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บทสรุปผู้บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการน าเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๘ - ๑๔ ก.ย. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถ่ี เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 
๖ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑ - ๗ ก.ย. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๑๖ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑ - ๗ ก.ย. ๖๑) 
 ภาพข่าวส าคัญเชิงลบ ได้แก่  

๑) เหตุร้ายรายวัน: ๑) พลีชีพ! โจรชั่วซุ่มยิงทหารพรานปัตตานีเจ็บ ๔ ดับ ๒ นาย, ๒) ชาวบ้านปัตตานีถูกยิงดับ ๑ รายเจ็บ ๑ ราย จนท.ตรวจยึดระเบิด – รวบ ๓ 
ผู้ต้องสงสัย, ๓) โจรใต้ก่อเหตุอุกอาจ บุกยิงถล่ม ๒ จุดใน อ.จะแนะ ชาวบ้านตาย ๒ เจ็บ ๒, ๔) โจรใต้หวังเอาชีวิตลากอาวุธสงคราม บุกยิง อรบ.ดับ ๒ เจ็บ ๒, ๕) พ่อคา้
ทุเรียนที่ธารโตดับคาท่ี คนร้ายลอบยิง ๓ นัดคาดหวังสร้างความปั่นป่วน และ ๖) อุกอาจ! จ่อยิงหัวชาวบ้านปัตตานีบาดเจ็บสาหัส ขณะรอรับหลาน 

๒) สิทธิมนุษยชน: ไทยติด ๑ ใน ๓๘ ประเทศ ‘น่าละอาย’ รายงาน UN กรณีคุกคามนักสิทธิฯ - ผู้เกี่ยวข้อง  
๓) อาชญากรรมในพื้นที่: ยิงสยอง ๒ ศพคารถ ตชด.ฆ่าครูสาว-จ่อหัวตัวเอง ดับต่อหน้าลูก7ขวบ 

         ภาพข่าวส าคัญเชิงบวก ได้แก่  
๑. การเยียวยา: ร.๑๐ พระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ญาติอาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิต   

๒. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: “สนธิรัตน์” เปิดกระทรวงพาณิชย์ต้อนรับรัฐมนตรีการค้ามาเลฯ คนใหม่ ผูกสัมพันธ์เศรษฐกิจรัฐบาลมหาธีร์ 
๓. ทุจริตคอรัปชั่น: กรมชลฯ พบทุจริตโครงการที่ยะลา สั่งพักงาน ๔ ข้าราชการเด้งพ้นพ้ืนที่ 
๔. การช่วยเหลือประชาชน: หน่วยทหารช่างเฉพาะกิจส่งมอบเส้นทางตามโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ช ารุดเสียหายในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

และ ๔ อ าเภอของจังหวัดสงขลา 
๕. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) “บิ๊กเจี๊ยบ-บิ๊กแดง” ควงแขนลงใต้ สั่งเฝ้าระวัง‘โจรใต’้ลอบกัดช่วงเปลี่ยนก าลังตั้งแต่ ๑๕ ก.ย., และ ๒) ๔ โจรใต้เข้าโครงการ

พาคนกลับบ้าน  
๖. การเมือง: ๑) พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคท่ี ๔ ปฏิเสธว่า ไม่ได้รู้จักหรือไม่ได้เป็นเครือญาติกับนายสุรพล นาควานิช ผู้ยื่นจดทะเบียนก่อตั้งพรรค

ประชาชาติ และ ๒) การเคลื่อนไหวอย่างคึกคักของพรรคการเมือง ในพ้ืนที่ ๓ จชต. 
 จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกท่ีมีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ไม่แตกต่างจากสัปดาห์ที่แล้ว (๑ - ๗ ก.ย. ๖๑).  
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 ในส่วนของประเด็นส าคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๘ – ๑๔ ก.ย. ๖๑ ดังนี้ 
          เหตุการณ์คนร้ายซึ่งเจ้าหน้าที่ความม่ันคงสันนิษฐานว่า เป็นสมาชิกกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพ้ืนที่ซุ่มโจมตีอาสาสมัครทหารพรานขณะขับมอเตอร์ไซค์ลาดตระเวน
ในพ้ืนที่อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมื่อคืนวันอังคาร ที่ ๑๑ กันยายน เป็นเหตุให้ อส.ทพ. เสียชีวิต ๒ นาย และได้รับบาดเจ็บอีก ๔ นาย เป็นประเด็นเกี่ยวกับจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่ส านักข่าวชั้นน าของโลก และสื่อมาเลเซีย รายงานมากที่สุด 
         ส่วนประเด็นอ่ืนๆ เป็นประเด็นเกี่ยวกับภัยแทรกซ้อน โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด และการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีข้ามพรมแดนไทย - มาเลเซีย ซึ่งในรอบสัปดาห์
นี้เจ้าหน้าที่ทหารมาเลเซียจับกุมสินค้าหนีภาษีหลายรายการที่รันตูร์ปันยัง เมืองชายแดนรัฐกลันตันตรงข้ามอ าเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส และมีรายงานว่าต ารวจ
ปราบปรามยาเสพติดไทย จับกุมกัญชาน้ าหนักเกือบหนึ่งตัน ที่ จ.อุดรธานี ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า เตรียมขนไปที่ชายแดนไทย - มาเลเซีย ด้าน อ.ตากใบ เพ่ือเตรียม
หาโอกาสลักลอบขนเข้ามามาเลเซียด้านรัฐกลันตัน 
       ทั้งนี้สื่อมาเลเซียรายงานว่า ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ ถึงต้นเดือนกันยายน ต ารวจปราบปรามยาเสพติดมาเลเซียท างานร่วมกับต ารวจปราบปรามยาเสพติดไทย สามารถจับกุม
ยาเสพติดร่วม ๓ ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๖๐ ล้านริงกิต  
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๒. ผลการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์ ประจ าวันที่ ๘ – ๑๔ ก.ย. ๖๑ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน้มความถี่ การน าเสนอประเด็นข่าวเชิงบวก และประเด็นข่าวเชิงลบ 

 

