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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๖ - ๑๒ ต.ค.๖๑ พบว>า ข>าวเชิงบวกมีความถ่ี เพิ่มข้ึน ร9อยละ 

๓๑ เมื่อเทียบกบัสปัดาห+ที่แล9ว (๒๙ ก.ย. ๖๑ - ๕ ต.ค. ๖๑) ในส>วนของข>าวเชิงลบมีความถ่ี เพิ่มข้ึน ร9อยละ ๓๔ เมื่อเทยีบกับสัปดาห+ที่แล9ว (๒๙ ก.ย. ๖๑ - ๕ ต.ค. ๖๑) 

         ภาพข2าวสำคญัเชิงลบ ได*แก2  

๑) เหตุร*ายรายวัน: ๑) ประกบยิง อสม.ปWตตานี ดับคารถ จนท. เร>งสอบปมสาเหตุ, ๒) อดีตทหารพรานถูกคนร9ายยิงดับที่ปWตตานี เผยตายเป[นคนที่ ๔ ของ

ครอบครัว, ๓) ป\วนนราฯ! โจรใต9ยิงถล>ม ตชด.เจบ็ ๓ นาย และ ๔) ยิง ชรบ.ดับอีก ๑ – สั่งเพิ่ม มาตรการ รปภ.คร ู

๒) อาชญากรรมในพ้ืนท่ี: มทภ.๔ เช่ือ เหตุระเบิดรถยนต+หน9าบ9านพัก ตชด.๔๑๕ เป[นการลอบวางระเบิด   

๓) เทคโนโลยีในการแก*ไขปRญหา จชต.: อย>าจบแค>เอาผิดคนขาย! หลังศาลสัง่คุก ๙ ปb ตัวแทนขาย GT 200  

         ภาพข2าวสำคญัเชิงบวก ได*แก2  

๑. ยาเสพติด: เจ9าหน9าที่ตำรวจรถไฟหาดใหญ>ร>วมกับตำรวจกองปราบฯ และชุดสบืสวนตำรวจท>องเที่ยวหาดใหญ> ร>วมกันจบักุมยาบ9า ๗๕,๘๐๐ เม็ด มูลค>ากว>า ๕ 

ล9านบาท 

๒. การเมือง:  ๑) วันนอร+ หัวหน9าพรรคประชาชาติ ชูแก9 เหลื่อมล้ำ-แตกแยก และ ๒) กอ.รมน.คลอด ๒ แผนสร9างสันติสุขชายแดนใต9เสริมยุทธศาสตร+ชาติ ๒๐ ปb 

๓. การยกระดับคุณภาพชีวิต: สาธารณสุขปWตตานี เฝpาระวังโรคหัด 

๔. การพูดคุยเพ่ือสนัติ: ๑) "มหาธีร+" เยือนไทยปลายตุลาฯ จบัตาถกเดินหน9าพูดคุยดับไฟใต9 และ ๒) “ประวิตร” ถกแก9ปWญหาชายแดนใต9 เปลี่ยนหัวหน9าคณะ

พูดคุยสันติสุข 

๕. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: การท>องเที่ยวแห>งประเทศไทย (ททท.) เปtดประสบการณ+ท>องเที่ยวแนวใหม> Amazing Thailand Unseal Local 2018 

ภายใต9แคมเปญ Once as a Tourist มาเที่ยวกันสักวันหน่ึง 

๖. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย\สิน: ๑) วิสามัญแนวร>วมโจรใต9ปล9นเต็นท+รถมือสองนาทวี, ๒) ฉก.ปWตตานีนำตัวผู9ต9องหาทำแผนซุ>มยิงทหารเสียชีวิต ๒ นาย และ ๓) 

กลุ>มพลังมวลชนจิตอาสากว>า ๖๐๐ คน ร>วมเดินหน9าแก9ไขปWญหายาเสพติด ตามนโยบายแม>ทัพภาคที่ ๔   
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 จากสถานการณ+ข>าวดังที่กล>าวข9างต9น ส>งผลให9การรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพิ่มข้ึน ร9อยละ ๓ เมื่อเทียบกบัสปัดาห+ที่แล9ว (๒๙ ก.ย. ๖๑ - 

๕ ต.ค. ๖๑) 

 ในส2วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต2างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๖ – ๑๒ ต.ค. ๖๑ ดังน้ี 

          Benarnews รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก9ไขปWญหาภาคใต9 (คปต.) ครัง้ที่ ๔/๒๕๖๑ มีการเสนอช่ือ พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต+ อดีตแม>ทัพ

ภาคที่ ๔ เป[นหัวหน9าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต9 แทน พล.อ.อักษรา เกิดผล โดยจะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให9ความเห็นชอบต>อไป ในรายงาน

ช้ินน้ี มีการนำเสนอความเห็นของซาการี อาบูซา นักวิชาการอเมริกัน และอาบูฮาฟtซ อัลฮากิม โฆษกกลุ>มมาราปาตานี ที่มีความเห็นว>ารัฐบาลไทยถึงเวลาต9องเปลี่ยนตัว

หัวหน9าคณะพูดคุยฯ 

         สื่อมาเลเซีย รายงานข>าวการก>อเหตุร9ายใน จชต. ๒ เหตุการณ+ เมือ่วันที่ ๑๑ ตุลาคม คือ เหตุการณ+คนร9ายอย>างน9อย ๒ คนใช9อาวุธป�นสงครามซุ>มโจมตีรถตำรวจ

ตระเวนชายแดน ในพื้นที่ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เป[นเหตุให9 ตชด. ได9รับบาดเจ็บ ๓ นาย และอีกเหตุการณ+คนร9ายประกบยิงอดีตอาสาสมัครทหารพราน เป[นเหตุให9

เสียชีวิตในพื้นที ่อ.เมือง ปWตตานี 

         Reuters และสื่อมาเลเซียหลายแห>ง เสนอข>าวอัยการมาเลเซียตัดสินใจไม>ย่ืนฟpองชาวอุยกูร+ ๑๑ คน ที่หลบหนีจากที่ควบคุมตัวของสำนักงานตำรวจตรวจคนเข9า

