
 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

1 

บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๑๒ - ๑๘ ต.ค. ๖๒ พบว>า มขี>าวเชิงบวก ๑๙๓ ข>าว จากที่ม ี

๑๘๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๕-๑๑ ต.ค. ๖๒) ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกับ จชต. มขี>าวเชิงลบ ๗๙ ข>าว จากที่ม ี๑๒๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๕-๑๑ ต.ค. ๖๒)  

          ประเด็นข5าวเชิงลบ ได*แก5  

๑) เหตุร*ายรายวัน: ๑) ๔ คนร9ายสวมชุดดำเหมิ! คว9าอาก9ายิงถล>มผู9ใหญ>บ9านดับคาร9านน้ำชาป]ตตานี และ ๒) คนร9ายซุ>ม ยิงผู9ใหญ>บ9านจะนะสาหสั! ขณะข่ี จยย. 

กลับจากร9านน้ำชา 

๒) กระบวนการยุติธรรม: “คืนความยุติธรรมให9ประชาชน” 

๓) การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยLสิน: ๑) ตีโฉบฉวย: กระบวนการบ>มเพาะ (๔), ๒) ฝากขัง'นายพล'คดีฉ9อโกง ญาติย่ืน ๓ ล9านแต>วืดประกัน, ๓) 'กลาโหม' คะแนน 

โปร>งใสต่ำสุด และ ๔) แฟiมคดี: เปjดคำพิพากษาศาล 'คณากร' ยก ๔ ประเด็นยกฟiองฆ>า ๕ ศพที่ยะลา พยานหลักฐานมีพิรุธ 

๔) การเมือง: ๑) ศรีสุวรรณ ค9านเพิ่มงบกลาโหมสนองทหารการเมอืง - เลขาฯ ครป. ถามใช9งบกลางซื้ออาวุธหรือไม>, ๒) เลขาฯ ครป. แนะ รบ. ต้ัง กก.สอบวินัย 

'อภิรัชต+' เหตุบรรยายพเิศษหวังผลทางการเมอืง, ๓) ส.ส.โรมยืนยันเรียก บุรินทร+ สอบ ไม>แค9นส>วนตัว, ๔) 'ธนาธร'ชำแหละงบประมาณฯ ๖๓ รัฐบาลมีฝ]นแค>ซื้ออาวุธ และ 

๕) บทบรรณาธิการ ข>าวสด: กมธ.เชิญพูดคุย 

ประเด็นข5าวเชิงบวก ได*แก5  

๑) การศึกษา:  นักวิชาการยูเนสโกหนุนลดความเหลื่อมล้ำ-จัดการศึกษาตามบริบทพื้นที ่

๒) ยาเสพติด: ๑) นักค9ายาหาดใหญ>แอบกิน ยากันยุง' คาดฆ>าตัวตาย-ลวงจนท.หวังเผ>นหนีช>วงอยู>รพ., ๒) 'ตร.ยะลา'โชว+ผลงาน!! แถลงจับผู9ต9องหา ค9ายา 

พร9อมของกลางกว>า ๑ แสนเม็ด, ๓) 'สมศักด์ิ'ลุยหาดใหญ>ตรวจสถานบันเทงิทำความเข9าใจปราบยาเสพติด และ ๔) หน>วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๒๒ จับกมุเครอืข>าย 

ยาเสพติดพร9อมของกลางยาบ9าลrอตใหญ> ๖๒,๑๘๕ เม็ด 

๓) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) ศอ.บต.จบัมือสภาเกษตรแห>งชาติหนุนเกษตรกร ปลูกไผ>ส>งออกประเทศเกาหล.ี.ผลิตพลังงานชีวมวล, ๒) นราฯแลนด+ 

มาร+คตลาดปลา 
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          จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสือ่มวลชน ส>งผลให9ระดับการรบัรู9เชิงบวกทีม่ีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพิ่มข้ึน จาก ๐.๖๖ ในสปัดาห+ 

ที่แล9ว (๕ - ๑๑ ต.ค. ๖๒) เปuน ๑.๔๗ ในสัปดาห+น้ี  

 ในส5วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต5างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๑๒–๑๘ ต.ค. ๖๒ ดังน้ี 

          ประเด็นทีส่ื่อมวลชนต>างประเทศรายงานเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9ในรอบสัปดาห+มีประเด็นใหญ>ทีส่ื่อมวลชนมาเลเซียรายงานอย>างกว9างขวาง คือ การแถลง

ข>าวของสำนักงานปiองกันการทจุริต และ ประพฤติมิชอบมาเลเซีย เมือ่วันศุกร+ที่ ๑๘ ตุลาคม เปjดหลักฐานภาพวิดิโอจากกล9องวงจรปjดที่พรมแดนมาเลเซีย-ไทย แสดงภาพ

ขบวนการค9าของเถ่ือนขนสินค9าข9ามกำแพงกั้นแนวพรมแดนเข9าประเทศไทย ต>อหน9าต>อตาตำรวจมาเลเซีย ทีบ่9างกก็9มหน9าก9มตาเล>นโทรศัพท+มือถือ และ บ9างกโ็บกไม9โบก

มือให9นักค9าของเถ่ือน ทั้งน้ีในวิดีโอมีภาพขบวนการค9าของเถ่ือนรอรบัสินค9าอยู>ที่ฝ]wงไทยด9านตำบลปาดังเบซาร+ อ.สะเดา จ.ว.ส.ข. 

          อีกประเด็น benarnews.org รายงานสะท9อนทัศนคติของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต9 สองสามคน แสดงความไม>เช่ือมั่นต>อ งบประมาณรายจ>ายประจำป� 

๒๕๖๓ ในหมวดเกี่ยวกับการแก9ไขป]ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต9 ว>าจะทำให9สถานการณ+ดีข้ึนหรือยุติป]ญหา 
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๒. ผลการวิเคราะหLสารสนเทศด*านการประชาสมัพันธL ประจำวันท่ี ๑๒–๑๘ ต.ค. ๖๒ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข5าวเชิงบวก และประเด็นข5าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๑๒-๑๘ ต.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก (เส9นทึบสีเขียว) ๑๙๓ ข>าว จากที่ม ี ๑๘๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๕-๑๑ ต.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกบั จชต. (เส9นทบึสีแดง) มขี>าวเชิงลบ ๗๙ ข>าว จากที่ม ี๑๒๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๕-๑๑ ต.ค. ๖๒) 

สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ลดลง 
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๒.๒ ค5าสัดส5วนระหว5างข5าวเชิงบวก และข5าวเชิงลบ 

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

วัน/เดือน/ปe จำนวนข5าวเชิงบวก (1) จำนวนข5าวเชิงลบ (2) ค5าสัดส5วน (3)=(1)/(2) 

2019-10-05 13 29 0.45 

2019-10-06 4 3 1.33 

2019-10-07 42 27 1.56 

2019-10-08 45 14 3.21 

2019-10-09 39 26 1.5 

2019-10-10 31 21 1.48 

2019-10-11 10 4 2.5 

 26.29 17.71 1.48 

2019-10-12 44 16 2.75 

2019-10-13 23 7 3.29 

2019-10-14 30 11 2.73 

2019-10-15 33 9 3.67 

2019-10-16 26 14 1.86 

2019-10-17 26 12 2.17 

2019-10-18 11 10 1.1 

 27.57 11.29 2.44 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ5งเล็ง ในช5วงวันท่ี ๑๒–๑๘ ต.ค. ๖๒ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช>วงวันที่ ๑๒-๑๘ ต.ค. ๖๒ ไม>มขี>าวเชิงบวก ต>อเน่ืองจากในสัปดาห+ที่แล9ว (๕-๑๑ ต.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9าง

คงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกบั จชต. ไม>มขี>าวเชิงลบทัง้ในสปัดาห+น้ี และสปัดาห+ที่แล9ว (๕-๑๑ ต.ค. ๖๒) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) 

มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ 
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๑๒-๑๘ ต.ค. ๖๒ มขี>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๓ ข>าว จากที่มี ๕ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๕-๑๑ ต.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนนข9าง

คงที่ ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) ๔ คนร9ายสวมชุดดำเหิม! คว9าอาก9ายิงถล>มผู9ใหญ>บ9านดับคาร9านน้ำชาป]ตตานี และ ๒) คนร9ายซุ>ม 

ยิงผู9ใหญ>บ9านจะนะสาหสั! ขณะข่ีจยย.กลับจากร9านน้ำชา 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๑๒-๑๘ ต.ค. ๖๒ ข>าวเชิงบวกในประเด็นการเมอืงเกี่ยวกบั จชต. มีความถ่ีเพิ่มข้ึน ร9อยละ ๕ (๓๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๕-๑๑ ต.ค. ๖๒) ๓๖ ข>าวในสัปดาห+น้ี) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีความถีลดลง ร9อยละ ๔๐ (๖๒ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๕-๑๑ ต.ค. ๖๒) ๓๗ ข>าวในสัปดาห+น้ี) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) วิเคราะห+: สัญญาณจาก 'บิ๊กแดง' ฝ�ายมั่นคง แจ>มแจ9ง ยืนคนละฝ]wง ฝ�ายค9าน, ๒) โต9ลั่น 

'ซุกงบ-หาประโยชน+จากไฟใต9', ๓) สดจากเยาวชน: การประชุมสภาฯในสายตาเด็กไทย และ ๔) ฝ]wงขวาเจ9าพระยา: กระสุนด9านที่ศาลยะลาและมีคนฆ>าตัวตาย ๒ คน, 

ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) ศรสีุวรรณ ค9านเพิม่งบกลาโหมสนองทหารการเมือง - เลขาฯ ครป. ถามใช9งบกลางซื้ออาวุธหรือไม>, ๒) เลขาฯ ครป. แนะ รบ. ต้ัง กก.สอบวินัย 

'อภิรัชต+' เหตุบรรยายพเิศษหวังผลทางการเมอืง, ๓) ส.ส.โรมยืนยันเรียก'บรุินทร+สอบ ไม>แค9นส>วนตัว, ๔) 'ธนาธร'ชำแหละงบประมาณฯ63 รัฐบาลมฝี]นแค>ซื้ออาวุธ และ ๕) 

บทบรรณาธิการ ข>าวสด: กมธ.เชิญพูดคุย 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยLสิน 

 
ในช>วงวันที่ ๑๒-๑๘ ต.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๑๕ ข>าว จากที่ม ี ๔๕ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๕-๑๑ ต.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ  ลดลง  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๑๔ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๑๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๕-๑๑ ต.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน 

ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ล>ามือยิง ผช.ผญบ.หญิงยะลาดับ, ๒) ไฟใต9ระทึก-เตือนบึ้ม, ๓) เปjดเวทเีคลียร+ปมจับหญงิร>วมฆ>าลุงปiาไทยพุทธ หลงัเพจไม>หวังดีโจมตี จนท และ 

๔) ' โฆษก ทบ. ช้ี 'อภิรัชต+' ไม>ได9บรรยายการเมือง แค>เล>าเรื่องประเทศจากมมุคนทำงาน ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) ตีโฉบฉวย: กระบวนการบ>มเพาะ (๔), ๒) 

ฝากขัง'นายพล'คดีฉ9อโกง ญาติย่ืน ๓ ล9านแต>วืดประกัน, ๓) 'กลาโหม'คะแนนโปร>งใสต่ำสุด และ ๔) แฟiมคดี: เปjดคำพพิากษาศาล 'คณากร' ยก ๔ ประเด็นยกฟiองฆ>า ๕ 

ศพที่ยะลา พยานหลักฐานมีพิรุธ 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๑๒-๑๘ ต.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๓๐ ข>าว จากทีม่ ี๒๗ ข>าวในสปัดาห+ที่แล9ว (๕-๑๑ ต.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มขี>าวเชิงลบ ๓ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๕-๑๑ ต.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ต่ำค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ศอ.บต.จับมอืสภาเกษตรแห>งชาติหนุนเกษตรกร ปลูกไผ>ส>งออกประเทศเกาหลี..ผลิตพลงังานชีวมวล, ๒) สร9าง 

เมืองต9นแบบปลกุชายแดนใต9 ท>าเรือน้ำลึก ๒ สงขลาอนาคตที่รัฐ-ปชช.-เอกชนเดินคู>กัน, ๓) นิคมอุตฯสงขลาเปjดป�'๖๓  'สุริยะ' มั่นใจกระตุ9นศก.ใต9, ๔) 'พพิัฒน+' 

สั่งเพิ่มทีพ่ักชุมชน ชง ๘ มาตรการหนุนเทีย่วใต9 มั่นใจ'ซีพี'เซ็นรถไฟ25ตค., ๕) หนุนท>าเทียบเรอืนราธิวาสเปuนแลนด+มาร+ค, ๖) พฒันาการ 

หินล9านงาม...จากจุดชมวิวใต9ฟiาคราม สู>ค>ายลูกเสอื และป�าชุมชน, ๗) 'ภท.'จัดหนัก! ๗ รมต.ลงพื้นที่ภาคใต9 ดันท>องเที่ยวใต9 ๕ แสนคนต>อป�, ๘) ถึงไหนถึงกัน: 

'บ9านจุฬาภรณ+ฯ 10' ตะลึงต9นไม9ยักษ+ หลงรกัเส9นทางนักสู9 ที่ 'เบตง' และ ๙) นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน>วยงานหนุนพฒันาเขตเศรษฐกิจ ๓ ฝ�าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย 

(IMT-GT) เร>งดำเนินการเช่ือมโยงด>านศุลกากร พร9อมร>วมมือด9านเกษตร ท>องเที่ยว และผลิตภัณฑ+ฮาลาล ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) พบโรคใบร>วงชนิดใหม>ระบาด 

ในยางพารา เขตภาคใต9ตอนล>าง กยท. รุดลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อหาแนวทางปiองกันและแก9ไขอย>างเร>งด>วน และ ๒) ลงทนุนิคมฯสงขลาอุปสรรคเพียบรอการแก9ไข 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันที่ ๑๒-๑๘ ต.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๘ ข>าว จากทีม่ ี(๘ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๕-๑๑ ต.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ค>อนข9างคงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม>มขี>าวเชิงลบ ทัง้ในสปัดาห+น้ี และในสัปดาห+ที่แล9ว (๕-๑๑ ต.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำ

ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) นักค9ายาหาดใหญ>แอบกิน ยากันยุง' คาดฆ>าตัวตาย-ลวงจนท.หวังเผ>นหนีช>วงอยู>รพ., ๒) 'ตร.ยะลา'โชว+ผลงาน!! แถลงจับผู9ต9องหา 

ค9ายา พร9อมของกลางกว>า ๑ แสนเม็ด, ๓) 'สมศักด์ิ'ลุยหาดใหญ>ตรวจสถานบันเทงิทำความเข9าใจปราบยาเสพติด และ ๔) หน>วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๒๒ 

จับกมุเครอืข>ายยาเสพติดพร9อมของกลางยาบ9าลrอตใหญ> ๖๒,๑๘๕ เม็ด  
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๑๒–๑๘ ต.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสทิธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันที่ ๑๒–๑๘ ต.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล ได9แก> จนท.ชายแดนใต9ยิงตัวตาย ๓ รายใน ๑๐ วัน!  