ในช่วงวันที่ ๘ - ๑๔ ก.ย. ๖๑ ข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีความถ่ีเพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๖ (๑๕๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑ - ๗ ก.ย. ๖๑) ๑๖๙ ข่าวในสัปดาห์นี้) ส าหรับในมิติ
ของแนวโน้มความถ่ี (เส้นปะสีน้ าเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีความถี่ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๑๖ (๔๘ ข่าวในสัปดาห์ที่
แล้ว (๑ - ๗ ก.ย. ๖๑) ๕๖ ข่าวในสัปดาห์นี้) ส าหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง 
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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) 
2018-09-01 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 28 6 4.67 

 22.57 6.86 3.29 

2018-09-08 21 4 5.25 

2018-09-09 18 8 2.25 

2018-09-10 20 20 1 

2018-09-11 31 5 6.2 

2018-09-12 26 5 5.2 

2018-09-13 24 9 2.67 

2018-09-14 29 5 5.8 

 24.14 8 3.02 
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๓. แนวโน้มในประเด็นที่เพ่งเล็ง ในช่วงวันที่ ๘ – ๑๔ ก.ย. ๖๑ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข 

 

ในช่วงวันที่ ๘ - ๑๔ ก.ย. ๖๑ ไม่มีทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน 

 

ในช่วงวันที่ ๘ - ๑๔ ก.ย. ๖๑ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีความถ่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๗๖ (๑๓ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑ - ๗ ก.ย. ๖๑) ๒๓ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของ
แนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) พลีชีพ! โจรชัว่ซุ่มยิงทหารพรานปัตตานี
เจ็บ ๔ ดับ ๒ นาย, ๒) ชาวบ้านปัตตานีถูกยิงดับ ๑ รายเจ็บ ๑ ราย จนท.ตรวจยึดระเบิด – รวบ ๓ ผู้ต้องสงสัย, ๓) โจรใต้ก่อเหตุอุกอาจ บุกยิงถล่ม ๒ จุดใน อ.จะแนะ 
ชาวบ้านตาย ๒ เจ็บ ๒, ๔) โจรใต้หวังเอาชีวิตลากอาวุธสงคราม บุกยิง อรบ.ดับ ๒ เจ็บ ๒, ๕) พ่อค้าทุเรียนที่ธารโตดับคาท่ี คนร้ายลอบยิง ๓ นัดคาดหวังสร้างความ
ปั่นป่วน และ ๖) อุกอาจ! จ่อยิงหัวชาวบ้านปัตตานีบาดเจ็บสาหัส ขณะรอรับหลาน 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 

ในช่วงวันที่ ๘ - ๑๔ ก.ย. ๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีความถ่ีลดลง ร้อยละ ๗๒ (๒๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑ - ๗ ก.ย. ๖๑) ๖ ข่าวในสัปดาห์นี้) 
ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงท่ี ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถ่ีลดลง ร้อยละ ๗๖ (๒๑ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑ - ๗ ก.ย. ๖๑) ๕ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของ
แนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ชาวสวนยางพร้อมหนุนพรรคการเมืองก าหนดนโยยายช่วยแก้วิกฤตราคา, ๒) โปรดเกล้าฯ พ.ร.ป. เลือกตั้ง 
ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว., ๓) คอลัมน์: ชกไม่มีมุม: ทหารก็ปฏิเสธ พรรคประชาชาติก็ปฏิเสธ, และ ๔) Thai laws set May 2019 deadline for new elections ภาพ
ข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) พรรควันนอร์ ตั้งเป้าปาร์ตี้ลิสต์ ๑ ล้านคะแนน - ไม่ปิดประตูทิ้งเพ่ือไทยหนุนบิ๊กตู่, ๒) โปรดเกล้าฯ พรป.สว.-เลือกตั้งแล้วจี้ รบ.ปลดล็อก ท็อปเร่งโละ
ค าสั่ง คสช. ธนาธรลั่นน า ปชต. สู่ไทย แกนปชป.เชียร์มาร์ค หน.พุทธะสารภาพท าร้าย ตร. และ ๓) รักษ์ทะเลจะนะ จี้ อบจ.แจงขุดเจาะดิน หวั่นเดินหน้าโครงการท่าเรือ
น้ าลึก นิพนธ์ชี้เจ้าท่าจ้างเอกชนส ารวจ 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน 

 

ในช่วงวันที่ ๘ - ๑๔ ก.ย. ๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีความถี่เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๓๖ (๒๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑ - ๗ ก.ย. ๖๑) ๓๔ ข่าว ในสัปดาห์
นี้) ในมิติของแนวโน้มความถ่ี มีแนวโน้มฯ  เพ่ิมข้ึน ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถ่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๗๕๐ (๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑ - ๗ ก.ย. ๖๑) ๑๗ ข่าว ในสัปดาห์นี้) ใน
มิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ๔ โจรใต้เข้าโครงการพาคนกลับบ้าน, ๒) สอบขยายผลจับ ๒ คนร้ายยิงสามีภรรยาเจ้าของร้าน
เฟอร์นิเจอร์, ๓) ปัตตานี-รวบ ๖ ผู้ต้องสงสัยป่วน ๒ คด,ี ๔) เปิดแผนประทุษกรรมฆ่าดะ "อรบ.จะแนะ" ไม่เว้นคนแก่, ๕) ปัตตานีจับ ๓ ต้องสงสัยซุกบึ้ม, ๖) ผู้การฯ 
ปัตตานี เผยระเบิดหนัก ๑๕ กก.ที่ยึดได้ หากลอดออกไปเสี่ยงเกิดความรุนแรง, ๗) ตร.ปัตตานีเร่งไล่ล่าคนร้าย ยิงทหารดับ ๒ เจ็บ ๔ เผยรู้แล้วฝีมอืกลุ่มใด, ๘) ฉก.ปัตตานี 
เปิดเกมรุกปิดล้อมต าบล ล่าโจรยิงทหารดับ ได้ ๒ ผู้ต้องสงสัย, ๙) สั่งพักราชการ ตร.นราฯ ขับรถประกบยิงชาวบ้านบาดเจ็บ ๒ ราย, ๑๐) ‘เสี่ยโจ’้มอบตัวแล้ว จนท.เร่ง
เค้นสอบโยงค้าน้ ามันเถื่อน, ๑๑) ‘บิ๊กเจี๊ยบ-บิ๊กแดง’ควงแขนลงใต้ สั่งเฝ้าระวัง‘โจรใต’้ลอบกัดช่วงเปลี่ยนก าลังตั้งแต่ ๑๕ ก.ย., ๑๒) แม่ทัพภาคท่ี ๔ แถลงความคืบหน้า 
เหตุคนร้ายลอบยิงและเผา ส านักงาน กฟภ. โคกโพธิ์ เมื่อ 30 สิงหาคม ที่ผ่านมา และ ๑๓) รมช.กห. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรับทราบสถานการณ์ในพ้ืนที่ ๔ อ าเภอของจังหวัด
สงขลา ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) แฉเล่ห์ RKK ปลอมเป็นทหาร ลาดตระเวนลวงชาวบ้านก่อนก่อเหตุ, ๒) ไฟใต้ใน อุ้งมือ แม่ทัพ-เลขาฯ ศอ.บต.คนใหม่ หวังว่าไม่ซ้ ารอย 
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คนดี แต่ไม่มีผลงาน, ๓) คอลัมน์: คมชัดลึก: ดับไฟใต้ต้องเข้าถึงปัญหา, ๔) เหยื่อคมปืนต ารวจเล่านาทีระทึก หลังรอดตายหวุดหวิด, ๕) แจง ๗ หมายจับ "เสี่ยโจ"้ สิ้น
สภาพ ทุกคดีได้ประกัน!, ๖) เปิด ๔ ปัจจัยท าไฟใต้โชน, ๗) ๕ ปัจจัย "เสี่ยโจ้" กลับไทยไม่ใช่เรื่องเล็ก, ๘) ๓ สิ่งที่ผู้เห็นต่างจากรัฐหวาดกลัว, ๙) "ประวิตร-ผู้การปัตตานี" 
แจง "เสี่ยโจ"้ เข้ามอบตัว ข่าวเงียบเพราะไม่ได้เปิดเผย, ๑๐) คอลัมน์: โหมโรง: เสี่ยโจ้กลับใต้ท้าทาย คสช. และ ๑๑) เด็ดหัว เหยื่อ ก่อเหตุเย้ยกฎหมาย ยุทธศาสตร์ ดับไฟ
ใต้ เละ โจทย์ใหญ่ คนท า จริงจังแค่ไหน? 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ 

