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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช>วงวันท่ี ๒๖ ต.ค. ๖๒-๑ พ.ย. ๖๒ พบว>า มีข>าวเชิงบวก ๑๘๓ ข>าว จาก

ท่ีมี ๑๗๒ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๙-๒๕ ต.ค. ๖๒) ในส>วนของข>าวเชิงลบท่ีเก่ียวข9องกับ จชต. มีข>าวเชิงลบ ๖๖ ข>าว จากท่ีมี ๓๔ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๙-๒๕ ต.ค. ๖๒)  

          ประเด็นข5าวเชิงลบ ได*แก5  

๑) อาชญากรรมในพ้ืนท่ี: ๑) ๒ อส.รับเมาหนักยิงพ>อค9าหัวปลาดับคากระบะ ส>วนทหารหนุ>มยังปฏิเสธ จนท.แจ9ง ๓ ข9อหาหนัก และ ๒) ๕ คนร9ายยิงดับ 

หนุ>มมาเลย+ 

๒) สิทธิมนุษยชน: ๑) Muslims in south Thailand mark 15 years since 'Tak Bai massacre'  และ  ๒) ชายแดนใต9 : จากเสียงปrนในศาลยะลา 

ถึงเสียงสะท9อนจากพ้ืนท่ีสีแดงชายแดนใต9 

๓) กระบวนการยุติธรรม: ๑) “คืนความยุติธรรมให9ประชาชน” (9): ตามหลักการประชาธิปไตยศาลต9องยึดโยงกับประชาชน  และ  ๒) ปxญหากระบวนการ 

ยุติธรรมในชายแดนใต9 

๔) การบังคับใช*กฎหมาย: 'ท่ันโรม' ควง 'ช>อ-ปzยบุตร' เลียบค>ายอิงคยุทธฯ จ้ีคดี 'อีซอมูซอ'- ถามกองทัพเม่ือไร 'ไฟใต9' ดับ 

๕) เหตุร*ายรายวัน: ๑) โจรใต9ระเบิดรถทหารพราน รับ 'บ๊ิกป�อม' รุดเย่ียมศอ.บต., ๒) โจรใต9ปล9น รถ อบต. วาง 'คาร+บอมบ+' ยิงฐาน ชรบ. และ ๓) ซุ>มข9าง 

โรงพยาบาลยิงทหารพรานเจ็บท่ีรือเสาะ 

๖) การเยียวยา: ๑๕ ป�ตากใบ: แผลกดทับในใจท่ีไม>เคยได9รับการรักษา 

ประเด็นข5าวเชิงบวก ได*แก5  

๑) การเมือง: ๑) 'วุฒิสภา'สัญจรพบชาวใต9 และ ๒) ข>าวส้ัน: 'บ๊ิกป�อม' ยกคณะลงปxตตานี-ยะลา ๒๖ ต.ค. 

๒)  การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยXสิน:๑) แม>ทัพภาค ๔ กำชับครูฝ�กทหารใหม> เหมือนพ่ีดูแลน9อง-ระวังโรคลมร9อน, ๒) ศาลอุทธรณ+เพ่ิมโทษจำคุก พล.ท. มนัส คงแป�น จาก 

๒๗ เป�น ๘๒ ป�, ๓) เร>งช>วย ๒๑ คนไทยถูกมาเลย+จับ , ๔) โฆษกกองทัพภาค ๔ แถลงคนร9ายลอบวางระเบิดรถยนต+ทหารพรานท่ี ๓๓ และ ๕) ทหารปะทะเดือด เด็ดหัว ๒ 

'โจรใต9' เช่ือเพ่ิงวางระเบิดเสร็จ 
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๓) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) 'ประวิตร'ติดตามงานปลูกไผ>-กาแฟสร9างรายได9เกษตรกรชายแดนใต9 และ ๒) โออาร+ ร>วมพัฒนาองค+ความรู9การ 

ปลูกกาแฟในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต9 มุ>งยกระดับให9เป�นพ้ืนท่ีผลิตเมล็ดกาแฟโรบัสตาช้ันนำของโลก 

๔) ยาเสพติด: ๑) ป.ป.ส.ลุยปzดล9อมตรวจค9นรวบผู9ค9า, ๒) ตร.ยะลารวบ ๖ ผู9ต9องหา พร9อมของกลางยาเสพติดมูลค>าเกือบ ๓ ล9านบาท, ๓) ปzดล9อมแก�งค+ข้ียา 'จะนะ' 

ในสวนยางม่ัวสุมเสพยาบ9า, ๔) ยึดกัญชาเน>า ๓๓๖ กก. ถูกขนมาท้ิงริมถนนเมืองหาดใหญ>คาดขายไม>ได9ข้ึนรา และ ๕) กอ.รมน.ภาค ๔ ส>วนหน9า รายงานผลการ 

ปฏิบัติงานเดินหน9าแก9ปxญหายาเสพติดในห9วง (๑ พ.ย.๖๑-๒๗ พ.ย.๖๒) 

 จากสถานการณ+ข>าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกท่ีมีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จาก ๒.๓๓ ในสัปดาห+ 

ท่ีแล9ว (๑๙ -๒๕ ต.ค. ๖๒) เป�น ๑.๗๓ ในสัปดาห+น้ี 

 ในส5วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต5างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๒๖ ต.ค. ๖๒ – ๑ พ.ย. ๖๒ ดังน้ี 

       ประเด็นข>าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9ในรอบสัปดาห+น้ี พบว>า มีเฉพาะส่ือมาเลเซียท่ีรายงาน ประเด็นแรก เป�นข>าวเหตุการณ+กลุ>มผู9ก>อความไม>สงบลอบวาง

ระเบิดแสวงเคร่ืองโจมตีรถยนต+ท่ี อ.บันนังสตา จ.ว.ย.ล. เป�นเหตุให9ทหารพรานได9รับบาดเจ็บ ๔ นาย สำนักข>าวเบอร+นามา ต้ังข9อสังเกตุว>า เหตุการณ+ดังกล>าวเกิดข้ึนในวัน

เดียวกับท่ีพลเอกประวิตร วงษ+สุวรรณ เดินทางไปร>วมประชุมรับฟxงรายงานสรุปโครงการพัฒนา จชต. ท่ี ศูนย+อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต9 ท่ี จ.ว.ย.ล. 

