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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช>วงวันท่ี ๒๘ ก.ย. ๖๒-๔ ต.ค. ๖๒ พบว>า มีข>าวเชิงบวก ๑๘๗ ข>าว จาก

ท่ีมี ๑๘๕ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๑-๒๗ ก.ย. ๖๒) ในส>วนของข>าวเชิงลบท่ีเก่ียวข9องกับ จชต. มีข>าวเชิงลบ ๖๙ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๔๒ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๑-๒๗ 

ก.ย. ๖๒)  

          ประเด็นข5าวเชิงลบ ได*แก5  

๑) เหตุร*ายรายวัน: ๑) ด>วน! โจรใต9ลอบกัด ซุ>มยิง 'รอง สวป.สภ.บาเจาะ' เสียชีวิตคาท่ี และ ๒) ยิงดับผู9ช>วย ผญบ.หญิง น9องสาวเป_น ชรบ.สาหัส 

๒) ทุจริตคอรัปช่ัน: สอบ ๕ วิทยาลัยพยาบาลใต9ใช9งบสุดแพงดูงานอังกฤษ 

๓) การเมือง: ๑) อดีตผู9พิพากษาศาลฎีกาถาม 'ส9มหวาน-เพ่ือไทย' จะแก9 รธน.มาตรา ๑ ล9มราชอาณาจักรไทยหรือไม>, ๒) 'ชลิตา' ถอดเทปคำต>อคำเคลียร+ 

ปมแสดงความเห็นการแก9ไข รธน., ๓) ฝiายแค9นเยือนปjตตานี ฉะจนท.รัฐเอ้ือประโยชน+ ลอยแพประมงพ้ืนบ9าน, ๔) ทุ>มม่ันคง-ลดกระตุ9นศก.สับงบปm63 และ ๕) 

เวทีฝiายค9านถล>มรัฐ อ9างต้ังแต>ปฏิวัติ ไร9พลวัตดับไฟใต9 

ประเด็นข5าวเชิงบวก ได*แก5  

๑) การพูดคุยเพ่ือสันติสุข:  รายงานพิเศษ: เปrด 'ปกเขียว 'พูดคุยสันติสุขฯ ส>งต>อ 'ข9อมูล-ต้ังโจทย+' ดับไฟใต9, 

๒) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยRสิน: ๑) ล็อกจับอุสตาซ แกนนำบีอาร+เอ็น, ๒) เร>งช>วย นศ. ถูกจับในอียิปต+ กต. เผยรอผลสอบโยงไอเอส-

เตือนคนไทยปฏิบัติตามกฎ, ๓) ยันลงทะเบียนซิมไม>กระทบสิทธ์ิ, ๔) เข9าใจผิด กอ.รมน.ภาค ๔ สน.ตรวจแล9วไม>พบทุจริตเบ้ียเล้ียงทหาร, ๕) 

จนมุมเพราะซิมมือถือ...รวบน9าแกนนำมาราฯ หนีหมายจับสลับก>อเหตุนาน ๑๔ ปm!, ๖) พบกลุ>มมูหะหมัดอาดิรันวางแผนยิงรองสว.ป.บาเจาะเสียชีวิต, ๗) ปะทะเดือด!! 

คนร9ายซุ>มยิงทหารนราฯ ขณะลาดตระเวณ ไร9เจ็บ-ตาย, ๘) ห้ิวผู9ต9องหามือบ้ึม-ซุ>มยิง จนท.มอบให9ดีเอสไอ หลังพบเป_นบุคคลตามหมายจับ, ๙) ชาวบ9านบาเจาะ นราธิวาส 

ร>วมแสดงพลังไม>เห็นด9วยกับความรุนเเรงในทุกรูปแบบ และ ๑๐) เจ9าหน9าท่ีคุมตัวผู9ต9องสงสัยคดีความม่ันคง ทำแผนประกอบคำรับสารภาพเหตุเผาศูนย+ฮอนด9า ปjตตานี ปm’

๕๕ 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

2 

๓) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) ดัชนีเช่ือม่ัน ๑๔ จว.ภาคใต9ปรับตัวดีข้ึน, ๒) ๑๐ พิกัดแชะภาพใน ๓ สวนสวยกลางเมืองท่ีสายว่ิงไม>ควรพลาด, ๓) 

'สะเตyะศรีเมือง' สะเตyะเล่ืองช่ือท่ีเมืองปjตตานี, ๔) เตรียมรับโครงการปลูกไผ> ๓ แสนไร> เกาหลีใต9เล็งต้ั งรง.ถ>านชีวมวล ๒ แห>งในยะลา และ ๙) ศอ.บต.จัดรวมพล 'Digital 

Network' ติวปชช.สร9างอาชีพ  

๔) ยาเสพติด: ๑) จับ ๓ นักค9ายาบ9าวัยเกษียณ! ซุกเบาะกระบะ แถสงสัยตำรวจยัดยา, ๒) ศอ.ปส.จชต. แถลงข>าวการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู9ผ>านการบำบัดรักษา 

และ ฟ��นฟูสมรรถภาพผู9ติดยาเสพติดในพ้ืนท่ี จชต. และ ๓) กอ.รมน.ภาค ๔ ส>วนหน9า รายงานผลการปฏิบัติงานเดินหน9าแก9ปjญหายาเสพติดในห9วง (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

– ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒) 

        จากสถานการณ+ข>าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกท่ีมีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จาก ๒.๒๒ ในสัปดาห+ท่ีแล9ว 

(๒๑ - ๒๗ ก.ย. ๖๒) เป_น ๑.๖๔ ในสัปดาห+น้ี  

 ในส5วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต5างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๒๘ ก.ย. ๖๒ – ๔ ต.ค. ๖๒ ดังน้ี 

 ประเด็นนักศึกษาไทยในประเทศอียิปต+ถูกจับกุมข9อหาพัวพันกับกลุ>มก>อการร9ายท่ีเรียกตัวเองว>า “กลุ>มรัฐอิสลาม” หรือ ISIS เร่ืองน้ีนายกรัฐมนตรียืนยันว>า ไม>

เก่ียวข9องกับสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9  เช>นเดียวกับรองเลขาธิการจุฬาราชมนตรี และ นักวิชาการผู9เช่ียวชาญปjญหาความขัดแย9งในจังหวัดชายแดนภาคใต9 ท่ีพูด

เป_นเสียงเดียวกันว>า มุสลิมใน จชต. เป_นมุสลิมจารีต ท่ีไม>มีแนวทางสอดคล9องกับ ISIS ประเด็นน้ีได9รับความสนใจจากส่ือมาเลเซีย benarnews และ bbc thai 

          ส่ือมาเลเซีย รายงานปฏิบัติการของหน>วยงานความม่ันคงชายแดนมาเลเซีย-ไทย ดำเนินการจับกุมสินค9าหนีภาษี ท้ังการลักลอบนำเข9าวัว และ บุหร่ี จากประเทศ

ไทยลักลอบนำเข9าทางพรมแดนด9านแม>น้ำโกลก 

          Benarnews. รายงานว>า ผู9บัญชาการตำรวจสันติบาลยืนยันกับกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สภาผู9แทนราษฎร ยกเลิกการดำเนินการขอข9อมูลนักศึกษามุสลิมจาก

มหาวิทยาลัยหลายแห>ง แล9ว 
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๒. ผลการวิเคราะหRสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธR ประจำวันท่ี ๒๘ ก.ย. ๖๒–๔ ต.ค. ๖๒ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข5าวเชิงบวก และประเด็นข5าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันท่ี ๒๘ ก.ย. ๖๒-๔ ต.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงบวก (เส9นทึบสีเขียว) ๑๘๗ ข>าว จากท่ีมี ๑๘๕ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๑-๒๗ ก.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงท่ี ในส>วนของข>าวเชิงลบท่ีเก่ียวข9องกับ จชต. (เส9นทึบสีแดง) มีข>าวเชิงลบ ๖๙ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๔๒ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว 

(๒๑ ๒๗ 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/ปg จำนวนข5าวเชิงบวก (1) จำนวนข5าวเชิงลบ (2) ค5าสัดส5วน (3)=(1)/(2) 

2019-09-21 30 1 30 

2019-09-22 33 1 33 

2019-09-23 24 5 4.8 

2019-09-24 25 5 5 

2019-09-25 28 12 2.33 

2019-09-26 24 10 2.4 

2019-09-27 21 8 2.63 

 26.43 6 4.41 

2019-09-28 20 16 1.25 

2019-09-29 13 7 1.86 

2019-09-30 32 3 10.67 

2019-10-01 33 6 5.5 

2019-10-02 26 9 2.89 

2019-10-03 40 17 2.35 

2019-10-04 23 11 2.09 

 26.71 9.86 2.71 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ5งเล็ง ในช5วงวันท่ี ๒๘ ก.ย. ๖๒–๔ ต.ค. ๖๒ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช>วงวันท่ี ๒๘ ก.ย. ๖๒-๔ ต.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงบวก ๓ ข>าว จากท่ีมี ๓ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๑-๒๗ ก.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ 

ลดลงเล็กน9อย ในส>วนของข>าวเชิงลบท่ีเก่ียวข9องกับ จชต. ไม>มีข>าวเชิงลบ ท้ังในสัปดาห+น้ี และในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๑-๒๗ ก.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงท่ี ไม>มีข>าวเชิงลบ ในสัปดาห+น้ี  ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก>  รายงานพิเศษ: เปrด 'ปกเขียว' พูดคุยสันติสุขฯ ส>งต>อ 'ข9อมูล-ต้ังโจทย+' 

ดับไฟใต9 
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันท่ี ๒๘ ก.ย. ๖๒-๔ ต.ค. ๖๒ มีข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๑๒ ข>าว จากท่ีมี ๘ ข>าว ในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๑-๒๗ ก.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