 

ในช่วงวันที่ ๘ - ๑๔ ก.ย. ๖๑ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถ่ีเพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๕๔ (๒๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑ - ๗ ก.ย. ๖๑) ๓๗ ข่าวใน สัปดาห์นี้ ) ในมิติ
ของแนวโน้มความถ่ี มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๓๓ (๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑ - ๗ ก.ย. ๖๑) ๒ ข่าวใน
สัปดาห์นี้ ) ในมิติของแนวโน้มความถ่ี มีแนวโน้มฯ ต่ าค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ‘สนธิรัตน์’ เปิดกระทรวงพาณิชย์ต้อนรับรัฐมนตรีการค้ามาเลฯ คนใหม่ ผูก
สัมพันธ์เศรษฐกิจรัฐบาลมหาธีร์, ๒) คอลัมน์: สมาร์ทฟาร์ม: ปลูกอินทผลัม สร้างรายได้ปีละล้าน, ๓) ปลูกเมลอนสีทองรายได้ดีพ่อค้ามาเลย์ซื้อไปขายต่อ, ๔) นวัตกรรม
ยางพาราไทยตอกย้ า จ.สงขลา รับเบอร์ซิตี้, ๕) ภาพข่าว: ชวาเสียง, ๖) เบตงเปิดเที่ยวชมต้นไม้ใหญ่, ๗) ธอส.เปิดสาขาน้องใหม่“เบตง”มุ่งท าให้คนไทยมีบ้าน และ ๘) 
ตะลุยสามจังหวัดชายแดนใต้...ชมความงามปลายด้ามขวาน  ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๒ ปี ของสมาคมคลองไทย กับการรอค าตอบจาก นายกฯประยุทธ์ จันทร์โอชา  
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 ๓.๖ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช่วงวันที่ ๘ – ๑๔ ก.ย. ๖๑ มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ได้แก่ ไทยติด ๑ ใน ๓๘ ประเทศ ‘น่าละอาย’ รายงาน UN กรณีคุกคามนักสิทธิฯ - 
ผู้เกี่ยวข้อง  
 ๓.๗ ประเด็นการบ ารุงขวัญก าลังพล 

            ในชว่งวันที่ ๘ – ๑๔ ก.ย. ๖๑ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบ ารุงขวัญก าลังพล 

 ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. 
            ในชว่งวันที่ ๘ – ๑๔ ก.ย. ๖๑ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. 
 ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย 

           ในชว่งวันที่ ๘ – ๑๔ ก.ย. ๖๑ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย 
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๔. ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ และแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ 

 
 