เบอร+นามา รายงานเม่ือวันท่ี ๓๑ ต.ค. ว>า ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต9 และ ส่ีอำเภอใน จ.ว.ส.ข. เดินทางไปลงทะเบียนซิมโทรศัพท+มือถือพร9อมพิสูจน+อัตตลักษณ+

ด9วยภาพถ>ายหน9าตรง ท่ีศูนย+บริการโทรศัพท+มือถือกันอย>างเนืองแน>น เน่ืองจากเป�นวันสุดท9ายของการลงทะเบียนพิสูจน+อัตตลักษณ+ 

      เกิดเหตุคนร9ายจุดประทัดโยนใส>ป�อมตำรวจมาเลเซียท่ีพรมแดนปาดังเบซาร+ ซ่ีงเจ9าหน9าท่ีมาเลเซียเช่ือว>า คนร9ายคาดว>าเป�นคนไทยท่ีไม>พอใจการทำงานปราบปราม

การลักลอบขนใบกระท>อมเข9าประเทศไทย 

      ส่ือมาเลเซียหลายแห>งรายงานข>าว ชาวมาเลเซียท่ีมีภูมิลำเนาอยู>ท่ีรันตูปxนยังเมืองชายแดนติด อ.สุไหงโกลก ถูกยิงเสียชีวิตท่ีสุไหงโกลก 

      รัฐบาลท9องถ่ินรัฐเคดาห+สนับสนุนให9ผู9ประกอบการธุรกิจขยายตลาดเข9าสู>จังหวัดชายแดนภาคใต9ของไทยเพ่ือเป�นฐานเข9าสู>ภูมิภาคอ่ืนในประเทศไทย 
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๒. ผลการวิเคราะหXสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธX ประจำวันท่ี ๒๖ ต.ค. ๖๒–๑ พ.ย. ๖๒ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข5าวเชิงบวก และประเด็นข5าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันท่ี ๒๖ ต.ค. ๖๒-๑ พ.ย. ๖๒ มีข>าวเชิงบวก (เส9นทึบสีเขียว) ๑๘๓ ข>าว จากท่ีมี ๑๗๒ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๙-๒๕ ต.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ เพ่ิมข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบท่ีเก่ียวข9องกับ จชต. (เส9นทึบสีแดง) มีข>าวเชิงลบ ๖๖ ข>าว จากท่ีมี ๓๔ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๙-๒๕ ต.ค. ๖๒) 

สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ เพ่ิมข้ึนเล็กน9อย 
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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/ปd จำนวนข5าวเชิงบวก (1) จำนวนข5าวเชิงลบ (2) ค5าสัดส5วน (3)=(1)/(2) 

2019-10-19 20 12 1.67 

2019-10-20 12 3 4 

2019-10-21 20 4 5 

2019-10-22 29 1 29 

2019-10-23 38 3 12.67 

2019-10-24 37 7 5.29 

2019-10-25 16 4 4 

 24.57 4.86 5.06 

2019-10-26 35 15 2.33 

2019-10-27 18 13 1.38 

2019-10-28 21 10 2.1 

2019-10-29 24 12 2 

2019-10-30 31 3 10.33 

2019-10-31 25 4 6.25 

2019-11-01 28 10 2.8 

 26 9.57 2.72 

 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

5 

๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ5งเล็ง ในช5วงวันท่ี ๒๖ ต.ค. ๖๒–๑ พ.ย. ๖๒ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช>วงวันท่ี ๒๖ ต.ค. ๖๒-๑ พ.ย. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยฯ จากท่ีมี ๔ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๙-๒๕ ต.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบท่ีเก่ียวข9องกับ จชต. ไม>มีข>าวเชิงลบท้ังในสัปดาห+น้ี และ ในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๙-๒๕ ต.ค. ๖๒) 

สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงท่ี  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันท่ี ๒๖ ต.ค. ๖๒-๑ พ.ย. ๖๒ มีข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๑๖ ข>าว จากท่ีไม>มีข>าว ในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๙-๒๕ ต.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

เพ่ิมข้ึน ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) โจรใต9ระเบิดรถทหารพราน รับ 'บ๊ิกป�อม' รุดเย่ียมศอ.บต., ๒) โจรใต9ปล9น รถ อบต. วาง 'คาร+บอมบ+' ยิงฐาน ชรบ. 

และ ๓) ซุ>มข9างโรงพยาบาลยิงทหารพรานเจ็บท่ีรือเสาะ  
 
 
 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

7 

 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันท่ี ๒๖ ต.ค. ๖๒-๑ พ.ย. ๖๒ มีข>าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๑๘ ข>าว จากท่ีมี ๓๙ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๙-๒๕ ต.ค. ๖๒) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงท่ี ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มี ๙ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๑๑ ข>าว ในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๙-๒๕ ต.ค. ๖๒) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงท่ี ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) 'วุฒิสภา'สัญจรพบชาวใต9, ๒) ข>าวส้ัน: 'บ๊ิกป�อม' ยกคณะลงปxตตานี-ยะลา ๒๖ ต.ค., ๓) 

ศอ.บต. ต9องเป�น 'หัวหอก' ดับไฟใต9 ด9วยการเมือง-พัฒนา กอ.รมน.ภาค ๔ ต9องมี 'ยุทธศาสตร+' มากกว>ายุทธการ และ ๔) ชูชาติตอกก�วนแก9มาตรา ๑ ม.๑๑๖ถอนแจ9งความ 

ไม>ได9 ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) ครบ ๑ ป� พรรคประชาชาติจัดหนัก อัด พล.อ.ประยุทธ+ ผู9นำซ>อนเร9น, ๒) นักวิชาการ ม.เกษตรฯ จ>อย่ืนฟ�อง ‘ผู9กองปูเค็ม’ พรุ>งน้ี 

ข9อหาหม่ินประมาท และ ๓) 'เอกชัย-โชคชัย'เล>นใหญ>!! ฟ�อง'บ๊ิกแป�ะ-บ๊ิกแดง-บุรินทร+' ผิด ม.๑๕๗ หลังคดีถูกทำร9ายไม>คืบ 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยXสิน 

 
ในช>วงวันท่ี ๒๖ ต.ค. ๖๒-๑ พ.ย. ๖๒ มีข>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๒๕ ข>าว จากท่ีมี ๙ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๙-๒๕ ต.ค. ๖๒) ในมิติของ แนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ  เพ่ิมข้ึน  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีข>าวเชิงลบ ๑ ข>าว ในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๗ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๙-๒๕ ต.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง 

ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) แม>ทัพภาค ๔ กำชับครูฝ�กทหารใหม> เหมือนพ่ีดูแลน9อง-ระวังโรคลมร9อน, ๒) ศาลอุทธรณ+เพ่ิมโทษจำคุก พล.ท. มนัส คงแป�น จาก ๒๗ เป�น ๘๒ 

ป�, ๓) เร>งช>วย ๒๑ คนไทยถูกมาเลย+จับ , ๔) โฆษกกองทัพภาค ๔ แถลงคนร9ายลอบวางระเบิดรถยนต+ทหารพรานท่ี ๓๓ และ ๕) ทหารปะทะเดือด เด็ดหัว ๒ 'โจรใต9' 

