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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๒๙ ก.ย. ๖๑ - ๕ ต.ค. ๖๑ พบว>า ข>าวเชิงบวกมีความถ่ี ลดลง 

ร9อยละ ๒๘ เมื่อเทียบกบัสัปดาห+ที่แล9ว (๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๖๑) ในส>วนของข>าวเชิงลบมีความถ่ี ลดลง ร9อยละ ๑๖ เมื่อเทียบกับสัปดาห+ที่แล9ว (๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๖๑) 

         ภาพข2าวสำคญัเชิงลบ ได*แก2  

๑) เทคโนโลยีในการแก*ไขปEญหา จชต.: ๑) จีที 200 เอาผิดแค>คนขาย แต>คนซื้อลอยนวล? และ ๒) ป.ป.ช. สอบทจุริตจัดซื้อ GT200 แล9วกว>า ๘๐% 

๒) เหตุร*ายรายวัน: ๑) โหดเหี้ยมสุดๆ ฆ>า ๒ แม>ลูก ในร9านน้ำชาปcตตานี และ ๒) คนร9ายปdวนปะนาเระ! ประกบยิง ผอ.โรงเรียนบ9านน้ำบ>อ โชคดีกระสุน 

คลาดหวิดตาย 

๓) สิทธิมนุษยชน: UN ร9อง รบ. มาเลเซียแก9ปcญหาวิวาห+เด็ก ไทยดีข้ึนหลงัมขี>าวฉาว แต>ปcญหายังม ี 

         ภาพข2าวสำคญัเชิงบวก ได*แก2  

๑. ยาเสพติด: ชุมพรแถลงจบัยาบ9า ๔.๒ แสนเม็ด มูลค>ากว>า ๑๐๐ ล9าน 

๒. การเยียวยา:  มอบเงินเยียวยาทายาทผู9รับเหมาสร9างมสัยิด ถูกยิงดับทีทุ่>งยางแดง  

๓. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยSสิน: ลุยปราบยา ๗,๐๐๐ เปpาหมาย - รื้อระบบลาดตระเวนใหม>...ดับไฟใต9สไตล+ "บิ๊กเดฟ 

๔. การเมือง: ๕ พรรค ชิง ๓ จังหวัดชายใต9 

 จากสถานการณ+ข>าวดังที่กล>าวข9างต9น ส>งผลให9การรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง ร9อยละ ๑๒ เมื่อเทียบกับสัปดาห+ที่แล9ว (๒๒ - ๒๘ ก.ย. 

๖๑) 

         ในส2วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต2างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๒๙ ก.ย. ๖๑ – ๕ ต.ค. ๖๑ ดังน้ี 

          สือ่มวลชนอาเซียน และสำนักข>าวระหว>างประเทศแทบไม>มรีายงานข>าวเกี่ยวกบัจงัหวัดชายแดนภาคใต9 มีแต> Benarnews สือ่ที่ได9รบัเงินทุนสนับสนุนจากหน>วยงาน

รัฐบาลสหรฐัที่เผยแพร>บทวิเคราะห+แนวนโยบายแก9ปcญหาความขัดแย9งในจังหวัดชายแดนภาคใต9ของ พล.ท.พรศักด์ิ พูลสวัสด์ิ แม>ทัพภาคที่ ๔ ที่เพิ่งรับตำแหน>งเมื่อวันที่ ๑ 

ตุลาคม ๒๕๖๑ ว>า น>าจะใช9แนวทางประนีประนอม และปรองดอง 
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          ขณะที่สื่อมาเลเซีย สำนักข>าว Bernama รายงานการจบักุมผู9ต9องหายาเสพติดรายใหญ>ที่จงัหวัดอยุธยาพร9อมของกลางยาเสพติดมลูค>าประมาณ ๒ พันล9านบาท 

ก>อนที่ยาเสพติดล็อตน้ีจะถูกลักลอบส>งออกไปยังประเทศมาเลเซียเพื่อกระจายออกสู>ตลาดโลก  

          และประเด็นข>าวมุขมนตรีรัฐมะละกาเจรจาสายการบินหลายแห>งเช>น Air Asia และ Malindo Air เตรียมเป�ดเส9นทางบินจากประเทศไทยบินตรงสู>มะละกา ซึง่เป�น

รัฐทีส่องที่ติดกับไทยที่เตรียมเป�ดเส9นทางบินตรงเช่ือมไทยเพือ่ส>งเสริมการท>องเที่ยว ก>อนหน9าน้ีรัฐกลันตันเพิ่งเป�ดเที่ยวบนิจากสรุาษฏร+ธานีกับโกตาบารู เมอืงเอกรัฐกลันตัน 
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๒. ผลการวิเคราะหSสารสนเทศด*านการประชาสมัพันธS ประจำวันท่ี ๒๙ ก.ย. ๖๑ – ๕ ต.ค. ๖๑ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข2าวเชิงบวก และประเด็นข2าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๒๙ ก.ย. ๖๑ - ๕ ต.ค. ๖๑ ข>าวเชิงบวก (เส9นทบึสเีขียว) มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๒๘ (๑๕๒ ข>าวในสัปดาห+ทีแ่ล9ว (๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๖๑) ๑๐๙ ข>าวในสัปดาห+น้ี) 

สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกบั จชต. (เส9นทบึสีแดง) มีความถ่ี ลดลง ร9อยละ ๑๖ (๓๑ 

ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๖๑) ๒๖ 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/ปd จำนวนข2าวเชิงบวก (1) จำนวนข2าวเชิงลบ (2) ค2าสัดส2วน (3)=(1)/(2) 
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 
2018-09-29 11 5 2.2 
2018-09-30 8 0 8 
2018-10-01 21 6 3.5 
2018-10-02 21 1 21 
2018-10-03 18 3 6 
2018-10-04 15 4 3.75 
2018-10-05 15 7 2.14 

 15.57 3.86 4.03 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ2งเล็ง ในช2วงวันท่ี ๒๙ ก.ย. ๖๑ – ๕ ต.ค. ๖๑ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

                ในช>วงวันที่ ๒๙ ก.ย. ๖๑ - ๕ ต.ค. ๖๑ ไม>มีข>าวทั้งข>าวเชิงบวก และเชิงลบ ในประเด็นการพูดคุยเพือ่สันติ  

 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๒๙ ก.ย. ๖๑ - ๕ ต.ค. ๖๑ ข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน มีความถ่ีเพิ่มข้ึน ร9อยละ ๕๗ (๗ ข>าว ในสัปดาห+ทีแ่ล9ว (๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๖๑) ๑๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) โหดเหี้ยมสุดๆ ฆ>า ๒ แม>ลกู 

ในร9านน้ำชาปcตตานี และ ๒) คนร9ายปdวนปะนาเระ! ประกบยิง ผอ.โรงเรียนบ9านน้ำบ>อ โชคดีกระสุนคลาดหวิดตาย 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๒๙ ก.ย. ๖๑ - ๕ ต.ค. ๖๑ ข>าวเชิงบวกในประเด็นการเมอืงเกี่ยวกับ จชต. มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๗๐ (๑๗ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๖๑) ๕ 

ข>าวในสัปดาห+น้ี) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๒๕ (๔ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๖๑) ๓ 

ข>าวในสัปดาห+น้ี) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ๕ พรรค ชิง ๓ จว.ชายแดนใต9 และ ๒) เก็บตก แต>งต้ังโยกย9าย 

ข9าราชการหลายกระทรวง ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) น.ต.ประสงค+พูด: ทำไมไม>สัญจรไปที่ ๓ จว.ชายแดนใต9บ9าง (2) และ ๒) การแก9ไขปcญหาจากการแช>แข็ง ๓๐ 

ป�พัฒนาภาคใต9ไทย  
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยSสิน 

 
ในช>วงวันที่ ๒๙ ก.ย. ๖๑ - ๕ ต.ค. ๖๑ ข>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน มีความถ่ีเพิม่ข้ึน ร9อยละ ๕๐๐ (๕ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๖๑) ๓๐ 

ข>าว ในสัปดาห+น้ี) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ  เพิ่มข้ึน ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๔๔ (๙ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๖๑) ๕ ข>าว 

ในสัปดาห+น้ี) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) มทภ. ๔ ขึงขังปราบยาเสพติด ระบาด ๓ จว.ใต9-ลั่น ๓ เดือนเห็นผล, ๒) ผบ.ตร. 

จี้จบัมือยิงพ>อลูกกะพ9อ, ๗) มทภ. ๔ จบัมือ ศอ.บต. สร9างพืน้ที่ปลอดเหตุคนปลอดภัยจังหวัดชายแดนภาคใต9, ๘), แม>ทพัภาคที่ ๔ ลงพื้นที่เย่ียมชาวไทยพุทธจังหวัดยะลา 

หารือแนวทางการแก9ไขปcญหาในพื้นที่ร>วมกัน ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) คอลัมน+: ฉุก(ละหกุ)คิด: ไฟใต9ยังลกุโชน, ๒) กำลังพลตรงึ ๑ ต>อ ๑๐ ยังไม>สงบ ไฟใต9จ>อ ๑๕ ป� 

สูญงบ ๓ แสนล9าน และ ๓) ตรวจการบ9าน ๗ วันมาตรการควบคุมพิเศษที่หนองจกิ ปcตตานี  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๒๙ ก.ย. ๖๑ - ๕ ต.ค. ๖๑ ข>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกจิฯ มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๔ (๒๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๖๑) ๒๐ ข>าวใน สัปดาห+น้ี 

) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกจิฯ มี ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี ) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มแีนวโน9มฯ 

ต่ำค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) เป�ดตลาดนวัตวิถี คึกคัก, ๒) โครงการหมู>บ9านไก>-ปลาเพื่อความย่ังยืน, ๓) โหมขยายสนามบินบมูเมืองรอง, ๔) ไทยสมายล+ 

หนุนภาครัฐกับแคมเปญไทยเที่ยวไทย ไทยย่ังยืน ชวน เที่ยวเมืองรอง ลดหย>อนภาษีป� ๖๑, ๕) แม็คโคร รับซื้อลองกองคุณภาพ ช>วยเกษตรกรนราธิวาส, ๖) 

‘ป�ดทองหลังพระ’ไฟเขียว ๕๐ ล9าน ผลิตทุเรียนคุณภาพ ๓ จังหวัดใต9 และ ๗) ดีปpา’ผนึก ๑๖ พันธมิตร ปฏิวัติเอสเอม็อทีั่วประเทศมุ>งสู>ธุรกิจ ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> 

กระทรวงแรงงาน สรุปผลฝ�กอาชีพคนจน ๒ พันล9าน ยอดไม>เข9าเปpา เตรียมขยายเวลา  
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 ๓.๖ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๒๙ ก.ย. ๖๑ – ๕ ต.ค. ๖๑ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสทิธิมนุษยชน ได9แก> ๑) UN ร9อง รบ. มาเลเซียแก9ปcญหาวิวาห+เด็ก ไทยดีข้ึนหลงัมขี>าวฉาว 

แต>ปcญหายังม ีและ ๒) 'ศูนย+ทนายสิทธิ' แถลงโต9 กรณีศาลทหารห9ามเผยแพร>คำเบิก-รายงานกระบวนพิจารณาคดีฐนกร 

 ๓.๗ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

            ในช>วงวันที่ ๒๙ ก.ย. ๖๑ – ๕ ต.ค. ๖๑ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล ได9แก> อส.ทพ.ถูกยิงเสียชีวิตในห9องน้ำร9านอาหาร  

 ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปEญหา จชต. 

            ในช>วงวันที่ ๒๙ ก.ย. ๖๑ – ๕ ต.ค. ๖๑ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปcญหา จชต. ได9แก> ๑) จีที 200 เอาผิดแค>คนขาย แต>คนซื้อลอยนวล? 

และ ๒) ป.ป.ช.สอบทจุริตจัดซื้อ GT200 แล9วกว>า 80% 

 ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

           ในช>วงวันที่ ๒๙ ก.ย. ๖๑ – ๕ ต.ค. ๖๑ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส2งผลกระทบต2อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต2อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส2งผลกระทบต2อการรับรู* 

 
 

 

 

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

เทคโนโลยีในการแก*ไขปEญหา จชต. 

เหตุร*ายรายวัน 

สิทธิมนุษยชน 

การบำรุงขวัญกำลังพล 

การเมือง 

การช2วยเหลือประชาชน 

การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยSสิน 

กีฬา 

การศึกษา 

เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* 

การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทS 

การเยียวยา 

ยาเสพติด 

การยกระดับคุณภาพชีวิต 

วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 

กระบวนการยุติธรรม 

ความร2วมมือของภาคประชาชน 
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ประเด็นข2าวเชิงลบ 

๑. เทคโนโลยีในการแก*ไขปEญหา จชต. ๑) จีที 200 เอาผดิแค>คนขาย แต>คนซื้อลอยนวล?, ๒) DSIแจงจีที200ฟpองศาล16คดีปปช.โวคืบ80%  และ  ๓) 

ป.ป.ช.สอบทุจริตจัดซื้อ GT200 แล9วกว>า 80%  

๒. เหตุร*ายรายวัน ๑) โหดเหี้ยมสุดๆ ฆ>า 2 แม>ลูก ในร9านน้ำชาปcตตานี, ๒) คนร9ายปdวนปะนาเระ! ประกบยิงผอ.โรงเรียนบ9านน้ำบ>อ โชคดีกระสุนคลาดหวิดตาย, ๓) 

หวิดสิ้นช่ือ! ดักยิง ผอ.โรงเรียนดังปcตตานี - 14 ป�ครูเป�นเหย่ือ 182 ชีวิต, ๔) ปcตตานี-โจรใต9จัด 2 ชุดไล>ยิง ผอ.รร.ถูกยิงสวน รอดตายหวุดหวิด  และ  ๕) ปcตตานี-

โจรใต9โหด!!ยิง 2 แม>ลูกรบัจ9างปูกระเบื้องต>อหน9าชาวบ9านเสยีชีวิต  

๓. สิทธมินุษยชน ๑) UN ร9อง รบ. มาเลเซียแก9ปcญหาวิวาห+เด็ก ไทยดีข้ึนหลงัมีข>าวฉาวแต>ปcญหายังมี  และ  ๒) 'ศูนย+ทนายสิทธิ' แถลงโต9 

