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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๑๗ - ๒๓ พ.ย. ๖๑ ๖๑ มขี>าวเชิงบวก ๑๗๓ ข>าว จากที่มี 

๒๐๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๐ - ๑๖ พ.ย. ๖๑) มีข>าวเชิงลบ ๓๕ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีม่ ี๓๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๐ - ๑๖ พ.ย. ๖๑)  

 ภาพข1าวสำคัญเชิงลบ ได*แก1  

๑. ทุจริตคอรCรัปชั่น: ปราบโกง? แจก ๒ ข้ัน "ปลัด อบต." โดน ป.ป.ช.ช้ีมลูทจุริต  
๒. เหตุร*ายรายวัน: ๑) คนร9ายจ>อยิงลูกจ9าง! เสียชีวิตขณะยืนคุยโทรศัพท+หน9าโรงเรียน, ๒) จ>อยิงหัว ‘อส.ป^ตตานี’ ดับ ๒ ศพ กลางตลาดนัด, ๓) โจรใต9เหิมแขวน 

ป`ายผ9า ลวงบึ้มสน่ัน จนท. โชคดีไร9เจ็บ – ตาย และ ๔) คนร9ายยิงใส>ฐานปฏิบัติการทหารพรานหนองจกิกลางดึกไร9คนเจ็บ 
๓. การเจรจาเพ่ือสันติ: ๑) คอลัมน+: ขันเชือกท็อปบูhต: ยึดพูดคุยสันติสุขฯ ๔ ปk คุยผิดกลุ>ม? และ ๒) เส9นทาง พูดคุยสันติสุข ภายใต9อุ9งมือ มหาธีร+ ข้ึนต9นเปmน 

ลำไม9ไผ> สุดท9ายคือ บ9องกญัชา  

         ภาพข1าวสำคญัเชิงบวก ได*แก1  

๑. ยาเสพติด: ๑) จับแกhงค9ายาเสพติดดัดแปลงถังแกhสรถซุกยาตบตาเจ9าหน9าที่, ๒) พัฒนาฟrsนฟผูู9ติดยา, ๓) ‘บิ๊กแดง’ลุยป^ตตานี สัง่คุมเข9มปราบยานรก-

อาวุธสงคราม, ๔) โฆษก กอ.รมน.ภาค ๔ แจงเหตุปล9นรถยนต+ที่สะบ9าย9อย รบัเกี่ยวข9องผลประโยชน+ยาเสพติด, ๕) อำเภอหนองจิก ขับเคลื่อนศูนย+ปฏิบัติการร>วมอำเภอ 

นำร>องนโยบายแม>ทัพภาคที่ ๔ และ ๖) กอ.รมน.ภาค ๔ ส>วนหน9า ช้ีช>องทางแจ9งเบาะแสยาเสพติด ผ>านตู9ไปรษณีย+ ๔๑ รับข9อมลูจากประชาชน โดยไม>ต9องลงช่ือ 

๒. การเมือง: ๑) จตุพร ลงพื้นที่ ยะลา ฐานะกองเชียร+พรรคเพื่อชาติ, ๒) ควันหลง "สุเทพ" ลุยชายแดนใต9เบียด ปชป. - "ประชาชาติ"ชูแก9หน้ี กยศ., ๓) ป^ตตานี 

ประชุมเจ9าหน9าที่เตรียมการเลือกต้ัง สว. และ ๔) พรรคอนาคตใหม>ลงพื้นทีเ่มืองเบตง เจาะฐานเสียงก>อนเลือกต้ัง 

๓. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* : ๑) ไฟเขียว ๑.๘ หมื่นล9านอุ9มยางพารา, ๒) ยะลาป^sนทเุรียนซิต้ี, ๓) แห>เที่ยวทะเลหมอกอัยเยอร+เวง, ๔) ฮาลาล-ดีเฟนส+เทค 

ดันสตาร+ทอัพชายแดนใต9, ๕) คอลัมน+: ข>าวสดทั่วไทย: ยะลา-เข9มหนีภาษี และ ๖) เกษตรอำเภอรามัน จังหวัดยะลา หนุนเกษตรกรทำนาโยน ผลิตข9าวปลอดภัย ลดต9นทุน 

เพิ่มประสิทธิภาพปริมาณข9าว 

๔. การศึกษา: ๑) เริม่เห็นภาพขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และ ๒) ศธ.เปyดเว็บไซต+ dothaiproduct เช่ือมการศึกษาชายแดนใต9 
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๕. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยCสิน: ๑) สะสางเช้ือร9ายบ>มเพาะ...สุมไฟใต9 ปราบอาชญากรรมเด็ดขาด จ9องเด็ดรากถึงยอด บีอาร+เอ็น , ๒) ทหารพรานป^ตตานี 

ขอลอยกระทงกลางวัน กลางคืนจะได9ดูแลชาวบ9าน, ๓) แม>ทัพภาคที่ ๔ ลงพื้นทีห่น>วยเฉพาะกจิสงขลา เพื่อติดตามความ คืบหน9าการปฏิบัติงาน, ๔) 

หน>วยเฉพาะกจิกรมทหารพรานที่ ๔๓ บรูณาการกำลังหลายภาคส>วน สกัดจับของหนีภาษี มูลค>ากว>า ๔๐๐,๐๐๐ บาท, ๕) ผบ.ทบ. ลงพื้นที่ ติดตามผลการปฏิบัติงาน 

พร9อมทั้งมอบนโยบายแก>กำลังพลในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต9, ๖) กองร9อยทหารพรานที่ ๔๓๐๘ สกัดจับรถยนต+ต9องสงสัย พร9อมยึดของกลางได9หลายรายการ และ ๗) 

ผบ.ฉก.ป^ตตานี รบัรายงานตัวผู9เข9าร>วมโครงการพาคนกลับบ9าน ๒ ราย 

๖. สิทธิมนุษยชน: ๑) เครือข>ายสตร ี๓ จว.ชายแดนใต9 เดินรณรงค+ต>อต9านความรุนแรงต>อเด็ก - สตรี  และ  ๒) แม>ทัพภาคที่ ๔ ร>วมประชุมวันสทิธิเด็กสากลครั้งที ่

