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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ*ข<าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช<วงวันที่ ๑๓ - ๑๙ ต.ค. ๖๑ พบว<า ข<าวเชิงบวกมีความถ่ี เพิ่มข้ึน ร0อย

ละ ๓ เมื่อเทียบกับสัปดาห*ที่แล0ว (๖ - ๑๒ ต.ค. ๖๑) ในส<วนของข<าวเชิงลบมีความถ่ี ลดลง ร0อยละ ๖๐ เมื่อเทียบกับสปัดาห*ที่แล0ว (๖ - ๑๒ ต.ค. ๖๑) 

         ภาพข2าวสำคญัเชิงลบ ได*แก2  

๑) เหตุร*ายรายวัน: ฆ<า ๒ แม<ลูก ชิงรถ ๒ ล0อนำไปประกอบ จยย.บอมบ*ดักสังหารตำรวจ ๕ นาย 

๒) การเมือง: ๑) มาเลเซียฝ`นข0อเรียกร0องจีน ปล<อยตัวชาวอุยกูร* – ไม<ส<งตัวให0ทางการจีน และ ๒) ไฟใต0ลดความรุนแรงลงจริงหรือไม< คำตอบต0องมาจากพื้นที่ 

ไม<ใช<มาจากหอคอยงาช0าง 

๓) การยกระดับคุณภาพชีวิต: สื่อมาเลย*ตีข<าว! มุสลิมชายแดนใต0ไทยตายด0วย โรคหัด เหตุไม<ใช0วัคซีนเพราะกลัวผิดหลักศาสนา 

         ภาพข2าวสำคญัเชิงบวก ได*แก2  

๑. การพูดคุยเพ่ือสันติ: ๑) ไพศาล ยินดีกับ พล.อ.อุดมชัย ที่ได0เปgนหัวหน0าคณะเจรจาฯคนใหม<, ๒) บิ๊กโบ0มั่นใจบิ๊กเมาดับไฟใต0, ๓) คอลัมน*: เทศมองไทย: การมา

เยือนของ ดร.เอ็ม, ๔) เจรจาดับไฟใต0 ไปต<ออย<างไร ในช<วงท0ายรัฐบาลทหารไทย, ๕) คอลัมน*: กรองข<าวก0นตะกร0า: ทมีใหม< ดับไฟใต0 ทีมใหม< ดับไฟใต0ผูกโบแดง คสช., ๖) 

เปmดแนวคิด "บิ๊กเมา-อุดมชัย" ว<าที่หัวหน0าคณะพูดคุยดับไฟใต0คนใหม< และ ๗) ไฟเขียว "บิ๊กเมา" แทน "อกัษรา" - นายกฯสั่นไม<มีเจรจา แค<พูดคุย! 

๒. ยาเสพติด:  มภท.๔ พบปะมวลชนจิตอาสา ญาลันนันบาร ูหารือแนวทางการแก0ไขปAญหายาเสพติด ภายใต0ยุทธศาสตร*ประชาชนมีส<วนร<วม 

๓. การช2วยเหลือประชาชน: เตรียมพร0อมรับมือน้ำท<วมใต0 จบัตา ๗๕ จุดเสี่ยง-ระดมเครื่องมือ-เครื่องจกัรเฝrาระวัง ๒๔ ชม. 

๔. ความร2วมมือของภาคประชาชน: โน0ต อุดม นักเด่ียวไมโครโฟนช่ือดังเดินทางไปสร0างรอยย้ิมและความสุขให0แก<ทหารชายแดนภาคใต0 

๕. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยUสิน: ๑) ปราบยาเสพติดเปgนหลักรักษาความปลอดภัยพื้นที ่แม<ทัพภาค ๔ คนใหม<ชูนโยบายดับไฟใต0, ๒) บิก๊แดงเน0นไฟใต0แยกแยะคดี

ชัดกวดขันกำลังพล - นอนค0างทุกเดือน, ๓) คุก ๒๗ ปs ๒ นายทหารยศพันเอก ค0ามนุษย*, ๔) ผกก.ตม.สงขลา แจง นทท.ผ<านด<านช0า เหตุเข0มงวดคัดกรองแบล็กลิสต*, ๕) 

กอ.รมน.ภาค ๔ ตรวจฉ่ีกำลังพล คัดกรองคนดี, ๖) กอ.รมน.ภาค ๔ สน.แถลงสรุปเหตุการณ*ชายแดนใต0รอบ ๑๕ วัน และ ๗) เร<งแกะรอยวงจรปmด! ๒ ผู0ต0องสงสัยวางบึม้ 

จยย. ดักสงัหารตำรวจ 
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 จากสถานการณ*ข<าวดังที่กล<าวข0างต0น ส<งผลให0การรับรู0เชิงบวกที่มีต<อสถานการณ* จชต. ในสัปดาห*น้ี เพิ่มข้ึน ร0อยละ ๒๕ เมื่อเทียบกบัสปัดาห*ที่แล0ว (๖ - ๑๒ ต.ค. 

๖๑) 

 ในส2วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต2างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๑๓ – ๑๙ ต.ค. ๖๑ ดังน้ี 

          การเดินทางเยือนประเทศไทยอย<างเปgนทางการของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย นายแพทย*มหาเธร* โมฮัมหมัด เปgนครั้งแรกนับต้ังแต<รับตำแหน<งผู0นำรัฐบาล ในระหว<าง

วันที่ ๒๔ และ ๒๕ ตุลาคม เปgนประเด็นสำคัญทีส่ื่อมาเลเซียให0ความสำคัญ Bernama สำนักข<าวทางการมาเลเซีย รายงานว<า หน่ึงในวาระการหารือระหว<างผู0นำไทย และ

มาเลเซีย คือ ความร<วมมือแก0ไขปAญหาความไม<สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต0 ซึ่งในรายงานช้ินเดียวกันมีความเห็น ดร.สมภพ จิตต*ภิรมย*ศรี ทเีช่ือว<า ตันสรี อับดุล ราฮีม 

นูร* ผู0อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยสันติสุข คนใหม< น<าจะทำให0กระบวนการพูดคุยมีความก0าวหน0าด0วยการเชิญตัวแทนฝ|ายคุมกำลังทางทหารของ BRN และกลุ<ม

อื่นๆ ใน PULO นอกเหนือจากกลุ<มของนายกสัตูรี มะโกตา เข0าร<วมกระบวนการพูดคุยด0วย 

          นอกจากน้ีสื่อมาเลเซียยังรายงานข<าวคำให0สัมภาษณ*ของ พลเอก ประยุทธ จันทร*โอชา นายกรัฐมนตรี ยืนยันว<า ได0แต<งต้ัง พลเอก อดุมชัย ธรรมสาโรรัชต* เปgน

หัวหน0าคณะพูดคุยสันติสุขฯ แทน พลเอก อกัษรา เกิดผล 

          สื่อมาเลเซีย รายงานข<าวสถานการณ*การแพร<ระบาดโรคหัดในจงัหวัดชายแดนภาคใต0ทำให0มีผู0เสียชีวิต ๖ คน และอ0างความเห็นผู0อำนวยการกองวัคซีนปrองกันโรค 

ระบุว<า ความเช่ือว<าวัคซีนเปgนของต0องห0าม (Haram) ตามบทบัญญัติในศาสนาอสิลาม ทำให0ชาวมุสลิมใน จชต.จำนวนหน่ึงปฏิเสธการฉีดวัคซีนทำให0เกิดการระบาดของโรค

หัดใน จชต. 