เช่ือเพ่ิงวางระเบิดเสร็จ ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ย9อนเหตุบ้ึมเขย>ากรุง...เม่ือกลุ>มเคล่ือนไหวชายแดนใต9ร9ายกว>าท่ีคิด  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันท่ี ๒๖ ต.ค. ๖๒-๑ พ.ย. ๖๒ มีข>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๔๕ ข>าว จากท่ีมี ๒๙ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๙-๒๕ ต.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ เพ่ิมข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข>าวเชิงลบ ๕ ข>าว ในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๔ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๙-๒๕ ต.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9ม 

ความถ่ีมีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงท่ี ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) แอพเด>น: Pinsouq ตลาดฮาลาลบนโลกออนไลน+, ๒) อุตสาหกรรม จ.นราธิวาส จัดติวเข9ม สร9างสมาร+ท SME 

โอทอปไทยแลนด+ 4.0, ๓) เศรษฐกิจสีครามนิยามท>องเท่ียวย่ังยืน, ๔) จับแล9ว แฮกเกอร+มือป�วน ระบบ ชิมช9อปใช9 เฟส 2, ๕) บ๊ิกป�อมเร>งแก9ใต9'ยุติรุนแรง-ลดเหล่ือมล้ำ', ๖) 

นายกฯย้ำสร9างโอกาส3จชต. คงสิทธิปชช.เท>าเทียมกัน, ๗) กลุ>มประมงพ้ืนบ9านตือลาฆอปาลัส ตัวอย>างการรวมกลุ>มสหกรณ+ชาวประมงนราฯ, ๘) 

'ประวิตร'ติดตามงานปลูกไผ>-กาแฟสร9างรายได9เกษตรกรชายแดนใต9 และ ๙) โออาร+ ร>วมพัฒนาองค+ความรู9การปลูกกาแฟในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต9 

มุ>งยกระดับให9เป�นพ้ืนท่ีผลิตเมล็ดกาแฟโรบัสตาช้ันนำของโลก ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) Trump hits Thai seafood industry over worker rights, ๒) ชาวสวนย่ืนรัฐปรับ 

DRC ยางก9อนถ9วย 23 เป�น 46 บ. และ ๓) ผู9ปกครองแห>นำส่ิงของเข9า 'โรงจำนำ' ใช9จ>ายช>วงเปzดเทอม 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันท่ี ๒๖ ต.ค. ๖๒-๑ พ.ย. ๖๒ มีข>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๙ ข>าว จากท่ีมี ๑๓ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๙-๒๕ ต.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม>มีข>าวเชิงลบในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๑ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๙-๒๕ ต.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำ

ค>อนข9างคงท่ี ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ๒ สาวโอเกะค9ายาเสพติด, ๒) รวบแดงกำปงพ>อค9ายาบ9า, ๓) ปzดล9อมหมู>บ9านค9าใบกระท>อม 24 ชม., ๔) 

ป.ป.ส.ลุยปzดล9อมตรวจค9นรวบผู9ค9า, ๕) ตร.ยะลารวบ 6 ผู9ต9องหา พร9อมของกลางยาเสพติดมูลค>าเกือบ 3 ล9านบาท, ๖) ปzดล9อมแก�งค+ข้ียา 'จะนะ' ในสวนยางม่ัวสุมเสพยาบ9า, 

๗) ยึดกัญชาเน>า 336 กก. ถูกขนมาท้ิงริมถนนเมืองหาดใหญ>คาดขายไม>ได9ข้ึนรา และ ๘) กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9า 

รายงานผลการปฏิบัติงานเดินหน9าแก9ปxญหายาเสพติดในห9วง (1 พฤศจิกายน 2561 – 27 ตุลาคม 2562) ไม>มีข>าวเชิงลบ ในสัปดาห+น้ี 
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันท่ี ๒๖ ต.ค. ๖๒–๑ พ.ย. ๖๒ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ได9แก> ๑) Muslims in south Thailand mark 15 years since 'Tak Bai 

massacre' และ ๒) ชายแดนใต9 : จากเสียงปrนในศาลยะลา ถึงเสียงสะท9อนจากพ้ืนท่ีสีแดงชายแดนใต9 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันท่ี ๒๖ ต.ค. ๖๒–๑ พ.ย. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

             ในช>วงวันท่ี ๒๖ ต.ค. ๖๒–๑ พ.ย. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปxญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช>วงวันท่ี ๒๖ ต.ค. ๖๒–๑ พ.ย. ๖๒ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย ได9แก> ๑) 'โรม' ควง 'ช>อ' เยือนค>ายอิงคยุทธฯ ตามคดี 'อีซอมูซอ'-

ถามไฟใต9สงบเม่ือไหร>? และ ๒) 'ปzยบุตร'นำคณะรับฟxงปxญหาใต9 
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๔. ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* 
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ประเด็นข5าวเชิงลบ 

๑. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) 2 อส.รับเมาหนักยิงพ>อค9าหัวปลาดับคากระบะ ส>วนทหารหนุ>มยังปฏิเสธ จนท.แจ9ง 3 ข9อหาหนัก, ๒) 

กระหน่ำยิงพ>อค9าหัวปลาดับคารถกระบะพบ 1 ในคนร9ายเป�น อส., ๓) มือปrนเห้ียมล่ันไกดับหนุ>มใหญ>สงขลา คาดหักปมยาเสพติด, ๔) 5คนร9ายยิงดับหนุ>มมาเลย+, ๕) 

ข>าวสดท่ัวไทย: นราฯ-ยิงดับกลางสะพาน, ๖) ยิงมาเลย+  และ  ๗) กระหน่ำ5นัดยิงดับ หนุ>มมาเลย+ ร>างพรุนหน9ากุโบร+  

๒. สิทธิมนุษยชน ๑) Muslims in south Thailand mark 15 years since 'Tak Bai massacre'  และ  ๒) ชายแดนใต9 : จากเสียงปrนในศาลยะลา 

ถึงเสียงสะท9อนจากพ้ืนท่ีสีแดงชายแดนใต9  

๓. กระบวนการยุติธรรม ๑) “คืนความยุติธรรมให9ประชาชน” (9): ตามหลักการประชาธิปไตยศาลต9องยึดโยงกับประชาชน  และ  ๒) 

ปxญหากระบวนการยุติธรรมในชายแดนใต9  

๔. การบังคับใช*กฏหมาย ๑) 'โรม' ควง 'ช>อ' เยือนค>ายอิงคยุทธฯ ตามคดี 'อีซอมูซอ'-ถามไฟใต9สงบเม่ือไหร>?, ๒) 'ท่ันโรม'ควง'ช>อ-ปzยบุตร'เลียบค>ายอิงคยุทธฯ 

