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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๖๑ พบว>า ข>าวเชิงบวกมีความถ่ี เพิ่มข้ึน 

ร9อยละ ๔ เมื่อเทียบกบัสปัดาห+ที่แล9ว (๑๕ - ๒๑ ก.ย. ๖๑) ในส>วนของข>าวเชิงลบมีความถ่ี ลดลง ร9อยละ ๒๒ เมื่อเทียบกับสปัดาห+ที่แล9ว (๑๕ - ๒๑ ก.ย. ๖๑) 

         ภาพข2าวสำคญัเชิงลบ ได*แก2  

๑) เหตุร*ายรายวัน: ๑) ๔ โจรใต9ประกบยิงหัว “ผู9ช>วย ผญบ.” ดับคาเสื้อเกราะ ชิงป\นหนี ๕ ชีวิตขาดเสาหลัก, ๒) คนร9ายยิงราษฎรเสียชีวิต ๑ รายที่ป`ตตานี และ 

๓) เผาถังขยะ - สายไฟปcวนใต9 

๒) สิทธิมนุษยชน: “คดีระเบิดน้ำบูดู” ศาลระบุไม>ม ีหลักฐานซ9อม สั่งจำคุก ๙ ยกฟgอง ๕ ทนายช้ีหลกัฐานมีแค>คำซักถามในค>ายทหาร  

๓) การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยOสิน: ๑) “ทมีป`ตตานี” ยังแผลงฤทธ์ิไม>หยุด, ๒) เล>นใหญ>ช>วงเปลี่ยนแม>ทพัถึงขนาดโหมกระแสล>าโจรใต9 และ ๓) แม>ทัพภาค ๔ 

กับเผือกร9อนทีท่ิ้งไว9 

๔) เทคโนโลยีในการแก*ไขปSญหา จชต.: DSI แจงฟgอง ๑๖ คดีโกงขาย “จีที 200” แฉทุกหน>วยรัฐโดนตุqนขาย ใช9งานไม>ได9จริง 

         ภาพข2าวสำคญัเชิงบวก ได*แก2  

๑. การพูดคุยเพ่ือสันติ: สกัดจบัไอซ+ล็อตใหญ>มลูค>ากว>า ๖๐๐ ล9าน  

๒. การช2วยเหลือประชาชน:  ศอ.บต.จัดงาน รวมพลคนบูโด แก9ไขป`ญหาที่ดิน 

๓. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ชมทะเลหมอก-ชิมไก>เบตง เที่ยวยะลา ไม>น>ากลัว 

๔. การศึกษา: สอศ. หนุนผลงานอาชีวะไทย ต>อยอดสู>เวทสีากล 

๕. กระบวนการยุติธรรม: ศาลสัง่จำคุก 4-6 ปw คดีระเบิดน้ำบูดู และยกฟgอง 5 จำเลย 

 จากสถานการณ+ข>าวดังที่กล>าวข9างต9น ส>งผลให9การรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพิ่มข้ึน ร9อยละ ๒๒ เมื่อเทียบกบัสปัดาห+ที่แล9ว (๑๕ - ๒๑ 

ก.ย. ๖๑) 

 

 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

2 

 ในส2วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต2างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๒๒ – ๒๘ ก.ย. ๖๑ ดังน้ี 

           ประเด็นเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9ที่สื่อต>างประเทศให9ความสนใจรายงานข>าว คือ คำพิพากษาคดีที่เจ9าหน9าที่ตำรวจพบแผนการก>อวินาศกรรมในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลจนนำไปสู>การจบักมุผู9ต9องหาจำนวน ๘ คนเมื่อปw ๒๕๕๙ คดีน้ีมีศาลอาญาได9มีการอ>านคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน จำคุกผู9ต9องหาคน

หน่ึงที่พบสารประกอบระเบิดติดอยู>ที่ตัว ๖ ปw และจำคุกผู9ต9องหาอีก ๒ คนทีม่ีพฤติการณ+สมรู9ร>วมคิดสนับสนุนการกระทำความผิดเกี่ยวกบัความมั่นคงอกี ๒ คน สื่อ

ต>างประเทศทีร่ายงานข>าวน้ี ประกอบด9วย สำนักข>าว AP, Washington Post และ Benarnews เป�นที่น>าสังเกตว>า สื่อต>างประเทศ มีการรายงานความเห็นทนายความ

จำเลย และนักสทิธิมนุษยขน ต้ังข9อสังเกต กระบวนการพจิารณาคดีน้ี ว>า เป�นการพิจารณาโดยใช9คำให9การของจำเลยเป�นหลักฐานสำคัญแม9ว>าจำเลยจะต>อสู9ว>า ถูกซ9อม

ทรมานในระหว>างการสอบสวน  

         ประเด็นอื่นที่มีการรายงานอย>างกว9างขวางในสื่อมาเลเซีย คือ คำแถลงของ พลเอกประยุทธ จันทร+โอชา นายกรัฐมนตรี พูดถึง การเดินทางเยือนประเทศไทยอย>าง

เป�นทางการปลายเดือนตุลาคม ของนายแพทย+มหาเธร+ โมฮมัหมัด นายกรฐัมนตรมีาเลเซีย ซึ่งหน่ึงประเด็นหารอืระหว>างผู9นำไทย และมาเลเซีย คือ ความร>วมมือในการแก9ไข

