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บทสรุปผู้บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการน าเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑ - ๗ ก.ย. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๖ 
เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ - ๓๑ ส.ค. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๓๑ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ - ๓๑ ส.ค. ๖๑) 
 ภาพข่าวส าคัญเชิงลบ ได้แก่  

๑) สิทธิมนุษยชน: ๑) ลดาวัลลิ์ วอนรัฐบาลอย่าละเลยการละเมิดสิทธิเด็กในภาคใต้  และ  ๒) อาศัยช่องโหว่กฎหมาย เปิดธุรกิจแต่งงานกับเด็ก การันตีท า ไม่ได้
ยินดีคืนเงิน 

๒) ทุจริตคอร์รัปชั่น: เปิด ๔ พฤติการณ์โกง...โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ชายแดนใต้  
๓) เหตุร้ายรายวัน: ๑) คนร้ายฆ่าโหด ดักยิงชาวบ้านที่ยะรัง ลั่น ๕ นัดดับคาหน้าบ้าน, ๒) โจรใต้เหี้ยมลากผัวเมีย ร้านเฟอร์ฯขึ้นโต๊ะ จ่อยิงดับ ๒ ศพ, และ ๓) ยิง

โหด ๓ ศพ โจรใต้ป่วนไล่ก่อเหตุมั่ว 
         ภาพข่าวส าคัญเชิงบวก ได้แก่  

๑. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต: มหกรรมศิลปวัฒนธรรม ที่ ม.อ.ปัตตานีภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
๒. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) ผบ.ทบ.พอใจ ผลงาน ๒ ปี ยัน ไม่เล่นการเมืองหลังเกษียณ มั่นใจ มทภ.๔ คนใหม ่และ ๒) ผลพิสูจน์ปลอกกระสุนยิง ตา-ยาย

เทพา ชี้ชัดฝีมือโจรใต้  
๓. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) “รันเวย์” สะพานเชื่อมบาติกสู่ชายแดนใต้วัฒนธรรมและวิถีชีวิต, ๒) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดสาขาเบตง อย่างเป็น

ทางการ และ ๓) ประชาชน ๑๔ จว.ใต ้เชื่อมั่นเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน  
๔. ยาเสพติด: ๑) จับยาบ้ากว่า ๒ แสนเม็ด และ ๒) ยึดกัญชาทลายเครือข่ายข้ามชาติ 
๕. การช่วยเหลือประชาชน: หน่วยทหารช่างเฉพาะกิจส่งมอบเส้นทางตามโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ช ารุดเสียหายในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

และ ๔ อ าเภอของจังหวัดสงขลา 
๖. การเมือง: บิ๊กตู่ หายเหนื่อย! เด็กชายแดนใต้ห่วง 
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 จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกท่ีมีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง ร้อยละ ๑๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ - ๓๑ ส.ค. 
๖๑) 
 ในส่วนของประเด็นส าคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๑ – ๗ ก.ย. ๖๑ ดังนี้ 
          สัปดาห์นี้ แทบไม่ปรากฏรายงานข่าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสื่อต่างประเทศ มีเพียงสองประเด็นข่าว คือ ประเด็นการแต่งงานกับเด็กหญิง (child 
marriage) ซึ่งรายงานโดย The Guardian สื่อประเทศอังกฤษ ที่ระบุว่า ชายมาเลเซียนิยมเดินทางมาจดทะเบียนสมรสกับเจ้าสาววัยเด็กหญิงกับโต๊ะอิหม่ามในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของไทยเนื่องจากมีข้ันตอนที่ไม่เข้มงวด เหมือนการจดทะเบียนสมรสภายใต้กฎหมายอิสลาม ที่ศาลชารีอะห์ในประเทศมาเลเซีย การจดทะเบียนสมรส
ระหว่างชายมาเลเซียที่มีภรรยามากกว่า ๑ คนกับเจ้าสาววัยเด็กหญิงจึงกลายเป็นธุรกิจในประเทศไทย ส าหรับประเด็นที่ ๒ คือ ประเด็นเกี่ยวกับการตั้งตันสรี อับดุล ราฮีม 
อดีตผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติมาเลเซียที่เคยถูกพิพากษาจ าคุก ๒ เดือนในความผิดซ้อมท าร้ายร่างกายนายอันวาร์ อิบราฮิม ช่วงที่ถูกควบคุมตัวด าเนินคดีในปี ๒๕๔๑ 
ดังนั้นการแต่งตั้งให้อับดุล ราฮีม เป็นผู้อ านวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย จึงเป็นประเด็นที่สื่อมาเลเซียให้ความสนใจว่า นายอนั
วาร์ อิบราฮิม และผู้สนับสนุนจะมีปฏิกริยาอย่างไร ซึ่งล่าสุดนายอันวาร์ หัวหน้าพรรค PKR ให้สัมภาษณ์ว่า “ควรให้เกียรติดุลพินิจของนายแพทย์มหาเธร์ นายกรัฐมนตรี” 
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๒. ผลการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์ ประจ าวันที่ ๑ – ๗ ก.ย. ๖๑ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน้มความถี่ การน าเสนอประเด็นข่าวเชิงบวก และประเด็นข่าวเชิงลบ 

