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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๙-๑๕ พ.ย. ๖๒ พบว>า มขี>าวเชิงบวก ๒๗๓ ข>าว จากที่ม ี๒๑๕ 

ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒-๘ พ.ย. ๖๒) ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกบั จชต. มขี>าวเชิงลบ ๖๘ ข>าว ในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๖๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒-๘ พ.ย. ๖๒) 

          ประเด็นข5าวเชิงลบ ได*แก5  

๑) เหตุร*ายรายวัน: ๑) ระทกึ!! พบระเบิดแสวงเครือ่ง ๒ ลูก ซกุหน9าฐาน 'ชคต.บาโงสะโต', ๒) บีอาร+เอ็นรบัยิง ชรบ. ๑๕ ศพ และ ๓) ยิงชาวบ9านดับอีก ๒ เด็กหญงิ 

๒ ขวบบาดเจ็บ 

๒) การพูดคุยเพ่ือสันติสุข: ๑) คอลัมน+ ถอดรหสัลายพราง: พูดคุยสันติสุขฯ บนทางสองแพร>ง และ ๒) สมาชิกมาราปาตานีเตือนเหตุโจมตี ชรบ. ทีล่ำพะยา 

"อาจไม>ใช>กรณีสุดท9าย" หากไทยยังเมินข9อเสนอบอีาร+เอ็น  

๓) การเมือง: ๑) อนาคตใหม> แนะจับตา 'เคอร+ฟfว' จงัหวัดชายแดนใต9ช้ีอาจทำให9ละเมิดสทิธิมนุษยชน-หลักนิติรัฐได9, ๒) 'พงศกร' ข9องใจทำไมเหตุถล>มยะลา 

ไม>เรียก 'ก>อการร9าย', ๓) 'จตุพร' แนะ ถอดบทเรียน ๑๕ ปiไฟใต9 จี้สังคายนาวิธีแก9ปjญหาใหม> และ ๕) คอลมัน+: บทความพิเศษ: ไฟใต9 : การแก9ปjญหาหลัง 

ความสูญเสียทีล่ำพะยา 

๔) อาชญากรรมในพ้ืนท่ี: ชาวบ9านผวา! หาใบตองทำกระทง เจอศพอดีตทหารพรานหมกโค>นต9นกล9วย 

๕) การบังคับใช*กฎหมาย: ๑) ดีเอสไอต้ังคณะสืบสวนกรณี 'อับดุลเลาะ' เสียชีวิต หลังถูกควบคุมตัวภายใต9กฎหมายพิเศษ และ ๒) บทบรรณาธิการ ข>าวสด: 

กฎหมายชายแดนใต9 

ประเด็นข5าวเชิงบวก ได*แก5  

๑) สิทธิมนุษยชน: ๑) สำนักจุฬาประณาม ล9อมฆ>า ๑๕ ศพยะลา และ ๒) กสม.ลงพื้นที่ยะลา เย่ียมผู9บาดเจบ็-ร>วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ เหย่ือโจรโต9 ยิงถล>มปoอม 

ชรบ. 

๒) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: กอ.รมน.ภาค ๔ สน. อบรมให9ความรู9การปลูกกาแฟอะราบิก9า แก>เกษตรกรผู9ปลกูกาแฟ รุ>นใหม> (YCOT) 

๓)  การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยZสิน: ๑) ปfดล9อม ๑๙ จุด ไล>ล>าโจรใต9ยิงถล>มปoอม ชรบ.๑๕ ศพ คุม ๖ ผู9ต9องสงสัยเค9นสอบ, ๒) ประยุทธ+ ยังไม>ประกาศเคอร+ฟfว 

หลงัเหตุยิงถล>ม ชรบ.ยะลา "แต>ถ9ามจีะกำหนดสั้นที่สุด", ๓) ผบ.ทบ.-ผบ.ตร.ลงใต9 ปลุกใจ ๖ เดือนปราบผู9ก>อเหตุร9ายสิ้นซาก!, ๔) ตำรวจขอหมายจับชุดแรก ๒ ผู9ต9องหาร>วม 
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โจมตีปoอม ชรบ.ลำพะยา, ๕) คณะสงฆ+ชายแดนใต9รุกต้ังสมาคมความมั่นคงพุทธศาสนา, ๖) 'บิ๊กแดง'ซัดบางกลุ>มมุ>งสมุ'ไฟใต9' ยกระดับสู>ปjญหาต>างชาติ, ๗) ด>วน! นราฯ 

ปะทะเดือด จนท. ยิงสน่ันผู9ก>อการร9ายบนเทือกเขาตะเว และ ๘) ข>าวปลอม! ทบ.แจง ผบ.ทบ.ไม>เคยพูดว>าจะลงไปบวกกับ BRN ด9วยมือตัวเอง 

๔) ยาเสพติด: ๑) ตร.โก-ลกยึดไอซ+ล็อตใหญ> ๔๕ ล., ๒) ปjตตานี-ยาบ9าครึ่งล9าน, ๓) ของใคร! ตรวจสอบกัญชา ๓๓๖ กโิลกรัมมลูค>า ๒ ล9านถูกทิ้งชานเมอืงหาดใหญ>, 

๔) ตชด.ภาค ๔ รวบวัยรุ>นค9ายาบ9ายึดของกลาง ๒,๐๐๐ เมด็ และ ๕) เจอแล9วกระบะแจ9งหายเสี่ยง'คาร+บอมบ+' โดนนำไปซุกยาเสพติด 

จากสถานการณ+ข>าวดังที่กล>าวข9างต9น ส>งผลให9การรบัรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. เพิ่มข้ึน จาก ๒.๐๔ ในสัปดาห+ที่แล9ว  (๒ - ๘ พ.ย. ๖๒) เปzน ๒.๐๘ 

ในสัปดาห+น้ี  

 ในส5วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต5างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๙ – ๑๕ พ.ย. ๖๒ ดังน้ี 

       ข>าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9ที่ได9รับความสนใจ และ รายงานโดยสือ่ต>างประเทศมากที่สุด คือ ความคืบหน9าการติดตามจบักุมคนร9ายที่เกี่ยวข9องกบัการโจมตี

ชุดรักษาความปลอดภัยหมู>บ9าน ที่ ต.ลำพะยา อ.เมอืง จ.ว.ย.ล. เปzนเหตุให9 ชรบ. เสียชีวิต ๑๕ ศพ เมื่อวันที่ ๕ พ.ย. ๖๒ ประเด็นน้ีสำนักข>าวต>างประเทศที่รายงาน คือ 

AFP และ Bernama  

       ส>วนประเด็นอื่น กม็ี เหตุคนร9ายลอบยิงสามีภรรยาเสียชีวิตขณะขับข่ีมอเตอร+ไซค+กลับบ9านที ่อ.แม>ลาน จ.ว.ป.น. และ มีหลานวัย ๒ ขวบได9รับบาดเจ็บ 

และ การจับกมุไอซ+ ยาเสพติดน้ำหนักประมาณหน่ึงตันที่ จงัหวัดพิจิตร ซึง่ผู9บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปfดเผยว>า ยาเสพติดทีจ่ับกุมได9ผู9ต9องให9การว>า เตรียมขน