ป`ญหาความไม>สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต9 

         การลักลอบข9ามพรมแดนไทย - มาเลเซีย ก็เป�นภัยแทรกซ9อนของทัง้สองประเทศ สำนักข>าว Bernama รายงานเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ว>า หน>วยลาดตระเวนของ

กองพลน9อยที่ ๖ กองทัพมาเลเซีย จบักุมผู9ลักลอบเข9าเมืองชาวเมียนมาร+ ๑๐ คนได9ที่ชายแดน ก>อนที่จะนำตัวไปควบคุมไว9ที่ บูกิตกายูฮตัิม ใกล9 อ.สะเดา จ.สงขลา   
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๒. ผลการวิเคราะหOสารสนเทศด*านการประชาสมัพันธO ประจำวันท่ี ๒๒ – ๒๘ ก.ย. ๖๑ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข2าวเชิงบวก และประเด็นข2าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๖๑ ข>าวเชิงบวก (เส9นทึบสีเขียว) มีความถ่ีเพิ่มข้ึน ร9อยละ ๔ (๑๔๕ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๕ - ๒๑ ก.ย. ๖๑) ๑๕๒ ข>าวในสัปดาห+น้ี) 

สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกบั จชต. (เส9นทบึสีแดง) มีความถ่ี ลดลง ร9อยละ ๒๒ (๔๐ 

ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๕ - ๒๑ ก.ย. ๖๑) ๓๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่
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๒.๒ ค2าสัดส2วนระหว2างข2าวเชิงบวก และข2าวเชิงลบ 

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

วัน/เดือน/ปe จำนวนข2าวเชิงบวก (1) จำนวนข2าวเชิงลบ (2) ค2าสัดส2วน (3)=(1)/(2) 

2018-09-15 18 6 3 

2018-09-16 14 9 1.56 

2018-09-17 29 5 5.8 

2018-09-18 18 9 2 

2018-09-19 23 4 5.75 

2018-09-20 22 4 5.5 

2018-09-21 21 3 7 

 20.71 5.71 3.63 

2018-09-22 22 5 4.4 

2018-09-23 16 1 16 

2018-09-24 21 5 4.2 

2018-09-25 35 1 35 

2018-09-26 25 4 6.25 

2018-09-27 22 8 2.75 

2018-09-28 11 7 1.57 

 21.71 4.43 4.9 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ2งเล็ง ในช2วงวันท่ี ๒๒ – ๒๘ ก.ย. ๖๑ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช>วงวันที่ ๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๖๑ ไม>มีข>าวเชิงบวก ในสัปดาห+น้ี สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบ 

ที่เกี่ยวข9องกบั จชต. ไม>มีข>าวเชิงลบในสปัดาห+น้ี สำหรบัในมติิของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที่  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๖๑ ข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน มีความถ่ีเพิ่มข้ึน ร9อยละ ๗๕ (๔ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๕ - ๒๑ ก.ย. ๖๑) ๗ ข>าวในสัปดาห+น้ี) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) ๔ โจรใต9ประกบยิงหัว “ผู9ช>วย ผญบ.” ดับคาเสื้อเกราะ ชิงป\นหนี ๕ 

ชีวิตขาดเสาหลัก, ๒) คนร9ายยิงราษฎรเสียชีวิต ๑ รายที่ป`ตตานี และ ๓) เผาถังขยะ – สายไฟปcวนใต9 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๖๑ ข>าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๑๕ (๒๐ ข>าวในสปัดาห+ที่แล9ว (๑๕ - ๒๑ ก.ย. ๖๑) ๑๗ 

ข>าวในสัปดาห+น้ี) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิม่ข้ึน ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๘๑ (๒๒ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๕ - ๒๑ ก.ย. ๖๑) ๔ 

ข>าวในสัปดาห+น้ี) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> มติ ครม. โยกย9ายผู9ว>าฯ – ผู9ตรวจ ๒๔ ตำแหน>ง ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) 

อนาคตใหม>ลุยหาดใหญ>! ชูกระจายอำนาจทกุมิติ - ปลดลอ็กเศรษฐกจิผูกขาด และ ๒) ไฟใต9 (ไม>) มีอะไรใหม> 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยOสิน 

 
ในช>วงวันที่ ๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๖๑ ข>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๖๑ (๑๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๕ - ๒๑ ก.ย. ๖๑) ๕ ข>าว ในสัปดาห+น้ี) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ  ลดลง  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีความถ่ีเพิม่ข้ึน ร9อยละ ๓๕๐ (๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๕ - ๒๑ ก.ย. ๖๑) ๙ ข>าว ในสปัดาห+น้ี) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) การจัดงานประกาศความ สำเรจ็ในการปรับลดพื้นทีป่นเป\�อนทุ>นระเบิดในประเทศไทย 

และการปรบัปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานทุ>นระเบิดแห>งชาติ, ๒) สรุปผลกระชับพื้นทีห่นองจิก และ ๓) เสธ วิชาญ น่ังตำแหน>งแม>ทพัน9อยที่ ๔ คนใหม> พร9อมสานต>อภารกจิ 

