
 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

1 

บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช>วงวันท่ี ๕-๑๑ ต.ค. ๖๒ พบว>า มีข>าวเชิงบวก ๑๘๔ ข>าว จากท่ีมี ๑๘๗ 

ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๘ ก.ย. ๖๒-๔ ต.ค. ๖๒) ในส>วนของข>าวเชิงลบท่ีเก่ียวข9องกับ จชต. มีข>าวเชิงลบ ๑๒๔ ข>าว จากท่ีมี ๗๐ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๘ ก.ย. ๖๒-๔ ต.ค. 

๖๒)  

          ประเด็นข5าวเชิงลบ ได*แก5  

๑) สิทธิมนุษยชน: ๑) 'อังคณา' โพสต+ยืนเคียงข9างผู9ปกป\องความยุติธรรม หลังเหตุผู9พิพากษายิงตัวเอง และ ๒) สิทธิเสรีภาพคนไทย 

๒) เหตุร*ายรายวัน: คนร9ายซ่ิง จยย. ปาบ้ึมจุดตรวจสายบุรี โชคดีไม>มี จนท. ได9รับบาดเจ็บ 

๓) การบังคับใช*กฎหมาย: กลุ>มสตรี-ชาวทุ>งยางแดงแห>เย่ียม 'คณากร' โวย 'กม.พิเศษ' ทำไฟใต9ยืดเย้ือ 

๔) การเมือง: ๑) ฝeายค9านเผด็จศึก 'บ๊ิกตู>' ร้ือกฎหมาย ตัดวงจร 'องค+กรลับ', ๒) 'หมวดเจ๊ียบ' วอนรัฐควรเลิกดิสเครดิต 'ผู9พิพากษา' โยงจัดฉากยิงตัวเอง, ๓) 

สามารถ เตือน รัฐบาลระวังคนลงใต9ดิน เหตุแสดงความเห็นต>างการเมืองไม>ได9, ๔) 'ฝeายค9าน' หมายหัว 'บุรินทร+' ล่ันการเมืองเปล่ียนข้ัวเม่ือไหร> โดนส่ังย9ายแน> !, ๕) 

เส9นทาง กอ.รมน. 'แก9ปlญหาชาติ' หรือ เคร่ืองมือฝeายการเมือง? และ ๖) รอชมตำราดับไฟใต9 'บ๊ิกแดง' แสวงความร>วมมือหรือขัดแย9ง  

๕) กระบวนการยุติธรรม: ๑) สป.ยธ. เสนอ รบ.เพ่ิมบทบาท 'อัยการ' เร>งปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม และ ๒) ส่ือนอกเสนอข>าวผู9พิพากษาไทยยิงตัวเองกลางศาล 

ประเด็นข5าวเชิงบวก ได*แก5  

๑) ยาเสพติด:  ป.ป.ส. เร>งขยายผลผู9บงการไอซ+ ๔๖๗ กก. 

๒) การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยUสิน: ๑) นศ.ถูกอียิปต+จับถึงไทย, ๒) "บ๊ิกแดง" เด่ียวไมโครโฟนไฟใต9 - "บ๊ิกลภ" หารือคณะพูดคุยฯ, ๓) ทหารเคล่ือนไหวแล9ว! 

ฝeายความม่ันคง ยันไม>เคยแทรกแซงคดีของผู9พิพากษายะลา, ๔) รับมอบตัวแกrงเผาบริษัทฮอนด9าปlตตานีปt ๕๕ออกหมายจับเพ่ิม, ๕) กอ.รมน.ภาค ๔ ส>วนหน9า 

ช้ีแจงเหตุคนร9ายลอบวางระเบิด เจ9าหน9าท่ี อส.ชคต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา ได9รับบาดเจ็บ ๒ ราย และ ๖) ชาวกรงปuนัง จังหวัดยะลา 

ร>วมแสดงพลังไม>เห็นด9วยกับความรุนเเรงในทุกรูปแบบ 

 จากสถานการณ+ข>าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกท่ีมีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จาก ๑.๖๒ ในสัปดาห+ท่ีแล9ว 

(๒๘ ก.ย. ๖๒-๔ ต.ค. ๖๒) เปwน ๐.๖๖ ในสัปดาห+น้ี  
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    ในส5วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต5างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๕–๑๑ ต.ค. ๖๒ ดังน้ี 

          ประเด็นข>าวท่ีเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9ท่ีมีรายงานในส่ือต>างประเทศอย>างกว9างขวาง คือ Reuters, AP, AFP, BBC รวมท้ังส่ือระดับโลก คือ Washington 

Post, New York Times, The Guardian และ ส่ือมาเลเซีย คือ กรณีนายคณากร เพียรชนะ ผู9พิพากษาหัวหน9าศาล ศาลช้ันต9นจังหวัดยะลา ใช9อาวุธป�นยิงตัวเองหลังอ>าน

คำพิพากษายกฟ\องจำเลยมุสลิม ๕ คนท่ีถูกฟ\องในข9อหาร>วมกันใช9อาวุธป�นฆ>าผู9อ่ืน โดยส่ือแทบทุกสำนักเช่ือมโยงกรณีน้ี กับการใช9กฎหมายพิเศษในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน

ภาคใต9จับกุมคุมขังรวมท้ังกล>าวหาว>า มีการซ9อมทรมานก>อนส>งฟ\องศาล 

          ประเด็นข>าวอ่ืนๆ ในรอบสัปดาห+มีเพียงประเด็นเดียว คือสมาชิกสภาผู9แทนราษฎรมาเลเซียต้ังกระทู9ถามรัฐมนตรีว>าการมหาดไทย ว>ามีนโยบายเปuดด>าน wang 

kelien ซ่ึงอยู>ติดกับด>านวังประจัน ท่ี ต.ควนโดน จ.ว.ส.ต. ให9ประชาชนท้ังสองประเทศเดินทางไปมาหาสู>กันโดยไม>ต9องใช9หนังสือเดินทาง และ ใบอนุญาตผ>านแดนช่ัวคราว 

เม่ือไหร> ภายหลังจากท่ีด>านแห>งน้ียกเลิกมาตรการผ>อนคลายการข9ามพรมแดนโดยไม>ต9องใช9หนังสือเดินทางต้ังแต>วันท่ี ๑ เม.ย. ๕๘ 
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๒. ผลการวิเคราะหUสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธU ประจำวันท่ี ๕–๑๑ ต.ค. ๖๒ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข5าวเชิงบวก และประเด็นข5าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันท่ี ๕-๑๑ ต.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงบวก (เส9นทึบสีเขียว) ๑๘๔ ข>าว จากท่ีมี ๑๘๗ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๘ ก.ย. ๖๒-๔ ต.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ เพ่ิมข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบท่ีเก่ียวข9องกับ จชต. (เส9นทึบสีแดง) มีข>าวเชิงลบ ๑๒๔ ข>าว จากท่ีมี ๗๐ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๘ ก.ย. ๖๒-๔ 

ต.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ เพ่ิมข้ึน 
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๒.๒ ค5าสัดส5วนระหว5างข5าวเชิงบวก และข5าวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข>าวเชิงบวก และจำนวนข>าวเชิงลบ ในแต>ละวันมาคำนวณหาค>าสัดส>วน ระหว>างข>าวเชิงบวกกับข>าวเชิงลบ พบว>าในแต>ละวันจะมีค>าสัดส>วนฯ ดังน้ี 