ผ>านจังหวัดชายแดนภาคใต9เพื่อเตรียมลักลอบขนเข9าประเทศมาเลเซีย ข>าวน้ีจึงได9รบัความสนใจจากสื่อมวลชนมาเลเซียหลายสำนักรายงาน  
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๒. ผลการวิเคราะหZสารสนเทศด*านการประชาสมัพันธZ ประจำวันท่ี ๙–๑๕ พ.ย. ๖๒ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข5าวเชิงบวก และประเด็นข5าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๙-๑๕ พ.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก (เส9นทึบสีเขียว) ๒๗๓ ข>าว จากที่ม ี๒๑๕ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒-๘ พ.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกบั จชต. (เส9นทบึสีแดง) มขี>าวเชิงลบ ๖๘ ข>าว ในสัปดาห+น้ี จากทีม่ี ๖๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒-๘ 

พ.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน 
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๒.๒ ค5าสัดส5วนระหว5างข5าวเชิงบวก และข5าวเชิงลบ 

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

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

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 

2019-11-09 45 13 3.46 

2019-11-10 43 9 4.78 

2019-11-11 39 15 2.6 

2019-11-12 37 11 3.36 

2019-11-13 27 10 2.7 

2019-11-14 54 5 10.8 

2019-11-15 28 5 5.6 

 39 9.71 4.02 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ5งเล็ง ในช5วงวันท่ี ๙–๑๕ พ.ย. ๖๒ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช>วงวันที่ ๙-๑๕ พ.ย. ๖๒ ไม>มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข จากทีม่ี ๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒-๘ พ.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกบั จชต. มขี>าวเชิงลบ ๓ ข>าว ในสัปดาห+น้ี จากที่ไม>มขี>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒-๘ พ.ย. ๖๒) 

สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) คอลัมน+ ถอดรหัสลายพราง: พูดคุยสันติสุขฯ บนทางสองแพร>ง และ ๒) 

ไฟใต9 : สมาชิกมาราปาตานีเตือนเหตุโจมตี ชรบ.ทีล่ำพะยา "อาจไม>ใช>กรณีสุดท9าย" หากไทยยังเมินข9อเสนอบอีาร+เอ็น  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๙-๑๕ พ.ย. ๖๒ มขี>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๓ ข>าว จากที่มี ๑๘ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒-๘ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง 

ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) ระทกึ!! พบระเบิดแสวงเครื่อง ๒ ลูก ซุกหน9าฐาน 'ชคต.บาโงสะโต', ๒) บีอาร+เอ็นรับยิง ชรบ. ๑๕ ศพ และ ๓) ยิงชาวบ9านดับอกี 

๒ เด็กหญงิ ๒ ขวบบาดเจบ็ 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๙-๑๕ พ.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการเมอืงเกี่ยวกบั จชต. ๔ ข>าว จากทีม่ ี๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒-๘ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ค>อนข9างคงที ่ ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๑๕ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี ๑๐ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒-๘ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิม่ข้ึน 

ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> 'วันนอร+' รุดเย่ียม ชรบ. ประณามโจรใต9ลอบกัด-เหี้ยมโหด ไม>สู9แบบสันติภาพ  ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) อนาคตใหม> 

แนะจับตา'เคอร+ฟfว'จงัหวัดชายแดนใต9ช้ีอาจทำให9ละเมิดสทิธิมนุษยชน-หลักนิติรัฐได9, ๒) 'พงศกร'ข9องใจทำไมเหตุถล>มยะลาไม>เรียก'ก>อการร9าย', ๓) 'จตุพร'แนะ ถอดบท 

เรียน 15 ปiไฟใต9 จี้สังคายนาวิธีแก9ปjญหาใหม>, ๔) ชกไม>มมีมุ: ปราบเท>าไรกไ็ม>หมด ศพก็เพิม่ไม>หยุด, ๕) ตะกอนไฟใต9...เงือ่นไขที่ยังไม>ถูกแก9, ๖) งบทหารปi 63 กับภาพ 

สะท9อน"ลัทธิอาวุธนิยม", ๗) คอลัมน+ โหมโรง: ไฟใต9เหนือจนิตนาการ และ ๘) คอลมัน+: บทความพเิศษ: ไฟใต9 : การแก9ปjญหาหลงัความสญูเสียทีล่ำพะยา 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยZสิน 

 
ในช>วงวันที่ ๙-๑๕ พ.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๑๐๕ ข>าว จากที่มี ๗๖ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒-๘ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ  เพิ่มข้ึน  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๒๙ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๒๘ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒-๘ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ค>อนข9าง

คงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ปfดล9อม 19 จุด ไล>ล>าโจรใต9ยิงถล>มปoอม ชรบ.15 ศพ คุม 6 ผู9ต9องสงสัยเค9นสอบ, ๒) ประยุทธ+ ยังไม>ประกาศเคอร+ฟfว หลงัเหตุยิงถล>ม 

ชรบ.ยะลา "แต>ถ9ามีจะกำหนดสั้นทีสุ่ด", ๓) บิ๊กตู>สั่งปรบัแผนปลอดภัยใต9 ขันนอตเสรมิกำลงัรฐั-ชรบ., ๔) ผบ.ทบ.-ผบ.ตร.ลงใต9 ปลุกใจ 6 เดือนปราบผู9ก>อเหตุร9ายสิ้นซาก!, 

๕) ตำรวจขอหมายจบัชุดแรก 2 ผู9ต9องหาร>วมโจมตีปoอมชรบ.ลำพะยา, ๖) คณะสงฆ+ชายแดนใต9รุกต้ังสมาคมความมั่นคงพุทธศาสนา, ๗) 'บิ๊กแดง'ซัดบางกลุ>มมุ>งสุม'ไฟใต9' 

ยกระดับสู>ปjญหาต>างชาติ, ๘) ด>วน! นราฯปะทะเดือด จนท.ยิงสน่ันผู9ก>อการร9ายบนเทือกเขาตะเว และ ๙) ข>าวปลอม! ทบ.แจง ผบ.ทบ.ไม>เคยพูดว>าจะลงไปบวกกบั BRN 

ด9วยมือตัวเอง ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) 'อาทิตย+'จีส้าวมือบงการถล>มชรบ.ยะลา ช้ีจับคนร9ายไม>เคยได9 ทำโจรไม>กลัว, ๒) หมอจุ�ก จีร้ัฐไล>ปfด 'เพจทำไอโอ' สร9างความแตกแยก 

หลงัถูกนำภาพไปโยง, ๓) หว่ันประกาศความมั่นคงพื้นที่ชายแดนใต9กระทบความเช่ือมั่น, ๔) โจมตีแล9วหนีไปไหน...โจทย+ใหญ>ไฟใต9ที่ไม>จินตนาการ และ ๕) 

เสียงจากลำพะยา...โจมตีปoอม ชรบ.ตาย 15 เกิดข้ึนได9ไง  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๙-๑๕ พ.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๓๗ ข>าว จากที่ม ี๓๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒-๘ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

เพิม่ข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มขี>าวเชิงลบ ๕ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ไม>มีข>าวในสปัดาห+ที่แล9ว (๒-๘ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ต่ำค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) 'โรคใบร>วง'ลามกินสวนยาง3.3แสนไร> 'เกษตรฯ'เตรียมบิน'โดรน'พ>นยานำร>องนราธิวาส, ๒) 

รมช.มนัญญาตรวจเย่ียมเกษตรกรชาวสวนยางในจงัหวัดนราธิวาส, ๓) ช้ี4กลุ>มธุรกจินวัตกรรมหนุนเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตชายแดนใต9, ๔) 'มรภ.สงขลา' 

วิจัยร>วมฝรั่งเศส พฒันายางแท9แทนยางสงัเคราะห+ สร9างมูลค>าเพิ่มเกษตรใต9, ๕) ค9นหา'ดาวเด>นดวงใหม>' ปj�นเยาวชนข้ึนแท>นศิลปfนอาชีพ และ ๖) กอ.รมน.ภาค 4 สน. 