เมือง จ.สงขลา เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ก>อนลกัลอบข9ามพรมแดนเข9าประเทศมาเลเซีย ทัง้น้ีทนายความของชาวอยุกูร+เปtดเผยว>า ทางการมาเลเซียได9ส>งตัวชาวอุยกูร+

ทั้ง ๑๑ คนไปยังประเทศตุรกเีมื่อวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม 

         สื่อมาเลเซีย รายงานว>า ตำรวจไทยได9จับกุมชาวพม>าจำนวน ๒๓ คนขณะหลบอยู>ในป\าในพื้นที ่จ.สงขลา เตรียมลักลอบข9ามพรมแดนเข9าประเทศมาเลเซีย ส>วน

ประเด็นอื่นๆ มีดังน้ี คือ หน>วยปpองกันชายแดนรัฐเคดาห+ จบักุมรถบรรทกุขนข9าวสารหนีภาษีจากประเทศไทยจำนวน ๖๘ ตัน  
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๒. ผลการวิเคราะห\สารสนเทศด*านการประชาสมัพันธ\ ประจำวันท่ี ๖ – ๑๒ ต.ค. ๖๑ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข2าวเชิงบวก และประเด็นข2าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๖ - ๑๒ ต.ค. ๖๑ ข>าวเชิงบวก (เส9นทบึสเีขียว) มีความถ่ีเพิ่มข้ึน ร9อยละ ๓๑ (๑๐๙ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๙ ก.ย. ๖๑ - ๕ ต.ค. ๖๑) ๑๔๓ ข>าวในสัปดาห+น้ี) 

สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกบั จชต. (เส9นทึบสีแดง) มีความถ่ี เพิ่มข้ึน ร9อยละ ๓๔ (๒๖ ข>าว

ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๙ ก.ย. ๖๑ - ๕ ต.ค. ๖๑) ๓๕ ข>าวในสปัดาห+น้ี) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มแีนวโน9มฯ 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/ปf จำนวนข2าวเชิงบวก (1) จำนวนข2าวเชิงลบ (2) ค2าสัดส2วน (3)=(1)/(2) 
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 
2018-10-06 23 12 1.92 
2018-10-07 14 5 2.8 
2018-10-08 25 4 6.25 
2018-10-09 22 0 22 
2018-10-10 15 3 5 
2018-10-11 24 7 3.43 
2018-10-12 20 4 5 

 20.43 5.14 3.97 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ2งเล็ง ในช2วงวันท่ี ๖ – ๑๒ ต.ค. ๖๑ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช>วงวันที่ ๖ - ๑๒ ต.ค. ๖๑ มีข>าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข ๑๒ ข>าว สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน และ ในส>วน

ของข>าวเชิงลบฯ ไม>มีข>าวเชิงลบฯ ในสปัดาห+น้ี   ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) "มหาธีร+"เยือนไทยปลายตุลาฯ จับตาถกเดินหน9าพูดคุยดับไฟใต9, ๒) จาก "อกัษรา" เป[น "อุดม

ชัย" คปต. ชงเปลี่ยนหัวหน9าพูดคุยดับไฟใต9 และ ๓) บิก๊โบ9พร9อมถอย! เปtดทางบิ๊กเมาน่ัง หน.พูดคุยสันติสุข เช่ือสานต>องานได9  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๖ - ๑๒ ต.ค. ๖๑ ข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๙ (๑๑ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๙ ก.ย. ๖๑ - ๕ ต.ค. ๖๑) ๑๐ ข>าวในสัปดาห+น้ี) ในมิติ

ของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) ประกบยิง อสม.ปWตตานี ดับคารถ จนท. เร>ง

สอบปมสาเหตุ, ๒) อดีตทหารพรานถูกคนร9ายยิงดับที่ปWตตานี เผยตายเป[นคนที่ ๔ ของครอบครัว, ๓) ป\วนนราฯ! โจรใต9ยิงถล>ม ตชด.เจ็บ ๓ นาย และ ๔) ยิง ชรบ.ดับอีก 

๑ - สัง่เพิ่มมาตรการ รปภ.คร ู
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๖ - ๑๒ ต.ค. ๖๑ ข>าวเชิงบวกในประเด็นการเมอืงเกี่ยวกบั จชต. มีความถ่ีเพิ่มข้ึน ร9อยละ ๓๘๐ (๕ ข>าวในสปัดาห+ที่แล9ว (๒๙ ก.ย. ๖๑ - ๕ ต.ค. ๖๑) ๒๔ ข>าว

ในสัปดาห+น้ี) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนข>าวเชิงลบฯ ไม>มีข>าวเชิงลบในสปัดาห+น้ี ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที่ ภาพ

ข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) วันนอร+ หน.พรรคประชาชาติ ชูแก9 เหลื่อมล้ำ-แตกแยก, ๒) กอ.รมน.คลอด ๒ แผนสร9างสันติสุขชายแดนใต9 เสริมยุทธศาสตร+ชาติ ๒๐ ปb และ ๓) 

“สมคิด” จี้คมนาคม ลุยเมกะโปรเจกต+กว>า ๑๖ โครงการรวม ๑.๓ ล9านล9านบาท  
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย\สิน 

 
ในช>วงวันที่ ๖ - ๑๒ ต.ค. ๖๑ ข>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๔๖ (๓๐ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๙ ก.ย. ๖๑ - ๕ ต.ค. ๖๑) ๑๖ ข>าว 

ในสัปดาห+น้ี) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ  ค>อนข9างคงที่ ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๑๙ (๕ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๙ ก.ย. ๖๑ - ๕ ต.ค. ๖๑) ๔ 

ข>าว ในสัปดาห+น้ี) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) จับแก�งขโมย จยย.ทำบึ้มใต9, ๒) สงขลา-วิสามญัแนวร>วมโจรใต9ปล9น