         ส<วนประเด็นอื่นๆ ที่สือ่มาเลเซียสนใจ มีดังน้ีคือ ศาลอาญาตัดสินจำคุกนายทหารยศพันเอก และนาวาเอก ๒๗ ปs ในความผิด”ค0ามนุษย*” ซึง่คดีน้ีมีความเช่ือมโยง

กับขบวนการค0ามนุษย*ที่ปลายทางคือมาเลเซีย และรฐัมนตรชี<วยมหาดไทยมาเลเซีย ยืนยันมีความพร0อมเปmดบรกิารด<านพรมแดนทีบู่กิตกายูฮิตัม ติดกับ อ.สะเดา จ.สงขลา 

๒๔ ช่ัวโมง รอการหารือกับตัวแทนรฐับาลไทยว<า มีความพร0อมขยายเวลาการให0บริการจาก ๑๘ ช่ัวโมงเปgน ๒๔ ช่ัวโมงได0เมื่อไหร< 
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  จากสถานการณUข2าวท้ังใน และต2างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* มีข*อเสนอแนะในการประชาสัมพันธU สนับสนุนการปฏิบัติการข2าวสารในห*วง

เวลาต2อไป ดังน้ี 

       การประชาสมัพันธ*กรอบความร<วมมือไทย - มาเลเซยี โดยเฉพาะความร<วมมือแก0ไขปAญหาจังหวัดชายแดนภาคใต0 การแก0ไขปAญหาภัยแทรกซ0อน และความร<วมมือ

ทางด0านเศรษฐกิจ  

      เหตุผล ; การเดินทางเยือนประเทศไทยอย<างเปgนทางการของนายแพทย*มหาเธร* โมฮมัหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซยี และคณะในระหว<างวันที่ ๒๔ - ๒๕ ต.ค. จะส<งผล

ให0ความต0องการข0อมูลข<าวสารเกี่ยวกับความร<วมมือไทย - มาเลเซีย เพิ่มมากข้ึน จึงเปgนโอกาสที่จะนำเสนอข0อมลูเชิงบวกเกี่ยวกับกรอบความสมัพันธ*ไทย - มาเลเซีย ในห0วง

สัปดาห*น้ี 

     ข0อเสนอแนะเน้ือหาประชาสัมพันธ* ;  

     ๑) จัดทำข0อมลูสถิติเหตุการณ*ไม<สงบ และความสูญเสีย ต้ังแต<ปs ๒๕๔๗ ถึง ๒๕๖๑ (สิ้นปsงบประมาณ ๒๕๖๑) ซึ่งตัวช้ีวัดทุกตัว สะท0อนพัฒนาการที่ดีข้ึนทั้งจำนวนเหตุ

และความสูญเสียที่ลดลงอย<างต<อเน่ือง ทัง้น้ีควรมีการจัดทำ Inforgraphic แจกจ<ายให0สื่อมวลชนเพื่อนำไปเผยแพร<ต<อ 

     ๒) ความร<วมมือระหว<างหน<วยงานความมั่นคงไทย และมาเลเซีย ในการดูแลจัดการความมั่นคงตามแนวพรมแดน โดยเฉพาะความร<วมมือทางด0านข<าวกรอง และการ

ลาดตระเวนร<วม มีส<วนช<วยจำกัดการเคลื่อนไหวของสมาชิกกลุ<มก<อความไม<สงบ และช<วยลดเหตุรุนแรงในพื้นที่ จชต.ได0มากแค<ไหน 

     ๓) ความร<วมมือในการพัฒนาเศรษฐกจิตามแนวพรมแดนไทย - มาเลเซีย เช<นการพัฒนาเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดนที ่อ.สะเดา และการพฒันาเขตเศรษฐกจิพิเศษที ่บู

กิตกายูฮิตัม จะส<งผลดีต<อการค0าการลงทุนชายแดนอย<างไร รวมทั้งโอกาสเปmดบรกิารด<านชายแดนที ่อ.สะเดา และบูกิตกายูฮิตัม ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง จะเริ่มให0บริการได0เมื่อใด 

และจะช<วยกระตุ0นการค0าการลงทุนและการท<องเที่ยว อย<างไร 
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๒. ผลการวิเคราะหUสารสนเทศด*านการประชาสมัพันธU ประจำวันท่ี ๑๓ – ๑๙ ต.ค. ๖๑ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข2าวเชิงบวก และประเด็นข2าวเชิงลบ 

 
ในช<วงวันที่ ๑๓ - ๑๙ ต.ค. ๖๑ ข<าวเชิงบวก (เส0นทบึสเีขียว) มีความถ่ีเพิม่ข้ึน ร0อยละ ๓ (๑๔๓ ข<าวในสัปดาห*ที่แล0ว (๖ - ๑๒ ต.ค. ๖๑) ๑๔๘ ข<าวในสัปดาห*น้ี) สำหรับใน

มิติของแนวโน0มความถ่ี (เส0นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน0มฯ ค<อนข0างคงที ่ในส<วนของข<าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข0องกับ จชต. (เส0นทบึสแีดง) มีความถ่ี ลดลง ร0อยละ ๖๐ (๓๕ ข<าวใน

สัปดาห*ที่แล0ว (๖ - ๑๒ ต.ค. ๖๑) ๑๔ ข<าวในสัปดาห*น้ี) สำหรบัในมิติของแนวโน0มความถ่ี (เส0นปะสีแดง) มีแนวโน0มฯ ลดลง 
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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) 
2018-10-06 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 
2018-10-13 22 3 7.33 
2018-10-14 22 0 22 
2018-10-15 28 2 14 
2018-10-16 27 3 9 
2018-10-17 25 2 12.5 
2018-10-18 21 1 21 
2018-10-19 3 3 1 

 21.14 2.14 9.88 
 

 

 

 

 



 

การวิเคราะห*สารสนเทศด0านการประชาสัมพันธ* 

สนับสนุนการปฏิบัติการข<าวสาร ในการแก0ไขปAญหา จชต. 

