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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช>วงวันท่ี ๑๔-๒๐ ธ.ค. ๖๒ พบว>า มีข>าวเชิงบวก ๑๕๘ ข>าว จากท่ีมี 

๑๓๙ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๗-๑๓ ธ.ค. ๖๒) ในส>วนของข>าวเชิงลบท่ีเก่ียวข9องกับ จชต. มีข>าวเชิงลบ ๓๕ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๓๐ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๗-๑๓ ธ.ค. 

๖๒)  

          ประเด็นเชิงลบ ได*แก: 

๑) สิทธิมนุษยชน: ๑) มูลนิธิผสานวัฒนธรรมเป̂ดสถิติ 'ป̂ดล9อมบังคับ-ข>มขู>เก็บ DNA' ชายแดนใต9, ๒) 'ผสานวัฒนธรรม' ขอให9นำคนผิดมาลงโทษ 

ปมวิสามัญฆาตกรรม ๓ ประชาชนท่ีเทือกเขา ตะเว จ.นราฯ และ ๓) อย>ามองข9าม สิทธิมนุษยชนไทย ๑๐ ข9อเด>น-ด9อย สัญญาณห>วง...เสรีภาพทางความคิด 

๒) การเมือง:   ๑) 'อนค.'ต้ั งกระทู9บ้ี 'กห.' แจงนำพลทหารไปรับใช9บ9านนายพล 'บ๊ิกช9าง' ยันกองทัพไม>มีนโยบายทำงานนอกภารกิจ, ๒) 'วันนอร+' จ>อขับ สส.ปmตตานี 

ช้ี โหวตสวนมติพรรคผิดวินัยร9ายแรง และ ๓) คอลัมน+: บทความพิเศษ: การลงถนนของธนาธร : เสียงจากชายแดนใต9 

     ประเด็นข:าวเชิงบวก ได*แก:  

๑) ยาเสพติด: ๑) 'เครือข>ายสมุนไพร' ช้ีเร่ืองดีปลดล็อกกระท>อม-ทำสูตรยา, ๒) บ๊ิกตู>ล่ันปราบยาจนตายไปข9าง และ ๓) 'ไซซะนะ' ติดคุกยาว อุทธรณ+ยืน ตลอดชีวิต 

ลอบนำเข9ายาเสพติด 

๒) การ ช:วยเหลือประชาชน: ๑) นายกฯห>วงน้ำท>วมนราธิวาส เตรียมลงพ้ืนท่ี'ชัยภูมิ'25ธ.ค.แก9'ภัยแล9ง' และ ๒) 'นราธิวาส-ยะลา'ระดับน้ำยังทรง หน>วยงานเร>ง 

ช>วยผู9ประสบภัย 

๓) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) ใช9ชีวภัณฑ+รักษาโรคใบร>วงยางพารา, ๒) ผลิตหมอนยางพารา-แก9ราคาตก, ๓) ก.พาณิชย+ ลง จชต. กระตุ9น ศก.ฐานราก, 

๔) 'ม.นราธิวาส' ลุยขยายพันธุ+ไม9ไผ>, ๕) 'อลงกรณ+' ดันโครงการสินเช่ือช>วยชาวนาเกลือ ๓ พันล9านบาท, ๖) เกิดแน> !! โรงไฟฟuาชุมชน ๗๐๐ เมกะวัตต+ คาดเงินลงทุนสะพัด 

๗ หม่ืนล9าน, ๗) บ๊ิกซี ลุย ๓ จังหวัดชายแดนใต9 MOU มรภ.ยะลา ฝzกทักษะงานสร9างอาชีพ โครงการ 'มินิบ๊ิกซี พ่ีสอนน9อง' และ ๘) คอลัมน+ IN BRIEF: กสิกรไทย จับมือ 

ออมสิน ใช9ตู9เอทีเอ็มร>วมกันนำร>อง ๕ จังหวัด  
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๔) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยYสิน: ๑) ทหารมอบตัวคดียิงชาวบ9าน ๓ ศพ, ๒) แม>ทัพ ๔ แจง จนท.สำคัญผิดยิงชาวบ9านตัดไม9 ๓ ศพ ส่ังต้ังทีม 

สอบสวน, ๓) มทภ.๔ เดินหน9าจัดระเบียบด>านชายแดนไทย-มาเลย+ด9านเบตง ย้ำคุมเข9มความปลอดภัย และ ๔) แม>ทัพภาค ๔ ส่ังต้ังจุดสกัดโจรใต9 ช>วงป�ใหม> 

หว่ันก>อเหตุนอกพ้ืนท่ี 

          จากสถานการณ+ข>าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกท่ีมีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จาก ๒.๕๒ ในสัปดาห+ 

ท่ีแล9ว (๗-๑๓ ธ.ค. ๖๒) เป�น ๒.๔๕ ในสัปดาห+น้ี  

 ในส:วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต:างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช:วงวันท่ี ๑๔ – ๒๐ ธ.ค. ๖๒ ดังน้ี 

          ข>าวเหตุการณ+ทหารพราน ฉก.๔๕ ยิงชาวบ9านเสียชีวิต ๓ ศพ บนเทือกเขาตะแว ต.บองอ อ.ระแงะ จ.ว.น.ธ. เม่ือวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ด9วยสำคัญผิดว>าชาวบ9านท้ัง ๓ 

คนเป�นคนร9าย เป�นข>าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9 ท่ีส่ือต>างประเทศรายงานมากท่ีสุด สำนักข>าว AFP รายงานว>า ไม>บ>อยคร้ังนักท่ีนายทหารระดับสูงแถลงข>าวขอโทษ

ต>อเหตุการณ+ยิงประชาชนเสียชีวิตเพราะความเข9าใจผิด ขณะท่ี benarnews.org ส่ือท่ีรัฐบาลอเมริกันสนับสนุนเงินทุนดำเนินงาน ระบุว>า เหตุการณ+น้ีกระตุ9นความโกรธ

แค9นรัฐบาลไทย ในหมู>มลายูมุสลิม ข้ึนมาอีกคร้ัง ท้ังน้ีส่ือมาเลเซีย และ สิงคโปร+ให9ความสนใจต>อเหตุการณ+น้ี 

         ส่ือมาเลเซียรายงานภาวะน้ำท>วมในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต9โดยเฉพาะพ้ืนท่ีติดชายแดนมาเลเซียด9าน จ.ว.น.ธ. ขณะเดียวกันส่ือมาเลเซีย รายงานข>าว เจ9าหน9าท่ี

มาเลเซียจับกุมการลักลอบขนของผิดกฏหมายข9ามพรมแดนด9านรัฐกลันตันได9หลายคร้ัง มีท้ังแพะท่ีลักลอบบนลงเรือข9ามแม>น้ำโกลก และใบกระท>อมรวมท้ังยาแก9ไอ 
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๒. ผลการวิเคราะหYสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธY ประจำวันท่ี ๑๔–๒๐ ธ.ค. ๖๒ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข:าวเชิงบวก และประเด็นข:าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันท่ี ๑๔-๒๐ ธ.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงบวก (เส9นทึบสีเขียว) ๑๕๘ ข>าว จากท่ีมี ๑๓๙ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๗-๑๓ ธ.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ เพ่ิมข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบท่ีเก่ียวข9องกับ จชต. (เส9นทึบสีแดง) มีข>าวเชิงลบ ๓๕ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๓๐ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๗-๑๓ 

ธ.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ เพ่ิมข้ึน 
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๒.๒ ค:าสัดส:วนระหว:างข:าวเชิงบวก และข:าวเชิงลบ 

