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บทสรุปผู้บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการน าเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๕ - ๒๑ ก.ย. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ ลดลง ร้อยละ 
๑๔ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๘ - ๑๔ ก.ย. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๒๘ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๘ - ๑๔ ก.ย. ๖๑) 
         ภาพข่าวส าคัญเชิงลบ ได้แก่  

๑) เหตุร้ายรายวัน: ยิงถล่มทีมล่าหมูป่ายะลา ต ารวจดับ ชาวบ้านเจ็บอ้ือ 
๒) อาชญากรรมในพื้นที่: ยิงชาวบ้านปัตตานีดับ ๑ ศพ พบประวัติเคยต้องคดียาเสพติด 
๓) ทุจริตคอรัปชั่น: ปปช. ชี้ อดีต ผอ.พศ. รวยผิดปกติ 
๔) สิทธิมนุษยชน: ๑) นศ. ม.อ.ปัตตานี จัด 'ชวนเพื่อนๆ ไปเช็คอินหนองจิก' หลังถูกประกาศควบคุมพ้ืนที่พิเศษ, ๒) ทนายสิทธิฯ ตั้ง ๕ ข้อสังเกต ต่อประกาศ กอ.

รมน. ให้ 'หนองจิก' เป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษ, ๓) ประกาศควบคุมพ้ืนที่ 2 ต าบลในปัตตานี ล่ามือยิงทหารพราน แม่ทัพภาค ๔ จ่อออก กม. เอาผิดถึงครอบครัว และ ๔) น่า
ละอาย.. แล้วไงต่อ? ชวนดูความส าคัญ - อ านาจของรายงานยูเอ็นที่ไทยจะเฉยไม่ได้  

๕) การเมือง: ๑) อนาคตใหม่ชี้ถ้าไทยยังปกครองโดยรัฐบาลทหาร ไม่มีทางดับไฟใต้ได้ส าเร็จ และ ๒) เลขาฯอนาคตใหม่ ตะลึงธุรกิจประมงแย่มาก! ลั่นต้องแก้ 
ปัญหาด้วยประชาธิปไตย  
         ภาพข่าวส าคัญเชิงบวก ได้แก่  

๑. การพูดคุยเพื่อสันติ: จ่อยกเครื่องคณะพูดคุยดับไฟใต้   
๒. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้:  เกษตรกร ๓ จงัหวัดชายแดนใต้ยอมโค่นยาง 
๓. การศึกษา: ยกเทคโนฯ กูเกิ้ลฟอร์เอ็ดดูเคชั่น พลิกโฉมคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 
๔. ยาเสพติด: สนธิก าลังจับรถพ่วงซุกกัญชา ๔๐ ล้าน, 
๕. กระบวนการยุติธรรม: ศาลพิพากษาประหาร ๒ จ าเลย คาร์บอมบ์ถล่มบิ๊กซีปัตตานี 
๖. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: มทภ.๔ เผยจับคนร้ายยิง ๒ ทพ.ดับ ๔ คนสารภาพใช้ปืนลูกซองดักซุ่ม 
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 จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกท่ีมีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๕ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๘ - ๑๔ ก.ย. 
๖๑) 
          ในส่วนของประเด็นส าคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๑๕ – ๒๑ ก.ย. ๖๑ ดังนี้ 
          สัปดาห์นี้ประเด็นข่าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสื่อต่างประเทศมีจ านวนลดลง สอดคล้องกับจ านวนข่าวเกี่ยวกับ จชต. จากสื่อในประเทศ โดยประเด็นข่าว
ด้านลบ คือเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่รถยนต์ปิกอัพพรานล่าหมูป่า เหตุเกิดในพื้นที่ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นเหตุให้ดาบต ารวจคนขับรถคันทีมล่าหมู
ป่าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ และเพ่ือนร่วมทีมได้รับบาดเจ็บอีก ๔ คน อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวมีเฉพาะสื่อมาเลเซีย เท่านั้นที่รายงานข่าวนี้ 
         ส าหรับประเด็นข่าวด้านบวก เป็นข่าวความส าเร็จของการปราบปรามยาเสพติดโดยความร่วมมือระหว่างต ารวจปราบปรามยาเสพติดไทย และมาเลเซีย ซึ่งในรอบ 
เดือน กันยายน มีการจับกุมนักค้ายาเสพติดรายใหญ่สองครั้ง ที่ปีนัง และล่าสุดต ารวจไทยสามารถตรวจค้นจับกุมยาเสพติดล็อตใหญ่ก่อนลักลอบขนเข้าประเทศมาเลเซีย 
        ข่าวด้านบวกอีกประเด็นเกี่ยวกับการส่งเสริมท่องเที่ยวไทย - มาเลเซีย ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสายการบิน Merlindo เปิดเส้นทางบินสุราษฎร์ธาน ี - โกตาบารู รัฐ 
กลันตัน ซึ่งรัฐบาลท้องถิ่นคาดหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสนับสนุนการท่องเที่ยวรัฐกลันตัน ขณะเดียวกันผู้อ านวยการส านักงาน ททท. ประจ ากรุงกัวลาลัมเปอร์ ตั้งเป้าเพ่ิม
จ านวนนักท่องเที่ยวมาเลเซีย เป็น ๓.๙ ล้านคน ในปี ๒๕๖๒ เพ่ิมจาก ๓.๖ ล้านคนในปี ๒๕๖๑ 
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๒. ผลการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์ ประจ าวันที่ ๑๕ – ๒๑ ก.ย. ๖๑ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน้มความถี่ การน าเสนอประเด็นข่าวเชิงบวก และประเด็นข่าวเชิงลบ 