4 “A DAY FOR CHILDREN RIGHTS ประจำปk ๒๕๖๑”,  

          จากสถานการณ+ข>าวดังที่กล>าวข9างต9น ส>งผลให9การรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จากสปัดาห+ที่แล9ว (๑๐ - ๑๖ พ.ย. ๖๑) (๒.๔๑ 

ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๗ - ๒๓ พ.ย. ๖๑) ๒.๓๒ ในสปัดาห+น้ี )    

ในส1วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต1างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช1วงวันท่ี ๑๗ – ๒๓ พ.ย. ๖๑ ดังน้ี 

          ประเด็นเกี่ยวกบัจงัหวัดชายแดนภาคใต9ที่มีการนำเสนอในสื่อต>างประเทศในรอบสปัดาห+น้ีมีเพียงประเด็นเดียว คือ การเดินทางเยือนประเทศไทยอย>างเปmนทางการ

ของนายโมฮัมหมัด ซาบู รัฐมนตรีว>าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย ระหว>างวันที่ ๒๐ และ ๒๑ พฤศจิกายน เพื่อพบหารือกบัพลเอกประยุทธ จันทร+โอชา นายกรัฐมนตรี 

และพลเอกประวิตร วงษ+สุวรรณ รองนายกรัฐมนตร ี และรัฐมนตรีว>าการกระทรวงกลาโหม โดยเฉพาะแนวทางการพูดคุยเพื่อสันติสุขจงัหวัดชายแดนภาคใต9 ซึ่ง รมต.

กลาโหมมาเลเซียแสดงจุดยืนสนับสนุนเต็มที่ และอกีประเด็นที่สื่อมวลชนให9ความสนใจ คือ การให9สัมภาษณ+ของ พลเอกประวิตร แสดงความจำนงเชิญชวนกลุ>มทีเ่ปmน

ปฏิป^กษ+กับรัฐไทยทุกกลุ>ม โดยเฉพาะตัวแทนปkกการทหารของขบวนการบีอาร+เอ็น เข9าร>วมกระบวนการพูดคุยสันติสุข ที่มีรัฐบาลมาเลเซียทำหน9าที่ผู9อำนวยความสะดวก 
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๒. ผลการวิเคราะหCสารสนเทศด*านการประชาสมัพันธC ประจำวันท่ี ๑๗ – ๒๓ พ.ย. ๖๑ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข1าวเชิงบวก และประเด็นข1าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๑๗ - ๒๓ พ.ย. ๖๑ มขี>าวเชิงบวก (เส9นทึบสเีขียว) ๑๗๓ ข>าว จากที่มี ๒๐๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๐ - ๑๖ พ.ย. ๖๑) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกบั จชต. (เส9นทบึสีแดง) มขี>าวเชิงลบ ๓๕ ข>าวในสปัดาห+น้ี จากที่ม ี๓๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๐ - 

๑๖ พ.ย. ๖๑) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่
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๒.๒ ค1าสัดส1วนระหว1างข1าวเชิงบวก และข1าวเชิงลบ 

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

วัน/เดือน/ปe จำนวนข1าวเชิงบวก (1) จำนวนข1าวเชิงลบ (2) ค1าสัดส1วน (3)=(1)/(2) 

2018-11-10 21 5 4.2 

2018-11-11 35 4 8.75 

2018-11-12 35 3 11.67 

2018-11-13 29 6 4.83 

2018-11-14 30 6 5 

2018-11-15 29 5 5.8 

2018-11-16 24 3 8 

 29 4.57 6.35 

2018-11-17 16 3 5.33 

2018-11-18 24 4 6 

2018-11-19 32 4 8 

2018-11-20 22 1 22 

2018-11-21 29 4 7.25 

2018-11-22 28 10 2.8 

2018-11-23 22 9 2.44 

 24.71 5 4.94 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ1งเล็ง ในช1วงวันท่ี ๑๗ – ๒๓ พ.ย. ๖๑ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช>วงวันที่ ๑๗ - ๒๓ พ.ย. ๖๑ มขี>าวเชิงบวก ๑ ข>าว จากที่ไม>มขี>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๐ - ๑๖ พ.ย. ๖๑) สำหรับในมติิของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ 

ต่ำค>อนข9างคงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกบั จชต. มขี>าวเชิงลบ ๒ ข>าว ในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๑ ข>าวในสัปดาห+ทีแ่ล9ว (๑๐ - ๑๖ พ.ย. ๖๑) สำหรับในมิติของ 

แนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> รายงานพิเศษ: ไกรศร วิศิษฏ+วงศ+ ผู9ว>าฯ ป^ตตานี ส>อง คณะพูดคุยสันติสุขฯ ไปได9สวย ย้ำ 

มาเลย+ เข9าใจชัดบทบาทคนกลาง ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) คอลัมน+: ขันเชือกท็อปบูhต: ยึดพูดคุยสันติสุขฯ 4 ปk คุยผิดกลุ>ม? และ ๒) เส9นทาง พูดคุยสันติสุข ภายใต9อุ9งมือ 

มหาธีร+ ข้ึนต9นเปmนลำไม9ไผ> สุดท9ายคือ บ9องกัญชา  
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๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๑๗ - ๒๓ พ.ย. ๖๑ มขี>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๑๓ ข>าว จากที่ม ี๖ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๐ - ๑๖ พ.ย. ๖๑) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

เพิ่มข้ึน ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) คนร9ายจ>อยิงลูกจ9าง! เสียชีวิตขณะยืนคุยโทรศัพท+หน9าโรงเรียน, ๒) จ>อยิงหัว ‘อส.ป^ตตานี’ ดับ ๒ ศพ กลางตลาดนัด, 

๓) โจรใต9เหมิแขวนป`ายผ9า ลวงบึ้มสน่ัน จนท. โชคดีไร9เจ็บ – ตาย และ ๔) คนร9ายยิงใส>ฐานปฏิบัติการทหารพรานหนองจิกกลางดึกไร9คนเจ็บ 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๑๗ - ๒๓ พ.ย. ๖๑ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการเมอืงเกี่ยวกับ จชต. ๑๓ ข>าว จากที่มี ๔๓ ข>าวในสัปดาห+ทีแ่ล9ว (๑๐ - ๑๖ พ.ย. ๖๑) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๑ ข>าว ในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๒ ข>าว ในสปัดาห+ที่แล9ว (๑๐ - ๑๖ พ.ย. ๖๑) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำ

ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) จตุพร ลงพื้นที่ ยะลา ฐานะกองเชียร+พรรคเพื่อชาติ, ๒) ควันหลง "สุเทพ" ลุยชายแดนใต9เบียด ปชป. - "ประชาชาติ"ชูแก9หน้ี 

กยศ., ๓) ป^ตตานีประชุมเจ9าหน9าที่เตรียมการเลือกต้ัง สว. และ ๔) พรรคอนาคตใหม>ลงพื้นที่เมืองเบตง เจาะฐานเสียงก>อนเลือกต้ัง ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> คอลัมน+: 

ขีดเส9นใต9: ตัวถ>วงเลือกต้ัง  
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยCสิน 

 
ในช>วงวันที่ ๑๗ - ๒๓ พ.ย. ๖๑ มขี>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๑๓ ข>าว จากที่ม ี๑๔ ข>าวในสัปดาห+ทีแ่ล9ว (๑๐ - ๑๖ พ.ย. ๖๑) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ  ค>อนข9างคงที่  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๔ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีม่ี ๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๐ - ๑๖ พ.ย. ๖๑) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ต่ำค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) สะสางเช้ือร9ายบ>มเพาะ...สุมไฟใต9 ปราบอาชญากรรมเด็ดขาด จ9องเด็ดรากถึงยอด บีอาร+เอน็ , ๒) ทหารพรานป^ตตานี 

ขอลอยกระทงกลางวัน กลางคืนจะได9ดูแลชาวบ9าน, ๓) แม>ทัพภาคที่ ๔ ลงพื้นทีห่น>วยเฉพาะกจิสงขลา เพื่อติดตามความ คืบหน9าการปฏิบัติงาน, ๔) 

หน>วยเฉพาะกจิกรมทหารพรานที่ ๔๓ บรูณาการกำลังหลายภาคส>วน สกัดจับของหนีภาษี มูลค>ากว>า ๔๐๐,๐๐๐ บาท, ๕) ผบ.ทบ. ลงพื้นที่ ติดตามผลการปฏิบัติงาน 

พร9อมทั้งมอบนโยบายแก>กำลังพลในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต9, ๖) กองร9อยทหารพรานที่ ๔๓๐๘ สกัดจบัรถยนต+ต9องสงสัย พร9อมยึดของกลางได9หลายรายการ และ ๗) 

ผบ.ฉก.ป^ตตานี รับรายงานตัวผู9เข9าร>วมโครงการพาคนกลบับ9าน ๒ ราย ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) เปyดค>าเหน่ือย "นายพล" เมืองไทย รายได9น9องๆ นายกฯ, ๒) 

ห9ามกำลังพลจ>ายตลาด - ปลดหัวหน9า ชคต. หลงั ๒ อส.กะพ9อ ถูกยิงดับ และ ๓) อดีตแกนนำพโูลเสียชีวิต ขณะที่มีการพัฒนาอาวุธ จรวดเตรียมก>อเหตุรุนแรงในพื้นที ่
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๑๗ - ๒๓ พ.ย. ๖๑ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๔ ข>าว จากที่ม ี๒๐ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๐ - ๑๖ พ.ย. ๖๑) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มขี>าวเชิงลบ ๖ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี ๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๐ - ๑๖ พ.ย. ๖๑) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ไฟเขียว ๑.๘ หมื่นล9านอุ9มยางพารา, ๒) ยะลาป^sนทเุรียนซิต้ี, ๓) แห>เที่ยวทะเลหมอกอัยเยอร+เวง, ๔) ฮาลาล-ดีเฟนส+เทค 

ดันสตาร+ทอัพชายแดนใต9, ๕) คอลัมน+: ข>าวสดทั่วไทย: ยะลา-เข9มหนีภาษี และ ๖) เกษตรอำเภอรามัน จังหวัดยะลา หนุนเกษตรกรทำนาโยน ผลิตข9าวปลอดภัย ลดต9นทุน 

เพิ่มประสิทธิภาพปรมิาณข9าว ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> แค>สกัดม็อบ! ‘ประชาชาติ’ ถล>มรัฐลูบหน9าปะจมกู แนะต้ัง รง.แปรรปูแก9ปญ̂หายางย่ังยืน  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันที่ ๑๗ - ๒๓ พ.ย. ๖๑ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๑๗ ข>าว จากที่ม ี๒๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๐ - ๑๖ พ.ย. ๖๑) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ค>อนข9างคงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด มขี>าวเชิงลบ ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๕ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๐ - ๑๖ พ.ย. ๖๑) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ลดลง ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) จบัแกhงค9ายาเสพติดดัดแปลงถังแกhสรถซกุยาตบตาเจ9าหน9าที่, ๒) พัฒนาฟrsนฟผูู9ติดยา, ๓) ‘บิ๊กแดง’ลุยป^ตตานี 

สั่งคุมเข9มปราบยานรก-อาวุธสงคราม, ๔) โฆษก กอ.รมน.ภาค ๔ แจงเหตุปล9นรถยนต+ที่สะบ9าย9อย รับเกี่ยวข9องผลประโยชน+ยาเสพติด, ๕) อำเภอหนองจิก 

ขับเคลื่อนศูนย+ปฏิบติัการร>วมอำเภอ นำร>องนโยบายแม>ทพัภาคที่ ๔ และ ๖) กอ.รมน.ภาค ๔ ส>วนหน9า ช้ีช>องทางแจ9งเบาะแสยาเสพติด ผ>านตู9ไปรษณีย+ ๔๑ 

รับข9อมลูจากประชาชน โดยไม>ต9องลงช่ือ ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> เยาวชนทุ>งยางแดงกัดฟ^นสู9คดีเพื่อทวงคืนความเปmนธรรม อ9างถูกตำรวจยัดยา  
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๑๗ – ๒๓ พ.ย. ๖๑ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสทิธิมนุษยชน ได9แก> วงสตริงควอเต็ตแสดงจุดยืนเพือ่นักปกป`องสิทธิมนุษยชนไทย  