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

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

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 

2019-12-14 17 1 17 

2019-12-15 13 3 4.33 

2019-12-16 14 1 14 

2019-12-17 29 6 4.83 

2019-12-18 23 15 1.53 

2019-12-19 30 6 5 

2019-12-20 32 3 10.67 

 22.57 5 4.51 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ:งเล็ง ในช:วงวันท่ี ๑๔–๒๐ ธ.ค. ๖๒ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช>วงวันท่ี ๑๔-๒๐ ธ.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงบวก จากท่ีมี ๑ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๗-๑๓ ธ.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ต่ำ

ค>อนข9างคงท่ี ในส>วนของข>าวเชิงลบท่ีเก่ียวข9องกับ จชต. ไม>มีข>าวเชิงลบในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๒ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๗-๑๓ ธ.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงท่ี  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันท่ี ๑๔-๒๐ ธ.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน จากท่ีมี ๙ ข>าว ในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๗ - ๑๓ ธ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9าง

คงท่ี  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันท่ี ๑๔-๒๐ ธ.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๓ ข>าว จากท่ีมี ๒ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๗-๑๓ ธ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

เพ่ิมข้ึน ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีข>าวเชิงลบ ๘ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๙ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๗-๑๓ ธ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงท่ี 

ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> 'บ๊ิกช9าง' ตอบเด็ก อนค. ยันกองทัพไร9นโยบายใช9' ทหารบริการ' นอกภารกิจ  ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) 'อนค.'ต้ั งกระทู9บ้ี 'กห.' 

แจงนำพลทหารไปรับใช9บ9านนายพล 'บ๊ิกช9าง' ยันกองทัพไม>มีนโยบายทำงานนอกภารกิจ, ๒) 'วันนอร+' จ>อขับ สส.ปmตตานี ช้ี โหวตสวนมติพรรคผิดวินัยร9ายแรง และ ๓) 

คอลัมน+: บทความพิเศษ: การลงถนนของธนาธร : เสียงจากชายแดนใต9 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยYสิน 

 
ในช>วงวันท่ี ๑๔-๒๐ ธ.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๒๘ ข>าว จากท่ีมี ๒๒ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๗-๑๓ ธ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ  เพ่ิมข้ึนเล็กน9อย  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีข>าวเชิงลบ ๑๙ ข>าว ในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๑ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๗-๑๓ ธ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

เพ่ิมข้ึน ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ทหารมอบตัวคดียิงชาวบ9าน 3 ศพ, ๒) แม>ทัพ 4 แจง จนท.สำคัญผิดยิงชาวบ9านตัดไม9 3 ศพ ส่ังต้ังทีมสอบสวน, ๓) มทภ.4 

เดินหน9าจัดระเบียบด>านชายแดนไทย-มาเลย+ด9านเบตง ย้ำคุมเข9มความปลอดภัย, ๔) อัยการเตรียมพยาน 369 ปากมัด 'มือบ้ึมป�วนกรุง' ทนายจ>อขอย9ายพ9นคุกทหาร และ 

๕) แม>ทัพภาค 4 ส่ังต้ังจุดสกัดโจรใต9 ช>วงป�ใหม> หว่ันก>อเหตุนอกพ้ืนท่ี ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) เหตุยิง ปชช. ตาย 3 รายท่ี นราฯ กอ.รมน. แถลง จนท. เข9าใจผิด, ๒) 

เสธ.โหน>ง ล่ัน ทหารไม>มีสิทธ์ิยิง ปชช. หว่ัน ซ้ำรอยแผลสร9างความโกรธแค9นชายแดนใต9, ๓) ญาติจ้ีแม>ทัพภาค 4 เป̂ดช่ือทหารมือยิงผู9เสียชีวิต 3 ศพหว่ันก>อเหตุซ้ำ, ๔) 

'คนบริสุทธ์ิ ไม>ใช>ผักปลา'บทกวีสะท9อนทหารล>าผู9ก>อการ ยิงชาวบ9านตาย 3 ศพ, ๕) 'กสม.' เสียใจ! ชาวบ9านถูกทหารยิงดับ เหตุเข9าใจผิดว>าเป�นโจรใต9, ๖) 35 

ช่ัวโมงแห>งความทุกข+ใจ รอ 3 ศพคนตายจากเขาอาป� และ ๗) เสียงเพรียกจากบองอ...เม่ือเสียงร9องขอความเป�นธรรมดังกว>าเสียงป�น 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันท่ี ๑๔-๒๐ ธ.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๓๕ ข>าว จากท่ีมี ๓๓ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๗-๑๓ ธ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

เพ่ิมข้ึนเล็กน9อย ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม>มีข>าวเชิงลบท้ังในสัปดาห+น้ี และ ในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๗-๑๓ ธ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ต่ำค>อนข9างคงท่ี ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ใช9ชีวภัณฑ+รักษาโรคใบร>วงยางพารา, ๒) ผลิตหมอนยางพารา-แก9ราคาตก, ๓) ก.พาณิชย+ลง จชต. กระตุ9น ศก.ฐานราก, ๔) 

'ม.นราธิวาส' ลุยขยายพันธุ+ไม9ไผ>, ๕) 'อลงกรณ+' ดันโครงการสินเช่ือช>วยชาวนาเกลือ 3 พันล9านบาท, ๖) เกิดแน> !! โรงไฟฟuาชุมชน 700 เมกะวัตต+ คาดเงินลงทุนสะพัด 7 

หม่ืนล9าน, ๗) บ๊ิกซี ลุย 3 จังหวัดชายแดนใต9 MOU มรภ.ยะลา ฝzกทักษะงานสร9างอาชีพ โครงการ 'มินิบ๊ิกซี พ่ีสอนน9อง', ๘) คอลัมน+ IN BRIEF: กสิกรไทย จับมือ ออมสิน 

ใช9ตู9เอทีเอ็มร>วมกันนำร>อง 5 จังหวัด และ ๙) มท.เผยรายช่ือ ถนนคนเดิน 76 จังหวัดท่ัวประเทศ พร9อมจัดกิจกรรม 'เดิน กิน ชิม เท่ียว'  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันท่ี ๑๔-๒๐ ธ.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๔ ข>าว จากท่ีมี ๘ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๗-๑๓ ธ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำ

ค>อนข9างคงท่ี ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม>มีข>าวเชิงลบ ท้ังในสัปดาห+น้ี และในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๗-๑๓ ธ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำ

ค>อนข9างคงท่ี ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) 'เครือข>ายสมุนไพร' ช้ีเร่ืองดีปลดล็อกกระท>อม-ทำสูตรยา, ๒) บ๊ิกตู>ล่ันปราบยาจนตายไปข9าง และ ๓) 'ไซซะนะ' ติดคุกยาว 

อุทธรณ+ยืนตลอดชีวิต ลอบนำเข9ายาเสพติด  
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันท่ี ๑๔–๒๐ ธ.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ได9แก> ๑) มูลนิธิผสานวัฒนธรรมเป̂ดสถิติ 'ป̂ดล9อมบังคับ-ข>มขู>เก็บ DNA' ชายแดนใต9, ๒) 

'ผสานวัฒนธรรม' ขอให9นำคนผิดมาลงโทษ ปมวิสามัญฆาตกรรม 3 ประชาชนท่ีเทือกเขาตะเว จ.นราฯ และ ๓) อย>ามองข9าม สิทธิมนุษยชนไทย 10 ข9อเด>น-ด9อย 

สัญญาณห>วง...เสรีภาพทางความคิด 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันท่ี ๑๔–๒๐ ธ.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