ประเด็นข่าวเชิงลบ 

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

เหตุร้ายรายวัน

สิทธิมนุษยชน

อาชญากรรมในพ้ืนที่

การเมือง

การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

การช่วยเหลือประชาชน

ความร่วมมือของภาคประชาชน

ทุจริตคอร์รัปชั่น

กีฬา

เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์

การบังคับใช้กฏหมาย

การยกระดับคุณภาพชีวิต

การศึกษา

วัฒนธรรม และวิถีชีวิต

ยาเสพติด

การเยียวยา

การบ ารุงขวัญก าลังพล
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๑. เหตุร้ายรายวัน ๑) ภาพข่าว: ป่วนจะนะ, ๒) พลีชีพ! โจรชั่วซุ่มยิงทหารพรานปัตตานีเจ็บ4 ดับ2นาย, ๓) ชาวบ้านปตัตานีถูกยิงดับ1รายเจ็บ1ราย จนท.ตรวจยึด
ระเบิด-รวบ3ผู้ต้องสงสัย, ๔) โจรใต้ก่อเหตุอุกอาจ บุกยิงถล่ม 2 จุดในอ.จะแนะ ชาวบ้านตาย 2 เจ็บ 2, ๕) โจรใต้หวังเอาชีวิตลากอาวุธสงคราม บุกยิงอรบ.ดับ2เจ็บ2, ๖) 
พ่อค้าทุเรียนที่ธารโตดับคาท่ี คนร้ายลอบยิง 3 นัดคาดหวังสร้างความป่วน, ๗) โจรใต้เผาร้านแล้วดักบึมรถ หวังสังหาร จนท.ปกครอง, ๘) อุกอาจ! จ่อยิงหัวชาวบ้าน
ปัตตานีบาดเจ็บสาหัส ขณะรอรับหลาน, ๙) ซุ่มยิงทหารพรานดับ 2 เจ็บ 4 ที่หนองจิก, ๑๐) ล่ามือยิงป้อมฆ่า2ศพจะแนะจะนะก็เดือด!ลอบเผาวางบึ้ม, ๑๑) จ่อยิงอีกราย! 
ลูกจ้างรัฐ 4,500, ๑๒) ดับอีกราย! ยิงพ่อค้ารับซื้อทุเรียนที่ธารโต, ๑๓) ปัตตานี-อส.ทพ.พลีชีพ 2 นาย เจ็บ 4 หลังถูกคนร้ายดักซุ่มโจมตีขณะลาดตระเวน, ๑๔) ภาพข่าว: 
วางระเบิด  และ  ๑๕) ลอบวางบึ้มสังหารเจ้าหน้าที่ในอ.จะนะ รถหุ้มเกราะเสียหาย-จนท.ปลอดภัย  
๒. สิทธิมนุษยชน ไทยติด 1 ใน 38 ประเทศ ‘น่าละอาย’ รายงาน UN กรณีคุกคามนักสิทธิฯ - ผู้เกี่ยวข้อง  
๓. อาชญากรรมในพื้นที่ ๑) ยิงสยอง 2 ศพคารถ ตชด.ฆ่าครูสาว-จ่อหวัตัวเอง ดับต่อหน้าลูก7ขวบ  และ  ๒) คอลัมน์: ข่าวสดทั่วไทย: ปัตตานี-ยิงถล่มวงกระท่อม  
 