เพ่ิมข้ึน ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) ด>วน! โจรใต9ลอบกัด ซุ>มยิง 'รอง สวป.สภ.บาเจาะ' เสียชีวิตคาท่ี และ ๒) ยิงดับผู9ช>วย ผญบ.หญิง น9องสาวเป_น 

ชรบ.สาหัส 
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๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันท่ี ๒๘ ก.ย. ๖๒-๔ ต.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๒๒ ข>าว จากท่ีมี ๗ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๑-๒๗ ก.ย. ๖๒) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพ่ิมข้ึน ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีข>าวเชิงลบ ๔๓ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๘ ข>าว ในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๑-๒๗ ก.ย. ๖๒) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพ่ิมข้ึน ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) แก9รัฐธรรมนูญ : กอ.รมน. งัดกฎหมายอาญา ม.๑๑๖ แจ9งความฝiายค9าน-นักวิชาการ ๑๒ คน 

อภิปรายท่ีปjตตานี, ๒) มท.ย9าย ๓๔ รองผู9ว>าฯ โยก ไพโรจน+ พ9นสงขลาไปนราฯ, ๓) ปชป.บ้ีฝiายค9านอย>าสร9างขัดแย9ง, ๔) ตู>ปjดถือธงเมินฝiายค9านจ้ีแก9รธน. และ ๕) 

'ศรีสุวรรณ'จ>อร9อง'อัยการสูงสุด'ขอศาล รธน.ส่ังเลิกการรณรงค+แก9ไขมาตรา1 ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) อดีตผู9พิพากษาศาลฎีกาถาม 'ส9มหวาน-เพ่ือไทย' จะแก9รธน.มาตรา 

๑ ล9มราชอาณาจักรไทยหรือไม>, ๒) 'ชลิตา' ถอดเทปคำต>อคำเคลียร+ ปมแสดงความเห็นการแก9ไข รธน., ๓) คมชัดลึก: แก9มาตรา ๑ รธน. 'ถูกต9องถูกทาง'?, ๔) 

ฝiายแค9นเยือนปjตตานี ฉะจนท.รัฐเอ้ือประโยชน+ ลอยแพประมงพ้ืนบ9าน, ๕) ทุ>มม่ันคง-ลดกระตุ9นศก.สับงบปm63, ๖) เวทีฝiายค9านถล>มรัฐ อ9างต้ังแต>ปฏิวัติ ไร9พลวัตดับไฟใต9, 

๗) ธเนศ อาภรณ+สุวรรณ...ดับไฟใต9ไร9พลวัต!, ๘) แก9 รธน.มาตรา 1 ดับไฟใต9ได9จริงหรือ? และ ๙) เปลวสีเงิน คนปลายซอย: หน9าท่ีใครกรณี 'ดร.ชลิตา'? 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยRสิน 

 
ในช>วงวันท่ี ๒๘ ก.ย. ๖๒-๔ ต.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๓๔ ข>าว จากท่ีมี ๘ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๑-๒๗ ก.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ  เพ่ิมข้ึน  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีข>าวเชิงลบ ๘ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๒ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๑-๒๗ ก.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ค>อนข9าง

คงท่ี ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ล็อกจับอุสตาซ แกนนำบีอาร+เอ็น, ๒) เร>งช>วย นศ. ถูกจับในอียิปต+ กต.เผยรอผลสอบโยงไอเอส-เตือนคนไทยปฏิบัติตามกฎ, ๓) 

ยันลงทะเบียนซิมไม>กระทบสิทธ์ิ, ๔) เข9าใจผิด กอ.รมน.ภาค 4 สน.ตรวจแล9วไม>พบทุจริตเบ้ียเล้ียงทหาร, ๕) จนมุมเพราะซิมมือถือ...รวบน9าแกนนำมาราฯ 

หนีหมายจับสลับก>อเหตุนาน 14 ปm!, ๖) พบกลุ>มมูหะหมัดอาดิรันวางแผนยิงรองสว.ป.บาเจาะเสียชีวิต, ๗) ปะทะเดือด!! คนร9ายซุ>มยิงทหารนราฯ ขณะลาดตระเวณ ไร9เจ็บ-

ตาย, ๘) ห้ิวผู9ต9องหามือบ้ึม-ซุ>มยิง จนท.มอบให9ดีเอสไอ หลังพบเป_นบุคคลตามหมายจับ, ๙) ชาวบ9านบาเจาะ นราธิวาส 

ร>วมแสดงพลังไม>เห็นด9วยกับความรุนเเรงในทุกรูปแบบ และ ๑๐) เจ9าหน9าท่ีคุมตัวผู9ต9องสงสัยคดีความม่ันคง ทำแผนประกอบคำรับสารภาพเหตุเผาศูนย+ฮอนด9า ปjตตานี 

ปm’55 ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) OIC-ACM Convenes in New York, ๒) คอลัมน+: ตีโฉบฉวย: กระบวนการบ>มเพาะ (ตอนท่ี 2), ๓) ภรรยาของอับดุลเลาะ 

ข้ึนโรงพักหนองจิก แจ9งความเพ่ือหาตัวผู9ต9องสงสัยทำสามีตาย, ๔) ปrดบัง 'บีอาร+เอ็น' ปล>อยฝร่ังเพ>นพ>าน จุดจบ 'ไฟใต9' จะเลวร9ายกว>ามินดาเนา และ ๕) วนเวียนซ้ำซาก 

'บอบช้ำ-สูญเสีย' ชายแดนใต9วิกฤติ แนวร>วมคุมเกมปiวน 'รัฐ' ส่ันคลอน 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันท่ี ๒๘ ก.ย. ๖๒-๔ ต.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๓๕ ข>าว จากท่ีมี ๓๖ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๑-๒๗ ก.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม>มีข>าวเชิงลบในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๑ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๑-๒๗ ก.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงท่ี ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ชิมช9อปใช9 ๗ วันล9น, ๒) คอลัมน+: จับกระแสท่ัวไทย: เทศกาลกินเจไทย-มาเลย+, ๓) ดัชนีเช่ือม่ัน ๑๔ 

จว.ภาคใต9ปรับตัวดีข้ึน, ๔) กระจกไร9เงา: นวัตกรรมแดนใต9, ๕) รายงานพิเศษ : จับตากยท.ก9าวเข9าสู>ปmท่ี5 ภายใต9รักษาการผู9ว>าฯคนใหม> 'สุนันท+ นวลพรหมสกุล', ๖) 10 

พิกัดแชะภาพใน 3 สวนสวยกลางเมืองท่ีสายว่ิงไม>ควรพลาด, ๗) 'สะเตyะศรีเมือง' สะเตyะเล่ืองช่ือท่ีเมืองปjตตานี, ๘) เตรียมรับโครงการปลูกไผ>3แสนไร> 

เกาหลีใต9เล็งต้ังรง.ถ>านชีวมวล2แห>งในยะลา และ ๙) ศอ.บต.จัดรวมพล 'Digital Network' ติวปชช.สร9างอาชีพ  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันท่ี ๒๘ ก.ย. ๖๒-๔ ต.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๕ ข>าวจากท่ีมี ๑๒ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๑-๒๗ ก.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม>มีข>าวเชิงลบท้ังในสัปดาห+น้ี และ ในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๑-๒๗ ก.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9าง

คงท่ี ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) จับ ๓ นักค9ายาบ9าวัยเกษียณ! ซุกเบาะกระบะ แถสงสัยตำรวจยัดยา, ๒) ศอ.ปส.จชต. แถลงข>าวการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ผู9ผ>านการบำบัดรักษาและฟ��นฟูสมรรถภาพผู9ติดยาเสพติดในพ้ืนท่ี จชต. และ ๓) กอ.รมน.ภาค ๔ ส>วนหน9า รายงานผลการปฏิบัติงานเดินหน9าแก9ปjญหายาเสพติดในห9วง (1 

พฤศจิกายน 2561 – 26 กันยายน 2562) ไม>มีข>าวเชิงลบ ในสัปดาห+น้ี 
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันท่ี ๒๘ ก.ย. ๖๒–๔ ต.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันท่ี ๒๘ ก.ย. ๖๒–๔ ต.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล ได9แก> ๑) ตำรวจหนุ>มปiวยโรคซึมเศร9า! ใช9ป�นประจำกาย 

ยิงหัวตัวเองสาหัส, ๒) อดีตรองจเรยิงตัวตาย และ ๓) คอลัมน+ เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: 'ส.ต.ท.'ปiวยจ>อยิงหัวสาหัส 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

             ในช>วงวันท่ี ๒๘ ก.ย. ๖๒–๔ ต.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปjญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช>วงวันท่ี ๒๘ ก.ย. ๖๒–๔ ต.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* 
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ประเด็นข5าวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ๑) ด>วน! โจรใต9ลอบกัด ซุ>มยิง'รอง สวป.สภ.บาเจาะ'เสียชีวิตคาท่ี, ๒) โจรใต9ซุ>มยิง! รอง สว.ป.บาเจาะดับคาจยย. หลังเกษียณทำงานวันสุดท9าย, ๓) 

กราดยิง'รตอ.'ร>างพรุนจ>อหัวซ้ำ ดับวันสุดท9ายก>อนเกษียณ, ๔) โจรใต9ลอบยิงผรส.หญิงดับ ชรบ.สาวซ9อนจยย.เจ็บสาหัส, ๕) โจรใต9ยิงไม>เลือก! ไล>ถล>มผู9หญิง 2 

รายบาดเจ็บสาหัสท่ีกรงปrนัง, ๖) บาเจาะระอุถล>มดับรตอ., ๗) ยิงดับผู9ช>วย ผญบ.หญิง น9องสาวเป_น ชรบ.สาหัส  และ  ๘) โจรใต9ถล>ม'ร.ต.อ.'ตายวันเกษียณ  

