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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๑ - ๒ พ.ย. ๖๑ พบว>า มขี>าวเชิงบวก ๑๒๐ ข>าว 

จากที่มี ๑๖๗ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๐ - ๒๖ ต.ค. ๖๑) ในส>วนของข>าวเชิงลบมขี>าวเชิงลบ ๒๖ ข>าว จากที่มี ๓๐ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๐ - ๒๖ ต.ค. ๖๑) 

         ภาพข2าวสำคญัเชิงลบ ได*แก2  

๑. เหตุร*ายรายวัน: ๑) โจรใต9เหิมหนัก! ปาระเบิดใส>บ9านพัก ตร.ยะลา - ไล>ยิงชาวบ9านตากใบ, ๒) แนวร>วมปZวน จ.สงขลา ใช9สีพ>น ป[ตตานีกู9เอกราช จนท. ต9องเข9า

เคลียร+, ๓) โจรใต9ยิงถล>ม ผัวเมีย ‘สงขลา’ สาหสั กำลงัขับรถไปกรีดยาง และ ๔) ปZวนใต9ส>งท9ายเดือนตุลาฯ ๓ วัน ๖ เหตุ เจ็บ ๓ 

๒. สิทธิมนุษยชน: ๑) กสม. ช้ีกักตัวเด็กที่ติดตามครอบครัวผู9แสวงหาทีพ่ักพงิร>วมกบัผู9ใหญ> เปcนการละเมิดสทิธิฯ  และ  ๒) คอลัมน+: ไฮไลต+โลก: ค>านิยมแต>งงานวัย

เด็กมาเลย+  

๓. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี: ม9าเหลก็ขย้ีคนข9ามดับสยองคาราง 

๔. เศรษฐกิจและการสร*างรายได*: ปgดโรงงานซีฟูjดดังป[ตตานี สวนทางรฐับอกเศรษฐกิจดี พื้นที่ใกล9สันติสุข? 

         ภาพข2าวสำคญัเชิงบวก ได*แก2  

๑. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต: พล.ท.พรศักด์ิ พูลสวัสด์ิ แม>ทัพภาคที่ ๔ ร>วมทำอาหารในกิจกรรมที่ชาวไทยพุทธ และชาวไทยมุสลิมช>วยกันสร9างกุฏิให9กับวัดเทพนิมิต 

๒. ยาเสพติด:  ๑) รวบเอเย>นต+รายใหญ>ซุกยานรก1ล9านเม็ด จ>อส>งลงเรือประมงทะลักพื้นที่ภาคใต9 และ ๒) ล9างให9เหี้ยน! ต้ังวอร+รมู-เปgดปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปราบ

ยานรก “เกาะสมุย” 

๓. การช2วยเหลือประชาชน: ๑) นราธิวาสโรคหัดระบาดเพิ่มข้ึน! อ.รือเสาะหนักสุด - สสจ.เร>งฉีดวัคซีนปjองกัน และ ๒) มทภ.๔ ปล>อยขบวนรถศูนย+ดำรงธรรม

เคลื่อนที ่ปฏิบัติการเชิงรกุช>วยเหลือ ปชช. ผู9ประสบภัย 

๔. การเมือง: ๑) นายกฯ หารือ ปลดลอ็ก พ.ย. น้ี, ๒) ชทพ. ชู บิ๊กบัง เจาะภาคใต9 ไม>ง>ายอย>างที่คิด!, ๓) นายกฯ ห>วงมั่นคง ขอดูความคุ9มค>าก>อนขุด ‘คลองไทย’ 

และ ๕) เปลี่ยนตัว “หัวหน9าพูดคุยสันติสุขฯ” ลดอุณหภูมิ “ไฟใต9” เพิ่มโอกาสเลอืกต้ัง 

๕. การศึกษา: ศธ. แจงขับเคลื่อนบูรณาการศึกษาภาคสู>พื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา 
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๖. การพูดคุยเพ่ือสันติ: ๑) นักวิชาการช้ีมหาธีร+แก9ไฟใต9เข9าใจป[ญหา – ร>วมกบั มทภ.๔, ๒) มาเลย+ย้ำเจรจาดับไฟใต9 - เร>งเกิดสันติสุข, ๓) พล.อ.อุดมชัย ธรรมสา

โรรัชต+ เปgดกว9างคุยทุกกลุ>มดับไฟใต9 และ ๔) จาก "มารา ปาตานี" สู> "มาราฯพลสั" กับยุทธศาสตร+ช>วงเปลี่ยนผ>านโตyะพดูคุย 

๗. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย]สิน: ๑) ป[ตตานี - นราธิวาส รปภ.เข9ม เปgดเทอมวันแรกคึกคัก, ๒) ทหารดูแลความปลอดภัยเข9มโรงเรียนยะลา ๒๑๑ แห>ง เปgดเทอมเปcน

วันแรก, ๓) ทหารพรานอนาจาร ด.ญ. ๑๒ ปzมอบตัว รับแค>กอดไม>มีข>มขืน ต9นสังกัดสัง่ปลดแล9ว, ๔) ป[ตตานีเข9มตรวจสารเสพติด ๗๗๓ ขรก. ตามยุทธการกวาดบ9านให9น>า

อยู> และ ๕) ญาติเด็กหญงิ ผู9เสียหาย และชาวบ9าน ระบุพอใจที่ทหารออกมารับผิดชอบ 

 จากสถานการณ+ข>าวดังที่กล>าวข9างต9น ส>งผลให9การรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง (๒.๒๗ ในสปัดาห+น้ี จาก ๒.๔๖ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๒๐ - 

๒๖ ต.ค. ๖๑)) 

 ในส2วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต2างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๒๗ ต.ค. ๖๑ – ๒ พ.ย. ๖๑ ดังน้ี 

           ประเด็นเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9ที่มีการรายงานในสื่อต>างประเทศในรอบสัปดาห+พบเฉพาะในสื่อมาเลเซยี และ benarnews.org โดยมีประเด็นเกี่ยวกบั

กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข ซึ่งสื่อมาเลเซียรายงานว>า การเปลี่ยนแปลงผู9อำนวยความสะดวกจาก ดาโตyะสรซีัมซามิน เปcน ตันสรี อบัดุล ราฮิม นูร+ ภายใต9การบังคับบญัชา

ของนายแพทย+มหาเธร+ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ซึ่งมีความรู9ความเข9าใจป[ญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต9เปcนอย>างดี ทำให9กระบวนการพูดคุยสันติสุขมีความหวัง

ว>าจะมีความก9าวหน9า ขณะเดียวกันความพยายามกดดันให9กลุ>มบีอาร+เอ็น และพโูลพโีฟร+ กลับเข9าสู>กระบวนการพูดคุยสันติสุขกบัรัฐบาลไทย ก็เปcนอีกป[จจัยที่ทำให9

กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจะมีความก9าวหน9า  

           สำหรับประเด็นอื่นๆ ทีม่ีการรายงานในสื่อมาเลเซยี ก็คือ อิสลามิกชนมาเลเซีย ทางชายฝ[�งตะวันออกของมาเลเซีย คือ รัฐกลันตัน และตรงักานู ยังคงเดินทางมา

ประกอบศาสนิกกจิรำลึกถึงเหตุการณ+ทีส่ื่อมาเลเซียใช9คำว>า brutal attack หรอื การโจมตีสังหารอย>างโหดร9ายของทหารไทยทำให9มีผู9เสียชีวิต ๓๒ คนในมัสยิดกรอืเซะ เมื่อ 

๑๔ ปzก>อน สื่อมาเลเซียรายงานว>า อิสลามิกชนมาเลเซียนอกจากเดินทางมาประกอบศาสนกจิแล9วพวกเขายังต้ังใจเดินทางมาดูรอยกระสุนในมสัยิดกรือเซะด9วย 

           Benarnews.org เว็บไซด+ที่ได9รบัเงินทุนดำเนินงานจากรัฐบาลอเมริกัน รายงานข>าวการเลกิจ9างคนงานเกอืบหน่ึงพัน และหยุดดำเนินกจิการของโรงงานเทพพิทักษ+

ซีฟูjด ซึ่งกรรมการผู9จัดการบริษัทให9เหตุผลว>า เกิดจากผลกระทบจากมาตรการ และกฏระเบียบทางการค9าระหว>างประเทศ และเหตุการณ+ไม>สงบในพื้นที่ จชต. ทำให9ลูกค9า

ไม>กล9าเข9ามาทำธุรกจิในพื้นที ่
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๒. ผลการวิเคราะห]สารสนเทศด*านการประชาสมัพันธ] ประจำวันท่ี ๒๗ ต.ค. ๖๑ – ๒ พ.ย. ๖๑ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข2าวเชิงบวก และประเด็นข2าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๒๗ ต.ค.๖๑ - ๒ พ.ย.๖๑ มขี>าวเชิงบวก (เส9นทบึสเีขียว) ๑๖๗ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๐ - ๒๖ ต.ค.๖๑) ๑๒๐ ข>าวในสัปดาห+น้ี สำหรับในมิติของแนวโน9ม

ความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกบั จชต. (เส9นทึบสีแดง) มี ๓๐ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๐ - ๒๖ ต.ค.๖๑) ๒๖ ข>าวในสัปดาห+

น้ี สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่
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๒.๒ ค2าสัดส2วนระหว2างข2าวเชิงบวก และข2าวเชิงลบ 

เมื่อนำจำนวนข>าวเชิงบวก และจำนวนข>าวเชิงลบ ในแต>ละวันมาคำนวณหาค>าสัดส>วน ระหว>างข>าวเชิงบวกกบัข>าวเชิงลบ พบว>าในแต>ละวันจะมีค>าสัดส>วนฯ ดังน้ี 

วัน/เดือน/ปf จำนวนข2าวเชิงบวก (1) จำนวนข2าวเชิงลบ (2) ค2าสัดส2วน (3)=(1)/(2) 

2018-10-20 19 0 19 

2018-10-21 8 0 8 

2018-10-22 32 4 8 

2018-10-23 22 4 5.5 

2018-10-24 26 9 2.89 

2018-10-25 25 4 6.25 

2018-10-26 35 9 3.89 

 23.86 4.57 5.22 

2018-10-27 19 6 3.17 

2018-10-28 13 5 2.6 

2018-10-29 28 5 5.6 

2018-10-30 17 0 17 

2018-10-31 20 2 10 

2018-11-01 16 5 3.2 

2018-11-02 7 3 2.33 

 17.14 3.86 4.44 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ2งเล็ง ในช2วงวันท่ี ๒๗ ต.ค. ๖๑ – ๒ พ.ย. ๖๑ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช>วงวันที่ ๒๗ ต.ค.๖๑ - ๒ พ.ย.๖๑ มขี>าวเชิงบวก ๑๖ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๐ - ๒๖ ต.ค. ๖๑) ๘ ข>าวในสัปดาห+น้ี สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) 

มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกับ จชต. ม ี๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๐ - ๒๖ ต.ค. ๖๑) ๓ ข>าวในสัปดาห+น้ี สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) นักวิชาการช้ีมหาธีร+แก9ไฟใต9เข9าใจป[ญหา – ร>วมกับ มทภ.๔, ๒) มาเลย+ย้ำเจรจาดับไฟใต9 - เร>งเกิด

สันติสุข, ๓) พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต+ เปgดกว9างคุยทุกกลุ>มดับไฟใต9 และ ๔) จาก "มารา ปาตานี" สู> "มาราฯพลสั" กบัยุทธศาสตร+ช>วงเปลี่ยนผ>านโตyะพูดคุย ภาพข>าว

เชิงลบ ได9แก> วังวนพูดคุยดับไฟใต9...ไม>ใช>ทางออก ยุทธศาสตร+พื้นทีส่ำคัญ มทภ.๔ ต9องชัดเจนแก9ป[ญหาถูกจุด  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๑ - ๒ พ.ย. ๖๑ มขี>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๗ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๐ - ๒๖ ต.ค. ๖๑) ๑๐ ข>าวในสัปดาห+น้ี ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มี

แนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) โจรใต9เหมิหนัก! ปาระเบิดใส>บ9านพัก ตร.ยะลา - ไล>ยิงชาวบ9าน

ตากใบ, ๒) แนวร>วมปZวน จ.สงขลา ใช9สีพ>น ป[ตตานีกู9เอกราช จนท.ต9องเข9าเคลียร+, ๓) โจรใต9ยิงถล>ม ผัวเมีย ‘สงขลา’ สาหัส กำลงัขับรถไปกรีดยาง และ ๔) ปZวนใต9ส>งท9าย

เดือนตุลาฯ ๓ วัน ๖ เหตุ เจ็บ ๓ 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๑ - ๒ พ.ย. ๖๑ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๒๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๐ - ๒๖ ต.ค. ๖๑) ๒๐ ข>าวในสัปดาห+น้ี ในมิติของ

แนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนข>าวเชิงลบฯ ม ี๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๐ - ๒๖ ต.ค. ๖๑) ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำ

ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) นายกฯ หารือ ปลดล็อก พ.ย. น้ี, ๒) ชทพ.ชู บิ๊กบัง เจาะภาคใต9 ไม>ง>ายอย>างทีคิ่ด!, ๓) อภิสิทธ์ิลงใต9พบเยาวชนป[ตตานี หย่ังเสียง

การเลือกหัวหน9าพรรค, ๔) นายกฯ ห>วงมั่นคง ขอดูความคุ9มค>าก>อนขุด ‘คลองไทย’ และ ๕) เปลี่ยนตัว “หัวหน9าพูดคุยสันติสุขฯ” ลดอุณหภูมิ “ไฟใต9” เพิม่โอกาสเลือกต้ัง 

ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> หมดยุคซุ9มมือป�น ตำนานนักฆ>า! จบัตา มือป�นโนเนม ก>อเหตุก>อนเลือกต้ัง  
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย]สิน 

 
ในช>วงวันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๑ - ๒ พ.ย. ๖๑ มขี>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๓๗ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๐ - ๒๖ ต.ค. ๖๑) ๘ ข>าว ในสัปดาห+น้ี ในมิติของ

แนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ  ลดลง  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ ม ี๙ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๐ - ๒๖ ต.ค. ๖๑) ๓ ข>าว ในสัปดาห+น้ี ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำ

ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ป[ตตานี - นราธิวาส รปภ.เข9ม เปgดเทอมวันแรกคึกคัก, ๒) ทหารดูแลความปลอดภัยเข9มโรงเรียนยะลา ๒๑๑ แห>ง เปgดเทอมเปcน

วันแรก, ๓) ทหารพรานอนาจาร ด.ญ. ๑๒ ปzมอบตัว รับแค>กอดไม>มีข>มขืน ต9นสังกัดสัง่ปลดแล9ว, ๔) ป[ตตานีเข9มตรวจสารเสพติด ๗๗๓ ขรก. ตามยุทธการกวาดบ9านให9น>า

อยู> และ ๕) ญาติเด็กหญงิ ผู9เสียหาย และชาวบ9าน ระบุพอใจที่ทหารออกมารับผิดชอบ ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) ราคาชีวิตของครูชายแดนใต9 กับวัฏจักรเฝjาระวังเรื่องร9าย

รับเปgดเทอม และ ๒) สร9างความเข9าใจ ก>อน พาคนกลับบ9าน สลาย สงครามความรู9สึกคือปมลึกของไฟใต9 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๑ - ๒ พ.ย. ๖๑ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๙ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๐ - ๒๖ ต.ค. ๖๑) ๑๗ ข>าวใน สัปดาห+น้ี  ในมิติของแนวโน9ม

ความถ่ี มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ม ี๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๐ - ๒๖ ต.ค. ๖๑) ๓ ข>าวในสัปดาห+น้ี  ในมิติของแนวโน9ม

ความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) แคทมั่นใจอินเทอร+เน็ตเกตเวย+เสรจ็ตามเปjา, ๒) ๓ ชาติอาเซียนเพิ่มซือ้ไฟ ศร ิสั่ง กฟผ. ขยายสายส>ง, ๓) 

อพท.จบัมอื มรภ.สงขลา ดัน ๖ ชุมชนเที่ยวต9นแบบ, ๔) สนามบินภูธรมี WiFi ให9ใช9ฟรี, ๕) กรมการค9าฯลงพื้นทีส่งขลา ติดตามสถานการณ+การค9าชายแดน - แก9ไขป[ญหา

บริเวณด>านสะเดา-ปาดังเบซาร+-บ9านประกอบ, ๖) กิจกรรม C_Space Project ครั้งที่ ๓ สนับสนุนจากโครงการชุมชนท>องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของสำนักงานพัฒนา

ชุมชนอำเภอธารโต “นวัตวิถีธารโต” และ ๗) ส>งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพในจังหวัดยะลา ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) ศก.ใต9ทรุด “ยาง-ปาล+ม” ฉุดค9าปลีก - มอไซค+ร>วง, 

๒) ปgดโรงงานซีฟูjดดังป[ตตานี สวนทางรฐับอกเศรษฐกิจดี พืน้ที่ใกล9สันติสุข? และ ๓) กลุ>มค9ากุ9งใต9ขาดทุนบกัโกรก แจ9งถึงนายกฯช>วยปรับราคา 
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 ๓.๖ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๑ – ๒ พ.ย. ๖๑ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสทิธิมนุษยชน ได9แก> ๑) กสม. ช้ีกักตัวเด็กทีติ่ดตามครอบครัวผู9แสวงหาที่พกัพิงร>วมกับผู9ใหญ> 

เปcนการละเมิดสิทธิฯ และ  ๒) ค>านิยมแต>งงานวัยเด็กมาเลย+ 

 ๓.๗ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๑ – ๒ พ.ย. ๖๑ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารงุขวัญกําลังพล 

 ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๑ – ๒ พ.ย. ๖๑ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขป[ญหา จชต. 

 ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช>วงวันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๑ – ๒ พ.ย. ๖๑ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส2งผลกระทบต2อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต2อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส2งผลกระทบต2อการรับรู* 

 
 

 

 

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

สิทธิมนษุยชน 

เหตรุ้ายรายวนั 

อาชญากรรมในพื :นที< 

การรักษาความปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สิน 

การพดูคยุเพื<อสนัติ 

เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ 

ความร่วมมือของภาคประชาชน 

กีฬา 

การศกึษา 

การเมือง 

การบํารุงขวญักําลงัพล 

การเยียวยา 

การช่วยเหลือประชาชน 

การยกระดบัคณุภาพชีวิต 

ยาเสพติด 

วฒันธรรม และวิถีชีวิต 

การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉนัท์ 
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ประเด็นข2าวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ๑) โจรใต9เหิมหนัก! ปาระเบิดใส>บ9านพักตร.ยะลา-ไล>ยิงชาวบ9านตากใบ, ๒) แนวร>วมปZวน จ.สงขลา ใช9สีพ>น ป[ตตานีกู9เอกราช จนท.ต9องเข9าเคลียร+, ๓) 

แนวร>วมปZวน จ.สงขลา ใช9สีพ>น ป[ตตานีกู9เอกราช จนท.ต9องเข9าเคลียร+, ๔) โจรใต9ยิงถล>ม ผัวเมีย‘สงขลา’สาหสั กำลงัขับรถไปกรีดยาง  และ  ๕) ปZวนใต9ส>งท9ายเดือนตุลาฯ 

3 วัน 6 เหตุ เจ็บ 3  

๒. สิทธมินุษยชน ๑) กสม. ช้ีกักตัวเด็กที่ติดตามครอบครัวผู9แสวงหาที่พักพิงร>วมกับผู9ใหญ> เปcนการละเมิดสทิธิฯ  และ  ๒) คอลัมน+: ไฮไลต+โลก: ค>านิยมแต>งงานวัยเด็ก

มาเลย+  

๓. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี คอลัมน+: ตระเวนข>าวทั่วไทย: ม9าเหล็กขย้ีคนข9ามดับสยองคาราง,  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันท] ๑) แจกรางวัลองค+กรท9องถ่ินดีเด>น, ๒) คอลัมน+: เรียงคนมาเปcนข>าว: ต9อนรับช่ืนมื่น  และ  ๓) คอลมัน+: เที่ยวตามเพลง: 

18 ปz ศรีไพร ลกูราชบรุ,ี  

๒. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) ภาพข>าว: ไทย พุทธ-มุสลิม, ๒) ปลอดแอลกอฮอล+งานบุญ  และ  ๓) ศอ.บต.พร9อมยืนเคียงข9าง ปชช. เร>งแก9ไขป[ญหาวัดร9าง ไม>มีพระสงฆ+,  

๓. ยาเสพติด ๑) ภาพข>าว: ขนยาบ9า, ๒) ขยายผลยึดยาบ9า7แสนเม็ด, ๓) สุราษฎร+ธานี-เปgดยุทธการกวาดล9างยาเสพติดบนเกาะสมุยต>อเน่ือง 90 วัน, ๔) 

นครศรีธรรมราช-ยึดยาบ9ากว>าล9านเม็ดใช9เรือประมงขนลงใต9, ๕) ล9างให9เหี้ยน! ต้ังวอร+รูม-เปgดปฏิบัติการ 90 วัน ปราบยานรก‘เกาะสมุย’, ๖) รวบสาวใหญ>เอเยนต+ค9ายา 

คาบ9านพัก ยึดยาบ9าได9 7 แสนเม็ด!, ๗) รวบเอเย>นต+รายใหญ>ซุกยานรก1ล9านเม็ด จ>อส>งลงเรอืประมงทะลักพื้นที่ภาคใต9  และ  ๘) กองร9อยทหารพรานที่ 4904 ร>วมกับผู9นำ

ชุมชน ประชุมหารือ เพื่อสร9างความเข9าใจในการแก9ไขป[ญหายาเสพติดในพื้นที่ตามโครงการ “ชุมชนเข9มแข็งต9านยาเสพติด”,  

๔. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) แจกรางวัลองค+กรท9องถ่ินดีเด>น, ๒) ติดยาเสพติดกลบัใจไปเข9ารบัการฟ�¦นฟูได9ทุนประกอบอาชีพสร9างรายได9มั่นคง, ๓) ยะลาเคาะประตูสู9

หัดเร>งฉีดวัคซีนในพื้นที,่ ๔) เกษตรจ.ยะลาหนุนแปลงใหญ>ข9าวพื้นเมือง, ๕) ผุดบ9านคนจนภูมิภาคล9านหลัง, ๖) เกษตรจ.ยะลาหนุนแปลงใหญ>ข9าวพื้นเมือง, ๗) แคทมั่นใจ

อินเทอร+เน็ตเกตเวย+เสร็จตามเปjา, ๘) เล>ารอบตัว: ลมใต9ปzกขบวนการขับเคลื่อนทางสงัคมยุคใหม>, ๙) อนุพงษ+ จี้ 14 ผวจ.ใต9เร>งแก9ขยะ, ๑๐) สิง่มีชีวิตที่เรียกพลาสติก, 

๑๑) รองอธิบดีกรมปZาไม9ลุยให9กำลังใจให9จนท.พทิักษ+ปZา เร>งซ>อมแซมบ9านพักให9มั่นคงแข็งแรง, ๑๒) ยะลาหว่ันลูกหลานติดโรคหัด รณรงค+พ>อแม>พาฉีดวัคซีน, ๑๓) รพ.
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นราธิวาสฯร>วมกบัพอ.สว. จัดโครงการผ>าตัดต9อกระจก-ใส>เลนส+แก9วตาเทียม  และ  ๑๔) เฮ! อนามัยตำบลมีใบวิชาชีพแล9วเปgดสอบกว>าหมื่นคนครัง้แรกในประเทศไทย,  