6 

๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ2งเล็ง ในช2วงวันท่ี ๑๓ – ๑๙ ต.ค. ๖๑ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช<วงวันที่ ๑๓ - ๑๙ ต.ค.๖๑ ข<าวเชิงบวก มีความถ่ีเพิ่มข้ึน ร0อยละ ๗๕ (๑๒ ข<าวในสัปดาห*ที่แล0ว (๖ - ๑๒ ต.ค.๖๑) ๒๑ ข<าวในสัปดาห*น้ี) สำหรับในมิติของแนวโน0ม

ความถ่ี (เส0นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน0มฯ เพิม่ข้ึน และไม<มีข<าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุขในสัปดาห*น้ี ภาพข<าวเชิงบวก ได0แก< ๑) ไพศาล ยินดีกับ พล.อ.อุดมชัย ที่

ได0เปgนหัวหน0าคณะเจรจาฯคนใหม<, ๒) บิ๊กโบ0มั่นใจบิก๊เมาดับไฟใต0, ๓) คอลัมน*: เทศมองไทย: การมาเยือนของ ดร.เอ็ม, ๔) เจรจาดับไฟใต0 ไปต<ออย<างไร ในช<วงท0าย

รัฐบาลทหารไทย, ๕) คอลัมน*: กรองข<าวก0นตะกร0า: ทีมใหม< ดับไฟใต0 ทีมใหม< ดับไฟใต0ผูกโบแดง คสช., ๖) เปmดแนวคิด "บิ๊กเมา-อุดมชัย" ว<าทีห่ัวหน0าคณะพูดคุยดับไฟใต0

คนใหม< และ ๗) ไฟเขียว "บิ๊กเมา" แทน "อักษรา" - นายกฯสั่นไม<มีเจรจา แค<พูดคุย! 
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    ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช<วงวันที่ ๑๓ - ๑๙ ต.ค.๖๑ ข<าวในประเด็นเหตุร0ายรายวัน มีความถ่ีลดลง ร0อยละ ๘๐ (๑๐ ข<าว ในสัปดาห*ที่แล0ว (๖ - ๑๒ ต.ค.๖๑) ๒ ข<าวในสัปดาห*น้ี) ในมิติของ

แนวโน0มความถ่ี มีแนวโน0มฯ ต่ำค<อนข0างคงที่ ภาพข<าวในประเด็นเหตุร0ายรายวัน ได0แก< ฆ<า ๒ แม<ลูก ชิงรถ ๒ ล0อนำไปประกอบ จยย.บอมบ*ดักสงัหารตำรวจ ๕ นาย 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช<วงวันที่ ๑๓ - ๑๙ ต.ค.๖๑ ข<าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีความถ่ีลดลง ร0อยละ ๙๑ (๒๔ ข<าวในสปัดาห*ที่แล0ว (๖ - ๑๒ ต.ค.๖๑) ๒ ข<าวในสัปดาห*น้ี) 

ในมิติของแนวโน0มความถ่ี มีแนวโน0มฯ ลดลง ในส<วนข<าวเชิงลบฯ มี ๕ ข<าวในสัปดาห*น้ีจากที่ไม<มีข<าวในสัปดาห*ที่แล0ว (๖ - ๑๒ ต.ค.๖๑) ในมิติของแนวโน0มความถ่ี มี

แนวโน0มฯ ต่ำค<อนข0างคงที่ ภาพข<าวเชิงบวก ได0แก< ๑) ประชาธิปAตย*อ<วมพิษดูด และ ๒) พร0อมคุยมาร*ค-เทือก ภาพข<าวเชิงลบ ได0แก< ๑) มาเลเซียฝ`นข0อเรียกร0องจีน ปล<อย

ตัวชาวอุยกูร* – ไม<ส<งตัวให0ทางการจีน และ ๒) ไฟใต0ลดความรุนแรงลงจริงหรือไม< คำตอบต0องมาจากพื้นที่ ไม<ใช<มาจากหอคอยงาช0าง  
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยUสิน 

 
ในช<วงวันที่ ๑๓ - ๑๙ ต.ค. ๖๑ ข<าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย*สิน มีความถ่ีเพิ่มข้ึน ร0อยละ ๓๑ (๑๖ ข<าวในสัปดาห*ที่แล0ว (๖ - ๑๒ ต.ค. ๖๑) ๒๑ ข<าว ใน

สัปดาห*น้ี) ในมิติของแนวโน0มความถ่ี มีแนวโน0มฯ  เพิ่มข้ึน ในส<วนข<าวเชิงลบฯ มีความถ่ีลดลง ร0อยละ ๕๐ (๔ ข<าวในสัปดาห*ที่แล0ว (๖ - ๑๒ ต.ค. ๖๑) ๒ ข<าว ในสัปดาห*น้ี) 

ในมิติของแนวโน0มความถ่ี มีแนวโน0มฯ ต่ำค<อนข0างคงที่ ภาพข<าวเชิงบวก ได0แก< ๑) ปราบยาเสพติดเปgนหลกัรักษาความปลอดภัยพื้นที ่แม<ทัพภาค ๔ คนใหม<ชูนโยบายดับ

ไฟใต0, ๒) บิก๊แดงเน0นไฟใต0แยกแยะคดีชัดกวดขันกำลังพล - นอนค0างทุกเดือน, ๓) คุก ๒๗ ปs ๒ นายทหารยศพันเอก ค0ามนุษย*, ๔) ผกก.ตม.สงขลา แจง นทท.ผ<านด<านช0า 

เหตุเข0มงวดคัดกรองแบล็กลิสต*, ๕) กอ.รมน.ภาค ๔ ตรวจฉ่ีกำลังพล คัดกรองคนดี, ๖) กอ.รมน.ภาค ๔ สน.แถลงสรุปเหตุการณ*ชายแดนใต0รอบ ๑๕ วัน และ ๗) เร<งแกะ

รอยวงจรปmด! ๒ ผู0ต0องสงสัยวางบึ้ม จยย. ดักสงัหารตำรวจ ภาพข<าวเชิงลบ ได0แก< ๑) คอลัมน*: ทิง้หมัดเข0ามุม: สุมหัวจรงิ ๆ สักทีได0ไหม และ ๒) สาว งง! อส.หญิง ตรวจ

ค0นทั้งล0วงและขย้ำบริเวณกางเกง – เสื้อ 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช<วงวันที่ ๑๓ - ๑๙ ต.ค. ๖๑ ข<าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถ่ีลดลง ร0อยละ ๗ (๒๕ ข<าวในสัปดาห*ที่แล0ว (๖ - ๑๒ ต.ค. ๖๑) ๒๓ ข<าวใน สัปดาห*น้ี ) ในมิติ

ของแนวโน0มความถ่ี มีแนวโน0มฯ ลดลง ในส<วนของข<าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกจิฯ ไม<มีข<าวเชิงลบในสัปดาห*น้ี จากที่ม ี๓ ข<าวในสัปดาห*ที่แล0ว (๖ - ๑๒ ต.ค. ๖๑) ในมิติ