 

ในช่วงวันที่ ๑ - ๗ ก.ย. ๖๑ ข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีความถ่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๖ (๑๔๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ - ๓๑ ส.ค. ๖๑) ๑๕๑ ข่าวในสัปดาห์นี้) ส าหรับในมิติ
ของแนวโน้มความถ่ี (เส้นปะสีน้ าเงิน) มีแนวโน้มฯ เพ่ิมข้ึน ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีความถี่ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๓๑ (๓๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แลว้ 
(๒๕ - ๓๑ ส.ค. ๖๑) ๔๖ ข่าวในสัปดาห์นี้) ส าหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ เพิ่มข้ึน 
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๒.๒ ค่าสัดส่วนระหว่างข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ 

เมื่อน าจ านวนข่าวเชิงบวก และจ านวนข่าวเชิงลบ ในแต่ละวันมาค านวณหาค่าสัดส่วน ระหว่างข่าวเชิงบวกกับข่าวเชิงลบ พบว่าในแต่ละวันจะมีค่าสัดส่วนฯ ดังนี้ 
วัน/เดือน/ปี จ านวนข่าวเชิงบวก (1) จ านวนข่าวเชิงลบ (2) ค่าสัดส่วน (3)=(1)/(2) 
2018-08-25 15 1 15 

2018-08-26 13 5 2.6 

2018-08-27 26 6 4.33 

2018-08-28 33 3 11 

2018-08-29 26 1 26 

2018-08-30 18 5 3.6 

2018-08-31 11 14 0.79 

 20.29 5 4.06 

2018-09-01 15 14 1.07 

2018-09-02 26 11 2.36 

2018-09-03 13 8 1.63 

2018-09-04 20 2 10 

2018-09-05 18 4 4.5 

2018-09-06 38 3 12.67 

2018-09-07 21 4 5.25 

 21.57 6.57 3.28 

 



 

                         สรุปสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการน าเสนอข่าวสารของสื่อมวลชน 
 
 

  

5 

๓. แนวโน้มในประเด็นที่เพ่งเล็ง ในช่วงวันที่ ๑ – ๗ ก.ย. ๖๑ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข 

 

ในช่วงวันที่ ๑ - ๗ ก.ย. ๖๑ ไม่มีทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ และมีแนวโน้มความถีล่ดลง  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน 

 

ในช่วงวันที่ ๑ - ๗ ก.ย. ๖๑ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีความถ่ีลดลง ร้อยละ ๔๕ (๒๔ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ - ๓๑ ส.ค. ๖๑) ๑๓ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของ
แนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) คาดฝีมือฮูไบดีละ รอมมือลีป่วนใต้, ๒) คนร้ายฆ่าโหด ดักยิงชาวบ้านที่ยะรัง ลั่น ๕ 
นัดดับคาหน้าบ้าน, ๓) โจรใต้เหี้ยมลากผัวเมียร้านเฟอร์ฯขึ้นโต๊ะ จ่อยิงดับ ๒ ศพ, และ ๔) ยิงโหด ๓ ศพ โจรใต้ป่วนไล่ก่อเหตุมั่ว 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 

ในช่วงวันที่ ๑ - ๗ ก.ย. ๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. มีความถี่เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๔ (๒๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ - ๓๑ ส.ค. ๖๑) ๒๒ ข่าวในสัปดาห์นี้) 
ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพ่ิมข้ึน ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถ่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๑๘๐๐ (๑ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ - ๓๑ ส.ค. ๖๑) ๑๙ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติ
ของแนวโน้มความถ่ี มีแนวโน้มฯ เพ่ิมข้ึน ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) แม่ทัพภาค ๔ แจงไม่ได้รู้จัก และเป็นญาติกับนายทะเบียนพรรคประชาชาติ, ๒) บิ๊กตู่หายเหนื่อย! 
เด็กชายแดนใต้ห่วง ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) วันนอร์ชูจ่านิวล้มฝ่ายอ านาจนิยมเปลี่ยนแปลงประเทศเทียบเท่า ๒๔๗๕ - ๑๔ ตุลา, ๒) เครือข่ายชุมชนชายแดนใต้ร้องขอ
ความเป็นธรรมแก้ปัญหาโลกร้อน และ ๓) พรรคการเมืองวอนคลายล็อก ให้ใช้สื่อโซเชียลได้ 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน 

