- ๒๗ ๔.๙ ภารกิจเดนและสําคัญของ สปข.๕
ผอ.สปข.๕ รายงานวา สปข.๕ ไดสรุปผลการดําเนินงานที่
สําคัญของหนวยงานในสังกัดประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙ เพื่อรายงานตอที่ประชุมผูบริหาร
การดําเนินงาน
สปข.๕ ไดดําเนินภารกิจเดนและสําคัญประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙
ประกอบดวย
๑. โครงการประชาสัมพันธภาพลักษณองคกร
๒. โครงการประชาสัมพันธการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติรอบคัดเลือกภาค
(ศรีสุราษฎรเกมส)
๓. การจัดทําแผนประชาสัมพันธโครงการตามภารกิจพื้นฐาน ประจําป ๒๕๕๑
๔. โครงการศึกษาดูงานการดําเนินงานประชาสัมพันธตามยุทธศาสตรพื้นที่
การคาและบริการในพื้นที่
๕. การประชุมชี้แจงสื่อมวลชนเรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนสมาชิก
สมัชชาแหงชาติ
๖. จัดทําแผนยุทธศาสตรปองกันพื้นที่เขตบริการของระบบการกระจายเสียง
ประจําป ๒๕๕๐
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๑๐ ภารกิจเดนและสําคัญของ สปข.๗
ผอ.สปข.๗ รายงานวา สปข.๗ ไดสรุปผลการดําเนินงานที่
สําคัญของหนวยงานในสังกัดประจําเดือนตุลาคม ๒๕๔๙ เพื่อรายงานตอที่ประชุมผูบริหาร
การดําเนินงาน
สปข.๗ ไดดําเนินภารกิจเดนและสําคัญประจําเดือนตุลาคม ๒๕๔๙
ประกอบดวย กิจกรรมดานการพัฒนา, ดานการประชาสัมพันธ และ ดานการประชาสัมพันธ
เชิงรุก และดานบุคลากร ใน สวท. และ สทท.๑๑
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕

รับทราบ
เรื่องอื่น ๆ
/๕.๑ การเตรียมการ .............

- ๒๘ ๕.๑ การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
ผอ.สนผ. แจงวา สภานิติบัญญัติแหงชาติจะมีการประชุม
พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ วาระที่ ๑
ณ อาคารรัฐสภา ๑ ในวันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ และคาดวา จะมีการประชุมคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พงศ. ๒๕๕๐ ในวัน
พฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ โดยสํานักงบประมาณไดกําหนดใหหนวยงานจัดเตรียมเอกสาร
เพื่อประกอบการชี้แจง และไดกําหนดให กปส.ไปชี้แจงระหวางวันที่ ๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙
ซึ่งวันที่ไปชี้แจงแนนอนจะประสานแจงให กปส. ทราบอีกครั้งหนึ่ง ในการชี้แจงนั้นในระบบของ
การชี้แจงจะพิจารณาระดับกระทรวงจะไมลงที่ กปส. แลวจะตองนําเสนอเปน Power Point
เปนระดับกระทรวง ซึ่งผูที่ชี้แจงไดกําหนดไววา ลําดับที่ ๑ คือ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรือ
รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และ อปส. หรือ รปส. ซึ่งเรื่องนี้ทาง กปส. ไดจัดสงเอกสารและ ซีดี
เตรียมไวแลว แตผูที่จะตองไปเตรียมการเพื่อเสนอเปนขอมูลใหกับ อปส.ในการชี้แจงงบประมาณ
ไดจัดทํารายชื่อ รวม ๑๒ ทาน (ดังรายละเอียดที่ไดแจกตอที่ประชุมดวยแลว) สวนรายละเอียด
จะไดประสานอีกครั้งวาจะเปนวัน/เวลา ไหน จึงขอเสนอที่ประชุมทราบ
ประธานฯ แจงวา นายกรัฐมนตรีไดมอบหมายให กปส. ชวยดําเนินการประชาสัมพันธ
ใหแตละกระทรวงในภาพรวมในกิจกรรมของรัฐบาล ซึ่งไดตั้งเปาไววาจะให สนผ. และ ผชช.