             ในช>วงวันท่ี ๑๔–๒๐ ธ.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปmญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช>วงวันท่ี ๑๔–๒๐ ธ.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย ได9แก> 'กมธ.กฎหมาย' เรียก 'ผบ.ตร. - ผู9เก่ียวข9อง 5 ฝ�าย' ปมขวางแถลงข>าว 

'ว่ิงไล>ลุง'  
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๔. ประเด็นท่ีส:งผลกระทบต:อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต:อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส:งผลกระทบต:อการรับรู* 
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ประเด็นข:าวเชิงลบ 

๑. สิทธิมนุษยชน ๑) มูลนิธิผสานวัฒนธรรมเป̂ดสถิติ 'ป̂ดล9อมบังคับ-ข>มขู>เก็บ DNA' ชายแดนใต9, ๒) 'ผสานวัฒนธรรม' ขอให9นำคนผิดมาลงโทษ ปมวิสามัญฆาตกรรม 3 

ประชาชนท่ีเทือกเขาตะเว จ.นราฯ, ๓) 2552-2562 เปรียบเทียบ 10 ป� 'สิทธิเด>น-ด9อย'คนไทย?, ๔) ฟmงความเห็นคนอุดรยกร>างกฎหมายปราบอุ9มฆ>า, ๕) อย>ามองข9าม 

สิทธิมนุษยชนไทย 10 ข9อเด>น-ด9อย สัญญาณห>วง...เสรีภาพทางความคิด  และ  ๖) อย>ามองข9าม สิทธิมนุษยชนไทย 10 ข9อเด>น-ด9อย สัญญาณห>วง...เสรีภาพทางความคิด  

๒. การเมือง ๑) รายงานพิเศษ: ก�วน 'พปชร.' ปล>อยข>าวเส้ียม? ปรับ ครม.โควตาประชาธิปmตย+, ๒) เกณฑ+สำคัญท่ีจะเกิดในเมืองรัตนโกสินทร+ป� 2563 (2), ๓) ประชาชาติ 

ต้ัง กก.สอบ ส.ส.ปmตตานี โหวตล9มญัตติต้ัง กมธ.ศึกษา ม.44, ๔) 'อนค.'ต้ังกระทู9บ้ี'กห.'แจงนำพลทหารไปรับใช9บ9านนายพล 'บ๊ิกช9าง' 

ยันกองทัพไม>มีนโยบายทำงานนอกภารกิจ, ๕) อนค.ต้ังกระทู9จ้ีกลาโหมแจงนำพลทหารหน9าลาบรับใช9บ9านนายพล, ๖) 'วันนอร+' จ>อขับ สส.ปmตตานี ช้ี 

โหวตสวนมติพรรคผิดวินัยร9ายแรง, ๗) หักหลังพรรค! 'วันนอร+'ช้ีผิดร9ายแรง ต้ังกก.สอบ'อนุมัติ ซูสารอ'โหวตสวนมติฝ�ายค9าน  และ  ๘) คอลัมน+: บทความพิเศษ: 

การลงถนนของธนาธร : เสียงจากชายแดนใต9  
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ประเด็นเชิงบวก 

๑. ทุจริตคอรYรัปช่ัน นายก อบจ. ยะลานำทีมประกาศเจตจำนง เดินหน9าบริหารงานด9วยความซ่ือสัตย+สุจริต  

๒. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) ร.10พระราชแจกันเย่ียมตร.เทพา  และ  ๒) ร.10พระราชทานแจกันเย่ียมตร.เทพา,  

๓. ความร:วมมือไทย-มาเลยY ไทย-มาเลเซียดันศก.ชายแดน เล็งชง'เวทีผู9นำ'เคาะแผนป�63  

๔. การศึกษา ๑) ก.อุดมศึกษาฯเดินหน9า'ยุวชนสร9างชาติ' เป̂ดโอกาสให9คนรุ>นใหม>ร>วมพัฒนาประเทศ, ๒) คอลัมน+: มุมมุสลิม: นักศึกษาไทยมุสลิมในอินเดีย (5)  และ  ๓) 

ชีวิต 16 ป�เด็กปลายด9ามขวาน สู>ฝmนเข9าห9องเรียนคร้ังแรกในชีวิต,  

๕. กระบวนการยุติธรรม ๑) ภาพข>าว: 3 มือบ้ึม, ๒) เล่ือนตรวจพยานคดีบ้ึมป�วนกรุง, ๓) ภาพข>าว: 3 มือบ้ึม, ๔) คอลัมน+ ข>าวส้ัน: ส>งหลักฐาน 368 ชุดคดีบ้ึมกรุง, ๕) 

อัยการโจทก+จัดหนักพยาน 369 ปาก คดี 3หนุ>มนราฯ บ้ึมป�วนกรุง  และ  ๖) อัยการหอบเอกสารกว>า300หน9า พยาน369ปากมัดมือบ้ึม,  

๖. ยาเสพติด ๑) 'เครือข>ายสมุนไพร'ช้ีเร่ืองดีปลดล็อกกระท>อม-ทำสูตรยา, ๒) ศาลอุทธรณ+ตัดสิน'ค9ายา'คุกตลอดชีวิต'ไซซะนะ', ๓) บ๊ิกตู>ล่ันปราบยาจนตายไปข9าง  และ  

๔) 'ไซซะนะ'ติดคุกยาว อุทธรณ+ยืนตลอดชีวิต ลอบนำเข9ายาเสพติด,  

๗. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) สสจ.ยะลาเตือนน้ำท>วมระวัง'ฉ่ีหนู', ๒) รายงานพิเศษ: เช็กพ้ืนท่ี WiFi ฟรี Thailand 4.0 Google Station - CAT, ๓) 

'ยุวชนสร9างชาติ'อว. กำหนดอนาคตใหม>ประเทศ! ปmกหมุด'กาฬสินธุ+'แก9จน ลดเหล่ือมล้ำ, ๔) 'ยุวชนสร9างชาติ'อว. กำหนดอนาคตใหม>ประเทศ! ปmกหมุด'กาฬสินธุ+'แก9จน 

ลดเหล่ือมล้ำ, ๕) สสส.ชูนโยบาย'ปmกหมุด หยุดสูบ' 'ชวน ช>วย เลิกบุหร่ี'ลดผู9ป�วย-เสียชีวิต, ๖) สสส.ชูนโยบาย'ปmกหมุด หยุดสูบ' 'ชวน ช>วย เลิกบุหร่ี'ลดผู9ป�วย-เสียชีวิต, ๗) 

รายงาน: 17ป�แห>งการต>อสู9ปกปองชีวิต-ส่ิงแวดล9อม ชัยชนะของกลุ>มค9านท>อก�าซฯไทย-มาเลย+, ๘) มติชนส>งหนังสือ10เล>ม1,000ร.ร. หวังให9'เด็ก-เยาวชน'รักการอ>าน, ๙) 

คอลัมน+ วันสุข: ศูนย+เรียนรู9สุขภาวะภูมิภาคลำปาง โอกาสของการเรียนรู9สุขภาพดีใกล9บ9าน, ๑๐) มติชนทยอยส>งหนังสือ, ๑๑) 1 ป� ศอ.บต.ภายใต9 'บังเหียน' 

ทหารเรือข้ึนบก เห็นฟากฝmªงในมิติการพัฒนาแจ>มจ9ากว>าท่ีคิด, ๑๒) สสส.เผยมีผู9เสียชีวิตจากบุหร่ีป�ละ55,000ราย ประเทศใช9งบประมาณจัดการปmญหาถึงป�ละ21,000ล., 

๑๓) ตร.รณรงค+เมาไม>ขับ ปuองกันอุบัติเหตุป�ใหม> สร9างจิตสำนึกบนถนน, ๑๔) ศูนย+บริการหลักประกันสุขภาพ'รพ.รือเสาะ' พัฒนาด9วยหลักคิด'เข9าใจ-เข9าถึง-มีส>วนร>วม', 

