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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช>วงวันท่ี ๑๔-๒๐ ก.ย. ๖๒ พบว>า มีข>าวเชิงบวก ๑๖๙ ข>าว จากท่ีมี ๑๖๓ 

ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๗-๑๓ ก.ย. ๖๒) ในส>วนของข>าวเชิงลบท่ีเก่ียวข9องกับ จชต. มีข>าวเชิงลบ ๔๔ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๒๖ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๗-๑๓ ก.ย. ๖๒)  

          ประเด็นข5าวเชิงลบ ได*แก5  

๑) การพูดคุยเพ่ือสันติสุข: ปรากฏการณ+ใน 'มินดาเนา' จะมีผลต>อการดับ 'ไฟใต9' อย>างแน>นอน   

๒) การบังคับใช*กฎหมาย: กฎหมายพิเศษชายแดนใต9...ได9เวลาต9องเปล่ียนแปลง?  

๓) เหตุร*ายรายวัน: ๑) 'โจรใต9' ลอบกัดซุกบ้ึมชุดคุ9มกันครู 'อส.' พลีชีพ ๑ - สาหัส ๑, ๒) พระเพลิงเผาโรงเรียนนมายอ นร.เศร9าไม>ฟeนธงโจรใต9, ๓) ส่ังปgด 

โรงเรียนด>วน! กระสุนปiนปริศนายิงทะลุกำแพงร.ร .'ครู-นักเรียน' ปลอดภัย และ ๔) โจรใต9ประกบยิง ผญบ.สายบุรีดับ เหิมถล>ม รร.ยะลา  

๔) การบำรุงขวัญกำลังพล: ส่ังย9าย 'พ.ต.ท.' ด่ืมเหล9าในห9องทำงาน เผยเครียดหนัก หลังภรรยา ปkวยตาย  

๕) สิทธิมนุษยชน: แถลงการณ+ภาค ปชช. เรียกร9องสันติบาลหยุดเก็บข9อมูลนักศึกษามุสลิม 

ประเด็นข5าวเชิงบวก ได*แก5  

๑) ยาเสพติด:  'มทภ.๔' ช้ีลุยปราบยาเสพติด ลด ๙๗% ส>งบำบัด ๒ หม่ืนราย 

๒) กระบวนการยุติธรรม: ๑) จำคุก ๒๑ ปn ๗ โจรใต9เผาวอด, ๒) ยธ.เซ็นต้ัง ๑๑ ผู9เช่ียวชาญคดีพิเศษ 

๓) การช5วยเหลือประชาชน: 'ผู9ว>าฯยะลา' ส>งหนังสือด>วน แจ9งเตือนประชาชนรับมือ 'หมอกควัน' 

๔) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) เท่ียว'งานของดีเมืองนรา' ชมอัตลักษณ+เมืองชายแดนใต9 และ ๒) ปeกธงการค9า! "ปeตตานี บาซาร+" คอมมูนิต้ีมอลล+ 

ใหญ>สุดชายแดนใต9 

๕) การรักษาความปลอดภัย ในชีวิต/ทรัพยYสิน: มทภ.๔ ยืนยัน "การแก9ไขปeญหาโดยใช9ความรุนแรงตอบโต9 ไม>ใช>หนทางของการแก9ไขปeญหาอย>างย่ังยืน 

หนทางเดียวในการจะนำสันติสุขกลับคืนมา คือการหันหน9าพูดคุยกันด9วยความจริงใจ ด9วยสันติวิธี" 

       จากสถานการณ+ข>าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกท่ีมีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จาก ๒.๕๓ ในสัปดาห+ท่ีแล9ว 

(๗-๑๓ ก.ย. ๖๒) เปsน ๒.๐๒ ในสัปดาห+น้ี  
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        ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต5างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๑๔–๒๐ ก.ย. ๖๒ 

      ประเด็นเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9ท่ีส่ือต>างประเทศให9ความสำคัญ ส่ือหลายสำนักรายงาน คือ ประเด็นท่ีนางอังคณา นีละไพจิตร อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชน นำ

เอกสารออกมาเปgดเผยต>อสาธารณะ ว>า ตำรวจสันติบาลดำเนินการทำหนังสือถึงมหาวิทยาลัยหลายแห>งขอประวัตินักศึกษาท่ีนับถือศาสนาอิสลาม ประเด็นน้ีนายกรัฐมนตรี

ยืนยันว>าเปsนการดำเนินการภายใต9กรอบกฏหมาย ไม>เข9าข>ายละเมิดสิทธิมนุษยชน แต>นักสิทธิมนุษยชน นักวิชาการ และผู9นำมุสลิม มีความเห็นต>างว>า การกระทำเช>นน้ี อาจ

ทำให9เกิดผลกระทบทำให9เกิดความกลัวอิสลาม หรือ islamophobia และ อาจมีผู9ไม>หวังดีใช9กรณีน้ีปลุกปe~นนักศึกษามุสลิม รวมท้ังมีความเห็นว>า การกระทำของสันติบาล

ขัดต>อรัฐธรรมนูญ โดยสำนักข>าวท่ีรายงานประเด็นน้ีมีท้ังอังกฤษ อเมริกัน ฝร่ังเศส มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย 

     อีกประเด็นท่ีมีการรายงานกันกว9างขวาง (ส่ือมาเลเซีย) คือ หมอกควันไฟปkาจากประเทศอินโดนีเซียท่ีปกคลุมมาถึงจังหวัดชายแดนภาคใต9ของไทย ซ่ึงหลายพ้ืนท่ีอยู>ใน

ระดับท่ีส>งผลกระทบต>อสุขภาพ โดยเฉพาะท่ีอำเภอหาดใหญ> จังหวัดสงขลา 
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๒. ผลการวิเคราะหYสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธY ประจำวันท่ี ๑๔–๒๐ ก.ย. ๖๒ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข5าวเชิงบวก และประเด็นข5าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันท่ี ๑๔-๒๐ ก.ย. ๖๒ มีข>าวเชิงบวก (เส9นทึบสีเขียว) ๑๖๙ ข>าว จากท่ีมี ๑๖๓ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๗-๑๓ ก.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ เพ่ิมข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบท่ีเก่ียวข9องกับ จชต. (เส9นทึบสีแดง) มีข>าวเชิงลบ ๔๔ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๒๖ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๗-๑๓ 

ก.ย. 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/ปe จำนวนข5าวเชิงบวก (1) จำนวนข5าวเชิงลบ (2) ค5าสัดส5วน (3)=(1)/(2) 

2019-09-07 11 1 11 

2019-09-08 15 10 1.5 

2019-09-09 32 4 8 

2019-09-10 36 1 36 

2019-09-11 29 2 14.5 

2019-09-12 24 3 8 

2019-09-13 16 5 3.2 

 23.29 3.71 6.28 

2019-09-14 19 7 2.71 

2019-09-15 24 3 8 

2019-09-16 33 10 3.3 

2019-09-17 33 5 6.6 

2019-09-18 20 9 2.22 

2019-09-19 18 3 6 

2019-09-20 22 7 3.14 

 24.14 6.29 3.84 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ5งเล็ง ในช5วงวันท่ี ๑๔–๒๐ ก.ย. ๖๒ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช>วงวันท่ี ๑๔-๒๐ ก.ย. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงบวก จากท่ีมี ๒ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๗-๑๓ ก.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ลดลง 

ในส>วนของข>าวเชิงลบท่ีเก่ียวข9องกับ จชต. มีข>าวเชิงลบ ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากท่ีไม>มีข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๗-๑๓ ก.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) 

มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงท่ี ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ปรากฏการณ+ใน 'มินดาเนา' จะมีผลต>อการดับ 'ไฟใต9' อย>างแน>นอน   
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันท่ี ๑๔-๒๐ ก.ย. ๖๒ มีข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๑๗ ข>าว จากท่ีมี ๓ ข>าว ในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๗-๑๓ ก.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพ่ิมข้ึน

ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) 'โจรใต9' ลอบกัดซุกบ้ึมชุดคุ9มกันครู 'อส.' พลีชีพ ๑ - สาหัส ๑, ๒) พระเพลิงเผาโรงเรียนนมายอ นร.เศร9าไม>ฟeนธงโจรใต9, ๓) 

ส่ังปgดโรงเรียนด>วน! กระสุนปiนปริศนายิงทะลุกำแพงร.ร .'ครู-นักเรียน' ปลอดภัย และ ๔) โจรใต9ประกบยิง ผญบ.สายบุรีดับ เหิมถล>ม รร.ยะลา  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันท่ี ๑๔-๒๐ ก.ย. ๖๒ มีข>าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๑๘ ข>าว จากท่ีมี ๑ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๗-๑๓ ก.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ เพ่ิมข้ึน ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีข>าวเชิงลบ ๙ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๔ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๗-๑๓ ก.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำ

ค>อนข9างคงท่ี ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) มท.๒ กับท>าที ปชป. แก9ไข รธน.-เลือกต้ังท9องถ่ิน และ ๒) รัฐมนตรีช>วยว>าการกระทรวงกลาโหม ลงพ้ืนท่ีชายแดนใต9 

ย้ำนโยบายรัฐบาล ยึดหลักสันติวิธีและกฎหมาย บนความเท>าเทียมโดยต9องไม>ละเลยหลักสิทธิมนุษยชน ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) บทบันทึกเสวนา 

“ทางออกกฎหมายพิเศษชายแดนใต9”, ๒) ปรับประชานิยมให9ได9สมราคา, ๓) ธนาธรเย่ียมครอบครัวอับดุลเลาะ และ ๔) ปมอับดุลเลาะ-ปล9นทอง ๘๕ ล9าน เง่ือนไขโจรใต9 

ปe�นเร่ืองปkวนท้ังใน ปท.-ตปท. 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยYสิน 

 
ในช>วงวันท่ี ๑๔-๒๐ ก.ย. ๖๒ มีข>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๙ ข>าว จากท่ีมี ๒๒ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๗-๑๓ ก.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ  ลดลง  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีข>าวเชิงลบฯ ๒ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๑ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๗-๑๓ ก.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำ

ค>อนข9างคงท่ี ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) จับ ๒ มือปiนต9องสงสัย เอ่ียวปล9นทองนาทวี, ๒) แก�งบ้ึม ชคต.นาประดู> โยงทีมปล9นร9านทองนาทวี, ๓) 

บุกค9นโรงเรียนสอนศาสนาจะนะ ผู9ต9องหาซัดทอด 'เปsนท่ีหลบซ>อนกลุ>มแนวร>วม', ๔) กอ.รมน.ภาค ๔ ส>วนหน9า ช้ีแจงเหตุคนร9ายลอบวางระเบิด และยิงซ้ำเจ9าหน9าท่ี 

อส.ชคต.นาประดู> เสียชีวิต ๑ นาย บาดเจ็บสาหัส ๑ นาย, ๕) ปรับทุกข+ ผูกมิตร ไม>คิดหวาดระแวง ช>วยกันคิด ร>วมกันทำ คือ 

หนทางท่ีจะนำไปสู>การเกิดสันติสุขในพ้ืนท่ีอย>างแท9จริง และ ๖) มทภ.๔ ยืนยัน "การแก9ไขปeญหาโดยใช9ความรุนแรงตอบโต9 ไม>ใช>หนทางของการแก9ไขปeญหาอย>างย่ังยืน 

หนทางเดียวในการจะนำสันติสุขกลับคืนมา คือการหันหน9าพูดคุยกันด9วยความจริงใจ ด9วยสันติวิธี" ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) กอ.รมน.ยุคใหม>ใหญ>กว>าเดิม: หูตา-

แขนขากองทัพ แทรกซึมทุกสมัย กระจายทุกพ้ืนท่ี และ ๒) Drone Warfare: สงครามใหม>ในเวทีโลก 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันท่ี ๑๔-๒๐ ก.ย. ๖๒ มีข>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๓๗ ข>าว จากท่ีมี ๔๙ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๗-๑๓ ก.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง 

ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข>าวเชิงลบ ๓ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากท่ีไม>มีข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๗-๑๓ ก.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9ม ความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำ

ค>อนข9างคงท่ี ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) 'วิทยาลัยชุมชนยะลา' ติวเข9มนักศึกษา เพ่ิมทักษะทำ'ชาชัก'เปsนอาชีพสร9างรายได9, ๒) ผู9ว>าฯ ชวนไปฟgนถ่ินนราฯ ชูของดี 

วิถีนกเขาชวา ต>อยอดศิลปาชีพก9าวหน9านราย่ังยืน, ๓) 'ไอเอ็มที'ดันระเบียงเศรษฐกิจภาคใต9, ๔) ยะลาโมเดล ปลายทางสันติสุข, ๕) ชุมชนทรายขาวอะเมซ่ิงปeตตานี, ๖) 

ปeกธงการค9า! "ปeตตานี บาซาร+" คอมมูนิต้ีมอลล+ใหญ>สุดชายแดนใต9, ๗) ส.ส.กทม.-ภาคใต9 'พปชร.'ลุยช>วยเกษตรกรปลูกลองกอง ชงขายผ>านแอพฯ เดลิเวอร่ี, ๘) คอลัมน+: 

รายงาน: 'ศอ.บต.'ดึงทุนนอกเร>งเศรษฐกิจใต9 ดันปลูกไผ>3แสนไร>ป�อนโรงไฟฟ�าท่ีเกาหลี, ๙) สุดยอดศูนย+บ>มเพาะผู9ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ 5 ดาว, ๑๐) 

รมช.มหาดไทย เยือนเมืองคุนหมิงกระชับความสัมพันธ+เพ่ือพัฒนาความ ร>วมมือระหว>างกัน ในอนาคต, ๑๑) 3 ชาติ ทุ>ม ๑.๕ ล9านล9านบาท พัฒนายาง-เส9นทางท>องเท่ียว -

ผลิตภัณฑ+ฮาลาล และ ๑๒) รองนายกเทศมนตรีนครยะลา เปgดงานประเพณีไหว9พระจันทร+ ประจำปn ๖๒ ท่ี ศาลเจ9าแม>กอเหน่ียวจังหวัดยะลา ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> 

'หาดใหญ>ส้ินมนต+'นักท>องเท่ียวเมิน กระทุ9งรัฐช>วยแก9ไขด>วน  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันท่ี ๑๔-๒๐ ก.ย. ๖๒ มีข>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๔ ข>าว จากท่ีมี ๓ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๗-๑๓ ก.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพ่ิมข้ึน

ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม>มีข>าวเชิงลบท้ังในสัปดาห+น้ี และ ในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๗ - ๑๓ ก.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9าง

คงท่ีภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) 'มทภ.๔' ช้ีลุยปราบยาเสพติด ลด ๙๗% ส>งบำบัด ๒ หม่ืนราย, ๒) เร>งแกปeญหา'วัยรุ>นติดยา' และ ๓) ตำรวจบุกทลายโกดัง! 'ยาแก9ไอ-

ใบกระท>อม'รายใหญ>เมืองหาดใหญ>  
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันท่ี ๑๔–๒๐ ก.ย. ๖๒ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ได9แก> แถลงการณ+ภาค ปชช. เรียกร9องสันติบาลหยุดเก็บข9อมูลนักศึกษามุสลิม 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันท่ี ๑๔–๒๐ ก.ย. ๖๒ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล ได9แก> ส่ังย9าย 'พ.ต.ท.' ด่ืมเหล9าในห9องทำงาน เผยเครียดหนัก หลังภรรยา 

ปkวยตาย  

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

             ในช>วงวันท่ี ๑๔–๒๐ ก.ย. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปeญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช>วงวันท่ี ๑๔–๒๐ ก.ย. ๖๒ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย ได9แก> กฎหมายพิเศษชายแดนใต9...ได9เวลาต9องเปล่ียนแปลง?  
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๔. ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* 
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ประเด็นข5าวเชิงลบ 

๑. การเจรจาเพ่ือสันติ ปรากฏการณ+ใน 'มินดาเนา' จะมีผลต>อการดับ 'ไฟใต9' อย>างแน>นอน  

๒. การบังคับใช*กฏหมาย กฎหมายพิเศษชายแดนใต9...ได9เวลาต9องเปล่ียนแปลง?  