เต็นท+รถมอืสองนาทวี ปb ๖๐, ๓) แยกคดีมั่นคง-อาญาทั่วไป, ๔) ฉก.ปWตตานีนำตัวผู9ต9องหาทำแผนซุ>มยิงทหารเสียชีวิต ๒ นาย, ๕) กลุ>มพลังมวลชนจิตอาสากว>า ๖๐๐ คน 

ร>วมเดินหน9าแก9ไขปWญหายาเสพติด ตามนโยบายแม>ทัพภาคที่ ๔ และ ๖) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส>วนหน9า ช้ีแจงความคืบหน9าเหตุการณ+ในพื้นที่ 

จังหวัดปWตตานี ในห9วงที่ผ>านมา ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) ระอ!ุ ยิงรายวัน - กอ.รมน.ยืนยันสถิติไฟใต9ดีข้ึนทุกด9าน, ๒) ไฟใต9ในอุ9งมือ บิ๊กเดฟ นโยบายดี สำเรจ็ หรือเหลว 

อยู>ที่ปฏิบัติ และ ๓) ว>อนทุ>งยางแดงทำร9ายไทยพุทธจนท.ตรวจเข9ม 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๖ - ๑๒ ต.ค. ๖๑ ข>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถ่ีเพิ่มข้ึน ร9อยละ ๒๕ (๒๐ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๙ ก.ย. ๖๑ - ๕ ต.ค. ๖๑) ๒๕ ข>าวใน สัปดาห+

น้ี ) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกจิฯ มีความถ่ีเพิ่มข้ึน ร9อยละ ๒๐๐ (๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๙ ก.ย. ๖๑ - ๕ 

ต.ค. ๖๑) ๓ ข>าวในสัปดาห+น้ี ) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มแีนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) สมคิดเร>งถนนรับเมืองรอง แนะเจาะอุโมงค+ร>นเส9นทาง, 

๒) อุตฯต้ังศูนย+ฮาลาลทีส่งขลา, ๓) เบตง คุมเข9ม! หลงับิ๊กโจ�กสัง่กวาดล9างแรงงานผิดกฏหมาย-นอมินี, ๔) ทุ>ม ๖ พันล9านผุดสถานีขนส>งสินค9า ๖ จังหวัด, ๕) กลุ>มชุมชน

ชาวยะลา เพาะวิธีปลูกเห็ดเย่ือไผ>สำเร็จ พืชศก.ตัวใหม>ที่กำลังนิยม, ๖) วันจ>ายสารทเดือนสบิ นราธิวาสคึกคัก! ลูกหลานชาวใต9เตรียมซื้อของทำบญุสบืสานประเพณีสำคัญ, 

๗) รองปลัด มท. ลงพื้นที่ตากใบ จ.นราธิวาส มอบนโยบายพัฒนาชายแดนความมั่นคง, ๘) เร>งกระตุ9นเที่ยวเมืองรองช>วงสิ้นปb, ๙) ๓ หมู>บ9านจังหวัดปWตตานี สร9างความ
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เข9มแข็งตามศาสตร+พระราชา, ๑๐) รับซื้อลองกอง และ ๑๑) การท>องเที่ยวแห>งประเทศไทย (ททท.) เปtดประสบการณ+ท>องเที่ยวแนวใหม> Amazing Thailand Unseal 

Local 2018 ภายใต9แคมเปญ Once as a Tourist มาเที่ยวกันสักวันหน่ึง ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) ศูนย+ข>าวอินไซด+ : CHOT เผยบ.ย>อยหยุดผลิตสินค9าที่โรงงานจังหวัด

ปWตตานี ต้ังแต> ๑ พ.ย. ๖๑ ย9ายฐานการผลิตไปที่ โรงงาน จ. สงขลา และ ๒) ประมงใต9ทุกข+ ๑,๕๐๐ ลำจอดแช> 

 ๓.๖ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๖ – ๑๒ ต.ค. ๖๑ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสทิธิมนุษยชน 

 ๓.๗ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันที่ ๖ – ๑๒ ต.ค. ๖๑ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารงุขวัญกําลงัพล 

 ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปRญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๖ – ๑๒ ต.ค. ๖๑ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปWญหา จชต. ได9แก> อย>าจบแค>เอาผิดคนขาย! หลงัศาลสั่งคุก ๙ ปb ตัวแทนขาย GT 

200 ให9นิติเวช 

 ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช>วงวันที่ ๖ – ๑๒ ต.ค. ๖๑ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย 
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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

เหตรุ้ายรายวนั 

อาชญากรรมในพื 5นที8 

เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. 

การรักษาความปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สนิ 

กีฬา 

เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ 

การชว่ยเหลือประชาชน 

วฒันธรรม และวิถีชีวิต 

การบํารุงขวญักําลงัพล 

การพดูคยุเพื8อสนัต ิ

การยกระดบัคณุภาพชีวิต 

การเมือง 

การเยียวยา 

ความร่วมมือของภาคประชาชน 

การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉนัท์ 

ยาเสพตดิ 

การศกึษา 
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ประเด็นข2าวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ๑) ประกบยิงอสม.ปWตตานีดับคารถ จนท.เร>งสอบปมสาเหตุ, ๒) อดีตทหารพรานถูกคนร9ายยิงดับทีป่Wตตานี เผยตายเป[นคนที่ 4 ของครอบครัว, ๓) 

ป\วนนราฯ! โจรใต9ยิงถล>มตชด.เจบ็3นาย จนท.รู9เบาะแสคนร9าย  และ  ๔) ยิง ชรบ.ดับอีก 1 - สั่งเพิ่มมาตรการ รปภ.ครู  

๒. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) มทภ.4 เช่ือ เหตุระเบิดรถยนต+หน9าบ9านพัก ตชด.415 เป[นการลอบวางระเบิด  และ  ๒) แม>ฟWนธง ส.อ.โดนใบสัง่ตาย แฉนายโทรตามมีงาน

ด>วน!  