๑๕) ครบรอบ 10 ป�'มิลเล่ียนกิฟท+ มิลเล่ียนสมายล+' ส>งความรักจากใจพ่ี ถึงใจน9อง 3 จังหวัดชายแดนใต9, ๑๖) ภาพข>าว: 'กองทุนพนักงานเปลดีเด>น' โดย บริษัท หาดทิพย+ 

จำกัด (มหาชน) สานต>อปณิธานของ ร9อยตรีไพโรจน+ รัตตกุล อดีตกรรมการผู9จัดการ, ๑๗) ภาพข>าว: พัฒนาแรงงานนราธิวาส ทดสอบมาตรฐานช>างไฟฟuาภายในอาคาร 

ตามโครงการ 1 ตำบล 1 ช>างไฟฟuา, ๑๘) 'คนใต9หยัดได9'เวทีสานพลัง สร9างสุขภาวะเด็ก-เยาวชนยุคใหม>, ๑๙) ครบรอบ 10 ป� 'มิลเล่ียนกิฟท+ มิลเล่ียนสมายล+' 
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ส>งความรักจากใจพ่ี ถึงใจน9องมากกว>าของขวัญคืออนาคตท่ีสดใสอย>างย่ังยืน สู>น9องๆ ชายแดนใต9, ๒๐) แข>งเดือด5Gคล่ืน2600 แจ9งเกิดเจ9าแรกอาเซียน 

แซงหน9าเวียดนามท่ีกำหนดเป̂ดมิ.ย.ป�หน9า  และ  ๒๑) ภาพข>าว: 'กองทุนพนักงานเปลดีเด>น' โดย บริษัท หาดทิพย+ จำกัด (มหาชน) สานต>อปณิธานของ ร9อยตรีไพโรจน+ 

รัตตกุล อดีตกรรมการผู9จัดการ,  

๘. การเยียวยา ๑) ประวิตรส่ังเยียวยาคดียิง3ศพใต9, ๒) ทัพ4เยียวยาเหย่ือวิฯม่ัวสอบจนท.-ฟmนไม>ละเว9น, ๓) ทัพ4เยียวยาเหย่ือวิฯม่ัวสอบจนท.-ส่ังฟmนไม>เว9น, ๔) 

เด็กกำพร9าชายแดนใต9...กับการดูแลด9วยใจของมูลนิธิบ9านเด็กกำพร9าปmญญาเลิศ, ๕) 'บ๊ิกปuอม'เสียใจ!! ทหารยิงชาวบ9านดับ3ศพ เผยทภ.4ต้ังกก.สอบแล9ว-พร9อมเยียวยา, ๖) 

ตัวแทนคณะกก.อิสลาม5จว.ชต.ให9กำลังใจครอบครัวผู9เสียชีวิต3รายถูกทหารยิงดับ  และ  ๗) 'ประวิตร' เสียใจ ทหารยิงชาวบ9านนราธิวาสดับ 3 ศพ ส่ังต้ัง กก.สอบ,  

๙. การช:วยเหลือประชาชน ๑) รุดช>วยเกษตรกรประสบอุทกภัยน้ำท>วม, ๒) คอลัมน+ เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: บ๊ิกตู>เตรียมลงพ้ืนท่ี, ๓) 

รุดช>วยเกษตรกรประสบอุทกภัยน้ำท>วม, ๔) ท>วมนราฯรอบสอง5อำเภออ>วม, ๕) คอลัมน+ ข>าวสดท่ัวไทย: นราฯท>วมซ้ำ, ๖) ภาพข>าว: ท>วมฉับพลัน, ๗) 

3อำเภอนราธิวาสจมน้ำท>วม กรมชลฯเร>งเดินหน9าสูบน้ำลงทะเล, ๘) นายกฯห>วงน้ำท>วมนราธิวาส เตรียมลงพ้ืนท่ี'ชัยภูมิ'25ธ.ค.แก9'ภัยแล9ง', ๙) 'แม>น้ำสุไหงโก-ลก'ล9นตล่ิง! 

ไหลบ>าท>วมบ9าน นราธิวาสประกาศเขตภัยพิบัติ5อำเภอ, ๑๐) 'นราธิวาส-ยะลา'ระดับน้ำยังทรง หน>วยงานเร>งช>วยผู9ประสบภัย, ๑๑) นราธิวาสอ>วม 

ฝนถล>ม4วันติดน้ำป�าทะลัก ประกาศ5อำเภอเขตภัยพิบัติ, ๑๒) น้ำท>วม'นราธิวาส'เร่ิมคล่ีคลาย 'อธิบดีกรมชล'ส่ังเฝuาระวังต>อเน่ือง, ๑๓) 

นราธิวาสอ>วม!ฝนตกหนักน้ำท>วม4อำเภอ, ๑๔) นายกฯ ไป ชัยภูมิ 25 ธ.ค.น้ี ห>วง 'ภัยแล9ง-น้ำท>วม' ส่ังดูแลเต็มท่ี  และ  ๑๕) 

ปภ.รายงานสถานการณ+อุทกภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาสและยะลาระดับน้ำยังทรงตัวเร>งให9การช>วยเหลือผู9ประสบภัยอย>างต>อเน่ือง,  

๑๐. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลัมน+ อาศรมมิวสิก: ยูโซะ บ>อทอง ตายแล9ว แต>ปmตตานียังมีชีวิตอยู>, ๒) คอลัมน+ รอยเท9านักเดินทาง: ยลวิถีอิสลาม ตามไปตรังกานู, ๓) 

คอลัมน+ อาศรมมิวสิก: ยูโซะ บ>อทอง ตายแล9ว แต>ปmตตานียังมีชีวิตอยู>, ๔) คอลัมน+ เวทีสาธารณะ: เลด้ีโชเล> ผู9หญิงและสามล9อ, ๕) ยกย>องพระเถระชายแดนใต9, ๖) 

นราธิวาสจัดค>ายเยาวชนพหุวัฒนธรรม, ๗) คอลัมน+ พระเคร่ืองคนดัง: พ.ต.ท.ณัฐพล รัตนมงคลศักด์ิ คล9อง 6 พระเคร่ืองช่ือดัง, ๘) 

พระราชทานเพลิงพระราชมงคลวุฒาจารย+, ๙) นราธิวาสจัดค>ายเยาวชนพหุวัฒนธรรม, ๑๐) คอลัมน+ พระเคร่ืองคนดัง: พ.ต.ท.ณัฐพล รัตนมงคลศักด์ิ คล9อง 6 

พระเคร่ืองช่ือดัง, ๑๑) พระราชทานเพลิงพระราชมงคลวุฒาจารย+, ๑๒) 'สำนักจุฬาราชมนตรี'แถลงการณ+ผู9ไม>หวังดีแพร>ข9อความคลาดเคล่ือน เส้ียมพุทธชนอิสลาม, ๑๓) 

ต้ัง 4 จุดชม'สุริยุปราคา' เหนือฟuาเมืองไทยแบบปลอดภัย, ๑๔) วธ.จับมือ สปป.ลาว ผลิตนักสร9างหนังระดับเยาวชน จัดอบรม ถ>ายทำ 

แลกเปล่ียนผลงานด9านภาพยนตร+แบบมืออาชีพ, ๑๕) คอลัมน+ ชานชาลานักเขียน: 'สัมผัสพลังของภาษาวรรณกรรมฯ ผ>านส่ือดิจิทัล' ท่ี มรภ.ชัยภูมิ  และ  ๑๖) 
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'ธ.ก.ส.'เป̂ดบริการ QR ทำ D ระบบอิสลามรับสิทธิได9ทุนประกอบพิธีฮัจญ+หรืออุมเราะห+ ณ นครเมกกะห+,  