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๑๒–๑๘ ต.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขป]ญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคบัใช*กฎหมาย 

             ในช>วงวันที่ ๑๒–๑๘ ต.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* 

 
*หมายเหตุ ประเด็นเชิงบวกค5าเปvนบวก 
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*หมายเหตุ ประเด็นเชิงลบค5าเปvนลบ 

ประเด็นข5าวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ๑) 4คนร9ายสวมชุดดำเหมิ! คว9าอาก9ายิงถล>มผู9ใหญ>บ9านดับคาร9านน้ำชาป]ตตานี, ๒) 4โจรใต9บุกจ>อยิงอดีตผญบ.ดับ ชาวบ9านหนีตายกระเจิง  และ  ๓) 

คนร9ายซุ>มยิงผู9ใหญ>บ9านจะนะสาหสั! ขณะข่ีจยย.กลับจากร9านน้ำชา  

๒. กระบวนการยุติธรรม ๑) “คืนความยุติธรรมให9ประชาชน” (2): คืนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให9 3 จังหวัดชายแดนใต9, ๒) 

“คืนความยุติธรรมให9ประชาชน” (3): การตรวจสำนวนยังคงจำเปuน แต>ไม>อาจก9าวก>ายดุลพินิจของผู9พิพากษา, ๓) ผ>าคดี 'ผู9พิพากษาคณากร' 

ยิงตัวตายวิกฤตชายแดนใต9กับป]ญหา 'ต่ิง' แต>ละฝ�าย  และ  ๔) เสวนา: คืนคำพิพากษาให9ผู9พิพากษา คืนความยุติธรรมให9ประชาชน  

๓. 11 ต.ค. 62 [คลปิ], ๕) คืนความยุติธรรมให9ประชาชน” (1): เหตุการณ+ในห9องพิจารณาคดีวันน้ันและกระบวนการยุติธรรมที่ถูกแทรกแซง, ๖) สัมมนา 

'วิกฤติกระบวนการยุติธรรมจงัหวัดชายแดนใต9 จากบทเรียนสู>การปฏิรปู', ๗) หายดีแล9ว! หมออนุญาตให9ผู9พิพากษาศาลยะลาออกจากรพ., ๘) คืนคำพิพากษา, ๙) 

อดีตศาล-อจ.ถก'คณากร' ย้ำ'ผู9พิพากษา'ต9องอิสระ, ๑๐) มธ.เสวนาปมผู9พิพากษายิงตัว, ๑๑) คอลัมน+ แฟiมคดี: เปjดคำพพิากษาศาล 'คณากร' ยก 4 ประเด็นยกฟiองฆ>า 5 

ศพที่ยะลา พยานหลักฐานมีพิรุธ, ๑๒) ข>าวสั้น: 'สริะ' สะกิดปมผู9พิพากษาพกป�น, ๑๓) ขบวนการ 'ยุติธรรม' ที่ไม> 'ยุติธรรม' เปuนหน่ึงในป]ญหาของ 'ไฟใต9' ที่ต9องแก9ไข, ๑๔) 
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'หนุน-ค9าน'ตรวจร>างคำพพิากษา นักกฎหมายถกหว่ันกระทบสิทธิมนุษยชน  และ  ๑๕) เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: ย่ืนหนังสือปธ.ศาลฎีกา  

๔. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยLสิน ๑) ตีโฉบฉวย: กระบวนการบ>มเพาะ (4), ๒) ฝากขัง'นายพล'คดีฉ9อโกง ญาติย่ืน3ล9านแต>วืดประกัน, ๓) 

'กลาโหม'คะแนนโปร>งใสต่ำสุด, ๔) แฟiมคดี: เปjดคำพิพากษาศาล 'คณากร' ยก 4 ประเด็นยกฟiองฆ>า 5 ศพที่ยะลา พยานหลักฐานมีพริุธ, ๕) ฉ9อโกง ศาลไม>ให9ประกัน 

พล.อ.สมโภชน+, ๖) ข>าวสั้น: คุกอดีตที่ปรกึษาแม>ทัพภาค 4 โกง 44 ล9าน  และ  ๗) ปปช.ประเมินความโปร>งใส'อปท.-กห.'รัง้ท9าย  

๕. การเมือง ๑) ศรสีุวรรณ ค9านเพิม่งบกลาโหมสนองทหารการเมือง - เลขาฯ ครป. ถามใช9งบกลางซื้ออาวุธหรือไม>, ๒) เลขาฯ ครป. แนะ รบ. ต้ัง กก.สอบวินัย 'อภิรัชต+' 

เหตุบรรยายพิเศษหวังผลทางการเมือง, ๓) ตะลมุบอนสุมไฟการเมือง เพิม่อุณหภูมิวิกฤติรอวันแตกหัก, ๔) 'ปjยบุตร' โต9 ผบ.ทบ.สร9างความแตกแยก ย้ำฝ�ายค9านไม>แตะแก9 

รธน.หมวด 1-2, ๕) เช็คอย>างน9อย 5 ปม จากทอล+ค พล.อ.อภิรัชต+ ที่คุณต9องร9อง อหิยังวะ!, ๖) กมธ.ความมั่นคงฯเชิญ 'พล.อ.อภิรัชต+' แลกเปลี่ยนความคิดเห็น, ๗) 

ส.ส.โรมยืนยันเรียก'บรุินทร+สอบ ไม>แค9นส>วนตัว, ๘) 'ธนาธร'ชำแหละงบประมาณฯ63 รัฐบาลมฝี]นแค>ซื้ออาวุธ, ๙) 

กมธ.เรียก'บิก๊แดง'แลกเปลี่ยนชุดความคิดด9านความมั่นคง, ๑๐) 'โรม'ยันกมธ.กฎหมายเรียก'บรุินทร+'ช้ีแจง ไม>มีปมส>วนตัว, ๑๑) สังคมการเมือง: ไฮไลต+ถกงบฯ 'บิ๊กแดง'ยก 

2?, ๑๒) บทบรรณาธิการ ข>าวสด: กมธ.เชิญพูดคุย, ๑๓) ผ>าไส9ในงบดับไฟใต9หมื่นล9าน ชูแผนงานพัฒนา 'ตำบลมัง่ค่ัง ย่ังยืน', ๑๔) บทบรรณาธิการ ข>าวสด: 

กมธ.เชิญพูดคุย, ๑๕) คอลมัน+ ชกไม>มีมุม: ยุคสายเหย่ียว ใช9น้ำหรือน้ำมัน, ๑๖) 9เครือข>ายทั่วปท.ขู>บุกกรงุต9องแก9ให9ได9-รธน., ๑๗) สัญญาณ "บิ๊กแดง" แยกมิตร แยกศัตรู 

