ่มสวมเสื้อทหาร เข้าทุบเสาหินกุโบร์ปัตตานี ก่อนน าไปแชร์ และ ๗) ทบ.จัดทัพคุมเข้ม อ.สะเดา สกัดโรฮนี
จา-โจรใต้หนีกบดาน 

 การยกระดับคุณภาพชีวิต ได้แก่ ทรง สืบสาน รักษา ต่อยอด การบริหารจัดการน้ าพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส 
 วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ได้แก่ กระตุ้น ๙๙ ชุมชนจักรยาน ๓๔ จังหวัด 
 ยาเสพติด ได้แก่ รวบแม็กกุมารทอง พ่อค้ายานรกได้คาหม้อกระท่อม 
 ความร่วมมือไทย – มาเลย์ ได้แก่ ไทย-มาเลเซีย จับมือพัฒนาชายแดน ลาดตระเวนร่วม เชื่อดีต่อปัญหามั่นคง 



 

๑๓ 
 

 

การวิเคราะหส์ารสนเทศด้านการประชาสมัพันธ์   
สนับสนุนการปฏิบตัิการข่าวสาร ในการแก้ไขปัญหา จชต. 

 

 การเยียวยา ได้แก่ ๑) ทบ.ปูนบ าเหน็จ ๗ ขั้น เป็นร้อยโท ให้ ส.ต.ธเนตร ทหารกล้าถูกลอบวางระเบิด และ ๒) กอ.รมน.สั่ง ดูแลสิทธิ จนท.
เสียชีวิต-เจ็บ เหตุวางระเบิด ๓ จุด ยะลา เต็มที่ 

 เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ ได้แก่ ๑) มาเลเซียสนใจลงทุนไทย เล็งรับเบอร์ซิตี้-อีอีซี, ๒) TPCH ซื้อที่ดินแพง ที่ปรึกษาอิสระรับได้ลงทุนมีก าไร
แนะผู้ถือหุ้นโหวตลุย ๔ โครงการ, ๓) CATลุยวางเคเบิลใต้น้ า ดีอีจัดงบประเดิม ๑ พันล้าน, ๔) สหกรณ์การเกษตรสะบ้าย้อย ต้นแบบการจัดการงบประมาณ ตาม
โครงการเงินอุดหนุนส่งเสริมอาชีพในจังหวัดชายแดนใต้, ๕) โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้, ๖) คุยกับ “สมบูรณ์ บุญธ ารงกิจ” พ่ี
เบิ้มนักธุรกิจเมืองโก-ลก “กิจการที่น่าจะรุ่งที่สุดไม่มีแล้ว”, ๗) ปีทองทุเรียน นราธิวาส สง่ขายนอก, ๘) ทุ่ม ๔ หมื่นล.ขยายสนามบินภูธร ดึงเอกชนลงทุน-พัฒนา
พ้ืนที่เชิงพาณิชย์ และ ๙) จุ้มจิ้ม ทายาทหมื่นล้าน สลัดงานละคร ขอลุยธุรกิจเต็มตัว 

 ความร่วมมือของภาคประชาชน ได้แก่ ๑) มึงฆ่าเพ่ือนกูท าไม? เพ่ือนทหารพรานโพสต์ถามใจรใต้บึ้มยะลา, ๒) เลือดไม่พอ! ด่วนรับบริจาคเลือด
ทุกกรุ๊ป ช่วยจนท.เหยื่อระเบิดใต้, ๓) ภาวนาอย่าเป็นรายที่ ๓ อัศวินแดนใต้ ยื้อชีวิต ดาบวรวิชัย, และ ๔) ลุงวัย ๖๕ ล่องเรือจากนราฯเข้ากรุงเพ่ือกราบพระบรม
ศพถึงสะพานภูมิพลแล้ว 

 การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ ได้แก่ ๑) กระบี่ไม่คมไม่ลงจากเขา อุดมคต ิดาบยักษ์ เหยื่อบึ้มใต้ และ ๒) มาเลเซียสุดเศร้า อดีต
กษัตริย์มาเลย์ สุลต่านรัฐเกดะห์สวรรคต 