๓. เหตุร*ายรายวัน ๑) 'โจรใต9'ลอบกัดซุกบ้ึมชุดคุ9มกันครู 'อส.'พลีชีพ1-สาหัส1, ๒) คืบ! จนท.อส.เสียชีวิตแล9ว1นาย เหตุยิงถล>ม-โยนระเบิดปeตตานี, ๓) โจรใต9ลอบกัด! 

ยิงถล>ม-โยนระเบิดซ้ำ 'จนท.ชคต.นาประดู>'เจ็บ2นาย, ๔) พระเพลิงเผาโรงเรียนนมายอ นร.เศร9าไม>ฟeนธงโจรใต9, ๕) ส่ังปgดโรงเรียนด>วน! 

กระสุนปiนปริศนายิงทะลุกำแพงร.ร.'ครู-นักเรียน' ปลอดภัย, ๖) โจรใต9ประกบยิง ผญบ.สายบุรีดับ เหิมถล>มรร.ยะลา, ๗) ประกบยิงโหดผญบ.ท่ีสายบุรี, ๘) 

ยิงใส>โรงเรียนในยะหา - ลอบฆ>าผู9ใหญ>บ9านสายบุรี, ๙) ซุ>มโจมตี ชคต.นาประดู> ดับ 1 เจ็บ 5 ภรรยาคนตายต้ังครรภ+ 5 เดือน, ๑๐) "จะให9หายใจต>อไปยังไง..." 

เสียงร่ำไห9ภรรยา อส., ๑๑) ภาพข>าว: ไหม9โรงเรียน, ๑๒) โจรใต9ปkวนเมือง ยิงถล>มโรงเรียน  และ  ๑๓) โจรใต9ปkวนดักระเบิดอส.พลีชีพ1  

๔. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) ส่ังย9าย 'พ.ต.ท.' ด่ืมเหล9าในห9องทำงาน เผยเครียดหนักหลังภรรยาปkวยตาย, ๒) เด9งแล9ว!ตร.เมาแอ�คาโต�ะทำงาน เผยปมเครียดเมียรักตาย  

และ  ๓) เด9งพ.ต.ท.เมาหัวราน้ำ  

๕. สิทธิมนุษยชน ๑) รองโฆษก ตร. แจง สันติบาลขอข9อมูลมุสลิมในมหา'ลัย เปsนงานข9อมูลปกติ, ๒) แถลงการณ+ภาค ปชช. 
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เรียกร9องสันติบาลหยุดเก็บข9อมูลนักศึกษามุสลิม, ๓) (คลิป) นักศึกษามุสลิม ร9อง ช>อ สันติบาลขอประวัติทำข9อมูล, ๔) นศ.มุสลิมจ้ีตร.เลิกขอประวัติ  และ  ๕) 

ทำประวัตินักศึกษามุสลิม : น.ศ.-ส.ว. มุสลิม วิจารณ+ “ข>าวกรองปกติ” ของสันติบาล โยง “มุสลิมเก่ียวข9องกับความรุนแรง”  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทY ๑) คอลัมน+: ดาวต>างมุม: 'ศรินญา มหาดำรงค+กุล' เช่ือม่ันใช9ชีวิตให9สมดุลสาวไฮโซสายบู�สู>งานอนุรักษ+ทะเล, ๒) คอลัมน+: 

ดาวต>างมุม: 'ศรินญา มหาดำรงค+กุล' เช่ือม่ันใช9ชีวิตให9สมดุลสาวไฮโซสายบู�สู>งานอนุรักษ+ทะเล, ๓) ภาพข>าว: ส>งเสริม, ๔) คอลัมน+: มุมบริการ: การคัดเลือกหมู>บ9านดีเด>น 

(บ9านสวย เมืองสุข) ประจำปn 2562, ๕) คอลัมน+: ยุทธจักรแปดแฉก, ๖) ก�วยเต๋ียวปลาเก�าเจ�บ>วย ท>ายาง น้ำจ้ิมมะนาวท>ายาง  และ  ๗) รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. 

ให9การต9อนรับ รองท่ีปรึกษา UNDSS ประจำประเทศไทย เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับสถานการณ+ด9านความปลอดภัยในพ้ืนท่ี จชต.,  

๒. กีฬา ๑) คอลัมน+: เกาะกระแสท่ัวทิศ: 'บีจี' เตรียมรับแชมป�ไทยลีก 2-บ๊ิกแมตช+เทโรบู�ศรีสะเกษ, ๒) บันโดวิชเฉ>ง แข9งปราสาท ฟอร+มน>าอาย, ๓) คอลัมน+: 

เกาะกระแสท่ัวทิศ: 'บีจี' เตรียมรับแชมป�ไทยลีก 2-บ๊ิกแมตช+เทโรบู�ศรีสะเกษ, ๔) ภาพข>าว: ยาลอ ซิต้ีชนะ, ๕) คอลัมน+: ฮอตนิวส+: โค9กคัพภาคใต9เตะสน่ัน 14 

ทีมฟาดแข9งท่ีสตูล, ๖) ปeตตานีเช่ือเกมเยือนมีแต9มได9เล่ือนช้ัน, ๗) ปeตตานีกร9าวต9องข้ึนไทยลีก3, ๘) ภาพข>าว: มิตซูบิชิ ร>วมสนับสนุน  และ  ๙) 

พิธีเปgดการแข>งขันกีฬาสานสัมพันธ+ ศูนย+ฝ¢กอบรมวิชาชีพชายแดนใต9 คร้ังท่ี 2 ประจำปnการศึกษา 2562,  

๓. การเยียวยา ๑) คอลัมน+: ชีพจรท่ัวไทย, ๒) ภาพข>าว: ช>วยเด็ก, ๓) คอลัมน+: ชีพจรท่ัวไทย, ๔) คอลัมน+: ข>าวสดท่ัวไทย: สงขลา-เยียวยาเหย่ือรท., ๕) รำลึก10ปn-

สูญเสียครูใต9 182 คน, ๖) 'ในหลวง'พระราชทานพวงมาลาหลวง วางหน9าหีบศพสมาชิก'พัลลภ สีทองแก9ว'เสียชีวิต  และ  ๗) 'ในหลวง'พระราชทานพวงมาลาหลวง 

วางหน9าหีบศพ'พงษ+ศักด์ิ ยอดใจ',  

๔. ยาเสพติด ๑) 'มทภ.4'ช้ีลุยปราบยาเสพติดลด97%ส>งบำบัด2หม่ืนราย, ๒) เร>งแกปeญหา'วัยรุ>นติดยา', ๓) เร>งแกปeญหา'วัยรุ>นติดยา'  และ  ๔) ตำรวจบุกทลายโกดัง! 