๒. ทุจริตคอรRรัปช่ัน สอบ5วิทยาลัยพยาบาลใต9ใช9งบสุดแพงดูงานอังกฤษ  

๓. การเมือง ๑) คอลัมน+: สังคมการเมือง: ไฮแจyก'รธน.'ตัวช>วย'ปร่ิมน้ำ', ๒) อดีตผู9พิพากษาศาลฎีกาถาม'ส9มหวาน-เพ่ือไทย'จะแก9รธน.มาตรา 1 

ล9มราชอาณาจักรไทยหรือไม>, ๓) ฝiายค9านรับฟjงปjญหาประมง ชาวบ9านโวยจนท.เอ้ือประโยชน+ประมงพาณิชย+, ๔) 7 พรรคค9านฟjงปjญหาประมงพ้ืนบ9าน 

คนปjตตานีมองเอ้ือนายทุนมากกว>าชาวบ9าน, ๕) บ๊ิกตู>ยืนยันกรณี ธรรมนัสถ9าผิดก็เอาออก! แฉมีหลักฐานม็อบยูเอ็น, ๖) 

'เทพไท'หนุนทุกพรรคการเมืองแสดงความเห็นแก9ไขรัฐธรรมนูญ, ๗) 'ชลิตา' ถอดเทปคำต>อคำเคลียร+ ปมแสดงความเห็นการแก9ไขรธน., ๘) คอลัมน+ วงในวงนอก: 

'ขว9างงูไม>พ9นคอ', ๙) คมชัดลึก: แก9มาตรา1รธน.'ถูกต9องถูกทาง'?, ๑๐) ถอดคำ ดร.ชลิตา บัณฑุวงศ+ ในเวทีเสวนา 7 พรรคฝiายค9านสัญจรภาคใต9, ๑๑) 

นักการเมืองคิดอะไรอยู>ในใจ, ๑๒) 7พรรคฝiายค9านลุยปjตตานี'วันนอร+'ช้ี'บ๊ิกตู>'ลาออกไฟใต9มอด'ธนาธร'ฉะรธน.60กดข่ีประชาชนทุกจังหวัด, ๑๓) 'ธนาธร' ปjดเอ่ียวม็อบปiวน 
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'บ๊ิกตู>' เวทียูเอ็น ย9อน'บ๊ิกป¦อม' กล9าเจอหรือไม>, ๑๔) 'ธนาธร'พร9อมแจงปมจ9างบริษัทท่ีปรึกษาห>วงแต>'บ๊ิกป¦อม'ไม>กล9าเจอ, ๑๕) 'ธนาธร'ท9าบ๊ิกป¦อมแจงล็อบบ้ียิสต+ 

ปjดเอ่ียวม็อบปiวนบ๊ิกตู>, ๑๖) พท.หลีกอนค.ชิงนครปฐมเขต5 ล่ันลต.ซ>อมเปล่ียนตัวนายกฯได9, ๑๗) ฝiายแค9นเยือนปjตตานี ฉะจนท.รัฐเอ้ือประโยชน+ ลอยแพประมงพ้ืนบ9าน, 

๑๘) 'ดร.ชลิตา'เคลียร+ปมไทยไม>จำเป_นต9องมีรัฐเด่ียว ฟjนฉับหนุนแก9ไข'รธน.', ๑๙) 7พรรคฝiายค9านถ>างแผล ปลุก3จว.ใต9ไล>บ๊ิกตู>-แก9รธน. 'ธนาธร'อวดรู9วิธีดับไฟใต9, ๒๐) 

ฝiายค9านกระทุ9งชาว3จว.ใต9 เป_นต9นแบบไม>เอารธน.60, ๒๑) ถ9ากล9าก็พร9อม! 'ธนาธร'ท9าเจอ'บ๊ิกป¦อม'ให9ข9อมูลปมล็อบบ้ียิสต+, ๒๒) พท.-อนาคตใหม>รุมอำ แซวบ๊ิกตู> 

บริหารปท.ด9วยกูเก้ิล, ๒๓) ทุ>มม่ันคง-ลดกระตุ9นศก.สับงบปm63, ๒๔) เวทีฝiายค9านถล>มรัฐ อ9างต้ังแต>ปฏิวัติ ไร9พลวัตดับไฟใต9, ๒๕) ธเนศ 

อาภรณ+สุวรรณ...ดับไฟใต9ไร9พลวัต!, ๒๖) แก9 รธน.มาตรา 1 ดับไฟใต9ได9จริงหรือ?, ๒๗) คอลัมน+: ข>าวส้ัน: ร9องรัฐออก กม.ห9ามเคร่ืองมือหาปลา, ๒๘) ฅนปนข>าว: 

เคลียร+ปมแก9มาตรา 1, ๒๙) เปลวสีเงิน คนปลายซอย: หน9าท่ีใครกรณี 'ดร.ชลิตา'?, ๓๐) คอลัมน+ วิสามัญบันเทิง: ปล>อยให9โจรวางแผนในบ9าน?, ๓๑) 

เปrดสภาพ.ย.ลุยแก9รัฐธรรมนูญ '7พรรค' โรดโชว+, ๓๒) ฝiายค9านวิพากษ+แก9รธน. พลวัตแก9ชายแดนใต9, ๓๓) เลือกซ>อม'นครปฐม'23ต.ค. 'ธนาธร'ท9าคุ9ยปมล็อบบ้ียิสต+, ๓๔) 

ฝiายค9านวิพากษ+แก9รธน. พลวัตแก9ชายแดนใต9  และ  ๓๕) ธนาธรชนบ๊ิกป¦อม ท9าสอบปมล็อบบ้ียิสต+  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. การเจรจาเพ่ือสันติ ๑) คอลัมน+ จดหมายถึงเดลินิวส+  และ  ๒) คอลัมน+: รายงานพิเศษ: เปrด'ปกเขียว'พูดคุยสันติสุขฯ ส>งต>อ'ข9อมูล-ต้ังโจทย+'ดับไฟใต9,  

๒. กีฬา ๑) คอลัมน+: มุมท่ี5, ๒) คอลัมน+: มุมท่ี5๓) กูปรีดุชนะ6นัด ฉลามยำระยอง, ๔) เกาะกระแสท่ัวทิศ: ไทยลีก4รอบแชมเปm�ยนส+ลีกโซนล>างแย>งข้ึนช้ันไฟแลบ, ๕) 

คอลัมน+ เกาะกระแสท่ัวทิศ: ไทยลีก4รอบแชมเปm�ยนส+ลีกโซนล>างแย>งข้ึนช้ันไฟแลบ, ๖) ปjตตานีเตือนแข9งห9ามประมาทสตูล, ๗) รมว.ท>องเท่ียวฯ เชิดชู 10 

เมืองกีฬายอดเย่ียม, ๘) ยก10จังหวัดเมืองกีฬา มีส>วนสำคัญส>งเสริมเศรษฐกิจไทย  และ  ๙) 'หมอผี' คาเดนซ>า สตูล ยูไนเต็ด ซิวแชมป̈โค9กคัพ # 21กลุ>ม 2 โซนภาคใต9 

ไปต>อรอบ 8 ทีมสุดท9าย ระดับประเทศ,  

๓. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทR ๑) นักวิชาการ-ส่ือตุรกีเยือนภาคใต9, ๒) นักวิชาการ-ส่ือตุรกีเยือนภาคใต9, ๓) หงส+ย>อมไม>ร>อนลงในดงอ9อ, ๔) รำลึก  และ  

๕) 'ดู« สัญญา' ชวนพบแรงบันดาลใจ จากการลงมือทำเจาะใจ 'นพกฤษฏ์ิ' เจ9าของธุรกิจพันล9าน นักสร9างแรงบันดาลใจ,  

๔. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ไทยเหลือ'นกชนหิน'ไม>เกิน100ตัว, ๒) โอกาสชีวิตสายอาชีพท่ีโรงเรียนพระดาบส, ๓) นวัตกรรมตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM2.5, ๔) 

นวัตกรรมตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM2.5, ๕) แฉแกyงล>านกเงือก'ชนหิน' หัวละหม่ืนทำเคร่ืองประดับ, ๖) แกะรอยแกyงล>า'นกชนหิน' เอาโหนกทำเคร่ืองประดับ, ๗) 
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ศอ.บต.ห>วงทารกจังหวัดชายแดนใต9, ๘) คอลัมน+ โลก คน เมือง: นกชนหิน กับชะตากรรมท่ีแขวนบนเส9นด9าย, ๙) ศอ.บต.ห>วงทารกจังหวัดชายแดนใต9, ๑๐) 

เปrดแล็บภูมิภาค4แห>งท่ัวไทย, ๑๑) จับกระแสภูมิภาค: 'ทน.ยะลา'ห>วงใยผู9สูงวัย, ๑๒) หยุดล>า 'งาสีเลือด', ๑๓) คอลัมน+: ข>าวส้ัน: สถานการณ+หมอกควันเร่ิมลดลง, ๑๔) 

ภาพข>าว: บันทึกสังคม: ว่ิง 50 ปm กฟผ., ๑๕) วิกฤต'นกชนหิน'ใกล9สูญพันธุ+, ๑๖) คอลัมน+: ข>าวข9นคนเข9ม: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ9า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี, ๑๗) โซนร9อน'มิแทก'จ>อไต9หวัน-จีน, ๑๘) คอลัมน+: ข>าวข9นคนเข9ม: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ9า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี, ๑๙) ภาพข>าว:คอลัมน+ ข>าวข9นคนเข9ม: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ9า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ๒๐) ฝนเพ่ิม - ฝุiน PM 