กรณีศาลทหารห9ามเผยแพร>คำเบกิ-รายงานกระบวนพิจารณาคดีฐนกร  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. ความร2วมมือของภาคประชาชน ๑) คอลัมน+: โลกน้ีมีรากหญ9า: เราคือ สื่อเลก็, ๒) ภาพข>าว: สนับสนุน, ๓) คอลมัน+: เรียงคนมาเป�นข>าว: สนับสนุน, ๔) ภาพข>าว: 

ส>งมอบอาคาร, ๕) ภาพข>าว: มอบ5แสน  และ  ๖) คอลัมน+: ข>าวสั้น: นราธิวาสพฒันาพื้นที่ปdา,  

๒. กระบวนการยุติธรรม ศาลปกครอง เพิม่ศาลภูมิภาคอีก 2 แห>ง เร>งสางคดี  

๓. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลัมน+: เดลินิวส+วาไรต้ี: จากถ้ำ..สู>คอนโดฯ.. รังนก ตำนานเช่ือมโยงเมืองปากพนัง, ๒) เพลินพพิิธภัณฑ+แหล>งเรียนรู9ใหม>๓) คอลมัน+: 

แวดวงการศึกษา: แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอิเหนา, ๔) ตะลุยสามจังหวัดชายแดนใต9...ชมความงามปลายด9ามขวาน (จบ), ๕) คอลัมน+: ตะลอนเที่ยว: เจ9าแม>มาจู 

หรือเจ9าแม>โต�ะโมะแห>งสุไหงโก-ลก เทพธิดาแห>งท9องทะเล  และ  ๖) ภาพข>าว: สารทเดือนสิบ,  

๔. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ผวาขยะพิษเกลือ่น23จว.ชายฝc¡งทะเลเข9าข้ันวิกฤติ, ๒) หมอสุขุมฟ�ตเซ็นคำสัง่ย9าย แพทย+-ผอ.รพ.4ฉบบัรวด, ๓) 

ปศุสัตว+ปcตตานีหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กในถ่ินธุรกันดาร สานต>อพระราชดำรสิมเด็จพระเทพฯ  และ  ๔) เดินหน9าบริหารน้ำภาคใต9 7,195โครงการงบ29,699ล. 

แก9ปcญหาท>วม-แล9งซ้ำซาก,  

๕. ยาเสพติด ๑) ภาพข>าว: ตรวจฉ่ี, ๒) ชุมพรแถลงจบัยาบ9า4.2แสนเม็ด มลูค>ากว>า100ล9าน, ๓) 2ม9งซุกยาบ9า 4.2 แสนเม็ด บรรทกุมากบัผัก หวังตบตา ตร. แต>ไม>รอด  
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และ  ๔) รวบสองหนุ>มเชียงรายขับกระบะขนยาบ9า100ล9านล>องใต9,  

๖. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทS ๑) สาวงิ้วรำ่ไห9โผกอดมารดา!พลัดพราก29ป� แม>เผยเพื่อนสนิทขโมยลูก-ปcดขายแลกเหล9า  และ  ๒) 

พยาบาลสาวน้ำใจงาม!ปc¥มหัวใจคนเจ็บจากอบุัติเหตุรถชน,  

๗. การเยียวยา มอบเงินเยียวยาทายาทผู9รับเหมาสร9างมสัยิด ถูกยิงดับที่ทุ>งยางแดง  

๘. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) คอลัมน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: เป�ดตลาดนวัตวิถี คึกคัก, ๒) โครงการหมู>บ9านไก>-ปลาเพื่อความย่ังยืน, ๓) โครงการหมู>บ9านไก>-

ปลาเพื่อความย่ังยืน, ๔) โหมขยายสนามบินบูมเมืองรอง, ๕) แนวโน9มธุรกิจ/อุตสาหกรรม 2561-2563 : ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม, ๖) ไทยสมายล+ 

หนุนภาครัฐกับแคมเปญไทยเที่ยวไทย ไทยย่ังยืน ชวน เที่ยวเมืองรอง ลดหย>อนภาษีป� 61, ๗) แม็คโคร รบัซือ้ลองกองคุณภาพ ช>วยเกษตรกรนราธิวาส, ๘) 

สมุยโชว+มหกรรมอาหาร14จว.ใต9, ๙) บิ๊กอู¦ ป�ดจ�อบต>ออายุแรงงานประมงกัมพูชาเยอะสุด, ๑๐) ‘ป�ดทองหลังพระ’ไฟเขียว50ล. ผลิตทเุรียนคุณภาพ3จงัหวัดใต9, ๑๑) 