'ยาแก9ไอ-ใบกระท>อม'รายใหญ>เมืองหาดใหญ>,  

๕. การศึกษา ๑) จิวคุณภาพ 'บ9านนอก จ.ปeตตานี' แหล>งเรียนรู9-สร9างอาชีพเด็กมุสลิม, ๒) ภาพข>าว: มอบปริญญา, ๓) แนะบัณฑิตใหม>ใช9ชีวิตไม>สุดโต>ง, ๔) ภาพข>าว: 

มอบปริญญา, ๕) 'ม.ไทย-เกาหลีใต9-ซาอุฯ'เอ็มโอยู, ๖) 'ม.ไทย-เกาหลีใต9-ซาอุฯ'เอ็มโอยู, ๗) ภาพข>าว: มอบปริญญา, ๘) แนะบัณฑิตใหม>ใช9ชีวิตไม>สุดโต>ง  และ  ๙) 

คอลัมน+: Live Scoop: เปgดโลกดาราศาสตร+! 'หอดูดาวสงขลา' สานฝeนเด็กไทยปลายด9ามขวาน,  
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๖. กระบวนการยุติธรรม ๑) จำคุก21ปn 7โจรใต9เผาวอด, ๒) ยธ.เซ็นต้ัง 11 ผู9เช่ียวชาญคดีพิเศษ, ๓) ล>าอีก2แก�งวางเพลิงเผาหจก.ชินวรก>อสร9างปn'60 คุก 21 ปn 7 คนร9าย, 

๔) ส่ังจำคุกคนละ21ปnแก�ง7โจรยะลา วางเพลิงบริษัทก>อสร9าง, ๕) ศาลยะลาพิพากษา จำคุกอ>วมคนละ21ปn แก�ง7โจรสุดเหิม บุกเผาบริษัทก>อสร9าง  และ  ๖) 

เซ็นต้ัง11ซี9ดีเอสไอ 'มือสอบม็อบกปปส.-นปช.'-'เมียโฆษกเสรีรวมไทย'เข9าวิน,  

๗. การช5วยเหลือประชาชน ๑) หมอกควันสุมาตราลามหนักภาคใต9, ๒) ภาพข>าว: แจกหน9ากาก, ๓) ส่ังสอบบัตรประชารัฐแลกไข>, ๔) หลายจว.ใต9ห>มฝุkน, ๕) 

อาเซียนสำลักควัน-จับ185คนเผาปkา, ๖) 'ผู9ว>าฯยะลา'ส>งหนังสือด>วน แจ9งเตือนประชาชนรับมือ'หมอกควัน', ๗) ยะลาสาหัส!ฝุkนเต็มเมือง เตือนPM2.5ทะลุเกินมาตรฐาน, 

๘) เตือนสวมหน9ากาก!!หาดใหญ>-ยะลารับมือฝุkนพิษอินโดฯ, ๙) ฝนตกช>วย'เบตง' หมอกควันไฟปkาปกคลุมจางๆ, ๑๐) ยะลาเตือนฉบับ3 ควันไฟปkาปกคลุมเมือง 

ฝุkนพิษเกินมาตรฐาน, ๑๑) ฝุkนควันภาคใต9ยังวิกฤติ หาดใหญ>ค>าพุ>ง200มคก. สธ.รุดลงพ้ืนท่ีแก9ปeญหา  และ  ๑๒) ด>านศุลกากรท>าอากาศยานหาดใหญ>ส>งมอบ 

เคร่ืองเล่ือยยนต+ ให9กับ กอ.รมน.ภาค 4 สน. เพ่ือนำไปใช9ประโยชน+ในการช>วยเหลือพ่ีน9องประชาชนในพ้ืนท่ี,  

๘. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลัมน+: สุดขอบฟ�าท9าเท่ียวไทย: พิทักษ+แผ>นดินด9วยศิลปกรรม, ๒) คอลัมน+: สุดขอบฟ�าท9าเท่ียวไทย: พิทักษ+แผ>นดินด9วยศิลปกรรม, ๓) 

คอลัมน+: ชีพจรท่ัวไทย, ๔) เพราะ'ความหวัง'ทรงพลังกว>าความกลัว 15 ปnท่ีผ>านมาปeตตานี ยะลา นราธิวาส(ยังคง)เปsน'บ9านของเรา', ๕) คอลัมน+: ชีพจรท่ัวไทย, ๖) 

เพราะ'ความหวัง'ทรงพลังกว>าความกลัว 15 ปnท่ีผ>านมาปeตตานี ยะลา นราธิวาส(ยังคง)เปsน'บ9านของเรา', ๗) คอลัมน+: บุ�กสโตร+, ๘) คอลัมน+: บุ�กสโตร+, ๙) 

เบตงจัดงานพบปะมุสลีมะห+ คร้ังท่ี 9 ส>งเสริมการมีส>วนร>วมกลุ>มสตรีไทยมุสลิม, ๑๐) เร่ิมแล9ว'สารทเดือนสิบ' เทศกาลสำคัญของชาวปeกษ+ใต9 ทำบุญให9บรรพบุรุษผู9ล>วงลับ, 

๑๑) 'บ๊ิกตู>'ออกง้ิว'ยกทัพ' จวกพวกลืมรากเหง9า จ9องเลิกทุกอย>าง, ๑๒) คุณแหน : 12 มกราคม 2562, ๑๓) วธ.เดินเคร่ืองส>งเสริมและพัฒนาองค+กร ชุมชน อำเภอ 

และจังหวัดคุณธรรมต9นแบบท่ัวประเทศ, ๑๔) วธ.เชิญชวนร>วมสืบสานประเพณีทำบุญสารทเดือนสิบ-อุ9มพระดำน้ำ-ถือศีลกินผัก (กินเจ) ประจำปn 2562 หนุนสร9างรายได9 

เพ่ิมมูลค>าทางเศรษฐกิจ สร9างความภาคภูมิใจมรดกภูมิปeญญาทางวัฒนธรรมของท9องถ่ิน, ๑๕) นายกฯ อธิษฐาน ขอบ9านเมืองสงบสุข ย้ำ คนไทยต9องไม>ลืมรากเหง9าตัวเอง, 

๑๖) คอลัมน+: คุณภาพชีวิต: ศิลปgนแห>งชาติ เพาะพันธุ+ศิลป�เยาวชนใต9, ๑๗) กองอำนวยการรักษาความม่ังคงภายในภาค 4 ส>วนหน9า นำกำลังพล 

และประชาชนในพ้ืนท่ีเข9าร>วมกิจกรรมไหว9พระสวดมนต+, ๑๘) หน>วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ร>วมกิจกรรมประเพณีกวนขนมอาซูรอ  และ  ๑๙) 

หน>วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ร>วมสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ,  

๙. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) ภาพข>าว: เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร: ลองกอง, ๒) 'วิทยาลัยชุมชนยะลา'ติวเข9มนักศึกษา 

เพ่ิมทักษะทำ'ชาชัก'เปsนอาชีพสร9างรายได9, ๓) คอลัมน+: จับข>าวเอามายำ, ๔) คลองไทย โปรเจ็กต+ท่ีย่ิงใหญ> เคียงคู>กับ EEC ทำให9ไทย สู>ความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน, ๕) 
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ผู9ว>าฯชวนไปฟgนถ่ินนราฯ ชูของดี วิถีนกเขาชวา ต>อยอดศิลปาชีพก9าวหน9านราย่ังยืน, ๖) คอลัมน+: รายงาน: เท่ียว'งานของดีเมืองนรา' ชมอัตลักษณ+เมืองชายแดนใต9, ๗) 

'ไอเอ็มที'ดันระเบียงเศรษฐกิจภาคใต9, ๘) คลองไทย โปรเจ็กต+ท่ีย่ิงใหญ> เคียงคู>กับ EEC ทำให9ไทย สู>ความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน, ๙) คอลัมน+: รายงาน: 

เท่ียว'งานของดีเมืองนรา' ชมอัตลักษณ+เมืองชายแดนใต9, ๑๐) ยะลาโมเดล ปลายทางสันติสุข, ๑๑) ชวนเท่ียวงานของดีเมืองนรา อัตลักษณ+ท9องถ่ินสร9างอาชีพ, ๑๒) 

ชุมชนทรายขาวอะเมซ่ิงปeตตานี, ๑๓) อบรมอาชีพ, ๑๔) ชวนเท่ียว'ของดีเมืองนรา'ชมขบวนแห>, ๑๕) ปeกธงการค9า! "ปeตตานี บาซาร+" คอมมูนิต้ีมอลล+ใหญ>สุดชายแดนใต9, 