ทั้ง ๒ ทาน รวมกันจัดทําแผนการประชาสัมพันธไปเสนอใหกับกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ ทั้งนี้
จะเนนเรื่องของสื่อในสวนภูมิภาคเปนประเด็นสําคัญ โดยจัดกิจกรรมใหประชาสัมพันธจังหวัด
รับผิดชอบไปบริหารในพื้นที่ การจัดกิจกรรมที่จะใหไปเผยแพรทางวิทยุ/โทรทัศนในทองถิ่น
สวนกิจกรรมที่จะให สวท., สทท.๑๑ และสวนกลางดําเนินการโดยตั้งเปาหมายไววานาจะเขาไป
สูกิจกรรมมูลคาประมาณ ๒๐๐ ลานบาท จะทําอยางไรที่จะใหการบริหารจัดการคลองตัว
ที่ปรึกษาฯ (นายพายัพฯ) แจงวา เรื่องระบบการตลาดที่แลวมา งบประมาณการ
ประชาสัมพันธของภาครัฐจะผานเอเจนซี่ จะทําอยางไรที่จะใหสวนราชการไมตองผานเอเจนซี่
เราก็จะไดเงินเต็มจํานวนในระบบ ๒. กปส.มีเครื่องมืออยูแลว คือคณะกรรมการประชาสัมพันธ
แหงชาติ ซึ่งมีตัวแทนของสวนราชการตาง ๆ อยู นาจะใชสวนนี้วาแผนประชาสัมพันธควรจะมี
ทิศทางใหเกิดอิมแพ็ค และไปในทิศทางเดียวกันในการที่จะประชาสัมพันธผลงานของรัฐบาล ก็
จะโยงมาสูระบบการตลาดที่จะดําเนินการในระบบการเบิกจาย
ที่ปรึกษาฯ (วาที่ ร.ต.เจริญศักดิ์ฯ) แจงวา ลักษณะที่จะจัดทํากิจกรรมทางดานนี้
เราอาจจะมองไดงาย ๆ วา เพื่อการสนับสนุน คือหารายไดเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ กปส.
/ใหมีประสิทธิภาพ ...............

- ๒๙ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อเทียบกับรายไดจากการที่ใหเชาเวลา ก็เปนลักษณะคลายคลึงกัน
แตรูปแบบการจัดการอาจจะเปนลักษณะที่ทําได ๒ อยางคือ ๑. การจัดตั้งกองทุน ซึ่งเราสามารถ
ที่จะขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง เวลาที่ใชไป
และขอกันเงินรายไดอีกสวนหนึ่งไว ประการที่ ๒ บางแหงมีการจัดลักษณะคลายมูลนิธิ คือตั้ง
เปนสถาบันพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องการทําสื่อประชาสัมพันธ เชน เหมือนอยาง สํานักงาน ก.พ. ซึ่งมี
สถาบันเสริมสรางประสิทธิภาพในราชการ ซึ่งตรงนี้ก็สามารถที่จะหารายได คือเขาไปวิเคราะห
และวิจัย เพื่อมาพัฒนาในระบบราชการเปนสวนรวม จึงเห็นวา ทาง กปส. ก็นาจะทําได เพื่อให
รูปแบบหารายไดเขาสถาบันการประชาสัมพันธในฐานะของรัฐ ก็จะมีเอกภาพมากยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม
รับทราบ
๕.๒ การปฏิบัติงานและแนวทางดานการประชาสัมพันธ
ในภาวะวิกฤติภาคใต
ผอ.สปข.๖ รายงานวา ประสงคจะขอนําเสนอการปฏิบัติงาน
และแนวทางดานการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตภาคใตในภาพรวมและเพื่อผูบริหารที่อยูสวนกลาง
ไดสนับสนุน ขอสรุปวา หลังจากวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ เปนเรื่องความไมเปนธรรมในสังคม
โดยเฉพาะภาคใต นายกรัฐมนตรีตองการอํานวยความเปนธรรม ตองการสรางความสมานฉันท
ใหเกิดขึ้น กําหนดให ๕ จังหวัดชายแดนภาคใตเปนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ มีการจัดตั้ง