วัน/เดือน/ปc จำนวนข5าวเชิงบวก (1) จำนวนข5าวเชิงลบ (2) ค5าสัดส5วน (3)=(1)/(2) 

2019-09-28 20 16 1.25 

2019-09-29 13 7 1.86 

2019-09-30 32 3 10.67 

2019-10-01 33 6 5.5 

2019-10-02 26 9 2.89 

2019-10-03 40 17 2.35 

2019-10-04 23 12 1.92 

 26.71 10 2.67 

2019-10-05 13 29 0.45 

2019-10-06 4 3 1.33 

2019-10-07 42 27 1.56 

2019-10-08 45 14 3.21 

2019-10-09 39 26 1.5 

2019-10-10 31 21 1.48 

2019-10-11 10 4 2.5 

 26.29 17.71 1.48 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ5งเล็ง ในช5วงวันท่ี ๕–๑๑ ต.ค. ๖๒ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช>วงวันท่ี ๕-๑๑ ต.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงบวกในประเด็นพูดคุยเพ่ือสันติสุข จากท่ีมี ๓ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๘ ก.ย. ๖๒-๔ ต.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบฯ ไม>มีข>าวเชิงลบท้ังในสัปดาห+น้ี และในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๘ ก.ย. ๖๒-๔ ต.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9ม 

ความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงท่ี  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันท่ี ๕-๑๑ ต.ค. ๖๒ มีข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๕ ข>าว จากท่ีมี ๑๒ ข>าว ในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๘ ก.ย. ๖๒-๔ ต.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ค>อนข9างคงท่ี ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> คนร9ายซ่ิง จยย. ปาบ้ึมจุดตรวจสายบุรี โชคดีไม>มี จนท. ได9รับบาดเจ็บ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

7 

 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันท่ี ๕-๑๑ ต.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๓๔ ข>าว จากท่ีมี ๒๒ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๘ ก.ย. ๖๒-๔ ต.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9ม 

ความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพ่ิมข้ึน ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีข>าวเชิงลบ ๖๒ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๔๓ ข>าว ในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๘ ก.ย. ๖๒-๔ ต.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงท่ี ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) คมคิดฅนเขียน: แบ>งแยกไม>ได9, ๒) 'บ๊ิกตู>'เร>งเปuดความจริง กต. ถกวันน้ีปม 'คณากร', ๓) บ๊ิกตู> ช้ีเปwนสิทธิฝeายค9าน 

แจ9งความกลับว>าตามหลักฐาน, ๔) 'หมอระวี' ค9าน! 'ปuยบุตร' ใช9อำนาจ กมธ. เรียก 'พล.ต.บุรินทร+' ส>อแทรกแซง กม., ๕) ความจริงไฟใต9นอกเวที และ ๖) 'ชวน' 

ช้ีหัวหน9าศาลมีอำนาจตรวจสำนวนผู9พิพากษา ไม>สามารถแทรกแซงได9 ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) ฝeายค9านเผด็จศึก 'บ๊ิกตู>' ร้ือกฎหมาย ตัดวงจร 'องค+กรลับ', ๒) 

วงเสวนามองบทเรียน ๖ ตุลา ความรุนแรง ไม>เปwนธรรมยังคงอยู>ในหลายมิติ, ๓) 'หมวดเจ๊ียบ' วอนรัฐควรเลิกดิสเครดิต 'ผู9พิพากษา' โยงจัดฉากยิงตัวเอง, ๔) สามารถ เตือน 

รัฐบาลระวังคนลงใต9ดิน เหตุแสดงความเห็นต>างการเมืองไม>ได9, ๕) 'ฝeายค9าน' หมายหัว 'บุรินทร+' ล่ันการเมืองเปล่ียนข้ัวเม่ือไหร> โดนส่ังย9ายแน> !, ๖) เส9นทาง กอ.รมน. 

'แก9ปlญหาชาติ' หรือ เคร่ืองมือฝeายการเมือง?, ๗) ย่ืนสภาสอบปม "อับดุลเลาะ-คณากร-๑๑๖" เชิญทูตถกปมซ9อมทรมาน, ๘) เจาะ ป.อาญา ๑๑๖ 

แจ9งจับง>ายแต>เอาผิดไม>ง>าย?, ๙) ชลน>าน เช่ือรัฐวางแผนสืบทอดอำนาจยาว ส>งผ>าน กอ.รมน., ๑๐) ไทยโพสต+: รอชมตำราดับไฟใต9 'บ๊ิกแดง' แสวงความร>วมมือหรือขัดแย9ง 

และ ๑๑) ๗ พรรคฝeายค9านฟ\องกลับ มท.ภ. ๔-บุรินทร+ ฐานแจ9งความเท็จ หลัง กอ.รมน. งัด ๑๑๖ เอาผิดธนาธร-สมพงษ+-วันนอร+ และ นักวิชาการรวม ๑๒ คน 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยUสิน 

 
ในช>วงวันท่ี ๕-๑๑ ต.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๔๕ ข>าว จากท่ีมี ๓๔ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๘ ก.ย. ๖๒-๔ ต.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9ม 

ความถ่ี มีแนวโน9มฯ  เพ่ิมข้ึน  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีข>าวเชิงลบ ๑๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๘ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๘ ก.ย. ๖๒-๔ ต.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ เพ่ิมข้ึน ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) นศ.ถูกอียิปต+จับถึงไทย, ๒) "บ๊ิกแดง" เด่ียวไมโครโฟนไฟใต9 - "บ๊ิกลภ" หารือคณะพูดคุยฯ, ๓) ทหารเคล่ือนไหวแล9ว! 

ฝeายความม่ันคง ยันไม>เคยแทรกแซงคดีของผู9พิพากษายะลา, ๔) รับมอบตัวแกrงเผาบริษัทฮอนด9าปlตตานีปt ๕๕ออกหมายจับเพ่ิม, ๕) กอ.รมน.ภาค ๔ ส>วนหน9า 

ช้ีแจงเหตุคนร9ายลอบวางระเบิด เจ9าหน9าท่ี อส.ชคต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา ได9รับบาดเจ็บ ๒ ราย และ ๖) ชาวกรงปuนัง จังหวัดยะลา 

ร>วมแสดงพลังไม>เห็นด9วยกับความรุนเเรงในทุกรูปแบบ ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) กอ.รมน.องค+กรแมว ๙ ชีวิต แก9ปlญหาชาติหรือมือไม9การเมือง, ๒) ๒๖๘ ช่ือ ขอ ตร.-

อัยการยึดหลักเสรีภาพ ส่ังไม>ฟ\องคดีท่ี กอ.รมน. ยัดข9อหายุยงปลุกปl�นให9วงเสวนานับ ๑ รธน.ใหม>, ๓) สัมภาษณ+พิเศษ: พวงทอง ภวัครพันธุ+ ชำแหละบทบาท 'กอ.รมน.', 

๔) แจ9งจับมทภ.๔-บุรินทร+ลามบ๊ิกตู>จ้ีให9รับผิดชอบด9วย, ๕) กังขา กอ.รมน.สับสนบทบาทหน9าท่ี และ ๖) นักศึกษา ม.อ.ปlตตานีชุมนุมป\องอาจารย+ 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันท่ี ๕-๑๑ ต.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๗ ข>าว จากท่ีมี ๓๕ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๘ ก.ย. ๖๒-๔ ต.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข>าวเชิงลบ ๓ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากท่ีไม>มีข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๘ ก.ย. ๖๒-๔ ต.ค. ๖๒) ในมิติของ 

แนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพ่ิมข้ึนเล็กน9อย ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) 'ศอ.บต.' สานต>อครัวโรงเรียนสู>ครัวบ9าน นำร>องเกษตรกรรุ>นใหม>ชายแดนภาคใต9, ๒) 

เปuดศูนย+กระจายสินค9าชายแดนใต9หนุนเกษตรกรเล้ียงโคเน้ือครบวงจร, ๓) ผู9นำเข9าอินเดีย เล็งซ้ือยางสหกรณ+ฯ, ๔) เดินเล>น 'เบตง' หน่ึงวัน, ๕) 'อัครเดช' เผย 'กมธ. 

