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บทสรุปผู้บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการน าเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๖ พ.ย. ๖๑ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๒๐๓ ข่าว จากที่มี 
๑๕๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ พ.ย. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบ มีข่าวเชิงลบ ๓๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ พ.ย. ๖๑))  
 ภาพข่าวส าคัญเชิงลบ ได้แก่  

๑. เหตุร้ายรายวัน: ๑) ด่วน! คนร้ายลอบยิง ตร.สายบุรี ดับ ๑ นาย ขณะขี ่จยย. กลับที่พัก, ๒) ป่วนนราธิวาส! คนร้ายซุ่มยิง ผช.ผญบ.ระแงะในสวนผลไม้สาหัส, ๓) 
โจรใต้ยิงถล่มทหารที่บาเจาะ ท าบ้านเรือน ปชช. เสียหาย คาดหวังป่วนรายวัน และ ๔) โหดเหี้ยม!ดักยิงหัวหมอโบราณดับคาป่ายาง อ.เทพา เร่งสอบโยงไฟใต้หรือไม่  

๒. การพูดคุยเพื่อสันติ: เสียงคนกลุ่มเล็กๆ ใน ๓ จว.ใต้  (กลุ่มคนไทยพ้ืนที่รักสันติ)  
๓. สิทธิมนุษยชน: ๑) ที่ประชุม HRDs ชี้ความรุนแรงต่อผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน ถึง 'จุดวิกฤต' ทั่วโลก และ ๒) อัยการสั่งฟ้องผู้บริหาร 'ผู้จัดการออนไลน์' หลังเผยแพร่

ข่าวซ้อมทรมานในค่ายทหารชายแดนใต้ 
         ภาพข่าวส าคัญเชิงบวก ได้แก่  

๑. วัฒนธรรมและวิถีชีวิต: ๑) น้องไทยมุสลิมร่วมสรงน้ าศพพระเทพญาณโมลี และ ๒) บิ๊กป้อม ลงใต้ทอดกฐินวัดช้างให้ ชาวบ้านเข้าคิวรอถ่ายเซลฟี่ - ให้ก าลังใจ 
๒. การบังคับใช้กฎหมาย:  ขยายประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 3 จชต.อีก 3 เดือน 
๓. การช่วยเหลือประชาชน: ๑) ศอ.บต. ระดมเจ้าหน้าที่เร่งแก้ไขปัญหาโรคหัดระบาดหนักชายแดนใต้ และ ๒) เปิดศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจเตรียมป้องกันปัญหา

อุทกภัย-วาตภัย-ดินถล่ม 
๔. การเมือง: ๑) สุเทพน าแกนน ารวมพลังประชาชาติไทยเดินคารวะแผ่นดินที่สุไหงโก-ลก, ๒) เยาวชนชายแดนใต้ตื่นตัว จัดเวทีแสดงความคิดเห็นการบ้าน

การเมือง และ ๓) บิ๊กบัง น า ชาติไทยพัฒนา ประกาศ ขอปักธง ส.ส.ใน 3 จ.ชายแดนใต้ 
๕. ทุจริตคอรัปชั่น: แม่ทัพ ๔ สั่งย้ายด่วน "ผบ.ร้อยทหารพราน" สอบปมสั่งลูกน้องขนไม้พ่วง ๕ ข้อหา 
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๖. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) แม่ทัพภาคท่ี ๔ และพล.ท.ดาโต๊ะ อาซีซาน หมัด เดอลีน ผบ.กกล.ทบ.สนามภาคตะวันตกมาเลเซีย ประชุม อาร์บีซี, ๒) ม.อ.
ปัตตานีพบแม่ทัพภาค ๔ ขอความม่ันใจท ากิจกรรม - ความปลอดภัย, ๓) ยึดเอทีเอ็ม! หักหัวคิวเงินอุดหนุนครูใต้ และ ๔) “บิ๊กแดง” ตั้งด่านคุมเข้มชายแดน สกัดสินค้า
เถื่อน-พืชเกษตรทะลัก 

๗. ยาเสพติด: ๑) รอง ผบ.ตร. บนิด่วนแถลงผลจับขบวนการล าเลียงยาเสพติด, ๒) พ้ืนที่สีแดงขานรับนโยบายยาเสพติด, ๓) มทภ.๔ เอาจริง! เปิดช่องทางให้ ปชช.
แจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านตู้ไปรษณีย์, และ ๔) แม่ทัพภาคท่ี ๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการจัดระบบการบ าบัดรักษา" ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน 

       จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกท่ีมีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพ่ิมข้ึน จาก ๒.๑๙ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ - ๑๖ พ.ย. ๖๑) เป็น 
๒.๔๑ ในสัปดาห์นี้ 
 ในส่วนของประเด็นส าคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๑๐ – ๑๖ พ.ย. ๖๑ ดังนี้ 
         เป็นรอบสัปดาห์ที่แทบไม่ปรากฏรายงานข่าว และบทความเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้เลย มีเพียงประเด็นเดียว คือ ส านักงานต ารวจแห่งชาติไทย และมาเลเซียมี

ฉันทามติร่วมกันว่าจะร่วมแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติระหว่างไทย และมาเลเซีย ด้วยการบังคับใช้กฎหมายการถือครองสัญชาติของทั้งสองประเทศอย่างเคร่งครัด คือ 
อนุญาติให้ถือครองได้เพียงสัญชาติเดียวเท่านั้น นอกจากนี้ประเด็นข่าวรัฐมนตรีมหาดไทยมาเลเซียเตรียมน าเสนอวาระเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบเสนอให้มีการออกกฎหมายห้ามปลูกพืชกระท่อม ซึ่งปัจจุบันมีการปลูกในภาคเหนือของมาเลเซียเพ่ือลักลอบส่งออกไปยังประเทศไทย การออกกฎหมายนี้จึงน่า
ส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อนจากยาเสพติดในภาคใต้ของประเทศไทย 
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๒. ผลการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์ ประจ าวันที่ ๑๐ – ๑๖ พ.ย. ๖๑ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน้มความถี่ การน าเสนอประเด็นข่าวเชิงบวก และประเด็นข่าวเชิงลบ 