ศอ.บอ. เขาใจ เขาถึงการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจเพียงพอ และยึดมั่นทางสันติวิธี มีการเยียวยา
มติคณะรัฐมนตรีครั้งสุดทายเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เรื่องการลดปญหาความรุนแรง
ในพื้นที่ภาคใต มีเรื่องของดานการประชาสัมพันธของ กปส. เปนหลัก คือตองสรางความเขาใจ
ระหวางประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต และประชาชนสวนอื่นของประเทศ โดยการใชสื่อ
วิทยุและโทรทัศนนี่คือมติลาสุด การเปลี่ยนแปลงในภาคใต หลังจากที่นายกรัฐมนตรีไดดําเนินการ
ตาง ๆ ผูบริหารคงจะเห็นตั้งแตทานนายกรัฐมนตรีกลาวขอโทษจะคืน ศอ.บต. ให นอกจากนี้มี
การแตงตั้ง ผบ.ทบ.เปน ผอ.กอ.รมน. แตงตั้งแมทัพกองทัพภาคที่ ๔ ดูแลพื้นที่จังหวัดภาคใตนี่
คือเรื่องที่ดําเนินการอยูขณะนี้ ผลคือขณะนี้มีปฏิกิริยาสะทอนกลับใชกลยุทธในการแยงชิงมวลชน
ของฝายตรงขาม แสดงศักยภาพการปลุกระดมมวลชนใหชาวมุสลิม โดยเฉพาะหญิงและเด็กให
มาเปนเกราะกําลังนําหนาเราก็ทําอะไรไมถนัด ครั้งสุดทายกดดันใหทหารตํารวจออกจากพื้นที่
แลวเผาโรงเรียนเสียหายอยางนี้เปนตน ขณะนี้เปนปญหารุนแรงเราก็หนักใจไมรูจะทํางานกัน
อยางไร แนวทางขณะนี้รัฐบาลโดยทหารใชกลยุทธ กลวิธีใหม ขอเสริมวา กปส. ควรปรับกลยุทธ
กลวิธีในการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธ คงไมใชเฉพาะที่ สปข.๖ แตทุกคนในสวนกลาง
และสื่อในสวนกลางก็ตองปรับดวยเหมือนกัน เพื่อเปนการสรางความรู ความเขาใจและเพื่อขอ
/รับการสนับสนุน ..............

- ๓๐ รับการสนับสนุนจากผูบริหาร กปส. ที่จะบริหารและดําเนินการภารกิจของหนวยงานใหสอดคลอง
กับนโยบายของรัฐบาล และแนวทางการดําเนินงานของ สปข.๖ ที่เกี่ยวของกับสถานการณภาคใต
ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อสรางเอกภาพงานของ กปส. ตอไป จึงขออนุมัตินําเสนอโดย
วิธี Power Point ใหที่ผูบริหารรับทราบจะไดเห็นวาเวลา ๑ ปที่ผานมาเปนอยางไรเทาที่รวบรวมได
และมีขอเสนอและขอคิดเห็นอยางไร และ กปส. ไดดําเนินการอะไรไปแลวโดยละเอียดตอไป
ห.ศปส. แจงเพิ่มเติมวา ตามที่ ผอ.สปข.๖ รายงานโดยนําเสนอใน Power
Point เปนสถานการณที่ชัดเจน และการประชาสัมพันธของ กปส. ไดทําอะไรแลวบาง ในขณะนี้
งบประมาณยังขอกันเงินไว เบิกใหแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๐ ไมวาจะเปนงบของการ
เรื่องการเยียวยา ผูไดผลกระทบ ๒๖ ลานบาท และงบเสริมจาก กอ.สสส.จชต. อีก ๑๑.๕ ลานบาท
ในขณะนี้ยังเบิกจายไมหมด เหลือประมาณ ๓-๔ ลานบาท การดําเนินการที่ผานขณะนี้ตองปรับ
ความเขาใจทุกภาคสวนวาเปนเรื่องของการแบงแยกดินแดน ในเรื่องของการประชาสัมพันธสถานการณ
ที่เกิดขึ้น ในมิติของการทําประชาสัมพันธ เรื่องของการฟนฟูความไวเนื้อเชื่อใจระหวางรัฐกับประชาชน
กปส.ไดดําเนินการมาตั้งแตป ๒๕๔๗ ไมวาจะเปนโครงการประชาสัมพันธรัฐรวมชุมชน นอกจากนี้
รปส.(นางภัทรียาฯ) ไดเดินทางลงไปในพื้นที่เอง ขณะนี้กลุมซึ่งเปนแกนนําในกลุมเยาวชนได