๓. เทคโนโลยีในการแก*ไขปRญหา จชต. ๑) อย>าจบแค>เอาผดิคนขาย! หลงัศาลสั่งคุก 9 ปb ตัวแทนขาย GT200 ให9นิติเวช, ๒) ศาลสั่งคุก 9 ปb ตัวแทนขาย GT200  และ  

๓) ทุจริต GT200: ศาลไทยตัดสินจำคุกผู9นำเข9า 9 ปb กับคำถามใครจะทำตามสญัญา  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. การศึกษา ๑) คอลมัน+: แวดวงการศึกษา: มรภ.สงขลาปW¤นยุวมัคคุเทศก+  และ  ๒) คอลัมน+: รายงานพิเศษ: สกศ.เชิดชู 12 กูรูสู ครูภูมิปWญญาไทย,  

๒. ยาเสพติด ๑) ยาบ9าล็อตใหญ>ซุกยางอะไหล>  และ  ๒) ตร.ภาค 5 ยึดอีกล็อตใหญ>! ยาบ9ากว>าล9านเม็ดแสนเม็ด,  

๓. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันท\ ๑) คอลัมน+: รายการTV, ๒) คอลมัน+: รายการTV  และ  ๓) องคมนตรปีฏิบัติภารกจิด9านศาสนาในพื้นที่อำเภอเบตง 

จังหวัดยะลา,  

๔. ความร2วมมือของภาคประชาชน ๑) ชาวยะลารวมพลัง ช>วยสึนามิอินโดฯ, ๒) คอลมัน+: ชีพจรอปท., ๓) ภาพข>าว: ส>งเสริมอาชีพชายแดนภาคใต9, ๔) ‘นราธิวาส’ร>วม

ใจปลกูดอกปอเทืองเฉลมิพระเกียรติ ‘วันดินโลก’  และ  ๕) ภาพข>าว: ซีพีเอฟ สนับสนุน โครงการ “สายใจไทย สู>ใจใต9” รุ>นที่ 34,  

๕. การเยียวยา ๑) คอลัมน+: ข>าวข9นคนเข9ม: เยียวยา  และ  ๒) ฟWนธงกลุ>มป\วนใต9ฆ>าสองแม>ลูก รัฐจ>ายเยียวยา 1 ล9าน,  

๖. การเมือง ๑) ธนาธรโวลั่น น่ังนายกฯ แก9รธน.คสช., ๒) เช็กฐานเสียงสนับสนุน อภิสิทธ์ิ-วรงค+ -อลงกรณ+, ๓) วันนอร+หน.พรรคประชาชาติ ชูแก9 เหลื่อมล้ำ-แตกแยก, ๔) 

มิ่งขวัญซบพปชร., ๕) สัง่ลุยผนึก3พรรค, ๖) ‘อนาคตใหม>’คึกคักสมัครสมาชิก อบุเปpาเก9าอีส้.ส. นัดตุลาฯลุย 6 จว.ตีปbªบระดมทุน, ๗) ‘อนาคตใหม>’คึกคักสมัครสมาชิก อุบ

เปpาเก9าอี้ส.ส. นัดตุลาฯลุย 6 จว.ตีปbªบระดมทุน, ๘) ‘หมอวรงค+’หาเสียงกระหึม่ โวคว่ำ‘มาร+ค’ ข้ึนน่ังหัวหน9าประชาธิปWตย+, ๙) กอ.รมน.คลอด2แผนสร9างสันติสุขชายแดนใต9 

เสริมยุทธศาสตร+ชาติ20 ปb, ๑๐) โฆษกกอ.รมน.โวปWญหาชายแดนใต9ดีข้ึน เหตุรุนแรงลดลง, ๑๑) คึก!สมัครสมาชิกอนาคตใหม> ธนาธร ลั่น ผมต9องเป[นนายกฯเท>าน้ัน, ๑๒) 
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เพื่อธรรม –สมพงษ+ น่ังหัวหน9า นอมินี-พรรคสาขา เพื่อไทย? แกนนำล9วนเครือข>ายพท., ๑๓) คอลัมน+: ตลาดความคิดรุ>นใหม>การเมอืง: ณพพงศ ธีระวร ตัวแทน คนตัวเล็ก 

สู> พลังประชารัฐ  และ  ๑๔) “สมคิด” จี้คมนาคม ลุยเมกะโปรเจกต+กว>า 16 โครงการรวม 1.3 ล9านล9านบาท,  

๗. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ปtดตลาดนัดกรอืเซะยุติปWญหาร9องเรียนไม>ได9กลั่นแกล9งผู9ค9า, ๒) กทปส.ตรวจสอบเน็ตชายขอบพร9อมใช9งานปbน้ี, ๓) กทปส.ตรวจสอบเน็ต

ชายขอบพร9อมใช9งานปbน้ี, ๔) สยบข>าวลือหมอยันวัคซีนโรคหัดไม>ได9ผลิตมาจากหมู, ๕) กระทรวงมหาดไทยน9อมนำ ศาสตร+พระราชา ขยายผลโครงการพัฒนาพื้นที่ตาม

แนวพระราชดำริไปสู>ประชาชนทั่วประเทศ, ๖) กรมป\าไม9ไร9อธิบดี มึน!บิ๊กเต>าลากยาวเป[นปbไม>ต้ัง, ๗) มท.รบัลกู‘บิ๊กตู>’เร>งเครื่องOTOPนวัตวิถีหนุนไทยนิยม ย่ังยืน, ๘) สธ.