พาณิชย+ ฯ' หวังใช9จุดแข็งสินค9าไทยท่ีมีคุณภาพบุกตลาดการค9าชายแดน, ๖) ผุดถนนเลียบทะเลอันดามันยาว ๑,๐๐๐ กม. ช>วงราชบุรี-ตะนาวศรี หนุนท>องเท่ียว และ ๗) 

'ชายแดนใต9'ปลายด9ามขวานในวิกฤติยังมีความคิดสร9างสรรค+ ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> แกนนำโวยราคายางพาราโคม>า  
 
 
 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

10 

 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันท่ี ๕-๑๑ ต.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๘ ข>าว จากท่ีมี ๕ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๘ ก.ย. ๖๒-๔ ต.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

เพ่ิมข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม>มีข>าวเชิงลบท้ังในสัปดาห+น้ี และ ในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๘ ก.ย. ๖๒-๔ ต.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ต่ำค>อนข9างคงท่ี ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ป.ป.ส. เร>งขยายผลผู9บงการไอซ+ ๔๖๗ กก. และ ๒) บุกจับ ตร. ค9ายาเสพติด พบเคยเปwนข>าวดังก>อคดีอุ9มรีดเงิน ๕ แสน  
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันท่ี ๕–๑๑ ต.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ได9แก> กับแกล9มการเมือง: สิทธิเสรีภาพคนไทย  

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันท่ี ๕–๑๑ ต.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล ได9แก> ๑) สลดอีก ตร.ยะลา ยิงตัวตาย และ ๒) คอลัมน+ เล>นกับไฟ: ยุติธรรม 

เปwนธรรม 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปsญหา จชต. 

             ในช>วงวันท่ี ๕–๑๑ ต.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปlญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

                ในช>วงวันท่ี ๕–๑๑ ต.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย ได9แก> กลุ>มสตรี-ชาวทุ>งยางแดงแห>เย่ียม 'คณากร' โวย 'กม.พิเศษ' ทำไฟใต9ยืดเย้ือ  
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๔. ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* 

 
*หมายเหตุ ประเด็นเชิงบวกค5าเปuนบวก 
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*หมายเหตุ ประเด็นเชิงลบค5าเปuนลบ 

ประเด็นข5าวเชิงลบ 

๑. สิทธิมนุษยชน ๑) 'อังคณา'ให9กำลังใจผู9พิพากษายิงตัวเอง ซัด3ข>าวสะท9อนสิทธิมนุษยชนถดถอย, ๒) 'อังคณา'โพสต+'ยืนเคียงข9างผู9ปกป\องความยุติธรรม 

หลังเหตุผู9พิพากษายิงตัวเอง, ๓) กับแกล9มการเมือง: สิทธิเสรีภาพคนไทย  และ  ๔) กับแกล9มการเมือง: สิทธิเสรีภาพคนไทย  

๒. เหตุร*ายรายวัน ๑) คนร9ายซ่ิงจยย.ปาบ้ึมจุดตรวจสายบุรี โชคดีไม>มีจนท.ได9รับบาดเจ็บ, ๒) คนร9ายลอบวางระเบิดอส.ชคต.ยะลาเจ็บ2ราย  และ  ๓) 

โจรใต9กดบ้ึมใส>อส.เจ็บสาหัส2นาย  

๓. การบังคับใช*กฏหมาย กลุ>มสตรี-ชาวทุ>งยางแดงแห>เย่ียม'คณากร' โวย'กม.พิเศษ'ทำไฟใต9ยืดเย้ือ  

๔. การเมือง ๑) รายงานพิเศษ: ฝeายค9านเผด็จศึก 'บ๊ิกตู>' ร้ือกฎหมาย ตัดวงจร 'องค+กรลับ', ๒) 7 พรรคร>วมฝeายค9าน เอาจริงย่ืนฟ\องเอาผิด แม>ทัพภาค 4 ทำให9เสียหาย, ๓) 

นักวิชาการมาตรา 1 ล่ันเสรีภาพอภิปรายรธน.เร่ืองปกติธรรมดาในสังคมไทย, ๔) 'ชลน>าน'เช่ือกอ.รมน.แจ9งจับ'7พรรคฝeายค9าน'เตรียมการมาก>อน, ๕) วันนอร+ 

ขอผู9พิพากษายิงตัวเอง อย>าท้ิงอาชีพ สู9เอาชนะส่ิงไม>ดี, ๖) คอลัมน+ COVER STORY: แบ>งแยกประเทศ, ๗) วงเสวนามองบทเรียน 6 ตุลา ความรุนแรง 

ไม>เปwนธรรมยังคงอยู>ในหลายมิติ, ๘) 'หมวดเจ๊ียบ' วอนรัฐควรเลิกดิสเครดิต 'ผู9พิพากษา' โยงจัดฉากยิงตัวเอง, ๙) สามารถ เตือน รัฐบาลระวังคนลงใต9ดิน 
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เหตุแสดงความเห็นต>างการเมืองไม>ได9, ๑๐) 'จิรายุ'โต9'เชาว+'ขวางแก9กม.ธรรมนูญศาล ระวังเจอสังคมรุมประณาม, ๑๑) 'นิคม' ร9อง 'ปปช.' ตรวจสอบ 'บ๊ิกตู>' 

ละเว9นปฏิบัติหน9าท่ี ปมแจ9งจับฝeายค9าน-นักวิชาการ จ>อฟ\องแพ>งร9อยล9าน!, ๑๒) ป\อมยันเดินหน9าคดี 116 เพ่ือไทยเตือน ระวังคนลงใต9ดิน, ๑๓) ข>าวลึก ปมลับ: 

ฝeายค9านได9ใจเร>งเคร่ือง บันได 3 ข้ัน แก9รัฐธรรมนูญ, ๑๔) 'ฝeายค9าน'หมายหัว 'บุรินทร+'ล่ันการเมืองเปล่ียนข้ัวเม่ือไหร> โดนส่ังย9ายแน> !, ๑๕) 'รังสิมันต+'โบ9ย 7 