 

ในช่วงวันที่ ๑ - ๗ ก.ย. ๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีความถ่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๒๒๘ (๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ - ๓๑ ส.ค. ๖๑) ๒๓ ข่าว ในสัปดาห์
นี้) ในมิติของแนวโน้มความถ่ี มีแนวโน้มฯ  เพ่ิมขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถ่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๑๐๐ (๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ - ๓๑ ส.ค. ๖๑) ๒ ข่าว ในสัปดาห์นี้) ใน
มิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ าค่อนข้างคงท่ี ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) บิ๊กเดฟนั่งแม่ทัพภาค ๔ ความท้าทายในภารกิจดับไฟใต้, ๒) ตร.มุ่งประเด็นเหตุความไม่สงบ 
เหตุคนร้ายยิงเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์เสียชีวิต, ๓) แม่ทัพโวยไฟใต้โชนอย่าโยนความมั่นคง จนท.แฉถล่มไฟฟ้าฯ อาจแค้นทวงหนี้ค่าไฟ, ๔) เปิดภาพสเกตช์ล่าคนร้ายยิงสามี
ภรรยาเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์เทพา, ๕) ขนโรฮีนจาข้ามไทย, และ ๖) ผอ.ศทช.ศทบ. ส่งมอบที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด พ้ืนที่ อ.กาบัง จ.ยะลา ภาพขา่วเชิงลบ ได้แก่ ๑) 
ทหารรับไฟใต้การข่าวไม่ดีพอ และ ๒) แม่ทัพภาค ๔ ยอมรับ "เสี่ยโจ"้ โผล่ปัตตาน ี
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ 

 

ในช่วงวันที่ ๑ - ๗ ก.ย. ๖๑ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถ่ีลดลง ร้อยละ ๓๔ (๓๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ - ๓๑ ส.ค. ๖๑) ๒๓ ข่าวใน สัปดาห์นี้ ) ในมิติ
ของแนวโน้มความถ่ี มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถ่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๒๐๐ (๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ - ๓๑ ส.ค. ๖๑) ๓ ข่าวใน
สัปดาห์นี้ ) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ าค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ‘รันเวย์’ สะพานเชื่อมบาติกสู่ชายแดนใต้, ๒) แอล แฟชั่นวีก Fall/Winter 
2018 ส่งท้ายงดงาม, ๓) สาธิตท าอาหารในงานของดีใต้, ๔) ๑๔ จว.ใต ้เชื่อมั่น ศก.เพ่ิมขึ้น, ๕) ชมเมืองปัตตานีนั่งรถจี๊ปขึ้นเขา, ๖) ‘ไมค์-ฐิสา’ ชิมผลไม้พุงกาง ติดใจควง
แม่เท่ียวเมืองเบตง, ๗) ๑๙ มหาวิทยาลัยผนึก อพท. ยกระดับท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขับเคลื่อน ศก., ๘) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดสาขาเบตง อย่างเป็นทางการ, ๙) “บิ๊ก
ตู่” สั่ง “สภาพัฒน์-บีโอไอ” ทบทวนแผนลงทุน ๑๐ เขตศก.พิเศษ-เพ่ิมการค้า-ท่องเที่ยว, ๑๐) กลุ่มไข่เค็มนางฟ้า อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา, ๑๑) แม่ทัพภาคท่ี ๔ ร่วมปัน่
พิชิตเบตง “ตานี-เบตง ยังคงโอเค” ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ และ ๑๒) มาเลย์ฉลองวันชาติจัดทัวร์เบตง ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) ตัวแทนบริษัทบุหรี่ ร้องศูนย์ด ารง
ธรรม บุหรี่เถื่อนตีตลาด ร้านค้าย่อยเตรียมปิดหนี, ๒) ยางถูก เหลือโลละ ๔๔ บาท เครือข่ายภาคใต้ จ่อบุกกรุง พบบิ๊กตู่ และ ๓) หอม-กระเทียมมาเลย์ทะลักไทย แฉขบวน
ค้าของเถื่อนขนผ่านชายแดนวันละ ๑๐๐ คัน/เลี่ยงภาษี-จ่ายใต้โต๊ะ 
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       ๓.๖ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช่วงวันที่ ๑ – ๗ ก.ย. ๖๑ มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ได้แก่ ๑) ลดาวัลลิ์ วอนรัฐบาลอย่าละเลยการละเมิดสิทธิเด็กในภาคใต้, และ ๒) อาศัยช่อง
โหว่กฎหมาย เปิดธุรกิจแต่งงานกับเด็ก การันตีท าไม่ได้ยินดีคืนเงิน 