ปWตตานีเฝpาระวังโรคหัด หลังพบระบาดต>อเน่ือง-เตือนเป[นเช้ือไวรัสแพร>กระจายได9ง>าย, ๙) บิก๊น9อย ยัน?โรคหัดที่ยะลาควบคุม?ได9? เร>งประสาน?สธ.-ผู9นำท9องถ่ิน-ผู9นำ

ศาสนา?ร>วมแก9, ๑๐) บิก๊น9อยเผยรบ.ห>วงสุขภาพเยาวชน3จว.ชายแดนใต9, ๑๑) “นางฟpาแปลงร>าง” สร9างสุขภาพดีที่ “โรงเรียนบ9านบาเงง”, ๑๒) องคมนตรี ลงพื้นที่

ติดตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดยะลา  และ  ๑๓) เมนูพื้นบ9านเพือ่ “ผู9สูงอายุ” สุขภาพดีที่ “บ9านแอร9อง” ใช9เครือข>าย “หมอน9อย” ช>วยติดตามดูแล

สุขภาพผู9สงูวัย,  

๘. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) โปรดเกล9าฯแต>งต้ังผู9ว>าฯ-ผู9ตรวจราชการ 24 ราย  และ  ๒) แม>ทัพภาคที่ 4 เย่ียมให9กำลังใจเจ9าหน9าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ได9รับ

บาดเจบ็จากเหตุการณ+ความไม>สงบ,  

๙. การพูดคุยเพ่ือสันติ ๑) "มหาธีร+"เยือนไทยปลายตุลาฯ จบัตาถกเดินหน9าพูดคุยดับไฟใต9, ๒) จาก "อักษรา" เป[น "อุดมชัย" คปต.ชงเปลี่ยนหัวหน9าพูดคุยดับไฟใต9, ๓) 

ปWดอักษราบกพร>อง! บิ๊กปpอมยันเปลี่ยนหน.พูดคุยสันติเหตุทำงานมา4ปbแล9ว, ๔) คุยไม>ได9ผล!ส>อเปลี่ยนหัวหน9าทมีพูดคุยสันติสุขฯแก9ไฟใต9, ๕) บิก๊โบ9พร9อมถอย! เปtดทางบิก๊

เมาน่ังหน.พูดคุยสันติสุข เช่ือสานต>องานได9  และ  ๖) 'ประวิตร' ถกแก9ปWญหาชายแดนใต9 เปลี่ยนหัวหน9าคณะพูดคุยสันติสุข,  

๑๐. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) 24ชาติร>วมไทยแลนด+เบียนนาเล>, ๒) จาก สรุาษฎร+ ถึง นครฯ รอยประวัติศาสตร+ที่ไม>ธรรมดา, ๓) คอลัมน+: กาลครั้งหน่ึง: น่ีแหละ

มหาราชครู พระองค+ไม>เคยกริ้ว, ๔) ชาวพุทธร>วมทำบุญวันสารทไทยพร9อมใจอทุิศส>วนกุศลบรรพบุรุษ, ๕) นราฯเปtดตลาด-เที่ยวชุมชนโต�ะเด็ง, ๖) จัดงานต9อนรับปb

ฮิจเราะห+ 1440, ๗) นราฯเปtดตลาด-เที่ยวชุมชนโต�ะเด็ง, ๘) พงศ+พรแต>งต้ัง3ผู9ตรวจฯพศ. พร9อมโยกย9าย12ผอ.พศจ., ๙) มหกรรมหนังสอืระดับชาติ ชวนอ>านออกเสียง - 

ปลุกหนังสือสาบสูญ, ๑๐) เริ่มแล9ว! เทศกาลกินเจ 2561, ๑๑) คอลัมน+: รายงานพเิศษ: เสวนาพหุวัฒนธรรมสมาพันธ+คนสยามในรัฐกลันตัน แก9ปWญหาจังหวัดชายแดนใต9, 

๑๒) ศธ.จัดงาน สามัคคีสัมพันธ+ สานฝWนห9องเรียนกีฬา สานมิตรภาพนักเรียนแม9ต>างวัฒนธรรม, ๑๓) มูลนิธิพระโพธิสัตว+อวโลกิเตศวร ยะลา จัดเทศกาลกินเจประจำปb 

2561 ถวายเป[นพระราชกุศล ฯ  และ  ๑๔) ผู9ว>าฯปWตตานี แถลง งานประเพณีชักพระ อำเภอโคกโพธ์ิ เจ9าหน9าที่พร9อมดูแลความปลอดภัย,  
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๑๑. การช2วยเหลือประชาชน ๑) เกษตรฯบูรณาการทุกภาคส>วนเตรียมแผนรบัมืออุทกภัยภาคใต9ปb61  และ  ๒) สัง่16จว.รับมืออทุกภัย ดินถล>ม คลื่นลมแรงช>วง

กลางเดือนต.ค.-ธ.ค.,  

๑๒. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) กินเจคึกคักคุมราคาผักทั่วประเทศ, ๒) สมคิดเร>งถนนรบัเมอืงรอง แนะเจาะอุโมงค+ร>นเส9นทาง, ๓) อุตฯต้ังศูนย+ฮาลาลที่สงขลา, 

๔) ทรสิเรทต้ิงจัดอันดับเครดิตองค+กร “บ. ไทยโพลีคอนส+” ที่ “BBB” แนวโน9ม “Stable”, ๕) ภาพข>าว: ชายแดนใต9, ๖) ภาพข>าว: ข>าวข9นคนเข9ม: สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร,ี ๗) คอลัมน+: ข>าวสดทั่วไทย: เบตง-ตม.กวดจับนอมินี, ๘) ทุ>ม 6 พันล9านผุดสถานีขนส>งสินค9า 6 จังหวัด, ๙) ตม.สะเดา ติดปpาย No Tip 

ช>องตรวจเอกสาร ขานรับนโยบาย บิ๊กโจ�ก, ๑๐) กลุ>มชุมชนชาวยะลา เพาะวิธีปลูกเห็ดเย่ือไผ>สำเร็จ พืชศก.ตัวใหม>ที่กำลังนิยม, ๑๑) วันจ>ายสารทเดือนสิบนราธิวาสคึกคัก! 