เลือกข9าง! จบัตาปูทางเขย>าการเมอืง, ๑๘) โดดปiอง'น9องแดง'ตู>-ปiอมยันแค>ปลูกฝ]งรักชาติ, ๑๙) แง9มงบป� 63 กลาโหมทอ็บโฟร+ - ดับไฟใต9หมื่นล9าน 'มั่นคง-พฒันา' ครึ่งๆ, 

๒๐) วันนอร+ร9องบิ๊กตู>'อภิรัชต+'ล้ำเส9นด>านักการเมอืง, ๒๑) พลวัตปฏิรูป: 'แผ>นดินของเรา'ในมมุมองของพลเมอืงไทย, ๒๒) ประชุมสภา : พล.อ.ประยุทธ+ยืนยัน ร>าง 

พ.ร.บ.งบประมาณ 3.2 ล9านล9านบาท สอดคล9องกับสภาพเศรษฐกิจ, ๒๓) ปjยบุตร : บรรยายกลบั อัดกองทัพยุคสงครามเย็น-สื่อดาวสยาม 4.0, ๒๔) เรื่องชวนหัว, ๒๕) 

คอลัมน+ วีรพงษ+ รามางกรู: รัฐธรรมนูญมาตรา1, ๒๖) จวก'ซ9ายจัด-ชักศึกฯ-เผาเมือง' 'บิก๊แดง'ทอล+กดุ, ๒๗) 'เสี่ยหนู'ลัน่ภท.ถอนตัวพ9นรบ. ถ9า22ตค.ไม>โหวตแบนสารพิษ, 

๒๘) บทนำมติชน: คำบรรยาย'ผบ.ทบ.', ๒๙) คอลมัน+ เรียงคนมาเปuนข>าว, ๓๐) บทนำมติชน: คำบรรยาย'ผบ.ทบ.'  และ  ๓๑) คอลัมน+ วีรพงษ+ รามางกูร: 

รัฐธรรมนูญมาตรา1  
 
ประเด็นเชิงบวก 
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๑. ความร5วมมือไทย-มาเลยL ๑) ภาพข>าว: ป]wนกระชับสัมพนัธ+  และ  ๒) ป]wนกระชับสมัพันธ+,  

๒. กีฬา ๑) ภาพข>าว: คอลัมน+ โฟกสัลูกหนังไทย: คู>ชิง, ๒) ภาพข>าว: คอลัมน+ โฟกัสลกูหนังไทย: คู>ชิง, ๓) 'ช9างศึก' ใจช้ืน, ๔) ช9างศึกมาครบ ซ9อมรบ'ยูเออี', ๕) มุมที่5, ๖) 

'ป]ตตานี'เช่ือแฟนแห>ชมสนามแตก, ๗) ว>ายน้ำได9เพชรเม็ดงามจากแดนใต9, ๘) 'หนูนาจอมโหด'บุกคว9าต๋ัวใบสุดท9ายข้ึนไทยลีก3  และ  ๙) 

ป]ตตานีชิงวัดโบสถ+แย>งเจ9าลูกหนังลีกภูมิภาคไทย,  

๓. การช5วยเหลือประชาชน ๑) คณะกรรมการอสิลามป]ตตานี ส>งมอบบ9านใหม>-หลงัเก>าไฟไหม9, ๒) 'ยธ.'สบช>องฟ]นเจ9ามือโกงแชร+ ฟiองล9มละลายริบเงินคืนเหย่ือ  และ  ๓) 

กอปภ.ก.ประสาน 14 จังหวัดภาคใต9 เตรียมรับมือภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในช>วงวันที่ 17 - 20 ต.ค.62,  

๔. การศึกษา ๑) 'รมช.ศึกษาฯ'ผลักดันครู กศน.สอนวิชาเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตแก>'เด็กเร>ร>อนหัวลาโพง', ๒) ปลัดศธ.แต>งต้ัง-โยกย9าย 'รอง-ผอ.'กศน.จว.63ราย, ๓) 

ชีพจรทั่วไทย, ๔) คอลัมน+ ชีพจรทั่วไทย, ๕) ยะลายาลัน, ๖) นักวิชาการยูเนสโกหนุนลดความเหลื่อมล้ำ-จัดการศึกษาตามบรบิทพื้นที่, ๗) ไอคิวทะลุฟiา: สวทช.เผย 2 

นวัตกรรมสื่อการเรียน ชุดสกัดดีเอ็นเอ-แอพฯผันวรรณยุกต+, ๘) คอลัมน+ ไอคิวทะลุฟiา: สวทช.เผย 2 นวัตกรรมสือ่การเรยีน ชุดสกัดดีเอ็นเอ-แอพฯผันวรรณยุกต+, ๙) 

ศธ.จับมือเครือข>ายดูแลเด็กเร>ร>อน, ๑๐) เสมา 1 ปลุกพลงัเครือข>ายครูสมเด็จเจ9าฟiาฯ  และ  ๑๑) มูลนิธิจิตติน ตันธุวนิตย+ มอบทุนการศึกษา แก>นักเรียน 

นักศึกษาในพืน้ที่จังหวัดชายแดนภาคใต9 ประจำป�การศึกษา 2562,  

๕. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทL ๑) ถูกทกุข9อ  และ  ๒) 'เจ9าคุณริด' พระสงฆ+รูปแรก ได9รางวัล 'ครูย่ิงคุณ',  

๖. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร, ๒) พสกนิกรทำบุญถวายร.9, ๓) ทั่วประเทศตักบาตรเทโวอิม่บุญ, ๔) ไทย-เวียดนาม, ๕) สงฆ+-

ชาวบ9านหน9าถ้ำสืบสานเรือพระ งานบญุใหญ>วันออกพรรษาวัดคูหาภิมุข-จ.ยะลา, ๖) สงฆ+-ชาวบ9านหน9าถ้ำสืบสานเรือพระ, ๗) พสกนิกรทั่วไทยร>วมกิจกรรม 

วันน9อมรำลกึ'ในหลวง ร.9', ๘) พทุธศาสนิกชนทั่วไทย! ทำบญุตักบาตรเทโวโรหณะ'วันออกพรรษา' (ประมวลภาพ), ๙) ทั่วไทยบำเพญ็กุศลรำลกึร.9 13ตค.วันสวรรคต 

นายกฯนำปชช.ทำความดี, ๑๐) แห>ทำบุญคึกคักทั่วไทย วันออกพรรษา มาเลย+ร>วมชักพระเบตง, ๑๑) คอลัมน+ ท>องเที่ยวโลกกะธรรม: พรุ>งน้ียังจะมีไหม, ๑๒) 

พสกนิกรชาว จ.ยะลา ร>วมพิธีทำบุญตักบาตร ,วางพวงมาลาและถวายบงัคม เน่ืองในวันคล9ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, ๑๓) “เรอืพระ" ความงดงามของประเพณีท9องถ่ินใต9วันออกพรรษา, ๑๔) “เรอืพระ" 

ความงดงามของประเพณีท9องถ่ินใต9วันออกพรรษา  และ  ๑๕) พิธีเปjดงานประเพณีชักพระอำเภอโคกโพธ์ิครัง้ที่ 70 ประจำป� 2562,  