๑๖) บ๊ิกไบก+-ออฟโรดจัดเช่ือมไทย-มาเลย+, ๑๗) ส.ส.กทม.-ภาคใต9 'พปชร.'ลุยช>วยเกษตรกรปลูกลองกอง ชงขายผ>านแอพฯเดลิเวอร่ี, ๑๘) 

พปชร.ชงขายลองกองเดลิเวอร่ีท่ัวไทย, ๑๙) จังหวัดนราธิวาส เตรียมจัดงานของดีเมืองนรา คร้ังท่ี 44, ๒๐) อ.ต.ก.สนับสนุนนโยบายรัฐระบาย'ลองกองใต9'ล9นตลาด, ๒๑) 

รายงานพิเศษ : ศอ.บต.ขับเคล่ือนเขตอุตสาหกรรมแห>งอนาคต นำผู9แทนภาคประชาชน ดูการพัฒนา ครบวงจรท่ีมาเลเซีย, ๒๒) เชิญชวนเท่ียวงานของดีเมืองนรา คร้ังท่ี 

44 ประจำปn 2562, ๒๓) รองโฆษกพปชร. ชงขายลองกองผ>านแอพฯเดลิเวอร่ี ช้ีทำทุกวิถีทางแก9ปeญหาความเดือดร9อน ดีกว>าตีปn°บแกรธน.ขายฝeน, ๒๔) 

TPOLYมีข>าวดีกันยายนน้ีหนุนBacklogแตะ6พันล., ๒๕) คอลัมน+: รายงาน: 'ศอ.บต.'ดึงทุนนอกเร>งเศรษฐกิจใต9 ดันปลูกไผ>3แสนไร>ป�อนโรงไฟฟ�าท่ีเกาหลี, ๒๖) 

TPOLYงานรพ.ไหลเข9าดันBacklogทะลุ7พันล., ๒๗) สุดยอดศูนย+บ>มเพาะผู9ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ 5 ดาว, ๒๘) รมช.มหาดไทย 

เยือนเมืองคุนหมิงกระชับความสัมพันธ+เพ่ือพัฒนาความร>วมมือระหว>างกันในอนาคต, ๒๙) 3 ชาติ ทุ>ม 1.5 ล9านล9านบาท พัฒนายาง-เส9นทางท>องเท่ียว -ผลิตภัณฑ+ฮาลาล  

และ  ๓๐) รองนายกเทศมนตรีนครยะลา เปgดงานประเพณีไหว9พระจันทร+ ประจำปn 2562 ท่ี ศาลเจ9าแม>กอเหน่ียวจังหวัดยะลา,  

๑๐. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ประมงร>วมเอกชนวางปะการังเทียมฟi�นฟูสัตว+น้ำ, ๒) คอลัมน+: จดหมายถึงเดลินิวส+, ๓) 

ประมงร>วมเอกชนวางปะการังเทียมฟi�นฟูสัตว+น้ำ, ๔) คอลัมน+: จดหมายถึงเดลินิวส+, ๕) 'ยะลา'พร9อมรับมือสถานการณ+ควันอินโด, ๖) 'ฝุkนจ๋ิว'ปกคลุมภาคใต9เร่ิมลดลง, ๗) 

'ซีพี'วางปะการังเทียมระยะ2 หวังบรรลุเป�าย่ังยืน ปn 2030, ๘) 'เซฟต้ีเทค'จาก รพ. ปูทางสู>สมาร+ทฮอสพิทัล, ๙) 'สุขภาพดีใต9ร>มพระบารมี' 

หน>วยรถทันตกรรมเคล่ือนท่ีฯมอบสุขภาพฟeนดีแก>เด็กๆ, ๑๐) 3สโมสรพร9อมร>วมเปsนเจ9าภาพจัดชิงแชมป�เอเชียU23, ๑๑) นราฯติวภาษามลายูกลางให9ขรก., ๑๒) 

รักษ+เกษตร : การปลูกบัว และการดูแลรักษา, ๑๓) กรมประมงผนึกซีพี-ทรูลุยสร9างปะการังเทียมคร้ังท่ี2, ๑๔) หมอกควันไฟปkาอินโดฯกระทบ'เบตง' 

เตือนปขช.งดกิจกรรมกลางแจ9ง-สวมแมส, ๑๕) ลุยวางปะการังเทียมรอบ2ชายฝe~งสงขลา-นราธิวาส, ๑๖) 'เงินติดล9อ' สนับสนุน 'โครงการกำลังใจ' 

ต>อเน่ืองสร9างความรู9ทางการเงินให9ผู9ก9าวพลาด เรือนจำ จ.นราธิวาส, ๑๗) ภาพข>าว: พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงาน 'เยาวชนอาสาสานต>อพระราชดำริ', ๑๘) 

นายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจราชการและพบปะประชาชนในพ้ืนท่ี จ.นครศรีธรรมราช เพ่ือตรวจติดตามพ้ืนท่ีก>อสร9างประตูระบายน้ำ, ๑๙) นายกฯ ลงพ้ืนท่ีสมุย 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

17 

แก9ปeญหาระบบระบายน้ำ พัฒนาพ้ืนท่ี ส>งเสริมแหล>งท>องเท่ียว Samui Festival 2019, ๒๐) มทภ.4 ปsนประธานมอบบ9านให9กับนายบุรินทร+ คงทอง และครอบครัว, ๒๑) 

กองร9อยทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือท่ี 3 พบปะเย่ียมเยือน และมอบของเคร่ืองอุปโภค-บริโภค ให9กับผู9ปkวยติดเตียง ผู9พิการ และผู9ยากไร9ในพ้ืนท่ี บ9านตันหยง  และ  

๒๒) ผบ.พล.ร.15 พร9อมคณะฯ เดินทางมาตรวจเย่ียม สถานท่ี เพ่ือเตรียมความพร9อม และซักซ9อมลำดับพิธีการ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ9า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงงาน โครงการ ทหารพันธ+ดี,  

๑๑. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยYสิน ๑) จับ2มือปiนต9องสงสัย เอ่ียวปล9นทองนาทวี, ๒) โจรใต9ใช9รร.สอนศาสนากบดาน, ๓) แก�งบ้ึม ชคต.นาประดู> 

โยงทีมปล9นร9านทองนาทวี, ๔) บุกค9นโรงเรียนสอนศาสนาจะนะ ผู9ต9องหาซัดทอด'เปsนท่ีหลบซ>อนกลุ>มแนวร>วม', ๕) อ้ึง!วิลล>าหรู สร9างบนภูเขาเกาะสมุย 

ทัพภาค4เข9าตรวจสอบ, ๖) สอ.รฝ.ปgดการฝ¢กทบทวนกำลังพล พร9อมออกปฏิบัติราชการชายแดนใต9, ๗) กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9า ช้ีแจงเหตุคนร9ายลอบวางระเบิด 

และยิงซ้ำเจ9าหน9าท่ี อส.ชคต.นาประดู> เสียชีวิต 1 นาย บาดเจ็บสาหัส 1 นาย, ๘) ปรับทุกข+ ผูกมิตร ไม>คิดหวาดระแวง ช>วยกันคิด ร>วมกันทำ คือ 

หนทางท่ีจะนำไปสู>การเกิดสันติสุขในพ้ืนท่ีอย>างแท9จริง  และ  ๙) มทภ.4 ยืนยัน "การแก9ไขปeญหาโดยใช9ความรุนแรงตอบโต9 ไม>ใช>หนทางของการแก9ไขปeญหาอย>างย่ังยืน 

หนทางเดียวในการจะนำสันติสุขกลับคืนมา คือการหันหน9าพูดคุยกันด9วยความจริงใจ ด9วยสันติวิธี",  

๑๒. การเมือง ๑) คอลัมน+: เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร, ๒) ดับไฟใต9ยึดสันติวิธี-ไม>ละเมิดสิทธิฯ, ๓) ภาพข>าว: แก9ใต9, ๔) มท.2 กับท>าที ปชป. แก9ไข รธน.-เลือกต้ังท9องถ่ิน, 

๕) ครม.เห็นชอบ แต>งต้ังโยกย9าย ขรก.ระดับสูงก.มหาดไทย, ๖) ครม.โยกสลับอธิบดีปภ.-โยธา, ๗) 'คงชีพ'ย้ำรัฐบาลแก9ปeญหาจชต.ยึดหลักสันติวิธี, ๘) มท.ชงโผผวจ.-

ผู9ตรวจฯเข9าครม.9ตำแหน>ง, ๙) ล็อตสอง! 'มท.1'เตรียมชงครม.ดัน'2พ>อเมืองมือใหม>'พ>วงอีก7ผู9ตรวจฯ, ๑๐) เช็คด>วนใครเปsนใคร! 