อบรมให9ความรู9การปลูกกาแฟอะราบิก9า แก>เกษตรกรผู9ปลกูกาแฟ รุ>นใหม> (YCOT) ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) ซัด'ศอ.บต.'ใช9ชาวบ9านเปzนเครื่องมือเอื้อนายทุน 

ขอเอกสารสิทธิพื้นที่โครงการเมืองต9นแบบอุตสาหกรรม'จะนะ', ๒) รายงาน: 'เบตง-โกลก'ทรุดหนักหว่ันเคอร+ฟfวจชต. แถมรัฐบาลไม>พยายามเคลียร+ให9กระจ>างชัด!, ๓) 

นักธุรกิจใต9หว่ันBRNยกระดับสู9 และ ๔) ช้ีถล>มชรบ.15ศพฝiมือบีอาร+เอ็น หว่ันกระทบเที่ยวใต9ช>วงปiใหม> 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันที่ ๙-๑๕ พ.ย. ๖๒ ข>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๑๒ ข>าว จากที่ม ี๑๐ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒-๘ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน

ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด มขี>าวเชิงลบ ๒ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีม่ ี๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒-๘ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำ

ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ตร.โก-ลกยึดไอซ+ลอ็ตใหญ>45ล., ๒) ข>าวสดทั่วไทย: ปjตตานี-ยาบ9าครึ่งล9าน, ๓) ของใคร! ตรวจสอบกัญชา 336 กิโลกรมัมลูค>า 2 

ล9านถูกทิ้งชานเมืองหาดใหญ>, ๔) ตชด.ภาค 4 รวบวัยรุ>นค9ายาบ9ายึดของกลาง 2000 เม็ด และ ๕) เจอแล9วกระบะแจ9งหายเสี่ยง'คาร+บอมบ+' โดนนำไปซกุยาเสพติด 

ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ภาพข>าว: ระบาดหนัก  
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๙–๑๕ พ.ย. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันที่ ๙–๑๕ พ.ย. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๙–๑๕ พ.ย. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปjญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคบัใช*กฎหมาย 

             ในวันที่ ๙–๑๕ พ.ย. ๖๒ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบงัคับใช9กฎหมาย ได9แก> ๑) ดีเอสไอต้ังคณะสบืสวนกรณี 'อับดุลเลาะ' เสียชีวิต หลังถูกควบคุมตัวภายใต9 

กฎหมายพิเศษ และ ๒) บทบรรณาธิการ ข>าวสด: กฎหมายชายแดนใต9 
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๔. ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* 
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ประเด็นข5าวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ๑) ระทึก!! พบระเบิดแสวงเครื่อง2ลูก ซกุหน9าฐาน'ชคต.บาโงสะโต', ๒) บีอาร+เอ็นรับยิงชรบ.15ศพ  และ  ๓) ยิงชาวบ9านดับอีก 2 เด็กหญิง 2 

ขวบบาดเจบ็  

๒. การเจรจาเพ่ือสันติ ๑) คอลัมน+ ถอดรหัสลายพราง: พูดคุยสันติสุขฯ บนทางสองแพร>ง  และ  ๒) ไฟใต9 : สมาชิกมาราปาตานีเตือนเหตุโจมตี ชรบ.ทีล่ำพะยา 

"อาจไม>ใช>กรณีสุดท9าย" หากไทยยังเมินข9อเสนอบอีาร+เอ็น  

๓. การเมือง ๑) อนาคตใหม>แนะจบัตา'เคอร+ฟfว'จังหวัดชายแดนใต9ช้ีอาจทำให9ละเมิดสิทธิมนุษยชน-หลกันิติรัฐได9, ๒) 

'พงศกร'ข9องใจทำไมเหตุถล>มยะลาไม>เรียก'ก>อการร9าย', ๓) คม ชัด ลึก: ปรับแผนรบัมือไฟใต9, ๔) 'จตุพร'แนะถอดบทเรยีน15ปiไฟใต9 จี้สังคายนาวิธีแก9ปjญหาใหม>, ๕) 

ชกไม>มีมุม: ปราบเท>าไรก็ไม>หมด ศพกเ็พิ่มไม>หยุด, ๖) คอลมัน+ ชกไม>มีมุม: ปราบเท>าไรก็ไม>หมด ศพกเ็พิ่มไม>หยุด, ๗) ตะกอนไฟใต9...เงื่อนไขที่ยังไม>ถูกแก9, ๘) งบทหารปi 

63 กับภาพสะท9อน"ลัทธิอาวุธนิยม", ๙) คอลัมน+ ชกไม>มีมมุ: เงื่อนไขไฟใต9ลุกลาม ย่ิงปราบย่ิงโต, ๑๐) ไทยโพสต+: ร>วมใจแก9ปjญหาไฟใต9, ๑๑) คอลัมน+ โหมโรง: 

ไฟใต9เหนือจินตนาการ, ๑๒) เปfดเวทีคุยเด็ดขาด 'ฝ�ายหนุน-โจรใต9'ช>องทางหยุดเหตุร9ายทำ 'ยุทธศาสตร+-ยุทธวิธี' อย>างจริงใจ  และ  ๑๓) คอลัมน+: บทความพิเศษ: ไฟใต9 : 

การแก9ปjญหาหลงัความสญูเสียทีล่ำพะยา  

การพูดคยุเพื,อสันตสิขุ 
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๔. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) ชาวบ9านผวา!หาใบตองทำกระทง เจอศพอดีตทหารพรานหมกโค>นต9นกล9วย, ๒) 'อดีตทพ.47'ถูกฆ>าทุบหัวอุ9มทิง้ แฉไปกับตร.ก>อนหายตัว  

และ  ๓) คอลัมน+ ข>าวสดทั่วไทย: ยะลา-ฆ>าหมกศพ  

๕. การบังคับใช*กฏหมาย ๑) ดีเอสไอต้ังคณะสบืสวนกรณี 'อับดุลเลาะ' เสียชีวิต หลงัถูกควบคุมตัวภายใต9กฎหมายพิเศษ, ๒) บทบรรณาธิการ ข>าวสด: 

กฎหมายชายแดนใต9  และ  ๓) บทบรรณาธิการ ข>าวสด: กฎหมายชายแดนใต9  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. กีฬา ๑) มุมที่5, ๒) คอลมัน+ โฟกัสลูกหนังไทย: 'เชอร+รี่' พาซุป'ตาร+เตะเปfดสนามบอลทีส่รุาษฎร+-ชบาแก9วย้ิม 'มิรันดา' ฟfตจัด, ๓) กีฬาภูธร: 'บุรีรมัย+' ล>องใต9ไป 3 

จังหวัดเฟoนหานักเตะ หนองบัวลำภูผนึกกำลังจัดงานใหญ>๔) โฟกัสลกูหนังไทย: 'เชอร+รี่' พาซปุ'ตาร+เตะเปfดสนามบอลทีส่รุาษฎร+-ชบาแก9วย้ิม 'มิรันดา' ฟfตจัด, ๕) 

บุรรีัมย+โยกคัดเยาวชนปjตตานีเปzน17พ.ย., ๖) FA Thailand Introductory Course หลักสูตรเรียนโค9ชทีเ่ข9าถึงทั่วประเทศ, ๗) ปjนจักสีลัตย้ิมได9แม9ซ9อมในดงบึ้ม, ๘) 