๑๑. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทY ๑) คอลัมน+ กากีกะสีเขียว  และ  ๒) คอลัมน+'คนดีของสังคม' ได9รางวัล'คนดีศรีแผ>นดินฯ',  

๑๒. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) คอลัมน+ เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: ข้ึนทะเบียนชาวนาเกลือ, ๒) ใช9ชีวภัณฑ+รักษาโรคใบร>วงยางพารา, ๓) เคาะเกณฑ+โรงไฟฟuาชุมชน, 

๔) ภาพข>าว: เป̂ดอาคาร, ๕) ใช9ชีวภัณฑ+รักษาโรคใบร>วงยางพารา, ๖) '12.12'ยักษ+อีคอมเมิร+ซ กวาดยอดขาย'พุ>ง'ท่ัวภูมิภาค, ๗) เป̂ดย่ืน'โรงไฟฟuาชุมชน'มี.ค.63, ๘) 

กพช.เคาะเกณฑ+โรงไฟฟuาชุมชน เป̂ดประชาชนร>วมถือหุ9น10-40%๙) ทช.เพิมใช9ยางพาราทำถนนใหม>, ๑๐) กพช.คลอดเกณฑ+ซ้ือไฟฟuาชุมชน, ๑๑) ครัวไทยโพสต+: 

ของขวัญของฝากวันคริสต+มาสและวันข้ึนป�ใหม>, ๑๒) ผลิตหมอนยางพารา-แก9ราคาตก, ๑๓) ก.พาณิชย+ลงจชต.กระตุ9นศก.ฐานราก, ๑๔) ภาพข>าว: เซ็นเอ็มโอยู, ๑๕) 

'ม.นราธิวาส'ลุยขยายพันธุ+ไม9ไผ>, ๑๖) บ.ก.ตอบจดหมาย, ๑๗) ภาพข>าว: เซ็นเอ็มโอยู, ๑๘) คอลัมน+ บ.ก.ตอบจดหมาย, ๑๙) 

'อลงกรณ+'ดันโครงการสินเช่ือช>วยชาวนาเกลือ3พันล9านบาท, ๒๐) กมธ.พัฒนาศก.ปลุกเส9นทางเช่ือมอันดามัน-อ>าวไทย กระตุ9นท>องเท่ียว, ๒๑) เกิดแน> !! โรงไฟฟuาชุมชน 

700 เมกะวัตต+ คาดเงินลงทุนสะพัด 7 หม่ืนล9าน, ๒๒) บ๊ิกซี ลุย 3 จังหวัดชายแดนใต9 MOU มรภ.ยะลา ฝzกทักษะงานสร9างอาชีพ โครงการ 'มินิบ๊ิกซี พ่ีสอนน9อง', ๒๓) 

'กพช.'เป̂ดเกณฑ+โรงไฟฟuาชุมชนสร9างรายได9ท9องถ่ิน กำหนดอัตรารับซ้ือ 2.90-5 บาทต>อหน>วย, ๒๔) กพช.คลอดเกณฑ+โรงไฟฟuาชุมชน เล็งรับซ้ือป�หน9า 700 MW 'UAC-

NER' เข9าควิกวิน, ๒๕) เคาะ4โมเดลโรงไฟฟuาชุมชน บูมศก.7หม่ืนล9าน, ๒๖) คอลัมน+ IN BRIEF: กสิกรไทย จับมือ ออมสิน ใช9ตู9เอทีเอ็มร>วมกันนำร>อง 5 จังหวัด, ๒๗) 

TPCH ม่ันใจโค9งสุดท9ายป�น้ีสดใสหนุนผลงานโตต>อเน่ือง รับรู9รายได9โรงไฟฟuาท้ัง 6 แห>งมีกำลังผลิตรวม 60 MW เร>งสร9างโรงไฟฟuาชีวมวล-ขยะเพ่ิม 

หนุนกำลังผลิตป�หน9าแตะ 119 MW, ๒๘) SETด่ิงรอบป�หว่ันชุมนุมวิพากษ+โรงไฟฟuานำวูบ, ๒๙) TPCHม่ันใจป�หน9าโตแรง ดันรายได9พุ>ง3.2พันล9าน, ๓๐) ภาพข>าว: 

รองอธิบดีกรมส>งเสริมสหกรณ+เป�นประธานเป̂ดการประชุมช้ีแจงโครงการส>งเสริมการใช9ยางในภาครัฐ, ๓๑) ทช.แก9งบเร>งประมูล3พันโครงการ 

ต้ังเปuาใช9ยางปูถนน2.58หม่ืนตัน, ๓๒) มท.เผยรายช่ือ ถนนคนเดิน 76 จังหวัดท่ัวประเทศ พร9อมจัดกิจกรรม 'เดิน กิน ชิม เท่ียว', ๓๓) เฉลิมชัย ส่ัง เร>งยับย้ัง 

'โรคใบร>วงชนิดใหม>' หลังเสียหายกว>า 5 แสนไร>  และ  ๓๔) บทบรรณาธิการ: การพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต9,  

๑๓. กีฬา ๑) คอลัมน+ ผ>าไทยลีก: เวลาแห>งการเปล่ียนถ>ายไทยลีก, ๒) 86 ป� กรมพลศึกษา 

เน9นเพ่ิมสุขภาพประชาชนควบคู>ท>องเท่ียวเชิงกีฬาพร9อมมอบรางวัลผู9ทำคุณประโยชน+ด9านกีฬา  และ  ๓) ฝ�พายท่ัวประเทศ ร>วมชิงชัยเรือพายสนามสุดท9ายท่ีเข่ือนภูมิพล 

จ.ตาก,  

๑๔. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) จับยกแก�งทีมฆ>า บ๊ิกป�าไม9ยะลา 2ลูกน9อง1มือป�น, ๒) คอลัมน+ เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: ยะลายิงกันตาย-ตามจับได9, ๓) 
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จับมือป�นโจ°14ฆ>าป�าไม9ยะลา, ๔) มือป�นอายุ14! ป̂ดคดีฆ>าหัวหน9าโครงการจุฬาภรณ+ 7, ๕) โหดแต>เด็ก!โจ°14มือป�นฆ>า'หน.โกวิทย+' ป̂ดคดีเร่ืองส>วนตัว, ๖) 

ล>านายหัวบงการฆ>า'หน.โกวิทย+' ปมตงฉินขัดผลประโยชน+  และ  ๗) 'ตร.บันนังสตา'ซิวหนุ>ม ระแวงอริเก>ายิงกระหน่ำดับแค9น!,  

๑๕. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยYสิน ๑) ทลายฐานโจรใต9 ซ>องสุ>มอาวุธอ้ือ, ๒) คอลัมน+ เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: ไม>เข9าข9างทหารยิง 3 ศพ, ๓) 

ล>ามือบ้ึม'พ.ต.ท.-พวก'เจ็บ5, ๔) ค9นยอดเขารังคนร9ายป�วนใต9พบป�น-บ้ึม-อุปกรณ+ผลิตอ้ือ, ๕) ทหารนราฯปะทะจับตาย3โจรใต9, ๖) ทหารมอบตัวคดียิงชาวบ9าน3ศพ, ๗) 

ภาพข>าว: หาหลักฐาน, ๘) ภาพข>าว: ยึดอาวุธ, ๙) ยึดอาวุธโยงคดียิง15ศพลำพะยา, ๑๐) แม>ทัพ 4 แจง จนท.สำคัญผิดยิงชาวบ9านตัดไม9 3 ศพ ส่ังต้ังทีมสอบสวน, ๑๑) 