ครม.ไฟเขียวโยกย9ายขรก.ล็อตใหญ>อีกระลอก, ๑๑) ครม.ไฟเขียวโยกสลับเก9าอ้ี'อธิบดีปภ.-โยธาฯ', ๑๒) ปลดล็อกก>อนเจอทางตัน, ๑๓) 'ชัยชาญ'ย้ำ 

ยึดหลักสันติวิธีแก9ปeญหาชายแดนใต9, ๑๔) ครม.โยกสลับเก9าอ้ี 'อธิบดี ปภ.-โยธาฯ' ต้ัง 2 ผู9ว>าฯ-7 ผู9ตรวจการ มท., ๑๕) 'ครม.'ไฟเขียวแต>งต้ัง มท. โยกสลับเก9าอ้ี 

'อธิบดีปภ.-โยธาฯและผังเมือง'  และ  ๑๖) รัฐมนตรีช>วยว>าการกระทรวงกลาโหม ลงพ้ืนท่ีชายแดนใต9 ย้ำนโยบายรัฐบาล ยึดหลักสันติวิธีและกฎหมาย 

บนความเท>าเทียมโดยต9องไม>ละเลยหลักสิทธิมนุษยชน 
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต5อสถานการณY จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกท่ีมีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จาก ๒.๕๓ ในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๗-

๑๓ ก.ย. ๖๒) เปsน ๒.๐๒ ในสัปดาห+น้ี ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ลดลง 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต5างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๑๔ – ๒๐ ก.ย. ๖๒ 

   ประเด็นเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9ท่ีส่ือต>างประเทศให9ความสำคัญ ส่ือหลายสำนักรายงาน คือ ประเด็นท่ีนางอังคณา นีละไพจิตร อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชน นำ

เอกสารออกมาเปgดเผยต>อสาธารณะ ว>า ตำรวจสันติบาลดำเนินการทำหนังสือถึงมหาวิทยาลัยหลายแห>งขอประวัตินักศึกษาท่ีนับถือศาสนาอิสลาม ประเด็นน้ีนายกรัฐมนตรี

ยืนยันว>าเปsนการดำเนินการภายใต9กรอบกฏหมาย ไม>เข9าข>ายละเมิดสิทธิมนุษยชน แต>นักสิทธิมนุษยชน นักวิชาการ และผู9นำมุสลิม มีความเห็นต>างว>า การกระทำเช>นน้ี 

อาจทำให9เกิดผลกระทบทำให9เกิดความกลัวอิสลาม หรือ islamophobia และอาจมีผู9ไม>หวังดีใช9กรณีน้ีปลุกปe~นนักศึกษามุสลิม รวมท้ังมีความเห็นว>า การกระทำของ

สันติบาลขัดต>อรัฐธรรมนูญ โดยสำนักข>าวท่ีรายงานประเด็นน้ีมีท้ังอังกฤษ อเมริกัน ฝร่ังเศส มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

 

อีกประเด็นท่ีมีการรายงานกันกว9างขวาง (ส่ือมาเลเซีย) คือ หมอกควันไฟปkาจากประเทศอินโดนีเซียท่ีปกคลุมมาถึงจังหวัดชายแดนภาคใต9ของไทย ซ่ึงหลายพ้ืนท่ีอยู>ใน

ระดับท่ีส>งผลกระทบต>อสุขภาพ โดยเฉพาะท่ีอำเภอหาดใหญ> จังหวัดสงขลา 

 

๕.๑ สำนักข5าว Reuters รายงานเม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน กรณีท่ีนางอังคณา นีละไพจิตร อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชน นำหนังสือของตำรวจสันติบาลท่ีส5งถึ

มหาวิทยาลัยหลายแห5งขอข*อมูลประวัตินักศึกษามุสลิม มาเป�ดเผยทางส่ือสังคมออนไลนY โดยระบุข*อมูลท่ีต*องการประกอบด*วยภูมิลำเนา นิกายท่ีนับถือ กลุ5มหรือ

ชมรมท่ีเป�นสมาชิก ซ่ึงต5อมาพล.อ.ประยุทธY จันทรYโอชา นายกรัฐมนตรี ได*ช้ีแจงว5าตำรวจสันติบาลดำเนินการเพ่ือรวบรวมใช*เป�นฐานข*อมูลข5าวกรอง ภายหลังเกิด

เหตุระเบิดหลายจุดในกรุงเทพมหานคร เม่ือเดือนสิงหาคม ท่ีผ5านมา 

นายกรัฐมนตรี ช้ีแจงว5า จึงมีความจำเป�นต*องสร*างฐานข*อมูลความม่ันคงของชาติพร*อมย้ำว*าการดำเนินการดังกล5าวไม5เข*าข5ายละเมิดสิทธิส5วนบุคคล 

ทางด*านนางอังคณา พูดถึงการดำเนินการของตำรวจสันติบาลว5าเป�นการแทรกแซงข*อมูลส5วนบุคคลและเป�นการเลือกปฏิบัติทางศาสนา พร*อมย้ำว5ารัฐธรนรมนูญให*

การคุ*มครองสิทธิส5วนบุคคลและเสรีภาพในการนับถือศาสนา 

รอยเตอรY ระบุว5า ประชาชนไทยร*อยละ ๙๐ นับถือศาสนาพุทธ แต5ในจังหวัดชายแดนภาคใต*ประชาชนส5วนใหญ5นับถือศาสนาอิสลาม 

นายอัสรอฟ อาแว ประธานสมาพันธYนักศึกษามุสลิมแห5งประเทศไทย เรียกร*องให*ตำรวจสันติบาลทบทวนการดำเนินการเร่ืองน้ี โดยให*เหตุผลว5ามหาวิทยาลัยควร

เป�นพ้ืนท่ีท่ีนักศึกษามีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและสิทธิของพวกเขาต*องได*รับการคุ*มครอง 
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ทางด*านดร.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพยY อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง บอกสำนักข5าวรอยเตอรYว5า เขายังไม5ได*รับหนังสือจากตำรวจสันติบาล และหากได*รับก็คงไม5

สามารถปฏิบัติตามคำร*องขอได* พร*อมท้ังขอให*ตำรวจทบทวนการดำเนินการเร่ืองน้ี 

 

(Thailand's prime minister on Tuesday defended police for requesting information about minority Muslim students from universities around the 

country, after criticism of the move as discriminatory and illegal. 

Prime Minister Prayuth Chan-ocha said the police request, which follows a series of bomb blasts in Bangkok in August that were blamed on 

Muslim suspects, was needed to build a national security database. 

An official letter from police, shared online by former rights commissioner Angkhana Neelapaijit, asked a university to supply information about 

the numbers, place of origin, sect affiliation and other details about Muslim-organised student groups. The name of the university was blotted 

out. 

"This is an interference to personal rights and a discrimination based on religion," Angkhana said, adding that freedom of religion and the right to 

privacy were guaranteed by the Thai constitution. 

About 90% of Thais are Buddhist, though Muslims are a majority in three southern provinces bordering Malaysia. 

Prayuth said the move was necessary. 

"The police has already pointed out that this is for the creation of a data base on intelligence," Prayuth said. "No rights have been breached. 