๕. การช2วยเหลือประชาชน ๑) สดุดีทหารกล9า! จ.ส.อ.เรือล>มเสียชีวิตหลงันำสิง่ของจำเปcนไปมอบให9เงาะปZาซาไก, ๒) ภาพข>าว: แวดวงทูเดย+: มอบรถพยาบาล, ๓) 

มทภ.4ปล>อยขบวนรถศูนย+ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ปฏิบัติการเชิงรุกช>วยเหลือปชช.ผู9ประสบภัย, ๔) นราธิวาสโรคหัดระบาดเพิ่มข้ึน! อ.รือเสาะหนักสุด-สสจ.เร>งฉีดวัคซีน

ปjองกัน, ๕) สูญเสียทหารนำของให9เงาะปZา เรือล>มจมดับคาเครื่องแบบ, ๖) ภาพข>าว: สร9างฝายชะลอน้ำ, ๗) ทหารสั่งเตรียมรบัมือ บรรเทาสาธารณภัย ลุยช>วยชาว

นราธิวาส  และ  ๘) หน>วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทพัเรือ จัดกิจกรรม “พหุวัฒนธรรม รวมใจสร9างฝายชะลอน้ำ พลิกฟ�¦นนาร9าง”,  

๖. การบำรุงขวัญกำลังพล ทภ.4 - ร.29 เปgดหน>วยรบัทหารใหม> เข9าสู>ครอบครัวกรมทหาร  

๗. การเยียวยา โปรดเกล9าฯให9องคมนตรี ลงพื้นทีเ่ย่ียมชาวยะลา  

๘. การเมือง ๑) นายกฯหารือ ปลดลอ็กพ.ย.น้ี, ๒) ชทพ.ปรบัเกมรุก ปลดนิวบลัดดันหนูนานำทพั, ๓) คอลมัน+: บนความเคลื่อนไหว: ชทพ.ชู บิ๊กบัง เจาะภาคใต9 ไม>ง>าย

อย>างที่คิด!, ๔) อภิสทิธ์ิลงใต9พบเยาวชนป[ตตานี หย่ังเสียงการเลอืกหัวหน9าพรรค, ๕) มาร+คลงใต9ได9ใจแฟนคลับ โวมลีุ9นน่ังหน.ปชป.ต>อ, ๖) หมอดูลายมือ ‘ลุงตู>’ ฟ[นธงจะ

เปcนนายกฯ ไปอีกนาน-คนเล็งทะเบียนรถ, ๗) นายกฯห>วงมัน่คง ขอดูความคุ9มค>าก>อนขุด‘คลองไทย’, ๘) เปลี่ยนตัว “หวัหน9าพูดคุยสันติสุขฯ” ลดอุณหภูมิ “ไฟใต9” เพิม่

โอกาสเลือกต้ัง, ๙) นิพนธ+ห>วงคะแนนจัดต้ังตัวแปรชิงเก9าอีห้ัวหน9าปชป.  และ  ๑๐) ตะลงึเท1.2แสนล. ป[¦น5เมอืงการเดิน,  

๙. การศึกษา ๑) เริ่มเห็นภาพการบรูณาการด9านการศึกษา, ๒) ศธ.เกบ็ข9อมลูภาคบูรณาการการศึกษาชาติ  และ  ๓) ศูนย+ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลงัคน

อาชีวศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต9 เปgดหลกัสูตร ปวส.,  

๑๐. กีฬา ๑) คอลัมน+: ย>อยข>าวกีฬา: อธิบดีกรมพละลงพื้นที่ภาคใต9, ๒) คอลมัน+: ปgดกรอบ: 5จังหวัดใต9แข>งบอล7คน, ๓) นราธิวาสพร9อมจัดแข>งกีฬานักเรียน, ๔) ภาคใต9

จัดบอล 7 คนชิงถ9วยพร9อมเงินกว>าแสน, ๕) ยะลาทุบสตูลด้ินคัดบาสฯยช.แห>งชาติที่ชุมพร  และ  ๖) คอลัมน+: เซียนลูกเด9ง: รายการโปรดของนักปgงปองไทย,  

๑๑. ความร2วมมือของภาคประชาชน ๑) ภาพข>าว: ดรมีเวิลด+ส>งมอบเครือ่งเล>นเด็ก, ๒) เจ9าสัววิชัยกับเส9นทางนักบุญ  และ  ๓) ภาพข>าว: Chairman Society: รวมหัวใจ

ไปให9สุดที่แดนใต9 มอบลกูฟุตซอล 6,000 ลกู ให9แก>โรงเรียนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต9,  

๑๒. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) คอลมัน+: เดลินิวส+วาไรต้ี: จัดจ9านเครื่องเทศแกงเน้ือ เน้ือทอดนุ>มเค้ียวเพลนิ, ๒) เย9!บินภูธร25แห>งฟรีไวไฟ, ๓) แคทมั่นใจ

อินเทอร+เน็ตเกตเวย+เสร็จตามเปjา, ๔) มะพร9าวประจวบฯโวยรัฐเมินข9อตกลง, ๕) คอลมัน+: cover@t: รสใต9ต9านมะเรง็, ๖) บินไทยปรับแผนดันยอดเปgดแอพฯจองออนไลน+, 

๗) ดีอีเข็นโปรเจคปูพรมเน็ตเกตเวย+, ๘) 3ชาติอาเซียนเพิ่มซื้อไฟ ศริสัง่กฟผ.ขยายสายส>ง, ๙) อพท.จับมอืมรภ.สงขลา ดัน6ชุมชนเที่ยวต9นแบบ, ๑๐) บินไทยผุดแอพโฉม



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

14 

ใหม>จองต๋ัวแบบลื่นป�°ด, ๑๑) สนามบินภูธรมี WiFi ให9ใช9ฟร,ี ๑๒) เกษตรกรตรังอพั “ถ่ัวดาวอินคา” แปรรูปสบู>-โลช่ันกนัแดด-ชา ส>งขายทั่วประเทศ, ๑๓) กรมการค9าฯลง