 การช่วยเหลือประชาชน ได้แก่ ปภ. ประสาน ๕๒ จังหวัด รับมือน้ าท่วมฉับพลัน ๑๕ – ๑๘ ก.ย.นี ้
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๔.๒ แนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้ (Awareness Level: AI)  

 
       จากจ านวนข่าวเชิงบวกและข่าวเชิงลบ ซึ่งก่อให้เกิดค่าสัดส่วน และค่าระดับผลกระทบการรับรู้ ที่แตกต่างกันในแต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ งข่าวที่ส่งผล
กระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ในระดับสูง น าไปสู่การเกิดขึ้นของแนวโน้มระดับผลกระทบการรับรู้ ของผู้รับข่าวสาร ให้เ ป็นไปตามแนวโน้มดังกล่าว โดย
ในช่วงวันที่ ๙ – ๑๕ ก.ย.๖๐ พบว่า แนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) ในภาพรวม มีแนวโน้มลดลง (y = -
0.621ln(x) + 2.5696) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๒๗ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒ – ๘ ก.ย.๖๐) จากระดับผลกระทบดังกล่าว ส่งผลให้ภาพลักษณ์เชิงบวกของ
สถานการณ์ ๓ จชต. ลดลงกว่าสัปดาห์ที่แล้วในระดับหนึ่ง 
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๕. ประเด็นส าคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๙ – ๑๕ ก.ย.๖๐ 
     เหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบ ลอบวางระเบิดริมทางหลวงสาย อ.ยะหา-อ.กาบัง จ.ยะลา ช่วงเช้าวันที่ ๑๔ กันยายน เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร
ทหารพรานและต ารวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเสียชีวิต และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก ๒๖ คน เป็นเหตุการณ์ใน จชต.ที่ส านักข่าวระหว่างประเทศ คือ Reuters 
และ AFP รวมทั้งสื่อหลายแห่งในภูมิอาเซียนรายงานอย่างกว้างที่สุด ในสัปดาห์นี้ 
     ล าดับถัดมา เป็นประเด็นเกี่ยวกับการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งมีทั้งการรายงานค าแถลงของ  พลเอกอักษรา เกิดผล ที่ยืนยันว่า
กระบวนการพูดคุยสันติสุข จะเดินหน้าต่อไปแม้ว่า การพูดคุยของคณะท างานด้านเทคนิค ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลง “การจัดสร้างพื้นที่ปลอดภัย” 
     นอกเหนือจากนั้น เป็นประเด็นข่าวเชิงบวกเกี่ยวกับความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจและความม่ันคงระหว่างไทย-มาเลเซีย ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของไทยและรัฐภาคเหนือของมาเลเซีย 
 
๕.๑ ส านักข่าว Reuters, AFP สื่อมาเลเซียหลายแห่ง รวมทั้ง Straits Times สื่อสิงคโปร์ The Jakarta Post สื่ออินโดนีเซีย และ Benarnews สื่อ
ออนไลน์ในภูมิภาคอาเซียน รายงานข่าวเหตุการณ์กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าใน อ.กาบัง ก่อนที่จะจุดระเบิดสังหารอาสาสมัครทหาร
พรานและต ารวจขณะเดินทางเข้าไปเก็บกู้ระเบิดบริเวณริมถนนใน อ.ยะหา จ.ยะลา ช่วงเช้าวันที่ ๑๔ กันยายน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต ๒ คนและบาดเจ็บ 
๒๖ คน  
ที่มาข้อมูล ; http://www.themalaymailonline.com/world/article/roadside-bombs-wound-20-kill-soldier-in-thailands-troubled-
south#vHcLUqVaOQSLzMEl.97 
http://www.thestar.com.my/news/world/2017/09/14/roadside-bombs-wound-20-kill-soldier-in-thailands-troubled-south/ 
http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/one-dead-20-wounded-in-ambush-in-thailand 
http://www.thejakartapost.com/seasia/2017/09/14/one-dead-20-wounded-in-thai-south-ambush.html 
http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1391282 