'เกาะสมุย-หนองทะเล'ได9ต๋ัวภาคใต9คิงเพาเวอร+, ๙) คอลัมน+ ซอกแซกบอลไทย, ๑๐) กองเชียร+ไทย 3 พันคน เข9าสนามบกูิต จาลิล ไทยรัฐทีวีถ>ายสดคืนน้ี  และ  ๑๑) 

คอลัมน+ สงัคมชัดลึก,  

๒. การช5วยเหลือประชาชน ๑) คอลัมน+ เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: ฝนถล>ม'เบตง'ดินสไลด+, ๒) นาวิกฯลงใต9มอบบ9านให9คนยากไร9  และ  ๓) 

'มูลนิธิธรรมกาย'มอบข9าวสารอาหารแห9ง ช>วยผู9ได9รบัผลกระทบเหตุความไม>สงบนราธิวาส,  

๓. การศึกษา ๑) คอลมัน+: ไทยมองไทย: ครูผู9สร9างแรงบันดาลใจ (จบ)เรียนน9อยงานหนัก เรียนหนักงานเบา, ๒) เวิร+กช็อปการสอน, ๓) 'ยะลา' 

ผนึกส>งเด็กคืนรั้วรบัเปfดเทอม 2 พลังครอบครัว-ครู-เพือ่นน.ร.ช>วยดูแล, ๔) นอร+ทกรงุเทพให9ทุนยช.ใต9, ๕) 'ยะลา' ผนึกส>งเด็กคืนรั้วรบัเปfดเทอม 2 พลังครอบครัว-ครู-

เพื่อนน.ร.ช>วยดูแล, ๖) กสศ.จบัมือ 20 จังหวัดคืนเด็กนอกระบบกลับสู>การศึกษาที่ยืดหยุ>น  และ  ๗) รองผู9อำนวยการรกัษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส>วนหน9า 

เปzนประธานมอบเครื่องคอมพิวเตอร+ในกิจกรรม เดิน- ว่ิง เพือ่การกุศล “ก9าวเพื่อลูกตาดีกา” ทื่ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส,  

๔. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) คอลมัน+ มุมที่5, ๒) รอบรัว้ทั่วท9องถ่ินไทย, ๓) 'บ9านตือลาฆอปาลัส' ตัวอย>างการทำประมงถูกกฎหมาย, ๔) มุมที่5, ๕) คอลัมน+ 

โลกสองวัย: MDRT รายการหาเงินให9โรงพยาบาล, ๖) คอลมัน+ โลกสองวัย: MDRT รายการหาเงินให9โรงพยาบาล, ๗) 'ใช9ยาไม>สมเหตุผล'เรื่องใหญ>ที่คนมองข9าม, ๘) 

'มท.2'ปล>อยแถว517จนท.ที่ดิน ลุยออกโฉนด28จังหวัด8.5หมื่นแปลง, ๙) คุณแหน : 14 พฤศจิกายน 2562, ๑๐) ชาวบ9านส>งกำลงัใจ'อบัดุล'นักว่ิง 
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ระดมทุนช>วย3โรงพยาบาลชายแดนใต9, ๑๑) โครงการก9าว ชวนคนไทยรวมพลังเพื่อช>วย 7 โรงพยาบาลภาคใต9 

พร9อมแชร+เรือ่งราวความขาดแคลนที่มีความต9องการอย>างเร>งด>วน, ๑๒) กรมที่ดินยุค 4.0 ยุติข9อขัดแย9งสู>สงัคมอุดมสุข/รังวัดด9วยระบบดาวเทียม, ๑๓) 

มท.2สำรวจที่ดินระบบดาวเทียมออกโฉนด, ๑๔) กอปภ.ก. สั่งการ 46 จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต9 เตรียมพร9อมรบัมือฝนตกหนัก 

อากาศเย็น และลมแรงในช>วงวันที่ 13 - 15 พ.ย.62  และ  ๑๕) กอ.รมน.ภาค 4 สน.ประชุมคณะทำงานแก9ไขปjญหาด9านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล9อมในพื้นที่ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต9 และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 ประจำปi 2563,  

๕. การบำรุงขวัญกำลังพล มท.1ยกคณะลงพื้นทีป่jตตานี! ปลุกขวัญ-ให9กำลังใจเจ9าหน9าที่3จชต.  

๖. สิทธมินุษยชน ๑) สำนักจุฬาประณาม ล9อมฆ>า15ศพยะลา, ๒) กสม.ลงพื้นที่ยะลา เย่ียมผู9บาดเจ็บ-ร>วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพเหย่ือโจรโต9ยิงถล>มปoอมชรบ., ๓) 'ด้ี 

นิติพงษ+'ขออภัยกรรมการสทิธิฯกรณีกลุ>มก>อความไม>สงบสงัหารชรบ.ยะลา 15 ศพ, ๔) นักศึกษา ม.อ.ปjตตานี จัดรำลึกเหตุยิง ชรบ. 

ขอผู9ก>อเหตุและผู9สนับสนุนยุติการกระทำที่ไร9ซึ่งมนุษยธรรม, ๕) กสม. ลงพื้นที่ยะลาเย่ียมผู9บาดเจ็บและร>วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพเหตุโจมตีปoอม ชรบ.ลำพะยา, ๖) 

กมธ.สิทธิเสรีภาพฯส>งตัวแทนตามเหตุยิงถล>มชรบ.ลำพะยาใกล9ชิด  และ  ๗) แถลงการณ+สำนักจุฬาราชมนตรี,  

๗. การเยียวยา ๑) สุดอาลัยวีรบรุุษลำพะยา, ๒) พุทธชายแดนใต9จี้รัฐคุ9มครอง, ๓) คอลัมน+ เปลวสเีงิน คนปลายซอย: '๓.๖ ล9าน' สู>วีรชนลำพะยา, ๔) 

วันเสาร+ที่ปลายซอย: เราไม>ทิง้กัน 'วันน้ี ๑ ล9าน' แล9ว, ๕) คอลัมน+ วันเสาร+ทีป่ลายซอย: เราไม>ทิง้กัน 'วันน้ี ๑ ล9าน' แล9ว, ๖) สตรี 3 

จังหวัดชายแดนใต9เปfดใจก9าวข9ามความสูญเสียสู>อนาคต, ๗) พระราชทานเพลิงศพผู9จากไป สูญเสียครั้งใหญ>ทีล่ำพะยา, ๘) 3 สตรีแดนใต9 สูญเสีย...สู>พลงั, ๙) สวดศพ, ๑๐) 

เมรลุอย, ๑๑) ภาพข>าว: ให9กำลงัใจ, ๑๒) 9 ศพลำพะยา ต>างครอบครัวต>างที่มา ณ เชิงตะกอนเดียวกัน, ๑๓) 3 สตรีแดนใต9 สูญเสีย...สู>พลงั, ๑๔) 

ผบ.ตร.ส>งกำลังตรวจเย่ียมให9กำลังใจครอบครัวผู9เสียหาย 15 ราย 'ลำพะยา', ๑๕) 'จุฬาราชมนตรี'ลงพื้นที่วัดลำพะยา พบญาติผู9เสียชีวิตพร9อมมอบเงินช>วยเหลือ, ๑๖) 