๗. ยาเสพติด ๑) เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: ยะลารวบ 2 คนค9ายาบ9า, ๒) 'สมศักด์ิ'ตรวจเย่ียมชุมชนกาแลตาแป, ๓) ข>าวสัน้: ตำรวจยะลากวาดยาบ9ากว>าแสนเม็ด, ๔) 
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นักค9ายาหาดใหญ>แอบกิน'ยากันยุง' คาดฆ>าตัวตาย-ลวงจนท.หวังเผ>นหนีช>วงอยู>รพ., ๕) 'ตร.ยะลา'โชว+ผลงาน!! แถลงจบัผู9ต9องหาค9ายา พร9อมของกลางกว>า1แสนเม็ด, ๖) 

'สมศักด์ิ'ลุยหาดใหญ>ตรวจสถานบันเทงิทำความเข9าใจปราบยาเสพติด, ๗) สมศักด์ิ ขู> ตรวจเส9นผมหายาย9อนหลังได9 6 เดือน ตรวจสถานบันเทิงหาดใหญ>  และ  ๘) 

หน>วยเฉพาะกจิกรมทหารพรานที่ 22 จับกมุเครอืข>ายยาเสพติดพร9อมของกลางยาบ9าลrอตใหญ> 62,185 เม็ด,  

๙. การเยียวยา ๑) ยธ.จ>องัดภาษี-ฟiองฟ]นเท9าแชร+  และ  ๒) สพป.ยะลา 1 ออกเย่ียมครอบครัวผู9ได9รบัผลกระทบจากเหตุไม>สงบ,  

๑๐. การยกระดับคณุภาพชีวิต ๑) จับตาแบน3สารพิษ, ๒) จัดระเบียบสายไฟ, ๓) แก9ร>องน้ำต้ืน, ๔) แก9ร>องน้ำต้ืน, ๕) ศาสตร+พระราชา ผลสำเรจ็เชิงประจักษ+ ช>วยไทย-

แก9วิกฤตโลกร9อน๖) กรมชลฯทำแผนสู9ฝนภาคใต9, ๗) ศาสตร+พระราชา ผลสำเร็จเชิงประจักษ+ ช>วยไทย-แก9วิกฤตโลกร9อน, ๘) เรียงคนมาเปuนข>าว: เพื่อ รพ.เบตง, ๙) 

จับกระแสภูมิภาค: มอบเครื่องกระตุกหัวใจให9ชุมชน, ๑๐) บทบรรณาธิการ: ช>วยกันลดผลกระทบ'เพอร+เฟuกต+ สตอร+ม', ๑๑) ภาพข>าว: คอลัมน+ เรียงคนมาเปuนข>าว: เพื่อ 

รพ.เบตง, ๑๒) คอลัมน+ จับกระแสภูมิภาค: มอบเครื่องกระตุกหัวใจให9ชุมชน, ๑๓) ภาพข>าว: เพื่อรพ.เบตง, ๑๔) ค>ายเยาวชนรู9งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) 

รุ>นที่ 9, ๑๕) เตือนฉบับ 6 ภาคใต9 ฝนตกหนักถึง 19 ต.ค.62, ๑๖) มลูนิธิสืบฯ ปลุกร>วมลงช่ือ นกชนหิน สัตว+ป�าสงวนอนัดับที่ 20, ๑๗) ภาพข>าว: ลงพื้นที,่ ๑๘) 

กระบีเ่ตรียมต9อนรบั'พี่ตูน-ทีมก9าวคนละก9าว'ว่ิงรบับริจาคช>วย7รพ.ภาคใต9, ๑๙) เตือนอุตุฉ.5อากาศแปรปรวน 14-15ต.ค.ฝนจ>อถล>ม33จว., ๒๐) 

'ดร.สเุมธ'ยก27'คำสอนพ>อ' ถ>ายทอดให9ประชาชนปฏิบัติ, ๒๑) ก.เกษตรคุมเข9มขนย9ายต9นพันธุ+ ตัดตอนโรคระบาดใบด>างมันฯ, ๒๒) 

ราชกิจจาฯประกาศกระทรวงมหาดไทย สำรวจรางวัดออกโฉนดที่ดิน28จังหวัด, ๒๓) คอลมัน+ Bank News: 'ไอแบงก+' สนับสนุนให9คนมบี9าน ชาวใต9ล>าง เฮ! รายได9รวม 

10,000 บาทต>อเดือน ก็ซื้อบ9านได9, ๒๔) จิตรกรรมฝาผนังพระราชกรณียกิจวัดพระราม 9 รำลึกกษัตริย+นักพฒันาผู9ย่ิงใหญ>, ๒๕) 'ลิฟต+ สุพจน+' ชวนว่ิง 'รัน ฟอร+ ดิ เอิร+ท' 

เปjดใจเสพติดออกกำลังกาย เพราะไม>อยากชรา, ๒๖) แพทย+หญิงป]ทมพันธ+ อนันตาพงศ+  และ  ๒๗) แม>ทัพภาคที่ 4 ประชุมติดตามโครงการทหารพันธุ+ดี ค>ายวิภาวดีรังสิต 

สุราษฎร+ธานี,  

๑๑. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) ศอ.บต.จับมือสภาเกษตรแห>งชาติหนุนเกษตรกร ปลูกไผ>ส>งออกประเทศเกาหลี..ผลิตพลงังานชีวมวล, ๒) 

นราฯแลนด+มาร+คตลาดปลา, ๓) ปลูกถ่ัวหรั่งแซมในสวนยางพารา, ๔) ตัดวงโคจรโรคระบาดใบด>างมันสำปะหลัง, ๕) สร9างเมืองต9นแบบปลุกชายแดนใต9 

ท>าเรือน้ำลึก2สงขลาอนาคตที่รัฐ-ปชช.-เอกชนเดินคู>กัน, ๖) นิคมอุตฯสงขลาเปjดป�'63 'สุริยะ'มั่นใจกระตุ9นศก.ใต9, ๗) 'พพิัฒน+'สัง่เพิม่ที่พกัชุมชน ชง8มาตรการหนุนเที่ยวใต9 

มั่นใจ'ซีพ'ีเซ็นรถไฟ25ตค., ๘) 'อธิรัฐ'บมูท>าเรือนราฯเปuนแหล>งเที่ยว, ๙) ภาพข>าว: ตรวจประมง, ๑๐) ย>อยข>าวเศรษฐกจิ: คัดสินค9าโอท็อปข้ึนเครือ่งบินไทย, ๑๑) 

สุริยะปลกุรบัเบอร+ซิต้ี เคลียร+ท>าเรือ-ท>อกrาซ, ๑๒) จบัประเด็น: หนุนท>าเทียบเรือนราธิวาสเปuนแลนด+มาร+ค, ๑๓) ชาวสวนโค>นทิ้งต9นยางพาราหันปลูก'มะละกอ'รายได9งาม, 
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๑๔) หนุนปลูก'ถ่ัวหรัง่'แซมสวนยางพาราสร9างรายได9กลุ>มเกษตรกรทำนาพัทลงุ, ๑๕) พัฒนาการหินล9านงาม...จากจุดชมวิวใต9ฟiาคราม สู>ค>ายลูกเสือ และป�าชุมชน, ๑๖) 

กยท.เร>งช>วยชาวสวนยาง ใช9โดรนบินโปรยยาฆ>าเช้ือรา, ๑๗) 'ภท.'จัดหนัก!7รมต.ลงพื้นที่ภาคใต9 ดันท>องเที่ยวใต95แสคคนต>อป�, ๑๘) หินล9านงาม...จากอันซีนชายแดนใต9 