ดับไฟใต9 ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) คาร+บอมบ+ = ประหารชีวิต ทำไม “ทีมป`ตตานี” ยังแผลงฤทธ์ิไม>หยุด, ๒) เล>นใหญ>ช>วงเปลี่ยนแม>ทัพถึงขนาดโหมกระแสล>าโจรใต9 และ 

๓) แม>ทัพภาค ๔ กับเผือกร9อนที่ทิง้ไว9 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๖๑ ข>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๔๐ (๓๕ ข>าวในสัปดาห+ทีแ่ล9ว (๑๕ - ๒๑ ก.ย. ๖๑) ๒๑ ข>าวใน สัปดาห+น้ี ) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มแีนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกจิฯ ไม>มีข>าวเชิงลบในสปัดาห+น้ี ) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ต่ำค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ประจิน”เพิ่มขีดความสามารถไทยลุยขับเคลื่อนสมาร+ทซิต้ี “ดีปgา”, ๒) ชมทะเลหมอก-ชิมไก>เบตง เที่ยวยะลา ไม>น>ากลัว, ๓) 

ผนึกกำลังท>องเที่ยว-การบิน-การเงิน ดันท>องเที่ยว ๕๕ เมอืงรอง , ๔) สู9งานไม>มีถอย ๒ ลิงเลก็ใหญ>ที่ยะลา รับจ9างเก็บสะตอช>วยหาเงินให9นาย, ๕) ตะลุยสามจังหวัด 

ชายแดนใต9...ชมความงามปลายด9ามขวาน, ๖) ลองกองสหกรณ+ และ ๗) ด9วยสมองและสองมือ: ปุ�ยไส9เดือนพลิกชีวิตบ9านตะโละมญีอ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในสปัดาห+น้ี 
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 ๓.๖ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๒๒ – ๒๘ ก.ย. ๖๑ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสทิธิมนุษยชน ได9แก> ๑) ใบตองแห9ง: ชาติชังสิทธิมนุษยชน และ ๒) ‘คดีระเบิดน้ำบูดู’ ศาลระบุไม>ม ี

หลักฐานซ9อม สั่งจำคุก ๙ ยกฟgอง ๕ ทนายช้ีหลกัฐานมีแค>คำซักถามในค>ายทหาร,  

 ๓.๗ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

            ในช>วงวันที่ ๒๒ – ๒๘ ก.ย. ๖๑ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารงุขวัญกําลงัพล 

 ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปSญหา จชต. 

            ในช>วงวันที่ ๒๒ – ๒๘ ก.ย. ๖๑ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขป`ญหา จชต. ได9แก> DSI แจงฟgอง ๑๖ คดีโกงขาย‘จทีี 200’ แฉทุกหน>วยรัฐ 

โดนตุqนขาย ใช9งานไม>ได9จริง  

 ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช>วงวันที่ ๒๒ – ๒๘ ก.ย. ๖๑ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย ได9แก> ๑) หนุน-ค9านอัยการศึก...เกมลึกวัดพลงัที่ชายแดนใต9 และ ๒) 'PerMAS' 

แจงแถลงการณ+เป�นจุดยืนทางการเมือง มหา'ลัยไม>ได9เกี่ยวข9อง   

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

11 

๔. ประเด็นท่ีส2งผลกระทบต2อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต2อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส2งผลกระทบต2อการรับรู* 

 
 
 

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

เหตุร*ายรายวัน 

สิทธิมนุษยชน 

การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยOสิน 

เทคโนโลยีในการแก*ไขปSญหา จชต. 

การบังคับใช*กฏหมาย 

กีฬา 

การเมือง 

กระบวนการยุติธรรม 

การศึกษา 

เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* 

การยกระดับคุณภาพชีวิต 

วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 

การช2วยเหลือประชาชน 

ยาเสพติด 

ความร2วมมือของภาคประชาชน 

การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทO 

การบำรุงขวัญกำลังพล 

การเยียวยา 
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ประเด็นข2าวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ๑) 4โจรใต9ประกบยิงหัว ‘ผู9ช>วย ผญบ.’ดับคาเสื้อเกราะ ชิงป\นหนี 5ชีวิตขาดเสาหลัก, ๒) คนร9ายยิงราษฎรเสียชีวิต1รายที่ป`ตตานี  และ  ๓) คอลัมน+: 

เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: เผาถังขยะ-สายไฟปcวนใต9  

๒. สิทธมินุษยชน ๑) ใบตองแห9ง: ชาติชังสิทธิมนุษยชน, ๒) ‘คดีระเบิดน้ำบูดู’ ศาลระบุไม>มหีลักฐานซ9อม สั่งจำคุก 9 ยกฟgอง 5 

ทนายช้ีหลักฐานมีแค>คำซักถามในค>ายทหาร, ๓) ทนายเตรียมย่ืนอุทธรณ+ช>วย "ทีมบูดูบอมบ+" หลงัศาลสั่งคุก 4-6 ปw, ๔) ข้ึนทะเบียนป\นรถเรือหนองจิก  และ  ๕) 