เสียชีวิตไปแลวหลายคน เรื่องของการใชสื่อจะเห็นไดวา ผลการประเมินรายการวิทยุของเราคิดวา
ยังไมเพียงพอ และผลการประเมินยังต่ํามาก ดังนั้นความถี่ของการนําเสนอการเพิ่มความกระชั้น
ในการเขาไปทําความเขาใจ ตองเพิ่มรายการ ตองเพิ่มความถี่ของการนําเสนอผานสื่อวิทยุและ
โทรทัศนใหมาก และไดเห็นแผนของ สปข.๖ ที่ไดนําเสนอไปยัง ศอ.บต. จํานวน ๔๗ ลานบาท
ซึ่งจะจัดตั้งสถานีโทรทัศน เรดิโอลารุสซาลาม หรือวาจะเปนที่กิตอที่เราจะสนับสนุนตอ หากได
งบประมาณสนับสนุนจะเปนการดี เพราะวาการพูดจากันในพื้นที่คิดวาการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
เปนเรื่องสําคัญ การสรางความเขาใจ การใชแนวทางศาสนาที่เนนในเรื่องของสันติ เพื่อสลายแนว
ความคิดการใชความรุนแรงมี ๑๐ กลยุทธดวยกัน แตการประชาสัมพันธของ กปส. เปนเพียง ๑
กลยุทธเทานั้น และการรักษาความปลอดภัยและทรัพยสิน การขาวกรอง และตอตานขาวกรอง
จะถูกสกัดหรือถูกฉีดยาชาเอาไว ไมสามารถจะดําเนินการได จะเปนไดวาสถานการณที่เกิดขึ้นใน
การปะทะทางดานยุทธวิธี หทารพรานเสียชีวิต ๑ ฝายตรงขามเสียชีวิต ๒ นี่คือผลงานจริง ๆ ที่ได
เห็นปรากฏ แตสวนใหญแลวจะถูกลอบทํารายไมวาเรื่องการวางระเบิด การซุมโจมตี หรือซุมยิง
เปนประจําอยางตอเนื่อง ผูใหญบาน กํานันที่ใหขอมูลกับภาครัฐสวนใหญจะเสียชีวิต เพราะฉะนั้น
การประชาสัมพันธจะเปนสวนหนึ่งของการเสริมสรางความเขาใจ แตกลยุทธอีกหลาย ๆ ตัว ซึ่ง
ยังไมขับเคลื่อน เรื่องของกระบวนการในเรื่องของการที่ใหความยุติธรรม ในเรื่องของการปรับความคิด
ความเชื่อในขณะนี้ ถามวาการตัดสินดานคดีความ มีคดีใดบางที่จะยกมาใหเห็นวาคนนี้ไดกระทํา
/ผิดจริง ...............

- ๓๑ ผิดจริง และยอมรับวาคนนี้ไดวางระเบิดเปนผูที่ทํารายผูที่บริสุทธิ์ แลวตัดสินคดีจําคุกตลอดชีวิต
หรือประหารชีวิตก็ยังไมปรากฏ เรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิต และวิถีชีวิตในพื้นที่ก็เชนเดียวกัน
และถามวา กระทรวงมหาดไทยที่ผานมา ๓ ป มีสิ่งใดที่เปนรูปธรรมบาง กปส.ทําประชาสัมพันธให
เหมือนกับทําโปรโมชั่น มันไมใชพับลิครีเลชั่น และไดกลาวอยูตลอดเวลาวาคุณทําโครงการตาง ๆ
ที่ลงไปให อิฐ หิน ปูน ทรายที่จะไปซอมสรางมัสยิด จนปานนี้หลายหมูบาน หลายตําบลยังไมได
รับเลยในพื้นที่ กปส.ทําประชาสัมพันธใหครบถวน แตสิ่งที่จะเปนรูปธรรมใหเขามันยังไมปรากฏ
จะตองมาหารือกันหลายรอบหลายมิติ ขณะนี้วิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวีเขาพรอมที่จะเปนเครือขายให
กับ กปส. และ กปส. ไปจัดสัมมนาที่หาดใหญวิทยุชุมชนก็พรอมที่จะมาเปนเครือขายเชื่อมโยง
กับสื่อของ กปส.ในขณะนี้ ฉะนั้นจะตองมาหารือกันในหลาย ๆ มิติวา การแกไขปญหาอะไรที่มัน
มีความเปนจริง แลวนํารูปธรรมนั้นออกมา แลวประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบอยางทั่วถึง
ประธานฯ แจงวา นโยบายภาคใตถือเปนนโยบายหรือเปนกิจกรรมหลักของ กปส.