ประเด็นเชิงบวก 

๑. การบ ารุงขวัญก าลังพล ๑) เพ่ือนไม่ทิ้งกัน! แม่ทัพภาค4 นั่งรถไฟจากใต้เข้ากรุงเพ่ือมาส่ง 40นายพล เตรียมเกษียณ  และ  ๒) สมเกียรติ! รดน้ าศพวางพวงหรีด ส่งร่าง 
2 ทหารพรานเหยื่อโจรใต้กลับบ้าน,  
๒. การเยียวยา ๑) ภาพข่าว: เยี่ยมเหยื่อ, ๒) ร.10พระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ญาติอาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิต  และ  ๓) ร.10พระราชทานแจกันดอกไม้-ตะกร้า
สิ่งของแก่ทหารกล้าที่ถูกซุ่มยิง,  
๓. ยาเสพติด ๑) รวบคู่รักส่งยาเสพติด, ๒) รอพ่ีนะ! ตามรวบผัวโดนจับยาบ้า เมียมีไอซ์ หนีประกันไปครองรัก, ๓) พ่อค้ายาศรีลังกา หนีหมายแดง หลบนอกประเทศนาน 
4 ปี บิ๊กโจ๊ก น าจับ  และ  ๔) ที่ประชุม ป.ป.ส. มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ เพ่ือขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2562 โดยการสร้างและพัฒนาระบบ
รองรับการคืนคนดีให้สังคม,  
๔. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลัมน์: On History: โรคระบาดตามเส้นทางการค้าทางทะเลในไบเบิล ภาคพันธสัญญาเก่าไม่ใช่ริดสีดวง แต่เป็นกาฬโรค, ๒) คอลัมน์: 
เช็กสต็อกหนังสือ, ๓) ภาพข่าว: สืบสาน, ๔) คอลัมน์: LIVING: เบญจรงค์ไทย ตั้งโชว์ก็สวยได้ ใช้จริงยิ่งเท่ !, ๕) Terima Kresek การกลับมาของกรือเซะ, ๖) ภาพข่าว: 
สัมมนาสารพัน: นิทรรศการ ราก เรื่อง เล่า ลาย, ๗) รวมพลังถีบจักรยานสร้างสุขที่บ่อหว้า-บาเจาะปั่นลดโรค-สานสัมพันธ์ สร้างชุมชนสุขภาวะยั่งยืน, ๘) คอลัมน์: อริยะ
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โลกที่6: หลวงพ่อสวัสดิ์ อรุโณ วัดช้างให้ จ.ปัตตานี, ๙) คอลัมน์: รอบด้านวงการพระ, ๑๐) กุญแจไขปัญหาโลกมุสลิม, ๑๑) “ไหว้ครู ซีลัต วายัง” พิธีรวมญาติบ้านสาคอ, 
๑๒) ตะลอนเที่ยว : ผ้าปะลางิง ภูมิปัญญาของชาวปัตตานี ยะลา นราธิวาส  และ  ๑๓) นิทรรศการ ราก เรื่อง เล่า ลาย วันเสาร์ที่ 15 - วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 
ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์,  
๕. การศึกษา ๑) ภาพข่าว: เพ่ือเด็กไทย, ๒) คอลัมน์: อาศรมมิวสิก: ร.ร.นานาชาติ ทน.นครศรีฯ จะสร้างออเคสตราเยาวชน เพ่ือคุณภาพชีวิตเด็ก, ๓) เด็กก าพร้าสู้ชีวิต อิ
สามะแอ สะแม โอกาสที่เป็นจริง จากทุน ศอ.บต. ซีพี ออลล์ พร้อมส่งต่อความส าเร็จสู่เด็กไทยในแดนใต้, ๔) รมว.สาธารณสุขบาห์เรนเปิดศูนย์สารสนเทศที่ม.สงขลา
นครินทร์ปัตตานี, ๕) ศธ.ส่วนหน้า จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) จังหวัดชายแดนภาคใต้  และ  ๖) มรภ.สงขลา สัมมนามนุษยศาสตร์ฯ ในศตวรรษที่ 21 มุ่งผลิต
บัณฑิตก้าวทันความเปลี่ยนแปลง ร่วมพัฒนาท้องถิ่น,  
๖. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ฝีมือคนไทยเทียบเท่าของนอก!ถุงทวารเทียมช่วยผู้ป่วยมะเร็งล าไส้ใหญ่, ๒) ชีวิตใหม่ ไร้ขยะ คนสร้างต้องจัดการเอง, ๓) เปิดทีโออาร์
SEAโรงไฟฟ้ากระบี่ เงื่อนไขเข้มแก้ขัดแย้งหวั่นไร้ผู้ร่วมประมูล, ๔) คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: สหกรณ์ให้ความรู้ยช., ๕) คอลัมน์: ไทยวันนี้: องคมนตรี ติดตามและ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ พ้ืนที่ภาคใต้, ๖) จัดการขยะถูกทาง ลดปริมาณถึง 7 เท่า, ๗) 3จว.ใต้ปลื้มปีติรถพระราชทานโมบายสิริเวช
ยานดูแลสุขภาพชาวบ้าน, ๘) แฉกลโกง! ผู้บริโภคโวย ลองกองช่อสวยที่แท้คนขายหัวใสติดกาวร้อน (คลิป), ๙) กฟผ.-สพฐ.จัดค่ายปั้นต้นแบบเครือข่ายลดใช้พลังงาน, ๑๐) 
องคมนตรีติดตามการด าเนินงานโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาลุ่มน้ าบางนราอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.นราธิวาส, ๑๑) องคมนตรี ติดตามการด าเนินงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, ๑๒) คอลัมน์: รายงานพิเศษ: อบจ.ยะลา จับมือ ชุมชนกุนุงจนอง สร้างฝายมีชีวิต  และ  ๑๓) พ้ืนที่ต้นแบบ
ปิดทองหลังพระฯ / สร้างความม่ันคงในอาชีพ ชูวิสาหกิจชุมชนแพะบ้านท่าน้ า,  
๗. การบังคับใช้กฏหมาย ต่อพรก.ฉุกเฉิน3จ.ชายแดนใต้ดักยิงทหารดับ  
๘. การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ ๑) คอลัมน์: รายการ TV, ๒) ประกาศเกียรติคุณ77คนด4ีเยาวชน, ๓) ภาพข่าว: ชนะเลิศ, ๔) โสมชบาจ๊ะจ๋า 13/09/61, 
๕) เปิดใจ พ.ต.สรเชษฐ ถูกระเบิดที่ใต้เจ็บสาหัส ใช้เวลาแค่ปีครึ่งกลับมาวิ่งได้  และ  ๖) แม่ทัพภาคท่ี 4 ร่วมแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
หน่วยงาน ในพ้ืนที่จชต.,  
๙. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ ๑) PhotoNews: NATIONZONE UPDATE: แถลงข่าวงานนิทรรศการ นวัตกรรมยางพาราไทย 2018, ๒) ‘พาณิชย์’ ลงใต้จัดสัมมนา
รับฟังความเห็น CPTPP จ. สงขลา ระดมความเห็นทุกภาคส่วนต่อเนื่อง ชี้ให้เห็นประโยชน์ – ผลกระทบ การเข้าเป็นสมาชิก CPTPP, ๓) ‘สนธิรัตน์’ เปิดกระทรวงพาณิชย์
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ต้อนรับรัฐมนตรีการค้ามาเลฯ คนใหม่ ผูกสัมพันธ์เศรษฐกิจรัฐบาลมหาธีร์, ๔) พณ.หารือมาเลเซียดันเปิดด่าน24ชม., ๕) คอลัมน์: สมาร์ทฟาร์ม: ปลูกอินทผลัม สร้าง
รายได้ปีละล้าน, ๖) ปลูกอินทผลัม สร้างรายได้ปีละล้าน, ๗) วท.จัดแข่งขันสตาร์ทอัพมหาลัย, ๘) คอลัมน์: อาชีวะ...สร้างสรรค์: ประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวะต่อยอด
ธุรกิจ-อุตสาหกรรม อาหารไทย 4.0, ๙) ซอสพริกมัลเบอร์รี่-มัลเบอร์รี่ในน้ าเชื่อม ผลงานผลิตภัณฑ์แปรรูปหม่อนไหมล่าสุดของกรมหม่อนไหม, ๑๐) คอลัมน์: ของดีมีอยู่, 
๑๑) รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายไตรมาส : ธุรกิจโรงแรม ไตรมาส 2/2561, ๑๒) ชู กู้ง่าย คนใต้ด้วยกัน ชูเกียรติทักษิณยนต์ ผงาด!, ๑๓) เกษตรฯ-พลังงานจ่อชงครม.
ช่วยราคายาง เทขายยางสต็อก1แสนต้น, ๑๔) ซอสพริกมัลเบอร์รี่-มัลเบอร์รี่ในน้ าเชื่อม ผลงานผลิตภัณฑ์แปรรูปหม่อนไหมล่าสุดกรมหม่อนไหม, ๑๕) ปลูกเมลอนสีทอง
รายได้ดีพ่อค้ามาเลย์ซื้อไปขายต่อ, ๑๖) นวัตกรรมยางพาราไทยตอกย้ าจ.สงขลารับเบอร์ซิตี้, ๑๗) ภาพข่าว: เทคโนฯเกษตร, ๑๘) ภาพข่าว: ชวาเสยีง, ๑๙) เบตงเปิดเที่ยว