๕.๑.๑ “เชื่อว่าเป็นการกระท าของกลุ่มก่อความไม่สงบในพ้ืนที่ ในที่เกิดเหตุ” พ.ต.อ.ธวัช สุนทรพจน์ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจสถานีต ารวจภูธร อ.ยะหา กล่าว
แก่ผู้สื่อข่าวในขณะตรวจพื้นที่เกิดระเบิด 

http://www.themalaymailonline.com/world/article/roadside-bombs-wound-20-kill-soldier-in-thailands-troubled-south#vHcLUqVaOQSLzMEl.97
http://www.themalaymailonline.com/world/article/roadside-bombs-wound-20-kill-soldier-in-thailands-troubled-south#vHcLUqVaOQSLzMEl.97
http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/one-dead-20-wounded-in-ambush-in-thailand
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(“I believe the bombings were carried out by the insurgents,” Yaha Police Station chief Col. Tawat Sunthornpoj told reporters as he 
inspected the ambush scenes.) 

ที่มาข้อมูล ; http://www.benarnews.org/english/news/thai/bombing-deaths-09142017150108.html 

๕.๑.๒ ส านักข่าว benarnews มีข้อสังเกตว่า เหตุการณ์ลอบวางระเบิดที่ จ.ยะลา มีความเชื่อมโยงกับการเจรจาของคณะท างานด้านเทคนิค ระหว่างทางการ
ไทยกับมาราปาตานี ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ กันยายน 

เหตุระเบิดในอ ำเภอกำบังและอ ำเภอยะหำ ในจังหวัดยะลำ เกิดขึ้นสองวันหลังจำกกำรเจรจำทำงเทคนิคของคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขของไทย และมำร ำปำตำนี 
ได้พบปะกันในประเทศมำเลเซีย เมื่อวันอังคำรที่ผ่ำนมำ เพ่ือเจรจำเรื่องกำรเลือกพ้ืนที่ปลอดภัยน ำร่องขึ้นมำหนึ่งอ ำเภอ และยังไม่ทรำบผลเป็นทำงกำร 

(The attacks took place only two days after government officials and members of MARA Patani, a panel representing rebel groups, 
met in Kuala Lumpur to discuss technical issues involved in establishing a proposed “safety zone” in a Deep South district.) 

รายงานข่าวของเบนานิวส์ชิ้นเดียวกันนี้ ได้อ้างความเห็นของชาวยะลาคนหนึ่ง บอกว่า เหตุระเบิดสะท้อนความล้มเหลวของกระบวนการพูดคุยสันติสุข 

ด้ำนนำยอัสมำน อำแว ชำวยะลำ แสดงควำมคิดเห็นว่ำ เหตุระเบิดท่ีเกิดข้ึน อำจจะแสดงให้เห็นว่ำกำรพูดคุยสันติสุขไม่ประสบควำมส ำเร็จ 

“เชื่อว่ำเหตุกำรณ์ที่เกิดครั้งนี้ คนร้ำยต้องกำรแสดงพลังว่ำ ยังท ำได้กับแสดงก ำลังว่ำกำรเจรจำล้มลงแล้ว เพรำะตอนนี้ ทุกคนรู้ดีว่ำ กำรเจรจำปลอม ที่เจอกัน
ล่ำสุดล้มไม่เป็นท่ำ” นำยอัสมำนกล่ำว 

ที่มาข้อมูล ; http://www.benarnews.org/thai/news/TH-bomb-deepsouth-09142017145322.html 

http://www.benarnews.org/english/news/thai/bombing-deaths-09142017150108.html 
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๕.๒ ส านักข่าวเบนานิวส์ ถ่ายทอดแถลงการณ์และค าให้สัมภาษณ์ของ พลเอกอักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุข 
ในวันเสำร์ (16 กันยำยน 2560) นี้ พลเอกอักษรำ เกิดผล หัวหน้ำคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ได้กล่ำวถึงผลกำรพูดคุย  ของคณะกรรมกำร
ร่วมทำงเทคนิคของฝ่ำยไทย และมำรำปำตำนีครั้งล่ำสุดว่ำ ทำงมำรำปำตำนี พร้อมในกำรร่วมมือในกำรจัดตั้งพ้ืนที่ปลอดภัย แต่ยังมีรำยละเอียดกำรเตรียม
ควำมพร้อม ในกำรรับหลักกำรพื้นที่ปลอดภัย ที่จะน ำสู่กำรพิจำรณำในคณะพูดคุยฯ ชุดใหญ่ต่อไป 