 

ในช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๖ พ.ย. ๖๑ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๒๐๓ ข่าว จากที่มี ๑๕๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ พ.ย. ๖๑) ส าหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสี
น้ าเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๓๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ พ.ย. 
๖๑)) ส าหรับในมิติของแนวโน้มความถ่ี (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงท่ี 
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๒.๒ ค่าสัดส่วนระหว่างข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ 

เมื่อน าจ านวนข่าวเชิงบวก และจ านวนข่าวเชิงลบ ในแต่ละวันมาค านวณหาค่าสัดส่วน ระหว่างข่าวเชิงบวกกับข่าวเชิงลบ พบว่าในแต่ละวันจะมีค่าสัดส่วนฯ ดังนี้ 
วัน/เดือน/ปี จ านวนข่าวเชิงบวก (1) จ านวนข่าวเชิงลบ (2) ค่าสัดส่วน (3)=(1)/(2) 
2018-11-03 24 6 4 

2018-11-04 17 6 2.83 

2018-11-05 25 8 3.13 

2018-11-06 15 3 5 

2018-11-07 24 4 6 

2018-11-08 23 6 3.83 

2018-11-09 25 3 8.33 

 21.86 5.14 4.25 

2018-11-10 21 5 4.2 

2018-11-11 35 4 8.75 

2018-11-12 35 3 11.67 

2018-11-13 29 6 4.83 

2018-11-14 30 6 5 

2018-11-15 29 5 5.8 

2018-11-16 24 3 8 

 29 4.57 6.35 
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๓. แนวโน้มในประเด็นที่เพ่งเล็ง ในช่วงวันที่ ๑๐ – ๑๖ พ.ย. ๖๑ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข 

 

ในช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๖ พ.ย. ๖๑ ไม่มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ พ.ย. ๖๑) ส าหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสี
น้ าเงิน) มีแนวโน้มฯ ต่ าค่อนข้างคงที ่ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่ไม่มีข่าวเชิงลบ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ พ.ย. ๖๑) 
ส าหรับในมิติของแนวโน้มความถ่ี (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ต่ าค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ เสียงคนกลุ่มเล็กๆ ใน ๓ จว.ใต้  (กลุ่มคนไทยพ้ืนที่รักสันติ)  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน 

 

ในช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๖ พ.ย. ๖๑ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๖ ข่าว จากที่มี ๗ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ พ.ย. ๖๑) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้าง
คงท่ี ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) ด่วน! คนร้ายลอบยิง ตร.สายบุรี ดับ ๑ นาย ขณะขี ่จยย. กลับที่พัก, ๒) ป่วนนราธิวาส! คนร้ายซุ่มยิง ผช.ผญบ.ระแงะ
ในสวนผลไม้สาหัส, ๓) โจรใต้ยิงถล่มทหารที่บาเจาะ ท าบ้านเรือน ปชช. เสียหาย คาดหวังป่วนรายวัน และ ๔) โหดเหี้ยม!ดักยิงหัวหมอโบราณดับคาป่ายาง อ.เทพา เร่ง
สอบโยงไฟใต้หรือไม่  
  
 



 

                         สรุปสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการน าเสนอข่าวสารของสื่อมวลชน 
 
 

  

7 

๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 

ในช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๖ พ.ย. ๖๑ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๔๓ ข่าว จากที่มี ๒๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ พ.ย. ๖๑) ในมิติของแนวโน้มความถ่ี มี
แนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๒ ข่าว จากท่ีม ี๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ พ.ย. ๖๑) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ าค่อนข้างคงที่ ภาพ
ข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) บิ๊กป้อมเยี่ยมก าลังพลชายแดนใต้, ๒) เยาวชนชายแดนใต้ตื่นตัว จัดเวทีแสดงความคิดเห็นการบ้านการเมือง, ๓) ตลาดยะลาคึกคัก! แห่รับ’ลุงก านัน’
ปลื้มยอดสมัครสมาชิกวันเดียวแตะ ๒ พัน, ๔) ‘ป้อม’ ปัดเลื่อนเลือกตั้ง ‘วิษณุ’ ย้ า ๒๔ ก.พ., ๕) บิ๊กบัง น า ชาติไทยพัฒนา ประกาศ ขอปักธง ส.ส. ใน ๓ จ.ชายแดนใต้, 
๖) ประวิตร ลงปัตตานี โวแก้ยาเสพติดได้ผล ย้ า รปภ. ก่อนเลือกตั้งพิเศษ, , ๗) ทวี เชื่อ พปชร.กวาด ส.ส.ใต้ เย้ยพรรคเก่าแก่คะแนนนิยมตก ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) 
คอลัมน์: เหยี่ยวถลาลม: ชนะด้วยการท าลาย (พรรคการเมืองไทยพอจะจัดหมวดหมู่ได้เป็น ๓ กลุ่ม  ฝ่ายหนึ่งไม่เอาด้วยกับอ านาจเก่าท่ีมาจากเครือข่ายสายสัมพันธ์คณะ
รัฐประหาร)  และ ๒) เจ้าภาพ กกต.อ้ าอ้ึง ไม่ฟันธง ๒๔ ก.พ.๖๒ ได้กาบัตร 
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๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน 

 