แกนนำฝeายค9านไม>รู9'ชลิตา'พูดแก9รธน.มาตรา 1, ๑๖) ถอดรหัสลายพราง: ไม9ตายในมือ'บ๊ิกแดง', ๑๗) เส9นทาง กอ.รมน.'แก9ปlญหาชาติ'หรือเคร่ืองมือฝeายการเมือง?, ๑๘) 7 

พรรคฝeายค9านนัด 6 ตุลาบ>ายสอง ยกโขยงบุกกองปราบแจ9งจับ'มทภ.4-บุรินทร+', ๑๙) 7 พรรคร>วม ฝeายค9าน นัดบ>าย 2 พรุ>งน้ี แจ9งความกองปราบ เอาผิด กอ.รมน., ๒๐) 

'อ§อย'ปูดกักตัวผู9ส่ือข>าวต>างประเทศ 5 ชม.เหตุทำข>าวคนเห็นต>างรบ., ๒๑) 'วันนอร+'โพสคารวะหัวใจ'คณากร เพียรชนะ', ๒๒) 

'ปuยบุตร'อ9างผู9พิพากษายะลาส>งข9อมูลให9อนค.ก>อนยิงตัวเอง ยันไม>ใช>เร่ืองเครียดส>วนตัว, ๒๓) 'เจ๊ียบ'โผล>ตีกิน! 

จ้ี'บ๊ิกตู>'สอบมีคนในรัฐบาลแทรกแซงคดีผู9พิพากษายะลาหรือไม>, ๒๔) 'ชลิตา'ระดมนักวิชาการสู9คดีกอ.รมน. ยืนกรานเสรีภาพอภิปรายรธน.มาตรา1, ๒๕) 

'นฤมล'ระบุ'ปารีณา'วิจารณ+ผู9พิพากษายิงตัวตายจัดฉาก เปwนความเห็นส>วนตัว, ๒๖) ไล>ช็อตต>อช็อต! อนค.เปuดละเอียดยิบ'ผู9พิพากษายิงตัวเอง' 

ข9องใจ'กอ.รมน.'ทำอะไรมือถือ'คณากร', ๒๗) 'หน.พลังปวงชนไทย'?ย่ืนป.ป.ช.ฟlน'บ๊ิกตู>-มทภ.4-บุรินทร+'เกียร+ว>าง, ๒๘) แจ9งจับ'มทภ.4-พล.ต.บุรินทร+'!! 

7พรรคฝeายค9านเอาคืน ยกโขยงไปกองปราบพรุ>งน้ี, ๒๙) 'อ§อย'โผล>ซัดงัดม.116 แจ9งจับฝeายค9าน ไม>ต>างยุคคสช.ทำต>างชาติกระเจิง, ๓๐) ว>อนโซเชียล 

ปอกเปลือกผู9พิพากษาโยงฝeายการเมือง, ๓๑) ย่ืนสภาสอบปม "อับดุลเลาะ-คณากร-116" เชิญทูตถกปมซ9อมทรมาน, ๓๒) ชกไม>มีมุม: ยุคสายเหย่ียว ใช9น้ำหรือน้ำมัน, ๓๓) 

ธนาธร ล่ัน ต9องปฏิรูปกอ.รมน.เหตุมองปชช.เปwนศัตรู, ๓๔) เจาะ ป.อาญา 116 แจ9งจับง>ายแต>เอาผิดไม>ง>าย?, ๓๕) 'ต9อมยุทธเลิศ' ของข้ึนสวนกลับ 'เอ§ ปารีณา' อย>างแรง, 

๓๖) สังคมการเมือง: ปฏิรูป'กอ.รมน.' ประชานิยมสู9ศก., ๓๗) คอลัมน+ ชกไม>มีมุม: ย่ิงแจ9งจับ-ย่ิงไปไกล แก9รธน.กับไฟใต9, ๓๘) ท้ิงหมัดเข9ามุม: ม.116-ยุบพรรค 

ปuดเสียงแก9รธน., ๓๙) ชกไม>มีมุม: เม่ือยังดับไฟใต9ไม>ได9 อย>าปuดก้ันแนวคิดใหม>ๆ, ๔๐) ชลน>าน เช่ือรัฐวางแผนสืบทอดอำนาจยาว ส>งผ>านกอ.รมน., ๔๑) คอลัมน+ 

กรองข>าวก9นตะกร9า: 'ถอดรหัส' ฟ\องกราวรูด การเมือง-ไฟใต9ร9อนระอุ, ๔๒) ไทยโพสต+: ศึก 'กอ.รมน.' กับ 'ฝeายค9าน' บนความสูญเสียท่ียังคงมีอยู>, ๔๓) เปลวสีเงิน 

คนปลายซอย: เม่ือ 'อนาคตใหม>' ผิดแผน, ๔๔) ไทยโพสต+: รอชมตำราดับไฟใต9 'บ๊ิกแดง' แสวงความร>วมมือหรือขัดแย9ง, ๔๕) 7 พรรคฝeายค9านฟ\องกลับ มท.ภ. 4-บุรินทร+ 

ฐานแจ9งความเท็จ หลัง กอ.รมน. งัด 116 เอาผิดธนาธร-สมพงษ+-วันนอร+ และนักวิชาการรวม 12 คน, ๔๖) นักศึกษาม.อ.ปlตตานีชุมนุมป\องอาจารย+, ๔๗) อำนาจ 

การเมือง อำนาจ ของ 'กอ.รมน.' ยุคหลัง 'เลือกต้ัง', ๔๘) สถานีคิดเลขท่ี12: '6 ตุลา', ๔๙) อำนาจ การเมือง อำนาจ ของ 'กอ.รมน.' ยุคหลัง 'เลือกต้ัง', ๕๐) บทนำมติชน: 

ย9อนศร-ย9อนแย9ง, ๕๑) ผล ทางการเมือง ลานวัฒนธรรม ปlตตานี กับ รัฐธรรมนูญ, ๕๒) ย่ืนปปช.ฟlนม.157'บ๊ิกตู>-มทภ.4-บุรินทร+', ๕๓) ฝeายค9านบ้ี'บ๊ิกตู>'รับผิดชอบ 
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ธนาธรขู>ปฏิรูปกอ.รมน.  และ  ๕๔) ร9องปปช.-อสส. ไล>บ้ีเอาผิด มทภ.4-บุรินทร+  

๕. กระบวนการยุติธรรม ๑) 'ปรเมศวร+'เบรคอย>าเพ่ิงรีบวิจารณ+ กรณีผู9พิพากษายิงตัวเอง, ๒) กางกม.พระธรรมนูญศาลยุติธรรม-เปuด'อำนาจอธิบดีผู9พิพากษาภาค', ๓) 

สป.ยธ. เสนอ รบ.เพ่ิมบทบาท 'อัยการ' เร>งปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม, ๔) ส่ือนอกเสนอข>าวผู9พิพากษาไทยยิงตัวเองกลางศาล, ๕) รพ.ยะลาแถลงอาการผู9พิพากษา 

'กระสุนเข9าอกล>างซ9ายทะลุหลัง-ม9ามฉีก', ๖) คอลัมน+ ทายท9าวิชามาร: อย>าใช9จิตทรามป\องศาล, ๗) สมาคมพิทักษ+ รธน. 