“เขำ (มำรำปำตำนี) พร้อมร่วมมือในกำรจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัย แต่ยังมีรำยละเอียดขั้นตอน ในกำรรับหลักกำรพ้ืนที่ปลอดภัย” พลเอกอักษรำ กล่ำวแก่เบนำร์นิวส์ 

ทั้งนี้ พลเอกอักษรำ กล่ำวว่ำ เมื่อวันที่ 11-12 กันยำยนนี้ ตนได้ให้คณะท ำงำนเทคนิคร่วม เดินทำงไปยังกรุงกัวลำลัมเปอร์ มำเลเซีย เพ่ือพูดคุยกับผู้เห็นต่ำงทุก
กลุ่มที่รวมตัวเป็นองค์กรมำรำปำตำนี ในเรื่องกำรเลือกพ้ืนที่ในหนึ่งอ ำเภอขึ้นมำ เพ่ือจัดตั้งเป็นพื้นที่ปลอดภัย หลังจำกที่ทำงมำรำปำตำนีได้เสนอรำยชื่ออ ำเภอ
ที่มีควำมเป็นไปได้มำให้ทำงฝ่ำยไทยในก่อนหน้ำนี้ 

พลเอกอักษรำ กล่ำวอธิบำยว่ำ ในพ้ืนที่ปลอดภัยนั้น จะมีฝ่ำยปำร์ตี้เอ ตัวแทนปำร์ตี้บี แนวร่วมของทั้งสองฝ่ำย ภำคประชำสังค ม ร่วมดูแลและติดตำม
สถำนกำรณ์ โดยมีผู้น ำศำสนำเป็นสักขีพยำน จะมีกำรจัดกำรด้ำนระบบควำมปลอดภัยเพ่ิมเติม เช่น ทีวีวงจรปิด ระบบไฟฟ้ำ กำรท ำเส้นทำงเดินร ถ โดยภำค
ประชำสังคม จะมีส่วนให้ข้อมูลแนะน ำอีกด้วย 

“ภำคประชำสังคม จะช่วยพิจำรณำระบบควำมปลอดภัย เช่น จะเพ่ิมกล้องวงจรปิดหรือไม่ ระบบไฟส่องสว่ำง ถนน ส่วนผู้น ำศำสนำ จะเป็นสักขีพยำนว่ำใคร
เป็นผู้ก่อเหตุรุนแรง ถ้ำเกิดเหตุ” พลเอกอักษรำ กล่ำว 

พลเอกอักษรำ กล่ำวว่ำ จะมีกำรพูดคุยเพื่อกำรก ำหนดอ ำเภอที่จะจัดตั้งเป็นพ้ืนที่ปลอดภัย ในระดับคณะพูดคุยฯ ต่อไป โดยยังไม่ได้ก ำหนดวันเวลำ 
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สนับสนุนการปฏิบตัิการข่าวสาร ในการแก้ไขปัญหา จชต. 

 

“... กำรพูดคุยฯ จะยังด ำเนินกำรต่อไปจนกว่ำขบวนกำรผู้เห็นต่ำง ทุกกลุ่ม จะมีควำมพร้อมและยินยอมให้ควำมร่วมมือกับภำครัฐ และภำคประชำชน ใ นกำร
จัดตั้งพ้ืนที่ปลอดภัย ทั้งนี้ เพ่ือแสดงควำมจริงใจที่ทุกฝ่ำยมีควำมตั้งใจ ที่จะท ำเพ่ือประชำชนในพื้นที่อย่ำงแท้จริง มิใช่เป็นเพียงกำรกล่ำวอ้ำงเพ่ือประโยชน์ของ
กลุ่มตน” กล่ำวในแถลงกำรณ์ที่แจกจ่ำยแก่ผู้สื่อข่ำว 