We cannot manage anything if we don't have data." 
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Muslim students said the police request was discriminatory. 

"We want the police to reconsider this, the university should be a space where students can express their views freely and their rights are 

protected," Ashraf Awae, president of the Muslim Students Federation of Thailand told Reuters. 

A police source told Reuters the request for information on Muslims was linked to the attacks on Aug. 2 that wounded four people when six 

small bombs and six incendiary devices went off in Bangkok, which was hosting a major international meeting. 

Three persons have been arrested and 11 others wanted by the authorities are still at large. All of the suspects are Muslim Malays from 

southern Thailand. 

Wuthisak Lapcharoensap, president of Ramkhamhaeng University in Bangkok told Reuters the police should reconsider their request. 

"I have not received the letter yet but if it comes, I would not be able to comply," Wuthisak said.) 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.thestar.com.my/news/world/2019/09/17/thai-pm-defends-police-monitoring-of-muslim-university-students 

https://www.nst.com.my/world/2019/09/522146/thai-pm-defends-police-monitoring-muslim-university-students 

https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/thai-pm-defends-police-monitoring-of-muslim-university-students 
 
๕.๑.๑ ส่ือหลายสำนักรายงานปฏิกริยาของผู9นำนักศึกษามุสลิม นักสิทธิมนุษยชน สะท9อนมุมมองท่ีต>างจากนายกรัฐมนตรีและตำรวจสันติบาล 

AFP พาดหัวข5าว Thai police order for intel on Muslim students sparks outrage (ตำรวจขอข9อมูลนักศึกษามุสลิมเพ่ืองานข>าวกรองกระตุ9นกระแสความไม>พอใจ 

ตอนหน่ึงของรายงานช้ืนน้ี ระบุว>า อัสรอฟ อาแว ประธานสมาพันธ+นักศึกษามุสลิมแห>งประเทศไทย แถลงท่ีอาคารรัฐสภาเรียกร9องให9ยุติการดำเนินการขอข9อมูลของ

ตำรวจสันติบาล พร9อมกล>าวหาว>า เปsนการกระทำท่ีเข9าข>ายเลือกปฏิบัติซ่ึงขัดรัฐธรรมนูญ 
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“การต้ังข9อกล>าวหาท่ีปราศจากหลักฐาน อาจจะจะก>อให9เกิดความแตกแยกในหมู>นักศึกษามุสลิม ในมหาวิทยาลัยและในสังคม” อัสรอฟ อาแว กล>าว 

เขาอ9างว>า สมาพันธ+มีข9อมูลว>าตำรวจสันติบาลได9ส>งหนังสือขอข9อมูลนักศึกษามุสลิมไปท่ีมหาวิทยาลัย ๓ แห>ง 

(The news sparked immediate outrage from the community, and the Muslim Students Federation of Thailand on Wednesday called for 

parliament to "cancel" the request. 

The Special Branch's order "is also a form of discrimination that breaches the constitution," president Ashraf Awae said, speaking outside 

parliament. 

Such "groundless accusations... could create divisions among the Muslim students and others in the university and society," he said. 

He added the federation had already heard of police requesting information on Muslim student groups from at least three major universities.) 

 

ทางด9านสุณัย ผาสุข แห>ง Human Right Watch บอกกับ AFP ว>า การท่ีนายกรัฐมนตรีสนับสนุนการดำเนินการของตำรวจสันติบาล เปsนสัญญานเตือนว>า ทัศนะคติกลัว

อิสลาม (Islamophobia) กำลังแพร>ขยายตัว พร9อมท้ังระบุว>า การกระทำเช>นน้ีเข9าข>ายรัฐสนับสนุนให9มีการเลือกปฏิบัติ แม9ว>ารัฐธรรมนูญบัญญัติไว9ชัดเจน ห9ามมิให9มีการ

เลือกปฏิบัติต>อความเช่ือทางศาสนาและชาติพันธ+ 

สุณัย บอกว>า การกระทำเช>นน้ีอาจเปsนเช้ือหล>อเล้ียงให9เกิดกลุ>มมุสลิมท่ีนิยมความรุนแรงในพ้ืนท่ี จชต.และทำให9ปeญหาความขัดแย9งลุกลาม 

(Prayut's backing shows an "alarming trend of growing Islamophobia in Thailand", said Human Rights Watch's Sunai Phasuk. 
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"This is state-sanctioned discrimination," he told AFP, adding that the Thai constitution explicitly prohibits discrimination towards different 

religions and ethnic groups. 

"It could feed into radicalisation of Muslims in the deep south and worsen the conflict," Sunai said.) 

ท่ีมาข9อมูล ; https://www.thejakartapost.com/seasia/2019/09/18/thai-police-order-for-intel-on-muslim-students-sparks-outrage.html 

 

Benarnews.org เวปไซต+ในกลุ>มเดียวกับ Radio Free Asia ส่ือท่ีได9รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลอเมริกัน สัมภาษณ+นักกฏหมายกลุ>ม ilaw 

นายย่ิงชีพ อัชฌานนท+ ผู9จัดการโครงการอินเทอร+เนตเพ่ือกฎหมายประชาชน (ไอลอว+) กล>าวว>า เจ9าหน9าท่ี "ไม>มีกฎหมายรองรับ” ในการบังคับใช9คำส่ังดังกล>าวและทำการ

ราวกับว>า รัฐบาลทหารยังคงอยู>ในอำนาจ 

“ไม>มีกฎหมาย [ท่ี] ให9อำนาจแก>เจ9าหน9าท่ี ในการขอข9อมูลต>างๆของนักศึกษาแต>ละคน ไม>ว>าจะเก่ียวข9องกับศาสนาหรืออะไรก็ตาม” นายย่ิงชีพกล>าวกับเบนาร+นิวส+ ใน

วอชิงตัน 

“น่ีเปsนวิธีปฏิบัติตามปกติ เม่ือตอนท่ีพวกเขาอยู>ในอำนาจนานเกือบห9าปn และพวกเขาก็รู9สึกว>า เขาสามารถทำอะไรก็ได9” นายย่ิงชีพกล>าวถึง รัฐบาลทหารท่ีปกครอง

ประเทศไทย ต้ังแต>เดือนพฤษภาคม 2557 จนถึงการเลือกต้ังในเดือนมีนาคมปnน้ี และเราก็ยังคงอยู>ในรัฐบาลประยุทธ+ 2 

(Yincheep Atchanont, program manager for the Thai civil society group iLaw, said authorities had “no legal grounds” to enforce such an order 

and were acting as if a junta were still in power. 

 

“There is no law [that] provides them powers to ask for profiles of each student, whether it is related to religion or anything,” Yincheep told 

BenarNews in Washington. 
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“This is kind of [a] normal practice when they are in power for more than five years and they feel that they can do anything,” Yincheep said, 

referring to the junta that led Thailand from May 2014 until June, and whose chief is now the elected prime minister.) 