จ้ีคดี'อีซอมูซอ'-ถามกองทัพเม่ือไร'ไฟใต9'ดับ  และ  ๓) 'ปzยบุตร'นำคณะรับฟxงปxญหาใต9  

๕. เหตุร*ายรายวัน ๑) โจรใต9ระเบิดรถทหารพราน รับ'บ๊ิกป�อม'รุดเย่ียมศอ.บต., ๒) โจรใต9ลอบกัดวางบ้ึมทหารพรานเจ็บ 4 ท่ีบันนังสตา ต9อนรับ'บ๊ิกป�อม'ลงใต9, ๓) 

โจรใต9ปล9นรถอบต.วาง'คาร+บอมบ+' ยิงฐานชรบ. โดนซัดกลับเด็ดหัว2ศพ, ๔) ซุ>มข9างโรงพยาบาลยิงทหารพรานเจ็บท่ีรือเสาะ, ๕) นราฯระอุ-ซุ>มยิงอส.ทพ.บาดเจ็บ, ๖) 

บ้ึมทหาร, ๗) ปล9นรถ อบต.น้ำดำทำคาร+บอมบ+ถล>มหน9าโรงพักเก>าไม9แก>น, ๘) คอลัมน+ เลาะสนาม: ยุบทีมหนีปxญหา, ๙) ลอบบ้ึม  และ  ๑๐) โจรใต9บ้ึมรับ'บ๊ิกป�อม'  

๖. การเยียวยา ๑) 15 ป�ตากใบ: แผลกดทับในใจท่ีไม>เคยได9รับการรักษา, ๒) กวีประชาไท: ฝxนร9ายแห>งตาบา, ๓) บทเรียน: บทบาทคนนอก 15 ป� ตากใบ, ๔) นักศึกษาท่ี 

กทม. และปxตตานีรำลึก 15 ป�สลายชุมนุมตากใบ, ๕) 15 ป�ตากใบ...ใครหวาดระแวง?, ๖) 'สนมท.'รำลึก15ป�'ตากใบ', ๗) รำลึก'ตากใบ', ๘) 'สนมท.'รำลึก15ป�'ตากใบ', ๙) 

15 ป� ตายหมู>ท่ี 'ตากใบ' ความทรงจำโหดร9าย ใครรับผิดชอบ?  และ  ๑๐) 15 ป� ตายหมู>ท่ี 'ตากใบ' ความทรงจำโหดร9าย ใครรับผิดชอบ?  
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ประเด็นเชิงบวก 

๑. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทX ๑) ท9องถ่ินคว9ารางวัล'พระปกเกล9า'  และ  ๒) ประกาศผลรางวัลพระปกเกล9าป�'62,  

๒. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) ให9กำลังใจ  และ  ๒) 'ในหลวง-พระราชินี'พระราชทานดอกไม9-ตะกร9าส่ิงของแก>อาสาสมัครทหารพรานบาดเจ็บ,  

๓. กีฬา ๑) ขอคิดด9วยคน: Sports City นวัตกรรมกีฬา, ๒) คอลัมน+ ขอคิดด9วยคน: Sports City นวัตกรรมกีฬา, ๓) มี17ทีมก็เตะได9, ๔) ขอคิดด9วยคน: 

อุตสาหกรรมกีฬาไม>มีดีสรัปช่ัน, ๕) โฟกัสลูกหนังไทย: เจ9าลีกภูมิภาค, ๖) วัดโบสถ+ขายทีม, ๗) ช9างศึกลุยมินิแคมป, ๘) 

ประธาน'ปxตตานี'หวังพาทีมเล่ือนช้ันไปไทยลีกใน2ป�, ๙) 'หนูนาจอมโหด'ยิงเป�าชนะปxตตานียึดแชมปไทยลีก4  และ  ๑๐) 'กกท.' เปzดตัว 'โลโก9ใหม>' 

พลิกโฉมกีฬาไทยสู>ความทันสมัย ด9าน 'บ๊ิกก9อง' แถลงผลการดำเนินงานประจำป� 2562 ชูวิสัยทัศน+พัฒนากีฬาเพ่ือความเป�นเลิศสู>ระดับนานาชาติ 

ต>อยอดสู>ระดับอาชีพและสร9างมูลค>าทางเศรษฐกิจให9กับประเทศ,  

๔. ยาเสพติด ๑) เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: 2สาวโอเกะค9ายาเสพติด, ๒) เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: รวบแดงกำปงพ>อค9ายาบ9า, ๓) ปzดล9อมหมู>บ9านค9าใบกระท>อม24ชม., ๔) 

ป.ป.ส.ลุยปzดล9อมตรวจค9นรวบผู9ค9า, ๕) ตร.ยะลารวบ6ผู9ต9องหา พร9อมของกลางยาเสพติดมูลค>าเกือบ3ล9านบาท, ๖) ปzดล9อมแก�งค+ข้ียา 'จะนะ' ในสวนยางม่ัวสุมเสพยาบ9า, 

๗) ยึดกัญชาเน>า 336 กก.ถูกขนมาท้ิงริมถนนเมืองหาดใหญ>คาดขายไม>ได9ข้ึนรา  และ  ๘) กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9า 

รายงานผลการปฏิบัติงานเดินหน9าแก9ปxญหายาเสพติดในห9วง (1 พฤศจิกายน 2561 – 27 ตุลาคม 2562),  

๕. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) 'งานชักพระเบตง'คึกคัก..ชาวไทย-มาเลย+แห>ร>วมบุญ, ๒) ภาพ เก>า เล>าตำนาน: 'เงาะป�า'คนน้ี เคยเข9ามาอยู>ในวัง, ๓) คอลัมน+ ภาพ เก>า 

เล>าตำนาน: 'เงาะป�า'คนน้ี เคยเข9ามาอยู>ในวัง, ๔) SIY โชว+ 34 โครงการฝ�มือสภาเด็ก, ๕) วิสามัญบันเทิง: งานบุญ-งานบ9าน-งานเมือง, ๖) ศอ.บต.ทอดกฐินสามัคคีท่ียะลา, 

๗) คอลัมน+ ชมรมพระเคร่ือง: พระหลวงปู�ทวดรุ>นเลขใต9ฐาน, ๘) 'กริชรามันห+' สุดยอดหัตถศิลป วิจิตรงดงาม จากภูมิปxญญาแห>ง อ-รามัน จ-ยะลา, ๙) 

รับพระราชทานผ9าพระกฐิน  และ  ๑๐) เทศบาลนครยะลา คอนเสิร+ตผลงานนักดนตรีวงออร+เคสตร9าเยาวชน,  