สู>กิจกรรมลูกเสือต้ังค>าย นำร>องป�าชุมชน, ๑๙) กลุ>มบริษัทศรีตรัง จัดงาน 'บรรทกุยาง ติดราง สร9างรอยย้ิม' ป�ที่3 ตามเจตนารมณ+เพื่อให9ชุมชนน>าอยู>อย>างย่ังยืน, ๒๐) 

รมช.มนัญญา เย่ียมชมการส>งเสริมปลูกถ่ัวหรั่งแซมในสวนยางพารา สร9างรายได9ให9สมาชิกกลุ>มเกษตรกรทำนาตะโหมด จังหวัดพทัลงุ, ๒๑) 

TPOLYป�หน9าผลงานพีครบัเหมา-โรงไฟฟiาหนุน, ๒๒) TPCH ไตรมาส 3 ไม>ผิดหวังโรงไฟฟiาดันกำไรพีค, ๒๓) หยุดวงจรโรคใบด>างมันสำปะหลงั ปลกู ระยอง 72/KU 50, 

๒๔) ถึงไหนถึงกัน: 'บ9านจุฬาภรณ+ฯ 10' ตะลึงต9นไม9ยักษ+ หลงรักเส9นทางนักสู9 ที่ 'เบตง', ๒๕) นายกรัฐมนตรีกำชับทกุหน>วยงานหนุนพัฒนาเขตเศรษฐกจิ 3 ฝ�าย 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT-GT) เร>งดำเนินการเช่ือมโยงด>านศุลกากร พร9อมร>วมมือด9านเกษตร ท>องเที่ยว และผลิตภัณฑ+ฮาลาล  และ  ๒๖) นิคมอุตฯสงขลาเปjดป�'63 

'สุริยะ'มั่นใจกระตุ9นศก.ใต9,  

๑๒. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: จับผัวโหดฆ>าฝ]งดินเมีย, ๒) สดจากสนามข>าว: ผ>าคดีสาวหายปริศนา3ด. ที่แท9ผัวโหดทบุฆ>า-ฝ]ง! 

ฝ]นตรงเปะอยู>กลางสวน  และ  ๓) นำตัวผวัฆ>าเมียฝ]งดินทำแผน อ9างถูกด>าเลย'บันดาลโทสะ',  

๑๓. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) บำรุงขวัญ  และ  ๒) มุมบริการ: กรมการปกครองประกาศ ผลการคัดเลือกสำนักทะเบยีนดีเด>นป�62,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต5อสถานการณL จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพิ่มข้ึน จาก ๐.๖๖ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๕ 

- ๑๑ ต.ค. ๖๒) เปuน ๑.๔๗ ในสัปดาห+น้ี ในมิติของแนวโน9มการรบัรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ เพิม่ข้ึน 
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต5างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๑๒ – ๑๘ ต.ค. ๖๒ 

          ประเด็นทีส่ื่อมวลชนต>างประเทศรายงานเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9ในรอบสัปดาห+มีประเด็นใหญ>ทีส่ื่อมวลชนมาเลเซียรายงานอย>างกว9างขวาง คือ การแถลง

ข>าวของสำนักงานปiองกันการทจุริต และ ประพฤติมิชอบมาเลเซีย เมือ่วันศุกร+ที่ ๑๘ ตุลาคม เปjดหลักฐานภาพวิดิโอจากกล9องวงจรปjดที่พรมแดนมาเลเซีย-ไทย แสดงภาพ

ขบวนการค9าของเถ่ือนขนสินค9าข9ามกำแพงกั้นแนวพรมแดนเข9าประเทศไทย ต>อหน9าต>อตาตำรวจมาเลเซีย ทีบ่9างกก็9มหน9าก9มตาเล>นโทรศัพท+มือถือ และ บ9างกโ็บกไม9โบก

มือให9นักค9าของเถ่ือน ทั้งน้ีในวิดีโอมีภาพขบวนการค9าของเถ่ือนรอรบัสินค9าอยู>ที่ฝ]wงไทยด9านตำบลปาดังเบซาร+ อ.สะเดา จ.ว.ส.ข. 

          อีกประเด็น benarnews.org รายงานสะท9อนทัศนคติของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต9 สองสามคน แสดงความไม>เช่ือมั่นต>อ งบประมาณรายจ>ายประจำป� 

๒๕๖๓ ในหมวดเกี่ยวกับการแก9ไขป]ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต9 ว>าจะทำให9สถานการณ+ดีข้ึนหรือยุติป]ญหา 

 

๕.๑ สื่อมาเลเซียหลายสำนักรายงานข5าว สำนักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบมาเลเซีย (MACC)  เป�ดแถลงข5าวแสดง

หลักฐานตำรวจมาเลเซยีมีส5วนรู*เห็นกับขบวนการขนสนิค*าหนีภาษีและสินค*าผิดกฏหมายท่ีพรมแดนมาเลเซีย-ไทย ด*านรัฐเปอรLลิสติดกับตำบลปาดังเบซารL อ.สะเดา 

จ.สงขลา โดยวิดิโอจากกล*องวงจรป�ดแสดงภาพหลักฐานท่ีรวบรวมต้ังแต5ปe ๒๕๖๐ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ บันทึกภาพขบวนการขนสินค*าผิดกฏหมายข*าม

พรมแดนขณะขนสินค*าท่ีรัฐบาลมาเลเซียชดเชยราคาเพ่ือเปvนสวัสดิการแก5ชาวมาเลเซีย เช5น แป�งทำอาหาร น้ำมันพืช น้ำมันเชื้อเพลิง รวมท้ังใบกระท5อม 

ลาธีฟา กอญ5า ผู*อำนวยการใหญ5 MACC แถลงว5า ภาพวิดิโอจากกล*องวงจรป�ดแสดงชัดเจนว5า ตำรวจมาเลเซยีรู*เห็นเปvนใจเพราะพวกเขามองรถยนตLขนสินค*าผิด

กฏหมายแล5นผ5านไปเฉยๆ บางคนโบกไม*โบกมือให*พวกค*าของเถ่ือน บางคนเอาหูไปนาเอาตาไปไร5ก*อมหน*าก*มตาเล5นโทรศัพทLมือถือ นอกจากน้ีวิดิโอยังแสดงภาพให*

เห็นรถยนตLและมอเตอรLไซคLขนสินค*าผิดกฏหมายท้ังสองฝr�งของพรมแดน  

“สิ่งน้ีคือหลักฐานแสดงให*เห็นว5ามีการกระทำผิดกฏหมายท่ีพรมแดนโดยตำรวจรู*เห็นเปvนใจ MACC ได*รวบรวมพยานหลักฐานท้ังหมดส5งให*สำนักงานตำรวจ

แห5งชาติมาเลเซียแล*ว” 

เจ*าหน*าท่ี MACC เป�ดเผยว5า ขบวนการขนสินค*าผิดกฏหมายข*ามพรมแดนมีการลักลอบขนใบกระท5องด*วย เน่ืองเพราะมีผลตอบแทนสูง 

“ในมาเลเซยีซื้อขายกิโลกรัมละ ๑๘ ริงกิต แต5พอข*ามไปฝr�งไทยกิโลกรัมละ ๑๐๐ ริงกิต” 
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ผู*อำนวยการใหญ5 MACC แถลงว5า นอกจากพรมแดนด*านปาดังเบซารLในรัฐเปอรLลสิ MACC ยังมีการดำเนินการสบืสวนทางลบัในจุดผ5านแดน ตามแนวพรมแดนจุด

อ่ืนๆอีกด*วย   

 

(The Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) published today evidence of corruption along the Malaysia-Thai border in Perlis involving 

local law enforcement agencies facilitating smugglers. 