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันที่ ๑๗ – ๒๓ พ.ย. ๖๑ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารงุขวัญกําลงัพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๑๗ – ๒๓ พ.ย. ๖๑ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขป^ญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคบัใช*กฎหมาย 

             ในช>วงวันที่ ๑๗ – ๒๓ พ.ย. ๖๑ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส1งผลกระทบต1อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต1อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส1งผลกระทบต1อการรับรู* 

 
 

 (4.00)  (3.00)  (2.00)  (1.00)  -  1.00  2.00  3.00  4.00  5.00

ทุจริตคอร+รัปช่ัน 

เหตุร9ายรายวัน 

การพูดคุยเพ่ือสันติ 

สิทธิมนุษยชน 

การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย+สิน 

การสร9างความเข9าใจ และความสมานฉันท+ 

การเยียวยา 

การศึกษา 

เศรษฐกิจ และการสร9างรายได9 

วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 

การเมือง 

กีฬา 

ยาเสพติด 

กระบวนการยุติธรรม 

การช>วยเหลือประชาชน 

การยกระดับคุณภาพชีวิต 

การบังคับใช9กฏหมาย 

ความร>วมมือของภาคประชาชน 
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ประเด็นข1าวเชิงลบ 

๑. ทุจริตคอรCรัปชั่น ๑) ปราบโกง? แจก 2 ข้ัน "ปลัด อบต." โดน ป.ป.ช.ช้ีมูลทุจริต!, ๒) ปk 60 ขยัน เพิ่งประพฤติช่ัวปk 61 ปลัด อบต.มสีิทธ์ิได9 2 ข้ัน?  และ  ๓) 

เปyดเอกสารมัด "ปลัด อบต." ถูกสอบโกงก>อนได9 2 ข้ัน  

๒. เหตุร*ายรายวัน ๑) คนร9ายจ>อยิงลูกจ9าง! เสียชีวิตขณะยืนคุยโทรศัพท+หน9าโรงเรียน, ๒) จ>อยิงหัว‘อส.ป^ตตานี’ดับ2ศพกลางตลาดนัด, ๓) โจรใต9เหิมแขวนป`ายผ9า 

ลวงบึ้มสน่ันจนท. โชคดีไร9เจ็บ-ตาย, ๔) โจรใต9โหด จ>อยิงหัว ลูกจ9างรัฐ ดับคาร9านน้ำชาบันนังสตา, ๕) คนร9ายยิงใส>ฐานปฏิบัติการทหารพรานหนองจิกกลางดึกไร9คนเจ็บ, 

๖) ป¤วนแต>เช9า! คนร9ายลอบยิงชาวบ9านบันนังสตาเสียชีวิต1ราย  และ  ๗) ยิงกลางตลาดดับ 2 อส. แฉก>อเหตุรอบ 3 ในห9วง 3 เดือน  

๓. การเจรจาเพ่ือสันติ ๑) คอลัมน+: ขันเชือกท็อปบูhต: ยึดพดูคุยสันติสุขฯ 4 ปk คุยผิดกลุ>ม?  และ  ๒) เส9นทาง พูดคุยสนัติสุข ภายใต9อุ9งมือ มหาธีร+ ข้ึนต9นเปmนลำไม9ไผ> 

สุดท9ายคือ บ9องกัญชา  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. ความร1วมมือของภาคประชาชน ๑) ก9อย ชวนระดมทุนซื้อเสื้อ รัน ฮีโร> รัน, ๒) ร.10 เสด็จสุวรรณภูมิทรงเปyดลู>จักรยาน, ๓) คอลัมน+: นพ.วิชัย เทียนถาวร: 

หมอชวนว่ิง, ๔) ลงทะเบียน Bike อุ>นไอรกั ภูมิภาควันแรก 27,694 คน, ๕) ต>างจังหวัด ปชช.ทยอยสมัคร ร>วมกจิกรรม Bike อุ>นไอรัก, ๖) 

ปชช.ร>วมสมัครป^ªนจักรยานกิจกรรม"Bike อุ>นไอรัก"เนืองแน>น, ๗) คอลัมน+: ท9องถ่ินพูด: เอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.นราธิวาส จดักิจกรรม Bike อุ>นไอรัก, ๘) ‘Bike 

อุ>นไอรัก’คึกคัก! ลงทะเบียนวันแรกพุ>ง1.5หมื่นคน ‘ชลบรุ’ีนำโด>ง, ๙) ร.10เสด็จฯเปyดงานอุ>นไอรกั สายน้ำแห>งรัตนโกสินทร+ ทรงป^ªนจกัรยานBike อุ>นไอรัก9ธ.ค.น้ี, ๑๐) 

ร.10 ออกแบบเสื้ออุ>นไอรัก รูปการ+ตูนฝkพระหัตถ+, ๑๑) พังงาจัดงานว่ิงการกุศลเขาหลักรันหารายได9เข9าศูนย+การแพทย+เขาหลัก, ๑๒) ภาพข>าว: ปลูกข9าวดำนา  และ  ๑๓) 

ภาพข>าว: จัดเวทีชาวบ9าน,  

๒. การบังคับใช*กฏหมาย ๑) ต>อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯรอบที่ 54 ปลด "สุคิริน" อำเภอที่ 4 ใช9 พ.ร.บ.มั่นคงฯ, ๒) ปลดอ.สุคิรนิจากพรก.ฉุกเฉิน  และ  ๓) 

ราชกิจจาฯประกาศพื้นทีป่รากฏเหตุการณ+กระทบต>อความมัน่คงภายในราชอาณาจักร,  

๓. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) โรคหัดระบาด4จงัหวัดใต9เด็กเลก็ตาย18ศพหมอยันป`องกันได9๒) สถาบันวัคซีนแห>งชาติจับมือเครอืข>ายภาคใต9 