ย9อนคดีระเบิดน้ำบูดู กวาดจับหน9าราม ก>อนวันศาลตัดสิน  

๓. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยOสิน ๑) คอลัมน+: ตีโฉบฉวย: จุดลงตัว, ๒) คาร+บอมบ+ = ประหารชีวิต ทำไม"ทีมป`ตตานี"ยังแผลงฤทธ์ิไม>หยุด, ๓) ปฏิเสธ 

ปฏิญญามกักะห+ ดับไฟใต9แล9ว ผู9นำศาสนา จะมีส>วนร>วมอย>างไร, ๔) ปฏิเสธ ปฏิญญามกักะห+ ดับไฟใต9แล9ว ผู9นำศาสนา จะมีส>วนร>วมอย>างไร, ๕) คอลัมน+: ไทยโพสต+: 

เล>นใหญ>ช>วงเปลี่ยนแม>ทัพถึงขนาดโหมกระแสล>าโจรใต9, ๖) คอลัมน+: บทความพิเศษ: คาร+บอมบ+ = ประหารชีวิต ทำไม ทีมปต̀ตานี ยังแผลงฤทธ์ิไม>หยุด  และ  ๗) คอลัมน+: 

บทความพิเศษ: ปญ̀หาใต9: แม>ทัพภาค 4 กับเผือกร9อนทีท่ิ้งไว9  

๔. เทคโนโลยีในการแก*ไขปSญหา จชต. DSIแจงฟgอง16คดีโกงขาย‘จทีี 200’ แฉทุกหน>วยรัฐโดนตุqนขาย ใช9งานไม>ได9จรงิ  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. การเยียวยา หัวใจแกร>ง!หญิงพกิารครึง่ตัวรับจ9างฉีกเน้ือปลากะตักเลี้ยงหลาน9ชีวิต  

๒. การบำรุงขวัญกำลังพล มท.ย9ายใหญ>ผู9ว>าฯ-ผู9ตรวจ  

๓. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทO ๑) พี่พอแล9วกฤษฎาเป�ดอกไม>เข9าพรรคพลงัประชารัฐ, ๒) คอลัมน+: เดลินิวส+วาไรต้ี: ผู9หญิงอาเซียนบนแผ>นฟ�ล+ม 

ย9อนแย9งเปลี่ยนแปลงสังคม, ๓) ภาพข>าว: อบรมสานใจไทย, ๔) คอลัมน+: CSR in Movement, ๕) คอลัมน+: Young Corner, ๖) พิพิธภัณฑ+และแหล>งเรียนรู9แห>งใหม>, ๗) 

ภาพข>าว: นายกเทศมนตรีนครยะลา ได9รับโล>ศิษย+เก>าดีเด>น สถาบัน NIDA ประจำปw 2561  และ  ๘) มาเลย+ร>วมค>ายอาสาเบตง,  

๔. ความร2วมมือของภาคประชาชน ๑) คอลัมน+: จับข>าวเอามายำ, ๒) คอลัมน+: โลกสองวัย: เช่ือ บ9า กล9า ก9าว ทำความดี, ๓) คอลัมน+: จับข>าวเอามายำ  และ  ๔) 

มรภ.สงขลา จัดกจิกรรมอ>านสารสันติภาพและสงบน่ิงร>วมจติอธิษฐาน 1 นาที เน่ืองในวันสันติภาพสากล,  
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๕. ยาเสพติด ๑) คอลมัน+: เดินหน9าชน: วงจรยานรก, ๒) ประหารชีวิต ไซซะนะ ค9ายาสำนวน 2  และ  ๓) สกัดจับไอซ+ล็อตใหญ>มลูค>ากว>า600ล. 

ซุกกระบะจ>อส>งนครศรีธรรมราช,  

๖. การช2วยเหลือประชาชน ๑) พบมีคนไทยไร9สญัชาติ! ในจังหวัดชายแดนภาคใต9นับหมื่นราย  และ  ๒) ศอ.บต.จัดงาน รวมพลคนบูโด แก9ไขปญ̀หาที่ดิน,  

๗. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลัมน+: Wanderlust: โปรดขานรับ เสียงเพรียกของฮาลาบาลา, ๒) คอลัมน+: วิถีชีวิต: ครูพื้นที่ชายแดนใต9 ในอีกวิถี 

นักอนุรักษ+คัมภีร+โบราณ ภารกิจสำคัญโยงอดีตนับพัน ๆ ปw, ๓) คอลัมน+: วิถีชีวิต: ครูพื้นที่ชายแดนใต9 ในอีกวิถี นักอนุรักษ+คัมภีร+โบราณ ภารกจิสำคัญโยงอดีตนับพัน ๆ ปw, 

๔) ผู9นำการพยาบาลชาวอเมริกัน-อียิปต+ ผลงานโดดเด>นรบัรางวัลสมเด็จพระศรีฯ2561, ๕) คอลมัน+: ตามรอยพ>อไปชิม: ศรณ+ ร9านป`กษ+ใต9ไทยแท9, ๖) คอลมัน+: 

จับกระแสทั่วไทย: จัดแข>งเรือหน9าพระที่น่ัง, ๗) ท.ทหาร ฟง̀เสียงเด็ก, ๘) เที่ยวไทยเท> สัมผัสเสน>ห+ 3 สุดยอดแหล>งธรรมชาติ รางวัลกินรี ที่ต9องห9ามพลาด, ๙) สปข.6 