ที่มาข้อมูล ; http://www.benarnews.org/thai/news/TH-talks-Aksara-09162017201313.html 

http://www.benarnews.org/english/news/thai/aksara-09162017163108.html 

๕.๒.๑ ส านักข่าว Reuters รายงานบทสัมภาษณ์พิเศษ Pak Fakih บุคลที่อ้างว่าเป็นสมาชิกระดับน าของขบวนการบีอาร์เอ็น เผยแพร่เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน  

Pak Fakih บอกกับส านักข่าวรอยเตอร์ ว่า รัฐบาลทหารจ าเป็นต้องแสดงความยืดหยุ่นในการเจรจาสันติสุขกับกลุ่มกบฏมุสลิม เพ่ือเปิดทางให้กลุ่มติดอาวุธที่ยัง
ต่อสู้ในพื้นที่เข้าร่วมโต๊ะเจรจาและยุติการนองเลือดที่ยาวนานนับทศวรรษ 

Pak Fakih บอกว่า กระบวนการพูดคุยสันติสุขปัจจุบันล้มเหลว และเสนอแนะให้รัฐบาลไทยปรับท่าทีด้วยการยกเลิกการตั้งเงื่อนไขก่อนการเจรจา เปิดใจกว้าง
รับฟังและให้เกียรติขบวนการแบ่งแยกดินแดนมากข้ึน 

“เป็นการเข้าใจผิดที่คิดว่าเรา (บีอาร์เอ็น) ไม่ต้องการเข้าร่วมกระบวนการพูดคุย พวกเราต้องการเข้าร่วม  แต่ไม่ใช่รูปแบบและบริบทการพูดคุยที่เป็นอยู่ทุก
วันนี้”, Pak Fakih วัย ๖๗ ปี กล่าวกับส านักข่าว  Reuters 

(Thailand’s junta needs to show greater flexibility in talks with Malay Muslim insurgents to bring on board the main rebel group that is 
still fighting and end decades of bloodshed, a senior group member told Reuters. 



 

๑๙ 
 

 

การวิเคราะหส์ารสนเทศด้านการประชาสมัพันธ์   
สนับสนุนการปฏิบตัิการข่าวสาร ในการแก้ไขปัญหา จชต. 

 

In a rare interview, Pak Fakih of the secretive Barisan Revolusi Nasional (BRN) said the army’s current peace talks with other factions 
were doomed and the government must drop pre-conditions, show greater respect to the separatists and adopt a more open-
minded approach. 

“It is a mistake to think that we do not want to negotiate. We do, but not under the current circumstances,” said Fakih, 67, who said 
he had been fighting since he was 15 and lost a son in the conflict seven years ago.) 

Pak Fakih พูดถึงตัวแทนเจรจาใน Marapatani บางคนที่อ้างว่า เป็นตัวแทนบีอาร์เอ็นว่า บุคคลเหล่านั้นเป็นอดีตสมาชิกบีอาร์เอ็น และเขายังกล่าวหาโจมตี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาภาคใต้ โดยเฉพาะหน่วยงานความมั่นคงว่า  มีหลายฝักหลายฝ่าย เพ่ือหวังต าแหน่งและอ านาจในการบริหารจัดการ
งบประมาณ  

(But Fakih disputed its claim to include BRN members too, saying there were only “former members”. 

He said that the Thai government’s policy toward the South was also complicated by different factions in the security forces 
jockeying for power. 

“They are fighting for control over the budget in administering the region rather than actually listening to what we have to say,” he 
said.) 



 

๒๐ 
 

 

การวิเคราะหส์ารสนเทศด้านการประชาสมัพันธ์   
สนับสนุนการปฏิบตัิการข่าวสาร ในการแก้ไขปัญหา จชต. 

 

Pak Fakih พูดถึงการปฏิบัติการทางทหารของบีอาร์เอ็นว่า จ ากัดวงอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น เพ่ือเป็นการสงสัญญานถึงรัฐบาลไทย ทั้งนี้บีอาร์
เอ็นไม่ต้องการขยายพื้นที่ก่อเหตุรุนแรง 

(“Our attacks are confined to the Deep South and are about sending a signal to the Thai government. We never want to cause 
widespread harm,” said Fakih, who declined to be photographed.) 