After combing through thousands of hours in surveillance footage from 2017 until May 2019, the agency condensed the captured smuggling 

activities into an 11-minute highlight reel that it played at a press conference here today. 

The video showed how smugglers would wait along the border fence along Padang Besar, Perlis and periodically carry gunny sacks allegedly 

containing items such as subsidised flour, cooking oil, fertiliser, diesel, and petrol out of Malaysia. Other items include ketum leaves. 

MACC chief Latheefa Koya said today there was substantial evidence of collusion by authorities, which her commission has submitted to the 

Royal Malaysia Police for its action. 

“It’s evident today from the videos how easily our borders are breached,” said Latheefa. 

“On both sides you can see bikes, cars as well as trucks waiting for the delivery of smuggled goods and they’re even equipped with walkie-

talkies. 

“So what we are seeing here is blatant corruption,” added Latheefa. 

The videos also showed Malaysian police personnel ignoring smugglers as they drove past with the smuggled goods. 
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Some are seen waving them through while others on duty sat engrossed with their smartphones in the security room engross as alleged 

smugglers worked unhindered. 

MACC Forensic Department Audio Visual chief Badri Azni explained that the smugglers would cut the fence along the border with relative ease 

and would conduct their activities usually from 6am till 6pm. 

“Items like daun ketum are cheap here at RM18 per kg and when sold in Thailand they'd sell it for RM100. When you include other items like 

fuel and flour it adds up to a significant amount resulting in losses in the economy for Malaysia. 

“After they've done with the smuggling they would spray water on the roads to clear their foot tracks,” said Badri as the video showed the 

smugglers doing so with hoses. 

Latheefa also stressed that today’s release did not mean the MACC was done with the matter, saying her agency was also monitoring the 

country’s other entry and exit points. 

“We're exposing them so they know they are being watched as you can tell by the video, they are quite oblivious now.” 

On the identities of the smugglers, she said this has not been determined but added that Immigrations and Customs have been alerted to the 

matter and are cooperating.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.malaymail.com/news/malaysia/2019/10/18/macc-releases-highlight-reel-of-blatant-corruption-in-border-smuggling-

caug/1801456 

https://www.malaysiakini.com/news/496400 
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https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2019/10/18/patrol-officers-at-malaysia-thailand-border-involved-in-smuggling-macc-

reveals/ 

 

๕.๑.๑ ทางด9าน malaysiakini เปjดเผยว>าได9รับการยืนยันจากอับดุล ฮามิด บาดอร+ ผู9บัญชาการตำรวจแห>งชาติมาเลเซยีว>า ได9มีการดำเนินการทางวินัยกับตำรวจทีป่รากฏ

ภาพวิดิโอในกล9องวงจรปjด ที่มหีลักฐานว>ารู9เห็นเปuนใจกบัชบวนการขนสินค9าผิดกฏหมายแล9ว โดยกระบวนการสอบสวนและดำเนินการทางวินัยเริ่มข้ึนต้ังแต>เดือนกันยายน

พร9อมกันน้ันสำนักงานตำรวจแห>งชาติได9ดำเนินการปรบัปรุงมาตรฐานการทำงาน (standard of practice) ของตำรวจที่ปฏิบัติหน9าที่ตามแนวพรมแดนมาเลเซีย-ไทย ซึง่

ส>งผลให9การปiองกันและปราบปรามสินค9าผิดกฏหมายมปีระสิทธิภาพดีข้ึน มีการจบักุมการลักลอบขนอาวุธ การลักลอบขนสัตว+ป�าคุ9มครอง รวมทั้งการจับกมุลงโทษตำรวจ

ที่ทุจริตคอรปัช่ันได9มากข้ึน 

(Bukit Aman has identified several of its personnel who were caught on video allowing smugglers to move contraband across the Thai-

Malaysian border, said top cop Abdul Hamid Bador. 

The inspector-general of police told Malaysiakini that the police's Integrity and Standard Compliance Department (ISCD) and Internal Security 

and Public Order Department (KDNKA) had launched an investigation into the video clips since receiving them late last month. 

According to Hamid, Bukit Aman is taking disciplinary action against the personnel. 

"Yes (we have started investigation). ISCD and KDNKA Bukit Aman had already launched a probe since late last month. 

"Several of the police personnel depicted (in the video) had also been identified, and disciplinary action is underway," he said. 
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According to Hamid, the federal police have also introduced improvements to standard operating procedures (SOPs) for personnel on duty 

patrolling borders and manning entry points around the country. 

The IGP added that with the latest standing orders on duty SOPs, he was confident that contraband smuggling activities could be reduced 

drastically. 

He also noted that the police's General Operations Force (PGA), which is stationed at the country’s borders, had also achieved significant 

success in foiling smuggling syndicates. 

This included arresting smugglers, including those who tried to bribe personnel, and seizing scores of illegal items, including firearms, drugs, and 

exotic animals. 

"Since the past four to five months, PGA officers at the borders had recorded many successes in crippling smuggling syndicates that were 

responsible for trafficking all sorts of contraband, illicit cigarettes, drugs, exotic animals, firearms, immigrants.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.malaysiakini.com/news/496407 

 

๕.๒ benarnews.org เวปไซต+ที่ได9รับการสนับสนุนเงนิทุนดำเนินการจากหน>วยงานรัฐบาลอเมริกัน รายงานข>าวเกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณรายจ>ายประจำป�

งบประมาณ ๒๕๖๓ ในหมวดการแก9ไขป]ญหาจงัหวัดชายแดนภาคใต9 พร9อมทั้งมีการสุ>มสมัภาษณ+ประชาชน ในประเด็นคำถามเกี่ยวกับงบประมาณและความเช่ือมั่นต>อการ

แก9ป]ญหาจชต. โดยมีรายละเอยีด ดังน้ี ;  
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นายดอแม็ง อาแด ชาวจังหวัดป]ตตานี อาชีพเลี้ยงวัวและแพะเพื่อขาย เปjดเผยว>า ในช>วงสัปดาห+น้ี สภากาแฟและตลาด ต>างพูดถึงงบประมาณแก9ไขป]ญหาความไม>สงบใน

จังหวัดชายแดนใต9 และลงความเห็นว>า รัฐบาลจะยังไม>สามารถแก9ไขป]ญหาได9ง>ายๆ 

"ป]ญหาภาคใต9ที่สงบลงไม>ได9หรอืสงบยาก ส>วนหน่ึง มีทีม่าคือ ผลประโยชน+ มันสำคัญต>องบทีจ่ะลงมาแต>ละป� ทุกวันน้ี รฐับอกสงบแล9ว แต>ต9องพัฒนา ทุ>มงบพัฒนาให9

เยอะๆ เพื่อจะได9ดูดี ป�หน9าก็หายุทธศาสตร+อื่นมาใช9อีก มันเปuนแบบน้ีทุกป� ชาวบ9านที่น่ีกร็ู9 แต>ทำอะไรไม>ได9 พูดมากก็หาว>า คิดต>างเปuนแนวร>วม" นายดอแม็ง กล>าวแก>เบ

นาร+นิวส+ 

“งบเยอะข้ึนทกุป� แม9โดยหลักการมกีารแจกแจงให9เห็นว>าน9อยลง แต>มีการแยกประเภทของงบประมาณทีล่งมา งบพฒันาพื้นที่ งบปกติ ไม>รวมกบังบความมั่นคง ถ9าพูด