 

ท่ีมาข9อมูล ; https://www.benarnews.org/english/news/thai/human-rights-Angkhana-Neelapaijit-09172019182432.html 

https://www.benarnews.org/thai/news/TH-muslim-rights-09172019214127.html 

 

เวปไซต+บีบีซีไทย สะท9อนมุมมองของซากีย+ พิทักษ+คุมพล สมาชิกวุฒิสภาและรองเลขาธิการจุฬาราชมนตรี ท่ีเปsนกังวลว>า การขอข9อมูลนักศึกษามุสลิมโดยตำรวจสันติบาล

อาจเปsนชนวนให9ความขัดแย9งขยสยวงกว9างย่ิงข้ึน ดังข9อความต>อไปน้ี 

ด9าน ซากีย+ พิทักษ+คุมพล สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และอดีตอาจารย+สถาบันสันติศึกษา ม. สงขลานครินทร+ วิทยาเขตหาดใหญ> ให9ความเห็นกับบีบีซีไทยว>า การต้ังโจทย+ในการ

ทำงานของฝkายความม่ันคงในกรณีน้ี "คิดน9อยเกินไป" ละเมิดรัฐธรรมนูญอย>างชัดเจน และกำลังก>อให9เกิดผลกระทบอีกด9านแก>สังคมด9วยการสร9างความกลัวและความไม>

เข9าใจท่ีมีต>อคนมุสลิมท่ีอยู>ในประเทศน้ี 

เขากล>าวต>อว>า ท่ีผ>านมาเราพยายามสร9างความเข9าใจท่ีดีต>อกัน สะท9อนผ>านภาพสมเด็จพระสังฆราชประทานคำปรึกษาแก> อาศิส พิทักษ+คุมพล จุฬาราชมนตรี เก่ียวกับ

แนวทางการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาในการอยู>ร>วมกันของศาสนิกชนไทย โดยถือเปsนนิมิตรหมายท่ีดีในการทำงานร>วมกันของศาสนาเพ่ือปกป�องความคิด

สุดโต>งจากท้ัง 2 ฝe~ง 

"แต>วันน้ีเหมือนเจ9าหน9าท่ีรัฐกำลังสร9างความรู9สึกแบบน้ันให9เกิดข้ึน และไปตอกย้ำความเช่ือท่ีว>า 'มุสลิมเก่ียวข9องกับความรุนแรง' และ 'อิสลามไม>หวังดีต>อประเทศชาติ' 

เพราะการเก็บข9อมูลแบบเหมารวม เหว่ียงแห ตีขลุม ท้ังท่ีฝkายความม่ันคงย>อมมีข9อมูลกลุ>มเป�าหมายแบบเฉพาะเจาะจงอยู>แล9ว" ซากีย+ ผู9เปsนรองเลขาธิการจุฬาราชมนตรี 

กล>าว 
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เขาวิเคราะห+ด9วยว>า การร>อนหนังสือเปsนลายลักษณ+อักษรของฝkายความม่ันคง เม่ือผนวกกับเหตุระเบิดท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงสันติบาลน>าจะมีข9อมูลกลุ>มท่ีมีความเส่ียงในการใช9ความ

รุนแรงใน กทม. อยู> ดูเผิน ๆ ก็เหมือนจะมีความชอบธรรมในการดำเนินการ แต>การทำข9อมูลให9มีประสิทธิภาพก็เปsนเร่ืองจำเปsนในการทำงาน การเก็บข9อมูลบนฐานคิดว>า

เพราะความเปsนมุสลิมเปsนการเหมารวมเกินไป 

ความกังวลใจท่ีเกิดข้ึนกับ ซากีย+ คือ กลุ>มผู9ไม>หวังดีต>อรัฐไทยอาจหยิบกรณี "ขอข9อมูลมุสลิมในมหาวิทยาลัย" ไปเปsน "ชนวนในการสร9างมวลชน" ชักชวนให9ประชาชนท่ัวไป

เห็นดีงามว>าการเปsนพลเมืองมุสลิมในไทยเร่ิมเปsนปeญหา ท้ังท่ีคนทำงานในองค+กรศาสนาและสังคมพยายามพูดมาตลอดเวลาว>าปeญหาความขัดแย9งใน 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต9ไม>ใช>ปeญหาศาสนา แต>เปsนปeญหาการเมืองท่ีเอาศาสนาไปเปsนเคร่ืองมือโน9มน9าวผู9คน 

แม9น่ังอยู>ในสภาสูงร>วมกับ พล.ต.อ. จักรทิพย+ ชัยจินดา ผบ.ตร. แต>ในวันท่ี "หนังสือสันติบาลหลุด" ออกมาในส่ือสังคมออนไลน+ ซากีย+ ไม>มีโอกาสพบปะและหารือเร่ืองกัน

อย>างไรก็ตาม จุฬาราชมนตรีเตรียมทำหนังสือถึง ผบ.ตร. ภายใน 1-2 วันน้ี เพ่ือขอให9ยุติการดำเนินการดังกล>าว เน่ืองจากเปsนการละเมิดรัฐธรรมนูญอย>างชัดเจน และ

ก>อให9เกิดผลกระทบทางสังคมจำนวนมาก 

 

ท่ีมาข9อมูล; https://www.bbc.com/thai/thailand-49756560?fbclid=IwAR2wB3utWrV5C_ClqBbtTfEsEjTx1bbN8kK6kS65KuQtRMv--vPvIo_p2os 

 

๕.๒ ส่ือมาเลเซียรายงานผลกระทบจากหมอกควันไฟปkาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต9 โดยเฉพาะท่ีอ.หาดใหญ> New Straits Timers และ Bernama รายงานเม่ือวันท่ี 

๑๙ และ ๒๐ กันยายน ว>า หมอกควันไฟปkาจากสุมาตรา อินโดนีเซีย ส>งผลกระทบทำให9คุณภาพอากาศในพ้ืนท่ี จชต. เปsนอันตรายต>อสุขภาพ โดยพ้ืนท่ีอากาศแย>ท่ีสุดคือ 

อ.หาดใหญ> จ.สงขลา และท่ีต.สะเตง อ.เมือง ยะลา ขณะเดียวกันสำนักข>าว bernama อ9างคำเตือนของสาธารณสุข ระบุว>า พ้ืนท่ีได9รับผลกระทบรุนแรง ประกอบด9วย 

ยะลา ปeตตานี สงขลา นราธิวาสและสตูล 

นายธนชาติ วรรณสุข ส่ิงแวดล9อมจังหวัดสงขลา เปgดเผยว>า จำนวนผู9ปkวยทางระบบทางเดินหายใจและมีอาการเคืองตาหรือตาอักเสบ เพ่ิมข้ึนในช>วงน้ี 

 

(Thailand: Haze is smothering five provinces in southern Thailand, where the air quality has hit “unhealthy” levels. 
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The suffocating air pollution has been brought about by smoke blown from massive forest fires raging in southern Sumatra, Indonesia. 

Among the worst-hit areas are the cities of Hatyai in Songkhla and Sateng in Yala, which registered Air Pollutant Index (API) readings of 158 and 

129, respectively, at 10am today. 

Meanwhile, the provincial capital of Narathiwat registered an API of 137 this morning. 

According to Bernama, advisory notices have been issued to residents in the provinces of Yala, Patani, Songkhla, Narathiwat and Satun. 

“Hatyai, Sadao, Muang, and Songkhla are among the worst affected areas. 

“The number of people infected with haze-related illnesses such as shortness of breath and eye irritation has shown a sharp increase,” said 

Songkhla Provincial Environment Department director Thananchai Wannasuk. 

An API reading of between zero and 50 indicates “good” air quality; 51 and 100 (moderate); 101 and 200 (unhealthy); 201 and 300 (very 

unhealthy) and 300 and above (hazardous).) 

ท่ีมาข9อมูล ; https://www.nst.com.my/world/2019/09/522816/haze-reaches-thailand-hatyai-narathiwat-air-unhealthy 

http://www.bernama.com/en/news.php?id=1769387 

 

สำนักข>าว bernama มีรายงานข>าวผลกระทบต>อสัตว+ในสวนสัตว+ จ.สงขลา โดยนายเฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ+ ผู9อำนวยการสวนสัตว+ สงขลา เปgดเผยว>า มีการเฝ�าติดตาม

คุณภาพอากาศอย>างใกล9ชิด พร9อมท้ังมีการบรรเท>าผลกระทบจากหมอกควันไฟปkาด9วยการฉีดน้ำให9กระจายในอากาศเพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดกับสัตว+ในสวนสัตว+ 
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Songkhla Zoo is carrying out close surveillance on its animals following the unhealthy air quality in the province. 

Songkhla Zoo director, Chalemwut Kasertsomboon said the zoo will also take preventive measures including spraying water to the air to 

reduce the effect of haze on its animals. 

ท่ีมาข9อมูล ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1769751 

 

 
 
 
 
 
 