จัดงานมอบรางวัล หนังสั้นอัตลักษณ+ชายแดนใต9 ครั้งที่ 4 ส>งเสริมเยาวชนให9ผลิตสื่อสร9างสรรค+, ๑๐) 35ภาพถ>ายที่งดงามเป�ดมุมมองใหม>ฝรั่งเศส, ๑๑) เริ่มอย>างคึกคัก-

งานของดีเมืองนรา, ๑๒) เบญจรงค+ยุคใหม> 6 ดีไซน+งานศิลปª 11 ชุมชน, ๑๓) เบญจรงค+ยุคใหม> 6 ดีไซน+งานศิลปª 11 ชุมชน, ๑๔) 10 วธจ.ผลงานเย่ียมปw 61, ๑๕) 

ไหว9พระจันทร+ จันทร+น้ี+ของดีเมืองนรา ที่นราฯ, ๑๖) นิทรรศการภาพถ>ายจาก 4 ช>างภาพ 4 ประเทศ France eMotion, ๑๗) หญงิพิการหัวใจแกร>ง! 

รับจ9างฉีกปลาหาเลี้ยง9ชีวิต หวังให9หลาน-เหลนได9มีอนาคตที่ดีกว>า, ๑๘) บุคคลในข>าว (หน9า4) 28/09/61, ๑๙) 35 ภาพถ>ายที่งดงาม เป�ดมุมมองใหม>ฝรัง่เศส, ๒๐) 

คอลัมน+: ตะลอนเที่ยว: วัดแห>งน้ีช>วยพิทักษ+ดินแดนไทย วัดชลธาราสิงเห, ๒๑) รวมพลงั “จกัรยาน” สร9างสุขที่ “ชุมชนบ>อหว9าสามัคคี”  และ  ๒๒) สานพลังชุมชนจัดการ 

“ภัยพิบัติ” ที่บ9านลูโบ¯ะซลูง จ.ป`ตตานี,  

๘. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ภาพข>าว: อบรม..., ๒) สมเด็จพระเทพฯเสด็จนราธิวาส, ๓) สมเด็จพระเทพฯเสด็จนราธิวาส, ๔) คอลัมน+: ท9องถ่ินพูด: เฉลิมชัย 

ตรีนรินทร+ ผอ.ชลประทานที่ 17 สืบสานศาสตร+พระราชา, ๕) สสส.หนุนโรงเรียนบ9านบาเงง เพาะเห็ดนางฟgาสร9างสุขภาวะชุมชน แก9ทุพโภชนาการในเด็กนักเรียน, ๖) 

สคช.เผยแผนประชาสมัพันธ+ปw62 ต้ังMobile Unit ขยายพื้นที่ทั่วประเทศ, ๗) “บิ๊กฉัตร”ห>วงพื้นทีเ่สี่ยงแล9ง สแกนแล9วพบอ>างเก็บน้ำที่มีปริมาณน9อยกว>า 60% ถึง 11 

แห>ง, ๘) งานเป�ดรั้วโรงเรียน ต9นแบบยุวจิตอาสาสาธารณสขุ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับประถมศึกษาให9ได9รบัการพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวกด9านมิติสุขภาพ, ๙) 

พลังศรัทธาสร9าง “ชุมชนจักรยานสุขภาวะ” ที่ตำบลบาเจาะ  และ  ๑๐) “สื่อสร9างสรรค+” สร9างสุขภาวะที่ “รร.บ9านบาลูกายาอิง”,  

๙. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) ประจิน”เพิ่มขีดความสามารถไทยลุยขับเคลือ่นสมาร+ทซิต้ี “ดีปgา”, ๒) ชมทะเลหมอก-ชิมไก>เบตง เที่ยวยะลา ไม>น>ากลัว, ๓) 

ชมทะเลหมอก-ชิมไก>เบตง เที่ยวยะลาไม>น>ากลัว, ๔) คอลัมน+: ทางคนทางข>าว: เป�ดตัว, ๕) รายงานภาวะเศรษฐกจิภูมิภาคประจำเดือนสิงหาคม ปw 2561, ๖) 
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ผนึกกำลังท>องเที่ยว-การบิน-การเงิน ดันท>องเที่ยว 55 เมืองรอง, ๗) ไทยสมายล+ขานรบัเที่ยวเมืองรองลดหย>อนภาษี, ๘) ดีปgาจุดติดกระแสต่ืนตัวดิจิทลั 

ประกาศความสำเร็จDigital Thailand Big Bang 2018, ๙) ดีปgา ปลื้ม คนเข9างานบิ๊กแบง2018 กว>า 4 แสนคน, ๑๐) สู9งานไม>มีถอย 2 ลิงเล็กใหญ>ที่ยะลา 

รับจ9างเก็บสะตอช>วยหาเงินให9นาย, ๑๑) ตะลุยสามจังหวัดชายแดนใต9...ชมความงามปลายด9ามขวาน (3), ๑๒) คอลัมน+: สกู¯ปพเิศษ: ตะลุยสามจงัหวัดชายแดนใต9 