ของแนวโน0มความถ่ี มีแนวโน0มฯ ต่ำค<อนข0างคงที่ ภาพข<าวเชิงบวก ได0แก< ๑) คอลัมน*: Smartไทยแลนด*: Digital Thailand Big Bang 2018 สำเรจ็เกินคาด มั่นใจไทยจะ

ก0าวสู<แชร*แมนด0านดิจิทลัของอาเซียน, ๒) เปmดตัวนวัตกรรมยางพาราใหม<, ๓) เดินหน0าพัฒนานิคมสะเดา กระตุ0นเศรษฐกิจปAกษ*ใต0, ๔) จับบุหรี่เถ่ือนทะลกัไทย ยึด ๒ ล0าน

มวนมูลค<า ๑๐ ล0านบาท, ๕) ทุนมาเลย*ชิงตลาดไทย, ๖) คอลัมน*: ปฏิทินท<องโลก: แคมเปญเที่ยว ๔ เส0นทาง, ๗) ด<าน ตม.ทั่วไทย เร<งยกระดับบริการหวังสร0างความพอใจ

แก<นักท<องเที่ยว, ๘) ขบ.ทุ<มงบ ๖ พันล0านผุดสถานีขนส<งสินค0าภูมิภาค, ๙) ธพว. คลอดแพ็กเกจสินเช่ือดอกเบี้ยพเิศษเสริมสภาพคล<องหนุนเอสเอ็มอ ีและ ๑๐) คอลัมน*: 

SOCIETY: เปmดสาขาเบตง ไม<มีข<าวเชิงลบ ในสัปดาห*น้ี 
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 ๓.๖ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช<วงวันที่ ๑๓ – ๑๙ ต.ค. ๖๑ ไม<มีข<าวเชิงลบ ในประเด็นสทิธิมนุษยชน 

 ๓.๗ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช<วงวันที่ ๑๓ – ๑๙ ต.ค. ๖๑ ไม<มีข<าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารงุขวัญกําลงัพล 

 ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปtญหา จชต. 

             ในช<วงวันที่ ๑๓ – ๑๙ ต.ค. ๖๑ ไม<มีข<าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก0ไขปAญหา จชต. 

 ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช<วงวันที่ ๑๓ – ๑๙ ต.ค. ๖๑ ไม<มีข<าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช0กฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส2งผลกระทบต2อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต2อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส2งผลกระทบต2อการรับรู* 

 
 

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

เหตรุ้ายรายวนั 

การเมือง 

การยกระดบัคณุภาพชีวิต 

การรักษาความปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สนิ 

ความร่วมมือของภาคประชาชน 

ทจุริตคอร์รัปชัGน 

กีฬา 

การชว่ยเหลือประชาชน 

การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉนัท์ 

ยาเสพตดิ 

การพดูคยุเพืGอสนัต ิ

เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ 

วฒันธรรม และวิถีชีวิต 

การบํารุงขวญักําลงัพล 

การศกึษา 
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ประเด็นข2าวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ๑) แฉคนร0ายดัดแปลงปrาย "จยย.บอมบ*" เหตุฆ<าสองแม<ลกู ก<อนโจมตีตำรวจ  และ  ๒) ฆ<า2แม<ลกูชิงรถ2ล0อนำไปประกอบจยย.บอมบ*ดักสังหารตำรวจ

5นาย  

๒. การเมือง ๑) มาเลเซียฝ`นข0อเรียกร0องจีน ปล<อยตัวชาวอยุกูร*-ไม<ส<งตัวให0ทางการจีน, ๒) รายงานพิเศษ : ไฟใต0ลดความรุนแรงลงจริงหรือไม< คำตอบต0องมาจากพื้นที่ 

ไม<ใช<มาจากหอคอยงาช0าง, ๓) มาเลเซียเมินจีนปล<อยอุยกรู* 11 คนที่หนีจากไทยไปตุรกีแล0ว  และ  ๔) มหาธีร*เผยเหตุปล<อยตัว11อุยกูร*  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. การศึกษา ผลิทางออก...ความเหลื่อมล้ำการศึกษาไทย  

๒. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) เด0ง1พตอ.-2พตท. เอี่ยวอดีตผบก.เลย  และ  ๒) ผอ.สำนักงานพฒันาภาค4ลงพื้นที่เย่ียมกำลงัพลที่นราธิวาส,  

๓. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) พสกนิกรทั่วไทย น0อมรำลกึในหลวงรัชกาลที่ 9, ๒) ภาพข<าว: สื่อสองภาษา, ๓) ภาพข<าว: กินเจ๔) คอลมัน*: รอบรั้วทั่วท0องถ่ินไทย, ๕) 

คอลัมน*: ภาพเก<า เล<าตำนาน: ไปที่ไหนๆ...ก็มีไชน<าทาวน* (1), ๖) คอลัมน*: ภาพเก<า เล<าตำนาน: ไปที่ไหนๆ...ก็มีไชน<าทาวน* (1), ๗) พศ.แต<งต้ัง3ผู0ตรวจราชการ-พศจ., ๘) 

คอลัมน*: พันธุ*แท0พระเครื่อง: พระพทุธไสยาสน* วัดคูหาภิมุข, ๙) ติดโชว* 26 ผลงานศิลป¦ทั่ว กระบี่, ๑๐) เหวย อู§ เอ<อร* (1), ๑๑) ‘เบตง’จัดเทศกาลกินเจ เช่ือมสมัพันธ*

ไทย-มาเลย*  และ  ๑๒) แม<ทัพภาคที่4 เปgนประธานพิธีทำบญุทักษิณานุปธานให0กบัอดีตเจ0าอาวาส วัดเทพนิมิตร อ.ปานาเระ จ.ปAตตานี,  

๔. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) คอลัมน*: Smartไทยแลนด*: Digital Thailand Big Bang 2018 สำเร็จเกินคาด มั่นใจไทยจะก0าวสู<แชร*แมนด0านดิจิทลัของอาเซียน, 

๒) เปmดตัวนวัตกรรมยางพาราใหม<, ๓) เดินหน0าพัฒนานิคมสะเดา กระตุ0นเศรษฐกิจปAกษ*ใต0, ๔) จบับหุรีเ่ถ่ือนทะลักไทย ยึด2ล0านมวนมูลค<า10ล0านบาท, ๕) ทุนมาเลย*ชิง

ตลาดไทย, ๖) คอลมัน*: ปฏิทินท<องโลก: แคมเปญเที่ยว 4 เส0นทาง, ๗) ด<าน ตม.ทั่วไทย เร<งยกระดับบริการหวังสร0างความพอใจแก<นักท<องเที่ยว, ๘) ตลาดนัดต0นไม0ชาย