มิใชของ สปข.๖ อยางเดียว กิจกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเปนกิจกรรมหลักของ กปส.ในทุก
กระบวนการ การดําเนินงานในเรื่องของงบประมาณ การเบิกจาย ขั้นตอนตาง ๆ จะตองถือเปน
ลําดับความสําคัญที่ ๑ นโยบายชัดเจนวาจะตองจัดระบบใหได อาจเรียกวาเหมือนกับเราเขาสูชวง
ที่จะตองทําสงครามแยงชิงมวลชนกัน ประเด็นนี้จะตองปรากฎชัด เปนรูปธรรม สพท. จะตองจัด
กระบวนการทางเทคนิคใหแลวเสร็จโดยเร็วที่สุด ไมใชวิธีการปกติ สวท.จะตองสรางหองสงหลัก
ที่เปนภาษายาวีที่กรุงเทพฯ ใหเปนรายการทางเลือกสวนหนึ่งที่สามารถเชื่อมโยงสัญญาณไปสู
สถานีใหมที่ กปส.จะจัดตั้งขึ้น หรือเขาไปสูชองทางตาง ๆ ที่ ผอ.สปข.๖ กลาว เปนตัวเสริมดาน
รายการใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้นคือ สามารถใชหองสงไดตลอดเวลา คือ ผลิตรายการจาก
สวนกลาง เชนเดียวกันในสวนของ สทท.๑๑ วางแนวทางการปฏิบัติที่จะผลิตรายการแบลคอัพ
ให สทท. ที่จังหวัดยะลาที่เปนภาษายาวี กระบวนในการจัดทําทั้งหมด สนผ. จะเปนหนวยงาน
กลางรวบรวมเอกสารนําเสนอ ครม. เพื่อของบกลางพิเศษสนับสนุน จะจัดสงให ศอ.บต. เสนอ
หรือ กปส. นําเสนอแยกนําเสนอนายกรัฐมนตรี แตวาเวลาที่จะนําเสนอของบประมาณอยาเนน
เรื่องอุปกรณมาเปนตัวนํา แตขอภาพของความสําเร็จที่เปนเนื้อหาที่จะนําเสนอไป รายการที่จะ
ออกอากาศไปเปนภาษายาวีสวนนี้จะเปนการออกอากาศคู เพราะเรามีปญหาในเรื่องไทยพุทธกับมุสลิม
การแบงแยกเวลาทําใหเกิดการแตกแยกมากขึ้น จึงตองออกอากาศคูเครื่องที่ ๑ ที่มีอยูแลวจะ
ออกอากาศปกติที่เปนภาษาไทย สวนเครื่องที่ ๒ ที่เปนระบบยูที่จะจัดหาไปใหมจะเปนการออก
อากาศภาษามุสลิม เซทระบบของการบริหารจัดการใหพรอม เปนรูปธรรมชัดเจน กําลังคน
ตัวรายการที่จะเกิดอยาเนนเนื้อหาสาระมากเกินไป เพราะหัวใจที่รับภาระมาคือ การชวงชิงมวลชน
ใหไดโดยกระบวนการดังกลาว
/(ผอ.สทท.๑๑ ....................