 ๓.๗ ประเด็นการบ ารุงขวัญก าลังพล 

             ในช่วงวันที่ ๑ – ๗ ก.ย. ๖๑ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบ ารุงขวัญก าลังพล 

 ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. 
             ในช่วงวันที่ ๑ – ๗ ก.ย. ๖๑ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. 
 ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย 

            ในชว่งวันที่ ๑ – ๗ ก.ย. ๖๑ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย 
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๔. ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ และแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ 

 

 
 

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

สิทธิมนุษยชน

ทุจริตคอร์รัปช่ัน

เหตุร้ายรายวัน

การเมือง

กีฬา

การช่วยเหลือประชาชน

ยาเสพติด

ความร่วมมือของภาคประชาชน

เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

การศึกษา

การยกระดับคุณภาพชีวิต

การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์

วัฒนธรรม และวิถีชีวิต

อาชญากรรมในพ้ืนท่ี
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ประเด็นข่าวเชิงลบ 

๑. สิทธิมนุษยชน ๑) ลดาวัลลิ์ วอนรัฐบาลอย่าละเลยการละเมิดสิทธิเด็กในภาคใต้  และ  ๒) อาศัยช่องโหว่กฎหมาย เปิดธุรกิจแต่งงานกับเด็ก การันตีท าไม่ได้ยินดีคืนเงิน  
๒. ทุจริตคอร์รัปชั่น ๑) เปิด4พฤติการณ์โกง...โครงการจัดซื้อจัดจ้างชายแดนใต้, ๒) ป.ป.ท.ตรวจเพิ่ม 7 โครงการ "ชลประทานยะลา" พบผิดสเปค-เร่งแก้งานอ้ือ  และ  ๓) 
เปิด 4 พฤติการณ์โกง...โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ชายแดนใต้  
๓. เหตุร้ายรายวัน ๑) ภาพข่าว: ยิงพ่อค้าผัก, ๒) คาดฝีมือฮูไบดีละ รอมมือลีป่วนใต้, ๓) คนร้ายฆ่าโหด ดักยิงชาวบ้านที่ยะรัง ลั่น 5 นัดดับคาหน้าบ้าน, ๔) โจรใต้เหี้ยม
ลากผัวเมียร้านเฟอร์ฯขึ้นโต๊ะ จ่อยิงดับ2ศพ, ๕) ยิงไม่เว้นคนชรา! เหตุรุนแรงลามเทพา สองสามีภรรยาดับคาร้านเฟอร์นิเจอร์  และ  ๖) ยิงโหด3ศพโจรใต้ป่วนไล่ก่อเหตุมั่ว  
 
 