ชมความงามปลายด9ามขวาน (3), ๑๓) ชสท.ยึดโลกโซเซียลมีเดีย สร9างเครือข>ายธุรกจิผลไม9, ๑๔) ภาพข>าว: ลองกองสหกรณ+, ๑๕) คอลมัน+: ด9วยสมองและสองมือ: 

ปุ�ยไส9เดือนพลกิชีวิตบ9านตะโละมีญอ, ๑๖) ครม.เห็นชอบ ต้ังนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกจิพเิศษสงขลา  และ  ๑๗) สสว. ร>วมกบัสถาบันอาหาร ดัน SME 

พัฒนาผลิตภัณฑ+ สร9างยอดขายพันล9านบาท,  

๑๐. การศึกษา ๑) ภาพข>าว: ขับเคลื่อน, ๒) สอศ. หนุนผลงานอาชีวะไทย ต>อยอดสู>เวทสีากล, ๓) รมต.ช้ีผลจัดระบบศึกษาชายแดนใต9, ๔) 

หมอธีระงับย9ายผอ.สพท.ทั่วประเทศเหลือภาคใต9เพียง10อัตรา, ๕) “มรภ.สงขลา” เป�ดศูนย+เครอืข>าย”สมศ.”ใต9ตอนล>าง, ๖) โชว+สถิติ นศ.ครุ 

“มรภ.สงขลา”สอบติดครเูกือบ 80%, ๗) ก.ค.ศ.คืนอัตราเกษียณ สังกัดสพฐ.-สอศ.-สกอ.  รวมยอดกว>า2.4หมื่นราย, ๘) ภาพข>าว: ทาทา สตีล 

เสริมทกัษะนักเรียนชายแดนภาคใต9  และ  ๙) “คล9องจอง-ร9อยกรอง”ภาษาไทยแสนสนุกที่ “รร.บ9านนาประดู>”,  

๑๑. กระบวนการยุติธรรม ๑) กอ.รมน.ภาค4ส>วนหน9าแจง ประหาร2จำเลยระเบิดบิ๊กซี  และ  ๒) คุก9แนวร>วมแบ>งแยกดินแดนรัฐป`ตตานี วางแผนถล>มกรุงเทพฯ,  

๑๒. การเมือง ๑) คอลัมน+: ตีเกราะเคาะไม9: นักศึกษากบัการเลือกต้ัง๒) ปชป.ปcวนเลอืดไหลไม>หยุด, ๓) เป�ดโผแต>งต้ัง255นายพลตำรวจ บิ๊กโจ¯กข้ึนสตม.-

สุทธิพงษ+คุมนครบาล, ๔) คอลมัน+: ลึกแต>ไม>ลับ, ๕) ‘ผมสนใจงานการเมอืง’ บิ๊กต>ูชัดแล9ว ประกาศอนาคตตนเอง, ๖) มติครม.โยกย9ายผู9ว>าฯ-ผู9ตรวจ24 ตำแหน>ง  และ  ๗) 

‘ประมวล เอมเปwย’ อดีต ส.ส.ปชป. ‘เกื้อกูล ด>านชัยวิจิตร’ อดีตรมช.คมนาคม เข9าร>วมพรรคภูมิใจไทย,  

๑๓. กีฬา คอลัมน+: ข>าวภูมิภาค: จัดเดิน-ว่ิงศรีสาครมนิิมาราธอน ครั้งที่ 1  

๑๔. การบังคับใช*กฏหมาย ๑) จี้ ม.อ.สอบนศ.เคลื่อนต9านรฐั, ๒) กลุ>มคนไทยรักสันติฯ จี้มอ.ป`ตตานี ปรามนศ. ต9านกฎอัยการศึก, ๓) กลุ>มคนไทยรักสันติบุกร9อง ผู9บรหิาร 

ม.อ.ป`ตตานี สอบ นศ.ที่ต9านกฎอัยการศึกทีห่นองจิก, ๔) ม.อ.ป`ตตานี แจงขอให9 นศ.ยกเลกิและระมัดระวังแล9ว ปมจัดกจิกรรมค9านประกาศ 'พื้นที่ควบคุมพิเศษ'  และ  ๕) 

คพศ. ขอ ตร.เรียกตัวแทน ม.อ.ป`ตตานี ปราม นศ. PerMAS ปมค9านประกาศ 'พื้นที่ควบคุมพิเศษ',  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต2อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต2อสถานการณO จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพิ่มข้ึน จากสัปดาห+ที่แล9ว (๑๕ - ๒๑ 

ก.ย. ๖๑) ร9อยละ ๒๒ (๑.๘๙ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๖๑) ๒.๓๑ ในสัปดาห+น้ี ) ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน 
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต2างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๒๒ – ๒๘ ก.ย. ๖๑ 

    ประเด็นเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9ที่สื่อต>างประเทศให9ความสนใจรายงานข>าว คือ คำพิพากษาคดีที่เจ9าหน9าที่ตำรวจพบแผนการก>อวินาศกรรมในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลจนนำไปสู>การจบักมุผู9ต9องหาจำนวน ๘ คนเมื่อปw ๒๕๕๙ คดีน้ีมีศาลอาญาได9มีการอ>านคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน จำคุกผู9ต9องหาคน