ลูกหลานชาวใต9เตรียมซื้อของทำบญุสบืสานประเพณีสำคัญ, ๑๒) มท.รับลูก บิก๊ตู> เร>งเครือ่ง OTOP นวัตวิถี หนุน ไทยนิยม ย่ังยืน, ๑๓) รองปลัดมธ.ลงพื้นที่ตากใบจ.นราธิ

วาส มอบนโยบายพัฒนาชายแดนความมั่นคง, ๑๔) ตม.เบตงคุมเข9ม! หลงับิ๊กโจ�กสั่งกวาดล9างแรงงานผิดกฏหมาย-นอมนีิ, ๑๕) ยุทธศักด์ิ สุภสร...เร>งกระตุ9นเที่ยวเมืองรอง

ช>วงสิ้นปb, ๑๖) 3 หมู>บ9านจังหวัดปWตตานี สร9างความเข9มแข็งตามศาสตร+พระราชา, ๑๗) อุตฯต้ังศูนย+ “ฮาลาล” ทีส่งขลา ยกระดับอาหาร-แก9ตวอ.กลางกีดกันนำเข9า, ๑๘) 

คอลัมน+: สมัภาษณ+พิเศษ: ยุทธศักด์ิ สุภสร เร>งกระตุ9นเที่ยวเมืองรองช>วงสิ้นปb, ๑๙) กระทรวงแรงงาน แจงปรบักฎหมาย C188 ให9เป[นธรรม สอดรบัวิถีชาวประมง-

ปราศจากขัดแย9ง, ๒๐) ปศุสัตว+ปWตตานีเข9มลักลอบจำหน>ายเน้ือเถ่ือน, ๒๑) ภาพข>าว: รับซื้อลองกอง  และ  ๒๒) การท>องเที่ยวแห>งประเทศไทย (ททท.) เปtดประสบการณ+

ท>องเที่ยวแนวใหม> Amazing Thailand Unseal Local 2018 ภายใต9แคมเปญ Once as a Tourist มาเที่ยวกันสกัวันหน่ึง,  

๑๓. กีฬา ไทยแลนด+ยูธลีกฤดูกาลใหม>คึกคักแห>สมัคร489ทมี เพลย+ออฟทั่วประเทศพร9อมกัน4รุ>น20ต.ค.น้ี  

๑๔. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย\สิน ๑) ภาพข>าว: เกบ็ตกข>าวฮาประสาทหาร: ลุยงาน, ๒) จับแก�งขโมยจยย.ทำบึม้ใต9, ๓) สงขลา-วิสามญัแนวร>วมโจรใต9

ปล9นเต็นท+รถมือสองนาทวี ปb 60, ๔) แยกคดีมั่นคง-อาญาทัว่ไปยิงดับแกนนำปล9นรถยนต+, ๕) วิสามัญฯผู9ต9องสงสัยโยงปล9นรถ 6 คันทำคาร+บอมบ+, ๖) ปะทะเดือด! เด็ด

หัวหมะดาโหะหัวโจกโจรใต9-คุมตัว2ผู9ต9องสงสัยเค9นสอบ, ๗) ฉก.ปWตตานีนำตัวผู9ต9องหาทำแผนซุ>มยิงทหารเสียชีวิต2นาย, ๘) ภาพข>าว: อาร+มานโด9, ๙) คอลัมน+: ตีโฉบฉวย: 

สานพลงั, ๑๐) ฉก.ปWตตานี นำตัว ผู9ต9องหาทำแผนซุ>มยิงทหารเสียชีวิต 2 นาย ในพื้นที่ ต.บางเขา เมื่อ 11 กันยายน ทีผ่>านมา, ๑๑) กลุ>มพลังมวลชนจิตอาสากว>า 600 คน 

ร>วมเดินหน9าแก9ไขปWญหายาเสพติด ตามนโยบายแม>ทัพภาคที่ 4  และ  ๑๒) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส>วนหน9า ช้ีแจงความคืบหน9าเหตุการณ+ในพื้นที่ 

จังหวัดปWตตานี ในห9วงที่ผ>านมา,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต2อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต2อสถานการณ\ จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพิ่มข้ึน จากสัปดาห+ที่แล9ว (๒๙ ก.ย. 

๖๑ - ๕ ต.ค. ๖๑) ร9อยละ ๓ (๒.๐๓ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๖ - ๑๒ ต.ค. ๖๑) ๒.๑ ในสัปดาห+น้ี ) ในมิติของแนวโน9มการรบัรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต2างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๖ – ๑๒ ต.ค. ๖๑ 

    Benarnews รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก9ไขปWญหาภาคใต9 (คปต.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ มกีารเสนอช่ือ พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต+ อดีตแม>ทัพภาค

ที่ ๔ เป[นหัวหน9าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต9 แทน พล.อ.อกัษรา เกิดผล โดยจะมกีารเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให9ความเห็นชอบต>อไป ในรายงานช้ินน้ี 

มีการนำเสนอความเห็นของซาการี อาบูซา นักวิชาการอเมรกิัน และอาบูฮาฟtซ อัลฮากิม โฆษกกลุ>มมาราปาตานี ที่มีความเห็นว>ารฐับาลไทยถึงเวลาต9องเปลี่ยนตัวหัวหน9า

คณะพูดคุยฯ 

   สือ่มาเลเซีย รายงานข>าวการก>อเหตุร9ายใน จชต. ๒ เหตุการณ+ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม คือ เหตุการณ+คนร9ายอย>างน9อย ๒ คนใช9อาวุธป�นสงครามซุ>มโจมตีรถตำรวจตระเวน

ชายแดน ในพื้นที่ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เป[นเหตุให9 ตชด. ได9รับบาดเจบ็ ๓ นาย และอีกเหตุการณ+คนร9ายประกบยิงอดีตอาสาสมัครทหารพราน เป[นเหตุให9เสียชีวิตใน

พื้นที่ อ.เมอืง ปWตตานี 

   Reuters และสื่อมาเลเซียหลายแห>ง เสนอข>าวอัยการมาเลเซียตัดสินใจไม>ย่ืนฟpองชาวอุยกรู+ ๑๑ คน ที่หลบหนีจากทีค่วบคุมตัวของสำนักงานตำรวจตรวจคนเข9าเมอืง จ.