๖. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) คอลัมน+ เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร, ๒) พยาบาลเบตงชวนว่ิงเพ่ือสุขภาพ, ๓) คิง เพาเวอร+ เช่ือในพลังคนไทย, ๔) ส่ีแยกข>าวย>อย: 

ชมฟรีภาพยนตร+วิทยาศาสตร+, ๕) คอลัมน+: สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ: ฟxกข9าว พืชพ้ืนบ9านคุณค>ามหาศาล๖) มรภ.ยะลาเปzดศูนย+จิตอาสาเพ่ือสังคม, ๗) 

มรภ.ยะลาเปzดศูนย+จิตอาสาเพ่ือสังคม, ๘) วันพยาบาล, ๙) รณรงค+, ๑๐) ยอดบริจาคก9าวคนละก9าววภาคใต9ล>าสุดแตะ 39 ล9านบาท, ๑๑) สดจากเยาวชน: 

เด็กคือความหวังหัวใจแห>ง 'บูโด', ๑๒) คอลัมน+ สดจากเยาวชน: เด็กคือความหวังหัวใจแห>ง 'บูโด', ๑๓) ยอดทะลุ22ล9าน! 
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ดาราคนดังร>วมว่ิง'ก9าวคนละก9าว'จากพังงามุ>งหน9าสู>'ภูเก็ต', ๑๔) 'หมอต๋ี' ชวนคนไทยออกกำลังกาย นำนักว่ิงกว>า 4,000 คน 'ว่ิงลดโรค' พร9อมบริจาคเงินช>วย 'พ่ีตูน', ๑๕) 

'คิง เพาเวอร+'สนับสนุน 'ก9าวต>อไปด9วยพลังเล็กๆ', ๑๖) 30 ป� ชัยชนะแห>งการพัฒนา หน9าท่ีของพวกเราคือรักษาแผ>นดิน, ๑๗) คิง เพาเวอร+ เช่ือในพลังคนไทย 

ขนทัพนักเตะ Fox Hunt และพนักงานกลุ>มบริษัท คิง เพาเวอร+ ร>วมว่ิงระดมทุนในโครงการ 'ก9าวต>อไปด9วยพลังเล็กๆ' ภาคใต9 ณ จังหวัดภูเก็ต, ๑๘) จังหวัดปxตตานี 

ขับเคล่ือนโครงการเพ่ิมทักษะด9านอาชีพแก>นักเรียนครอบครัวยากจนท่ีไม>ได9เรียนต>อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ, ๑๙) โครงการ SIY โชว+ 34 

โครงการฝ�มือสภาเด็กเยาวชนตำบล พร9อมเผย 'มหัศจรรย+หูช9างแปลงร>าง' ฝ�าโจทย+หิน ซิวท่ีหน่ึง จากเวที SIY Expo, ๒๐) 

'สสวท.'ชวนชมฟรี!ภาพยนตร+วิทยาศาสตร+ช้ันดีจากท่ัวโลก 1 พ.ย.-23 ธ.ค.น้ี, ๒๑) กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9า ร>วมกับ ม.ราชภัฏยะลา จัดโครงการ “บริจาคโลหิต 

เพ่ือเพ่ือนมนุษย+”  และ  ๒๒) โรงเรียนบ9านกระอาน ส>งเสริมประชาชน “ลงแขก ดำนา” ร>วมสืบสานการปลูกข9าวให9คงอยู>กับชุมชน ภายใต9โครงการ “โรงเรียนยุวชาวนา 

ป� 3” กิจกรรม,  

๗. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) แจงโอนเงินส>วนต>างประกันรายได9, ๒) แอพเด>น: Pinsouq ตลาดฮาลาลบนโลกออนไลน+, ๓) ทะเลหมอก, ๔) 

อุตสาหกรรมจ.นราธิวาสจัดติวเข9ม สร9างสมาร+ทSMEโอทอปไทยแลนด+4.0, ๕) คอลัมน+ แอพเด>น: Pinsouq ตลาดฮาลาลบนโลกออนไลน+, ๖) คอลัมน+ วิจัยใต9ห้ิง: 

เศรษฐกิจสีครามนิยามท>องเท่ียวย่ังยืน, ๗) ภาพข>าว: ใต9ข้ึนเหนือ, ๘) จับแล9ว แฮกเกอร+มือป�วน ระบบ ชิมช9อปใช9 เฟส 2, ๙) รวบ 

นศ.วิทยาลัยอาชีพปxตตานีป�วน"ชิมช9อปใช9" ชาวบ9านแฉมีหักหัวคิว, ๑๐) ลุยต>อชิมช9อปใช9เฟส3-รัฐบาลชักติดใจ, ๑๑) เดินหน9าตลาดออนไลน+, ๑๒) 

บ๊ิกป�อมเร>งแก9ใต9'ยุติรุนแรง-ลดเหล่ือมล้ำ', ๑๓) นายกฯย้ำสร9างโอกาส3จชต. คงสิทธิปชช.เท>าเทียมกัน, ๑๔) กลุ>มประมงพ้ืนบ9านตือลาฆอปาลัส 

ตัวอย>างการรวมกลุ>มสหกรณ+ชาวประมงนราฯ, ๑๕) เดลินิวส+ 30 ต.ค.สมคิดล่ันปมตัด'จีเอสพี'ยังต>อรองได9, ๑๖) 'ประวิตร'ติดตามงานปลูกไผ>-

กาแฟสร9างรายได9เกษตรกรชายแดนใต9, ๑๗) 'ประวิตร' ลุย 'ยะลา' ติดตามการขับเคล่ือน ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก, ๑๘) โออาร+ 

ร>วมพัฒนาองค+ความรู9การปลูกกาแฟในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต9 มุ>งยกระดับให9เป�นพ้ืนท่ีผลิตเมล็ดกาแฟโรบัสตาช้ันนำของโลก, ๑๙) 

ไทยโชว+แผนเช่ือมระบบรางเพ่ือนบ9าน เวทีอาเซียนซัมมิท  และ  ๒๐) สิงห+สร9างสรรค+คนทีวี เปzดเวทีอบรมเข9ม VLOG THAILAND เท่ียวไทยไปให9สุด,  

๘. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยXสิน ๑) ศาลอุทธรณ+เพ่ิมโทษ พล.ท.มนัสค9ามนุษย+, ๒) เร>งช>วย33คนไทยถูกมาเลย+จับ, ๓) 

แม>ทัพภาค4กำชับครูฝ�กทหารใหม> เหมือนพ่ีดูแลน9อง-ระวังโรคลมร9อน, ๔) เพ่ิมโทษแก�งค9ามนุษย+55ราย 'พล.ท.มนัส'อ>วมจำคุก82ป�, ๕) คดีค9ามนุษย+ : 