หน่ึงที่พบสารประกอบระเบิดติดอยู>ที่ตัว ๖ ปw และจำคุกผู9ต9องหาอีก ๒ คนทีม่ีพฤติการณ+สมรู9ร>วมคิดสนับสนุนการกระทำความผิดเกี่ยวกบัความมั่นคงอกี ๒ คน สื่อ

ต>างประเทศทีร่ายงานข>าวน้ี ประกอบด9วย สำนักข>าว AP, Washington Post และ Benarnews เป�นที่น>าสังเกตว>า สื่อต>างประเทศ มีการรายงานความเห็นทนายความ

จำเลย และนักสิทธิมนุษยขน ต้ังข9อสังเกต กระบวนการพจิารณาคดีน้ี ว>า เป�นการพิจารณาโดยใช9คำให9การของจำเลยเป�นหลักฐานสำคัญแม9ว>าจำเลยจะต>อสู9ว>า ถูกซ9อม

ทรมานในระหว>างการสอบสวน  

    ประเด็นอื่นที่มีการรายงานอย>างกว9างขวางในสื่อมาเลเซยี คือ คำแถลงของ พลเอกประยุทธ จันทร+โอชา นายกรัฐมนตรี พูดถึง การเดินทางเยือนประเทศไทยอย>างเป�น

ทางการปลายเดือนตุลาคม ของนายแพทย+มหาเธร+ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรมีาเลเซีย ซึ่งหน่ึงประเด็นหารือระหว>างผู9นำไทย และมาเลเซีย คือ ความร>วมมือในการแก9ไข

ป`ญหาความไม>สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต9 

    การลักลอบข9ามพรมแดนไทย - มาเลเซีย ก็เป�นภัยแทรกซ9อนของทัง้สองประเทศ สำนักข>าว Bernama รายงานเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ว>า หน>วยลาดตระเวนของกองพล

น9อยที่ ๖ กองทัพมาเลเซีย จับกมุผู9ลักลอบเข9าเมอืงชาวเมียนมาร+ ๑๐ คนได9ที่ชายแดน ก>อนที่จะนำตัวไปควบคุมไว9ที่ บูกิตกายูฮิตัม ใกล9 อ.สะเดา จ.สงขลา   
 
๕.๑ Associated Press หรือ AP สำนักข>าวระดับโลกที่องค+กรข>าวทั่วโลกเช่ือถือและอ9างอิง รายงานข>าวคำพิพากษาคดีความมั่นคงที่เจ9าหน9าทีร่ัฐจับกมุผู9ต9องหาที่มี

ภูมิลำเนาในจงัหวัดชายแดนภาคใต9 ที่เรียนและทำงานในพื้นที่กรงุเทพและสมทุรปราการ เมื่อปลายปw ๒๕๕๙ ภายหลงัเจ9าหน9าทีส่ืบสวนพบว>า มีการวางแผนเตรียมก>อ

วินาศกรรมในพื้นที่กรงุเทพมหานครและปริมณฑล คดีน้ีศาลอาญาได9อ>านคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ตัดสินลงโทษจำเลยคนหน่ึงที่ตรวจสอบพบสารประกอบ

ระเบิดติดอยู>ตามลำตัว จำคุก ๖ ปw และลงโทษจำเลยอกีสองคนทีมีหลักฐานว>าเป�นสมาชิกขบวนการแบ>งแยกดินแดนและมีพฤติการณ+สมรู9ร>วมคิดสนับสนุนการกระทำ

ความผิดของจำเลยที่ ๑ ลงโทษจำคุกคนละ ๔ ปw 

AP รายงานว>า ผู9ต9องหาในคดีน้ีอย>างน9อย ๗ คนจากทั้งหมด ๑๔ คน ให9การว>าถูกซ9อมทรมานในระหว>างถูกควบคุมตัว แต>ผู9พิพากษาพจิารณาว>าคำให9การน้ีไม>มี

พยานหลกัฐาน อีกทั้งผู9ต9องหาก็ไม>มีการแจ9งความดำเนินคดีกับตำรวจ 
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สำนักข>าว AP รายงานว>าการพิจารณาคดีน้ีให9น้ำหนักกับคำให9การของจำเลยประกอบกับพยานหลกัฐานสารประกอบระเบิดที่พบที่ตัวจำเลย ซึง่ AP ระบุว>า เป�นหลักฐานที่

ตรวจพบภายหลงัถูกควบคุมตัวได9 ๑ สัปดาห+ 

พรเพญ็ คงขจรเกียรติ นักสทิธิมนุษยชน ให9สัมภาษณ+สำนักข>าว AP ว>า การซ9อมทรมานทีผู่9ต9องหากล>าวอ9างมหีลายวิธีต้ังแต>ถูกชก ถูกล็อคศรีษะ ถูกสาดด9วยน้ำก>อนนำตัว

ไปขังในห9องเย็น เป�นเหตุให9ผู9ต9องหาต9องให9การรับสารภาพ 

ราบข>าวของ AP ถูกนำไปเผยแพร>ใน Washington Post สือ่ช้ันนำของสหรัฐ นอกจากน้ียังมีรายงานข>าวที่มีเน้ือหาคล9ายคลึงกันที่ benarnews.org  

(At least seven of the 14 defendants said they had been tortured or otherwise physically abused in custody, but the presiding judge said the 

court considered their allegations baseless as the men did not provide any evidence and did not report the cases to police. 