คลอง, ๙) ตรังประกวดปลากัดสวยงามลายธงชาติ-นีโม<สยาม วอนหนุนเปgนสัตว*น้ำประจำชาติ!, ๑๐) ขบ.ทุ<มงบ6พันล0านผุดสถานีขนส<งสินค0าภูมิภาค, ๑๑) ธพว.คลอด

แพ็กเกจสินเช่ือดอกเบี้ยพเิศษเสริมสภาพคล<องหนุนเอสเอ็มอี  และ  ๑๒) คอลัมน*: SOCIETY: เปmดสาขาเบตง,  

๕. การพูดคุยเพ่ือสันติ ๑) ไพศาล ยินดีกับ พล.อ.อุดมชัย ที่ได0เปgนหัวหน0าคณะเจรจาฯคนใหม<๒) บิก๊โบ0มั่นใจบิ๊กเมาดับไฟใต0, ๓) ส<องบิ๊กเมาหน.ถกสันติสุขใต0, ๔) 
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คอลัมน*: เทศมองไทย: การมาเยือนของ ดร.เอม็, ๕) เจรจาดับไฟใต0 ไปต<ออย<างไรในช<วงท0ายรฐับาลทหารไทย, ๖) คอลมัน*: กรองข<าวก0นตะกร0า: ทมีใหม< ดับไฟใต0 ทีมใหม< 

ดับไฟใต0ผูกโบแดง คสช., ๗) เปmดแนวคิด "บิ๊กเมา-อุดมชัย" ว<าที่หัวหน0าคณะพูดคุยดับไฟใต0คนใหม<, ๘) ไฟเขียว "บิ๊กเมา" แทน "อักษรา" - นายกฯสั่นไม<มีเจรจา แค<พูดคุย!  

และ  ๙) ทีมใหม< ดับไฟใต0 ดัน โบว*แดง คสช.?,  

๖. ยาเสพติด ๑) คอลมัน*: เดลินิวส*ก<อนข้ึนแท<น: จบัเครือข<ายยาบ0ารายย<อย๒) ปส.จับยาเสพติดล็อตใหญ< มูลค<ารวมกว<า1.3พันล0าน, ๓) เร<งแก0ปAญหายานรก เพิ่ม

มาตรการเข0มข0น เกบ็ข0อมลู เครือข<าย  และ  ๔) แม<ทัพภาคที่ 4 พบปะมวลชนจิตอาสา ญาลันนันบารู หารอืแนวทางการแก0ไขปAญหายาเสพติด ภายใต0ยุทธศาสตร*

ประชาชนมีส<วนร<วม,  

๗. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทU ๑) ภาพข<าว: เย่ียมสถานี, ๒) รำลึกในหลวง ร.9 จัดแสดงประติมากรรมแสงเงาทกุวัน, ๓) รถยนต*พระที่น่ังในอดีต LAND 

ROVER SERIES III 109 STATION WAGON, ๔) กำลังพลและครอบครัว ค<ายสิริธร ร<วมน0อมรำลกึในพระมหากรุณาธิคุณ เน่ืองในวันคล0ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9  และ  

๕) จังหวัดยะลา จัดพิธีบำเพญ็กุศลและกจิกรรมน0อมรำลึก เน่ืองในวันคล0ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9,  

๘. การช2วยเหลือประชาชน ๑) นาวิกฯนราธิวาสวางป`น ลยุช<วยชาวนาลงแขกดำนา (รวมภาพ), ๒) ดราม<าตีด.ญ.ขโมยเงินกระหน่ำฟาดสายยาง-หามส<งรพ.  และ  ๓) 

เตรียมพร0อมรบัมือน้ำท<วมใต0 จบัตา75จุดเสี่ยง-ระดมเครื่องมือ-เครื่องจักรเฝrาระวัง24ชม.,  

๙. กีฬา ๑) คอลมัน*: ปmดกรอบ: เมลิสซาฉลุยแม็กซ*ฟอร*ซ, ๒) 32 ทัพนักชูตพร0อมเต็มพกิัด ดวลบาสฯทีโอเอเยาวชนชิงแชมป¦ปทท., ๓) ภาพข<าว: แวดวงคนสู0คน: ต0อนรบั

อบอุ<น  และ  ๔) ชูตอิทน0อยนพคุณเฮ2นัดยัดห<วงทีโอเอ,  

๑๐. ทุจริตคอรUรัปชั่น นายกฯสั่งแบ<งกลุ<มต้ัง กก.สอบวินัย ขรก.4หน<วยงาน ศธ.-มท.-กษ.-สจล.พัวพันทุจริตอควาเรียม  

๑๑. ความร2วมมือของภาคประชาชน ๑) โน0ส-อุดม สวมบท ผบ. สร0างรอยย้ิมและความสุขให0ทหารใต0, ๒) คอลมัน*: ท0องถ่ินพูด: สมศักด์ิ นามตาปs เกษตรฯ จงัหวัด

นราธิวาส จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันดินโลก, ๓) หน<วยงานการศึกษาพร0อมใจ จัดพิธีน0อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณร.9, ๔) พสกนิกรชาวนราฯ ร<วมตักบาตรถวายพระราช

กุศลวันคล0ายวันสวรรคตในหลวง ร.9, ๕) ทั่วไทยจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี ด0วยหัวใจ เพื่อถวายเปgนพระราชกุศล, ๖) ปAตตานีสืบสาน ชักพระโคกโพธ์ิ, ๗) คอลัมน*: 

ข<าวสั้น: ฟ`±นฟปูระเพณีลงแขกดำนา, ๘) คอลมัน*: รายงานพเิศษ: ทม.นราธิวาส จัดกจิกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด0วยหัวใจ, ๙) จงัหวัดยะลา จัดกิจกรรม “เราทำความ 

ดี ด0วยหัวใจ” น0อมรำลกึในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9  และ  ๑๐) ดรีมเวิลด* ฉลอง 25 ปs ส<งมอบเครือ่งเล<นเด็ก ให0กับโรงเรียน 6 แห<ง ผ<านกิจกรรม “แต0มสี เติมฝAน 
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“ ครัง้ที่ 2,  

๑๒. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยUสิน ๑) ปราบยาเสพติดเปgนหลักรักษาความปลอดภัยพื้นที่แม<ทัพภาค4คนใหม<ชูนโยบายดับไฟใต0, ๒) บิก๊แดงเน0นไฟใต0

แยกแยะคดีชัดกวดขันกำลังพล-นอนค0างทุกเดือน, ๓) พล.อ.อภิรัชต* คงสมพงษ*: 7 ประเด็นวางรากฐานกองทพัมั่นคง, ๔) บิ๊กแดง จ<อลงจชต. มอบนโยบายเปgนทางการ, 