2.5 ดีข้ึนเล็กน9อย, ๒๑) นราฯต้ังสหกรณ+ประมงพ้ืนบ9าน, ๒๒) ร9อนจัดฝนฟ¦าคะนองสถานการณ+ฝุiนดีข้ึน, ๒๓) ท่ัวไทยฝนลดยกเว9นภาคใต9 'ไต9ฝุiนมิแทก'ไม>มีผลกับไทย, 

๒๔) เปrดปฏิบัติการ'มาเรียมโปรเจกต+'อนุรักษ+สัตว+ทะเลหายากอย>างย่ังยืน, ๒๕) กปภ. ๙๖ สาขาผ>านการรับรองมาตรฐาน Water is Life ปm ๖๒ ต้ังเป¦าปm ๖๓ 

กปภ.ทุกสาขาผ>านการรับรอง, ๒๖) ขอความเห็นชอบการกู9เงินในประเทศเพ่ือเป_นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม> ปm 2562 ของการไฟฟ¦าส>วนภูมิภาค, 

๒๗) เตือนด>วน!ตุลาคม 12 จังหวัดเส่ียงน้ำท>วม, ๒๘) กรมวิชาการเกษตรตามหา'พันธุ+กล9วยโบราณ 12 ชนิด' สนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ9า, ๒๙) 

'วิทยา'อธิบดี จท.คนใหม>มอบ 7 แผนงานเร>งด>วน  และ  ๓๐) เปrดผลสำเร็จงานชวนช>วยเลิกบุหร่ีในนราธิวาส ใช9ศาสนวิถีชวนเยาวชนเลิกบุหร่ี เน9นป¦องกันนักสูบหน9าใหม>,  

๕. การศึกษา ๑) เสมา3หนุนรวมพลังลูกเสือใต9, ๒) ค>ายมือถือใหญ>มอบทุนการศึกษานร.ขอนแก>น, ๓) ภาพข>าว: เกาหลีศึกษา, ๔) จาก 30 ปm 'ปฏิญญาจอมเทียน' สู> 4 

ต9นแบบ กสศ.จัดการศึกษาเพ่ือทุกคน, ๕) ร>วมมือ, ๖) อุ9มเด็กนอกระบบกลับโรงเรียนสกัด 'ค9าประเวณี-ยุวอาชญากร', ๗) มรภ.ยะลาร>วมพัฒนาครู3จว.ใต9, ๘) 

มรภ.ยะลาร>วมพัฒนาครู3จว.ใต9, ๙) อุ9มเด็กนอกระบบกลับโรงเรียนสกัด 'ค9าประเวณี-ยุวอาชญากร', ๑๐) คกก.พิเศษดูแลทุนจีนรุกคืบฮุบมหาวิทยาลัยเอกชนไทย 

จับตามหา'ลัยแถวหาดใหญ> อาจถูกเทคโอเวอร+อีกราย  และ  ๑๑) คอลัมน+ Education Alert,  

๖. การบังคับใช*กฏหมาย ทหารหนุนจัดเวทีชาวบ9านชายแดนใต9เชียร+ใช9กฎหมายพิเศษ  

๗. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) ชิมช9อปใช97วันล9น, ๒) 'ชิมช9อปใช9' ต9องแชร+โลเกช่ัน, ๓) ชาวสวนเฮราคามะพร9าวพุ>ง, ๔) รอบร้ัวท่ัวท9องถ่ินไทย, ๕) คอลัมน+: 

จับข>าวเอามายำ, ๖) คอลัมน+: จับกระแสท่ัวไทย: เทศกาลกินเจไทย-มาเลย+, ๗) คอลัมน+: จับกระแสท่ัวไทย: ปลุกพลังสร9างโอกาสสายอาชีพ๘) คอลัมน+ จับกระแสท่ัวไทย: 

ปลุกพลังสร9างโอกาสสายอาชีพ, ๙) คอลัมน+ จับกระแสท่ัวไทย: เทศกาลกินเจไทย-มาเลย+, ๑๐) ยันระบบ'ชิมช9อปใช9'ไม>ล>ม จ>ายแล9ว294ล.-รอลุยเฟส2, ๑๑) 

ดัชนีเช่ือม่ัน14จว.ภาคใต9ปรับตัวดีข้ึน, ๑๒) กระจกไร9เงา: นวัตกรรมแดนใต9, ๑๓) ภาพข>าว: ลองกองใต9, ๑๔) ท่ัวไทยอ่ิมบุญถือศีลกินเจคึกคัก, ๑๕) 

ท่ัวไทยอ่ิมบุญถือศีลกินเจคึกคัก, ๑๖) ข9าวหอมกระดังงารอข้ึนทะเบียนGI, ๑๗) ศอ.บต.จัดรวมพล 'Digital Network' ติวปชช.สร9างอาชีพ, ๑๘) 
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คึกคักชาวไทยในเบตงแห>ซ้ืออาหารเจเนืองแน>นอร>อยราคาประหยัด, ๑๙) คึกคักท่ัวปท. เร่ิมกินเจผักราคาพุ>ง 'บ๊ิกตู>'อวยพรคนไทย, ๒๐) รายงานพิเศษ : 

จับตากยท.ก9าวเข9าสู>ปmท่ี5 ภายใต9รักษาการผู9ว>าฯคนใหม> 'สุนันท+ นวลพรหมสกุล', ๒๑) 'ถาวร'ต้ังทีมศึกษาระบบเช็กอินสนามบินด9วยใบหน9า, ๒๒) พาณิชย+ขายยาง 9 

พันล9าน 'จุรินทร+'' บินปร«อ ไปกล>อมอินเดีย, ๒๓) สสว. จับมือ 8 มหาวิทยาลัย แถลงความสำเร็จ'ศูนย+แห>งความเป_นเลิศ (Excellence Center)' ยกระดับสินค9า 

พัฒนาการสร9างเครือข>ายเพ่ือกระจายรายได9ในชุมชน พร9อมโชว+ 8 Product Champions จาก 8 ธุรกิจชุมชน, ๒๔) คอลัมน+: Economic Agriculture: กยท. 

ผลักดันการแปรรูปผลิตภัณฑ+ยางเพ่ือใช9ในประเทศจัดสัมมนา - มอบรางวัลผลิตภัณฑ+ยางพาราและไม9ยาง ปm 62, ๒๕) ผ>าแผน กยท.ปm2563'ในอุ9งมือ'สุนันท+ 

นวลพรหมสกุล', ๒๖) 10 พิกัดแชะภาพใน 3 สวนสวยกลางเมืองท่ีสายว่ิงไม>ควรพลาด, ๒๗) TPCH รุกขยะชุมชน1000MW ปูพรมผลงานร9อนระอุ, ๒๘) 'สะเตyะศรีเมือง' 

สะเตyะเล่ืองช่ือท่ีเมืองปjตตานี, ๒๙) เตรียมรับโครงการปลูกไผ>3แสนไร> เกาหลีใต9เล็งต้ังรง.ถ>านชีวมวล2แห>งในยะลา  และ  ๓๐) ศอ.บต.จัดรวมพล 'Digital Network' 

ติวปชช.สร9างอาชีพ,  

๘. การเยียวยา 'ในหลวง'พระราชทานดินในพิธีฝjงศพ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน'อุสมาน ตาสะเมาะ'  

๙. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) เทศกาลกินเจคึกท่ัวปท. 'โรงทาน'พรึบ, ๒) เชิญเป_นเจ9าภาพ'กฐินพระราชทาน', ๓) ชาวบ9านยะลาทำเรือพระ-ประเพณีชักพระ, ๔) 

มาเลเซีย?แห>ร>วมกิจกรรมกวนอาซูรอ?-ออฟโรดการกุศล, ๕) เสมา 3 หนุนรวมพลังลูกเสือชายแดนใต9, ๖) 'พ>อค9าเมืองเบตง'ใจบุญทำอาหารเจแจกประชาชนในพ้ืนท่ีกินฟรี 

9 วัน, ๗) 3 ต.ค.62สถาปนา วธ.ครบรอบ 17 ปm, ๘) เร่ิมแล9วเทศกาลกินเจไทย-มาเลย+ท่ีเบตง ปjกธงเหลืองอร>ามท่ัวเมือง, ๙) 

วธ.ชวนประชาชนร>วมสืบสานต>อยอดเทศกาลกินเจท่ัวประเทศ, ๑๐) คอลัมน+ ท>องเท่ียวโลกกะธรรม: วันท่ีความหวังเดินทางมาถึง, ๑๑) วธ.มอบรางวัล 'วัฒนคุณาธร' 

เชิดชูเกียรติผู9ทำคุณประโยชน+ด9านวัฒนธรรม ประจำปm 2562 คณะสงฆ+-ผู9ผลิตส่ือ-ปราชญ+ชาวบ9าน-ศิลปrนพ้ืนบ9าน ข้ึนรับรางวัล ขอนแก>น ฉะเชิงเทรา นราธิวาส พะเยา 

พิษณุโลก สงขลา สิงห+บุรี และอุดรธานี คว9ารางวัล สวจ., ๑๒) รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 สน. นำกำลังพล และประชาชนในพ้ืนท่ีเข9าร>วมกิจกรรมไหว9พระสวดมนต+, 

๑๓) หน>วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 44 ร>วมบุญ ส>งตายาย "สารทเดือนสิบ" สืบสานประเพณี ชิงเปรต-แห>หมรับ  และ  ๑๔) มูลนิธิพระโพธิสัตว+อวโลกิเตศวรยะลา 

อัญเชิญพระจำลองออกแห>รอบเมืองเพ่ือความเป_นสิริมงคล เปrดงานเทศกาลกินเจ ประจำปm 2562,  