แวดวงนักปกครอง : 9 พฤศจิกายน 2562, ๑๗) เดลินิวส+ 10 พ.ย. 62 จุฬาราชมนตรีให9กำลงัใจ, ๑๘) เปfดใจสตรี 3 จังหวัดชายแดนใต9 ก9าวข9ามความสูญเสีย 

สู>อนาคตที่ย่ังยืน, ๑๙) ทกุข+ที่ปลายด9ามขวาน! 'นิพิฏฐ+'ราษฏรเต็มข้ัน รับทราบเต็มหัวใจ แต>ทำอะไรไม>ได9, ๒๐) 'ในหลวง'พระราชทานเพลิงศพ'9ชรบ.ลำพะยา' 

เหย่ือความไม>สงบชายแดนใต9, ๒๑) 'ชวน'เตรียมลงพื้นที่ยะลาให9กำลังใจญาติชรบ. แนะส.ส.ปชป.ช>วยคิดแก9ไขปjญหา, ๒๒) มท.2 เดินสายเปzนประธาน 

พระราชทานเพลิงศพ ชรบ.ลำพะยา, ๒๓) 'บิ๊กปoอม'เผย ในหลวงห>วงญาติชรบ.ลำพระยาพระราชทานสิง่ของเปzนกำลังใจ, ๒๔) คปภ.เร>งจ>ายเคลม'ชรบ.ยะลา'เสียชีวิต 

ได9รับ7แสนบาท, ๒๕) พิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู9วายชนม+ลำพะยา คนนับหมื่นร>วมไว9อาลัย ท>ามกลางบรรยากาศโศกเศร9า, ๒๖) แม>ทัพภาคที่ 4 
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เปzนประธานพิธีรดน้ำศพผู9เสียชีวิต จาเหตุคนร9ายยิงถล>มปoอม ชรบ.บ9านทางลุ>ม ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา, ๒๗) 

พิธีสวดพระอภิธรรมศพผู9เสียชีวิตจากเหตุการณ+ความไม>สงบในพื้นที่ ต.ลำพะยา จ.ยะลา  และ  ๒๘) พระบาทสมเด็จพระเจ9าอยู>หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล9า ฯ 

พระราชทานเพลิงศพ แก>ผู9เสียชีวิตจากเหตุคนร9ายยิงถล>มปoอมชุดรักษาความปลอดภัยหมู>บ9าน ตำบลลำพะยา จ.ยะลา,  

๘. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) 'บ9านตือลาฆอปาลสั' ตัวอย>างการทำประมงถูกกฎหมาย, ๒) เปfดตัวดาหลา 4 พันธุ+ใหม> สีสันหลากหลาย, ๓) รายงาน: 

งานเพนต+ผลิตภัณฑ+'กระจูด' ต>อยอดหัตถกรรมชายแดนใต9๔) คอลัมน+ ชีพจรทั่วไทย, ๕) 'มนัญญา'ลุยใต9แก9ยางใบร>วง, ๖) คอลัมน+ ชีพจรทั่วไทย, ๗) 

'จุรินทร+'ควง'เฉลิมชัย'แถลง โชว+แก9ราคายางพารา, ๘) รายงาน: งานเพนต+ผลิตภัณฑ+'กระจูด' ต>อยอดหัตถกรรมชายแดนใต9, ๙) 'โรคใบร>วง'ลามกินสวนยาง3.3แสนไร> 

'เกษตรฯ'เตรียมบิน'โดรน'พ>นยานำร>องนราธิวาส, ๑๐) ภาพข>าว: รมช.มนัญญาตรวจเย่ียมเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดนราธิวาส, ๑๑) ภาพข>าว: 

รมช.มนัญญาตรวจเย่ียมเกษตรกรชาวสวนยางในจงัหวัดนราธิวาส, ๑๒) ช้ี4กลุ>มธุรกิจนวัตกรรมหนุนเศรษฐกจิ ยกระดับคุณภาพชีวิตชายแดนใต9, ๑๓) 'มรภ.สงขลา' 

วิจัยร>วมฝรั่งเศส พฒันายางแท9แทนยางสงัเคราะห+ สร9างมูลค>าเพิ่มเกษตรใต9, ๑๔) ภาพข>าว: 7UP ร>วมกับ PEA Encom ลงนามสญัญาก>อสร9างโรงไฟฟoาประชารัฐ 

มูลค>ารวม 500 ลบ. คาดก>อสร9างแล9วเสรจ็พร9อม COD เดือน ธ.ค. 63, ๑๕) KBANK-ออมสินใช9 ATM ร>วมฟรีจ.เดียวกนั-ข9ามเขตคิด 15 บ., ๑๖) 7UP 

ลุยสร9างโรงไฟฟoาประชารัฐ-พร9อม COD ธ.ค.63, ๑๗) ภาพข>าว: 'ล็อกซเล>ย+' ร>วมคว9างานก>อสร9างโรงไฟฟoาประชารัฐชีวมวล, ๑๘) ITRC เผยสถานการณ+ยาง หลัง 3 

ประเทศลดการส>งออกสำเรจ็ พร9อมแจงปjจจัยราคา ทางแก9โรคใบร>วง, ๑๙) ค9นหา'ดาวเด>นดวงใหม>' ปj�นเยาวชนข้ึนแท>นศิลปfนอาชีพ  และ  ๒๐) กอ.รมน.ภาค 4 สน. 

อบรมให9ความรู9การปลูกกาแฟอะราบิก9า แก>เกษตรกรผู9ปลกูกาแฟ รุ>นใหม> (YCOT),  

๙. ยาเสพติด ๑) ตร.โก-ลกยึดไอซ+ล็อตใหญ>45ล., ๒) กัญชาเน>า, ๓) ข>าวสดทั่วไทย: ปjตตานี-ยาบ9าครึ่งล9าน, ๔) ของใคร! ตรวจสอบกัญชา 336 กิโลกรมัมลูค>า 2 

ล9านถูกทิ้งชานเมืองหาดใหญ>, ๕) ตชด.ภาค 4 รวบวัยรุ>นค9ายาบ9ายึดของกลาง 2000 เม็ด  และ  ๖) เจอแล9วกระบะแจ9งหายเสี่ยง'คาร+บอมบ+' โดนนำไปซุกยาเสพติด,  

๑๐. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลมัน+ จับกระแสภูมิภาค: เมาลิดสัมพันธ+, ๒) คอลมัน+ จับกระแสภูมิภาค: เมาลิดสมัพันธ+, ๓) คอลัมน+ ท>องเที่ยวโลกกะธรรม: 

'เรียนรู9ทุกข+และออกจากทกุข+ไปด9วยกัน' พระวิทยากรรุ>นใหม> กับกระบวนการสร9างสื่อธรรม เพิม่พื้นทีป่ลอดภัยให9สังคม, ๔) ตามรอยตำนานแผ>นดิน: 

อีกหน่ึงที่มาของช่ือ'ภูเขาทอง'¬ที่น่ีจะเปzนทีเ่ก็บทองคำของกองทัพญี่ปุ�นจรงิ? แต>ที่แน>ๆที่น่ีเกบ็อัฐิบรรพบรุุษผม!, ๕) ชานชาลานักเขียน: ถก 'วรรณกรรมชายแดนใต9' 

ในงานหนังสือ ม.อ.หาดใหญ> 10 พ.ย.น้ี, ๖) เทศบาลนครยะลา จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำ 2562  และ  ๗) แม>ทัพภาคที่ 4 