๕) "บิ๊กแดง" ชูนโยบายดับไฟใต0 แยกให0ชัด "ก<อการร0าย-ปล0นฆ<าส<วนตัว", ๖) คุก 27 ปs 2 นายทหารยศพันเอก ค0ามนุษย*, ๗) ผกก.ตม.สงขลา แจง นทท.ผ<านด<านช0า เหตุ

เข0มงวดคัดกรองแบล็กลิสต*, ๘) กอ.รมน.ภาค4 ตรวจฉ่ีกำลงัพล คัดกรองคนดี, ๙) กอ.รมน.ภาค4สน.แถลงสรปุเหตุการณ*ชายแดนใต0รอบ15วัน  และ  ๑๐) เร<งแกะรอย

วงจรปmด! 2ผู0ต0องสงสัยวางบึม้จยย.ดักสงัหารตำรวจ,  

๑๓. การยกระดับคณุภาพชีวิต ๑) โรงพยาบาลยะรงัคนไข0ล0น หลงัโรคหัดระบาดที่ยะลา, ๒) ชอบแอพจองคิวทำใบขับข่ี, ๓) แห<ร<วมออแฆกำปงเสวนา นักการเมืองถก

ที่ดินทำกินใต0, ๔) ภาพข<าว: แจ0งความ, ๕) ปAตตานีเตือนระวังโรคหัดระบาด, ๖) ปAตตานีเตือนระวังโรคหัดระบาด, ๗) รัฐติวเข0มปAญหาสุขภาวะชายแดนใต0 หลังโรดหัด

ระบาดใหญ<ตาย 5, ๘) อาชาบำบัด พัฒนาการเด็กออทสิติก, ๙) คอลัมน*: สมัภาษณ*พิเศษ: สมมาตร บารา นอภ.แม<ลาน จ.ปAตตานี สืบสานแนวพระราชดำริ ขับเคลื่อนการ

ทำงาน  และ  ๑๐) ประกาศให0ทุนสนับสนุนโครงการศูนย*พฒันาเด็กเลก็ 
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต2อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต2อสถานการณU จชต. 

 
  จากสถานการณ*ข<าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส<งผลให0ระดับการรับรู0เชิงบวกที่มีต<อสถานการณ* จชต. ในสัปดาห*น้ี เพิ่มข้ึน จากสัปดาห*ที่แล0ว (๖ - ๑๒ 

ต.ค. ๖๑) ร0อยละ ๒๕ (๒.๑ ในสัปดาห*ที่แล0ว (๑๓ - ๑๙ ต.ค. ๖๑) ๒.๖๓ ในสปัดาห*น้ี ) ในมิติของแนวโน0มการรับรู0เชิงบวก มีแนวโน0มฯ เพิ่มข้ึน 
 
 
 
 



 

การวิเคราะห*สารสนเทศด0านการประชาสัมพันธ* 

สนับสนุนการปฏิบัติการข<าวสาร ในการแก0ไขปAญหา จชต. 

17 

๕. ประเด็นสําคญัจากสือ่มวลชนต2างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๑๓ – ๑๙ ต.ค. ๖๑ 

          การเดินทางเยือนประเทศไทยอย<างเปgนทางการของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย นายแพทย*มหาเธร* โมฮัมหมัด เปgนครั้งแรกนับต้ังแต<รับตำแหน<งผู0นำรัฐบาล ในระหว<าง

วันที่ ๒๔ และ ๒๕ ตุลาคม เปgนประเด็นสำคัญทีส่ื่อมาเลเซียให0ความสำคัญ Bernama สำนักข<าวทางการมาเลเซีย รายงานว<า หน่ึงในวาระการหารือระหว<างผู0นำไทย และ

มาเลเซีย คือ ความร<วมมือแก0ไขปAญหาความไม<สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต0 ซึ่งในรายงานช้ินเดียวกันมีความเห็น ดร.สมภพ จิตต*ภิรมย*ศรี ทเีช่ือว<า ตันสรี อับดุล ราฮีม 

นูร* ผู0อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยสันติสุข คนใหม< น<าจะทำให0กระบวนการพูดคุยมีความก0าวหน0าด0วยการเชิญตัวแทนฝ|ายคุมกำลังทางทหารของ BRN และกลุ<ม

อื่นๆ ใน PULO นอกเหนือจากกลุ<มของนายกสัตูรี มะโกตา เข0าร<วมกระบวนการพูดคุยด0วย 

          นอกจากน้ีสื่อมาเลเซียยังรายงานข<าวคำให0สัมภาษณ*ของ พลเอก ประยุทธ จันทร*โอชา นายกรัฐมนตรี ยืนยันว<า ได0แต<งต้ัง พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต* เปgน

หัวหน0าคณะพูดคุยสันติสุขฯ แทน พลเอก อักษรา เกิดผล 

          สื่อมาเลเซีย รายงานข<าวสถานการณ*การแพร<ระบาดโรคหัดในจงัหวัดชายแดนภาคใต0ทำให0มีผู0เสียชีวิต ๖ คน และอ0างความเห็นผู0อำนวยการกองวัคซีนปrองกันโรค 

ระบุว<า ความเช่ือว<าวัคซีนเปgนของต0องห0าม (Haram) ตามบทบัญญัติในศาสนาอสิลาม ทำให0ชาวมุสลิมใน จชต.จำนวนหน่ึงปฏิเสธการฉีดวัคซีนทำให0เกิดการระบาดของโรค

หัดใน จชต. 

         ส<วนประเด็นอื่นๆ ที่สือ่มาเลเซียสนใจ มีดังน้ีคือ ศาลอาญาตัดสินจำคุกนายทหารยศพันเอก และนาวาเอก ๒๗ ปs ในความผิด”ค0ามนุษย*” ซึง่คดีน้ีมีความเช่ือมโยง

กับขบวนการค0ามนุษย*ที่ปลายทางคือมาเลเซีย และรฐัมนตรชี<วยมหาดไทยมาเลเซีย ยืนยันมีความพร0อมเปmดบรกิารด<านพรมแดนทีบู่กิตกายูฮิตัม ติดกับ อ.สะเดา จ.สงขลา 

๒๔ ช่ัวโมง รอการหารือกับตัวแทนรฐับาลไทยว<า มีความพร0อมขยายเวลาการให0บริการจาก ๑๘ ช่ัวโมงเปgน ๒๔ ช่ัวโมงได0เมื่อไหร< 

 
 
๕.๑ Bernama สื่อทางการมาเลเซียรายงานเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พูดถึงการเดินทางเยือนประเทศไทยยอ<างเปgนทางการของนายแพทย*มหาเธร* โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรี

ในระหว<างวันที่ ๒๔-๒๕ ตุลาคม ว<า น<าจะทำให0กระบวนการพูดคุยสันติสุขฯที่หยุดชะงกัมาระยะหน่ึง เดินหน0าต<อไปได0 โดยอ0างความเห็นของดร.ศรีสมภพ จิตร*ภิรมย*ศรี 

อดีตผู0อำนวยการศูนย*เฝrาระวังสถานการณ*ภาคใต0 ที่เช่ือว<าตันสรี ราฮมิ นูร* น<าจะนำแผนการจัดการกระบวนการพูดคุยมาหารือกับฝ|ายไทย ในระหว<างการเยือนของผู0



 

การวิเคราะห*สารสนเทศด0านการประชาสัมพันธ* 

สนับสนุนการปฏิบัติการข<าวสาร ในการแก0ไขปAญหา จชต. 