มทภ.4 ยันไม>เข9าข9างทหาร วอนประชาชนเคารพกฎห9ามเข9า, ๑๒) ทหารมอบตัวคดียิงม่ัว3ศพ, ๑๓) บุกยิง-วางบ้ึมปลอมป�วน ล>าโจรใต9ถล>มรถตร.เทพาเจ็บ5, ๑๔) มทภ.4 

เดินหน9าจัดระเบียบด>านชายแดนไทย-มาเลย+ด9านเบตง ย้ำคุมเข9มความปลอดภัย, ๑๕) ด>วน!!!ทหารปะทะเดือดโจรใต9 เด็ดหัว 3 ศพกลางเขาตะเว, ๑๖) 

อัยการเตรียมพยาน369ปากมัด'มือบ้ึมป�วนกรุง' ทนายจ>อขอย9ายพ9นคุกทหาร, ๑๗) บุกค9น'ฐานท่ีม่ันโจรใต9'!! มทภ.4เผยพบ'ป�น-กระสุน-ระเบิด'เพียบ คาดเตรียมใช9ก>อเหตุ, 

๑๘) รบ.ส่ังคุมเข9มช>วงป�ใหม> สกัดป�วน3จชต./จว.ใหญ> ค9นฐานโจรใต9ยึดอาวุธอ้ือ, ๑๙) ล็อคเปuาประกบ'บุคคลเฝuาระวัง' ต้ังด>านดัก'โจรใต9'ป�วนนอกพ้ืนท่ีช>วงป�ใหม>, ๒๐) 

'มทภ.4'เป̂ด'พ้ืนท่ีต9องห9าม'วอนปชช.เคารพกฏ เผยทหารชุด'สำคัญผิด'ยิงชาวบ9านดับมอบตัว, ๒๑) มทภ.4ต้ัง9จุดตรวจดักโจรใต9 ออกนอกพ้ืนท่ีช>วงป�ใหม>, ๒๒) ภาพข>าว: 

คืนยุติธรรม, ๒๓) แม>ทัพภาค 4 ส่ังต้ังจุดสกัดโจรใต9 ช>วงป�ใหม> หว่ันก>อเหตุนอกพ้ืนท่ี, ๒๔) มทภ.4 ยัน ไม>เข9าข9างทหาร ปมยิงชาวบ9าน 3 รายเสียชีวิต ท่ีนราธิวาส  และ  

๒๕) 2ทหารมอบตัวสู9คดียิงชาวบ9านตาย3ศพ แต>ทางการยังคงปกป̂ดช่ือ,  

๑๖. การบังคับใช*กฏหมาย นายกฯ ลงนามขยายเวลาการประกาศสถานการณ+ฉุกเฉินชายแดนใต9 ต>ออีก 3 เดือน  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต:อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต:อสถานการณY จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกท่ีมีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จาก ๒.๕๒ ในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๗-

๑๓ ธ.ค. ๖๒) เป�น ๒.๔๕ ในสัปดาห+น้ี ) ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ลดลง 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต:างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช:วงวันท่ี ๑๔–๒๐ ธ.ค. ๖๒ 

    ข>าวเหตุการณ+ทหารพราน ฉก.๔๕ ยิงชาวบ9านเสียชีวิต ๓ ศพ บนเทือกเขาตะแว ต.บองอ อ.ระแงะ จ.ว.น.ธ. เม่ือวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ด9วยสำคัญผิดว>าชาวบ9านท้ัง ๓ คน

เป�นคนร9าย เป�นข>าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9 ท่ีส่ือต>างประเทศรายงานมากท่ีสุด สำนักข>าว AFP รายงานว>า ไม>บ>อยคร้ังนักท่ีนายทหารระดับสูงแถลงข>าวขอโทษต>อ

เหตุการณ+ยิงประชาชนเสียชีวิตเพราะความเข9าใจผิด ขณะท่ี benarnews.org ส่ือท่ีรัฐบาลอเมริกันสนับสนุนเงินทุนดำเนินงาน ระบุว>า เหตุการณ+น้ีกระตุ9นความโกรธแค9น

รัฐบาลไทย ในหมู>มลายูมุสลิม ข้ึนมาอีกคร้ัง ท้ังน้ีส่ือมาเลเซีย และ สิงคโปร+ให9ความสนใจต>อเหตุการณ+น้ี 

    ส่ือมาเลเซียรายงานภาวะน้ำท>วมในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต9โดยเฉพาะพ้ืนท่ีติดชายแดนมาเลเซียด9าน จ.ว.น.ธ. ขณะเดียวกันส่ือมาเลเซีย รายงานข>าว เจ9าหน9าท่ี

มาเลเซียจับกุมการลักลอบขนของผิดกฏหมายข9ามพรมแดนด9านรัฐกลันตันได9หลายคร้ัง มีท้ังแพะท่ีลักลอบบนลงเรือข9ามแม>น้ำโกลก และใบกระท>อมรวมท้ังยาแก9ไอ 

 

๕.๑ ส่ือต:างประเทศหลายแห:งรายงานข:าว การแถลงข:าวของพลโทพรศักด์ิ พูลสวัสด์ิ แม:ทัพภาคท่ีส่ีขอโทษกรณีท่ีทหารพราน ฉก.๔๕ ยิงประชาชนเสียนชีวิต ๓ ศพ

บนเทือกเขาตะแว เพราะสำคัญผิดคิดว:าเป�นคนร*าย ในการแถลงเม่ือวันท่ี ๑๗ ธันวาคม มาทัพภาคท่ีส่ีช้ีแจงว:า 

บุคคลสามรายท่ีถูกเจ*าหน*าท่ียิงเสียชีวิตบนเทือกเขาตะเว จังหวัดนราธิวาส เม่ือวันจันทรYน้ัน ในเบ้ืองต*นพบว:าเป�นพลเรือน และได*ส่ังการให*หน:วยต*นสังกัดสอบสวน

เหตุท่ีเกิดข้ึน เพ่ือลงโทษทางวินัยและอาญา หากมีเจ*าหน*าท่ีต้ังใจกระทำผิดจริง พร*อมท้ังกำหนดให*คณะกรรมการคุ*มครองสิทธิมนุษยชนในสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต* ท่ีมีผู*นำศาสนาและพลเรือนเป�นกรรมการ ทำการตรวจสอบข*อเท็จจริงคู:ขนานเพ่ือความยุติธรรมอีกด*วย 

ท้ังน้ี เม่ือวานน้ี แม:ทัพภาคท่ี 4 และเจ*าหน*าท่ี รายงานว:า เจ*าหน*าท่ี ฉก.ทพ.ท่ี 45 ได*นำกำลังข้ึนไปบนเทือกเขาตะเว ด*านหลังหมู:บ*านอาแน ม.8 ต.บองอ อำเภอระ

แงะ นราธิวาส เพ่ือค*นหากลุ:มชายติดอาวุธ จนเกิดการยิงปะทะกัน ทำให*มีเสียชีวิต 3 ราย โดยเช่ือว:าท้ังสามรายเป�นสมาชิกกลุ:มก:อความไม:สงบท่ีหลบหนีการจับกุม

ของเจ*าหน*าท่ี แต:ทางญาติๆ แย*งว:าบุคคลท้ังสาม เป�นชาวบ*านท่ีข้ึนเขาไปตัดไม* ไม:ได*เป�นคนร*ายแต:อย:างใด 