สงขลา เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ก>อนลักลอบข9ามพรมแดนเข9าประเทศมาเลเซีย ทั้งน้ีทนายความของชาวอุยกูร+เปtดเผยว>า ทางการมาเลเซียได9ส>งตัวชาวอุยกูร+ทั้ง ๑๑ 

คนไปยังประเทศตุรกีเมื่อวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม 

  สื่อมาเลเซีย รายงานว>า ตำรวจไทยได9จับกุมชาวพม>าจำนวน ๒๓ คนขณะหลบอยู>ในป\าในพื้นที่ จ.สงขลา เตรียมลักลอบข9ามพรมแดนเข9าประเทศมาเลเซีย ส>วนประเด็น

อื่นๆ มีดังน้ี คือ หน>วยปpองกันชายแดนรัฐเคดาห+ จับกมุรถบรรทกุขนข9าวสารหนีภาษีจากประเทศไทยจำนวน ๖๘ ตัน  

๕.๑ benarnews.org รายงานเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ว>า คปต. เสนอช่ือพล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต+ เป[นหัวหน9าคณะพดูคุยสันติสุขฯ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห>งชาติ (สมช.) เปtดเผยว>า ที่ประชุมของคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก9ไขปWญหาจังหวัดชายแดนภาคใต9 (คปต.) ครั้งที่ 

๔/๒๕๖๑ ซึง่มี พล.อ.ประวิตร วงษ+สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว>าการกระทรวงกลาโหม เป[นประธานการประชุม ได9มีการเสนอช่ือ พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโร

รัชต+ อดีตแม>ทัพภาค 4 หน่ึงในผู9แทนพิเศษรัฐบาล ให9เป[นหวัหน9าคณะพูดคุยสันติสุขแก9ไขปWญหาจงัหวัดชายแดนภาคใต9 แทน พล.อ.อักษรา เกิดผล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 

ซึ่งทำหน9าที่มาเป[นเวลากว>า 4 ปb โดยคาดว>าจะมกีารเสนอช่ือเข9าสู>การพจิารณาของ คณะรัฐมนตรีในเร็วๆ น้ี อย>างไรก็ตาม ยังไม>มีการให9เหตุผลในการเปลี่ยนตัวหัวหน9า

คณะพูดคุยฯ ครั้งน้ี 
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ก>อนหน9าน้ี ดร.มหาธีร+ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ได9แต>งต้ัง นายอับดุล ราฮิม นูร+ เป[นผู9อำนวยความสะดวกการพูดคุยสันติสุข ระหว>างรัฐบาลไทย กับกลุ>มผู9เห็น

ต>างจากรัฐเช>นกัน 

ด9าน ซาคารี อาบูซา อาจารย+ประจำ เนช่ันแนล วอร+ คอลเลจ ในกรุงวอชิงตัน ได9ให9ความเห็นแก>เบนาร+นิวส+ โดยกล>าวถึงการเสนอช่ือ หัวหน9าคณะผู9แทนพูดคุยสันติสุขคน

ใหม>ฝ\ายไทย ในวันน้ี 

“คิดว>าฝ\ายไทยจำเป[นต9องทำอะไรบางอย>าง ก>อนการมาเยือนของ นายมหาเธร+ ทีม่ีกำหนดการมาเยือนไทยเร็วๆน้ี  มหาเธร+ เพิง่แต>งต้ังผู9อำนวยความสะดวกคนใหม>ของ

มาเลเซีย ทำให9ฝ\ายไทยรู9สกึว>า ควรจัดทีมใหม>เพือ่ฟ�¤นฟูการเจรจาสันติภาพที่ชะงักงันอย>างร>อแร>เต็มทน เมือ่ใดก็ตามทีเ่กดิเหตุการณ+เช>นน้ัน เราย>อมจำเป[นต9องเปลี่ยนคน

ใหม>เข9ามาดำเนินการ ซึง่หมายความว>า ไทยไม>เหลือทางเลือกมากนัก” 

“ประการหน่ึงที่พอจำได9ถึง พลเอก อุดมชัย ก็คือ เขาพร9อมเผชิญกับปWญหา หรอือย>างน9อยก็รบัรู9ว>ามปีWญหาของเจ9าหน9าที่ความมั่นคงทีไ่ม>เคยได9รับโทษจากการกระทำการ

ละเมิดใดๆ ไม>ใช>ว>าเขาสามารถแก9ไขปWญหาได9 หากแต>เขาได9ปล>อยให9หลายคดีผ>านไปถึงมือศาล ซึง่แตกต>างจากแม>ทพัภาคที่ 4 คนอื่นๆ น่ันน>าจะเป[นสิง่ทีม่าเลเซียยอมรบั

ได9” นายอาบูซากล>าว 

โดย นาย อาบูฮาฟtซ อัลฮาคิม โฆษกขององค+กรมาราปาตานี องค+กรร>มตัวแทนของกลุ>มแบ>งแยกดินแดนที่ก>อความไม>สงบในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต9 ได9กล>าวแก>เบนาร+

นิวส+วันน้ีว>า จากการที่นายกรัฐมนตรีมาเลเซียได9แต>งต้ัง นายอับดุล ราฮิม นูร+ เป[นผู9อำนวยความสะดวกการพูดคุยสันติสุขคนใหม> เราก็คาดว>า ทางการไทยจะมกีาร

สับเปลี่ยนผู9แทนคณะพูดคุยฯ ฝ\ายไทยเช>นเดียวกัน ซึ่งปWจจบุันคงจะยังเป[นตัวแทนจากรัฐบาลทหาร 

"ประเทศไทยคาดว>าจะมกีารเลือกต้ังในอีกไม>กีเ่ดือนข9างหน9า เราต9องการเห็นประเทศไทยแต>งต้ังผู9แทนการพูดคุยฯ ที่เป[นนักการเมืองภาคพลเรือนจากพรรคการเมืองต>างๆ

บ9าง" นาย อาบูฮาฟtซกล>าว 

ที่มาข9อมลู ;https://www.benarnews.org/thai/news/TH-deepsouth-violence-10112018134130.html 
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๕.๒ Bernama สำนักข>าวของทางการมาเลเซีย รายงานเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ว>า เกิดเหตุคนร9ายใช9อาวุธป�นสงครามยิงอดีตอาสาสมัครทหารพรานวัย ๓๘ ปbจนเสียชีวิตคา

ที่ และอีกเหตุการณ+คนร9ายใช9อาวุธลอบโจมตีรถตำรวจตระเวณชายแดน ที่อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เป[นเหตุให9ตชด.ได9รับบาดเจบ็ ๓ นาย  

(A former ranger was killed while three policemen were injured in two separate shooting incidents in the restive provinces of Pattani and 

Narathiwat in southern Thailand. 