ชมต้นไม้ใหญ่, ๒๐) เบตงเปิดเที่ยวชมต้นไม้ใหญ่, ๒๑) รัฐยอมถอยให้เอกชนหาที่ดินตั้งเขตศก.พิเศษเชียงราย, ๒๒) ยาฆ่าแมลงตกค้างในลองกองสด, ๒๓) อุตฯปั้นสินค้า
เด็ด77จว.ไปแล้วต้องซื้อ, ๒๔) เครื่องอบแห้งสมุนไพร ฮีตเตอร์อินฟราเรดแบบหลอด “มทร.ศรีวิชัย”อัพเกรดโอท็อป, ๒๕) ธอส.เปิดสาขาน้องใหม่“เบตง”มุ่งท าให้คนไทย
มีบ้าน, ๒๖) ตะลุยสามจังหวัดชายแดนใต้...ชมความงามปลายด้ามขวาน (1), ๒๗) มกอช.ดันมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่แปลงใหญ่ แมชชิ่งค้าปลีก ปี’62 ลุยต่อตลาดน าการ
ผลิตขายผ่าน”ดีจีทีฟาร์ม” โดยตรง, ๒๘) เกษตรเมืองสงขลาหนุนอนุรักษ์ลองกองตันหยงมัส, ๒๙) คอลัมน์: สกู๊ปพิเศษ: ตะลุยสามจังหวัดชายแดนใต้ ชมความงามปลาย
ด้ามขวาน (1), ๓๐) เปิดทีโออาร์SEAโรงไฟฟ้ากระบี่ เงื่อนไขเข้มแก้ขัดแย้งหวั่นไร้ผู้ร่วมประมูล, ๓๑) “One Night Stay with Locals” เที่ยวเท่ๆ ใน 13 ชุมชนสุดเก๋ จาก
เหนือจรดใต้  และ  ๓๒) คอลัมน์: CSR ACTIVITIES: สนช. ปั้น นักรบทางเศรษฐกิจใหม่เดินหน้าก าจัดจุดอ่อนสตาร์ทอัพพันธุ์ไทย,  
๑๐. กีฬา ๑) คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: แข่งกีฬาบานบุรีสีชมพูเกมส์, ๒) คอลัมน์: สกอร์บอร์ด: ศุภชัย ของจริง โค้ชโย่ง รู้ยัง?, ๓) บุรีรัมย์ได้8แข้งสตูลเข้าแคมป์TRIAL 
ON TOUR 2018, ๔) คอลัมน์: กีฬารอบวัน: บุรีรัมย์ลงใต้คัดเด็ก, ๕) คอลัมน์: เซียนลูกเด้ง: พัฒนาคนต้นแบบ, ๖) ผู้ด้อยโอกาสยิ้มได้สุขใจทุกพ้ืนที่กรมพละจัดให้5
กิจกรรมทั่วไทย  และ  ๗) คอลัมน์: ตะลุยสังเวียนทั่วไทย: ตั้งคณะชมรมมวยบางนราชุดใหม่,  
๑๑. ทุจริตคอร์รัปชั่น ๑) กรมชลฯพบทุจริตโครงการที่ยะลาสั่งพักงาน4ข้าราชการเด้งพ้นพื้นที่, ๒) ฟันเพิ่มเงินทอนวัด6ราย/โกง3จว.ใต้ปปง.คุ้ยทรัพย์สิน, ๓) สอบวินัย
ร้ายแรง 4 ขรก.กรมชลฯ !, ๔) สอบวินัยร้ายแรง 4 ขรก.กรมชลฯ !  และ  ๕) กรรมจิกกบาล!! ปปช.สอบอดีตผอ.พศ.-พวก9คนร่ ารวยผิดปกติ,  
๑๒. ความร่วมมือของภาคประชาชน ๑) คอลัมน์: รายงานพิเศษ: เปิดเหตุผล เข็ม รุจิรา ผู้ประกาศว่าโชคดีท่ีเคย Here, ๒) สสส.หนุนปั่นจักรยานสร้างสุข‘บ่อหว้า-บา
เจาะ’ ลดโรค-สานสัมพันธ์สร้างชุมชนสุขภาวะยั่งยืน, ๓) ภาพข่าว: อรจรรยา จันทวรสุทธิ์, ๔) เยาวชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 1000 คนร่วม กิจกรรมจิตอาสา และ
งานรวมพล โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน, ๕) หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ร่วมกับ สมาคมเด็กและเยาวชนเพ่ือสันติภาพชายแดนใต้ (ลูกเหรียง) 
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จัดมหกรรมเสียงเด็ก Children+ Heroes+ Safety =PEACE เพ่ือเปิดเวทีให้เด็กและเยาวชนให้มีโอกาสน าเสนอข้อเสนอฉบับเด็กชายแดนใต้, ๖) เวิร์คพอยท์ครบรอบ 29 
ปี จัด 3 กิจกรรมตอบแทนสังคม  และ  ๗) ทาทา สตีล พัฒนา 7 กลุ่มทักษะเด็กไทย เดินหน้าห้องสมุดมินิไซส์ 12 แห่ง ในโรงเรียนพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้,  
๑๓. การช่วยเหลือประชาชน ๑) รองแม่ทัพภาคท่ี 3 ส่งมอบถนนตามโครงการฯ ให้ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดยะลา, ๒) พิธีส่งมอบ เส้นทาง ตามโครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนนที่ช ารุดในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อ าเภอ ของจังหวัดสงขลา จ านวน 2 เส้นทาง ในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส, ๓) ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 2 ส่ง
มอบถนนตามโครงการฯ ให้ประชาชนในพื้นท่ีปัตตานี  และ  ๔) รองแม่ทัพภาคท่ี 3 ส่งมอบถนนตามโครงการฯ ให้ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอยะหา จังหวัดยะลา,  
๑๔. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ๑) 4โจรใต้เข้าโครงการพาคนกลับบ้าน, ๒) บิ๊กแดงลงตรวจเยี่ยม3จว.ใต้, ๓) บิ๊กแดงลงตรวจเยี่ยม3จว.ใต,้ ๔) สอบ
ขยายผลจับ 2 คนร้ายยิงสามีภรรยาเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์, ๕) ปัตตานี-รวบ 6 ผู้ต้องสงสัยป่วน 2 คด,ี ๖) สงขลา-ตั้งวอร์รูมติดตามคนร้ายเผาร้านซ่อม จยย.ที่จะนะ, ๗) 
เปิดแผนประทุษกรรมฆ่าดะ "อรบ.จะแนะ" ไม่เว้นคนแก่, ๘) ปัตตานีจับ3ต้องสงสัยซุกบึ้ม, ๙) ผู้การฯ ปัตตานี เผยระเบิดหนัก 15 กก.ที่ยึดได้ หากลอดออกไปเสี่ยงเกิด
ความรุนแรง, ๑๐) ตร.ปัตตานีเร่งไล่ล่าคนร้าย ยิงทหารดับ 2 เจ็บ 4 เผยรู้แล้วฝีมือกลุ่มใด, ๑๑) ฉก.ปัตตานี เปิดเกมรุกปิดล้อมต าบล ล่าโจรยิงทหารดับ ได้ 2 ผู้ต้องสงสัย, 
๑๒) ตั้งวอร์รูมล่าโจรใต้เผาร้านซ่อมจยย.จะนะ-สั่ง4อ าเภอสงขลายกระดับรปภ., ๑๓) สัง่พักราชการตร.นราฯ ขับรถประกบยิงชาวบ้านบาดเจ็บ2ราย, ๑๔) ‘เสี่ยโจ’้มอบ
ตัวแล้ว จนท.เร่งเค้นสอบโยงค้าน้ ามันเถ่ือน, ๑๕) ‘บิ๊กเจี๊ยบ-บิ๊กแดง’ควงแขนลงใต้ สั่งเฝ้าระวัง‘โจรใต้’ลอบกัดช่วงเปลี่ยนก าลังตั้งแต่15ก.ย., ๑๖) ผู้บัญชาการทหารบกลง
พ้ืนที่ติดตามสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้, ๑๗) แม่ทัพภาคที่ 4 แถลงความคืบหน้า เหตุคนร้ายลอบยิงและเผา ส านักงาน 
กฟภ.โคกโพธิ์ เมื่อ 30 สิงหาคม ที่ผ่านมา, ๑๘) แม่ทัพภาคที่ 4 แถลงความคืบหน้า เหตุคนร้ายลอบยิงและเผา ส านักงาน กฟภ.โคกโพธิ์ เมื่อ 30 สิงหาคม ที่ผ่านมา  และ  
๑๙) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมรับทราบสถานการณ์ในพ้ืนที่ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา,  
๑๕. การเมือง ๑) ชาวสวนยางพร้อมหนุนพรรคการเมืองก าหนดนโยยายช่วยแก้วิกฤตราคา, ๒) จากปากบาราน่าเป็นกันตัง?, ๓) โปรดเกล้าฯ พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส. และ
การได้มาซึ่ง ส.ว., ๔) คอลัมน์: ชกไม่มีมุม: ทหารก็ปฏิเสธ พรรคประชาชาติก็ปฏิเสธ, ๕) (ต่อ1) ประชาชาติ ไม่ปิดประตูหนุนบิ๊กตู่  และ  ๖) Thai laws set May 2019 
deadline for new elections 
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต่อสถานการณ์ จชต. 