๑๐. ยาเสพติด ๑) วัยรุ>นยุ>งเก่ียวยาเสพติดมากข้ึน, ๒) คอลัมน+ ข>าวสดท่ัวไทย: สงขลา-ค9ายาบ9า, ๓) จับ3นักค9ายาบ9าวัยเกษียณ! ซุกเบาะกระบะ แถสงสัยตำรวจยัดยา, ๔) 

ศอ.ปส.จชต. แถลงข>าวการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู9ผ>านการบำบัดรักษาและฟ��นฟูสมรรถภาพผู9ติดยาเสพติดในพ้ืนท่ี จชต.  และ  ๕) กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9า 

รายงานผลการปฏิบัติงานเดินหน9าแก9ปjญหายาเสพติดในห9วง (1 พฤศจิกายน 2561 – 26 กันยายน 2562),  
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๑๑. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยRสิน ๑) เร>งช>วย'นศ.ไทย'ถูกจับท่ีอียิปต+, ๒) ล็อกจับอุสตาซ แกนนำบีอาร+เอ็น, ๓) เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร, ๔) 

เร>งช>วยนศ.ถูกจับในอียิปต+กต.เผยรอผลสอบโยงไอเอส-เตือนคนไทยปฏิบัติตามกฎ, ๕) ทูตเร>งช>วยน.ศ.ไทยถูกอียิปต+จับตัว, ๖) ยันน.ศ.ไทยถูกอียิปต+จับไม>เก่ียวไอเอส, ๗) 

เผาฮอนด9า, ๘) นักศึกษาไทยถูกจับในอียิปต+ : สำรวจอิทธิพลไอเอสในไทย หลัง นศ.ไทยถูกจับในไคโร, ๙) ยันลงทะเบียนซิมไม>กระทบสิทธ์ิ, ๑๐) 

จ้ีช>วยน.ศ.ไทยถูกจับท่ีอียิปต+, ๑๑) ครอบครัวม่ันใจ นศ.ไทยถูกจับในอียิปต+ไม>เก่ียว IS วอนรัฐบาลช>วย, ๑๒) เปrดใจแม> นศ.ไทยถูกจับในอียิปต+ "เขาบอกให9ลูกสารภาพ...", 

๑๓) เข9าใจผิด กอ.รมน.ภาค 4 สน.ตรวจแล9วไม>พบทุจริตเบ้ียเล้ียงทหาร, ๑๔) จนมุมเพราะซิมมือถือ...รวบน9าแกนนำมาราฯ หนีหมายจับสลับก>อเหตุนาน 14 ปm!, ๑๕) 

ยะลาคุมเข9ม!!ดูแลพระสงฆ+-ปชช. ป¦องกันโจรใต9ก>อเหตุช>วงเทศกาลงานบุญเดือนสิบ, ๑๖) 'กอ.รมน.'ชวนปชช.ชายแดนใต9เร>งลงทะเบียนซิมการ+ด, ๑๗) 

'บ๊ิกแดง'ผุดศูนย+เรียนรู9รองรับลูกหลานทบ.รอพ>อแม>เลิกงาน, ๑๘) พบกลุ>มมูหะหมัดอาดิรันวางแผนยิงรองสว.ป.บาเจาะเสียชีวิต, ๑๙) ปะทะเดือด!! 

คนร9ายซุ>มยิงทหารนราฯขณะลาดตระเวณ ไร9เจ็บ-ตาย, ๒๐) บิดา'นศ.ไทย'ท่ีถูกอียิปต+จับตัว วอนนายกฯเร>งช>วยเหลือ ยืนยันลูกชายไม>เก่ียว'ไอเอส', ๒๑) 

ห้ิวผู9ต9องหามือบ้ึม-ซุ>มยิงจนท.มอบให9ดีเอสไอ หลังพบเป_นบุคคลตามหมายจับ, ๒๒) จับ'อุสตาส'แกนนำบีอาร+เอ็น ค>าหัว5แสนโยงบ้ึม2อส.ดับ, ๒๓) กอ.รมน.ภาค 4 

แจงการดูแลด9านสิทธิกำลังพล ตรวจสอบแล9วไม>พบทุจริต, ๒๔) พ>อแม>วอนรัฐบาลช>วยยันลูกไม>เก่ียว'ไอเอส', ๒๕) ผบ.ทบ.เผย 'บ๊ิกตู>' มาตรวจเย่ียมกองทัพบก 9 ต.ค.น้ี, 

๒๖) 'บ๊ิกแดง'เผย'บ๊ิกตู>'เตรียมเดินสายเย่ียมเหล>าทัพ เร่ิมท่ีทบ. 9 ตุลาคม, ๒๗) พิธีรับ-ส>งหน9าท่ี หัวหน9าศูนย+ประชาสัมพันธ+ กองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 

ส>วนหน9า, ๒๘) กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9า ช้ีแจงการดูแลด9านสิทธิกำลังพล, ๒๙) ชาวบ9านบาเจาะ นราธิวาส ร>วมแสดงพลังไม>เห็นด9วยกับความรุนเเรงในทุกรูปแบบ, ๓๐) 

กอ.รมน.ภาค 4 สน. นำผู9ต9องหาคดีลอบวางระเบิด และซุ>มยิงเจ9าหน9าท่ี อส.ชคต.นาประดู> ส>งมอบแก> DSI หลังพบเป_นบุคคลตามหมายจับของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  และ  

๓๑) เจ9าหน9าท่ีคุมตัวผู9ต9องสงสัยคดีความม่ันคง ทำแผนประกอบคำรับสารภาพเหตุเผาศูนย+ฮอนด9า ปjตตานี ปm’55,  

๑๒. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) เดินหน9าผ>าตำรวจ, ๒) มท.ประกาศ5นายอำเภอแหวนเพชร, ๓) มท.ประกาศ5นายอำเภอแหวนเพชร, ๔) 

ความภาคภูมิใจ5นายอำเภอแหวนเพชร  และ  ๕) มุมบริการ: รางวัลนายอำเภอแหวนเพชร และปลัดอำเภอแหวนทองคำ 2562,  

๑๓. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี คอลัมน+ ข>าวสดท่ัวไทย: นราธิวาส-มือป�นโจ«  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต5อสถานการณR จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกท่ีมีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จาก ๒.๒๒ ในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๑ 

- ๒๗ ก.ย. ๖๒) เป_น ๑.๖๔ ในสัปดาห+น้ี ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ลดลง 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต5างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๒๘ ก.ย. ๖๒ – ๔ ต.ค. ๖๒ 

    ประเด็นนักศึกษาไทยในประเทศอียิปต+ถูกจับกุมข9อหาพัวพันกับกลุ>มก>อการร9ายท่ีเรียกตัวเองว>า”กลุ>มรัฐอิสลาม” หรือ ISIS เร่ืองน้ีนายกรัฐมนตรียืนยันว>า ไม>เก่ียวข9อง

กับสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9  เช>นเดียวกับรองเลขาธิการจุฬาราชมนตรีและนักวิชาการผู9เช่ียวชาญปjญหาความขัดแย9งในจังหวัดชายแดนภาคใต9 ท่ีพูดเป_นเสียง

เดียวกันว>า มุสลิมในจชต.เป_นมุสลิมจารีต ท่ีไม>มีแนวทางสอดคล9องกับ ISIS ประเด็นน้ีได9รับความสนใจจากส่ือมาเลเซีย benarnews และ bbc thai 

   ส่ือมาเลเซีย รายงาน ปฏิบัติการของหน>วยงานความม่ันคงชายแดนมาเลเซีย-ไทย ดำเนินการจับกุมสินค9าหนีภาษี ท้ังการลักลอบนำเข9าวัว และบุหร่ี จากประเทศไทย

ลักลอบนำเข9าทางพรมแดนด9านแม>น้ำโกลก 

   Benarnews. รายงานว>า ผู9บัญชาการตำรวจสันติบาลยืนยันกับกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สภาผู9แทนราษฎร+ ยกเลิกการดำเนินการขอข9อมูลนักศึกษามุสลิมจาก

มหาวิทยาลัยหลายแห>ง แล9ว 

 

๕.๑ benarnews.org และ bernama รายงานข>าวพลเอกประยุทธ+ ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรียืนยันว>านักศึกษาไทยท่ีถูกเจ9าหน9าท่ีความม่ันคงอียิปต+จับกุมช>วงปลายเดือน

กันยายน ข9อหาพัวหันกับกลุ>ม ISIS ไม>มีความเก่ียวพันกับสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9  

เม่ือวันท่ี ๑ ตุลาคม  พล.อ.ประยุทธ+ จันทร+โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว>าการกระทรวงกลาโหม กล>าวแก>ส่ือมวลชนว>า ทางการไทยกำลังพยายามให9การช>วยเหลือ

นักศึกษาไทยท่ีถูกจับในประเทศอียิปต+ เพราะเจ9าหน9าท่ีอียิปต+พบหลักฐานท่ีอาจเช่ือมโยงกับกลุ>มไอเอส ซ่ึง พล.อ.ประยุทธ+ ยืนยันว>า ยังไม>พบว>ามีชาวไทยมุสลิมเช่ือมโยง

กับกลุ>มหัวรุนแรงต>างประเทศ 

พล.อ.ประยุทธ+ ตอบคำถามส่ือมวลชน หลังประชุมคณะรัฐมนตรี ท่ีทำเนียบรัฐบาล เก่ียวกับการช>วยเหลือ นายอิบรอเฮง มะลี ว>า กระทรวงการต>างประเทศกำลังพยายาม

ให9การช>วยเหลือนักศึกษารายดังกล>าวอยู> และยังไม>พบว>าคนไทยมีความเช่ือมโยงกับกลุ>มนอกประเทศ 