 

ในช่วงวันที่ ๑๕ - ๒๑ ก.ย. ๖๑ ข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีความถ่ีลดลง ร้อยละ ๑๔ (๑๖๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๘ - ๑๔ ก.ย. ๖๑) ๑๔๕ ข่าวในสัปดาห์นี้) ส าหรับใน
มิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ าเงิน) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีความถ่ี ลดลง ร้อยละ ๒๘ (๕๖ ข่าวในสัปดาห์
ที่แล้ว (๘ - ๑๔ ก.ย. ๖๑) ๔๐ ข่าวในสัปดาห์นี้) ส าหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง 
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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) 
2018-09-08 21 4 5.25 

2018-09-09 18 8 2.25 

2018-09-10 20 20 1 

2018-09-11 31 5 6.2 

2018-09-12 26 5 5.2 

2018-09-13 24 9 2.67 

2018-09-14 29 5 5.8 

 24.14 8 3.02 

2018-09-15 18 6 3 

2018-09-16 14 9 1.56 

2018-09-17 29 5 5.8 

2018-09-18 18 9 2 

2018-09-19 23 4 5.75 

2018-09-20 22 4 5.5 

2018-09-21 21 3 7 

 20.71 5.71 3.63 
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๓. แนวโน้มในประเด็นที่เพ่งเล็ง ในช่วงวันที่ ๑๕ – ๒๑ ก.ย. ๖๑ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข 

 

ในช่วงวันที่ ๑๕ - ๒๑ ก.ย. ๖๑ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติ ๑ ข่าว จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๘ - ๑๔ ก.ย. ๖๑) ส าหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ 
(เส้นปะสีน้ าเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ไม่มีข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ ส าหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ 
ต่ าค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ จ่อยกเครื่องคณะพูดคุยดับไฟใต้  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน 

 

ในช่วงวันที่ ๑๕ - ๒๑ ก.ย. ๖๑ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีความถ่ีลดลง ร้อยละ ๘๒ (๒๓ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๘ - ๑๔ ก.ย. ๖๑) ๔ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของ
แนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่  ยิงถล่มทีมล่าหมูป่ายะลา ต ารวจดับ ชาวบ้านเจ็บอ้ือ 
 
 

 
 



 

                         สรุปสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการน าเสนอข่าวสารของสื่อมวลชน 
 
 

  

7 

 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 

ในช่วงวันที่ ๑๕ - ๒๑ ก.ย. ๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีความถ่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๒๓๓ (๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๘ - ๑๔ ก.ย. ๖๑) ๒๐ ข่าวใน
สัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพ่ิมข้ึน ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๓๔๐ (๕ ในสปัดาห์ที่แล้ว (๘ - ๑๔ ก.ย. ๖๑) ๒๒ ข่าวในสัปดาห์นี้) 
ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) การเมืองปลายด้ามขวาน ต้องเลิกโจมตีอดีต แต่เน้นจะท าอะไร เพ่ือแก้ปัญหาใต้, ๒) กกต.
ประกาศแล้ว ๓๕๐ เขตเลือกตั้งใหม่, ๓) การเมืองคลี่คลาย เหตุร้ายคลี่คลาย และ ๔) บิ๊กป้อมยืนยัน! การเมืองใต้ไม่มีอะไรน่าห่วง ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) อนาคตใหม่ชี้
ถ้าไทยยังปกครองโดยรัฐบาลทหาร ไม่มีทางดับไฟใต้ได้ส าเร็จ!, ๒) เลขาฯอนาคตใหม่ตะลึงธุรกิจประมงแย่มาก! ลั่นต้องแก้ปัญหาด้วยประชาธิปไตย, ๓) แม่ทัพภาค ๔ ห่วง 
หลังคลายล็อกการเมือง หัวคะแนน ยิงกันเหมือนเดิม และ ๔) ระวัง ไฟใต้ จะเพ่ิมความรุนแรง จากปัจจัย การเมือง-การเลือกตั้ง 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน 