ททท.นำสื่อมวลชนชมชุมชน70ไร>คลองเตยเป�ดประสบการณ+ท>องเที่ยวแนวใหม>, ๑๒) ชง “สมคิด” แก9ราคามะพร9าวตกต่ำ, ๑๓) เทศกาลกินเจมาแล9ว 9-

17ต.ต.เยาวราชจัดขบวนแห>บุปผชาติ เฟpนหาสาวพรหมจรรย+ เป�นองค+สมมุติเจ9าแม>กวนอิม, ๑๔) บิ๊กตู>ลงพื้นที่ 

จว.ลำพูนโปรโมทเมืองรองด9วยแพ็กเกจโครงการไทยเที่ยวไทยไทยย่ังยืน, ๑๕) คอลัมน+: รายงานพเิศษ: ฟ©¥นชีวิตตลาดน้ำบางน9อย สร9างงาน สร9างรายได9ให9ชุมชน, ๑๖) 

อุตฯท>องเที่ยวปลายป�คึก ทุกส>วนโหมบูม “เมืองรอง”, ๑๗) สหกรณ+ชาวสวนยางภาคใต9ได9รับรองมาตรฐานมอก. เป�นใบเบกิทางพัฒนาการแปรรปูผลิตภัณฑ+ยางพารา  

และ  ๑๘) ดีปpา’ผนึก 16 พันธมิตร ปฏิวัติเอสเอม็อีทั่วประเทศมุ>งสู>ธุรกจิดิจิทลั เงินสะพัดกว>า 16.8 ล9านบาท สร9างผู9นำธุรกิจเกิน 100 ราย,  

๙. การศึกษา ๑) คอลมัน+: สดจากเยาวชน: พลงัอ>านแดนใต9 พัฒนาเด็กวัยเยาว+, ๒) ศูนย+ประสานงานบริหารการศึกษาจงัหวัดชายแดนใต9 

จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร+20ป�, ๓) เป�ดถกแผน20ป�การศึกษาจว.ชายแดนใต9, ๔) มธ.ลงพื้นที่ศึกษาจ>ายเงินอุดหนุนช>วยเหลือเด็กแรกเกิด หนุนรัฐจ>ายถึง 

6 ขวบ, ๕) คอลัมน+: ทรงสร9างประโยชน+สุขสู>ปวงประชา: สอศ.น9อมนำพระราโชบายสร9างคนดีมีคุณธรรม ผ>านโครงการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ+ฯภาคใต9ชายแดน (จบ)  และ  

๖) ภาพข>าว: บุคคลแนวหน9า: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี,  

๑๐. กีฬา ๑) ‘บิก๊น9อย’ เป�ดย่ิงใหญ>โครงการ ‘สามัคคีสัมพนัธ+ สานฝcนห9องเรียนกีฬา’ ครั้งที ่3 สร9างนักกีฬาฟุตบอลหญิง, ๒) ภาพข>าว: อีซูซุมอบลูกฟุตซอล  และ  ๓) 

ภาพข>าว: ทดเวลาเจ็บ: คว9าแชมป«,  

๑๑. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยSสิน ๑) ปราบยา-รื้อระบบลาดตะเวน ดับไฟใต9สไตล+บิ๊กเดฟ, ๒) มทภ.4ขึงขังปราบยาเสพติด ระบาด3จว.ใต9-
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ลั่น3ด.เห็นผล, ๓) เป�ดใจบิ๊กเดฟดับไฟใต9 ดูแลดุจครอบครัวเดียวกัน, ๔) ผบ.ตร.จี้จบัมือยิงพ>อลูกกะพ9อ, ๕) "บิ๊กอาร+ท" ส>งไม9ต>อ "บิก๊เดฟ" สานงานทัพภาค 4 - ดับไฟใต9, 

๖) ลุยปราบยา 7,000 เปpาหมาย - รื้อระบบลาดตระเวนใหม>...ดับไฟใต9สไตล+ "บิ๊กเดฟ", ๗) วีรบรุุษเอ็กซ+ สุนัขตำรวจพลีชีพ ช>วย 5 เจ9านายรอด สู9โจรใต9แบ>งแยกดินแดน, 

๘) ฟ�ต! มทภ.4 ลงพบชาวไทยพุทธยะลา รบัปากพร9อมแก9ปcญหา จชต., ๙) มทภ.4จับมือศอ.บต. สร9างพื้นทีป่ลอดเหตุคนปลอดภัยจงัหวัดชายแดนภาคใต9, ๑๐) 

มทภ.4คนใหม>ประชุมแถลงแผนนโยบาย สร9างสันติสุขชายแดนภาคใต9ประจำป�62, ๑๑) แม>ทพัภาค4ลุยดับไฟใต9 มุ>งสันติวิธี ขีดเส9น3เดือนล9างบางภัยแทรกซ9อน‘ยานรก’, 