ประเด็นเชิงบวก 

๑. อาชญากรรมในพื้นที่ ๑) คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: มือมืดลอบเผารถยนต์, ๒) คอลัมน์: ข่าวสดทั่วไทย: สงขลา-จับมาเลย์ลักรถ  และ  ๓) คอลัมน์: ข่าวสดทั่ว
ไทย: สงขลา-งัดรถจ่าทหาร,  
๒. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) ภาพข่าว: สวดดุอาอ์, ๒) คอลัมน์: นิธิ เอียวศรีวงศ์: จากสุมาตราตะวันตก, ๓) คอลัมน์: t@fame: Farinata ปลายจวัก เชฟยีสต์-นกุล, ๔) 
ชมเมืองปัตตานีนั่งรถจี๊ปขึ้นเขา, ๕) เริ่มแล้ว มหกรรมศิลปวัฒนธรรม ที่ ม.อ.ปัตตานีภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์, ๖) ยะลาส่งเสริมเรียนรู้อัตลักษณ์ไทย-มาเลเซีย, 
๗) สนามพระ 02/09/61  และ  ๘) คอลัมน์: หน้าต่างภาพ,  
๓. การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ ๑) คอลัมน์: มุมมุสลิม: ฮัจญ์กษัตริย์ (1), ๒) คอลัมน์: มุมบริการ: กรมการปกครองประกาศผล การคัดเลือกปลัดอ าเภอ
ดีเด่น, ๓) ส านักงานไปรษณีย์ ร่วมกับอุทยานการเรียนรู้ยะลา จัดกิจกรรม "ที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก" (World Post Day)  และ  ๔) เลขาธิการ ศอ.บต. มอบโล่ยกย่องเชิด
ชูเกียรติแด่พระสงฆ์ อิหม่าม ครูและประชาชน ในพ้ืนที่ในกิจกรรม “คนด”ี ศรี จชต. ประจ าปี 2561,  
๔. การศึกษา ๑) สอศ. ตอบรับนโยบาย ศธ. ผลิต-พัฒนาคน เร่งเครื่องปั้นคนคุณภาพรองรับไทยแลนด์ 4.0, ๒) คอลัมน์: จับข่าวเอามาย า, ๓) สาวสอบครูผู้ช่วยนครศรีฯ
ดันเกิดอุบัติเหตุ คกก.ใจดีมาสอบสัมภาษณ์ให้ถึงรพ., ๔) คณะผู้บริหารส านักงานศาลยุติธรรมน าคณะเยาวชนของ “โครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน รุ่นที่ 6” เข้าเยี่ยม
คาระวะนายกรัฐมนตรี, ๕) สาวสอบผช.ครูสุดตื้นตัน!เกิดอุบัติเหตุพลาดสอบสัมภาษณ์ ก.ก.ให้โอกาสมาสอบถึงรพ., ๖) จิสด้าจับมือสวทช. คัด 2 สุดยอดผลงานวิจัยไป
อวกาศ ปี 2, ๗) ผู้ว่าฯ ปัตตานี เปิดงานมหกกรม ม.อ.วิชาการ แสดงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 11  และ  ๘) ผู้ว่าฯ ปัตตานี เปิดงานมหกกรม ม.อ.วิชาการ แสดงผลงาน
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ทางวิชาการ ครั้งที่ 11,  
๕. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) คอลัมน์: กลางกระแส: โรงพยาบาลที่เป็นมากกว่ารพ., ๒) คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: ชิงรางวัลดีเด่นสาขาท าสวน, ๓) คอลัมน์: จับ
กระแสภูมิภาค: ภาคใต้ประชุมรับมือน้ า, ๔) คอลัมน์: โลกสองวัย: พรุ่งนี้เปิดสัปดาห์ประกันภัย, ๕) คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: ชิงรางวัลดีเด่นสาขาท าสวน, ๖) คอลัมน์: 
จับกระแสภูมิภาค: ภาคใต้ประชุมรับมือน้ า, ๗) อธิบดีกรมปศุสัตว์ขยายผลพัฒนางานโครงการพระราชด าริในศูนย์ศึกษาฯ9แห่ง, ๘) สร้าง บ้านปลา ด้วยลูกถ้วย
ฉนวนไฟฟ้า สนับสนุนความม่ันคงทางอาหาร, ๙) องคมนตรีติดตามการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในเขตพ้ืนที่ปัตตานี และ ยะลา, ๑๐) คอลัมน์: ทรง
สร้างประโยชน์สุขสู่ปวงประชา: พระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า-ป่า-สัตว์น้ าจืดน้ าเค็ม (จบ), ๑๑) ขยายผลทฤษฎีใหม่ สู่การ
ปฏิบัติใช้ของราษฎร  และ  ๑๒) รวบสาวสอง จบแค่ ม.6 แฮกเฟซฯทหาร-ต ารวจ เลือกยศสูงๆ หลอกเหยื่อโอนเงิน,  
๖. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ๑) มะยาโก๊ะ ลาเต๊ะ ยิง 2 ศพเทพา, ๒) บิ๊กเดฟนั่งแม่ทัพภาค4 ความท้าทายในภารกิจดับไฟใต้, ๓) ตร.มุ่งประเด็น
เหตุความไม่สงบ เหตุคนร้ายยิงเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์เสียชีวิต, ๔) แม่ทัพโวยไฟใต้โชนอย่าโยนความมั่นคง จนท.แฉถล่มไฟฟ้าฯ อาจแค้นทวงหนี้ค่าไฟ, ๕) ไม่พลิก! "บิ๊ก
เดฟ" นั่งแม่ทัพ 4 คนใหม่ กับความท้าทายในภารกิจดับไฟใต้, ๖) เปิดภาพสเกตช์ล่าคนร้ายยิงสามีภรรยาเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์เทพา, ๗) ผลพิสูจน์ปลอกกระสุนยิงตา-
ยายเทพา ชี้ชัดฝีมือโจรใต้ จว.เยียวยา1ล้าน, ๘) ขนโรฮีนจาข้ามไทย, ๙) สั่ง4อ าเภอยกระดับรปภ.สูงสุด!คาดกลุ่ม’บูคอรี หล าโซะฆ่าผัวเมียเทพา, ๑๐) ต้องจับตัวให้ได้!บิ๊ก