ในช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๖ พ.ย. ๖๑ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๑๔ ข่าว จากที่มี ๑๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ พ.ย. ๖๑) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มี
แนวโน้มฯ  ค่อนข้างคงท่ี  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ พ.ย. ๖๑) ในมิติของแนวโน้มความถ่ี มีแนวโน้มฯ ต่ า
ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) แม่ทัพภาคท่ี ๔ และพล.ท.ดาโต๊ะ อาซีซาน หมัด เดอลีน ผบ.กกล.ทบ.สนามภาคตะวันตกมาเลเซีย ประชุม อาร์บีซี, ๒) 
นราธิวาส-ดีเอสไอลุยค้นคาราโอเกะคุมหญิงต่างด้าว ๕๓ คนไปตรวจสอบ, ๓) ม.อ.ปัตตานีพบแม่ทัพภาค ๔ ขอความมั่นใจท ากิจกรรม - ความปลอดภัย, ๔) ยึดเอทีเอ็ม! 
หักหัวคิวเงินอุดหนุนครูใต้, ๕) คอลัมน์: ข่าวสั้น: จิบน้ าชายามเช้าพบผู้น า, ๖) “บิ๊กแดง” ตั้งด่านคุมเข้มชายแดน สกัดสินค้าเถ่ือน-พืชเกษตรทะลัก, ๗) จังหวัดนราธิวาส 
จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถชุดคุ้มครองต าบล (ชคต.) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และ ๘) แม่ทัพภาคท่ี ๔ ประชุมประชาคมข่าวกรอง ครั้งที่ ๑ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) ผู้บริหาร รร.เอกชน งงข้อหาโกงเงินอุดหนุนฯ ยันหนี้ท่วม จะเอาที่ไหนมาทุจริต! และ ๒) ควบคุมพ้ืนที่ด้วยกลยุทธ์ปราบยา
เสพติด ต้องระวัง BRN ย้อนรอย ทหาร-การเมือง 
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๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ 

 

ในช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๖ พ.ย. ๖๑ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๐ ข่าว จากที่มี ๒๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ พ.ย. ๖๑) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ 
ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๔ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ พ.ย. ๖๑) ในมิติของแนวโน้มความถ่ี มี
แนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ชาวบ้านยะลาจับปลาสร้างรายได้, ๒) คอลัมน์: สุดขอบฟ้าท้าเที่ยวไทย: One Night Stay with Locals, ๓) งัด ๔
มาตรการอุ้มปาล์ม รบ.โว ราคาพุ่ง, ๔) ภูมิใจไทยเปิดทางแก้ปัญหาล้นตลาดแนะ แก้ปัญหาปาล์มใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ผ่านระบบ Profit Sharing, ๕) ยึดโมเดล‘แจ็คหม่า’
แก้จน ช่วยคนไทยชนบท ‘ขายของผ่านเนต’, ๖) กรมธนารักษ์เร่งประมูลเขต ศก.พิเศษ ๓ จังหวัด ช”ูลดราคา”พ่วงสิทธิ BOI จูงใจนักลงทุน, ๗) บ้านทอน จัดงาน        
โอท๊อปนวัตวิถี “ต านานบ้านทอน ย้อนรอยพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙” และ ๘) ผุดจุดชมวิวอัยเยอร์เวงทะเลหมอกชายแดนใต้ เร่งขยายรันเวย์เบตง ศอ.บต. รองรับท่องเที่ยว 
ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) ยาง - ปาล์มใต้เดือด รัฐทันที! อัดหมื่นล้านช่วย, ๒) คอลัมน์: หน้าต่างความคิด: โจทย์ใหญ่ของการพัฒนาคนส าหรับ พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษใน 
จว.ชายแดน และ ๓) ชาวสวนยางสงขลารอดูแผนรัฐบาลแก้ไขราคาก่อนเคลื่อนไหว 
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 ๓.๖ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช่วงวันที่ ๑๐ – ๑๖ พ.ย. ๖๑ มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ได้แก่ ๑) ที่ประชุม HRDs ชี้ความรุนแรงต่อผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน ถึง 'จุดวิกฤต' ทั่วโลก 
และ ๒) อัยการสั่งฟ้องผู้บริหาร 'ผู้จัดการออนไลน์' หลังเผยแพร่ข่าวซ้อมทรมานในค่ายทหารชายแดนใต้ 
 ๓.๗ ประเด็นการบ ารุงขวัญก าลังพล 

            ในชว่งวันที่ ๑๐ – ๑๖ พ.ย. ๖๑ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบ ารุงขวัญก าลังพล 

 ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. 
            ในชว่งวันที่ ๑๐ – ๑๖ พ.ย. ๖๑ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. 
 ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย 

            ในชว่งวันที่ ๑๐ – ๑๖ พ.ย. ๖๑ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย 
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๔. ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ และแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ 
 

 
 
 

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

เหตรุ้ายรายวนั

การพดูคยุเพื่อสนัติ

สทิธิมนษุยชน

การศกึษา

เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

ยาเสพติด

การรักษาความปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สนิ

ทจุริตคอร์รัปชัน่

การเยียวยา

กีฬา

การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉนัท์

การบ ารุงขวญัก าลงัพล

การเมือง

การช่วยเหลอืประชาชน

การยกระดบัคณุภาพชีวิต

การบงัคบัใช้กฏหมาย

วฒันธรรม และวิถีชีวิต

กระบวนการยติุธรรม
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ประเด็นข่าวเชิงลบ 

๑. เหตุร้ายรายวัน ๑) ด่วน!คนร้ายลอบยิงตร.สายบุรีดับ1นาย ขณะขี่จยย.กลับที่พัก, ๒) ป่วนนราธิวาส! คนร้ายซุ่มยิงผช.ผญบ.ระแงะในสวนผลไม้สาหัส, ๓) โจรใต้ยิง
ถล่มทหารที่บาเจาะ ท าบ้านเรือนปชช.เสียหาย คาดหวังป่วนรายวัน, ๔) โหดเหี้ยม!ดักยิงหัวหมอโบราณดับคาป่ายางอ.เทพา เร่งสอบโยงไฟใต้หรือไม่  และ  ๕) ดักยิงหัว
สตท.ดับสยองสายบุรี  
๒. การเจรจาเพื่อสันติ เสียงคนกลุ่มเล็กๆใน 3 จว.ใต้  
๓. สิทธิมนุษยชน ๑) ที่ประชุม HRDs ชี้ความรุนแรงต่อผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน ถึง 'จุดวิกฤต' ทั่วโลก, ๒) อัยการสั่งฟ้องผู้บริหาร 'ผู้จัดการออนไลน์' หลังเผยแพร่ข่าวซ้อม
ทรมานในค่ายทหารชายแดนใต้  และ  ๓) สื่อตะวันตก กับปัญหาซินเจียงของจีน  
ประเด็นเชิงบวก 