The guilty verdict was based mainly on the confessions. The only other major evidence presented against them was traces of explosive 

material found on one of the men one week after he was first detained. 

“The degrees of severity of torture claimed by these men varied,” Pornpen said. “Their claims include being punched, head-locked, and 

doused or sprayed with water and locked in cold rooms. These allegations raised concern about how the confessions were obtained.”) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/thai-court-finds-9-muslim-men-guilty-in-bangkok-bomb-

plot/2018/09/25/1803eef6-c0a9-11e8-9f4f-a1b7af255aa5_story.html?noredirect=on&utm_term=.8f792657b672 

https://www.benarnews.org/english/news/thai/nine-sentenced-09252018163315.html 

๕.๒ สำนักข>าว Bernama ของทางการมาเลเซีย รายงานเมือ่วันที่ ๒๕ กันยายน อ9างคำแถลงของพลเอกประยุทธ จันทร+โอชา ระบุว>า นายแพทย+มหาเธร+ โมฮัมหมัด 

นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย มีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย>างเป�นทางการปลายเดือนตุลาคม ซึง่เป�นโอกาสดีทีผู่9นำทัง้สองประเทศจะได9หารอืเกี่ยวกับการพูดคุยเพื่อ

สันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต9 ที่มีผู9แทนรัฐบาลมาเลเซียทำหน9าที่ผู9อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุย 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

18 

นายกรัฐมนตรีไทย ย้ำว>า รัฐบาลมาเลเซียยังคงมุ>งมั่นขับเคลือ่นกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจงัหวัดชายแดนภาคใต9 และนายกรัฐมนตรีมาเลเซียก็ปราถนาให9การทำ

หน9าที่ผู9อำนวยความสะดวกประสบความสำเรจ็ 

เมื่อผู9สื่อข>าวถามว>า รัฐบาลไทยจะมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงคณะพูดคุยสันติสุขฝcายรัฐบาลหรือไม> พลเอกประยุทธ ตอบว>า ขณะน้ีรัฐบาลกำลงัพิจารณาอย>างรอบคอบว>า 

ควรดำเนินอย>างไรเพื่อให9สอดคล9องกับการเปลี่ยนแปลงผู9อำนวยความสะดวกของรัฐบาลมาเลเซีย แต>ขณะน้ียังไม>ถึงเวลาที่ต9งตัดสินใจ 

(Prime Minister Mahathir Mohamad will visit Thailand end of next month, his Thai counterpart Prayut Chan-o-cha announced today. 

The visit by Malaysia's premier, according to Prayut, would provide an opportunity for both neighbours to further discuss issues related to the 

southern Thai peace talks, which is facilitated by Kuala Lumpur. 

"The Malaysian government emphasised this matter and (peace) talks have been continuing. The new Malaysian prime minister also wanted 

Malaysia's mission as the facilitator to be as successful as it can be," he told the media after chairing the cabinet meeting at the Government 

House here. 

Mahathir, he said, was supposed to make the trip Thailand in early October but had to reschedule to later in the month due to his packed 

schedule. 

Prayut was also asked on whether his government would change its delegation to the peace talks to correspond with the appointment of a 

new facilitator by the Malaysian government. 

He said his government was still deliberating on how to deal with the appointment of a new facilitator and had yet to arrive on any decision 

on the matter.) 
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ที่มาข9อมลู ; https://www.malaysiakini.com/news/444659 

http://bernama.com/en/news.php?id=1646389 

๕.๓ สำนักข>าว Bernama รายงานเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน อ9างคำให9สัมภาษณ+ของผู9บญัชาการกองพลน9อยที่ ๖ ขอมาเลเซีย ระบุว>า ทหารมาเลเซียได9จบักุมผู9ลักลอบเข9า

เมืองชาวเมียนมาร+ได9 ๑๐ คน เป�นผู9หญงิและผู9ชายฝcายละ ๕ คนอายุระหว>าง ๑๘ ถึง ๔๑ ปw หลังจากน้ันทั้งหมดได9ถูกนำตัวไปตรวจร>างกาบกบัหน>วยแพทย+ทหาร ก>อนทีจ่ะ

ส>งตัวไปให9ตำรวจทีบู่กิตกายูฮิตัมดำเนินคดีต>อไป 

(Ten illegal immigrants from Myanmar aged between 18 and 41 were detained while they were attempting to enter the country near Post 1 

along the  Malaysia-Thailand border here this morning. 

 

Sixth Brigade commander, Brigadier General Datuk Abdul Aziz Ismail in a statement said the  five men and five women were arrested at 

about 2am by a team from the 6th Battalion of the Royal Malay Regiment (6-RAMD) patrolling in the area. 

 

He said they were taken to the Armed Forces Medical Centre at the 5th Border Regiment  headquarters for medical examination before being 

handed over to Bukit Kayu Hitam police for further action.) 

ที่มาข9อมลู ; http://bernama.com/en/news.php?id=1645797 

 

 

 