 

ในช่วงวันที่ ๑๕ - ๒๑ ก.ย. ๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๖๑ (๓๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๘ - ๑๔ ก.ย. ๖๑) ๑๓ ข่าว ในสัปดาห์
นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ลดลง  ในส่วนขา่วเชิงลบฯ มีความถ่ีลดลง ร้อยละ ๘๘ (๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๘ - ๑๔ ก.ย. ๖๑) ๒ ข่าว ในสัปดาห์นี้) ในมิติ
ของแนวโน้มความถ่ี มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ตะครุบสาว ๒ สัญชาติแก๊งแรงงานเถื่อน, ๒) สอ.รฝ. ฝึกทบทวนก าลังพล เตรียมพร้อมลงพ้ืนที่ภาคใต้, 
๓) มทภ.๔ เผยจับคนร้ายยิง ๒ ทพ.ดับ ๔ คนสารภาพใช้ปืนลูกซองดักซุ่ม, ๔) ประกาศควบคุมพ้ืนที่ปัตตานี ไล่ล่าผู้ต้องหาโจมตีหน่วย ฉก., ๕) ขยายผลจับกลุ่มป่วนใต้ โยง 
๔ คดี "ปัตตานี-สงขลา", ๖) อ าลา "บิ๊กอาร์ท" แม่ทัพภาค ๔ เจ้าของทฤษฎีใหม่ไฟใต ้และ ๗) ต ารวจปัตตานี น าคนร้ายขว้างระเบิดบ้านประชาชน และเหตุกราดยิง วางเพลิง 
การไฟฟ้าโคกโพธิ์ ท าแผนประกอบ ค ารับสารภาพ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) ส่องโผทหาร...นายพล (ว่างงาน) ล้นกองทัพ? และ ๒) คอลัมน์: ไทยโพสต์: ระวัง! หนองจิก 
ปัตตานี 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ 

 

ในช่วงวันที่ ๑๕ - ๒๑ ก.ย. ๖๑ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถี่ค่อนข้างคงที่ (๓๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๘ - ๑๔ ก.ย. ๖๑) ๓๕ ข่าวใน สัปดาห์นี้ ) ในมิติของ
แนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในสัปดาห์นี้ ) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ าค่อนข้าง
คงท่ี ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) เครือข่ายยางค้านเงินช่วยเหลือ ยื่นข้อเสนอตั้งโรงงานแปรรูป, ๒) สะตอเบตงขายดีนักท่องเที่ยวชอบ, ๓) เบตงเปิดตัว ชุมชนท่องเที่ยวโอ
ทอปนวัตวิถี, ๔) รับเบอร์ซิตี้ จ.สงขลาอีก ๑ ปีเสร็จ, ๕) เล็งสร้างปาดีคอมเพล็กซ์, ๖) เกษตรกร ๓ จ.ชายแดนใต้ยอมโค่นยาง, ๗) ปิดทองอัพเกรดทุเรียน, ๘) ต้องลิ้มลอง
ให้ได้ข้าวหลามทุเรียนไอเดียเจ๋งจากนายอ าเภอเบตง, ๙) อนาคต “ไก่เบตง” :อนาคตคุณภาพชีวิต ๓ จว.ชายแดนใต้, ๑๐) เกษตรเบตงหนุนปลูกกาแฟเสริมรายได้, และ 
๑๑) แม็คโคร รับซื้อลองกองคุณภาพ ช่วยเกษตรกรนราธิวาส ไม่มีข่าวเชิงลบ ในสัปดาห์นี้ 
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 ๓.๖ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช่วงวันที่ ๑๕ – ๒๑ ก.ย. ๖๑ มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ได้แก่ ๑) นศ. ม.อ.ปัตตานี จัด 'ชวนเพ่ือนๆ ไปเช็คอินหนองจิก' หลังถูกประกาศ 
ควบคุมพ้ืนที่พิเศษ, ๒) ชวนระดมทุนค่าเดินทางพาญาติจ าเลยจากชายแดนใต้ ฟังค าพิพากษาคดีระเบิดน้ าบูดู ๒๕ ก.ย.นี้, ๓) ทนายสิทธิฯ ตั้ง ๕ ข้อสังเกต ต่อประกาศ 
กอ.รมน. ให้ 'หนองจิก' เป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษ, ๔) ประกาศควบคุมพ้ืนที่ ๒ ต าบลในปัตตานี ล่ามือยิงทหารพราน แม่ทัพภาค ๔ จ่อออก กม. เอาผิดถึงครอบครัว และ ๕) 
น่าละอาย.. แล้วไงต่อ? ชวนดูความส าคัญ-อ านาจของรายงานยูเอ็นที่ไทยจะเฉยไม่ได้ 
 ๓.๗ ประเด็นการบ ารุงขวัญก าลังพล 