ศาลอุทธรณ+เพ่ิมโทษจำคุก พล.ท. มนัส คงแป�น จาก 27 เป�น 82 ป�, ๖) เร>งช>วย21คนไทยถูกมาเลย+จับ, ๗) ปล>อยแล9ว 5 คน! ผู9ค9าชาวไทยถูกจับในมาเลย+, ๘) 
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ตม.โชว+จับต>างด9าว ลอบทำงานผิดกม. มือฉกกล9องนทท. ติดแบล็กลิสต+อีก2, ๙) 'ตม.สตูล'บูรณาการร>วมจับกุมผู9ต9องหาตามหมายจับ'ค9ามนุษย+', ๑๐) โฆษกกองทัพภาค4 

แถลงคนร9ายลอบวางระเบิดรถยนต+ทหารพรานท่ี33, ๑๑) 'ตม.ปxตตานี'ลุยกวาดล9างอาชญากรรม จับกัมพูชาหนีเข9าเมืองคาป�าละเมาะ, ๑๒) รอบร้ัวเมืองใต9 : 31 ตุลาคม 

2562, ๑๓) ทหารปะทะเดือดเด็ดหัว2'โจรใต9' เช่ือเพ่ิงวางระเบิดเสร็จ, ๑๔) สรุปส>งฟ�อง 21 ผู9ต9องหาบ้ึมกรุง จับได9 3 - ออกหมายแดงอินเตอร+โพล, ๑๕) 

อุทธรณ+แก9เพ่ิมโทษจำคุกคดีค9ามนุษย+ชาวโรฮิงญา พล.ท.มนัส จาก 27 ป� เป�น 82 ป� จำเลยคนอ่ืนถูกเพ่ิมโทษ, ๑๖) รีบๆ กันหน>อย เด๋ียวโทรศัพท+จะใช9งานไม>ได9นะจ�ะ...., 

๑๗) กองทัพภาคท่ี 4 แถลงความคืบหน9าการช>วยเหลือ คนไทยท่ีถูกทางการมาเลเซียจับกุม, ๑๘) ลงทะเบียน ชิม ช็อป ใช9 กันแล9ว อย>าลืมไปลงทะเบียน ซิม 2 แชะ 

ยืนยันตัวตนกัน นะจ�ะเหลือ อีกแค> 5 วัน แล9วจ9า ..., ๑๙) นวลปรางกลางดงระเบิด วางงานดาราศาสตร+มาเป�นตร.หญิงพิสูจน+หลักฐานในยะลา, ๒๐) กอ.รมน.ภาค 4 

ส>วนหน9า แจงเหตุคนร9ายลอบวางระเบิด และยิงเจ9าหน9าท่ีชุดปฏิบัติ จรยุทธ+ พ้ืนท่ียะลา และนราธิวาส, ๒๑) มอบนโยบายหน>วยฝ�ก เน9นย้ำการฝ�ก 

สอดรับนโยบายของหน>วยเหนือ สร9างวิทยาลัยลูกผู9ชาย เปรียบ "ทหารใหม>เสมือนลูกหลาน"  และ  ๒๒) ผบ.ฉก.ยะลา กำชับเจ9าหน9าท่ีเพ่ิมความเข9ม 

พร9อมจัดระเบียบพ้ืนท่ีชายแดน ป�องกันการลับลอบขนสินค9าหนีภาษี สินค9าเกษตรท่ีรัฐบาลควบคุม 

รวมท้ังป�องกันผู9ก>อเหตุรุนแรงท่ีจะเข9ามาสร9างสถานการณ+ในประเทศไทย,  

๙. ความร5วมมือไทย-มาเลยX ภาพข>าว: ถกกชภ.ไทย-มาเลฯ  

๑๐. การเมือง ๑) 'วุฒิสภา'สัญจรพบชาวใต9, ๒) ข>าวส้ัน: 'บ๊ิกป�อม' ยกคณะลงปxตตานี-ยะลา 26 ต.ค., ๓) ศอ.บต.ต9องเป�น 'หัวหอก' ดับไฟใต9 ด9วยการเมือง-พัฒนา 

กอ.รมน.ภาค 4 ต9องมี 'ยุทธศาสตร+' มากกว>ายุทธการ, ๔) ชูชาติตอกก�วนแก9มาตรา1 ม.116ถอนแจ9งความไม>ได9, ๕) คอลัมน+ อ>านเอาเร่ือง: 'วันนอร+' กับไฟใต9, ๖) 

สวน'สุชาติ'ย่ืนค9าน 'ชวน'ยัน 'ธนาธร'น่ังกมธ.ได9, ๗) สังคมการเมือง: ฝ�ายค9านโหมโรง ประชาชาติครบ 1 ป�, ๘) คอลัมน+ สังคมการเมือง: ฝ�ายค9านโหมโรง ประชาชาติครบ 

1 ป�, ๙) โฟกัส 'บ๊ิกแดง' ทายาท 'นายกฯ' คู>ชิง เก9าอ้ี 'พ่ีตู>' หลัง 'บ๊ิกตู>' เตือน เป�น 'นายกฯ' มัน ไม>ง>าย !, ๑๐) 'พรรคประชาชาติ' จัดเต็ม 'งานสัมมนาครบรอบ 1 ป�' ท่ี 

ปxตตานี, ๑๑) คอลัมน+ พาราสาวะถี, ๑๒) 'วันนอร+' ล่ัน 'ประชาชาติ' พร9อมสร9างสังคมสันติสุข  และ  ๑๓) วุฒิสภาเปzดเวทีเสวนา จับเข>าคุยกับนึกศึกษา 

หนุนความรู9เร่ืองสภาฯ และยุทธศาสตร+ชาติ 20 ป�,  

๑๑. การศึกษา ๑) คอลัมน+: ไทยมองไทย: นักศึกษาเล>าเร่ือง ครูทำให9หัวใจพองโต(4), ๒) คอลัมน+ กรุงเทพมอนิเตอร+: สสวท.ชวนชมเทศกาลหนังวิทย+เร่ิม 1 พ.ย.น้ี  และ  

๓) ติดอาวุธ 'Coding' ครูท่ัวไทย,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต5อสถานการณX จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกท่ีมีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จาก ๒.๓๓ ในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๙ 

-๒๕ ต.ค. ๖๒) เป�น ๑.๗๓ ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงท่ี 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต5างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๒๖ ต.ค. ๖๒ – ๑ พ.ย. ๖๒ 

       ประเด็นข>าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9ในรอบสัปดาห+น้ี พบว>า มีเฉพาะส่ือมาเลเซียท่ีรายงาน ประเด็นแรก เป�นข>าวเหตุการณ+กลุ>มผู9ก>อความไม>สงบลอบวาง

ระเบิดแสวงเคร่ืองโจมตีรถยนต+ท่ี อ.บันนังสตา จ.ว.ย.ล. เป�นเหตุให9ทหารพรานได9รับบาดเจ็บ ๔ นาย สำนักข>าวเบอร+นามา ต้ังข9อสังเกตุว>า เหตุการณ+ดังกล>าวเกิดข้ึนในวัน

เดียวกับท่ีพลเอกประวิตร วงษ+สุวรรณ เดินทางไปร>วมประชุมรับฟxงรายงานสรุปโครงการพัฒนา จชต. ท่ี ศูนย+อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต9 ท่ี จ.ว.ย.ล. 