พัฒนาแผนงานแก9ปญ̂หาโรคที่ปอ̀งกันด9วยวัคซีน, ๓) คอลมัน+: จับกระแสภูมิภาค: ประชุมแผนบ9านสันติ2, ๔) หนุ>มใหญ>เบตงเปyด "บ9านรับฝาก สว." 
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รับสังคมผู9สงูอายุชายแดนใต9, ๕) ผู9สงูอายุปลื้มเรียนรู9อาชีพในปอเนาะ, ๖) กฤษฏายัน4เข่ือน4จว.แล9วเสรจ็ภายในปkงบประมาณน้ี  และ  ๗) CAT 

บุกตลาดไอโอทีเปyดให9บริการอจัฉริยะใน 26 จังหวัด พร9อมเร>งขยายโครงข>าย LoRaWAN ครอบคลุมทั่วประเทศ,  

๔. การช1วยเหลือประชาชน ๑) คอลัมน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: ขุดคลองรบัสถานการณ+น้ำ, ๒) คอลมัน+: เด>นทั่วไทย: 16 จังหวัดเตรียมรบัฝนหนัก, ๓) เตือนเพชรบรุ-ี

ประจวบฯ14จว.ใต9 รับมือฝนตกหนัก20-22พ.ย.น้ี, ๔) ญาติไม>ยอม แต>คนไข9จะไป สาว17ป¤วยหน9าบวม ตาปyด อยากรกัษา รพ. แทนหมอบ9าน  และ  ๕) 

หน>วยเฉพาะกจิกรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทพัเรือ จัดพิธีส>งมอบบ9านพักอาศัยให9กบัประชาชนผู9ยากไร9ในพื้นที่จงัหวัดนราธิวาส,  

๕. กระบวนการยุติธรรม ศรีวราห+ ขออนุมัติหมายจบั 8 โจรใต9 รับมอบตัว 2 ราย ลุยสอบเอง!  

๖. ยาเสพติด ๑) บิ๊กแดง ดอดตรวจงานในพื้นที่ชายแดนใต9-เช็คความเป®ะทหารด9วยตัวเอง, ๒) จับแกhงค9ายาเสพติดดัดแปลงถังแกhสรถซุกยาตบตาเจ9าหน9าที,่ ๓) คอลัมน+: 

จับกระแสภูมิภาค: พัฒนาฟrsนฟูผู9ติดยา, ๔) เปyดตู9แจ9งเบาะแสยาเสพติด, ๕) คอลมัน+: เดินหน9าชน: ลุยปราบยา, ๖) จับยกครัวขนยาบ9า 3 แสนเม็ดซุกในถังแกhส LPG, ๗) 

ยะลา-สกัดกระบะทีป่ล9นไปจากสะบ9าย9อย ได9แล9ว เกี่ยวข9องกับยาเสพติด, ๘) คอลัมน+: ข>าวสดทั่วไทย: นราฯ-จบัผัวเมียค9ายาบ9า, ๙) ภาพข>าว: เคาะประตูบ9าน, ๑๐) 

‘บิ๊กแดง’ลุยป^ตตานี สัง่คุมเข9มปราบยานรก-อาวุธสงคราม, ๑๑) โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 แจงเหตุปล9นรถยนต+ทีส่ะบ9าย9อย รับเกี่ยวข9องผลประโยชน+ยาเสพติด, ๑๒) 

อำเภอหนองจิก ขับเคลื่อนศูนย+ปฏิบัติการร>วมอำเภอ นำร>องนโยบายแม>ทัพภาคที่ 4, ๑๓) กองอำนวยการรักษาความมัน่คงภายในภาค 4 ส>วนหน9า 

ช้ีแจงกรณีเหตุปล9นรถยนต+ที่สะบ9าย9อย เกี่ยวข9องกับผลประโยชน+เรื่องยาเสพติด  และ  ๑๔) กองอำนวยการรกัษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส>วนหน9า 

ช้ีช>องทางแจ9งเบาะแสยาเสพติด ผ>านตู9ไปรษณีย+ 41 รับข9อมลูจากประชาชน โดยไม>ต9องลงช่ือ,  

๗. กีฬา ๑) คอลมัน+: ย>อยข>าวกีฬา: กรมพละสงขลาป^sนผู9ตัดสินใต9, ๒) ภาพข>าว: ลอยตัวยิง, ๓) คอลัมน+: ม>วนใจ°เจียงฮายเกมส+: 

เจ9าภาพพร9อมเปyดฉากเจียงฮายเกมส+กกท.ผุดศูนย+วิทย+กฬีาเคลื่อนที่หนแรก, ๔) คอลัมน+: ระเบียงกีฬา, ๕) จัดศูนย+วิทย+เคลื่อนที่กีฬาแห>งชาติ, ๖) 

โตhะเลก็สาวเชียงใหม>รั้งจ>าฝงูอัดตรงั 5-1 ศึกกีฬาแห>งชาติ, ๗) เชียงรายเฮเฉือนโคราชหวิว 2-1ฉลุยบอลกีฬาแห>งชาติ, ๘) เชียงรายเฉือน2-1ราชบุรซีัด4-

2ฉลุยบอลกีฬาแห>งชาติ, ๙) เชียงรายซัดป^ตตานี 2-1แชมป±เก>าสุรินทร+ตกรอบบอลเจียงฮาย, ๑๐) คอลัมน+: สวัสดีเชียงราย, ๑๑) ราชบรุีประเดิมเฮ4-

2ป^ตตานีพ>ายโทษศึกบอลกีฬาชาติ  และ  ๑๒) ราชบรุีซัดสรุินทร+4-2 สาวกทม.ถล>มเจ9าภาพเละ12-0เปyดฉากลกูหนังเจยีงฮายเกมส+,  

๘. การเมือง ๑) กกต.จับสลากผู9ตรวจฯทำหน9าที่คุมเลอืกต้ังสว., ๒) จตุพร ลงพื้นที่ ยะลา ฐานะกองเชียร+พรรคเพือ่ชาติ, ๓) ควันหลง"สุเทพ"ลุยชายแดนใต9เบียด ปชป. - 