๑. กระบวนการยุติธรรม ผ่านด่าน วาระ1 แก้ไขป.วิ อาญา ปกป้องเสรีภาพจ าเลย  
๒. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) พ่ีน้องไทยมุสลิมร่วมสรงน้ าศพพระเทพญาณโมลี, ๒) เที่ยว 3 จังหวัดชายแดนใต้ นราธิวาส-ยะลา-ปัตตานี, ๓) บิ๊กปอ้ม ลงใต้ทอดกฐินวัด
ช้างให้ ชาวบ้านเข้าคิวรอถ่ายเซลฟี่-ให้ก าลังใจ, ๔) คอลัมน์: สมุนไพรเพื่อสุขภาพ: เอ้ืองหมายนา ดอกไม้คารวะควาย และสมุนไพรน่าใช้, ๕) คอลัมน์: ปรุงในครัว ทัวร์นอก
บ้าน: ท่ามกลาง ลมแรง, ๖) คอลัมน์: อริยะโลกท่ี6: พ่อท่านหวาน ธัมมปาโล พระเกจิดัง-วัดลานควาย, ๗) คอลัมน์: รอบด้านวงการพระ, ๘) ควันหลงจากสมุทรานุภาพ : 
วีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ๙) แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมด านากับเกษตรกร ใน อ าเภอยะหริ่ง เพื่อรณรงค์ลงแขกปักด าข้าว ตามวิถีดั้งเดิม, ๑๐) แม่ทัพภาค 4 
เป็นประธานทอดผ้าไตรกฐินพระราชทาน ณ วัดสุนทรประชาราม ต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา, ๑๑) รองแม่ทัพภาค 4 เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ณ วัดชลธาราสงิเห อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  และ  ๑๒) คอลัมน์: ตะลอนเที่ยว: หลากหลายแต่กลมกลืน ความงดงามในความแตกต่าง ปัตตานี เมือง
น่าอยู่,  
๓. การบังคับใช้กฏหมาย ขยายประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 3 จชต.อีก 3 เดือน  
๔. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: จี้ผู้น าหารือแก้หัดระบาด, ๒) คอลัมน์: รอบเมือง 4.0, ๓) ชวนเด็กไทยดูภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เรียนรู้
เรื่องสุขภาพผ่านฟิล์ม, ๔) กลุ่มออมทรัพย์เทศบาลรือเสาะบุกศาลากลาง ยื่นหนังสือร้องแก้ปัญหาถูกเบี้ยวเงินกว่า5ล., ๕) ศอ.บต.เล็งพัฒนาปอเนาะใช้เป็นสถานดูแล
ผู้สูงอายุ สอดรับนโยบายสังคมสูงวัย4.0, ๖) นราธิวาสติดตามผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์หลัก5ด้าน ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์, ๗) กลุ่มลูกเหรียงเปิดตัว 
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โครงการป้องกันเด็กจมน้ า ป้องกันเด็กจมน้ าช่วงปิดเทอม, ๘) พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ติดตามการด าเนินงานโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาลุ่มน้ าบางนราอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดนราธิวาส  และ  ๙) ศอ.บต. เร่งพัฒนาปอเนาะผู้สูงอายุ สอดรับนโยบายสังคมสูงวัย 4.0,  
๕. การช่วยเหลือประชาชน ๑) บิ๊กตู่สั่งข้ามโลกช่วยน้ าท่วม, ๒) คอลัมน์: Smart ไทยแลนด์: กอปภ.ก. สั่ง 16 จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อม รับมือน้ าท่วม-น้ าป่า-ดินโคลน
ถล่ม-คลื่นลมแรง, ๓) ชลประทานรับมือฝนตกหนัก-น้ าท่วมใต้ !, ๔) ภาพข่าว: ลงพท., ๕) สั่งชลประทาน16จังหวัดรับมือ 75จุดเสี่ยงน้ าท่วมภาคใต้, ๖) กองทุนฯแจง
เกณฑ์ให้เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้, ๗) อ.เบตง ฝนตกต่อเนื่อง ท าดินสไลด์ถนนทรุดยาว 70 เมตร เตือนคนใช้ทางระวัง, ๘) เกษตรฯตั้งวอร์รูม รับฤดูฝน16จว.
ใต้ ป้องจุดเสี่ยงน้ าท่วม, ๙) ศอ.บต.ระดมเจ้าหน้าที่เร่งแก้ไขปัญหาโรคหัดระบาดหนักชายแดนใต้, ๑๐) เปิดศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจเตรียมป้องกันปัญหาอุทกภัย-วาตภัย-
ดินถล่ม, ๑๑) ปภ.เตือนกลาง-ใต้รับมือฝนตกหนัก14-22พ.ย., ๑๒) หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 น าก าลังพล ซักซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย), ๑๓) 
ศอ.บต.ร่วมกับทุกภาคส่วนเร่งแก้ไขปัญหาโรคหัด หลังพบระบาดต่อเนื่องในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้, ๑๔) หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ลง
แขกด านาช่วยชาวนาที่ขาดแคลนแรงงาน และลดต้นทุนการผลิตให้กับชาวนา  และ  ๑๕) หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ,  