พื้นที่สงขลา ติดตามสถานการณ+การค9าชายแดน-แก9ไขป[ญหาบริเวณด>านสะเดา-ปาดังเบซาร+-บ9านประกอบ, ๑๔) กจิกรรม C_Space Project ครั้งที่ 3 สนับสนุนจาก

โครงการชุมชนท>องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของสำนักงานพฒันาชุมชนอำเภอธารโต “นวัตวิถีธารโต”, ๑๕) ภาพข>าว: ส>งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพในจังหวัดยะลา, ๑๖) 

กระทรวงวิทย+พฒันาทักษะด9านการตลาด การตลาดดิจิตอล การบรหิารจัดการกลุ>ม ให9แก> 200 ผู9นำกลุ>ม OTOP ภายใต9โครงการ “ยกระดับ OTOP ในพื้นที่ 10 จังหวัด

เปjาหมาย”  และ  ๑๗) งานพัฒนาผู9นำกลุ>ม OTOP ให9มีทักษะด9านการตลาด การตลาดดิจทิัล และการบรหิารจัดการกลุ>ม ภายใต9โครงการ “ยกระดับ OTOP ในพื้นที่ ๑๐ 

จังหวัดเปjาหมาย”,  

๑๓. การเจรจาเพ่ือสันติ ๑) นักวิชาการช้ีมหาธีร+แก9ไฟใต9เข9าใจป[ญหา-ร>วมกบัมทภ.4, ๒) มาเลย+ย้ำเจรจาดับไฟใต9-เร>งเกิดสันติสุข, ๓) คอลัมน+: คนตามข>าว: พล.อ.อุดมชัย 

ธรรมสาโรรัชต+ เปgดกว9างคุยทกุกลุ>มดับไฟใต9, ๔) คอลัมน+: คนตามข>าว: พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต+ เปgดกว9างคุยทุกกลุ>มดับไฟใต9, ๕) จาก "มารา ปาตานี" สู> "มารา

ฯพลัส" กบัยุทธศาสตร+ช>วงเปลี่ยนผ>านโตyะพูดคุย  และ  ๖) คอลัมน+: คมชัดลึก: สันติสุขปลายด9ามขวาน,  

๑๔. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย]สิน ๑) ภาพข>าว: เกบ็ตกข>าวฮาประสาทหาร: ลงใต9, ๒) คอลัมน+: เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร, ๓) จบัแรงงานต>างด9าวส

มุยปลอมเอกสารอื้อ, ๔) ป[ตตานี-นราธิวาส รปภ.เข9ม เปgดเทอมวันแรกคึกคัก, ๕) ทหารดูแลความปลอดภัยเข9มโรงเรียนยะลา 211 แห>ง เปgดเทอมเปcนวันแรก, ๖) ทหาร

พรานอนาจารด.ญ.12ปzมอบตัว รับแค>กอดไม>มีข>มขืน ต9นสังกัดสั่งปลดแล9ว, ๗) ป[ตตานีเข9มตรวจสารเสพติด 773 ขรก.ตามยุทธการกวาดบ9านให9น>าอยู>  และ  ๘) ญาติเด็ก 

ญ ผู9เสียหาย และชาวบ9าน ระบุพอใจที่ทหารออกมารับผิดชอบ 
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต2อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต2อสถานการณ] จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง (๒.๔๖ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๒๗ 

ต.ค. ๖๑ - ๒ พ.ย. ๖๑) ๒.๒๗ ในสปัดาห+น้ี ) ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ลดลง 
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต2างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๒๗ ต.ค. ๖๑ – ๒ พ.ย. ๖๑ 

       ประเด็นเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9ที่มีการรายงานในสื่อต>างประเทศในรอบสปัดาห+พบเฉพาะในสื่อมาเลเซีย และ benarnews.org โดยมปีระเด็นเกี่ยวกับ

กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข ซึ่งสื่อมาเลเซียรายงานว>า การเปลี่ยนแปลงผู9อำนวยความสะดวกจาก ดาโตyะสรซีัมซามิน เปcน ตันสรี อบัดุล ราฮิม นูร+ ภายใต9การบังคับบญัชา

ของนายแพทย+มหาเธร+ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ซึ่งมีความรู9ความเข9าใจป[ญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต9เปcนอย>างดี ทำให9กระบวนการพูดคุยสันติสุขมีความหวัง

ว>าจะมีความก9าวหน9า ขณะเดียวกันความพยายามกดดันให9กลุ>มบีอาร+เอ็น และพโูลพโีฟร+ กลับเข9าสู>กระบวนการพูดคุยสันติสุขกบัรัฐบาลไทย ก็เปcนอีกป[จจัยที่ทำให9

กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจะมีความก9าวหน9า  

      สำหรับประเด็นอื่นๆ ทีม่ีการรายงานในสื่อมาเลเซีย กคื็อ อิสลามิกชนมาเลเซีย ทางชายฝ[�งตะวันออกของมาเลเซยี คือ รัฐกลันตัน และตรังกานู ยังคงเดินทางมา

ประกอบศาสนิกกจิรำลึกถึงเหตุการณ+ทีส่ื่อมาเลเซียใช9คำว>า brutal attack หรอื การโจมตีสังหารอย>างโหดร9ายของทหารไทยทำให9มีผู9เสียชีวิต ๓๒ คนในมัสยิดกรอืเซะ เมื่อ 

๑๔ ปzก>อน สื่อมาเลเซียรายงานว>า อิสลามิกชนมาเลเซียนอกจากเดินทางมาประกอบศาสนกจิแล9วพวกเขายังต้ังใจเดินทางมาดูรอยกระสุนในมสัยิดกรือเซะด9วย 