๑๒) พลโทพรศักด์ิ พูลสวัสด์ิ เข9าเย่ียมคารวะจุฬาราชมนตร ีในโอกาสรบัตำแหน>งแม>ทัพภาค4, ๑๓) ภาพข>าว: ส>งมอบหน9าที่, ๑๔) ลุยปราบยา 7,000 เปpาหมาย-

รื้อระบบลาดตระเวนใหม>..., ๑๕) ภาพข>าว: พบปะไทยพทุธ, ๑๖) Secretary-General: New plans to develop cooperation with international parties 

concerned with combating terrorism and extremism, ๑๗) มทภ. 4 เข9าเย่ียมคารวะจุฬาราชมนตรี พร9อมเสนอแนวทางขจัดภัยยาเสพติด เน9นสันติวิธี 

และกฎหมายเป�นหลัก, ๑๘) http://www.southpeace.go.th/th/News/General/new-610930-1.html, ๑๙) แม>ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่เย่ียมชาวไทยพุทธจังหวัดยะลา 

หารือแนวทางการแก9ไขปcญหาในพื้นที่ร>วมกัน, ๒๐) ชาวไทยพุทธปcตตานี พร9อมสนับสนุนแม>ทัพภาคที่ 4 เดินหน9าแก9ปcญหาไฟใต9, ๒๑) ไทยพุทธนราธิวาส เช่ือมั่น 

แม>ทัพคนใหม> หลังลงพื้นที่พบปะพูดคุย, ๒๒) แม>ทัพภาคที่ 4 ประชุมแถลงแผนนโยบายการเสริมสร9างสันติสุขจงัหวัดชายแดนภาคใต9ประจำป� 2562, ๒๓) มทภ. 4 

พบปะผู9นำศาสนา รบัฟcงปcญหา และร>วมหารือแนวทางแก9ไขปcญหาพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต9  และ  ๒๔) หยุดพาโจรกลบับ9าน! พระ-ชาวบ9านฝาก‘มทภ.4’ดูแลไทยพทุธ 

แยกปลาจากน้ำ อย>า2มาตรฐาน,  

๑๒. การช2วยเหลือประชาชน ภาพข>าว: บุคคลแนวหน9า: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

๑๓. การเมือง ๑) 5 พรรค ชิง3จว.ชายแดนใต9, ๒) (ต>อ1) 4รมต.ร>วมวันน้ี ประชุมพปชร., ๓) 25 ขุนพลพรรคเน้ือหอม พลังประชารัฐ ทำอะไร เป�นใคร สายคอนเน็กช่ัน  

และ  ๔) เก็บตก แต>งต้ังโยกย9ายข9าราชการหลายกระทรวง,  

๑๔. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) ช็อก ทหารพรานไปน่ังกินอาหาร ขอเข9าห9องน้ำ ยิงหัวฆ>าตัวตาย!  และ  ๒) ภารกิจครั้งสุดท9ายของ "บิ๊กทหาร-ตำรวจ" ก>อนเกษียณ 30 

ก.ย.,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต2อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต2อสถานการณS จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จากสัปดาห+ที่แล9ว (๒๒ - ๒๘ 

ก.ย. ๖๑) ร9อยละ ๑๒ (๒.๓๑ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๒๙ ก.ย. ๖๑ - ๕ ต.ค. ๖๑) ๒.๐๓ ในสัปดาห+น้ี ) ในมิติของแนวโน9มการรบัรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ลดลง 
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต2างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๒๙ ก.ย. ๖๑ – ๕ ต.ค. ๖๑ 

    สือ่มวลชนอาเซียน และสำนักข>าวระหว>างประเทศแทบไม>มีรายงานข>าวเกี่ยวกบัจงัหวัดชายแดนภาคใต9 มีแต> Benarnews สื่อที่ได9รับเงินทุนสนับสนุนจากหน>วยงาน

รัฐบาลสหรฐัที่เผยแพร>บทวิเคราะห+แนวนโยบายแก9ปcญหาความขัดแย9งในจังหวัดชายแดนภาคใต9ของ พล.ท.พรศักด์ิ พูลสวัสด์ิ แม>ทัพภาคที่ ๔ ที่เพิ่งรับตำแหน>งเมื่อวันที่ ๑ 

ตุลาคม ๒๕๖๑ ว>า น>าจะใช9แนวทางประนีประนอม และปรองดอง 

    ขณะที่สื่อมาเลเซีย สำนักข>าว Bernama รายงานการจบักุมผู9ต9องหายาเสพติดรายใหญ>ทีจ่ังหวัดอยุธยาพร9อมของกลางยาเสพติดมลูค>าประมาณ ๒ พันล9านบาท ก>อนที่

ยาเสพติดล็อตน้ีจะถูกลกัลอบส>งออกไปยังประเทศมาเลเซียเพื่อกระจายออกสู>ตลาดโลก  

    และประเด็นข>าวมุขมนตรรีัฐมะละกาเจรจาสายการบินหลายแห>งเช>น Air Asia และ Malindo Air เตรียมเป�ดเส9นทางบินจากประเทศไทยบินตรงสู>มะละกา ซึง่เป�น