"ประชาชาติ"ชูแก9หน้ี กยศ., ๔) ป^ตตานีประชุมเจ9าหน9าทีเ่ตรียมการเลือกต้ัง สว., ๕) เปyดลึกที่มา กว>าจะเปmน 4 พรรคร>วม เพื่อไทย ล็อกตัวสู9ศึกเลือกต้ัง?, ๖) ดัน ชวน 
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ชิงนายกฯ, ๗) พรรคอนาคตใหม>ลงพื้นที่เมอืงเบตง เจาะฐานเสียงก>อนเลือกต้ัง, ๘) พรรคคลองไทย ลงพื้นทีจ่.ตรงั-ประกาศนโยบายขุดคลองไทยแนว9A  และ  ๙) 

กำนันย้ำอีกรอบ เดิมพันทั้งชีวิต ราวีระบอบแม9ว,  

๙. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลัมน+: จัตุรัสทั่วไทย: เด็กสะท9อนป^ญหาสงัคม ผ>านนิทรรศการผลงานสื่อ, ๒) ลอยกระทง‘นราธิวาส’คึกคัก กระทงขนมป^งขายดี, ๓) 

หนุ>มมีนบุรี ถูกหวย 12 ล9าน เผยสิบล9อชนท9ายกระบะเลยซือ้ทะเบียนรถ 903, ๔) แม>ทัพภาค 4 เปmนประธานทอดผ9าไตรกฐินพระราชทาน ณ วัดสะบ9าย9อย 

อำเภอสะบ9าย9อย จังหวัดสงขลา, ๕) หน>วยเฉพาะกจิกรมทหารพรานที่ 47 ร>วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปk 2561 เพื่อสมทบทุนสร9างพระอุโบสถ, ๖) 

หน>วยเฉพาะกจิกรมทหารพรานที่ 47 ร>วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปk 2561 ณ วัดบาละ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา  และ  ๗) แม>ทัพภาคที่ 4 

เปmนประธานในการอัญเชิญผ9าไตรกฐินพระราชทาน ณ วัดโมลีนิมิต (วัดหรั่ง) ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดป^ตตานี,  

๑๐. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) หนุนเกษตรกรทำนาโยนลดต9นทุน, ๒) ณัฐกาณจน+ ภุมารินธนกาญน+ ผ9าไทย ความงามที่ทรงคุณค>า, ๓) 

ไฟเขียว1.8หมื่นล.อุ9มยางพารา, ๔) หนุนเกษตรกรทำนาโยนลดต9นทุน, ๕) คอลัมน+: ดิจิทลัสตาร+ทอัพ: Pinsouq ฮาลาลมาร+เก็ตเพลสไทย, ๖) ยะลาป^sนทุเรียนซิต้ี, ๗) 

แห>เที่ยวทะเลหมอกอัยเยอร+เวง, ๘) ส>องลอยกระทง สสีันแห>งสายน้ำท>องเที่ยวเมืองรอง, ๙) ฮาลาล-ดีเฟนส+เทค ดันสตาร+ทอัพชายแดนใต9, ๑๐) 

เปyดท9องทะเลสตูล...ปลาเต็มอ>าว รับประกันความสดแบบไร9สารฟอร+มาลีน, ๑๑) คอลมัน+: กาแฟดำ: คนรุ>นใหม> ณ จุดเปลี่ยนผ>านของ Digital Transformation, ๑๒) 

จับแหล>งผลิตเหล9าปลอมรายใหญ>, ๑๓) คอลมัน+: ข>าวสดทั่วไทย: ยะลา-เข9มหนีภาษี, ๑๔) CATบุกตลาดไอโอทีให9บริการอัจฉริยะใน 26 จังหวัด, ๑๕) 

NIAต>อยอดนวัตกรรมเขับเคลือ่นเศรษฐกิจชายแดนใต9, ๑๖) ยะลาเดินหน9าทุเรียนคุณภาพปk2 คาดทำเงินให9ชาวสวนกว>า218ล., ๑๗) ไทย-เทศแห>เปyดอีคอมเมริ+ซ 

จัดทัวร+บกุซื้อตรงโรงงานจีน, ๑๘) “ปyดทองหลังพระ” จับมอืผู9ว>าฯยะลาเดินหน9า “ทเุรียนซิต้ี” ช>วยชาวสวน834ราย ทำเงิน218ล9านบาท, ๑๙) 

ยะลาเดินหน9าทุเรียนคุณภาพ ปk 2 หนุนชาวสวน 834 ราย ทำเงินกว>า 218 ล9านบาท, ๒๐) เอ็นไอเอ เปyด 4 เฟรมเวิร+คพัฒนานวัตกรรมจังหวัดชายแดนใต9ต้ังเป`าดัน 

“Halal Tourism District” หนุนการท>องเที่ยวภาคใต9 ปk 62, ๒๑) เกษตรอำเภอรามัน จังหวัดยะลา หนุนเกษตรกรทำนาโยน ผลิตข9าวปลอดภัย ลดต9นทุน 

เพิ่มประสิทธิภาพปริมาณข9าว  และ  ๒๒) TPOLYเลง็ร>วมพาร+ตเนอร+ผุดโปรเจก็ต+อสงัหาอพัฐาน,  

๑๑. การศึกษา ๑) Non-Degree เปyดสอนคนทั่วไป ทางออกมหา’ลัยในห9องร9าง, ๒) สั่งต้ังทีมศึกษาขอเพิ่มเงินอุดหนุน สมทบจ>ายเงินเดือนครูภายใน 15 วัน, ๓) 

เริ่มเห็นภาพขับเคลือ่นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา, ๔) ศธ.เปyดเว็บไซต+ dothaiproduct เช่ือมการศึกษาชายแดนใต9, ๕) ศธ.เดินหน9าจัดการศึกษาพื้นที่นวัตกรรมนำร>อง 6 จ. 