พล.ท.พรศักด์ิ ได*กล:าวช้ีแจงว:า เหตุการณYดังกล:าว มีความสืบเน่ืองมาจากเหตุปะทะกับกลุ:มคนร*าย เม่ือ 4 ธันวาคม 2562 ในพ้ืนท่ี หมู: 13 ตำบลตันหยงมัส อำเภอ

ระแงะ จังหวัดนราธิวาส ซ่ึงคนร*ายได*หลบหนีไปได* จนกระท่ังเม่ือวานน้ี เจ*าหน*าท่ีได*พบกับกลุ:มคนต*องสงสัย จึงมีการยิงกันข้ึน 
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“เม่ือมาถึงท่ีเกิดเหตุได*เจอกับกลุ:มบุลคลไม:ทราบฝ�าย ประมาณ 4-5 คน เจ*าหน*าท่ีจึงได*แสดงตัวเพ่ือตรวจสอบ แต:กลุ:มบุคคลดังกล:าวได*ว่ิงหลบหนี พร*อมกับได*ยิน

เสียงป�นดังข้ึน 3-4 นัด เจ*าหน*าท่ีจึงได*ทำการยิงตอบโต* และเม่ือเข*าตรวจสอบท่ีเกิดเหตุ พบมีผู*เสียชีวิต 3 ราย ส:วนท่ีเหลือได*หลบหนีไปได*” พล.ท.พรศักด์ิ กล:าวใน

การแถลงข:าวในจังหวัดนราธิวาสในวันอังคารน้ี 

“อย:างไรก็ตามเม่ือปรากฏข*อเท็จจริงในเบ้ืองต*น พบว:าผู*เสียชีวิตท้ัง 3 ราย เป�นราษฎรในหมู:บ*าน มิใช:ผู*ก:อเหตุรุนแรง ถึงแม*เจ*าหน*าท่ีจะปฏิบัติด*วยความระมัดระวัง 

แต:ได*สำคัญผิดว:าเป�นกลุ:มผู*ก:อเหตุรุนแรง ท่ีปรากฏภาพข:าวความเคล่ือนไหวในพ้ืนท่ีดังกล:าวก็ตาม แต:เม่ือเกิดความสูญเสียข้ึน เจ*าหน*าท่ีท่ีเก่ียวข*องทุกคนก็ไม:

สามารถท่ีจะปฏิเสธความรับผิดชอบได* โดยจะต*องเข*าสู:กระบวนการตามข้ันตอนของกฎหมาย พร*อมกับต้ังคณะกรรมการสอบสวนของหน:วย เพ่ือดำเนินการกับผู*ท่ีมี

ส:วนเก่ียวข*องท้ังทางวินัยและทางอาญาข้ันเด็ดขาด โดยไม:มีข*อละเว*น” พล.ท.พรศักด์ิ กล:าว 

พล.ท.พรศักด์ิ ยังระบุว:า ยังได*มอบหมายให*คณะกรรมการด*านสิทธิมนุษยชน ซ่ึงเป�นองคYกรอิสระจากผู*แทนของทุกภาคส:วน ท่ีได*รับการยอมรับจากคนในพ้ืนท่ี เข*า

ทำการตรวจสอบข*อเท็จจริงคู:ขนานอย:างเป�นอิสระ โปร:งใส เพ่ือหาข*อสรุปร:วมกันในการให*ความช:วยเหลือเยียวยาให*เหมาะสม และเกิดความเป�นธรรมกับทุกฝ�าย 

“แต:บทสรุปดังกล:าว จะไม:มีข*อพันธะผูกพันทางกฎหมาย” พล.ท.พรศักด์ิ ระบุ 

ท้ังน้ี พล.ท.พรศักด์ิ กล:าวอีกว:า กองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 ส:วนหน*า ในห*วงเวลาท่ีผ:านมา เจ*าหน*าท่ีได*เป�ดแผนเข*ากดดันกลุ:มคนร*ายในพ้ืนท่ีป�า

ภูเขาทุกพ้ืนท่ี พร*อมได*ออกคำส่ังห*ามราษฎรข้ึนไปหาของป�า หรือกระทำส่ิงอ่ืนใดในพ้ืนท่ีป�าภูเขา โดยได*แจ*งผ:านกำนัน ผู*ใหญ:บ*าน ให*ช:วยประชาสัมพันธYให*

ประชาชนทราบแล*ว โดยเฉพาะอย:างย่ิงพ้ืนท่ีเทือกเขาเมาะแต และเทือกเขาตะเว ถือเป�นพ้ืนท่ีหวงห*ามเด็ดขาด เพราะเป�นพ้ืนท่ีท่ีเจ*าหน*าท่ี ได*เคยปะทะกับกลุ:ม

คนร*ายมาแล*วหลายคร้ัง 

(Thailand’s southern army commander clarified an earlier statement and promised a fair investigation on Tuesday when he announced that 

three men shot dead by a security task force in insurgency-stricken Narathiwat province the day before were unarmed civilians. 
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Shortly after the killings on Monday, Lt. Gen. Pornsak Poolsawat, the commander of the 4th Army Region that oversees Narathiwat and the rest 

of the Deep South, said the slain men were suspected insurgents who had clashed with security forces while others managed to escape. 

But after hearing from relatives and conducting an initial investigation, Pornsak reversed his initial conclsion and spoke to reporters on Tuesday 

to set the record straight. 

“When officers arrived at the scene and encountered four to five unknown men, they identified themselves and asked to search the men,” 

Pornsak told reporters in Narathiwat, referring to the task force made up of soldiers, police and officials from local agencies. 

“But those men ran away and three or four gunshots were heard, so the officers returned fire, killing three while one or two managed to 

escape,” he said. 

He also said the men were not armed – reversing an earlier statement that the men had two guns. 

Pornsak promised justice for the slain loggers, saying he had ordered the unit responsible, the 45th Ranger Task Force, to conduct an 

investigation into the shootings. 

“When there is an initial finding that the dead men are villagers and not insurgents, and despite officers’ efforts to be careful, they cannot 

deny responsibility because of the deadly mistake,” Pornsak said. “They will face investigation and punishment, disciplinarily and criminally, 

without exception ... if they intended to do wrong deeds.”) 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.benarnews.org/thai/news/TH-deepsouth-civilians-folo-12172019152717.html 

https://www.benarnews.org/english/news/thai/loggers-killed-12172019163518.html 
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สำนักข>าว bernama ของทางการมาเลเซีย ก็รายงานข>าวน้ีเช>นกัน ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1801722 

 

๕.๑.๑ สำนักข>าว AFP รายงานการแถลงข>าวของแม>ทัพภาคท่ีส่ี โดยมีข9อสังเกตว>าการแถลงข>าวขอโทษต>อการกระทำของทหารพรานท่ีใช9อาวุธป�นยิงประชาชนเสียชีวิต ๓ 

ศพ โดยแม>ทัพภาคท่ีส่ีแถลงขอโทษด9วยตนเอง เป�นเหตุการณ+ท่ีเกิดข้ึนน9อยมาก  

 

(The Thai army has expressed "regret" after troops shot dead three Muslim men foraging in the jungle this week and promised a probe, a rare 

admission of wrongdoing by the military in thailand's insurgency-scarred south.) 

ข>าวช้ืนเดียวกันระบุว>า ผู9สังเกตุการณ+สถานการณ+ในจชต.หลายคน วิจารณ+ว>า”การละเลยไม>เอาผิด”กับเจ9าหน9าท่ีเป�นส่ิงสัมผัสได9 ด9วยท่ีไม>เคยมีทหารถูกลงโทษจากการ

กระบวนการทางกฏหมายแม9แต>คนเดียว 

(Critics say impunity reigns in the south, with no military personnel ever having been successfully prosecuted for alleged abuses.) 