เปzนประธานพิธีถวายผ9าไตรกฐินพระราชทาน วัดนาทวี จังหวัดสงขลา,  
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๑๑. กระบวนการยุติธรรม ๑) สัง่ฟoอง3หนุ>มนราธิวาส, ๒) อสส.สัง่ฟoองบึ้มปoายตร.11ข9อหา, ๓) ศาลทั่วประเทศขานรบั 5นโยบาย'ปธ.ไสลเกษ'  และ  ๔) 3มือบึม้กรงุอ>วม 

อัยการฟoอง11ข9อหาหนัก 'ก>อการร9าย-อั้งย่ีซ>องโจร',  

๑๒. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยZสิน ๑) 'บิก๊ตู>'ลั่นยังไม>ประกาศ 'เคอร+ฟfว' 3จังหวัดชายแดนใต9, ๒) คอลัมน+: เทศมองไทย: จาก 'ลำพะยา' ถึง 'บีอาร+เอ็น', 

๓) คอลัมน+: สรปุข>าวในประเทศ: 'ประวิตร' เผยสอบ 2 ผู9ต9องสงสัย ถล>ม ชรบ.15 ศพ-ไม>ฟjนธงบีอาร+เอ็น, ๔) แฉกระสุนป�วนใต9จากมาเลย+, ๕) งัดดีเอ็นเอมัด 

ออกหมายจบั2โจรใต9, ๖) 'บิ๊กปoอม'ไม>ชัวร+ฝiมือบีอาร+เอ็นยิงยะลา, ๗) ภาพข>าว: ตรวจพื้นที่, ๘) ประกาศเคอร+ฟfว'4จว.ใต9' นายกฯเผยรู9ตัวมอืยิงชรบ., ๙) เก็บกู9บึ้ม, ๑๐) 

ตร.จ>อออกหมายจบั2 ยิงถล>มชรบ.15ศพ แนะเจรจาใต9ทุกมติิ, ๑๑) ปfดล9อม 19 จุด ไล>ล>าโจรใต9ยิงถล>มปoอม ชรบ.15 ศพ คุม 6 ผู9ต9องสงสัยเค9นสอบ, ๑๒) ไฟใต9 : ประยุทธ+ 

ยังไม>ประกาศเคอร+ฟfว หลงัเหตุยิงถล>ม ชรบ.ยะลา "แต>ถ9ามจีะกำหนดสั้นทีสุ่ด", ๑๓) บิ๊กตู>สั่งปรบัแผนปลอดภัยใต9 ขันนอตเสริมกำลังรฐั-ชรบ., ๑๔) เพิ่มทหารลงพื้นที่!, 

๑๕) กากกีะสเีขียว, ๑๖) สั่งต>ออายุข9ามปi เคอร+ฟfว! ควบคุม3จังหวัดใต9, ๑๗) ค9นใต919จุด-สอบเค9น6ต9องสงสัย, ๑๘) แค>ขยายเวลาบังคับใช9 พ.ร.บ.มั่นคงฯ 9 อำเภอ... 

ไม>มีเคอร+ฟfว!, ๑๙) จับเพิ่ม-สารภาพ-ซัดทอด เช่ือมโยงทมีโจมตีปoอมชรบ., ๒๐) ผบ.ทบ.-ผบ.ตร.ลงใต9 ปลุกใจ 6 เดือนปราบผู9ก>อเหตุร9ายสิ้นซาก!, ๒๑) สรปุโจมตีปoอม 

ชรบ.ลำพะยา "ทีมปjตตานี-ยะลา" จบัมือ "หน9าขาว-ฝ¯กใหม>", ๒๒) คอลมัน+ ชกไม>มีมุม: บทบาทตำรวจในสถานการณ+ไฟใต9, ๒๓) หมายจับแล9ว2ล>าทมี15ศพ, ๒๔) 

ตำรวจขอหมายจับชุดแรก 2 ผู9ต9องหาร>วมโจมตีปoอมชรบ.ลำพะยา, ๒๕) ปfดล9อม9จุดยะลาคุม5ผู9ต9องสงสัย สอบคดีถล>มปoอมชรบ., ๒๖) 

คณะสงฆ+ชายแดนใต9รุกต้ังสมาคมความมั่นคงพุทธศาสนา, ๒๗) เช็คประวัติ'6ผู9ต9องสงสัย'ถล>มชรบ.บางรายมีหมายจับ สั่งปfดล9อมค9นปูพรหมต>อเน่ือง, ๒๘) ผวาไฟใต9ลาม! 

ยกระดับคุมเข9มความปลอดภัย'หาดใหญ>-4อำเภอ'ชายแดนสงขลา, ๒๙) ปfด'ร.ร.ปอเนอะ'เกบ็'DNA'500คน หามือถล>มฆ>า15ชรบ., ๓๐) 'บิ๊กแดง'ซัดบางกลุ>มมุ>งสุม'ไฟใต9' 

ยกระดับสู>ปjญหาต>างชาติ, ๓๑) ด>วน! นราฯปะทะเดือด จนท.ยิงสน่ันผู9ก>อการร9ายบนเทือกเขาตะเว, ๓๒) กอ.รมน.ยันยังไม>ประกาศเคอร+ฟfว ใน3จังหวัดชายแดนใต9, ๓๓) 

'บิ๊กแดง'ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ+ใต9-เหตุยิงถล>มชรบ., ๓๔) 'ตม.ปjตตานี'บูรณาการรวบหญิงต>างด9าว'โอเวอร+สเตย+'835วัน, ๓๕) ปูพรมค9น9จุด ล>าโจรใต9ฆ>าชรบ.15ศพ 

คุมตัวอีก6แยกเค9นสอบ, ๓๖) สะพัด!ผลตรวจปลอกกระสุนป°นยิงชรบ. พบนำเข9าจากประเทศเพือ่นบ9าน, ๓๗) ชาวบ9านร่ำไห9แจงไม>เกี่ยวผู9ต9องสงสัยยิงชรบ. 

ยันชุดทำแผลเปzนของแม>ป�วยมะเรง็, ๓๘) วิทยุด>วน!สั่งสกัดกระบะต9องสงสัย'คาร+บอมบ+'3จชต.-4อำเภอสงขลา, ๓๙) ปพูรมค9นยะลา-ปjตตานี จับ6ผู9ต9องสงสัย 

เอี่ยวสังหารชรบ.15ศพ, ๔๐) หมายจบั2โจรใต9ถล>มชรบ.15ศพ พบหลกัฐานดีเอ็นเอมัด, ๔๑) ในหลวงห>วงญาติ ชรบ.พระราชทานสิ่งของเปzนกำลงัใจ 

'บิ๊กปoอม'ย้ำยังไม>'เคอร+ฟfว', ๔๒) 'ประวิตร'บอกเหตุยิงชรบ.ต9องว>าตามกระบวนการยุติธรรม, ๔๓) อาลัย!เผาศพ'วีรชนคนลำพะยา' 

จี้ใช9กฎหมายปราบรุนแรงหลังBRNถล>ม15ศพ, ๔๔) 'บิ๊กปoอม'ช้ีไล>ล>าคนร9ายบุกยิงชรบ.ลำพะยา ย้ำคืบหน9าได9ตัวแน>, ๔๕) รมช.กลาโหม ยัน คดียิง 15 
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ชรบ.คนร9ายรับสารภาพแล9ว 1 จ>อออกหมายจบัอีก 2, ๔๖) เจ9าหน9าที่ค9น13จุด คุม 6 ผู9ต9องสงสัยยิงถล>มปoอมชรบ.ยะลา, ๔๗) ข>าวปลอม! ทบ.แจง 