18 

มาเลเซียครั้งน้ีด0วย โดยเช่ือว<าตันสรี ราฮิม นูร* มีแผนดึงตัวแทน BRN ปsกที่คุมกำลังและตัวแทน PULO กลุ<มอื่น นอกเหนือจากกลุ<มนายกสัตูรี มะโกตา เข0าร<วม

กระบวนการพุดคุยด0วย ซี่งจะมสี<วนทำให0กระบวนการพูดคุยมีแก<นสารมากข้ึน  

(There is an air of anticipation over the forthcoming visit by Malaysian Prime Minister Tun Dr Mahathir Mohamad to Thailand later this month, 

especially in bringing the much-needed progress into the ‘deadlocked’ southern Thai peace talks. 

Expert believed the two-day visit by Malaysia's seventh Prime Minister to Bangkok on Oct 24 and 25 was vital in breaking the current 

stalemate plaguing the current peace talks between Thai government and MARA Patani.  

“Dr Mahathir’s visit will be significant to the progress of the peace talks, which has been a stalemate,” Dr Srisompob Jitpiromsiri, a longtime 

analyst to conflicts in southern Thailand, told Bernama recently. 

The academician at the Prince of Songkla University (PSU) in Pattani said the bilateral visit by the Malaysian leader would be a significant step 

for both governments, as they collaborate to solve the problems in southern Thailand. 

Srisompob, one of the founders of Deep South Watch (DSW), a non-governmental organisation monitoring the conflict, said he believed Dr 

Mahathir and his new point man to the peace talks, Tan Sri Abdul Rahim Noor, would bring ‘new proposals for Bangkok's consideration. 

One of the ‘new proposals’ under consideration and could be presented during the visit would be on the inclusion of new ‘groups or 

factions’ to MARA Patani, which if implemented would make the peace talks more inclusive and substantive than ever before. 

The inclusion of new parties to MARA Patani could potentially include the military wing of Barisan Revolusi Nasional (BRN) and different faction 

in PULO (Pattani United Liberation Organisation), which were not included during the current peace talks.) 

 

ที่มาข0อมลู ; http://bernama.com/en/news.php?id=1653532 
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๕.๑.๑ สำนักข<าว bernama รายงานเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ว<า พลเอกประยุทธ จันทร*โอชา นายกรัฐมนตรียืนยันกับสื่อมวลชนว<า รัฐบาลแต<งต้ังพลเอกอุดมชัย ธรรมสาโร

รัชต* อดีตแม<ทพัภาคที่ ๔ เปgนหัวหน0าคณะพูดคุยสันติสุขฯแทนพลเอกอกัษรา เกิดผล 

นายกรัฐมนตรีแสดงความช่ืนชมพลเอกอักษราว<า ที่ผ<านมาทำงานหนักและมปีระสทิธิภาพ โดยเฉพาะการลดเหตุรุนแรงในพื้นที่จชต. 

นายกรัฐมนตรียืนยันว<ากระบวนการพูดคุยกบัฝ|ายที่เห็นต<างจากรัฐ ทีเ่รียกตัวเองว<า มาราปาตานี จะต0องพูดคุยในกรอบรัฐธรรมนูญไทย เท<าน้ัน 

(Prime Minister Gen Prayuth Chan-o-cha has confirmed that Gen Udomchai Thammasarorath will head the government's negotiation team in 

the southern Thai peace talks, replacing Gen Aksara Kerdphol. 

The appointment of former 4th Army Region commander to the post had been widely speculated by the media since last week. 

"Yes, it’s Gen Udomchai Thammasarorath," he said when asked by the media about the matter after chairing the weekly cabinet meeting here, 

today.  

He paid tribute to Aksara, whom he said had been working very hard and effectively during his tenure as the government's lead negotiator to 

the talks, especially in reducing violent incidents in in southern Thailand. 

Prayut also made it clear that the ongoing Malaysia-led peace talks between the Thai government and Majlis Syura Patani (Mara Patani),  was 

being conducted in accordance with the country's constitution. ) 

ที่มาข0อมลู ; http://bernama.com/en/news.php?id=1654489 

 

๕.๒ สำนักข<าว bernama รายงานเมือ่วันที่ ๑๓ ตุลาคม อ0างคำพูดของดาโตÁะโมฮัมเหม็ด อาซสิ จมัมาน  รมช.มหาดไทย มาเลเซีย บอกว<า แผนการขยายเวลาเปmดบริการ

ด<านบูกิตกายูฮิตัม ติดกับอ.สะเดา จ.สงขลา จากวันละ ๑๘ ช่ัวโมงเปgน ๒๔ ช่ัวโมง ต0องมกีารหารือกับตัวแทนรฐับาลไทย เพื่อกำหนดร<วมกนัว<าควรขยายบรกิารเปgน ๒๔ 

ช่ัวโมงได0เมื่อใด 
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(The proposed 24-hour operations of the Immigration, Customs, Quarantine and Security (ICQS) Complex here needs the agreement of the Thai 

government, said Deputy Home Minister Datuk Mohd Azis Jamman. 

He said opening the borders for 24 hours compared to the present 18 must consider if Thailand was prepared to offer the same service. 

“We have to consider if they are prepared, how can we be open 24 hours if Thailand is closed...So far, the proposal is still at the discussion 

stage, there are still several aspects which must be studied. 

“At present, we are still operating 18 hours a day after the first phase of the new complex was completed last year, but in terms of 

infrastructure, we are prepared to open the border for 24 hours,” he told reporters today.) 

 

ที่มาข0อมลู : http://bernama.com/en/news.php?id=1653330 

 

๕.๓ The Star สื่อมาเลเซีย รายงานเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม เกี่ยวกับสถานการณ*การแพร<ระบาดของโรคหัดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต0 จนทำให0มีผู0เสียชีวิตแล0ว ๖ คน ว<า 

สาเหตุหน่ีงเกิดจากความเช่ือของชาวมสุลมิในพื้นที่ จชต.ทีเ่ช่ือว<าวัคซีน เปgนของต0องห0ามหรือ haram ตามบทบญัญัติของศาสนาอสิลาม  

นายแพทย*พรศักด์ิ อยู<เจรญิ ผู0อำนวยการกองวัคซีนปrองกันโรค บอกว<าความเช่ือที่ไม<ถูกต0องทำให0ชาวมสุลิมจำนวนมากปฏิเสธการฉีดวัคซนี ทำให0เกิดความกงัวลว<า อาจ

ส<งผลให0เกิดการแพร<ระบาดอย<างรวดเร็วของโรคหัด 

 

(The “vaccine denial” common in some Muslim communities has contributed to the deaths of at least six patients, including children, during a 

measles outbreak in the far South. 
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Though vaccines are proven to prevent diseases, the Department of Disease Control is worried that a measles epidemic is quickly spreading in 

the three southernmost provinces of Yala, Pattani and Narathiwat due to a large proportion of the residents rejecting immunisation for religious 

reasons. 