      Benarnews.org เว็บไซด+ที่ได9รับเงินทุนดำเนินงานจากรัฐบาลอเมรกิัน รายงานข>าวการเลิกจ9างคนงานเกือบหน่ึงพนั และหยุดดำเนินกจิการของโรงงานเทพพทิักษ+ซีฟูjด 

ซึ่งกรรมการผู9จัดการบริษัทให9เหตุผลว>า เกิดจากผลกระทบจากมาตรการ และกฏระเบียบทางการค9าระหว>างประเทศ และเหตุการณ+ไม>สงบในพื้นที ่จชต. ทำให9ลูกค9าไม>กล9า

เข9ามาทำธุรกจิในพื้นที ่

 

๕.๑ The Star วันที่ ๓๑ ตุลาคม เผยแพร>บทความช่ือ Let peace another chance หรือ ขอโอกาสให9สันติภาพอีกสกัครั้ง มสีาระสำคัญลำดับความเปcนมาของ

กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข หรอื การเจรจาระหว>างตัวแทนรัฐบาลไทยกบัตัวแทนกลุ>มขบวนการแบ>งแยกดินแดน ทีร่ัฐบาลไทยเรียกว>า ผู9เห็นต>างจากรฐัไทย ที่เริ่มต9นใน

รัฐบาลนส.ย่ิงลักษณ+ ชินวัตร ที่มีการเจรจากบัตัวแทนกลุ>มบอีาร+เอ็น แต>ก็ไม>มีความคืบหน9าเน่ืองจากบีอาร+เอ็นย่ืนเงือ่นไข ๕ ข9อ โดยมีประเด็นสำคัญ คือให9รัฐบาลไทย

ยอมรบับีอาร+เอ็นในฐานะขบวนการต>อสู9เพื่อเอกราช ไม>ใช>กลุ>มขบวนการแบ>งแยกดินแดน รวมทั้งขอให9เชิญตัวแทนอาเซียน และองค+การความร>วมมอืประเทศอิสลาม หรือ 

OIC เข9าร>วมสังเกตุการณ+ และขอให9รัฐบาลไทยปรับเปลี่ยนบทบาทของรัฐบาลมาเลเซียให9ทำหน9าที่ “คนกลางไกล>เกลี่ย” ไม>ใช> “ผู9อำนวยความสะดวก” 
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บทความช้ินน้ี ระบุว>า ชัยชนะของนายแพทย+มหาเธร+ ในการเลือกต้ังทั่วไปเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ทำให9กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขมีความหวังว>าจะนำสันติภาพมา

สู>จงัหวัดชายแดนภาคใต9 ทั้งน้ีเพราะนายแพทย+มหาเธร+ ไม>ใช>คนแปลกหน9าสำหรับป[ญหาจงัหวัดชายแดนภาคใต9 อีกทั้งยังเคยจัดการพูดคุยอย>างไม>เปcนทางการระหว>าง

ตัวแทนกองทัพกับตัวแทนกลุ>มกบฎแบ>งแยกดินแดน โดยทีร่ฐับาลในขณะน้ัน ซึ่งมีนายทักษิณ ชินวัตรเปcนนายกรัฐมนตร ีไม>ได9มีส>วนเกี่ยวข9องโดยตรง 

ทั้งน้ี แผนงานของผู9อำนวยความสะดวกคนใหม> คือ การเชิญตัวแทนของกลุ>มบีอาร+เอ็น และพูโลพ-ีโฟร+ เข9าร>วมกระบวนการพูดคุย ด9วยความตระหนักว>าหากไม>มีตัวแทน

ของสองกลุ>มน้ีเข9าร>วมวงพูดคุยเพือ่สันติสุข กระบวนการพูดคุยก็ไม>มีความหมาย 

 

 

(The prospects of ending violence in the predominantly Malay and Muslim region remain bleak, but Tun Dr Mahathir Mohamad’s visit to 

Thailand last week has kindled a glimmer of hope for peace. 

He is certainly no stranger to the issues at hand. During his first tenure as prime minister, Dr Mahathir helped arrange informal talks between 

the military and representatives of the rebels, without the direct involvement of the then government of Thaksin Shinawatra, as desired by 

Thailand’s monarchy. 

But the defeat of Barisan Nasional in Malaysia’s 14th General Election and the return of Dr Mahathir as Prime Minister has changed the 

dynamics of the peace efforts. 

Datuk Seri Ahmad Zamzamin Hashim, the former head of the Malaysian External Intelligence Organisation (Meio), who was appointed as the 

Malaysian facilitator for the peace process by former prime minister Datuk Seri Najib Tun Razak, has since been replaced by former inspector-

general of police Tan Sri Abdul Rahim Noor. 

Thailand has also replaced its previous lead negotiator Gen Aksara Kerdphol with Gen Udomchai Thammasarorath, former commander of 

Thailand’s 4th Region Army. 
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They now bear the burden of ensuring progress towards peace in the troubled region. Among the new proposals under consideration is the 

inclusion of new groups in the peace talks. 

It is meaningless not to include BRN and its secretive military wing because it is the most powerful and influential organisation among the 

insurgents. Pulo-4P, another faction which withdrew from the talks in 2015, should also be brought back.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.thestar.com.my/opinion/columnists/along-the-watchtower/2018/10/31/lets-give-peace-another-chance-the-prospects-

of-ending-the-violence-in-thailands-deep-south-remain-b/ 

 

๕.๒ New Straits Times สื่อมาเลเซียรายงานเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ว>า ชาวมาเลเซียจากชายฝ[�งตะวันออก คือ รัฐกลันตันและตรังกานู จำนวนหน่ึงเดินทางมาที่

มัสยิดกรือเซะเพื่อดูรอนยกระสุนและความเสียหายทีเ่กิดจากการใช9อาวุธป�นโจมตีชาวมุสลมิ ๓๒ คนที่หลบเข9ามาซ>อนตัวในมัสยิด หลงัจากใช9อาวุธโจมตีสถานีตำรวจและ

จุดตรวจ ตอนเช9าวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗ และหลงัจากหลบอยู>ในมสัยิดนาน ๘ ช่ัวโมง ทหารจึงตัดสินใจใช9อาวุธยิงเข9าไปในมัสยิด 