เรียกร9องให9ศาลยุติธรรมคล่ีปมเบ้ืองหลังกรณีผู9พิพากษายิงตัวเอง, ๘) 'เจ๊ียบ-ชุมสาย'รุมขย>มบอกถึงเวลาสังคายนากระบวนการยุติธรรม, ๙) 'อนาคตใหม>' 

เปuดผังห9องพิจารณาคดีนาทีผู9พิพากษายิงตัวเอง ถาม จนท.เข9ามายุ>งโทรศัพท+หรือไม> จ้ีเปuดกล9องวงจรปuด, ๑๐) จ้ีเร>งปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 

ทำระบบสอบสวนคดีให9มีประสิทธิภาพ, ๑๑) จนท.ศาลเฝ\า24ชม.! รพ.ยะลาย9ายผู9พิพากษายิงตัวเองออกจากห9องไอซียูแล9ว, ๑๒) แฉเปwนเฟซบุrก'ปลอม'อธ.ศาลภาค 9 

ประกาศไลฟ«สดปมผู9พิพากษายิงตัวเอง, ๑๓) ชาวยะลาวางดอกไม9หน9าศาลให9กำลังใจผู9พิพากษาคณากร, ๑๔) 12 องค+กรออกแถลงการณ+ 4 ข9อ 

เรียกร9องตรวจสอบปม'ผู9พิพากษา'ถูกแทรกแซงคดี, ๑๕) ญาติจำเลยคดีฆ>า5ศพหาทางประกันตัวผู9ต9องหา หลัง'ผู9พิพากษาคณากร'ยกฟ\อง, ๑๖) 

ย9าย'ผู9พิพากษา'พักห9องพิเศษ ลูกเมียกังวลเฝ\าดูแล, ๑๗) ศรีสุวรรณ เรียกร9อง ศาลยุติธรรม คล่ีปมผู9พิพากษา, ๑๘) ช็อก!ผู9พิพากษายิงตัว-หลังลงบัลลังก+, ๑๙) คอลัมน+ 

บทบรรณาธิการ: คืนคำพิพากษา, ๒๐) ผู9พิพากษาศาลยะลายิงตัวเองหน9าบัลลังก+ หลังยกฟ\องคดีความม่ันคง, ๒๑) เปuดสำนวนคดีชนวนเหตุผู9พิพากษายะลายิงตัวเอง, 

๒๒) ชง ก.ต.สอบปมผู9พิพากษาศาลยะลายิงตัวเอง, ๒๓) คล่ี 4 ปมคำแถลง"ผู9พิพากษาคณากร" กับข9อสังเกตชนวนเหตุยิงตัวเอง, ๒๔) 

เตือนเลิกตรวจคำพิพากษาผลร9ายหนักกว>า - แฉยิงกระสุนซ9อมก็ตายได9, ๒๕) กระสุนซ9อมหรือจริง...โดนยิงจุดสำคัญก็ตาย!, ๒๖) ปuยบุตร แจงคณากร 

ไม>เปwนสมาชิกพรรคอย>าจัดฉากโยงการเมือง, ๒๗) คณากร เพียรชนะ : ทนายจำเลยพูดถึงการทำงานของผู9พิพากษายะลาในการพิจารณาคดี, ๒๘) คณากร เพียรชนะ : 10 

ข9อความในแถลงการณ+ 25 หน9า ท่ีส่ันสะเทือนระบบตุลาการไทย, ๒๙) คณากร เพียรชนะ : ผู9พิพากษายะลาท่ียิงตัวเองบอกตัวแทนสำนักจุฬาฯ 

"พยายามทำหน9าท่ีของตัวเองแล9ว", ๓๐) เดลินิวส+: สังคมต9องเช่ือม่ัน'ยุติธรรม'  และ  ๓๑) เสียงป�นหน9าบัลลังก+ ดังกว>าท่ีคิด มองให9ลึก-รอบด9าน 

สะท9อนกระบวนการยุติธรรมท้ังระบบ  
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ประเด็นเชิงบวก 

๑. การศึกษา ๑) การศึกษาสู>เศรษฐกิจ: แอพพ+เรียนรู9อักษรสามหมู> นวัตกรรมอาจารย+มรภ.ยะลา, ๒) การศึกษาสู>เศรษฐกิจ: แอพพ+เรียนรู9อักษรสามหมู> 

นวัตกรรมอาจารย+มรภ.ยะลา, ๓) กสศ.หนุนเครือข>ายครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ9าฟ\ามหาจักรี ช>วยเหลือดูแลเด็กด9อยโอกาส, ๔) ลุยสร9างครูรุ>นใหม>รร.ห>างไกล 

1คนพัฒนาเด็กนับพัน, ๕) งานยะลา ยาลัน มหัศจรรย+เด็กใต9 ปt 12, ๖) ภาพข>าว: โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ> จัด แพ็คเกจเพ่ือการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

และ  ๗) เอไอเอสสร9างโอกาสทางการศึกษาจ.ขอนแก>น,  

๒. ยาเสพติด ๑) ป.ป.ส.เร>งขยายผลผู9บงการไอซ+467กก., ๒) ป.ป.ส.เร>งขยายผลผู9บงการไอซ+67กก., ๓) จับส.ต.ท.สงขลาเสพยาคาบ9าน, ๔) บุกจับตร.ค9ายาเสพติด 

พบเคยเปwนข>าวดังก>อคดีอุ9มรีดเงิน5แสน, ๕) 'ส.ต.ท.คนดัง'ร9องโดนตร.อุ9ม ทำเสียเอง!ถูกจับค9ายานรก  และ  ๖) 

ตำรวจสงขลาฝากขังส.ต.ท.แบงค+ต้ัง4ข9อหาค9านประกันเจ9าตัวปฎิเสธค9ายา-เสพ,  

๓. กีฬา ๑) 'ปlตตานี-ม.ปทุมธานี'คว9าชัยศึกไทยลีก4  และ  ๒) บาสฯ สมัครเล>น TABL พร9อมระเบิดศึก 9 ภูมิภาคท่ัวไทย,  

๔. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทU 'บ๊ิกแอ9ด'เปuดโครงการสานใจไทย สู>ใจใต9 กำชับคำสอน'ป̄าเปรม'  

๕. การช5วยเหลือประชาชน ๑) ภาพข>าว: ให9กำลังใจยะลา, ๒) ฝนถล>ม 'สงขลา' นาน 3 ชม. เกิดน้ำปeาไหลหลากเข9าท>วมถนนสายเอเชีย, ๓) ภัยแล9งซัดเคลมนาข9าว 555 

ล. ประกันปาดเหง่ือรอลุ9นน้ำท>วม  และ  ๔) 

องคมนตรีลงพ้ืนท่ีจังหวัดยะลามอบส่ิงของพระราชทานแก>เจ9าหน9าท่ีและประชาชนท่ีได9รับผลกระทบจากสถานการณ+ความไม>สงบ,  

๖. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) ชายแดนต>อไป, ๒) 'บ9านตรัง'มายอของดีปlตตานี, ๓) สืบสานเทศกาลกินเจ ถือศีล-กินผัก-ทำทาน, ๔) คอลัมน+ อริยะโลกท่ี6: พ>อท>านพรหม 

ธัมมธโร วัดทุ>งพลา จ.ปlตตานี, ๕) เจาะลึกปลายด9ามขวาน ผ>าน'พิพิธภัณฑ+เมืองนราฯ'มรดกวัฒนธรรมทรงคุณค>า, ๖) ท>องเท่ียวโลกกะธรรม: ไม>มีใครไร9คุณค>า 