The main cause of the mass outbreak of measles in the far South is the large number of Muslims who are refusing to take the vaccine, said 

Vaccine Preventable Diseases Division director Dr Pornsak Yoocharoen. 

They have been incorrectly taught that these vaccines are haram, forbidden for Muslims to use or consume.) 

ที่มาข0อมลู ; https://www.thestar.com.my/news/regional/2018/10/19/vaccine-denial-behind-measles-deaths-in-south-thailand/ 

 

๕.๔ benarnews.org รายงานเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ว<า ศาลอาญาได0มีคำพิพากษาจำคุกนายทหารยศพันเอกและนาวาเอก ๒ คนๆละ ๒๗ ปs ในความผิดฐานค0ามนุษย* โดย

ศาลบรนยายพฤติการณ*ของนายทหารทั้งสองคนน้ีว<า มีการขนย0ายผู0ต0องหาชาวมสุลมิโรฮงิญาที่ลักลอบเข0าเมือง โดยเปgนการปฏิบัติหน0าที่โดยมิชอบเน่ืองจากไม<มีการลง

บันทึกเอกสารเคลื่อนย0ายผู0ต0องหา 

คดีน้ีมีความเกี่ยวข0องเช่ือมโยงกบัขบวนการค0ามนุษย*มุสลิมโรฮิงญา ที่เปgนเรือ่งอื้อฉาวในปs ๒๕๕๘ จากการค0นพบหลุมฝAงศพหมู<และค<ายพักช่ัวคราวที่ขบวนการค0ามนุษย*ใช0

กักกันชาวโรฮิงญา ที่ชายแดนมาเลเซียติดกับประเทศไทย  

(A Thai court on Thursday convicted two military officers and sentenced each to 27 years in prison for being involved in a transnational crime 

syndicate that smuggled Rohingya Muslims from Myanmar, officials said. 
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Natthasit Naksuwan, an army colonel, and Kampanat Sangthongjeen, a navy captain, undertook the unauthorized and non-recorded removal of 

dozens of undocumented Rohingya migrants, who were being held by police in southern Satun province, and shipped them off in a truck, the 

Bangkok Criminal Court found. 

“As per the court’s consideration, the two are found guilty of organizing transnational crimes, human trafficking and harboring illegal migrants. 

Being government officers [found guilty], the sentences are doubled,” the court ruled. 

The two officers were responsible for intercepting Rohingya who fled from Myanmar and sailed across the Andaman Sea, where they landed on 

Thailand’s western coast between January 2011and May 2015, the court said. 

Both men will appeal the verdict, one of their lawyers told BenarNews. 

He said the case of the two officers was tied to the May 2015 discovery of mass graves in the jungle along Thailand’s southern border with 

Malaysia that contained the bodies of 32 Rohingya and Bangladeshi victims of human trafficking.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การวิเคราะห*สารสนเทศด0านการประชาสัมพันธ* 

สนับสนุนการปฏิบัติการข<าวสาร ในการแก0ไขปAญหา จชต. 

23 

๖. ข*อเสนอแนะในการประชาสัมพันธU สนับสนุนการปฏิบติัการข2าวสาร ในช2วงเวลาต2อไป 

       การประชาสมัพันธ*กรอบความร<วมมือไทย - มาเลเซยี โดยเฉพาะความร<วมมือแก0ไขปAญหาจังหวัดชายแดนภาคใต0 การแก0ไขปAญหาภัยแทรกซ0อน และความร<วมมือ

ทางด0านเศรษฐกิจ  

      เหตุผล ; การเดินทางเยือนประเทศไทยอย<างเปgนทางการของนายแพทย*มหาเธร* โมฮมัหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซยี และคณะในระหว<างวันที่ ๒๔ - ๒๕ ต.ค. จะส<งผล

ให0ความต0องการข0อมูลข<าวสารเกี่ยวกับความร<วมมือไทย - มาเลเซีย เพิ่มมากข้ึน จึงเปgนโอกาสที่จะนำเสนอข0อมลูเชิงบวกเกี่ยวกับกรอบความสมัพันธ*ไทย - มาเลเซีย ในห0วง

สัปดาห*น้ี 

     ข0อเสนอแนะเน้ือหาประชาสัมพันธ* ;  

     ๑) จัดทำข0อมลูสถิติเหตุการณ*ไม<สงบ และความสูญเสีย ต้ังแต<ปs ๒๕๔๗ ถึง ๒๕๖๑ (สิ้นปsงบประมาณ ๒๕๖๑) ซึ่งตัวช้ีวัดทุกตัว สะท0อนพัฒนาการที่ดีข้ึนทั้งจำนวนเหตุ

และความสูญเสียที่ลดลงอย<างต<อเน่ือง ทัง้น้ีควรมีการจัดทำ Inforgraphic แจกจ<ายให0สื่อมวลชนเพื่อนำไปเผยแพร<ต<อ 

     ๒) ความร<วมมือระหว<างหน<วยงานความมั่นคงไทย และมาเลเซีย ในการดูแลจัดการความมั่นคงตามแนวพรมแดน โดยเฉพาะความร<วมมือทางด0านข<าวกรอง และการ

ลาดตระเวนร<วม มีส<วนช<วยจำกัดการเคลื่อนไหวของสมาชิกกลุ<มก<อความไม<สงบ และช<วยลดเหตุรุนแรงในพื้นที่ จชต.ได0มากแค<ไหน 

     ๓) ความร<วมมือในการพัฒนาเศรษฐกจิตามแนวพรมแดนไทย - มาเลเซีย เช<นการพัฒนาเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดนที ่อ.สะเดา และการพฒันาเขตเศรษฐกจิพิเศษที ่บู

กิตกายูฮิตัม จะส<งผลดีต<อการค0าการลงทุนชายแดนอย<างไร รวมทั้งโอกาสเปmดบรกิารด<านชายแดนที ่อ.สะเดา และบูกิตกายูฮิตัม ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง จะเริ่มให0บริการได0เมื่อใด 

และจะช<วยกระตุ0นการค0าการลงทุนและการท<องเที่ยว อย<างไร 
 
 
 