เบอร+นามา รายงานเม่ือวันท่ี ๓๑ ต.ค. ว>า ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต9 และ ส่ีอำเภอใน จ.ว.ส.ข. เดินทางไปลงทะเบียนซิมโทรศัพท+มือถือพร9อมพิสูจน+อัตตลักษณ+

ด9วยภาพถ>ายหน9าตรง ท่ีศูนย+บริการโทรศัพท+มือถือกันอย>างเนืองแน>น เน่ืองจากเป�นวันสุดท9ายของการลงทะเบียนพิสูจน+อัตตลักษณ+ 

      เกิดเหตุคนร9ายจุดประทัดโยนใส>ป�อมตำรวจมาเลเซียท่ีพรมแดนปาดังเบซาร+ ซ่ีงเจ9าหน9าท่ีมาเลเซียเช่ือว>า คนร9ายคาดว>าเป�นคนไทยท่ีไม>พอใจการทำงานปราบปราม

การลักลอบขนใบกระท>อมเข9าประเทศไทย 

      ส่ือมาเลเซียหลายแห>งรายงานข>าว ชาวมาเลเซียท่ีมีภูมิลำเนาอยู>ท่ีรันตูปxนยังเมืองชายแดนติด อ.สุไหงโกลก ถูกยิงเสียชีวิตท่ีสุไหงโกลก 

      รัฐบาลท9องถ่ินรัฐเคดาห+สนับสนุนให9ผู9ประกอบการธุรกิจขยายตลาดเข9าสู>จังหวัดชายแดนภาคใต9ของไทยเพ่ือเป�นฐานเข9าสู>ภูมิภาคอ่ืนในประเทศไทย 

 

๕.๑ สำนักข>าวเบอร+นามา รายงานเม่ือวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ว>า เกิดเหตุผู9ก>อความไม>สงบลอบวางระเบิดแสวงเคร่ืองโจมตีรถยนต+ทหารพรานท่ีอ.บันนังสตา จ.ยะลา เป�นเหตุให9

ทหารพรานได9รับบาดเจ็บ ๔ นาย  

เบอร+นามา รายงานว>า เหตุการณ+ดังกล>าวเกิดข้ึนวันเดียวกันกับท่ีพลเอกประวิตร วงษ+สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเดินทางไปประชุมรับฟxงสรุปโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ

ในจชต.ท๋ี ศอ.บต. จังหวัดยะลา 

พลตำรวจตรีปราบพาล มีมงคล ผู9บังคับการตำรวจภูธร จ.ยะลา เปzดเผยว>า เหตุระเบิดเกิดข้ึนเวลา ๙.๔๐ น. และระบิดแสวงเคร่ืองมีน้ำหนักประมาณ ๑๐ ถึง ๑๕ กิโลกรัม 

จุดระเบิดด9วยวิทยุส่ือสาร 

 (Four rangers were injured in a bomb explosion in Bannang Sata, Yala, South Thailand today. 

The incident has disrupted the visit of Thailand's Deputy Prime Minister General Prawit Wongsuwan to Pattani and Yala to review development 

projects. 
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Yala district police chief Major-Gen Prabpal Meemongkol said the four rangers were hit at Kampung Wang Hin at about 9.40am (local time) as 

they were riding a four-wheel drive on their way home from the hospital to the ranger headquarters. 

“The homemade bomb weighing 10 to 15 kilos is believed to have been placed on the roadside and was triggered using a walkie-talkie. 

“When police arrived at the scene, they found the four rangers injured. The four-wheel drive was badly damaged and the blast left a huge 

hole in the road,” he said when contacted here today. 

The four rangers were rushed to Benang Sata Hospital for treatment.) 

ท่ีมาข9อมูล ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1783481 

 

 

๕.๒ The Star ส่ือมาเลเซีย รายงานเม่ือวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ว>า เกิดเหตุชายชาวมาเลเซียวัย ๒๘ ป� ช่ือโมฮัมหมัด ไฟซาล ภูมิลำเนาอยู>ท่ีรันตู ปxนยัง เมืองชายแดนติดอำเภอสุ

ไหงโกลก ถูกยิงด9วยอาวุธปrนเสียชีวิตท่ีหน9าสุสานแห>งหน่ึงในอ.สุไหงโกลก 

พนักงานสอบสวนสภ.สุไหงโลก ให9ข9อมูลว>า ผู9เสียชีวิตมีเร่ืองทะเลาะวิวาทกับชาย ๕ คน ก>อนถูกยิงด9วยอาวุธปrนจำนวน ๕ นัด จนเสียชีวิต ส>วนคนร9ายหลบหนีไปด9วยรถ

มอเตอรฺไซค+ ๒ คัน 

(A Malaysian was found dead with multiple gunshot wounds in front of a cemetery in Sungai Golok, Narathiwat, southern Thailand. 

The victim, identified as Mohamad Faisal, 28, from Rantau Panjang, Kelantan, is believed to have been shot dead after a fight with a group of 

men. 

Sungai Golok police station Investigation Division assistant chief of police Capt Pol Jaturon Thongkliang said five shots were fired at the victim’s 

head, face, chest and legs. 
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Jaturon said the victim’s body, which was found early yesterday, was taken to Sungai Golok Hospital for post-mortem. 

He said preliminary investigations found that the victim had earlier quarrelled with five men near the scene. 

“Witnesses said the victim was trying to escape from the five men. Two of them fired shots at the victim, causing him to fall. The five men ก

escaped on two motorcycles, ” he said.) 