ถ9าเรายังคงรักกัน, ๗) รองผู9อำนวยการศูนย+สันติวิธี นำกำลังพล กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร>วมกิจกรรมไหว9พระสวดมนต+เน่ืองในวันพระ  และ  ๘) จังหวัดปlตตานี 

เชิญเท่ียวจัดงานประเพณีชักพระ อำเภอโคกโพธ์ิ คร้ังท่ี 70 ประจำปt 2562 และ งานมหกรรมสินค9าชุมชน “หน่ึงตำบล หน่ึงผลิตภัณฑ+” OTOP คร้ังท่ี 19,  

๗. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) สนามบินเบตง97%พ.ย.น้ีเสร็จเต็ม100, ๒) ทุ>ม4.8หม่ืนล.ยกระดับถนนท่ัวปท., ๓) 'ศอ.บต.'สานต>อครัวโรงเรียนสู>ครัวบ9าน 

นำร>องเกษตรกรรุ>นใหม>ชายแดนภาคใต9, ๔) เปuดศูนย+กระจายสินค9าชายแดนใต9หนุนเกษตรกรเล้ียงโคเน้ือครบวงจร, ๕) ทช.ผุดแผนถนนเช่ือม'ไทยแลนด+ ริเวียร>า', ๖) 

ผู9นำเข9าอินเดีย เล็งซ้ือยางสหกรณ+ฯ, ๗) 'ไก>อูกัส'ดันบาติกนรา-สู>บาติกโลก, ๘) เช็คเลย.. เซเว>นกว>า 100 สาขาท่ีเข9าร>วมแคมเปญ 'ชิมช9อปใช9', ๙) ทช.ลุยขยาย'ไทยแลนด+ 
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ริเวียร>า'เฟส2, ๑๐) 'ดร.สามารถ'พบสมาคมคลองไทย รับข9อเสนอมอบ'จุรินทร+'พิจารณาต>อ, ๑๑) เดินเล>น 'เบตง' หน่ึงวัน, ๑๒) 

TPCHจ>อCODโรงไฟฟ\าเพ่ิมเท>าตัวปlกเป\ากวาดPPAเข9าพอร+ต250MW, ๑๓) ชูเท่ียวเมืองรองขยาย5สนามบินAAVปรับแผนรับ, ๑๔) ขู>เชือดร9านค9าเอาเปรียบผู9ใช9สิทธ์ิ 

'ชิมช9อปใช9' สะพัด 2,000 ล9านบาท, ๑๕) เช็กอิน 9 จุด สวยโดนใจใน'อุทยานจตุจักร' อุ>นเคร่ืองก>อนสตาร+ท'งานว่ิงแห>งปtท่ี#ดีต>อใจ', ๑๖) 'อัครเดช' เผย 'กมธ. พาณิชย+ ฯ' 

หวังใช9จุดแข็งสินค9าไทยท่ีมีคุณภาพบุกตลาดการค9าชายแดน, ๑๗) เอ็ม บี เค เซ็นเตอร+ ร>วมกับ กรมทรัพย+สินทางปlญญา จัดงาน Let's Get Right ซ้ือ ขาย ให9ถูกใจ ใช>เลย 

เผยเคล็ดลับความสำเร็จการสร9างแบรนด+ พร9อมชวนช9อปสินค9าGI ท่ีมีช่ือเสียงจากชุมชนท่ัวประเทศ, ๑๘) ผุดถนนเลียบทะเลอันดามันยาว 1,000 กม. ช>วงราชบุรี-

ตะนาวศรี หนุนท>องเท่ียว, ๑๙) จากเฟอร+นิเจอร+สู>พลังงาน ECF ต้ังเป\าอีก3ปtชัดเจน  และ  ๒๐) 'ชายแดนใต9'ปลายด9ามขวานในวิกฤติยังมีความคิดสร9างสรรค+,  

๘. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยUสิน ๑) เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร, ๒) เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: นศ.ถูกอียิปต+จับถึงไทย, ๓) มือเผาโชว+รูมรถปlตตานีมอบตัว, 

๔) คาดกลุ>ม'อิสมาแอ'บ้ึม2อส.ยะหา, ๕) คอลัมน+ ภาพ เก>า เล>าตำนาน: ผู9กองแคน...ผู9ย่ิงใหญ>ตลอดกาล, ๖) ผู9ต9องหาเผา'ฮอนด9า'มอบตัว, ๗) ภาพข>าว: อาวุธสงคราม, ๘) 

เสียงประชาชนปฏิรูปตำรวจ: แทรกแซงคำพิพากษา ไม>น>ากลัวเท>า 'การสอบสวนตามส่ังแบบทหาร', ๙) ม.116 วุ>น นศ.-อาจารย+ฮือต9าน - 

มูลนิธิผสานฯจ้ีสางปมผู9พิพากษา, ๑๐) กมธ.ทหารเย่ียมแดนใต9, ๑๑) "บ๊ิกแดง" เด่ียวไมโครโฟนไฟใต9 - "บ๊ิกลภ" หารือคณะพูดคุยฯ, ๑๒) รายงานพิเศษ: 

จับตาบทบาท'กอ.รมน.'ปมร9อนแก9รธน., ๑๓) เผาโรงรถหนองจิกมอบตัวอีก1, ๑๔) ภาพข>าว: มอบตัว, ๑๕) ภาพข>าว: เจอป�น, ๑๖) 'บ๊ิกแดง'บรรยายแก9ไฟใต9, ๑๗) 

ในหลวงทรงห>วงใยปชช.ได9รับผลกระทบเหตุการณ+ความไม>สงบ, ๑๘) ทหารเคล่ือนไหวแล9ว! ฝeายความม่ันคง ยันไม>เคยแทรกแซงคดีของผู9พิพากษายะลา, ๑๙) 

ผบ.ทหารสูงสุดลงใต9ยกคุณภาพชีวิตชาวบ9าน พร9อมแก9ปlญหาความไม>สงบ, ๒๐) 'ตม.ปlตตานี'ลุยตรวจท่ีพักคนงาน ป\องค9ามนุษย+, ๒๑) กลับถึงไทยแล9ว!! 