“มีการตรวจสอบ (กลุ>มคนไทยมุสลิม) ตลอด ยังไม>พบการเช่ือมโยงกับกลุ>มต>างประเทศนะ” พลเอกประยุทธ+กล>าว 
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“เร่ืองนักศึกษาไทยถูกจับท่ีอียิปต+ ทางกระทรวงการต>างประเทศได9ให9ดูแลในเร่ืองน้ี ล>าสุดทางเอกอัคราชทูต ณ กรุงไคโรได9หารือกับทางการอียิปต+ผ>านรองผู9ช>วยรัฐมนตรี

ต>างประเทศของอียิปต+ เพ่ือหาทางช>วยเหลืออยู>ซ่ึงทางอียิปต+ก็รับปากว>าจะดำเนินการช>วยอย>างเต็มท่ี” พล.อ.ประยุทธ+ กล>าวเพ่ิมเติม 

พล.อ.ประยุทธ+ ระบุว>า ปjจจุบัน นักศึกษาไทยมุสลิมท่ีไปเรียนในต>างประเทศมี 2 แนวทางหลัก คือ ไปเรียนสายสามัญ และไปเรียนสายศาสนา ซ่ึงสำหรับผู9ท่ีไปเรียนสาย

ศาสนาน้ัน บางส>วนจะกลับมาแล9วประสบความยากลำบากในการหางานทำ เน่ืองจากงานเก่ียวกับการสอนศาสนาในประเทศไทยมียังน9อย เพราะกลุ>มผู9นับถือศาสนา

อิสลามยังเป_นกลุ>มเล็กๆ อยู> 

ในทางแก9ปjญหาการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมดังกล>าว รัฐบาลพยายามส>งเสริมให9นักศึกษาจากประเทศไทยไปเรียนต>อยังประเทศท่ีเป_นมุสลิมสายกลาง ท่ีสอนท้ังวิชา

สามัญและศาสนาควบคู>กันไป และพยายามเจรจากับหลายประเทศ เพ่ือขอให9เพ่ิมการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาจากประเทศไทยเพ่ือไปเรียนสายอาชีพและ

สายสามัญให9มากข้ึน เพ่ือท่ีจะได9สามารถกลับมาทำงานในตำแหน>งงานท่ีขาดแคลนในประเทศไทยได9 

ท้ังน้ี ประเด็นท่ี พล.อ.ประยุทธ+ กล>าวถึง สืบเน่ืองมาจากเม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2562 นายอิบรอเฮง มะลี นักศึกษาชาวไทยมุสลิม ซ่ึงเดินทางไปศึกษาในประเทศอียิปต+ ถูก

เจ9าหน9าท่ีทางการอียิปต+ควบคุมตัว เน่ืองจากต9องสงสัยว>าเป_นสมาชิกกลุ>มไอเอส วานน้ี นางยะ มะลี มารดาของนายอิบรอเฮง กล>าวแก>เบนาร+นิวส+ว>า ตนได9รับโทรศัพท+จาก

เพ่ือนนายอิบรอเฮงว>า นายอิบรอเฮง ถูกจับในขณะท่ีนำนา½ิกาไปเปล่ียนแบตเตอร่ีท่ีร9านซ่ึงอยู>ห>างจากจตุรัสทาฮ+เรร+ (Tahrir Square) ในกรุงไคโร ท่ีมีการประท9วงรัฐบาล

เร่ืองเศรษฐกิจตกต่ำกันในช>วงน้ัน 

“เพ่ือนของเขาโทรกลับมาบอกว>า อิบรอเฮงถูกจับ เขาบังคับให9ยอมรับ อิบรอเฮงก็ยอมรับสารภาพ แต>เพ่ือนเขายืนยันว>า อิบรอเฮงไม>เก่ียว ไม>ใช>เร่ืองจริง เขาถูกกล>าวหา 

แม>เองก็ยืนยันว>าเขาไม>ใช> แต>เจ9าหน9าท่ีเขาตรวจพบภาพท่ีเก่ียวกับไอเอส ในมือถือ เขาก็บอกให9สารภาพ อิบรอเฮงก็ยอมรับ ตอนน้ี ก็พยายามขอความช>วยเหลือจากหลาย

ทาง อยากให9รัฐบาลช>วยเหลือเขาด9วย" นางยะ กล>าวแก>ผู9ส่ือข>าวเบนาร+นิวส+ 

ด9าน นายชัยณรงค+ กีรติยุตวงศ+ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต+ ได9เปrดเผยข9อมูลผ>านเฟสบุyคในวันเดียวกันว>า ได9หารือกับนายฮาเซ็ม เอล ตาห+ร่ี (Hazem 

El Tahry) รองผู9ช>วยรัฐมนตรีว>าการกระทรวงการต>างประเทศของอียิปต+ โดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไคโร ได9ขอใช9สิทธิเข9าเย่ียม และให9ความช>วยเหลือทางกงสุล
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แก>นักศึกษาไทยคนดังกล>าว ตามหลักอนุสัญญากรุงเวียนนาว>าด9วยความสัมพันธ+ทางกงสุล (Vienna Convention on Consular Relations) และได9แสดงความห>วงใยต>อ

กรณีการจับกุมดังกล>าว และหวังว>านักศึกษาไทยจะได9รับการพิจารณาอย>างเป_นธรรมตามกระบวนการยุติธรรม และการปฏิบัติท่ีถูกต9องเหมาะสมตามแนวปฏิบัติสากล 

“เก่ียวกับเร่ืองน้ี รองผู9ช>วยรัฐมนตรีว>าการกระทรวงการต>างประเทศของอียิปต+ได9รับปากท่ีจะเร>งรัดติดตามเร่ืองดังกล>าวให9อย>างเต็มท่ี และพร9อมท่ีจะให9ความร>วมมือและ

ความช>วยเหลือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ อย>างเต็มความสามารถ” นายชัยณรงค+ กล>าวทางเฟสบุyคของสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงไคโร 

(Thailand has “no links” to any foreign militant group, Prime Minister Prayuth Chan-o-Cha said Tuesday, after Egyptian authorities arrested a 

Thai student over suspicions that he supported Islamic State extremists. 

The Thai Embassy in Cairo has not identified the detained student but posted a statement on its Facebook page Saturday, saying it had taken 

steps to help him. It said the student was arrested on Sept. 24 after security officials “found photos that might indicate a link to IS” on his 

mobile phone. 

“Officials keep monitoring (Thai Muslims), and there are no links here with any foreign group,” Prayuth told reporters in Bangkok. 

According to the embassy, the arrest took place after a TV station in Egypt had “disseminated a clip” online allegedly showing the student 

expressing his support for the Islamic State (IS) group during an interview. 

Prayuth did not mention the student’s name, but said the Thai Foreign Ministry was dealing with authorities in Egypt. 

He said Thai Ambassador Chainarong Keratiyutwong had discussed the student’s arrest with Hazem El Tahry, deputy vice minister of the 

Egyptian foreign ministry, who “promised to follow up the case and cooperate with Thailand.” 
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The arrested student had previously been detained in Sudan and he relocated to Egypt because he could not carry on with his studies there, 

Reuters news service quoted Thai Deputy Prime Minister Prawit Wongsuwon as saying. 

On Monday, a shopkeeper in the Thai Deep South told BenarNews that her 25-year-old son, Aiproheng Malee, was the student taken into 

custody in Egypt, but she denied that he had ties with militants. 

“[Egyptian] officials found photos of IS on his cell phone. They forced him to confess, so Aiproheng did,” said Ya Malee, a grocery store owner 

and resident of Yala province, citing information relayed to her by one of her son’s friends. 

“I am seeking help from the government, please help him,” she said. 

It was not immediately clear if charges had been filed against Aiproheng. The Thai embassy in Cairo was trying to gain permission to visit the 

student to provide legal and consular assistance, Thai officials told BenarNews on Monday. Officials at the Egyptian embassy in Bangkok, 

meanwhile, did not immediately respond to inquiries from Benar.) 

ท่ีมาข9อมูล ; http://bernama.com/en/news.php?id=1773818 

https://www.benarnews.org/english/news/thai/thailand-insurgents-10012019143743.html 

http://bernama.com/en/news.php?id=1773818 

 

๕.๑.๑ bbc thai รายงานความเห็นของรองเลขาธิการจุฬาราชมนตรีและดร.ศรีสมภพ จิตร+ภิรมย+ศรี นักวิชาการผู9เช่ียวชาญปjญหาความขัดแย9ง จชต. พูดเป_นสียงเดียวกัน

ว>า นักศึกษาไทยท่ีถูกจับน>าจะเป_นเพียงผู9มีท>าทีเห็นอกเห็นใจ ISIS  
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ซากีย+ พิทักษ+คุมพล สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และรองเลขานุการจุฬาราชมนตรี ให9ข9อมูลกับบีบีซีไทยว>า นักศึกษาคนดังกล>าวเรียนอยู>ท่ีมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร ในกรุงไคโร ซ่ึง

เป_นมหาวิทยาลัยท่ีให9ทุนนักศึกษาไทยมาเป_นสิบปmแล9ว สำหรับกรณีน้ีเห็นว>า "อย>าเพ่ิงต่ืนตระหนก" เหตุการณ+จับกุมนักศึกษาและควรรอรายละเอียดจากทางสถานทูตไทย

ว>าเกิดอะไรข้ึน 

รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี กล>าวอีกว>า นักศึกษาคนดังกล>าวเพ่ิงเดินทางไปเรียนเป_นปmแรกและกำลังอยู>ในช>วงเรียนปรับพ้ืนฐานภาษาอาหรับ จึงอาจยังส่ือสารไม>ได9

คล>องแคล>วเท>าท่ีควร จึงเป_นไปได9ว>าเร่ืองท่ีเกิดข้ึนเป_นปjญหาเร่ืองการส่ือสาร นอกจากน้ีการเมืองของอียิปต+กำลังอยู>ในช>วงวิกฤต จึงทำให9รัฐบาลอาจตรวจตราบุคคล