รายงานช้ินน้ีอธิบายการโจมตีครั้งน้ันว>า brutal attack หรอืการโจมตีสังหารอย>างโหดร9าย 

 ซากาเรีย มัต ซิน วัย ๖๔ ปz อิหม>ามประจำมสัยิดกรอืเซะ บอกว>า นอกจากชาวมาเลเซียแล9วยังมีชาวสิงคโปร+เดินทางมาที่มัสยิดกรือเซะ เพือ่ดูร>องรอยความเสียหายจาก

เหกตุการณ+เมื่อ ๑๔ ปzก>อน อยู>เนืองๆ พวกเขาเดินทางมาละหมาดอธิษฐานขออย>าให9เกิดเหตุการณ+รุนแรงข้ึนที่มสัยิดกรือเซะอีก และขอให9มสัยิดแห>งน้ียังคงอยู>ต>อไป 

 (The Kresek mosque in Pattani, Thailand, where 32 Muslim men were killed in a brutal attack 14 years ago, continues to receive visitors from 

Malaysia. 

The mosque’s imam, Zakaria Mat Sin, said Malaysians, especially those from East Coast states like Kelantan and Terengganu, travelled all the 

way to the area to see bullet holes and other damage left from the attack. 
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“People from countries like Malaysia and Singapore are still visiting the mosque to see the damage done in the attack. 

“Me and my assistant, Ahmad Daud, 52, are here all the time to tell the story to the visitors while showing them the damage,” said the 64-

year-old imam, who added that visitors also performed the daily prayers with them. 

“The visitors told us that they pray to God that such incidents will not happen again and that the oldest mosque can be maintained.” 

Recalling the incident, Zakaria said he was waiting to perform the Subuh prayer with the 32 men when the attack happened. 

“I was waiting outside the mosque when suddenly I heard loud sounds coming from the mosque. 

“I saw many soldiers outside and inside the mosque. I only went inside with other villagers when the attack had ended,” he said. 

On April 28, 2004, the Thai army surrounded the mosque where it was said 32 Malay Muslim separatists were holed up.) 

. 

ที่มาข9อมลู ; https://www.nst.com.my/news/nation/2018/11/427498/malaysians-still-visiting-thai-mosque-where-32-muslims-were-killed-14 

 

๕.๓ benarnews.org รายงานเมื่อวันที่ ๓๑ พฤศจิกายน ว>า  บริษัท เทพพิทกัษ+ซีฟูดส+ จำกัด สาขาป[ตตานี ได9ปgดกจิการเมือ่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน  พร9อมทัง้เลิกจ9าง

พนักงาน 937 คน โดยจ>ายเงินชดเชยให9พนักงานทั้งหมด 68,905,380 บาท และจะย9ายการผลิตไปรวมกับสาขาหาดใหญ> จังหวัดสงขลา โดยระบุว>า ป[ญหาประมงไทยเปcน

สาเหตุสำคัญของการปgดตัวครั้งน้ี 

นายอดิศร กลิ่นพิกลุ ตัวแทนบริษัท เทพพทิักษ+ซีฟูดส+ กล>าวว>า ในช>วงที่ผ>านมา โรงงานเทพพทิักษ+ซีฟูดส+ สาขาป[ตตานีประสบป[ญหาหลายประการ ทำให9บริษัทตัดสินใจ

หยุดกิจการในป[ตตานี เพือ่รวมสายการผลิตกบัสาขาใน อ.หาดใหญ> จ.สงขลา 
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“วันน้ี จ>ายค>าชดเชยการเลกิจ9างพนักงาน 937 คน เปcนเงิน 68,905,380 บาท รู9สกึเสียดาย แต>ธุรกิจคือธุรกิจ บริษัท เทพพิทักษ+ซีฟูดส+ จำกัด อยู>ในเครือโชติวัฒน+ มีหลาย

สาขา เราปgดโรงงานน้ีแล9วไปรวมกับสาขาหาดใหญ> ซึ่งพนักงานบางส>วนจะไปทำงานทีโ่รงงานในหาดใหญ>ด9วย” นายอดิศร กล>าว 

“วัตถุดิบทั้งหมด เรารับมาจากประมงพื้นบ9าน เมื่อมีมาตรการต>างๆ ประมงพื้นบ9านได9รับผลกระทบ เราก็ได9รบัผลพวงด9วย เพราะทำให9ต9นทุนเพิม่ การปgดโรงงานที่น่ีมาจาก

ป[จจัยหลายด9าน ทั้งมาตรการการค9าระหว>างประเทศ การประกาศมาตรฐานไอยูยู ทั้งสถานการณ+ความไม>สงบ ทำให9ลูกค9ารายใหม>ไม>กล9าเข9ามาในพื้นที่ หน>วยงานราชการ

บางหน>วยไม>กล9าลงอบรมพนักงานตามคำขอ” นายอดิศร กล>าวเพิ่มเติม 

ทั้งน้ี บริษัท เทพพทิักษ+ซีฟูดส+ จำกัด ส>งออกปลาหมกึแช>แข็งให9ยุโรป เกาหลี ญีปุ่Zน เดือนละ 40 ตู9คอนเทนเนอร+ มีมลูค>าการส>งออกเฉลี่ยปzละ 2 พันล9านบาทต>อปz แต>ใน

ระยะเวลา 1 ปzที่ผ>านมา มลูค>าการส>งออกลดลงจากเดิม 20-30 เปอร+เซ็นต+ อย>างไรก็ตาม ในปz 2556 โรงงานในจังหวัดป[ตตานีเคยมีการปgดกจิการแล9ว 3-4 แห>ง เปcน

โรงงานขนาดกลางและเล็ก มกีารเลิกจ9างพนักงานกว>า 1 พนัคน ซึ่งสาเหตุเกิดจากภาวะเศรษฐกิจโลก และป[ญหาความไม>สงบในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต9 

ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/thai/news/TH-fishing-factory-10312018130102.html 

 