In Pattani, Muang district police chief Colonel Kirati Waeyusuf said the former ranger was identified as Mahamad Ruding Misa, 38, who was shot 

dead in Kampung Kenya, Muang district at about noon. 

“The victim was shot in the head and body and the police found seven 9mm bullet shells beside the body,” he told reporters today, adding 

that police believed two individuals were involved in the incident. 

The victim was shot dead while riding a motorcycle in the village area. 

Meanwhile, in the second incident in Resak, Narathiwat, three border policemen were injured when they were shot by a group of unidentified 

individuals while patrolling the area.....) 

ที่มาข9อมลู ; http://bernama.com/en/news.php?id=1652705 

๕.๓ สื่อมาเลเซียรายงานเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ว>า เจ9าหน9าทีห่น>วยงานรักษาความมั่นคงชายแดน (Aksem) รัฐเคดาห+จบักุมรถบรรทุกข9าวสาร ๖๘ ตันมูลค>าประมาณ ๒ 

แสนริงกิต คาดว>าลักลอบนำเข9าจากประเทศไทย  

The Malaysian Border Security Agency (Aksem) seized two trailers transporting 68 tonnes of broken (temukut) rice grains worth RM200,000 

believed to be smuggled from Thailand on Wednesday. 

ที่มาข9อมลู ; https://www.nst.com.my/news/nation/2018/10/420217/aksem-seizes-trailers-containing-broken-rice-declared-animal-feed 

 http://bernama.com/en/news.php?id=1652586 

https://www.malaymail.com/s/1681882/rm200000-worth-of-crushed-rice-seized-at-malaysia-thai-border 
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๕.๔ bernama รายงานเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม อ9างคำให9สมัภาษณ+ของผู9กำกบัตำรวจตรวจคนเข9าเมือง จ.สงขลา บอกว>า เจ9าหน9าทีท่หารและตำรวจได9จบักุมชาวพม>า ๒๓ คน

หลบซ>อนอยู>ในป\า ตำบลสำนักขาม เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม เช่ือว>าชาวพม>ากลุ>มน้ีกำลงัรอคนมานำทางลักลอบข9ามพรมแดนเข9าประเทศมาเลเซียเพื่อหางานทำ  

(Thai authorities have arrested a group of 23 Myanmar nationals found hiding inside a forest in Songkhla in southern Thailand, waiting for the 

right time to cross the Thai-Malaysian border to enter Malaysia illegally. 

Songkhla Immigration commander Col Chootaret Yingyongdamrongsakul said the group comprising 19 men and four women were nabbed by 

patrolling soldiers and policemen at Tambon Samnak Kham two days ago. 

“They (the Myanmar nationals) were waiting for someone, also a Myanmar national, to fetch them and smuggle them into Malaysia to 

work,” he told Bernama when contacted today.) 

ที่มาข9อมลู ; http://bernama.com/en/news.php?id=1651755 

๕.๕ สำนักข>าว Reuters รายงานเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม อ9างคำให9สัมภาษณ+ของ Fahmi Moin ทนายความชาวอุยกูร+ ๑๑ คน ผู9ต9องหาคดีหลบหนีเข9าเมืองผิดกฏหมาย 

เปtดเผยว>า ผู9ต9องหากลุ>มน้ีซึง่หลบหนีมาจากที่ควบคุมตัวของสำนักงานตำรวจตรวจคนเข9าเมือง จ.สงขลา เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปb ๒๕๖๐ ก>อนหลบหนีเข9ามาเลเซีย

จนกระทั่งถูกจับกุม ล>าสุดทั้งหมดได9รบัการปล>อยตัวเป[นอิสระภายหลงัอัยการมาเลเซียมีคำสั่งไม>ฟpองคดี และต>อมาทางการมาเลเซียได9ส>งตัวชาวอุยกูร+ทั้ง ๑๑ คนไปยัง

ประเทศตุรกีตามคำร9องขอของผู9ต9องหา เมื่อวันองัคารทีผ่>านมา 

รายงานข>าวระบุ การตัดสินใจของทางการมาเลเซียน>าจะส>งผลให9ความสัมพันธ+กับจีนมีความตึงเครียดมากย่ิงข้ึน ทั้งน้ีนับต้ังแต>นายแพทย+มหาเธร+ ชนะการเลือกต้ังในเดือน

พฤษภาคม เป[นต9นมารัฐบาลขอบนายกรัฐมนตรมีหาเธร+ยกเลิกข9อตกลงการลงทุนกบับริษัทจีนไปแล9วกว>า ๒ หมื่นล9านดอลลาร+สหรัฐ 

(Malaysia has freed from detention 11 ethnic Uighur Muslims who fled to the South-east Asian nation after a Thai jailbreak last year, and sent 

them to Turkey, their lawyer said today, in disregard of China’s request to hand them to Beijing. 

The move is likely to strain ties with China, already tested since Tun Dr Mahathir Mohamad became prime minister after a stunning election 

victory in May and cancelled more than US$20 billion (RM83.2 billion) worth of projects awarded to Chinese companies. 
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Prosecutors in Muslim-majority Malaysia dropped charges against the Uighurs on humanitarian grounds and they arrived in Turkey after flying 

out of Kuala Lumpur on Tuesday, their lawyer, Fahmi Moin, said.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.malaymail.com/s/1681903/defying-china-malaysia-releases-uighur-detainees 

https://www.malaysiakini.com/news/446976 

 

 
 