ต>างชาติอย>างเข9มข9น 

ส>วนความเช่ือมโยงของกลุ>มไอเอสกับกลุ>มเคล่ือนไหวในไทย นายซากีย+กล>าวว>ากลุ>มไอเอสมีความเคล่ือนไหวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต9อยู>บ9าง เช>น พ้ืนท่ีมาราวีทาง

ตอนใต9ของฟrลิปปrนส+ และบางส>วนของอินโดนีเซีย ส>วนความเช่ือมโยงกับทางชายแดนใต9ของไทย ยังไม>มีการยืนยันว>ามีความสัมพันธ+ในระดับเครือข>ายท่ีมีลักษณะการส่ัง

การในเชิงขบวนการ 

"อาจเป_นผู9สนับสนุนท่ีมีความรู9สึกร>วม เป_นความรู9สึกลักษณะสงสารหรือเอาใจช>วยมุสลิมจำนวนหน่ึงท่ีคิดว>าการมีรัฐอิสลามเป_นส่ิงท่ีพวกเขาปรารถนา" นายซากีย+กล>าว 

และเสริมว>า คนท่ีเช่ือและเห็นด9วยกับแนวทางของไอเอส ไม>ได9ต9องการนำแนวคิดมาเผยแพร>ในชุมชน และพวกเขาก็ไม>ได9เห็นถึงรายละเอียดของความน>ากังวลเหมือนกับท่ี

ประชาคมโลกมอง 

ผศ. ดร. ศรีสมภพ จิตต+ภิรมย+ศรี นักวิชาการจากสถานวิจัยความขัดแย9งและหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร+ วิทยาเขตปjตตานี กล>าวกับบีบี

ซีไทยว>า กลุ>มไอเอสหรือกลุ>มก>อการร9ายสากลมีอิทธิพลต>อพ้ืนท่ีชายแดนใต9 "น9อยมาก" การก>อเหตุในภาคใต9มีลักษณะของชาตินิยมท9องถ่ิน มีส>วนของศาสนาอยู>บ9างแต>ไม>ใช>

ปjจจัยจากเหตุน้ีเพียงอย>างเดียว ขณะเดียวกันในแง>ระดับองค+กรอย>างขบวนการบีอาร+เอ็น พูโล ก็ไม>ยอมรับการใช9แนวคิดทางศาสนาท่ีสุดโต>งแบบน้ัน 

ผศ.ดร.ศรีสมภพอ9างอิงผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต9ท่ีมีต>อกระบวนการสันติภาพ (Peace Survey) ระหว>างเดือน ก.พ. 2559- ก.ย. 2561 

กลุ>มตัวอย>าง 6,321 คน ซ่ึงในชุดคำถามหน่ึงมีประเด็นทัศนะต>อวิธีการท่ีไอซิส/ไอเอส ปฏิบัติต>อเชลยหรือผู9ท่ีมีความคิดเห็นต>างกลุ>มตน ผลสำรวจพบว>าประชาชนร9อยละ 
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10 "ยอมรับได9ในเชิงความคิด" แต>ในทัศนะของ ผศ.ดร. ศรีสมภพ มองว>าส>วนน้ีเป_นผลจากกระแสทางสังคมหรือข>าวสารท่ีเข9ามามากกว>าการมีอิทธิพลในเชิงปฏิบัติการท่ี

เป_นระดับองค+กร 

"ถ9าเป_นไปได9น>าจะเป_นตัวบุคคลมากกว>า ยังไม>มีเครือข>ายท่ีมีความสัมพันธ+ในเชิงการเคล่ือนไหว" ผศ.ดร. ศรีสมภพ กล>าวกับบีบีซีไทย 

นอกจากน้ี ผู9เช่ียวชาญด9านชายแดนใต9ยังอธิบายถึงพ้ืนฐานแนวคิดเร่ืองศาสนาในชายแดนใต9ว>าเป_นแนวคิดแบบจารีตนิยม มากกว>าแนวคิดศาสนาในเชิงก9าวหน9าสมัยใหม> 

ประเมินว>าคนรุ>นใหม>มุสลิมในพ้ืนท่ีร9อยละ 80 อยู>ในกรอบความคิดทางศาสนาแบบเดิมท่ีได9รับผ>านสถาบันอิสลาม โรงเรียนปอเนาะ ผู9นำทางศาสนา 

กลไกในการควบคุมทางสังคมน้ีเองทำให9ป¦องกันไม>ให9คนรุ>นใหม>หลุดไปอยู>ในแนวทางของกลุ>มแนวคิดสุดโต>งเฉกเช>นกลุ>มไอเอสหรือกลุ>มก>อการร9ายสากล ส>วนสำนักคิดใหม>

ของศาสนาอิสลามในพ้ืนท่ีก็ปฏิเสธความรุนแรงอยู>แล9ว 

"พวกเขาเช่ือผู9นำทางศาสนาแบบรุ>นเก>ามากกว>า การเปล่ียนไปสู>กระบวนการทางโซเชียลมีเดียแบบวิธีการท่ีไอเอสทำอยู>ก็แทบไม>มีหรือมีน9อยมาก" 

ผศ.ดร. ศรีสมภพช้ีว>า รัฐไทยมองว>าสถาบันสอนศาสนาเป_นแหล>งบ>มเพาะฝiายหัวรุนแรง แต>ไม>เข9าใจว>าสถาบันศาสนาเหล>าน้ีก็เป_นเกราะป¦องกัน extremist (กลุ>มนิยม

ความรุนแรงสุดโต>ง) อีกปmกหน่ึงและมีกำลังในการต9านให9กลุ>มรุนแรงสุดโต>งจากนอกประเทศอ>อนแอลง 

อย>างไรก็ตาม ผศ.ดร. ศรีสมภพ ระบุว>าไม>ทราบแน>ชัดว>าคนุร>นใหม>ท่ีได9รับการศึกษาจากต>างประเทศหรือตะวันออกกลางจะเป_นตัวแปรหรือจะมีบทบาทมากน9อยแค>ไหน 

ท่ีมาข9อมูล ; https://www.bbc.com/thai/thailand-49895469?ocid=socialflow_facebook&fbclid=IwAR22BJ31-

YnWelGBUxGsLynufSisvOcelilJ9aEcSMBzpAkGidNsvm6dYds 

 

๕.๒ benarnews.org รายงานว>ากองบัญชาการตำรวจสันติบาล ได9มีคำส่ังยกเลิกการดำเนินการขอข9อมูลนักศึกษามุสลิมท่ีศึกษาอยู>มนมหาวิทบาลัยหลายแห>งแล9ว  
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เม่ือวันท่ี ๓ ตุลาคม พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช ผู9บัญชาการตำรวจสันติบาล เปrดเผยแก>เบนาร+นิวส+ว>า กองบัญชาการตำรวจสันติบาลยุติการขอข9อมูลนักศึกษามุสลิมจาก

มหาวิทยาลัยต>างๆ แล9ว หลังจากท่ีโดนทักท9วง  ขณะท่ีนายรังสิมันต+ โรม โฆษก คณะกรรมาธิการ กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู9แทนราษฎร ช้ี

สันติบาลรับปากยุติขอข9อมูลโดยหนังสือจริง แต>ต้ังข9อสังเกตว>าอาจใช9วิธีอ่ืนได9 

พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช ผบช.ส. กล>าวแก>เบนาร+นิวส+ว>า การทำหนังสือขอข9อมูลนักศึกษามุสลิมตามสถานศึกษาต>างๆ เป_นวิธีการทำข9อมูลเพ่ือความม่ันคงปกติ ซ่ึง

กองบัญชาการตำรวจสันติบาลดำเนินการมาโดยตลอด 

“พอเราเกิดเหตุตรงน้ี ผมก็ได9ส่ังระงับการปฏิบัติไป เราคิดว>าเป_นเร่ืองละเอียดอ>อน แต>ภารกิจเราก็ทำมานานแล9ว เราทำตามกรอบของภารกิจสันติบาล เราก็ต9องทำไปแบบ

น้ีอยู>แล9ว เช>น ถ9าสมมติว>า ส.ส. คนหน่ึง นักการเมืองสมัครเลือกต้ัง ผมก็ต9องรู9ว>า ส.ส. คนน้ี มีหัวคะแนนเป_นใคร มันเป_นการเก็บข9อมูลหน9างานปกติ” ” พล.ต.ท.สราวุฒิ 

กล>าวแก>เบนาร+นิวส+ทางโทรศัพท+ 

“ทีน้ี น9องๆ ในสมาคมนิสิตนักศึกษามุสลิมไทยเข9าพบเรา เราก็แสดงออกว>า ไม>ได9มีเจตนาละเมิดสิทธิมนุษยชน เป_นหน9างานปกติท่ีต9องทำ ผมก็ขอโทษว>า เราไม>คิดว>าจะ

เกิดเร่ืองแบบน้ี เร่ืองมันไม>เป_นเร่ืองโดยท่ีมีการเอาแบบน้ีมาขยายความ ผมขอโทษ เร่ืองจะได9จบ จะได9ทำงานต>อไป” พล.ต.ท.สราวุฒิ ช้ีแจง 

พล.ต.ท.สราวุฒิ ระบุว>า การช้ีแจงของ พล.ต.ต.มณฑล บัวจีบ ผู9บังคับการตำรวจสันติบาล 1 ต>อคณะกรรมาธิการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภา

ผู9แทนราษฎร และตัวแทน สมาพันธ+นิสิตนักศึกษามุสลิมแห>งประเทศไทย (MUSTFETH) เม่ือวานน้ี เป_นไปอย>างราบร่ืน และเข9าใจกัน 