 

  จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดข้ึนจากการน าเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกท่ีมีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ไม่แตกต่างจากสัปดาห์ที่แล้ว (๑ - ๗ 
ก.ย. ๖๑) (๑.๗๗ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๘ - ๑๔ ก.ย. ๖๑) ๑.๗๙ ในสัปดาห์นี้ ) ในมิติของแนวโน้มการรับรู้เชิงบวก มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น 
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๕. ประเด็นส าคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๘ – ๑๔ ก.ย. ๖๑ 

    เหตุการณ์คนร้ายซึ่งเจ้าหน้าที่ความมั่นคงสันนิษฐานว่า เป็นสมาชิกกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ซุ่มโจมตีอาสาสมัครทหารพรานขณะขับมอเตอร์ไซค์ลาดตระเวนใน
พ้ืนที่อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมื่อคืนวันอังคาร ที่ ๑๑ กันยายน เป็นเหตุให้ อส.ทพ. เสียชีวิต ๒ นาย และได้รับบาดเจ็บอีก ๔ นาย เป็นประเด็นเกี่ยวกับจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่ส านักข่าวชั้นน าของโลก และสื่อมาเลเซีย รายงานมากที่สุด 
    ส่วนประเด็นอ่ืนๆ เป็นประเด็นเกี่ยวกับภัยแทรกซ้อน โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด และการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีข้ามพรมแดนไทย - มาเลเซีย ซึ่งในรอบสัปดาห์นี้
เจ้าหน้าที่ทหารมาเลเซียจับกุมสินค้าหนีภาษีหลายรายการที่รันตูร์ปันยัง เมืองชายแดนรัฐกลันตันตรงข้ามอ าเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส และมีรายงานว่าต ารวจ
ปราบปรามยาเสพติดไทย จับกุมกัญชาน้ าหนักเกือบหนึ่งตัน ที่ จ.อุดรธานี ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า เตรียมขนไปที่ชายแดนไทย - มาเลเซีย ด้าน อ.ตากใบ เพ่ือเตรียม
หาโอกาสลักลอบขนเข้ามามาเลเซียด้านรัฐกลันตัน 
  ทั้งนี้สื่อมาเลเซียรายงานว่า ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ ถึงต้นเดือนกันยายน ต ารวจปราบปรามยาเสพติดมาเลเซียท างานร่วมกับต ารวจปราบปรามยาเสพติดไทย สามารถจับกุมยา
เสพติดร่วม ๓ ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๖๐ ล้านริงกิต  
 
๕.๑ ส านักข่าว AFP รายงานเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ว่าเกิดเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนซุ่มโจมตีอาสาสมัครทหารพรานขณะลาดตระเวณด้วยมอเตอร์ไซค์ในเวลากลางคืน 
เป็นเหตุให้อส.ทพ.เสียชีวิต ๒ นาย 
รายงานข่าวของ AFP ซึ่งสื่อมาเลเซียหลายส านักน าไปรายงานต่อ ระบุว่า เหตุเกิดท่ีอ าเภอหนองจิก จ.ปัตตานี ช่วงกลางคืนวันที่ ๑๑ กันยายน คนร้ายได้ใช้อาวุธปืนซุ่ม
โจมตีเป็นเหตุให้อส.ทพ. ๒ นายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ และได้รับบาดเจ็บอีก ๔นาย 
พันเอกปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษกกอ.รมน.ภาค ๔ สน. บอกว่า สันนิษฐานว่าคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุน่าจะเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่เคลื่อนไหวอยู่ในพ้ืนที่ 
“คนพวกนี้ต้องการสร้างสถานการณ์ให้เกิดความไม่สงบ” 
รายงานของ AFP ระบุว่า นับตั้งแต่คสช.ยึดอ านาจการปกครองในปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมา การก่อเหตุไม่สงบร้ายแรงหรือเหตุการณ์ขนาดใหญ่มีจ านวนลดลงอย่างมีนัยยะ
ส าคัญ เนื่องจากมีการเพ่ิมมาตรการรักษาความสงบ การจับกุมสมาชิกขบวนการ และงานการข่าวที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น ส่งผลให้เหตุรุนแรงลดลง จนท าสถิติผู้เสียชีวิตจาก
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เหตุการณ์รุนแรงลดลงต่ าสุดเมื่อปี ๒๕๖๐ จนกระท่ังเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาจ านวนเหตุไม่สงบเริ่มถี่มากข้ึนทั้งการลอบยิง การลอบวางระเบิดขนาดเล็ก รวมทั้งการลอบ
ท าร้ายชีวิตเกษตรกรสวนยางพารา 
( Two army rangers were gunned down and four more wounded in a night-time ambush by suspected militants in Thailand’s Muslim-majority 
south, officials said. 