๖. การเมือง ๑) สุเทพน าแกนน ารวมพลังประชาชาติไทยเดินคารวะแผ่นดินที่สุไหงโก-ลก, ๒) สุเทพลั่นใครไม่แก้ราคายาง-ปาล์มถือเป็นศัตรูประชาชน, ๓) บิ๊กป้อมเยี่ยม
ก าลังพลชายแดนใต้, ๔) เพ่ือชาติเตรียมตั้งสาขาพรรคอีสานจรดใต้, ๕) เยาวชนชายแดนใต้ตื่นตัว จัดเวทีแสดงความคิดเห็นการบ้านการเมือง, ๖) “เทพเทือก” ลุยยะลา 
ไหว้ศาลหลักเมือง ขอพรให้ชาวไทย โดยเฉพาะคนใต้, ๗) ตลาดยะลาคึกคัก!แห่รับ’ลุงก านัน’ปลื้มยอดสมัครสมาชิกวันเดียวแตะ2พัน, ๘) ‘ป้อม’ ปัดเลื่อนเลือกตั้ง ‘วิษณุ’ 
ย้ า 24 ก.พ., ๙) แบ่งเขตเลือกตั้งไม่ช้า กกต.ยันใกล้เสร็จ, ๑๐) บิ๊กบัง น า ชาติไทยพัฒนา ประกาศ ขอปักธง ส.ส.ใน 3 จ.ชายแดนใต้, ๑๑) ปลุกคืนนกหวีด!‘เต้น’เย้ยเทพ
เทือก จาก‘ของเท่’กลายเป็น‘ของแสลง’, ๑๒) สุเทพพร้อมคณะพรรครปช. ลงพื้นที่ภาคใต้ลุยชวนปชช.สมัครเป็นสมาชิก, ๑๓) สุเทพ เมินวิจารณ์ มาร์ค ชนะหยั่งเสียง 
หน.ปชป. บอกจากนี้คือคู่แข่ง, ๑๔) ประวิตร ลงปัตตานี โวแก้ยาเสพติดได้ผล ย้ า รปภ. ก่อนเลือกตั้งพิเศษ, ๑๕) ธนาธรแจง167วันอนาคตใหม่มีทั้งเกินเป้าและล้มเหลว
สมาชิก-เงินยังไม่ครบ, ๑๖) ชาวสงขลารอต้อนรับลุงก านันพร้อมทีมคารวะแผ่นดิน  และ  ๑๗) ทวี เชื่อพปชร.กวาดส.ส.ใต ้เย้ยพรรคเก่าแก่คะแนนนิยมตก,  
๗. การบ ารุงขวัญก าลังพล ๑) คอลัมน์: จับกระแสทั่วไทย: เยี่ยมก าลังพลนพค.42, ๒) นายอ าเภอชายแดนใต้, ๓) คอลัมน์: รายงาน: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน
สิ่งของ ทหารพราน กองร้อย 4203 ที่บาดเจ็บ  และ  ๔) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพ้ืนที่ปัตตานี ติดตามการด าเนินงานของหน่วยในพื้นท่ี
,  
๘. การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ ๑) ภาพข่าว: ศึกษาดูงาน, ๒) สุดยื้อน้ าท่วมปอด สิ้นรองผู้การยะลามือปราบยาฯแดนใต้, ๓) สิงห์สร้างสรรค์คนทีวี จัด
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อบรมติวเข้ม 20 ทีมท่ัวประเทศ  และ  ๔) แม่ทัพภาคท่ี 4 พูดคุยหารือกับคณะกลุ่มถักทอสันติภาพ ต่อแนวทางการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เพ่ือสร้างแนวทาง
แก้ปัญหาและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ ต่อไป,  
๙. กีฬา ๑) ช้างศึกเดินหน้าปะทะอิเหนา ของจริงก าลังเริ่มต้น, ๒) คอลัมน์: กีฬารอบวัน: เด็กยะลาลิ่วหวดพีทีที, ๓) เปิดฉาก คิง เพาเวอร์ คัพ 2018 รอบคัดเลือกภาคใต้, 
๔) สาวลูกครึ่งเข้าชิงหวดพีทีทีมาสเตอร์, ๕) ยะลารับโอวาทส่ง108คนร่วมเจียงฮายเกมส์, ๖) คิง เพาเวอร์ คัพเริ่มคัดที่จ.ตรัง 12ทีมพร้อมฟาดแข้ง13-16พ.ย.นี้  และ  ๗) 
เสือป่าราชาแชมป์ไทยลีก4! จงอางคู่อาชาผยองเลื่อนชั้น,  
๑๐. การเยียวยา ๑) ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เดินหน้าขับเคลื่อนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ  และ  ๒) ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ขับเคลื่อนการบูรณาการงานอ านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ เน้นให้ความยุติธรรมที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เข้าถึงประชาชนในพื้นที่อย่างจริง,  
๑๑. ทุจริตคอร์รัปชั่น ๑) รมต.ฮ่ึมฟันวินัย-อาญาโกงกินงบ ช่วยผู้ประสบภัยน้ าท่วม, ๒) ศาลอุทธรณ์ยืนคุก19ป6ีด.อดีตคลังนราธิวาส, ๓) แม่ทัพ4 สั่งย้ายด่วน "ผบ.ร้อย
ทหารพราน" สอบปมสั่งลูกน้องขนไม้พ่วง 5 ข้อหา, ๔) กอ.รมน.ภาค4 สน.แจงสอบเท็จจริงสั่งย้ายผบ.ใช้อ านาจมิชอบ  และ  ๕) โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 สน. ชี้แจงการ
ร้องเรียน ผบ.ร้อยทพ.4406 ใช้อ านาจหน้าที่สั่งการก าลังพลในสังกัดโดยให้ขนไม้จากในพ้ืนที่ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว,  
๑๒. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ๑) คอลัมน์: จดหมายถึงเดลินิวส์, ๒) ภาพข่าว: เก็บตกข่าวฮาประสาทหาร: ร่วมถก, ๓) นราธิวาส-ดีเอสไอลุยค้นคา
ราโอเกะคุมหญิงต่างด้าว 53 คนไปตรวจสอบ, ๔) ม.อ.ปัตตานีพบแม่ทัพภาค 4 ขอความม่ันใจท ากิจกรรม-ความปลอดภัย, ๕) ยึดเอทีเอ็ม! หักหัวคิวเงินอุดหนุนครูใต้, ๖) 