๕.๓ ส านักข่าวเบนานิวส์ รายงานผลการหารือระหว่างพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กับตัวแทนรัฐบาลมาเลเซีย และชมรมนักธุรกิจกัวลาลัมเปอร์ 
ว่า ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมมือพัฒนาพื้นที่ชายแดน ทั้งด้านความม่ันคงและเศรษฐกิจ 

ในวันศุกร์ (15 กันยำยน 2560) นี้ ดำโต๊ะซรี โจฮำรี บิน อับดุล กำห์นิ (Datuk Seri Johari bin Abdul Ghani) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังมำเลเซีย คน
ที่สอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหำรชมรมธุรกิจกัวลำลัมเปอร์ (Kuala Lumpur Business Club - KLBC) ได้เข้ำพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ตำม
ค ำเชิญ โดยฝ่ำยไทยขอควำมร่วมมือด้ำนเศรษฐกิจ กำรลงทุน และขอให้มำเลเซียสนับสนุนกำรป้องกันควำมสงบฯ ตำมแนวชำยแดน ซึ่งแม่ทัพภำคที่ 4 ได้มีกำร
เยือนมำเลเซีย เพ่ือร่วมประชุมกรรมกำรชำยแดน เมื่อวันพุธที่ผ่ำนมำ 

พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภำค รองโฆษกประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี เปิดเผยผลกำรประชุมโดยสรุปแก่สื่อมวลชนว่ำ นอกเหนือจำกเรื่องด้ำนเศรษฐกิจ ทั้ งสองฝ่ำย
ยังได้หำรือร่วมด้ำนควำมมั่นคงอีกด้วย 

“ทั้งสองฝ่ำยได้หำรือควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคง นำยกรัฐมนตรีขอรับกำรสนับสนุนจำกมำเลเซีย ในกำรดูแลควำมสงบเรียบร้อยในบริเวณที่มีพร มแดน
ติดต่อกัน เนื่องจำกควำมม่ันคงของประเทศเป็นปัจจัยพื้นฐำน ส ำหรับกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนต่อไป” พล.ท.วีรชนกล่ำว 



 

๒๑ 
 

 

การวิเคราะหส์ารสนเทศด้านการประชาสมัพันธ์   
สนับสนุนการปฏิบตัิการข่าวสาร ในการแก้ไขปัญหา จชต. 

 

กำรเยือนประเทศไทยของคณะผู้บริหำรชมรมธุรกิจกัวลำลัมเปอร์ (Kuala Lumpur Business Club - KLBC) ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์
ได้เชิญให้นักธุรกิจมำเลเซีย ร่วมลงทุน และสนับสนุนในอุตสำหกรรมเป้ำหมำย (New S-Curve) เขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน ระเบียงเขตเศรษฐกิจภำค
ตะวันออก (EEC) และเมืองยำงพำรำ (Rubber City) โดยเชื่อว่ำ หำกสำมำรถร่วมมือกันได้ทั้งสองประเทศสำมำรถเติบโต และแข็งแกร่งไปด้วยกัน 

ที่มาข้อมูล ; http://www.benarnews.org/thai/news/TH-MY-cooperation-09152017133634.html 
 
๕.๒.๑ ส านักข่าวเบอร์นามา รายงานอ้างค าให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมาเลเซีย ระบุว่า ผู้น าไทยตื่นเต้นกับแผนการเชื่อมการพัฒนา
ท่าเรือสงขลาและปีนัง เป็นเส้นทางขนส่งทางทะเลขนถ่ายสินค้าและตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างกัน 

โจฮารี รมช.คลังมาเลเซีย บอกว่า เขาได้แนะน านักลงทุนที่มีศักยภาพท่ีสนใจลงทุนในโครงการรับเบอร์ซิตี้ ให้รู้จักกับนายกรัฐมนตรีไทยด้วย 

นอกจากนี้ เขาบอกว่า นายกรัฐมนตรีไทยได้กล่าวกับ คณะผู้แทนรัฐและเอกชนมาเลเซียว่า จะมีการประชุมหารือโครงการก่อสร้างถนนที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย 
และขับเคลื่อนให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐ 

(Johari told Bernama that Thailand was excited over the proposal which would see better flow of goods and containers from 
Songkhla Port to Penang Port as better connectivity between the two seaports was needed due to their close proximity. 
 