รัฐทีส่องที่ติดกับไทยที่เตรียมเป�ดเส9นทางบินตรงเช่ือมไทยเพือ่ส>งเสริมการท>องเที่ยว ก>อนหน9าน้ีรัฐกลันตันเพิ่งเป�ดเที่ยวบนิจากสรุาษฏร+ธานีกับโกตาบารู เมอืงเอกรัฐกลันตัน 
 
๕.๑ benarnews.org รายงานบทวิเคราะห+แนวทางแก9ไขปcญหาจงัหวัดชายแดนภาคใต9ของพล.ท.พรศักด์ิ พลูสวัสด์ิ แม>ทัพภาคที่ ๔ที่เพิ่งรับตำแหน>งเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม  

โดยบทวิเคราะห+ช้ืนน้ีเขียนโดยดอย ปาทาน อดีตผู9สื่อข>าวทีผ่ันตัวเองเป�นนักวิเคราะห+สถานการณ+จงัหวัดชายแดนภาคใต9 

ดอน พูดถึงภารกิจแรกๆของแม>ทัพภาคที่ ๔ คนใหม>ทีเ่ดินทางเข9าเย่ียมคารวะจุฬาราชมนตรี ว>า เป�นสัญญลกัษณ+และการแสดงไมตรีจิตอันดี 

อดีตแม>ทัพภาคที่ 4 พลโท ป�ยวัฒน+ นาควานิชไม>ได9เหลอืช>องงานหรือโอกาสให9 พล.ท.พรศักด์ิ พูลสวัสด์ิ สานต>อมากนัก แต>กลับทิง้ภาระหลายประการและปcญหาให9ต9อง

สาง ก>อนอำลาตำแหน>ง 

ผู9สงัเกตการณ+จำนวนมาก รวมทั้งลูกน9องใต9สงักัดเห็นว>าพลโท ป�ยวัฒน+ นาควานิช ซึ่งนิยมการพูดจาแบบตรงไปตรงมาและมีแนวทางการแก9ปcญหาแบบยิงโดยไม>เลง็น้ัน ไม>

ก>อผลดีต>อกลยุทธ+ดับไฟใต9ในพื้นทีท่ี่เกิดเหตุการณ+รุนแรง จนเป�นเหตุให9มีผู9เสียชีวิตร>วม 7,000 ราย ส>วนใหญ>เป�นชาวไทยมุสลิม นับต้ังแต>เดือนมกราคม 2547 เป�นต9นมา 

แต>ดูเหมือนพลโท ป�ยวัฒน+ นาควานิชไม>เห็นว>าแนวทางของตน เป�นการทำให9ช>องว>างระหว>างรัฐไทยกับชาวมุสลิมในพื้นที่กว9างย่ิงข้ึนไปอกี โดยเฉพาะอย>างย่ิง นัก

เคลื่อนไหวทางการเมืองและนักปกปpองสทิธิมนุษยชนรุ>นใหม> ที่เรียกร9องให9มกีารพจิารณามาตรการความมั่นคงทีส่ร9างความขัดแย9ง และการให9ข>าวเกินจริง 
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ขณะน้ี ยังไม>เป�นที่แน>ชัดว>า พลโท พรศักด์ิจะนำกลเม็ดและกลยุทธ+แบบใดมาใช9 แต>ทหารในพื้นที่น้ีกล>าวกันว>า ช>วงที่พลโท พรศักด์ิดำรงตำแหน>งน้ีจะเป�นช>วงเวลาที่มีการ

ประนีประนอมและปรองดอง หรอืย>างน9อยที่สุดกจ็ะนำพาชาวไทยและชาวมุสลมิก9าวไปสู>แนวทางน้ันด9วยกัน 

(Lt. Gen. Pornsak Poonsawas, the newly appointed commander of the Fourth Army Region, paid a courtesy visit to the Sheikhul Islam to 

formally introduce himself before taking up the post as he seeks to quell insurgencies in the Malay provinces in Thailand’s Deep South. 

While separatist conflict is largely confined to the Muslim-majority Deep South, Pornsak’s visit to the senior-most Islamic figure of the country 

was largely symbolic and nothing less than a gesture of goodwill. 

His predecessor, Lt. Gen. Piyawat Nakwanich, did not leave Pornsak much to work with. In fact, Pornsak will have to pick up the pieces and 

clean up the mess that Piyawat left behind. 

Many observers, including men under his command, saw Piyawat’s tough-talking, shoot-from-the-hip style as counter-productive for Thailand's 

counter-insurgency strategy in this historically contested region where about 7,000 people, mostly Muslims, have been killed since January 

2004. 