แป๊ะสั่งล่ามือยิง2สามีภรรยาเสียชีวิตที่สงขลา  และ  ๑๑) ผอ.ศทช.ศทบ. ส่งมอบที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด พื้นที่ อ.กาบัง จ.ยะลา,  
๗. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ ๑) ‘รันเวย์’ สะพานเชื่อมบาติกสู่ชายแดนใต้, ๒) แอล แฟชั่นวีก Fall/Winter 2018 ส่งท้ายงดงาม, ๓) คอลัมน์: ถอดรหัสอาชีพ: 
สาธิตท าอาหารในงานของดีใต้, ๔) 14จว.ใต้เชื่อม่ันศก.เพ่ิมข้ึน, ๕) 14จว.ใต้เชื่อม่ันศก.เพ่ิมข้ึน, ๖) คอลัมน์: ชีพจรอปท., ๗) กนพ.หั่นค่าเช่าที่ราชพัสดุจูงใจลงทุนเขต
เศรษฐกิจ, ๘) ขอเอ็มโอยูต่างด้าว1.28หมื่นคน ท าประมงทะเลใน22จว., ๙) สงขลาเร่งผุดรับเบอร์ซิตี้ รอเอกชนจับจองที่ลงทุน, ๑๐) ชมเมืองปัตตานีนั่งรถจี๊ปขึ้นเขา, ๑๑) 
ภาพข่าว: เยือนใต้, ๑๒) จ่ายค่าตั๋วไทยสมายล์ผ่านคิวอาร์โค้ด, ๑๓) ‘ไมค์-ฐิสา’ ชิมผลไม้พุงกาง ติดใจควงแม่เที่ยวเมืองเบตง, ๑๔) 19มหาวิทยาลัยผนึกอพท.ยกระดับ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขับเคลื่อนศก., ๑๕) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดสาขาเบตง อย่างเป็นทางการ, ๑๖) “บิ๊กตู่” สั่ง “สภาพัฒน์-บีโอไอ” ทบทวนแผนลงทุน 10 เขต
ศก.พิเศษ-เพ่ิมการค้า-ท่องเที่ยว, ๑๗) บขส.ดันรายได้ผุดศูนย์รับส่งพัสดุภูเก็ต, ๑๘) กลุ่มไข่เค็มนางฟ้า อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา, ๑๙) แม่ทัพภาคท่ี 4 ร่วมปั่นพิชิตเบตง 
“ตานี-เบตง ยังคงโอเค” ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่  และ  ๒๐) มาเลย์ฉลองวันชาติจัดทัวร์เบตง,  
๘. ความร่วมมือของภาคประชาชน ๑) บิ๊กไบท์ 4 ประเทศวิ่งหารายได้ซ้ือเตียงไฟฟ้า, ๒) องคมนตรี และคณะ ร่วมกับโต๊ะอิหม่าม ผู้น าศาสนา และราษฎรในปัตตานี สวด
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ดุอาร์ เพ่ือถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ๓) 2,215 เชื่อ บ้า กล้า ก้าว ภาคต่อ “ก้าวคนละก้าว”, ๔) ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เปิดโครงการเยาวชนและเครือข่าย
จิตอาสาพัฒนาป้องกันภัย หมู่บ้านต าบลท่าสาป ยะลา, ๕) 6 – 9 กันยา เดอะมอลล์ กรุ๊ป ชวนชมภาพยนตร์ “2215 เชื่อ บ้า กล้า ก้าว” ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย  และ  ๖) ทา
ทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มอบมุมหนังสือให้เด็กในพื้นที่ชายแดนใต้,  
๙. ยาเสพติด ๑) คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: บุกจับยาบ้า2แสนเม็ด, ๒) หาดใหญ่จับยาบ้า2แสนเม็ด, ๓) จับยาบ้ากว่า 2 แสนเม็ด ใช้แม่ยายกับลูกสาว 1 ขวบเป็น
เครื่องมือ  และ  ๔) คอลัมน์: ตระเวนข่าวทั่วไทย: ยึดกัญชาทลายเครือข่ายข้ามชาติ,  
๑๐. การช่วยเหลือประชาชน พิธีส่งมอบเส้นทางตามโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ช ารุดเสียหายในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา
จ านวน 3 เส้นทางในพื้นที่ จังหวัดสงขลา  
๑๑. กีฬา ๑) คอลัมน์: ข่าวสั้น: พัฒนาทักษะนักฟุตบอลเยาวชน, ๒) คอลัมน์: ตะลุยสังเวียนทั่วไทย: ทหารพรานยะลาจัดมวยช่วยเด็ก-ผู้ยากไร้, ๓) แม่ทัพภาคท่ี 4 ปิดการ
แข่งขันฟุตบอลสุไหงปาดี FA Cup ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561, ๔) ฉก. 418 และ พสบ.จชต. จัดการแข่งขันฟุตซอลกระชับมิตร สร้างความสามัคคี  และ  ๕) พัฒนาชุมชนรา
มัน จัด “แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์องค์กรสตรี”เชื่อมความสัมพันธ์,  
๑๒. การเมือง ๑) แม่ทัพภาค4แจงไม่ได้รู้จักและเป็นญาติกับนายทะเบียนพรรคประชาชาติ, ๒) บิ๊กตู่บอกใช้การเมืองแก้ไฟใต้, ๓) รายงานพิเศษ: ส่องไฟใต้ในมุมมองรัฐ-
คนพ้ืนที่, ๔) บิ๊กตู่ ปลุกวัยรุ่นไทยเลือกตั้ง สร้างก้าวแรกประชาธิปไตย ขจัดคนชั่ว, ๕) บิ๊กตู่หายเหนื่อย! เด็กชายแดนใต้ห่วง ปลุกไปลต.ชี้เลือกนายกฯ-สส.อยู่ในมือเรา, ๖) 
ว่าที่ ส.ส.เฮ! กกต.จ่อเพ่ิมจ านวนเก้าอ้ีเสริม 41 จังหวัด  และ  ๗) โฆษกกองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงแม่ทัพภาคท่ี 4 ยืนยันนามสกุล
คล้ายกัน แต่ไม่รู้จักกัน 
 