 

ท่ีมาข9อมูล ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/10/28/malaysian-shot-dead-in-south-of-thailand 

 

๕.๓ สำนักข>าวเบอร+นามา รายงานเม่ือวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ว>า ได9เกิดเหตุคนร9ายจุดประทัดโยนใส>ป�อมปฏิบัติการของหน>วยรักษษการณ+ชายแดนท่ีปาดังเบซาร+ รัฐปะลิส คร้ัง

แรกเวลา ๑๑.๒๐ น. เป�นเหตุให9กระจกป�อมรักษาการณ+แตกเสียหาย และอีกลูกกระทบพนักป�อมรักษาการณ+ และคร้ังท่ี ๒ คนร9ายจุดประทัดโยนใส>เจ9าหน9าท่ี อย>างไรก็

ตามไม>มีผู9ใดได9รับบาดเจ็บ  

รองผู9บัญชาการกองพล PGA ของมาเลเซีย ระบุว>า คนร9ายคาดว>าเป�นคนไทยท่ีไม>พอใจการปราบปรามการลักลอบขนใบกระท>องมเข9าประเทศไทย ซ่ึงถูกเจ9าหน9าท่ีมาเลเซีย

ปราบปรามอย>างหนัก ท้ังน้ีได9มีการแจ9งเหตุการณ+ดังการณ+ให9เจ9าหน9าท่ีฝ�ายไทยและแจ9งความกับตำรวจไทยแล9ว 

A General Operations Force (PGA) guard post near the Malaysia-Thai border here, was attacked this morning with firecrackers by a group of 

people believed to be Thai nationals. 

In a statement, PGA northern brigade commander SAC Abdul Ghani Mohamad Ji said the post was attacked with four firecrackers. 

The first two were fired at about 11.20am, with one breaking a mirror, and the other hitting a wall of the post. 

At about 12.40 pm, the two other firecrackers were fired towards PGA personnel who were in the midst of building a barricade. 

No one was hurt in the incident, said Abdul Ghani, adding that the attack was believed to have been meant to scare the team which had 

successfully foiled an attempt to smuggle 'ketum' leaves into Thailand. 
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The Thai authorities have been informed of the incident and a police report has been lodged. 

 

ท่ีมาข9อมูล ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1783804 

 

๕.๔ สำนักข>าวเบอร+นามา รายงานเม่ือวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ว>า ประชาชนในจังหวัดปxตตานี ยะลา นราธิวาส และส่ีอำเภอในจังหวัดสงา คือ เทพ นาทวี จะนะ และสะบ9าย9อย 

พากันไปจดทะเบียนซิมโทรศัพท+มือถือพร9อมพิสูจน+อัตตลักษณ+บุคคลด9วยภาพถ>ายใบหน9า ณ.จุดบริการของบริษัทผู9ให9บริการโทรศัพท+มือถือกันอย>างคับค่ังเน่ืองจากเป�น

วันสดุท9ายการของการลงทะเบียน ซ่ึงหากพ9นกำหนดโทรศัพท+มือถือจะไม>สามารถใช9งานได9 

ทางด9านพันเอกปราโมทย+ พรหมอินทร+ โฆษกกอ.รมน.ภาค ๔ ส>วนหน9า เปzดเผยว>า การลงทะเบียนด9วยระบบพิสูจน+อัตตลักษณ+บุคคล เป�นระบบท่ีป�องกันมิให9พลเมืองดีถูก

นำหลักฐานไปจดทะเบียนใช9งานโทรศัพท+มือถือ ซ่ึงท่ีผ>านมาพบว>ามีผู9บริสุทธ์ิถูกนำหลักฐานไปแอบอ9างจดทะเบียนและนำโทรศัพท+ไปใช9ก>อเหตุจุดระเบิดแสวงเคร่ือง 

อย>างไรก็ตามนักสิทธิมนุษยชนจำนวนหน่ึงก็ออกมาคัดค9านโดยอ9างว>า การจดทะเบียนซิมโทรศัพท+ด9วยระบบพิสูจน+อัตตลักษณ+บุคคลเป�นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 

(Handphone users in the three restive provinces of southern Thailand -- Pattani, Yala and Narathiwat - and four districts in Songkhla made a 

rush to register SIM card with photo before their telephone service is terminated tomorrow. 

Today is the last day for SIM card registration exercise in the three provinces and the districts of Sabayoi, Chanak, Nathavi and Thepa in 

Songkhla, which began on June 18. 

The telecommunication companies’ customer service centres were packed with customers wishing to make last-minute registrations. 

Earlier, the National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) Thailand had issued a directive for handphone users to make 

the compulsory SIM card registration accompanied with a photo of the user. 

Previously, Military 4th Division spokesman Colonel Pramote Prom-in said the step was the best mechanism to stop actions of some locals who 

were used as scapegoats by members of armed groups. 
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Pramote said the authorities found many violence incidents in southern Thailand were using handphone signal for the purpose of triggering the 

explosion. 

In addition, he said the move would assist the relevant authorities in identifying the armed criminals, who used mobile phone signal to 

detonate homemade explosives in southern Thailand. 

However, human rights activists viewed the move as violation of human rights of the provinces’ majority Muslim population.) 

 

 

ท่ีมาข9อมูล ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1785040 

 

๕.๕ New Straits Times ส่ือมาเลเซียรายงานเม่ือวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ว>า รัฐบาลรัฐเคดาห+กำลังขมักเขม9นหาทางช>วยสนับสนุนผู9ประกอบการธุรกิจให9ขยายตลาดสินค9าเข9าสู>

จังหวัดชายแดนภาคใต9ของไทย 

ดร.อิสมาอิล สาและ ประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข พัฒนาชนบท และบริษัทท่ีรับการสนับสนุนจากรัฐบาล บอกว>า เคดาห+เป�นรัฐพรมแดนท่ีใกล9ชิดกับประเทศไทย 

ประชาชนของท้ังสองประเทศเป�นพ่ีน9องกัน ดังน้ันนักธุรกิจในรัฐเคดาห+จึงมีความได9เปรียบในแง>น้ี และควรใช9ประโยชน+น้ีขยายธุรกิจเข9าสู>จังหวัดชายแดนภาคใต9เพ่ือเป�น

ฐานขยายตลาดเข9าสู>ภิภาคอ่ืนของประเทศไทย 

(The Kedah government aims to help its local entrepreneurs penetrate the Southern Thailand market and help them boost their business. 

Datuk Dr Ismail Salleh, who is the state Health, Rural Development and Government-Linked Companies Committee chairman, said Kedah wants 

local entrepreneurs to broaden their horizons in terms of exploring new markets. 

“Kedah is a border state and we have communities with families on both sides of the border. Our close proximity with our neighbour Thailand 

is an advantage. 
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“Local entrepreneurs should think about entering the Southern Thailand market and test their products there. Gain a foothold and then 

expand northward from there,” he said at the Kedah Global Gateway event launch, held at the Hotel Seri Malaysia here today.) 

ท่ีมาข9อมูล ; https://www.nst.com.my/news/nation/2019/10/533885/kedah-entrepreneurs-urged-enter-southern-thailand-market 

 

 

 

 

 

 
 
 