เพิ่มขีดความสามารถ, ๖) ห9ามร.ร.เอกชนใต9ยึดเอทเีอ็ม-หักเงินเดือนคร,ู ๗) กองอำนวยการรกัษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส>วนหน9า จัดสอนเสริม “ติวข9น ค9นฝ^น 7” 
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เพื่อการศึกษาสู>รั้วมหาวิทยาลัย นักเรียน จังหวัดยะลา, ๘) ผู9แทนพิเศษของรัฐบาล กล>าวขอบคุณคณะรัฐศาสตร+ ม.อ.ปต̂ตานี ที่เปyดโอกาสให9นายอำเภอได9ป^sน 

นักปกครอง” ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการลูกนายอำเภอ  และ  ๙) กองอำนวยการรกัษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส>วนหน9า จัดสอนเสริม “ติวข9น ค9นฝ^น 7” 

เพื่อการศึกษาสู>รั้วมหาวิทยาลัย นักเรียน จังหวัดยะลา,  

๑๒. การเยียวยา รองแม>ทัพภาคที่ 4 ร>วมงานฌาปนกจิศพผู9ช>วยผู9ใหญ>บ9าน จากเหตุความไม>สงบ ท>ามกลางความโศกเศร9า  

๑๓. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทC ๑) หน>วยเฉพาะกิจสันติสุขจัดกจิกรรม“ขุนศึก”ปลูกจิตสำนึกความรกัชาติที่โรงเรียนมูลนิธิอาซซิสถาน จ.ป^ตตานี  และ  

๒) ผู9บงัคับหน>วยเฉพาะกจิป^ตตานี ร>วมพบปะพัฒนาสัมพันธ+สื่อมวลชน เพื่อสร9างความเข9าใจในนโยบายการแก9ไขป^ญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต9,  

๑๔. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยCสิน ๑) สะสางเช้ือร9ายบ>มเพาะ...สุมไฟใต9 ปราบอาชญากรรมเด็ดขาด จ9องเด็ดรากถึงยอด บีอาร+เอ็น, ๒) ภาพข>าว: 

เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร: ร>วมถก, ๓) จนท.ป^ตตานีสกัดจบัทันควัน2ปyคอัพต9องสงสัย รวบคนขับพร9อมปrนเพียบ, ๔) ทหารพรานป^ตตานี ขอลอยกระทงกลางวัน 

กลางคืนจะได9ดูแลชาวบ9าน, ๕) แม>ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่หน>วยเฉพาะกิจสงขลา เพื่อติดตามความคืบหน9าการปฏิบัติงาน, ๖) หน>วยเฉพาะกจิกรมทหารพรานที่ 43 

บูรณาการกำลงัหลายภาคส>วน สกัดจบัของหนีภาษี มูลค>ากว>า 400,000 บาท, ๗) ผบ.ทบ.ลงพื้นที่ ติดตามผลการปฏิบติังาน 

พร9อมทั้งมอบนโยบายแก>กำลังพลในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต9, ๘) กองร9อยทหารพรานที่ 4308 สกัดจับรถยนต+ต9องสงสัย พร9อมยึดของกลางได9หลายรายการ, ๙) 

แม>ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจการฝºก “ชุดคลี่คลายสถานการณ+” ของอาสารกัษาดินแดนจงัหวัดชายแดนภาคใต9  และ  ๑๐) ผบ.ฉก.ป^ตตานี 

รับรายงานตัวผู9เข9าร>วมโครงการพาคนกลบับ9าน 2 ราย,  

๑๕. สิทธิมนุษยชน ๑) เครอืข>ายสตรี3จว.ชายแดนใต9 เดินรณรงค+ต>อต9านความรุนแรงต>อเด็ก-สตรี  และ  ๒) แม>ทัพภาคที่ 4 ร>วมประชุมวันสทิธิเด็กสากลครั้งที่ 4 “A 

DAY FOR CHILDREN RIGHTS ประจำปk 2561”,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต1อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต1อสถานการณC จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จากสัปดาห+ที่แล9ว (๑๐ - ๑๖ 

พ.ย. ๖๑) (๒.๔๑ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๑๗ - ๒๓ พ.ย. ๖๑) ๒.๓๒ ในสัปดาห+น้ี ) ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต1างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช1วงวันท่ี ๑๗ – ๒๓ พ.ย. ๖๑ 

    ประเด็นเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9ที่มีการนำเสนอในสื่อต>างประเทศในรอบสัปดาห+น้ีมีเพียงประเด็นเดียว คือ การเดินทางเยือนประเทศไทยอย>างเปmนทางการของ

นายโมฮัมหมัด ซาบู รัฐมนตรีว>าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย ระหว>างวันที่ ๒๐ และ ๒๑ พฤศจิกายน เพื่อพบหารือกับพลเอกประยุทธ จันทร+โอชา นายกรัฐมนตรี และ

พลเอกประวิตร วงษ+สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรฐัมนตรีว>าการกระทรวงกลาโหม โดยเฉพาะแนวทางการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต9 ซึ่ง รมต.กลาโหม

มาเลเซียแสดงจุดยืนสนับสนุนเต็มที่ และอีกประเด็นที่สือ่มวลชนให9ความสนใจ คือ การให9สัมภาษณ+ของ พลเอกประวิตร แสดงความจำนงเชิญชวนกลุ>มทีเ่ปmนปฏิป^กษ+กบัรัฐ

ไทยทุกกลุ>ม โดยเฉพาะตัวแทนปkกการทหารของขบวนการบอีาร+เอ็น เข9าร>วมกระบวนการพูดคุยสันติสุข ที่มีรัฐบาลมาเลเซียทำหน9าทีผู่9อำนวยความสะดวก 

 

๕.๑ สื่อมาเลเซียหลายแห>งรายงานข>าวการเดินทางเยือนประเทศไทยของนายโมฮัมหมัด ซาบู รัฐมนตรีว>การกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย เพื่อกระชับความร>ววมือทางด9าน

ความมั่นคงโดยเฉพาะการจัดการความมั่นคงที่บริเวณชายแดนมาเลเซีย-ไทย และการต>อต9านการก>อการร9าย 

แถลงการณ+ของรัฐมนตรีกลาโหมมาเลเซีย ระบุว>า ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ+ทวิภาคีที่แนบแน>น และการเดินทางเยือนประเทศไทยครัง้น้ีจะสนับสนุนให9ความเปmน

พันธมิตรเชิงยุทธศาสตร+แน>นแฟ`นย่ิงข้ึน พร9อมทัง้ระบุด9วยว>า การเข9าเย่ียมคารวะและหารือกับนายกรัฐมนตรีไทย มีการหารือในประเด็นเกี่ยวกบัความร>วมมือด9านความ

มั่นคงหลายเรื่องซึ่งล9วนแล9วแต>เปmนประโยชน+ทั้งสิ้น  

รัฐมนตรกีลาโหมมาเลเซียยังได9แสดงท>าทีส่นับสนุนบทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซียน อย>างเต็มที ่

 

(Defence Minister Mohamad Sabu and the Defence Minister of Thailand Gen Prawit Wongsuwon reaffirmed their commitment to further 

enhance the defence cooperation between both countries particularly in strengthening security along the shared border. 