 
 
 
 
 
 

 ๔.๒ ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต่อสถานการณ์ จชต. 
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  จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดข้ึนจากการน าเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกท่ีมีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง จากสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ - ๓๑ 
ส.ค. ๖๑) ร้อยละ ๑๐ (๑.๙๙ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑ - ๗ ก.ย. ๖๑) ๑.๗๙ ในสัปดาห์นี้ ) ในมิติของแนวโน้มการรับรู้เชิงบวก มีแนวโน้มฯ ลดลง 
 
 
 
 

๕. ประเด็นส าคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๑ – ๗ ก.ย. ๖๑ 
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   สัปดาห์นี้ แทบไม่ปรากฏรายงานข่าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสื่อต่างประเทศ มีเพียงสองประเด็นข่าว คือ ประเด็นการแต่งงานกับเด็กหญิง (child marriage) ซึง่
รายงานโดย The Guardian สื่อประเทศอังกฤษ ที่ระบุว่า ชายมาเลเซียนิยมเดินทางมาจดทะเบียนสมรสกับเจ้าสาววัยเด็กหญิงกับโต๊ะอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
ไทยเนื่องจากมีข้ันตอนที่ไม่เข้มงวด เหมือนการจดทะเบียนสมรสภายใต้กฎหมายอิสลาม ที่ศาลชารีอะห์ในประเทศมาเลเซีย การจดทะเบียนสมรสระหว่างชายมาเลเซียที่มี
ภรรยามากกว่า ๑ คนกับเจ้าสาววัยเด็กหญิงจึงกลายเป็นธุรกิจในประเทศไทย ส าหรับประเด็นที่ ๒ คือ ประเด็นเกี่ยวกับการตั้งตันสรี อับดุล ราฮีม อดีตผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติมาเลเซียที่เคยถูกพิพากษาจ าคุก ๒ เดือนในความผิดซ้อมท าร้ายร่างกายนายอันวาร์ อิบราฮิม ช่วงที่ถูกควบคุมตัวด าเนินคดีในปี ๒๕๔๑ ดังนั้นการแต่งตั้งให้อับดุล 
ราฮีม เป็นผู้อ านวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย จึงเป็นประเด็นที่สื่อมาเลเซียให้ความสนใจว่า นายอันวาร์ อิบราฮิม และ
ผู้สนับสนุนจะมีปฏิกริยาอย่างไร ซึ่งล่าสุดนายอันวาร์ หัวหน้าพรรค PKR ให้สัมภาษณ์ว่า “ควรให้เกียรติดุลพินิจของนายแพทย์มหาเธร์ นายกรัฐมนตรี” 
 