จับโอเกะกาม ช่วย53สาวลาว, ๗) ดีเอสไอปูพรมค้นแหล่งค้ากามนราธิวาส, ๘) คอลัมน์: ตีโฉบฉวย: สยบยอม, ๙) คอลัมน์: ข่าวสั้น: จิบน้ าชายามเช้าพบผู้น า, ๑๐) “บิ๊
กแดง”ตั้งด่านคุมเข้มชายแดน สกัดสินค้าเถ่ือน-พืชเกษตรทะลัก, ๑๑) ไทย-มาเลเซีย ประชุมร่วม RBC แก้ปัญหาประสานความสัมพันธ์ในทุกด้าน เพ่ือก่อให้เกิดความ
มั่นคง ไทย-มาเลเซียต่อไป, ๑๒) จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถชุดคุ้มครองต าบล (ชคต.) ประจ าปีงบประมาณ 2562 เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุดคุ้มครองต าบล  และ  ๑๓) แม่ทัพภาคท่ี 4 ประชุมประชาคมข่าวกรอง ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562,  
๑๓. ยาเสพติด ๑) ปิดเมืองไล่ล่า พ่อค้ายายิงตร.ดับ, ๒) จับหนุ่มสงขลาค้ายาคาบ้านพัก, ๓) นราธิวาส-ผู้ต้องหาชาวมาเลย์กระโดดน้ าหนีจับยาเสพติด, ๔) สงขลา-จับสาว
ค้าไอซ์เปิดร้านชาบังหน้า, ๕) รอง ผบ.ตร.บินด่วนแถลงผลจับขบวนการล าเลียงยาเสพติด, ๖) คอลัมน์: ข่าวสั้น: พ้ืนที่สีแดงขานรับนโยบายยาเสพติด, ๗) นราธิวาสเชิญ
ผู้น าศาสนาอิสลามร่วมจิบน้ าชา, ๘) นาวิกภาคใต้จัดจิบน้ าชายามเช้า พบผู้น าศาสนา-ร่วมต้านภัยยาเสพติด, ๙) เปิดยุทธการ‘พิทักษ์เมืองคนดี’! ลุยยึดทรัพย์เครือข่ายยา
เสพติด‘ใต’้แตะ30ล., ๑๐) จับแม่ค้าไอซ์เปิดร้านขายชาบังหน้าหาเงินใช้หนี้, ๑๑) มทภ.4เอาจริง! เปิดช่องทางให้ปชช.แจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านตู้ไปรษณีย์, ๑๒) 
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นายอ าเภอรวบเอกในคุ้ม เอเยนต์ยารายใหญ่บนเกาะสมุย, ๑๓) ฉวยโอกาสน้ าท่วมชุมพร! ลอบขนยาบ้า-ไอซ์300กว่าล้านจากเหนือลงใต้, ๑๔) บุกจับพ่อค้ายาสุไหงปาดี 
ยึดของกลางและเงินจ านวนหนึ่ง, ๑๕) ยึดยาบ้าล้านเม็ด ม้งขนมุ่งหาดใหญ่, ๑๖) กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสยาเสพติด 
ผ่านตู้ไปรษณีย์ 41 รับข้อมูลจากประชาชน โดยไม่ต้องลงชื่อ  และ  ๑๗) แม่ทัพภาคท่ี 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการจัดระบบ
การบ าบัดรักษา" ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน,  
๑๔. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ ๑) ชาวบ้านยะลาจับปลาสร้างรายได้, ๒) ปาดแม่โจ้สอนปลูกทุเรียน 4 ราก, ๓) คอลัมน์: สุดขอบฟา้ท้าเท่ียวไทย: One Night Stay 
with Locals, ๔) ธนารักษ์ข้ึนค่าเช่าที่ดินเชิงพาณิชย์โปะรายได้หมื่นล., ๕) งัด4มาตรการอุ้มปาล์มรบ.โวราคาพุ่ง, ๖) คอลัมน์: ดาต้าภูธร: ครึ่งป6ี1 ลงทุนใต้ตอนบน 1.4 
หมื่น ล. สุราษฎร์ฮอต บริการ-สาธารณูปโภคพุ่ง, ๗) คอลัมน์: คลองไทยกับการขนส่งทางทะเล ที่ช่วยเสริมศักยภาพ EEC ให้เป็น SuperEconomiccluster อย่างแท้จริง, 
๘) ภูมิใจไทยเปิดทางแก้ปัญหาล้นตลาดแนะ แก้ปัญหาปาล์มใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ผ่านระบบ Profit Sharing, ๙) ยึดโมเดล‘แจ็คหม่า’แก้จน ช่วยคนไทยชนบท‘ขายของ
ผ่านเนต’, ๑๐) ECF มองโค้งสุดท้ายปี 61 เติบโตแกร่ง คาดจบดีลร่วมทุนธุรกิจยักษ์ใหญ่ด้าน IT บริษัท S-TREK พ.ย.นี้, ๑๑) ดันหาดใหญ่ “เมดิคอลทัวริซึ่ม” เล็งโรดโชว์ 
5 ประเทศ ดึงแชร์ 1.5 หมื่นล., ๑๒) กรมธนารักษ์เร่งประมูลเขต ศก.พิเศษ 3 จังหวัด ช”ูลดราคา”พ่วงสิทธิ BOI จูงใจนักลงทุน, ๑๓) คอลัมน์: ข่าวสั้น: ย้อนรอยพ่อหลวง 
ร. 9, ๑๔) ครึ่งปี”61 ลงทุนใต้ตอนบน 1.4 หมื่น ล. สุราษฎร์ฮอต บริการ-สาธารณูปโภคพุ่ง, ๑๕) FPI ตั้งเป้ารายได้ปี62 โต10% คาดสรุปแผนซื้อกิจการโรงไฟฟ้า ไบโอ
แมส ขนาด  18.9 MW ภายใน Q1/62, ๑๖) บ้านทอน จัดงานโอท๊อปนวัตวิถี “ต านานบ้านทอน ย้อนรอยพ่อหลวง รัชกาลที่ 9”  และ  ๑๗) ผุดจุดชมวิวอัยเยอร์เวงทะเล
หมอกชายแดนใต้ เร่งขยายรันเวย์เบตง ศอ.บต.รองรับท่องเที่ยว,  
๑๕. การศึกษา ๑) คอลัมน์: รู้เหนือรู้ใต้: ยุคหุ่นยนต์, ๒) สพฐ.สั่งนับจ านวนนักเรียนทั่วประเทศแก้ปัญหานักเรียนผี, ๓) กศน.นราธิวาสมุ่งพัฒนา ครู-บุคลากร  และ  ๔) 
ม.อ.ปัตตานี จัดกิจกรรมร าลึกถึงการมาอยู่ที่ต าบลรูสะมิแลเมื่อ 50 ปี ที่ผ่านมา,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต่อสถานการณ์ จชต. 