- ๓๒ ผอ.สทท. ๑๑ แจงวา สิ่งที่ อปส.ไดสั่งการก็ตรงกับที่ไดดําเนินการอยูในขณะนี้ ปนี้
ไดตั้งงบประมาณไว ๑๕ ลานบาท ที่จะลงไปชวย สทท.ยะลา เปนกระบวนการที่จะสรางเนื้อหา
และเปนกิจกรรมที่มีสวนรวมของประชาชนเปนจุดหลัก เทาที่ดําเนินการมาปกวาประสบผลสําเร็จ
ดวยดี จากการประเมินก็จะเห็นไดชัดเจนวา คนเริ่มมีสวนรวมมากขึ้น อีกสวนหนึ่งคือการที่จะไป
หาสถานที่ที่นา ปลอดภัยมากกวาที่เราอยูในทุกวันนี้
ผอ.สปข.๖ แจงวา พื้นที่ฝงตรงขามที่เปนบานพักของขาราชการชํารุดควรจัดทํา
เปนสถานที่ทํางานได และขอใหจัดตั้งแฟลตที่พักใหกับขาราชการดวย
ประธานฯ แจงวา ตอเติมเปนอาคารแบบถาวรในกระบวนการตรงนี้ สามารถดําเนินการ
ไดก็ขอใหเรงดําเนินการตอเติมอาคารขึ้นมา ซึ่งหนวยดูแลงบประมาณ การเงินจะตองจัดกระบวนการ
ใหเปนกรณีพิเศษ เพื่อใหเดินหนาได
ผอ.สปข.๖ แจงเพิ่มเติมวา ไดรับรายงานจากคุณณรงคฯวา ในวันพุธที่ ๖ ธันวาคม
๒๕๔๙ ตั้งแตเวลา ๐๙.๑๐-๑๐.๓๐ น. ทาง ศอ.บต.จะเปดสํานักงาน (กระบวนการยุติธรรม)
ซึ่งทางกระทรวงยุติธรรมอยูภายกํากับของ ศอ.บต. มีทีมการเปดตัววา “ศอ.บต.บทบาทใหมให
ความเปนธรรม” โดยกําหนดเวลา ๐๙.๑๐-๐๙.๓๐ น.ใหจัดทําสกูปขาว ขณะนี้ทางทีวียะลาได
รับไปดําเนินการ เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. เปนเรื่องของการแถลงขาว ผอ.ศอ.บต.ตองการให
กปส.วางแผนประชาสัมพันธ และมีเรื่องสําคัญที่นําเรียนคือ การถายทอดวิทยุ/โทรทัศน ซึ่งตั้ง
แตเวลา ๐๙.๑๐-๐๙.๓๐ น. จะถายทอดทาง สวท.ยะลา และเห็นวาไดมีการประสานกับ
ผอ.สุริยงคฯ ไวแลววาจะถายทอดทั่วประเทศขอเรียน ผอ.สวท.เพื่อรับทราบ สวนโทรทัศนทาง
ยะลา โดย สปข.๖ ๗ จังหวัดภาคใตตองถายทอดเวลา ๐๙.๑๐-๐๙.๓๐ น. ขออนุญาต
ผอ.สทท.๑๑ ดวยวา ตรงนี้ยังไมมีขอยุติ สวนเรื่องการแถลงขาวทาง สปข.๖ จะรับผิดชอบ ชวง
กอนวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ หนวยงานสวนกลางที่เปนสื่อสามารถดําเนินการประชาสัมพันธได
สปข.๖ ก็จะดําเนินการประชาสัมพันธในพื้นที่
ประธานฯ แจงวา กลุมที่ ๒ ประชาชนทั่วประเทศตองรูวารัฐบาลไดทําอะไรไปบาง
กําลังชวยเหลือ กําลังจัดกระบวนการอยางไร จะถายทอดลงไปทุกกระบวนการถอยคําอยางไร
ขอใหดําเนินการโดยละเอียดมิใชเพียงแต สทท.๑๑, สวท. ,สนข. ที่สวนกลาง แตทุก สปข.ตอง
ประมวลมาเพื่อย้ําใหเห็นวา เราไดทุมเทเต็มที่ในกิจกรรมตาง ๆ เพราะสิ่งที่เกิดขึ้น ความรูสึกของ
คนไทยพุทธเริ่มใหกําจัดฝายตรงขาม จึงขอให สปข. และ ประชาสัมพันธจังหวัดวาจะมีนโยบาย
เรื่องวิทยุชุมชน วิทยุชุมชนทั้งหมดจะตองมาเปนเพื่อนพึ่งพากันกับ กปส. โดยเฉพาะภาคใตจะ
ตองโยงใยเขาหากัน มาเปนผูเกื้อหนุนตอกัน รายการที่นําเสนอออกไปทุกสถานี ขณะนี้กําลังจะให
/กกช.กําหนด ..............