ผบ.ทบ.ไม>เคยพูดว>าจะลงไปบวกกบั BRN ด9วยมือตัวเอง, ๔๘) 'ไพศาล' ยกยุทธการเกเต±ง สามก�ก ถอดบทเรียนช้ีเปoาเคอร+ฟfวใต9, ๔๙) นักวิชาการต้ังข9อสงัเกตแถลงการณ+ 

'บีอาร+เอ็น', ๕๐) ข9อเสนอการจัดการเหตุการณ+ความรุนแรงในระดับท9องถ่ิน, ๕๑) ฉก.ปjตตานีพบรถกระบะหายเสี่ยงคาร+บอมม+แล9วโดนนำไปซุกยาเสพติด, ๕๒) 'บิก๊ปoอม' 

แจง จับผู9ต9องสงสัยยิง ปoอมชรบ.ยะลา ยันมีความคืบหน9า, ๕๓) เลขาฯสมช.ยันเร>งสอบคดีชิงชรบ.15 ศพ, ๕๔) Seven suspects arrested over deadly attack in 

Thailand's south, ๕๕) แม>ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเย่ียมการฝ¯กซ9อมสวนสนาม พร9อมให9โอวาทแก>ทหารพรานหญงิ กองกำลงัทหารพรานจงัหวัดชายแดนภาคใต9, ๕๖) 

รัฐมนตรีช>วยว>าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ตรวจเย่ียมติดตามความคืบหน9าการปฏิบัติงานในการแก9ไขปjญหาจังหวัดชายแดนภาคใต9, ๕๗) กอ.รมน.แจงยังไม> 'เคอร+ฟfว' 

ชายแดนใต9 - 'ประยุทธ+' ย้ำ ไม>ใช>ก>อการร9าย, ๕๘) กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9า ยืนยันไม>ได9ประกาศเคอร+ฟfวร+แต>ใช9มาตรการทางกฏหมายต>อผู9ก>อเหตุรุนแรง, ๕๙) 

กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9า ย้ำชัด ไม>มี!! การประกาศเคอร+ฟfวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต9และ 4 อำเภอของสงขลา, ๖๐) เปfดปฏิบัติการตรวจค9น 19 จุด คุมตัว 6 

ผู9ต9องสงสัยยิงถล>มปoอม ชรบ.ลำพะยา, ๖๑) มท.1 ลงพื้นทีป่jตตานีติดตามสถานการณ+ใต9 พร9อมพบปะสภาสันติสุขตำบล, ๖๒) 

ผบ.ฉก.ยะลาลงพื้นที่เย่ียมให9กำลังใจชุดปฏิบัติการจรยุทธ+พร9อมเน9นย้ำเตรียมพร9อมอย>าประมาท, ๖๓) พล.ต.ศานติ ศกุนตนาค ผบ.พล.ร.5/ผบ.กกล.เทพสตรี/เลขาธิการ 

กอ.รมน.ภาค 4 สน. และคณะฯ ตรวจเย่ียมการปฏิบัติงานของหน>วยงานในพื้นที่ 4 อำเภอ ของ จังหวัดสงขลา  และ  ๖๔) แม>ทัพภาคที่4 ตรวจด>านชายแดนไทย - มาเลย+ 

สั่งเข9มตรวจสอบคนเข9า – ออกใช9เทคโนโลยีไบโอเมทริกซ+,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต5อสถานการณZ จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. เพิ่มข้ึน จาก ๒.๐๔ ในสัปดาห+ที่แล9ว  (๒ - ๘ พ.ย. 

๖๒) เปzน ๒.๐๘ ในสปัดาห+น้ี ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต5างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๙–๑๕ พ.ย. ๖๒ 

ข>าวเกี่ยวกับจงัหวัดชายแดนภาคใต9ที่ได9รับความสนใจและรายงานโดยสื่อต>างประเทศมากทีสุ่ด คือ ความคืบหน9าการติดตามจับกมุคนร9ายทีเ่กี่ยวข9องกบัการโจมตีชุดรักษา

ความปลอดภัยหมู>บ9าน ที่ ต.ลำพะยา อ.เมอืง ยะลา เปzนเหตุให9ชรบ.เสียชีวิต ๑๕ ศพ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ประเด็นน้ีสำนักข>าวต>างประเทศทีร่ายงาน คือ AFP 

และ Bernama  

ส>วนประเด็นอื่น ก็มี เหตุคนร9ายลอบยิงสามีภรรยาเสียชีวิตขณะขับข่ีมอเตอร+ไซค+กลับบ9านที่อ.แม>ลาน จ.ปjตตานี และมหีลานวัย ๒ ขวบได9รับบาดเจบ็ 

และการจับกุมไอซ+ ยาเสพติดน้ำหนักประมาณหน่ึงตันที่ จ.พิจิตร ซึง่ผู9บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปfดเผยว>า ยาเสพติดทีจ่ับกมุได9ผู9ต9องให9การว>า เตรียมขนผ>าน

จังหวัดชายแดนภาคใต9เพื่อเตรียมลักลอบขนเข9าประเทศมาเลเซีย ข>าวน้ีจึงได9รับความสนใจจากสื่อมวลชนมาเลเซียหลายสำนักรายงาน  

 

๕.๑ สำนักข>าว AFP รายงานเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ว>า เจ9าหน9าที่ทหารสนธิกำลงัหลายหน>วยปfดล9อมตรวจค9นพร9อมกนัหลายจุดในพื้นทีจ่ังหวัดยะลาและปjตตานี ช>วง

กลางคืนวันที่ ๘ พฤศจิกายน ควบคุมตัวผู9ต9องสงสัย ๖ คน ทำให9จำนวนผู9ถูกควบคุมตัวรวมทัง้สิ้น ๗ คน 

พันเอกปราโมทย+ พรหมอินทร+ โฆษกกอ.รมน.ภาค ๔ สน.เปfดเผยว>า ผู9ต9องสงสัยทัง้หมดถูกควบคุมตัวเพื่อสอบปากคำทีค่>ายอิงคยุทธบรหิาร ซึง่ AFP รายงานว>า เปzน

สถานที่ควบคุมตัวที่ใหญ>ที่สุดในจชต. และเปzนสถานที่ๆองค+กรสทิธิมนุษยชนหลายแห>ง จัดทำเอกสารระบุว>า เปzนที่ๆ ที่มกีารซ9อมทรมานผู9ถูกควบคุมตัว 

พ.อ.ปราโมทย+ คาดว>า การโจมตีที่ต.ลำพะยา น>าจะมีผู9ร>วมก>อการประมาณ ๓๐ ถึง ๔๐ คน แต>ก็ยังไม>ชัดเจนว>าเปzนการสนธิกำลังปฏิบัติการของกลุ>มขบวนการแบ>งแยก

ดินแดนกลุ>มใด 

AFP รายงานว>า ก>อนหน9าน้ีนายอบัดุลเลาะห+ อีซอมูซอ ชายมุสลิมคนหน่ึงได9ถูกควบคุมตัวเพื่อสอบปากคำที่ค>ายอิงคยุทธบริหารเมื่อเดือนกรกฏาคม หลังจากน้ันได9หมดสติ

มีอาการโคม>า และเสียชีวิตในเวลาต>อเมื่อเดือนสิงหาคม ซึง่การสอบสวนของกองทัพระบุว>า เสียชีวิตด9วยเหตุขาดอาการขาดออกซิเจน กรณีดังกล>าวทำให9เกิดความโกรธ

แค9นอย>างกว9างขวาง และกลุ>มกบฏได9เรียกร9องให9ตัวแทนนานาชาติดำเนินการสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิตของนายอบัดุลเลาะห+ 

 

(Seven suspected rebels have been arrested in Thailand’s violence-wracked south, authorities said Saturday, as a manhunt sweeps through 

remote villages for gunmen who killed 15 in an ambush considered the deadliest attack in the yearslong insurgency. 
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A suspect was swiftly arrested the following day and raids carried out late Friday night in Yala and Pattani provinces netted six more, said 

southern army spokesman Pramote Prom-in. 