Piyawat did not seem to care that his approach drove a bigger wedge between the Thai state and the local Malay Muslims, especially the 

young political activists and human rights advocates who consistently called him out over controversial security measures and exaggeration. 

Soldiers say that Pornsak’s term will be one of reconciliation, or at least a step toward that direction, between the state and the Malays.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/english/commentaries/far-south-view/new-commander-10022018171706.html 
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๕.๒ สำนักข>าส Bernama รายงานเมือ่วันที่ ๕ ตุลาคม เกี่ยวกับปฏิบัติการของตำรวจไทยทีจ่ับกมุผู9ต9องหาคดียาเสพติด ๒ คน พร9อมของกลางยาเสพติดประเภท Crystal 

Methaaphetaine น้ำหนัก ๗๐๐ กิโลกรัม มูลค>าประมาณ ๒ พันล9านบาท  

ผู9ต9องหาทั้งสองคนอายุประมาณ ๒๕ ป� ถูกจับกุมพร9อมของกลางยาเสพติดบรรจุในซองบรรจุชา ที่คลงัสินค9าแห>งหน่ึงทีอ่ำเภอบางปะอิน จ.อยุธยา  

พลตำรวจเอกเฉลมิเกียรติ ศรีวรขาน รองผู9บัญชาการตำรวจแห>งชาติ แถลงว>า ผู9ต9องหาทั้งสองคนเตรียมนำยาเสพติดล็อตใหญ>ลกัลอบส>งออกไปยังประเทศเพื่อนบ9านเพื่อ

กระจายออกสู>ตลาดโลก 

แต> Bernama ขยายความว>า ประเทศเพื่อนบ9านที่รองผู9บัญชาการรตรำวจแอห>งชาติพูดถึงคือ ประเทศมาเลเซีย  

(Two local men were arrested by  Thai  police in Ayutthaya, central Thailand as they were about to send 700kg "Ice" (Crystal Methaphetamine) 
valued at 2 billion Baht (RM263 million) to southern Thailand which borders Malaysia. 
According to Deputy National Police chief Gen Chalermkiat Sriworakhan, from southern Thailand the drugs were to be smuggled to a 
neighbouring country he did not name. 
"The drugs were destined for a neighbouring country, which is used (by the syndicate) as a transit destination. From this neighbouring country, the 
drugs would be distributed to other (foreign) markets," he told the media here about the latest seizure of the party drug. 
The two men.  in their mid-20s, were arrested two days ago at a warehouse in Bang Pra-in, Ayutthaya along with the drugs, which were 
disguised as a tea packages. ) 
 

ที่มาข9อมลู ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1650061 

 

๕.๓ สำนักข>าว Bernama รายงานเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน อ9างคำให9สัมภาษณ+ของแอดลี ซาฮารี มุขมนตรีรฐัมะละกา ระบุว>า ปลายป�น้ีมะละกาจะมีเที่ยวบินตรงจาก

ประเทศไทยและอินโดนีเซีย เช่ือมสนามบินนานาชาติมะละกากับอีกหลายเมอืงในประเทศไทยและอินโดนีเซีย พร9อมทั้งเป�ดเผยว>า รัฐบาลรฐับมะละกาได9เป�ดการเจรจากบั  

Air asia และMalindo  air เพื่อแสวงหาความร>วมมือเป�ดเส9นทางบินใหม>เข9าสู>สนามบินนานาชาติมะละกา 

ทั้งน้ีมะละกามีนโยบสายสนับสนุนการเป�ดเส9นทางบินใหม>เพื่อสนับสนุนการท>องเที่ยว ด9วยการยกเว9นการจัดเก็บภาษีผู9โดยสารเป�นเวลา ๕ ป� 
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(Melaka will strengthen its ties with Thailand and Indonesia through new flight routes based on air agreement among the three parties. 

Its Chief Minister Adly Zahari said several new routes from the Melaka International Airport (LTAM) to Indonesia and Thailand are expected to 

open by the end of the year. 

“We already have an air agreement with Indonesia and Thailand and the relationship or cooperation will be enhanced from time to time,” he 

told reporters after attending the 15th Chief Ministers and Governors’ Forum of the Indonesia-Malaysia-Thailand Growth-Triangle here, today. 

He said the Malacca government had also held discussions with several airlines including Air Asia and Malindo Air last week to formulate 

cooperation to open up more new routes to Indonesia and Thailand.   He said Melaka had also received the cooperation of the Transport 

Ministry to improve the service of the air transport system in the state including its facilities at the LTAM especially its runway. 

Adly said that passenger tax exemption granted within five years to airlines operating in LTAM was also among the initiatives of the Transport 

Ministry in an effort to encourage more airlines to operate at the LTAM in the future.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.malaymail.com/s/1677980/melaka-to-boost-ties-with-thailand-indonesia-through-air-pact 
 