The rangers came under fire late Tuesday in Pattani, one of the provinces worst-hit by a conflict that has killed nearly 7,000 people, while 
patrolling Nongchik district on motorcycles. 

“Two rangers were killed at the scene of the attack and four others were wounded,” Captain Sarawut Nuchwang, deputy chief police 
investigator, said yesterday. 

 “We suspect it was the work of the same local group who are active in this district,” southern army spokesman Colonel Pramote Prom-in said, 
in an apparent reference to a band of local militants. 

“They want to create a situation to incite unrest.” 

Since Thailand’s ruling junta seized power in 2014, big attacks have become less frequent due to a combination of heightened security, arrests 
and intelligence work. 

Last year a record low of 235 people were killed in clashes between insurgents and the military. 

But in recent weeks violence has spiked with a series of shootings and small bombings, including targeted attacks on rubber farmers.) 
ที่มาข้อมูล ; https://www.thestar.com.my/news/regional/2018/09/13/two-army-rangers-killed-four-others-hurt-in-ambush-by-suspected-militants-
in-southern-thailand/ 
https://www.nst.com.my/world/2018/09/410580/two-army-rangers-shot-dead-thailands-restive-south 

https://www.thestar.com.my/news/regional/2018/09/13/two-army-rangers-killed-four-others-hurt-in-ambush-by-suspected-militants-in-southern-thailand/
https://www.thestar.com.my/news/regional/2018/09/13/two-army-rangers-killed-four-others-hurt-in-ambush-by-suspected-militants-in-southern-thailand/
https://www.nst.com.my/world/2018/09/410580/two-army-rangers-shot-dead-thailands-restive-south
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https://www.malaymail.com/s/1671764/two-army-rangers-shot-dead-in-thailands-restive-south 
 
๕.๒ สื่อมาเลเซียรายงานข่าวปัญหาภัยแทรกซ้อนโดยเฉพาะปัญหายาเสพติด ส านักข่าว Bernama ของทางการมาเลเซีย รายงานเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ว่า เจ้าหน้าที่
ต ารวจปราบปรามยาเสพติดไทย  ได้จับกุมรถบรรทุกกัญชาพร้อมของกลางน้ าหนักร่วมหนึ่งตันได้ท่ีจังหวัดอุดรธานี ขณะเตรียมขนไปปลายทางที่ประเทศมาเลเซีย  
พลต ารวจโทสมหมาย กองวิสัยสุข ผู้บัญชาการต ารวจปราบปรามปรามยาเสพติด ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว Bernama ว่า ผู้ต้องหาได้ให้การรับสารภาพว่ากัญชาที่ถูกจับกุม มี
จดหมายปลายทางที่ประเทศมาเลเซีย โดยจะลักลอบขนข้ามพรมแดนทางด้านอ าเภอตากใบ จ.นราธิวาส  
(Personnel from Thailand's Narcotics Suppression Bureau (NSB) stopped a truck in Udon Thani province early this morning and seized nearly 
one tonne of Ganja (Marijuana) bound for Malaysia. 
 
According to NSB's head Lt Gen Sommai Kongvisaisuk, six suspects including a 40-year-old woman were arrested in the 3am (local time) 
operations. 
 
"Interrogation of the suspects revealed that the drugs would be smuggled into Malaysia from Takbai (a district in Narathiwat which is located 
close to the Thai-Malaysian border near Kelantan)," he told Bernama today.) 
ที่มาข้อมูล ; http://bernama.com/en/news.php?id=1642257 
 
๕.๒.๑ ส านักข่าว Bernama รายงานเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน อ้างข้อมูลจากส านักงานต ารวจแห่งชาติมาเลเซีย ระบุว่า นับตั้งแต่ต้นปี ๒๕๖๐ จนถึงต้นเดือนกันยายน 
สามารถจับกุมยาเสพติดคิดเป็นน้ าหนักเกือบ ๓ ตัน มูลค่าประมาณ ๖๐ ล้านริงกิตหรือประมาณ ๔,๘๐๐ ล้านบาท 
ยาเสพติดที่จับกุมได้มีทั้งยาบ้า กัญชา ยาเค ยาอี และเฮโรอีน 

http://bernama.com/en/news.php?id=1642257
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ผู้บัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติดมาเลเซีย บอกว่า ความส าเร็จขงอการปราบปรามยาเสพติดเกิดจากความร่วมมือกับต ารวจปราบปรามยาเสพติดไทย ทั้งการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการสืบสวนสอบสวนร่วมกัน 
(The Royal Malaysia Police (RMP) seized various types of drugs weighing almost three tonnes which were estimated to be worth RM60 million 
smuggled into the country via Thailand for the period 2017 until this month. 
Among the drugs seized were methamphetamine, canabis, heroin base, ketamin, 30,000 ecstasy pills, erimin 5 (1,100 pills) and 2,220 
psychotropic pills. 
Bukit Aman Narcotics CID director Datuk Seri Mohmad Salleh said all the drugs were seized through information sharing and joint investigation 
with the Police Narcotics Suppression Bureau (PNSB) of Thailand.) 
ที่มาข้อมูล ; http://bernama.com/en/news.php?id=1641726 
 
๕.๒.๒ ส านักข่าว Bernama รายงานเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ว่า หน่วยทหารชายแดนมาเลเซียได้ลาดตระเวณพบสินค้าหนีภาษีสันนิษฐานว่า ลักลอบน าเข้ามาจากประเทศ
ไทยผ่านทางชายแดนด้านรัฐกลันตัน คิดเป็นมูลคาประมาณ ๒ แสนริงกิตหรือประมาณ ๑ล้าน ๖ แสนบาท 
สินค้าหนีภาษีท่ียึดได้ ประกอบด้สยข้าวสาร น้ ามันพืช น้ ามันเชื้อเพลิง ไก่สดแช่แข็ง 
(The Malaysian Armed Forces (MAF) through the 3rd Border Regiment seized a range of essential items valued at RM200,000 believed to be 
smuggled into the state via the Kelantan-Thailand border. 
“Among the items seized are rice, cooking oil, petrol, frozen chicken and also ketum,” he told reporters at Pos Tok O, Rantau Panjang here 
today.) 
ที่มาข้อมูล ; http://bernama.com/en/news.php?id=1640898 
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