Authorities also found bloodied gauze in the home of a local village doctor near the crime scene, which is under “forensics” investigation to 

match the blood traces left from the shoot-out, he told AFP. 

“We suspect around 30 to 40 people were involved,” Pramote said, adding that it remains unclear which particular separatist group 

orchestrated this highly organised attack. 

All suspects have been moved to the notorious Inkayuth military camp in Pattani province, said Pramote – the army’s biggest detention centre 

in the south where rights groups have documented torture. 

A Muslim man who was detained there in July was left in a coma after an interrogation session. Abdulloh Esormusor died in August and an 

army probe found that his death could have been due to “suffocation.” 

Anger had snowballed over the case, with an umbrella group representing some of the shadowy rebel groups saying they suspected “foul 

play” in Abdulloh’s case and calling for an international probe. – AFP) 

 

ที่มาข9อมลู ; https://www.nst.com.my/world/world/2019/11/537026/seven-suspects-arrested-rebel-attacks-thailands-south 

๕.๑.๑ สำนักข>าว Bernama รายงานการจบักุมผู9ต9องสงสัย เกี่ยวข9องกบัการโจมตี ชรบ.ที่ต.ลำพะยา มรีายละเอียดมากกว>า AFP โดยอ9างคำให9สมัภาษณ+ของพลตำรวจตรี

ปราบพาล มีมงคล ผู9บังคับการตำรวจภูธรจ.ยะลา ระบุว>า ปฏิบัติการปfดล9อมตรวจค9นช>วงรุ>งเช9าวันที่ ๙ พฤศจิกายน พร9อมกัน ๑๙ จุด ที่อ.โคกโพธ์ิ จ.ปjตตานี และที่อ.เมอืง

ยะลา จับกุมผู9ต9องสงสัยได9ทั้งหมด ๖ คน รวมกับทีจ่ับกุมเมือ่วันศุกร+ที่ ๘ พย. อีก ๒ คนรวมเปzน ๘ คน 
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(Thailand police have arrested eight individuals believed to be involved in the violent attacks on two security posts in Yala, southern Thailand, 

which killed 15 people on Tuesday. 

Yala provincial police chief Police Maj Gen Prabpal Meemongkol said six suspects were nabbed in raids at 19 locations in Khok Pho district in 

Pattani, and Mueang districts of Yala province here early this morning. 

Two others were detained yesterday, he said, adding, all suspects are being held at Inkayuth Military Camp for further investigations. Police also 

seized clothes and backpacks used in the attack.) 

 

ที่มาข9อมลู ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1788034 

 

๕.๒ benarnews.org รายงานเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ว>า เกิดเหตุสะเทิอนขวัญคนร9ายใช9อาวุธป°นยิงนายอนุกลู ขุนแก9ว และนางยุพิน ขุนแก9ว สามีภรรยาขณะขับข่ี

มอเตอร+ไซค+กลับบ9านที่อ.แม>ลาน จ.ปjตตานี พร9อมหลานสาววัย ๒ ขวบ เปzนเหตุให9เสียชีวิตทั้งคู> ส>วนหลานสาวได9รับบาดเจ็บถูกนำตัวส>งโรงพยาบาล 

เหตุการณ+สะเทือนขวัญเมื่อวันศุกร+ที่ผ>านมา นับเปzนเหตุลอบยิงครัง้แรกนับต้ังแต>เกิดเหตุการณ+สังหารหมู> ๑๕ ศพ ที่ต.ลำพะยา จ.ยะลา เมือ่วันที่ ๕ พฤศจิกายน และ

เกิดข้ึนท>ามกลางการเพิ่มการรกัษษความปลอดภัยในพื้นที่  

 

(Suspected Thai insurgents shot dead a couple and wounded a toddler Friday in Thailand’s Deep South, in a nighttime attack amid heightened 

security after gunmen killed 15 people last week at two security outposts in the region, officials said. 

In Friday’s attack, gunmen opened fire as Anukoon Khunkaew, 60, and his wife, Yupin Khunkaew, 55, were riding a motorbike with a 2-year-old 

girl on their way home in Mae Lan, a district of Pattani province, investigators said. 
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“We ordered the officers and patrol units to hunt down the assailants,” Maj. Gen. Piyapong Wongchan, the provincial police chief, told 

reporters. “The operation includes setting up checkpoints to search for those who we believe are suspected insurgents in the area.” 

The attack was the first bloodshed believed to be linked to the separatist insurgency since the 15 were gunned down in neighboring Yala 

province on Nov. 5.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/english/news/thai/thailand-insurgents-11152019165127.html 

๕.๓ สำนักข>าว Bernama และสื่อมาเลเซีย รายงานเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน อ9างคำให9สัมภาษณ+พลตำรวจโทพรชัย เจริญวงศ+ ผู9บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 

เปfดเผยว>า ตำรวจได9จับกุมชายไทย ๒ คน และชาวเมียนมาอีก ๑ คน ขณะขับรถปfกอัพซุกซ>อนยาเสพติด”ไอซ+”ไว9ในซองชา น้ำหนักรวมประมาณ ๑ ตัน มูลค>าประมาณ 

๓๕๐ ล9านบาท โดยจบักุมได9ทีจ่.พจิิตร ทัง้น้ีผู9ต9องหาให9การว>า ยาเสพติดไอซ+ลกัลอบนำเข9ามาจากประเทศเพือ่นบ9านทางภาคเหนือนำเข9าผ>านจงัหวัดเชียงราย เพื่อนำไปพัก

รอที่อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา รอเวลาเหมาะขนส>งผ>านจังหวัดชายแดนภาคใต9 ก>อนหาทางลักลอบเข9าประเทศมาเลเซียต>อไป 

(Thai police have foiled an attempt to smuggle one tonne of ‘Ice’ worth RM50 million (350 million baht) into Malaysia, Thailand’s Narcotics 

Suppression Bureau (NSB) said today. 

Deputy NSB chief Lt Gen Pornchai Charoenwong said three suspects – two locals aged 21 and 22 and a Myanmar, 35, – were arrested at 4.30 

am (local time) in Phichit Province, about 330km from Bangkok, on Nov 10. 

Acting on a tip-off, police stopped a pickup truck driven by one of the suspects and upon inspection, found ‘Ice’ in hundreds of Chinese tea 

packets in a plastic bag in the vehicle, he said. 

“The drugs are believed smuggled from a neighbouring country to Chiang Rai, northern Thailand and kept in store in Bang Pa-in District in 

Ayutthaya. Later, it would be transported to southern Thailand before being smuggled to Malaysia. 

“We believe Malaysia is a transit point before the drugs are distributed to other countries,” he said at a press conference here today.) 
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ที่มาข9อมลู ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1789360 

https://www.nst.com.my/world/world/2019/11/538325/thai-police-seize-malaysia-bound-ice-worth-rm50mil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