- ๓๓ กกช. กําหนดเกณฑหรือกําหนดรูปแบบของการปฏิบัติสําหรับชุมชน เมื่อแสดงความเปนมิตร
เสร็จและเริ่มกลับมาดูวิทยุชุมชนที่ไมเปนมิตร หากยังมีนโยบายตอตาน เราจะใชนโยบายจับกุมชัดเจน
แตวันนี้ขอใหทุกคนมารวมกับเรา ระหวางที่เรงใหดําเนินการกรุณาจัดงบประมาณใหถูกตองดวย
เพราะเปนการของบกลาง อยางไรก็จะตองมีระเบียบ วิธีการ ระบบงบประมาณ แต สปข.๖
คงจะไปจัดระบบการบริหารจัดการใหชัดเจนวาที่ดําเนินการมีขั้นตอนอยางไร เพราะวาจะไปตั้ง
ความถี่ขึ้นมา และควรไปหารือกับฝายชางเทคนิคในพื้นที่วาจะดําเนินการอยางไร รูปธรรมคือ
ทุกพื้นที่รับรายการของ กปส. ได
ที่ปรึกษาฯ (นายวีรพลฯ) แจงวา การที่จะแกไขปญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต
กปส. จะไมปฏิบตั ิงานดานจิตวิทยา แตจะปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธ และเชื่อวาที่ ห.ศปส. เสนอวา
จะมีการแบงแยกดินแดนจริง ๆ ระหวางพลเรือนกับทหารไดกําหนดแนวทางการทํางานอยาง
ชัดเจนแลว ทหารเรื่องสงครามจิตวิทยาคงตองทําโดยใชสื่อของเขา แต กปส.จะทํางานของ กปส.
ทํางานดวยการแยงชิงมวลชน การแยงชิงมวลชนทําได ๒ อยาง คือ แยงชิงดวยกําลังกับการแยงชิง
ไมใชกําลัง ชัยชนะในการทําสงครามคือ คนไมตาย งานของ กปส. เปนงานยากเพราะเปนงาน
ดวยจิตใจ เรื่องของความรูสึก ถาจิตใจเขาเปลี่ยนไปหรือเปลี่ยนกลับมาถือวาเปนชัยชนะอันยิ่งใหญ
เขาเรา แตสิ่งที่จะตองทําคือ จะทําอยางไรใหเขามีความรูสึกวาเขาไดอยูในประเทศไทย มีความ
เสมอภาคกับคนทุกคน แมวาจะอยูในสวนไหนของประเทศก็รูสึกไดวาอยูในประเทศไทย การ
เปลี่ยนจิตใจคนเปนเรื่องยากที่สุด ฉะนั้นเรื่องฮารดแวรเราพรอมครอบคลุม แตเรื่องซอฟแวร
เปนเรื่องยิ่งใหญคนที่จะมาผลิตเรื่องซอฟแวรจะตองพรอม และจะตองทําดวยความรอบคอบ
แตถาจะใหครอบคลุมถึงทุกกระทรวง ทบวง กรม ที่วางแผนดวยกันขอใหบูรณาการเขามาดวย
ขอมูลขาวสารของแตละกระทรวง ทบวง กรม ที่เผยแพรออกไปสูประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กิจกรรมที่จะดําเนินการในภาคใตควรจะแจงใหทราบวาไดรับขาวสารมาจากกระทรวง ทบวง กรม นั้น ๆ
ประธานฯ แจงให ผอ.สทท.๑๑ แตงตั้งเจาหนาที่ขึ้นมารับผิดชอบโดยเปน
หัวหนารายการที่จะขยายผล เพื่อจะไดมอบหมายไดถูกตอง รวมทั้ง ผอ.สวท. ดวยขอใหแตงตั้ง
เจาหนาที่ขึ้นมารับผิดชอบดวยเชนกัน
ผอ.สปข.๖ แจงวา ฝายทหารไดแบงคนภาคใตเปน ๓ กลุม ใน ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต กลุมที่ ๑ ๑๐% คือผูที่มีความรู นักการเมือง ผูนําศาสนา กลุมที่ ๒ ๘๐% คือพี่นอง
ประชาชนทั่วไป และกลุมที่ ๓ คือ กลุมผูกอการไมสงบ ดังนั้นกลุมที่ ๓ ไมทราบวาจะเผยแพร
สื่ออยางไร แตกลุมที่ ๑ และ ๒ โดยเฉพาะกลุมที่ ๑ จะตองมีกลยุทธใหดี เพราะเขาพรอมที่จะ
ไปอยูกับฝายตรงขามและพรอมที่จะมาสนับสนุนรัฐบาล สวนกลุมที่ ๒ ก็เปนรูปแบบปกติ เรื่อง
งบประมาณที่นําเสนอไปยัง ศอ.บต. มาก แตงานประชาสัมพันธเชิงรุกเขาก็รับไปดําเนินการ
/เขาใหงาน ...............