 

  จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดข้ึนจากการน าเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกท่ีมีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพ่ิมขึ้น จาก ๒.๑๙ ในสัปดาห์ที่แล้ว 
(๑๐ - ๑๖ พ.ย. ๖๑) เป็น ๒.๔๑ ในสัปดาห์นี้ ) ในมิติของแนวโน้มการรับรู้เชิงบวก มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงท่ี 
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๕. ประเด็นส าคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๑๐ – ๑๖ พ.ย. ๖๑ 

     เป็นรอบสัปดาห์ที่แทบไม่ปรากฏรายงานข่าว และบทความเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้เลย มีเพียงประเด็นเดียว คือ ส านักงานต ารวจแห่งชาติไทย และมาเลเซียมี

ฉันทามติร่วมกันว่าจะร่วมแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติระหว่างไทย และมาเลเซีย ด้วยการบังคับใช้กฎหมายการถือครองสัญชาติของทั้งสองประเทศอย่างเคร่งครัด คือ 
อนุญาติให้ถือครองได้เพียงสัญชาติเดียวเท่านั้น  
   นอกจากนี้ประเด็นข่าวรัฐมนตรีมหาดไทยมาเลเซียเตรียมน าเสนอวาระเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอให้มีการออกกฎหมายห้ามปลูกพืช
กระท่อม ซึ่งปัจจุบันมีการปลูกในภาคเหนือของมาเลเซียเพ่ือลักลอบส่งออกไปยังประเทศไทย การออกกฎหมายนี้จึงน่าส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อนจากยาเสพ
ติดในภาคใต้ของประเทศไทย 
 
๕.๑ ส านักข่าว bernama ของทางการมาเลเซีย รายงานเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ที่ประชุมคณะร่วมต ารวจไทย-มาเลเซีย ซึ่งมีผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติของทั้งสอง
ประเทศร่วมเป็นประธาน ได้มีมติที่กรุงเทพว่า ส านักงานต ารวจแห่งชาติของทั้งสองประเทศจะด าเนินการบังคับใช้กฏหมายสัญชาติอย่างเคร่งครัด โดยต ารวจทั้งสอง
ประเทศจะแจ้งให้พลเมืองของประเทศตนที่ถือครองสองสัญชาติคือทั้งไทยและมาเลเซียให้ตัดสินใจเลือกสัญชาติเดียว 
 (The Royal Malaysian Police and its Thai counterpart will be stepping up efforts to resolve the long-standing issue of people having dual 
Malaysian and Thai citizenship. 
Inspector-General of Police (IGP), Tan Sri Mohamad Fuzi Harun said holders of dual Malaysian and Thai citizenship would be asked to take up 
one citizenship and renounce the other.  
“We (Malaysia and Thailand) need to put a stand on this issue. We will ask them to decide which citizenship they want to hold, either they 
want to drop the Malaysian or Thai citizenship,” he told the media at the end of the 25th Departmental Review of the Joint Thailand-Malaysia 
Working  Committee Meeting on Criminal Activities, here, today.) 
 
ที่มาข้อมูล ; http://bernama.com/en/news.php?id=1664741 

http://bernama.com/en/news.php?id=1664741
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https://www.malaysiakini.com/news/451823 
 
๕.๑.๑ benarnews.org เวปไซต์ข่าวที่เน้นข่าวสารสถานการณ์ในภูมิภาคเอเชียใต้ และตะวันออกเฉียงใต้ รายงานข่าวเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ให้รายละเอียดการประชุม
ร่วมระหว่างต ารวจไทยและมาเลเซีย ว่า การแก้ปัญหาการถือสองสัญชาติของพลเมืองไทยและมาเลเซีย เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งที่
ประชุมได้มีมติความร่วมมือในกรอบใหญ่ ดังมีรายละเอียดในข่าว ดังนี้  
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติประเทศไทย และมาเลเซีย ลงนามความร่วมมือในมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมระหว่างสองประเทศ โดยเห็นพ้องในการ
ยกระดับความเข้มข้นของจุดตรวจตามแนวชายแดน และเพ่ิมมาตรการในการลาดตระเวน เพ่ือป้องกันปัญหาอาชญากรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรสองสัญชาติที่หนี
การจับกุมจากประเทศของตนเอง 