Besides providing better linkage between the two ports, Prayut said he and Johari also discussed on the development of the Rubber 
City between the Songkhla province in southern Thailand and Kedah. 
 
Johari also brought along several potential investors for the Rubber City project and introduced them to Prayut and Somkid. 



 

๒๒ 
 

 

การวิเคราะหส์ารสนเทศด้านการประชาสมัพันธ์   
สนับสนุนการปฏิบตัิการข่าวสาร ในการแก้ไขปัญหา จชต. 

 

 
“From now on, we will discuss further on road construction (at the border) and we will mobilise everything within this year,” Prayut 
said, adding that he and Johari also discussed ways to increase economic cooperation between the two neigbours.) 

ที่มาข้อมูล ; http://www.thestar.com.my/business/business-news/2017/09/15/thai-pm-supports-malaysias-proposal-for-better-port-
connectivity/ 
http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1391723 
 
๕.๓ ส านักข่าวเบอนามา รายงานเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ว่า นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต.ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเบอนามา ระหว่างร่วม
รับประทานอาหารค่ า ที่ส านักงานกงสุลไทย ในเมืองโกตาบารู ว่า ศอ.บต.ได้มีการปรึกษาหารือกับผู้แทนรัฐบาลมาเลเซีย เมื่อเดือนสิงหาคม เกี่ยวกับการพัฒนา
พ้ืนที่ร่วมสามประเทศไทย-มาเลเซียและอินโดนีเซีย หรือ IMT-GT ว่า ควรมีการขยายพ้ืนที่ให้ครอบคลุมรัฐปาหังและตรังกานู ซึ่งเขาเชื่อว่าจะกระตุ้นให้
เศรษฐกิจภาคใต้ของไทย และชายฝั่งตะวันออกของมาเลเซีย มีความคึกคักมากยิ่งข้ึน 
     นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังมีการหารือเกี่ยวกับการขยายสะพานเชี่อมระหว่าง อ.สุไหงโกลก กับ อ.รันเตาปันยัง ในรัฐกลันตัน และการก่อสร้างสะพานเชื่อม 
อ.ตากใบ กับ เปงกาลันกูโบร์ อ.ตุมปัต รัฐ กลันตัน 
 
(Thailand hopes the Indonesia, Malaysia and Thailand Growth Triangle (IMT-GT) can be widened to include Pahang and Terengganu in 
order to improve economic growth via trade between the southern part of Thailand and the east coast of Peninsular Malaysia. 
 
The Secretary-General of the Thailand Southern Border Provinces Administration Centre Supanat Sirintawineti said although the IMT-
GT was introduced about 12 years ago, trade between both these regions were not encouraging. 

http://www.thestar.com.my/business/business-news/2017/09/15/thai-pm-supports-malaysias-proposal-for-better-port-connectivity/
http://www.thestar.com.my/business/business-news/2017/09/15/thai-pm-supports-malaysias-proposal-for-better-port-connectivity/
http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1391723


 

๒๓ 
 

 

การวิเคราะหส์ารสนเทศด้านการประชาสมัพันธ์   
สนับสนุนการปฏิบตัิการข่าวสาร ในการแก้ไขปัญหา จชต. 

 

 
"If the area under IMT-GT is expanded to include Terengganu and Pahang, I am confident trade will start to pick up especially along 
the border areas of Thailand and Malaysia," he aid. 
 
Speaking to reporters, through an interpreter, when met at a dinner organised by the Thai Royal Consulate last night, Supanat said the 
centre held a meeting with Malaysian representatives in August to discuss the matter further. 
 
He said the meeting also discussed the expansion of the existing bridge in Sungai Golok and Rantau Panjang and the construction of a 
new bridge to link Pekan Tak Bai and Pengkalan Kubor in Tumpat.....) 
 
ที่มาข้อมูล ; http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1391522 
 
 

 

 

 
 
 



 

๒๔ 
 

 

การวิเคราะหส์ารสนเทศด้านการประชาสมัพันธ์   
สนับสนุนการปฏิบตัิการข่าวสาร ในการแก้ไขปัญหา จชต. 
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