“เม่ือวาน คณะกรรมาธิการท่ีอาจารย+ปrยบุตรเป_นประธาน ก็เชิญเราเข9าไปคุย เราก็ให9 ผู9การ ส.1 ไปช้ีแจงท่ีประชุมคณะกรรมาธิการก็มีตัวแทนนักศึกษาด9วย รู9สึกช่ืนม่ืนดี ก็

ตกลงกันเรียบร9อย” พล.ต.ท.สราวุฒิ กล>าวเพ่ิมเติม 

ด9าน นายรังสิมันต+ โรม ส.ส. แบบบัญชีรายช่ือพรรคอนาคตใหม> ในฐานะโฆษก คณะกรรมาธิการ กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู9แทนราษฎร 

เปrดเผยแก>เบนาร+นิวส+ว>า ตัวแทนจากกองบัญชาการตำรวจสันติบาล ได9ยืนยันการยุติเร่ืองต>อ กมธ. แล9ว 
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“เขาก็ยืนยันว>า เร่ืองน้ีจะไม>เกิดข้ึนอีก ตัวท>านก็ยืนยันท่ีจะยุติเร่ืองน้ี ในการติดตามแบบขอข9อมูลเป_นหนังสือแบบน้ี แต>เราก็ไม>รู9ว>าจะมีการติดตามด9วยวิธีอ่ืนไหม เรา

พยายามสอบถามว>า อย>างแรก ในแง>ของเหตุผล คืออะไร สองคือ ทำไมต9องเฉพาะมุสลิม มีการติดตามคนคริสต+ พุทธไหม” นายรังสิมันต+ กล>าว 

“เราพยายามขอข9อมูลในเร่ืองน้ัน แต>ทางตัวสันติบาล เขาไม>สามารถจะพูดอะไรได9มากกว>าน้ัน เพราะข9อมูลท่ีเขาต9องทำมันเป_นความม่ันคง ซ่ึงในเร่ืองน้ีมันทำให9เราถามไป

เท>าไหร> ไม>ได9คำตอบท่ีต>างจากท่ีคาดหวังเอาไว9” นายรังสิมันต+ กล>าวเพ่ิมเติม 

ในเร่ืองน่ี สมาพันธ+นิสิตนักศึกษามุสลิมแห>งประเทศไทย ได9โพสต+ข9อความทางเฟซบุคในวันน้ีว>า “ทางสมาพันธ+นิสิตนักศึกษาได9เสนอข9อเรียกร9องให9ตำรวจสันติบาล เขียน

หนังสือเป_นลายลักษณ+อักษร เร่ืองการยกเลิกการขอข9อมูลนักศึกษา แล9วส>งไปท่ีมหาวิทยาลัยต>างๆ เพ่ือเป_นการแจ9งกับมหาวิทยาลัยว>าเอกสารท่ีได9ส>งไปขอข9อมูลนักศึกษา

น้ัน ได9ถูกยกเลิกไปแล9ว และเรียกร9องให9สันติบาลแสดงความรับผิดชอบด9วยการขอโทษถึงความผิดพลาดในคร้ังน้ีและประกาศยกเลิกเอกสารดังกล>าวน้ันผ>านส่ือสาธารณชน

ด9วย” 

ด9าน ดร.วิสุทธ์ิ บิลล>าเตyะ ผู9อำนวยการ สำนักจุฬาราชมนตรีประจำภาคใต9 และประธานสภา เครือข>ายช>วยเหลือด9านมนุษยธรรม กล>าวแสดงควายินดี ว>า 

"ถือเป_นเร่ืองท่ีดี อัลฮัมดุลิลลาฮฺ. (การสรรเสริญเป_นของอัลลอฮฺ) ก็ดีท่ีเขาฟjงเสียงประชาชน  อาจจะเป_นเพราะผู9บังคับบัญชาระดับสูงส่ังมาอะไรก็แล9วแต> ก็ถือว>าเป_นเร่ืองดี 

เราไม>ได9ต9องการท่ีจะมีอภิสิทธ์ิอะไรนะ เพียงแค>ต9องการความเท>าเทียมกันความเสมอภาคความยุติธรรมเท>าน้ันเอง ท่ีเรียกร9องไป เพราะเราถือว>าอันน้ีเป_นปjจจัยสำคัญท่ีจะ

สร9างความสมานฉันท+และความม่ันคงจริงๆ แต>ถ9าเลือกปฏิบัติมันก็อาจจะไปอีกทางหน่ึงก็ได9" ดร.วิสุทธ์ิ กล>าวแก>เบนานาร+นิวส+ 

(The Thai police’s Special Branch has cancelled an order directing universities to provide information on Muslim students for a law 

enforcement database, the unit’s chief confirmed to BenarNews on Thursday. 

Police viewed the order as routine intelligence work but it turned out be controversial with the public, said police Lt. Sarawut Karnpanich, 

commissioner of the Special Branch Police Bureau, which oversaw the effort that was criticized as singling out Thailand’s small Muslim minority. 
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“When problems arose, I ordered a cancellation of its implementation,” he said in a phone interview. “We think it’s sensitive.” 

Sarawut confirmed the cancellation after a parliamentary committee that held a hearing into the matter on Wednesday said police had agreed 

to stop asking universities for information on Muslim students. The order required universities to compile a list of Muslim students and their on-

campus activities and deliver this information to the police. 

On Wednesday, officials from the Special Branch testified before the House of Representatives’ Committee on Law, Justice and Human Rights, 

along with members of the Muslim Students Federation of Thailand. 

“Our young brothers also met us and we told them we didn’t mean to violate human rights. It’s our routine job. I apologized,” Sarawut told 

BenarNews, referring to the members of the Muslim student federation. 

“We did not think this was an issue. It shouldn’t have been an issue, but the matter was exaggerated,” he said. 

Rangsiman Rome, a spokesman for the committee, said it had questioned Special Branch officials on whether the order discriminated against 

Muslim students. 

“We tried questioning them about, first, the reason behind this, and second, why focus on Muslims. We sought such information as well as 

whether or not they monitored Christians and Buddhists,” Rangsiman told BenarNews on Thursday.) 

ท่ีมาข9อมูล ; https://www.benarnews.org/english/news/thai/database-dropped-10032019154154.html 

https://www.benarnews.org/thai/news/TH-Muslim-database-

10032019101558.html?fbclid=IwAR2f96gF39J9yISnZ4RHKQ77b9AG7V45pFf4oKGxmZahG1N87oLHusdljLo 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

28 

 

๕.๓ สำนักข>าว bernama รายงานเม่ือวันท่ี ๒๙ กันยายน ว>า หน>วยงานความม่ันคงท่ีใช9ช่ือว>า PGA7 ได9ปฎิบัติการลาดตระเวณตรวจแนวชายแดนตามแนวแม>น้ำโกลก 

และชุดปฏิบัติพบชายสามคนกำลังกล>องสินค9าข้ึนจากแม>น้ำโกลก จึงได9รุดเข9าไปตรวจสอบ แต>ชายท้ังสามคนหลบหนีไปได9 จากการตรวจสอบพบบุหร่ีหนีภาษีหลายย่ีห9อ 

อยู>ในกล>องหลายกล>องมูลค>ารวมกันประมาณ ๒๑,๙๖๐ ริงกิต 

(Items worth RM774,537 from a total of 43 cases were seized during a 14-day operation dubbed Ops Wawasan by the 7th Battalion of the 

General Operations Force (PGA7) at the Malaysia-Thailand border. 

 

Its commanding officer Supt Azhari Nusi, said 22 vehicles were also seized while 25 people including 10 illegal immigrants were detained since 

the operations began on Sept 15. 

 

He said in the latest case last night, the team managed to seize kretek and white cigarettes valued at RM21,960 which were believed to have 

been smuggled from a neighbouring country. 

 

The raid was carried out after members of the team who were patrolling on their motorcycles through Jalan Kasban, spotted three men 

unloading boxes and parcels from the banks of Sungai Golok. 

 

"As soon as the team approached, the trio fled in a vehicle leaving behind the items at the site. 
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"Team members on checking the boxes and packages found several brands of cigarettes namely TEX, Solar, D&J, Gudang Garam and Minna 

which were believed to have been smuggled here," he told reporters at a press conference at the PGA Tactical Headquarters in Lubok 

Setol,here today.) 

ท่ีมาข9อมูล ; http://bernama.com/en/news.php?id=1772900 

 

๕.๓.๑ สำนักข>าว bernama รายงานว>า ตำรวจอำเภอตุมปjต รัฐกลันตัน ได9ยึดวัว ๓๔ ตัว ซ่ึงลักลอบจากประเทศไทยข9ามแม>น้ำโกลก เข9าไปในประเทศมาเลเซีย การจับกุม

เกิดข้ึนช>วง ๒๓ นา½ิกา วันท่ี ๓๐ กันยายน หลังจากได9รับแจ9งจากพลเมืองดีว>า มีลักลอบนำเข9าวัวจากประเทศไทย  

(Police seized 34 smuggled heads of cattle from Thailand worth RM136,000 during a raid in Kampung Mentua, Pengkalan Kubur yesterday. 

 

Tumpat police chief Supt Ab Rashid Mat Daud said the raid was carried out by officers and members of the General Operations Force (GOF) 

Battalion 7 and officers and personnel from the Tumpat Police Headquarters (IPD) at 11 pm last night. 

 

“The raid was conducted after information from the public about cattle being smuggled in from the neighbouring country via the Malaysia-

Thailand border. 

 

As a result of the raid we managed to track down 34 cows heading for the local market,” he told reporters at the site of the raid here, today.) 

ท่ีมาข9อมูล ; http://bernama.com/en/news.php?id=1773218 
 