๕.๑ The Malaymail Online รายงานเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ระบุว่าการแต่งงานระหว่างชายชาวมาเลเซียกับเด็กหญิงไทย ตามหลักกฏหมายอิสลามในประเทศไทย
เป็นธุรกิจที่เฟื่องฟูในจังหวัดชายแดนใต้ของไทย 
    สื่อมาเลเซียอ้างข้อมูลจากรายงานข่าว The Guardian สื่ออังกฤษ ซึ่งรายงานความเห็นของอัญชนา หีมนิมะ นักสิทธิเด็ก บอกว่า รัฐไทยอนุญาตให้ชาวมุสลิมสามารถ
น ากฏหมายอิสลามมาบังคับใช้เรื่องท่ีเกี่ยวกับครอบครัว รวมทั้งการแต่งงาน ท าให้เกิดช่องโหว่ของกฏหมายเปิดทางให้ชายชาวมาเลเซียที่ต้องการมีภรรยาหลายคนเดินทาง
มาจดทะเบียนแต่งงานกับเด็กหญิงไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ได้รับการอนมัติอย่างง่ายดายในประเทศมาเลเซีย 
The Guardian รายงานว่าผู้ชายชาวมาเลเซียที่ประสงค์จะมีภรรยามากกว่าหนึ่งคน นิยมเดินทางมาจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยเนื่องเพราะใช้เวลาน้อยกว่าไม่ยุ่งยาก 
เหมือนขั้นตอนการยื่นค าร้องขอแต่งงานผ่านศาลอิสลามในประเทศมาเลเซียซึ่งมีข้ันตอนการตอบค าถามที่ยุ่งยากและใช้เวลานานถึงหนึ่งปี 
ไม่มีการรวบรวมข้อมูลสถิติการแต่งงานของเด็กหญิงในประเทศไทย แต่ The Guardian อ้างข้อมูลตัวเลขจากส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไทยระบุว่า ในปี 
๒๕๕๙ เฉพาะโรงพยาบาลรัฐบาลในจังหวัดนราธิวาส จังหวดัเดียวมีรายงานว่า มีแม่วัยรุ่นจ านวน ๑,๑๐๐ คนให้ก าเนิดบุตร  
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(Cross-border marriages between Malaysian men and Thai girls are a profitable business for imams on the other side of the border, 
the Guardian reported. 

The UK daily reported Thai children’s rights activist Anchana Heemmina as saying that a legal loophole in Thai civil law, which allows Muslim 
communities to apply Islamic law to family matters, has enabled Malaysian men to cross into southern Thailand to engage in underage or 
polygamous marriages that would not be easily approved in Malaysia. 

The Guardian reported that many Malaysian men preferred to take a shortcut and come to Thailand to get married, as applying to do so in a 
Malaysian Shariah court required answering difficult questions in a lengthy process lasting up to a year. 

There are no official figures on child marriages in Thailand but data from the human rights commissioner of Thailand shows that, in 2016 alone, 
in the public hospitals of Narathiwat, 1,100 married teenage girls gave birth. This does not include the three other provinces where child 
marriage is condoned, or births in private clinics and at home.) 

https://www.malaymail.com/s/1668487/cross-border-marriage-big-business-in-southern-thailand 
https://www.theguardian.com/world/2018/sep/01/thailand-malaysia-muslim-child-forced-marriage 
 
๕.๒ Bernama ส านักข่าวทางการมาเลเซีย รายงานเมื่อวันที่ ๒ กันยายน อ้างค าให้สัมภาษณ์ของดาโต๊ะสรี อันวาร์ อิบราฮิม หัวหน้าพรรค PKR พรรคแกนน ารัฐบาลระบุ
ว่า ควรให้นายกรัฐมนตรีนายแพทย์มหาเธร์ โมฮัมหมัด มีอิสระในการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจแต่งตั้งอับดุล ราฮีม อดัตผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติท าหน้าที่ผู้อ านวย
ความสะดวกกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชาสยแดนภาคใต้ของไทย 
 

https://www.malaymail.com/s/1668487/cross-border-marriage-big-business-in-southern-thailand
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“ผมรู้ดีว่ามีหลายคนที่พิจารณาเรื่องนี้ด้วยเหตุผลส่วนตัว โดยเหตุที่พวกเขายังจ าได้ดีเกี่ยวกับการกระท าความผิดทางอาญาของอดีตผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติโดยเฉพาะ
การกระท าท่ีเกิดข้ึนกับตัวเขา (อันวาร์ อิบราฮิม) แต่พวกเราต้องตระหนักว่า การตัดสินใจเป็นอ านาจของอ านาจของนายกรัฐมนตรี ซึ่งเราต้องปล่อยให้เป็นดุลยพินิจของ
ท่าน”  
(  PKR president elect Datuk Seri Anwar Ibrahim said Prime Minister Tun Dr Mahathir Mohamad should be given leeway in determining the best 
decision on the appointment of former Inspector-General of Police as the peace facilitator in southern Thailand. 
 
He did not deny that the appointment would not please the various parties, especially those who could not forget what Abdul Rahim did 
when he was holding the post of IGP. 
 
"I know some consider this as a personal issuesbut we need to remember because we are now talking about a former IGP and criminal 
behaviour (involving him). We also need to know the fact that some space should be given to Tun Mahathir as Prime Minister to determine 
what is best.) 
 
ที่มาข้อมูล ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1638434 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.bernama.com/en/news.php?id=1638434