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ประเทศไทย และ โมฮัมหมัด ฟูซี บิน ฮารูน ผบ.ตร.ประเทศมาเลเซีย ลงนามความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
9 ด้าน ได้แก่ การก่อการร้าย การลักลอบค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ การลักลอบค้าอาวุธ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดน 
ความคืบหน้าในการส่งของกลาง (ยานพาหนะที่ถูกโจรกรรม) ระหว่างสองประเทศ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและคอมพิวเตอร์ การกระท าความผิดในน่านน้ าและการ
กระท าอันเป็นโจรสลัด รวมถึงเรื่องการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมด้านต่างๆ 

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติทั้งสองประเทศ เห็นตรงกันว่าการยกระดับมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ สามารถป้องกัน
การการกระท าควาผิดที่อาจะเกิดข้ึนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อกังวลเกี่ยวกับบุคคลสองสัญชาติที่กระท าความผิดในประเทศหนึ่งแล้วข้ามชายแดนไปหลบซ่อนอีกประเทศ
หนึ่ง เพ่ือหนีการจับกุม 

“มันเป็นปัญหาที่เราพยายามแก้ไขมาโดยตลอด เช่น อยู่ประเทศไทยชื่อ สมชาย ไปอยู่มาเลเซียใช้ชื่อ ดาโต๊ะ หรือ อะไรก็แล้วแต่ ท าให้เขาหาไม่เจอ มันก็เป็นปัญหา
เหมือนกัน เพราะมันยากต่อการท างานของเขาเหมือนกัน แต่ที่ผ่านมาเราก็ได้รับความร่วมมือจากทางมาเลเซียมาโดยตลอด” พล.ต.อ.จักรทิพย์ แถลงต่อผู้สื่อข่าว 

https://www.malaysiakini.com/news/451823
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ขณะที่ โมฮัมหมัด ฟูซี บิน ฮารูน ผบ.ตร.มาเลเซีย ยอมรับว่า ปัญหาเรื่องอาชญากรสองสัญชาติเกิดข้ึนบ่อยครั้ง และเป็นปัญหาใหญ่ส าหรับสองประเทศ ที่ต้องเร่ง
ด าเนินการ ส าหรับมาตรการใหม่ในการจัดการกับอาชญากรสองสัญชาตินั้น ทางมาเลเซียจะร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการจับกุมอาชญากรเหล่านั้น แล้วส่งกลับไปด าเนินคดี
ในประเทศท่ีกระท าความผิด 

“เราจ าเป็นจะต้องให้เขาเลือกว่าเขาจะถือสัญชาติไหน ให้เลือกถือเพียงหนึ่งสัญชาติเท่านั้น โดยให้ยกเลิกอีกสัญชาติหนึ่ง แล้วด าเนินคดีตามกหหมายประเทศที่บุคคล
สัญชาตินั้นๆ ถือ ซึ่งเราหวังว่าจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ในเร็ววันนี้ อาจจะเดือนหน้า หรือ ปีหน้า” ผบ.ตร.มาเลเซีย กล่าว 

ที่มาข้อมูล ; https://www.benarnews.org/thai/news/TH-MY-border-security-11142018172400.html?fbclid=IwAR2f1I7nJdmdxDIwa2PZVUfaizC-
GSHhcFpeRZdrUFyL3yXzRN0cUtjjoa8 

 
๕.๒ สื่อมาเลเซียหลายแห่งรายงานว่า รัฐบาลมาเลเซียก าลังเตรียมด าเนินการออกกฏหมายห้ามปลูกต้นกระท่อม โดยตันสรี มูยิดดิน ยัสเซ็น รัฐมนตรีมหาดไทยให้
สัมภาษณ์ว่า ก าลังเตรียมออกกฏหมายก่อนที่ปัญหาการใช้ใบกระท่อมอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสมจะลุกลามบานปลาย 
รัฐมนตรืมหาดไทยบอกว่า ตามกฏหมายมาเลเซียใบกระท่อมไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดที่มีผิดภัยร้ายแรง แต่ก็เป็นอันตรายได้หากมีการน าไปบริโภค ดังนั้นจึงมีการ
เสนอวาระเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาออกกฏหมายห้ามปลูกต้นกระท่อมในประเทศมาเลเซีย 
ปัจจุบันต้นกระท่อมมีอยู่ดื่นดกในภาคเหนือของมาเลเซีย ซี่งมีการลักลอบส่งออกไปยังประเทศไทย และคนมาเลเซียก็ใช้ใบกระท่อมเป็นยาระงับปวด และเสริมพลังงาน แต่
รัฐบาลมาเลเซียปัจจุบันตระหนักว่า การน าใบกระท่อมไปใช้อย่างไม่ถูกต้องอาจท าให้ผู้ใช้เกิดอาการเสพติดใบกระท่อมเช่นเดียวกับการเสพติดยาเสพติดประเภทอ่ืนๆ 
 
(The government is looking at a total ban on the planting of ketum in Malaysia before its use becomes too widespread, says Tan Sri Muhyiddin 
Yassin. 

The Home Minister said ketum is currently not categorised as a dangerous drug but it can be harmful if consumed. 
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"We discussed the issue of ketum planting at length and we feel that it should be banned. 

"We are proposing that this matter is brought to Cabinet for approval. 

"There have been cases where Malaysia exports ketum to Thailand, where it is banned. Even Thailand realises that it should be banned," said 
Muhyiddin. 

Ketum is a plant that is abundant in the northern states and has been used to as a painkiller as well as energy boosters. 

Its abuse, however, can lead to addiction.) 

 
ที่มาข้อมูล ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/11/12/muhyiddin-ban-ketum-planting-now-before-its-use-becomes-widespread/ 
 
 
 
 
 
 

https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/11/12/muhyiddin-ban-ketum-planting-now-before-its-use-becomes-widespread/