รายงานข>าวของ AFP เช่ือมโยงเหตุการณ+ทหารพรานยิงประชาชนเพราะสำคัญผิดว>าเป�นคนร9ายกับกรณีอับดุลเลาะห+ อีซอมูซอ โดยระบุว>า การแถลงข>าวขอโทษของแม>ทัพ

ภาคท่ีส่ี เกิดข้ึนภายหลังการเสียชีวิตของนายอับดุลเลาะห+ ไม>ก่ีเดือน 

อับดุลเลาะห+ มีอาการสมองบวม หลังจากถูกควบคุมท่ีศูนย+ซักถามในค>ายทหารไม>ถึงหน่ึงวัน และเสียชีวิตในเวลาต>อมาขณะรักษาตัวท่ีโรงพยาบาล 

AFP ระบุว>ามีผู9ต9องสงสัยถูกควบคุมไปสอบสวนท่ีศูนย+ซักถามโดยเจ9าหน9าท่ีอาศัยอำนาจจาก พรก.ฉุกเฉิน เป�นเร่ืองปรกติ พร9อมท้ังอ9างว>ากลุ>มสิทธิมนุษยชนหลายกลุ>มมี

การจัดทำเอกสารรายงานว>ามีการซ9อมทรมานผู9ถูกสอบปากคำ 

ส>วนกรณ�การเสียชีวิตของอับดุลเลาห+ อีซอมูซอ กลุ>มตัวแทนกลุ>มติดอาวุธต>อสู9กับรัฐบาลไทยกล>าวหา ว>า เป�นการกระทำท่ีมิชอบด9วยกฏหมายพร9อมท้ังเรียกร9องมีตัวแทน

จากองค+การระหว>างประเทศเข9าร>วมสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตของนายอับดุลเลาะห+ 
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(The admission comes months since the death in August of Abdulloh Esormusor, a Muslim man who was detained by the military and left in a 

coma after being interrogated at a notorious Thai detention centre. 

Suspects are routinely taken for interrogation and held under emergency laws in detention centres where rights groups have documented 

torture. 

Anger has snowballed over Abdulloh's case, with an umbrella group representing some of the shadowy rebel groups saying they suspected foul 

play and calling for an international probe. – AFP) 

ท่ีมาข9อมูล ; https://www.thestar.com.my/news/regional/2019/12/19/thai-army-039regrets039-killing-three-muslim-civilians-in-south 

https://www.nst.com.my/world/world/2019/12/549041/thai-army-regrets-killing-three-muslim-civilians-south 

https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/thai-army-regrets-killing-three-muslim-civilians-in-south 

https://theaseanpost.com/article/thai-army-regrets-killing-three-muslim-civilians?fbclid=IwAR2t_-

h3nv9bksCVvbehcNYyxOQx4aeJ_FShbkVI5R9nm8rr3eDQsyJlK1Y 

 

๕.๑.๒ benarnews.org รายงานเม่ือวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ว>าเจ9าหน9าท่ีทหาร ๒ คน ท่ีสังหารประชาชนท่ีอ.ระแงะ เสียชีวิตเพราะสำคัญผิด ได9เข9ามอบตัวรับทราบข9อกล>าวหา

ท่ีสถานีตำรวจภูธรระแงะ และในข>าวช้ืนน้ี benarnews รายงานว>า เหตุการณ+น้ีได9กระตุ9นความโกรธของชาวนราธิวาสสและจังหวัดใกล9เคียง เป�นปฏิปะกษ+กับรัฐบาลไทย 

ข้ึนมาอีกคร้ัง 

(The killings have sparked new anger against the Thai government in Narathiwat and neighboring provinces in the mainly Muslim and Malay-

speaking Deep South, a heavily militarized region where a rebellion against Bangkok rule has simmered for decades.) 
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ท่ีมาข9อมูล ; https://www.benarnews.org/english/news/thai/two-surrender-12202019163012.html 

 

๕.๒ Bernama รายงานเม่ือวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ว>า เจ9าหน9าท่ีหน>วยงานความม่ันคงชายแดนมาเลเซีย จับกุมสินค9าผิดกฏหมายท่ีลักลอบจากประเทศไทยหลายรายการ 

ประกอบด9วยใบกระท>อม ยาแก9ไอ และไก>สดแช>แข็ง ๑,๔๔๐ กิโลกรัม ได9ท่ีปาเสมัส เมืองชายแดนมาเลเซียติดกับอ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 

Ketum leaves, cough syrup, frozen chicken and vehicles worth almost RM100,000 were seized in operations carried out near the Malaysia-

Thailand border. 

All the raids were carried out by the Ninth Battalion of the General Operations Force’s intelligence branch on Saturday, said its commanding 

officer Supt Nor Azizan Yusof. 

He said the first arrest and seizure involved a 24-year-old man from Kubang Gadong, Pasir Mas, with 35 pounds of ketum leaves and 576 

bottles of liquid believed to be cough syrup. 

“A team from the intelligence branch spotted a man in a car behaving in a suspicious manner near the Rantau Panjang town. 

“An inspection on the car found transparent packages containing ketum leaves and hundreds of bottles containing liquid believed to be cough 

syrup, ” he said. 

The total amount of seizures of ketum leaves, cough syrup and the car was estimated at RM46,985. 

Also on the same day, 1,440kg of frozen chicken kept in 120 boxes were seized in Kampung Tok Sangkut near Jeram Perdah, Pasir Mas. 
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Nor Azizan said the patrol team found the items, believed to have been smuggled from Thailand, abandoned in two cars after the drivers fled 

the scene.  

ท่ีมาข9อมูล ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/12/16/items-worth-rm100000-seized-near-thai-border 

 

๕.๒.๑ Bernama รายงานเม่ือวันท่ี ๒๐ ธันวาคมว>า เจ9าหน9าท่ีหน>วยงานความม่ันคง (GOF) จับกุมคนร9ายลักลอบนำเข9าแพะจากประเทศไทย จำนวน ๑๖๐ ตัว บน

รถบรรทุกใกล9ชายแดนไทย จากการสอบปากคำผู9ต9องหาให9ข9อมูลว>า ลักลอบนำแพะลงเรือข9ามแม>น้ำโกลกมาจากประเทศไทย คร้ังละไม>ก่ีตัว เพ่ือหลบเล่ียงการจับกุม และ

ค>อยๆนำมาพักรอไว9ฝmªงมาเลเซีย กระท่ังมีจำนวนมากพอจึงขนข้ึนรถบรรทุกส>งไปท่ีรัฐเซลังงอร+  

เส9ยทางท่ีใช9ลักลอบขนแพะจากไทย อยู>แถวๆตุมปmต ติดกับอ.ตากใบ 

 

(Members of the General Operations Force (GOF) seized 160 smuggled boer goats worth about RM192,000 in Tumpat recently. 

GOF Seventh Battalion commanding officer Superintendent Azhari Nusi said the goats which were being transported in a lorry, was seized in 

Cabang Empat about 5pm. 

“The lorry was parked at a petrol station when it was found by GOF personnel. 

“Upon checking the vehicle, GOF personnel discovered the animals. 

“They detained the lorry driver and the attendant after both failed to provide proper documents for the goats,” he said. 

Azhari said initial investigations showed that the goats were smuggled in via illegal jetties along the Golok river in Tumpat. 

“Smugglers used boats to bring in the animals. 
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“They have been smuggling the billy goats in small numbers to avoid detection. 

“The goats are kept in isolated areas before they are transported to suppliers in Selangor via lorries,” he said.) 

ท่ีมาข9อมูล ; https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2019/12/549480/gof-seizes-160-boer-goats-smuggled-thailand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