นักศึกษาถูกอียิปต+จับตัว ขอบคุณทุกภาคส>วนท่ีช>วยเหลือ, ๒๒) รับมอบตัวแกrงเผาบริษัทฮอนด9าปlตตานีปt55 ออกหมายจับเพ่ิม, ๒๓) จับตา'บ๊ิกแดง'ออกโรงบรรยายไฟใต9 

หลังแจ9งจับ12ฝeายค9าน-นักวิชาการ, ๒๔) จับตา!!'บ๊ิกแดง'ข้ึนเวทีบรรยายแก9ปlญหาไฟใต911ต.ค.น้ี, ๒๕) โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9า ยัน ฝeายความม่ันคง 

ไม>เคยแทรกแซงศาลตัดสิน, ๒๖) 'โฆษกกอ.รมน.ภาค4 ส>วนหน9า'ยันทหารไม>เคยแทรกแซงการตัดสินคดีความ 'ผู9พิพากษา'ใน3จังหวัดชายแดนใต9, ๒๗) กอ.รมน.ภาค 4 

ส>วนหน9าแฉตัวการวางบ้ิมอส.ยะหาเจ็บ2นาย, ๒๘) ฝeายค9านบุกกองปราบ เอาผิด 'มทภ.4-ผอ.รมน.ภาค 4' หม่ินประมาท แจ9งความเท็จ, ๒๙) 

คดีท่ีผู9พิพากษายะลายิงตัวเอง พบ 'ศรีวราห+' เคยลงไปแถลงจับกุมปt61 - กอ.รมน.ยันไม>เคยแทรกแซง, ๓๐) 

โฆษกกอ.รมน.ยันไม>มีใบส่ังให9แจ9งความ12แกนนำพรรคฝeายค9าน-นักวิชาการ, ๓๑) จับตา 'บ๊ิกแดง' ร>ายยาวบทบาทกองทัพ-สถานการณ+ไฟใต9 11ตค.น้ี, ๓๒) กอ.รมน.ภาค 

4 ส>วนหน9า ช้ีแจงเหตุคนร9ายลอบวางระเบิด เจ9าหน9าท่ี อส.ชคต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา ได9รับบาดเจ็บ 2 ราย, ๓๓) ชาวกรงปuนัง จังหวัดยะลา 
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ร>วมแสดงพลังไม>เห็นด9วยกับความรุนเเรงในทุกรูปแบบ  และ  ๓๔) ฝeายกิจการพลเรือน หน>วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 22 พร9อมด9วย 

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง หน>วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 22 พบปะพัฒนาสัมพันธ+กับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนตาตีกา,  

๙. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) สังคมข>าว: เพ่ือรพ.เบตง, ๒) คอลัมน+ รอบร้ัวท่ัวท9องถ่ินไทย, ๓) คอลัมน+ จับกระแสภูมิภาค: 'เบตง'คืนทางเท9า-คืนถนน, ๔) คอลัมน+ 

จับกระแสภูมิภาค: 'อบต.ลำภู'ปl�นเพ่ือสุขภาพ, ๕) คอลัมน+ จับกระแสภูมิภาค: 'อบต.ลำภู'ปl�นเพ่ือสุขภาพ, ๖) ชวนอ้ึง 

เผยภาพน่ิวในไตจากคนไข9เยอะจนเอามาเรียงกันเปwนคำได9, ๗) พบผู9ปeวย'ชิคุนกุนยา'เพ่ิมแต>ยังไร9เสียชีวิต, ๘) พ>อค9า-

ปชช.เบตงร>วมส>งมอบรถวีลแชร+พร9อมอุปกรณ+ทางการแพทย+ให9แก> รพ.เบตง, ๙) พังงาเปuดประชุม พร9อมว่ิงการกุศล ก9าวคนละก9าว 2, ๑๐) 

ชาวประมงสายบุรีดีใจพบฉลามวาฬโผล>อ>าวไทยใกล9ชายฝl�งย้ำความสมบูรณ+ทางทะเล, ๑๑) สคร. 12 สงขลา เตือนระวัง โรคฉ่ีหนู (เลปโตสไปโรซิส) แนะ เล่ียงลุยน้ำ 

ย่ำโคลน พ้ืนท่ีช้ืนแฉะ ด9วยเท9าเปล>า, ๑๒) แพทย+เตือน! ด่ืมน้ำให9มาก หากไม>อยากเปwนโรคน่ิว ปวดหลัง-ไตเส่ือม, ๑๓) 

สสส.และศอบต.ขยายพ้ืนท่ีสังคมสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต9 ด9วยกลยุทธ+ 3 ดี (ส่ือดี พ้ืนท่ีดี ภูมิดี)  และ  ๑๔) จังหวัดยะลา ร>วมกับ หน>วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 

47 มอบบ9านแก>น9องพิการ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,  

๑๐. การเยียวยา เพราะห>วงใย เราไม>ท้ิงกัน  

๑๑. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) ให9กำลังใจ, ๒) 'ในหลวง-พระราชินี'พระราชทานดอกไม9-ตะกร9าส่ิงของแก>กำลังพลท่ีได9รับบาดเจ็บ, ๓) ผบ.สส.ลงพ้ืนท่ีนราธิวาส 

ให9กำลังใจจนท.ช>วยดูแลปชช.  และ  ๔) ผู9บัญชาการทหารสูงสุดเดินทางพบปะตรวจเย่ียมบำรุงขวัญกำลังพลทหน>วยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 

หน>วยบัญชาการทหารพัฒนา,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต5อสถานการณU จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกท่ีมีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จาก ๑.๖๒ ในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๘ 

ก.ย. ๖๒-๔ ต.ค. ๖๒) เปwน ๐.๖๖ ในสัปดาห+น้ี ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ลดลง 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต5างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๕ – ๑๑ ต.ค. ๖๒ 

    ประเด็นข>าวท่ีเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9ท่ีมีรายงานในส่ือต>างประเทศอย>างกว9างขวาง คือ Reuters, AP, AFP, BBC รวมท้ังส่ือระดับโลก คือ Washington Post, 

New York Times, The Guardian และ ส่ือมาเลเซีย คือ กรณีนายคณากร เพียรชนะ ผู9พิพากษาหัวหน9าศาล ศาลช้ันต9นจังหวัดยะลา ใช9อาวุธป�นยิงตัวเองหลังอ>านคำ

พิพากษายกฟ\องจำเลยมุสลิม ๕ คนท่ีถูกฟ\องในข9อหาร>วมกันใช9อาวุธป�นฆ>าผู9อ่ืน โดยส่ือแทบทุกสำนักเช่ือมโยงกรณีน้ี กับการใช9กฎหมายพิเศษในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน

ภาคใต9จับกุมคุมขังรวมท้ังกล>าวหาว>า มีการซ9อมทรมานก>อนส>งฟ\องศาล 

    ประเด็นข>าวอ่ืนๆ ในรอบสัปดาห+มีเพียงประเด็นเดียว คือสมาชิกสภาผู9แทนราษฎรมาเลเซียต้ังกระทู9ถามรัฐมนตรีว>าการมหาดไทย ว>ามีนโยบายเปuดด>าน wang kelien 

ซ่ึงอยู>ติดกับด>านวังประจัน ท่ี ต.ควนโดน จ.ว.ส.ต. ให9ประชาชนท้ังสองประเทศเดินทางไปมาหาสู>กันโดยไม>ต9องใช9หนังสือเดินทาง และ ใบอนุญาตผ>านแดนช่ัวคราว เม่ือไหร> 

ภายหลังจากท่ีด>านแห>งน้ียกเลิกมาตรการผ>อนคลายการข9ามพรมแดนโดยไม>ต9องใช9หนังสือเดินทางต้ังแต>วันท่ี ๑ เม.ย. ๕๘ 

 

๕.๑ สำนักข5าวต5างประเทศ รายงานข5าวนายคณากร เพียรชนะ ผู*พิพากษาศาลหัวหน*าศาลช้ันต*น ศาลจังหวัดยะลาใช*อาวุธป�นยิงตัวเอง ภายหลังอ5านคำพิพากษา

ยกฟ�องจำเลยมุสลิม ๕ คน ท่ีถูกฟ�องในข*อหาร5วมกันใช*อาวุธป�นฆ5าผู*อ่ืน และครอบครองอาวุธป�นโดยไม5มีใบอนุญาต ท้ังน้ีเหตุเกิดเม่ือวันศุกรUท่ี ๔ ตุลาคม 

Reuters รายงานว5า มีประชาชนนำดอกไม*วางท่ีหน*าศาลจังหวัดยะลาเม่ือวันเสารUท่ี ๕ ตุลาคม พร*อมท้ังระบุว5า ยะลาเปuนพ้ืนท่ีท่ีมีการก5อความไม5สงบของำกอง

กำลังติดอาวุธ ซ่ึงนับต้ังแต5ปc ๒๕๔๗ เปuนต*นมา มีผู*เสียชีวิตจากเหตุการณUไม5สงบกว5า ๗ พันคน  

 

A judge in southern Thailand shot himself in court after delivering a not guilty verdict in the case of five Muslim suspects charged with murder 

in the predominantly Buddhist country's restive south. 