The Ministry of Defence (Mindef) in a statement said, both sides also underscored their shared challenges which required continued 

cooperation, including joint efforts against terrorism. 
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“Malaysia and Thailand share a strong bilateral relationship and the visit by Mohamad has provided the opportunity for both countries to 

further deepen their strategic partnership," it said. 

Following the meeting with his counterpart, Mohamad also called on Thai Prime Minister, General Prayut Chan-o-cha. 

“Prime Minister Prayut and Mohamad had a very productive discussion, where they touched on a broad spectrum of issues of strategic 

importance to both countries,” the statement said today. 

Furthermore, Mohamad also extended Malaysia’s fullest support to Thailand on taking the chairmanship of Asean next year.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.malaymail.com/s/1695741/malaysia-and-thailand-reaffirm-commitment-to-enhance-defence-cooperation 

https://www.nst.com.my/news/nation/2018/11/433205/mohamad-sabu-pays-courtesy-call-thai-pm-dpm 

http://bernama.com/en/news.php?id=1667025 

http://bernama.com/en/news.php?id=1667239 

https://www.malaymail.com/s/1695615/mohamad-sabu-pays-courtesy-call-on-thai-pm-dpm 

https://www.malaysiakini.com/news/452643 

 

๕.๑.๑ สื่อมวลชนมาเลเซีย รายงานว>า รัฐมนตรีกลาโหมมาเลเซียได9หยิบยกเรือ่งแนวทางการสร9างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต9ข้ึนมาหารือกับนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรกีลาโหมของไทย โดยเขาบอกกบัผู9สื่อข>าวว>า สิ่งที่เกดิข้ึนในพื้นที่จชต.ส>งผลกระทบต>อทั้งสองประเทศ จึงเปmนเหตุผลที่ต9องแสวงหาแนวทางแก9ป^ญหาที่ดีทีสุ่ดผ>าน

กระบวนการเจรจา การใช9กำลังทางทหาร และวิธีการอื่นๆ 
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สื่อมาเลเซียพูดถึงประชากรในพื้นที่ จชต.ว>ามีความผูกพันกบัมาเลเซียในทางเครือญาติกับชาวมาเลเซียที่อาศัยอยู>บรเิวณชายแดนรัฐเปอร+ลสิ เคดาห+ และกลันตัน 

(“What happens in southern Thailand affects both countries, that is why we must find  the best resolution, through negotiations, defence 

diplomacy and various other means,” he told Bernama. 

The residents in southern Thailand have family ties with Malaysians, especially those living in the border states of Perlis, Kedah and Kelantan.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.malaymail.com/s/1695356/malaysia-thailand-want-best-solution-to-southern-thai-conflict-says-mat-sab 

http://bernama.com/en/news.php?id=1666872 

 

๕.๑.๒ benarnews.org รายงานว>าพลเอกประวิตร วงษ+สุวรรณ รองนายกรฐัมนตรีและรัฐมนตรีว>ากระทรวงกลาโหม และนายโมฮมัหมัด  ซาบู (Haji Mohamad bin 

Sabu) รัฐมนตรีว>าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย ได9ร>วมถกป^ญหาสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 โดยพลเอกประวิตรแสดงความประสงค+อยากให9ขบวนการบอีาร+เอ็น

เข9าร>วมโตhะเจรจาด9วย 

พล.อ.ประวิตร เปyดเผยกับผู9สื่อข>าวทีก่ระทรวงกลาโหมว>า ครั้งน้ีเปmนครัง้แรกที่ได9พบปะกับนายโมฮัมเหม็ด ซาบู รัฐมนตรีว>าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย ซึ่งเพิ่งได9รับ

ตำแหน>งใหม>ในรัฐบาลใหม>ของมาเลเซียและได9เดินทางถึงประเทศไทยเมื่อวานน้ี ได9มีการหารอืในหลายเรื่องด9วยกัน โดยเฉพาะอย>างย่ิงการแก9ไขป^ญหาความไม>สงบในพื้นที่

สามจงัหวัดชายแดนภาคใต9 ที่ทางประเทศมาเลเซียในฐานะผู9อำนวยความสะดวกในการพูดคุยสันติสุข ได9ประสานงานให9กลุ>มผู9ก>อความไม>สงบทกุกลุ>มเข9ามาพูดคุยแล9ว 

ยกเว9นกลุ>มบีอาร+เอ็น (ปkกทหาร) ทียั่งไม>ได9เข9าร>วม 

“ตอนน้ีมีความคืบหน9าไปเยอะแล9ว ทางผู9ประสานงานเขาดำเนินการให9เราอย>างดี เหลือเพียงกลุ>มทีจ่ะเข9าร>วมการเจรจายังเข9ามาไม>หมด เหลือกลุ>มบีอาร+เอ็น ยังไม>เข9ามา

อย>างเดียว สายการเมอืงกม็าแล9ว เราอยากให9มาให9หมดเพื่อจะคุยกัน” พล.อ.ประวิตร ให9สัมภาษณ+ผู9สื่อข>าว โดยอ9างถึงปkกทหารของขบวนการบีอาร+เอ็น 
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“มาเลเซียให9ความร>วมมือเราดีมาก... 4 ปkที่ผ>านมาสถานการณ+ป^ญหาในภาคใต9โดยภาพรวมดีข้ึน เหตุการณ+ความไม>สงบน9อยลง การบาดเจบ็น9อยลง ทุกอย>างน9อยลง” 

พล.อ.ประวิตรกล>าวเพิ่มเติม 

ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/thai/news/TH-MY-prawit-talks-11212018145417.html 
 