ตรงๆ งบลงมาในพื้นที่ มากกว>าทุกป� ยังไม>นับงบลบัอกีนะ อกีเท>าไหร>” นายดอแม็ง กล>าวเพิม่เติม 

ด9าน นางรอเมาะ กาแจ ชาวจังหวัดยะลา อาชีพทำสวน กล>าวว>า แม9งบประมาณการแก9ป]ญหาจะเพิ่มข้ึน แต>งบประมาณเหล>าน้ันกลบัไม>ถึงชาวบ9านจริงๆ 

“เราทำอะไรได9กบังบที่ลงมา รู9ว>าลงมาเยอะ งบที่ลงมาเยอะข้ึนทุกป� บอกจะพฒันาชาวบ9าน จะยกระดับความเปuนอยู> จะทำการศึกษาให9ดีข้ึน แต>พอดูชาวบ9านจริงๆ คนที่

จนก็จนเหมือนเดิม แห>รบัเงินเศษๆ ที่ได9มา” นางรอเมาะ กล>าว 

"ชาวบ9านยังอยู>เหมือนเดิม เดือดร9อนเหมือนเดิม จนเหมอืนเดิม การศึกษาไม>ได9ฟรีจริง การแพทย+เวลาเจ็บป�วย ก็ไม>ได9ฟรีทั้งหมด ต9องใช9จ>ายเพิ่ม ชาวบ9านจะเอาเงินที่ไหน 

ยอมเจ็บแล9วตายก็เยอะแล9ว เพราะเข9าถึงโอกาสไม>ได9 การยกระดับชาวบ9านเกิดข้ึนกับคนทีร่ัฐ เข9าถึงรัฐและพรรคพวกเขา คนจนๆ ยากที่จะมสีิทธ์ิ" นางรอเมาะ กล>าว

เพิ่มเติม 

นอกจากน้ี benranews ยังสะท9อนการอภิปรายของ สส.ในจชต. ที่ไม>เช่ือมั่นต>อแนวทางแก9ไขป]ญหาของรฐับาล ;  
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นายกมลศักด์ิ ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู9แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดนราธิวาส พรรคประชาชาติ ได9อภิปรายระบุว>า แม9รัฐบาลจะทุ>มงบประมาณลงไปเพื่อแก9ป]ญหาชายแดน

ภาคใต9จำนวนมาก แต>กลับแก9ป]ญหาไม>สำเร็จ พลเอกประยุทธ+ จันทร+โอชา นายกรฐัมนตรี และรัฐมนตรีว>าการกระทรวงกลาโหม จงึได9ลุกข้ึนช้ีแจง โดยระบุว>า ตนเองมิได9

คิดหาประโยชน+จากป]ญหาที่เกิดข้ึน 

“ในห9วงทีผ่>านมา แม9จะมีการก>อเหตุรุนแรงอย>างต>อเน่ือง แต>สถิติลดลงทุกป�ต้ังแต>ป� 57 ถึง 62 ลดลงอย>างมีนัยยะสำคัญทุกป� สะท9อนให9เห็นถึงประสิทธิภาพในการทำงาน

เชิงรุกของเจ9าหน9าที่ฝ�ายความมั่นคงต>อผู9ก>อเหตุ และมีแนวโน9มว>า กลุ>มผู9เห็นต>างน้ันมุ>งเคลื่อนไหวเน9นงานการเมืองมากย่ิงข้ึน เพื่อหวังผลสร9างความสนใจจากประชาคม

โลกให9ร>วมกดดันรัฐบาลไทย” พลเอกประยุทธ+ กล>าว 

“มีคนว>าแสวงประโยชน+จากภาคใต9 ผมไม>เอาชีวิตคนทุกคนมาเพื่อประโยชน+ของผมหรือของใครก็แล9วแต>โดยเด็ดขาด ชีวิตใครใครก็รัก ผมรบัผิดชอบเขา… ผมจะรักษาให9

มันสู9ไปทำไม เพื่อจะซื้ออาวุธ คิดอย>างน้ี คิดได9ยังไง... มันต9องมาฝÄก มาหัดใช9เวลาในการใช9ชีวิตแบบทหาร เพื่อให9มีกำลังใจในการสู9รบ” พลเอกประยุทธ+ ระบ ุ

ทั้งน้ี แพทย+หญิงเพชรดาว โตrะมีนา ส.ส. บัญชีรายช่ือ พรรคภูมิใจไทย ได9อภิปรายถึงงบประมาณแก9ไขป]ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต9ว>า ต9องการให9รฐับาลจัดสรรงบเพือ่

พัฒนาเยาวชนที่ได9รับผลกระทบจากป]ญหาความไม>สงบโดยเฉพาะ  ยกเลกิผู9แทนพิเศษของรัฐบาล  เน่ืองจากมบีทบาทซ้ำซ9อนกบัหน>วยงานที่มีอยู> และเรียกร9องให9เปjดเผย

รายละเอียดการใช9งบลับ เมื่อผ>านเวลาไปแล9ว 

“ข9อสังเกตของดิฉัน คิดว>างานพัฒนาในพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต9 โดยเฉพาะอย>างย่ิงในเรือ่งของเด็ก ถ9าไปดูในรายละเอียดแล9วเน่ีย จะอยู>ในงบฟ]งช่ันปกติของกระทรวง

ซะเปuนส>วนใหญ> ยังไม>มีกจิกรรมอะไรที่เด>นชัดมากนัก เพราะดูตัวเลขเด็กกำพร9า ยังไม>รวมเด็กที่ได9รบัผลกระทบทางอ9อม ไม>รวมเด็กที่ไม>บาดเจ็บทางร>างกายแต>มบีาดแผล

ทางจิตใจ ซึ่งเด็กเหล>าน้ี เหมือนลูกระเบิดทีร่อปะทุ ถ9าไม>ได9รับการเยียวยาอย>างต>อเน่ืองโดยเฉพาะอย>างย่ิงด9านจิตใจและด9านการศึกษา” แพทย+หญิงเพชรดาว กล>าว 

“การต้ังงบลับ เปuนไปได9หรือไม> เมื่อถึงบางช>วงบางเวลา อาจจะอกี 10-30 ป�ข9างหน9า เอางบลับเหล>าน้ีมาเปjดเผยให9ประชาชนเจ9าของภาษีได9รับทราบ” แพทย+หญิงเพชร

ดาว ระบุ 
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ทั้งน้ี แพทย+หญิงเพชรดาว เปjดเผยข9อมลูจากศูนย+เฝiาระวังสถานการณ+ภาคใต9 นับต้ังแต> เดือนมกราคม 2547 ถึง พฤษภาคม 2562 จังหวัดชายแดนภาคใต9มีเหตุการณ+

ความไม>สงบเกิดข้ึน 20,376 ครั้ง มผีู9เสียชีวิต 7,017 ราย และบาดเจบ็ 13,673 ราย และข9อมูลจากกทรวงพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย+ระบุว>า ความไม>สงบใน

พื้นที่ ทำให9เกิดหญงิหม9าย 3,075 ราย เด็กกำพร9า 6,575 ราย ผู9พิการ 802 ราย และทรัพย+สินเสียหาย 4,400 ราย 

ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/thai/news/TH-budget-deepsouth-10182019140243.html 

 

 

 

 

 

 
 