Khanakorn Pianchana shot himself in the chest after acquitting the suspects charged with murder, illegal association and gun-related offences 

on Friday afternoon because of insufficient evidence. He was in hospital on Saturday. 
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On Saturday, people laid flowers in front of the court in Yala, one of the three Muslim-majority southern provinces at the heart of the 

insurgency that has claimed more than 7,000 lives since 2004. 

ท่ีมาข9อมูล ; https://www.thestar.com.my/news/world/2019/10/05/judge-shoots-himself-in-court-in-thailand 

https://www.malaysiakini.com/news/494625 

 

๕.๑.๑ สำนักข>าว AFP และ BBC รายงานว>ามีคนนับพันถูกพพิพากษาจำคุกในความผิดเก่ียวกับคดีความม่ันคง และจำนวนไม>น9อยถูกควบคุมตัวภายใต9กฏหมายพิเศษ คือ

พรก.การบริหารราชการในสถานการณ+ฉุกเฉินและกฏอัยการศึก พร9อมท้ังระบุว>านักสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ี จชต. กล>าวหาว>า เจ9าหน9าท่ีหน>วยงานความม่ันคงมีการใช9

กฏหมายพิเศษควบคุมตัวผู9ต9องสงสัยชาวมุสลิม ก>อนนำตัวส>งฟ\องศาลดำเนินคดี 

Thousands of suspects have been jailed for acts linked to the insurgency, many under emergency laws imposed on the restive region. 

 

Advocacy groups in the Thai south have long accused security forces of trumping up charges against Muslim suspects and using emergency 

laws to drive cases through the courts. — AFP 

 

ท่ีมาข9อมูล; https://www.thestar.com.my/news/regional/2019/10/06/judge-shoots-himself-in-court 

https://www.bbc.com/news/world-asia-49945636 

 

๕.๑.๒ สำนักจ>าว AP อ9างคำแถลงของผู9พิพากษาคณากร ว>ามีการพูดถึงคำให9การรับสารภาพของผู9ต9องหาคดีความม่ันคง ท่ีถูกคุมขังภายในสภาพแวดล9อมท่ีกดดันว>า เปwน

หลักฐานท่ีเช่ือถือไม>ได9 ซ่ึงสอดคล9องกับข9อกล>าวหาของนักสิทธิมนุษยชน ท่ีระบุว>า ทหารมีการซ9อมทรมานผู9ต9องหา  
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AP รายงานอ9างแถลงการณ+ของผู9พิพากษาคณากร พูดถึงการพิพากษาคดีท่ีทหารสามคนเปwนจำเลยคดีสังหารพลเรือน ว>าเขาถูกกดดันให9ลดหย>อนโทษทหารท้ัง ๓ คน ด9วย

เหตุผลท่ีว>า พวกเขาปฏิบัติตามหน9าท่ี 

(Khanakorn’s statement made several references to the south’s security situation. He said that confessions obtained from alleged insurgents in 

harsh conditions of detention were not convincing evidence — a point frequently raised by rights activists, who have accused the army of using 

torture. 

He also recounted that in an earlier case, he was pressured to ease the sentences against three soldiers involved in killing a civilian because he 

was told hey were carrying out their state duties.) 

 

ท่ีมาข9อมูล ; https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/thai-judge-attempts-suicide-in-protest-over-interference/2019/10/05/d235ffdc-

e72f-11e9-b0a6-3d03721b85ef_story.html 

https://www.theguardian.com/world/2019/oct/05/thai-judge-shoots-himself-in-court-in-apparent-suicide-bid 

https://www.nytimes.com/aponline/2019/10/05/world/asia/ap-as-thailand-judges-protest.html?searchResultPosition=1 

 

๕.๒ สำนักข>าว Bernama รายงานเม่ือวันท่ี ๙ ตุลาคม ว>า ดาโตrะ สรี Shahidan Kassim  สมาชิกสภาผู9แทนราษฎรจากเขต Arau ต้ังกระทู9ถามตัน ศรี มูยิดดิน ยัสซีน 

รัฐมนตรีมหาดไทย ว>ามีนโยบายท่ีจะเปuดด>าน wang kelien ซ่ึงอยู>ติดกับด>านวังประจัน ท่ีต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล ให9ประชาชนท้ังสองประเทศเดินทางไปมาหาสู>กัน

โดยไม>ต9องใช9เอกสารผ>านแดน ได9เม่ือไหร> ซ่ึงรัฐมนตรีมหาดไทย ตอบว>า ยังไม>มีนโยบายผ>อนปรน ประชาชนท่ีประสงค+จะเดินทางผ>านด>านแห>งน้ีต9องใช9พาสปอร+ตหรือ

ใบอนุญาตผ>านแดน ต>อไป ด9วยเหตุผลด9านความมม่ันคงและการป\องกันการลักลอบขนสินค9าผิดกฏหมาย 

ด>านพรมแดนแห>งน้ีมีการยกเลิกมาตรการท่ีเรียกว>า free flow หรือการผ>านแดนโดยไม>ต9องใช9พาสปอร+ตและใบอนุญาตผ>านแดน ต้ังแต>วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๘ 
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(The government does not plan to reopen the border free flow zone between Wang Kelian on the Malaysian side and Wang Prachan in 

Thailand due to security factors. 

Home Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin said in this regard, the government had stopped the free flow at the Immigration, Customs, Quarantine 

and Security complex at Wang Kelian since April 1, 2015. 

He said the move was to enforce the law and related regulations on the entry/exit control at the border. 

"This means that Malaysians who wish to cross the border should do so through the gazetted entry/exit point and they need to have an 

international passport or valid travel documents such as the border pass and it is likewise for Thai nationals. 

"This measure is necessary to curb security threats and smuggling of prohibited items into the country," he said in his written reply shown on 

the Parliament website today. 

Muhyiddin was replying to a question from Datuk Seri Shahidan Kassim (BN-Arau) on whether the government planned to reopen the free flow 

zone at Wang Kelian soon and on the conditions needed to reopen the zone. 

The free flow zone was to exempt Thai nationals from the need to have a visit pass or to show their passport at the Wang Kelian entry/exit 

point in Malaysia and exempting Malaysians from having to show their passport at Wang Prachan, Thailand.) 

 

ท่ีมาข9อมูล ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1776946 
 
 

 

 
 
 