             ในช่วงวันที่ ๑๕ – ๒๑ ก.ย. ๖๑ มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบ ารุงขวัญก าลังพล ได้แก่ ช่วยเหลือต ารวจใต้  
 ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. 
             ในช่วงวันที่ ๑๕ – ๒๑ ก.ย. ๖๑ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. 
 ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย 

              ในช่วงวันที่ ๑๕ – ๒๑ ก.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

เหตุร้ายรายวัน

อาชญากรรมในพื้นที่

ทุจริตคอร์รัปชั่น

สิทธิมนุษยชน

การเมือง

การบ ารุงขวัญก าลังพล

กีฬา

การรักษาความปลอดภัยในชวีิต และทรัพย์สิน

วัฒนธรรม และวิถีชีวิต

ความร่วมมือของภาคประชาชน

กระบวนการยุติธรรม

ยาเสพติด

การยกระดับคุณภาพชีวิต

การศึกษา

เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

การพูดคุยเพื่อสันติ

การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์

การช่วยเหลือประชาชน
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ประเด็นข่าวเชิงลบ 

๑. เหตุร้ายรายวัน ๑) โจรใต้ควงอาก้าซุ่มยิงกระบะ ดาบต ารวจดับ-ชาวบ้านเจ็บ 4 ที่ยะลา  และ  ๒) ยิงถล่มทีมล่าหมูป่ายะลา ต ารวจดับ ชาวบ้านเจ็บอ้ือ  
๒. อาชญากรรมในพื้นที่ ยิงชาวบ้านปัตตานีดับ1ศพ พบประวัติเคยต้องคดียาเสพติด  
๓. ทุจริตคอร์รัปชั่น ปปช.ชี้อดีตผอ.พศ.รวยผิดปกติ  
๔. สิทธิมนุษยชน ๑) คอลัมน์: เรื่องจากปก: ยิ่งกว่า น่าละอาย, ๒) นศ.ม.อ.ปัตตานี จัด 'ชวนเพื่อนๆ ไปเช็คอินหนองจิก' หลังถูกประกาศควบคุมพ้ืนที่พิเศษ, ๓) ชวน
ระดมทุนค่าเดินทางพาญาติจ าเลยจากชายแดนใต้ ฟังค าพิพากษาคดีระเบิดน้ าบูดู 25 ก.ย.นี้, ๔) ทนายสิทธิฯ ตั้ง 5 ข้อสังเกต ต่อประกาศ กอ.รมน. ให้ 'หนองจิก' เป็น
พ้ืนที่ควบคุมพิเศษ, ๕) ประกาศควบคุมพ้ืนที่ 2 ต าบลในปัตตานี ล่ามือยิงทหารพราน แม่ทัพภาค 4 จ่อออก กม.เอาผิดถึงครอบครัว, ๖) น่าละอาย.. แล้วไงต่อ? ชวนดู
ความส าคัญ-อ านาจของรายงานยูเอ็นที่ไทยจะเฉยไม่ได้  และ  ๗) คอลัมน์: เล่นกับไฟ: ว่าด้วยละอาย  
๕. การเมือง ๑) https://www.aljazeera.com/news/2018/09/leaders-thai-party-charged-facebook-speech-180917135305065.html, ๒) อนาคตใหม่ชี้ถ้า
ไทยยังปกครองโดยรัฐบาลทหาร ไม่มีทางดับไฟใต้ได้ส าเร็จ!, ๓) ณัฐวุฒิ มอบฝ่ายกม.ยื่นค าร้องอัยการสูงสุดทวงความยุติธรรม 99 ศพ, ๔) เลขาฯอนาคตใหม่ตะลึงธุรกิจ
ประมงแย่มาก! ลั่นต้องแก้ปัญหาด้วยประชาธิปไตย, ๕) ‘ปิยบุตร’ซัดวงจรขัดแย้งเกิดจากทหาร เย้ยรัฐประหารดีจริง ประเทศพัฒนาแล้ว, ๖) แม่ทัพภาค 4 ห่วง หลัง
คลายล็อกการเมือง หัวคะแนน ยิงกันเหมือนเดิม, ๗) โพลเชียร์-หาเสียงยุคใหม่ใฃ้โซเชี่ยลพท.-ปชป.จี้ปลดล็อกให้สุดจาตุรนต์โวยล่ามโซ่พรรคมาร์คยันได้หัวหน้า-พย.นี้, ๘) 
ระวัง ไฟใต้ จะเพ่ิมความรุนแรง จากปัจจัย การเมือง-การเลือกตั้ง  และ  ๙) คอลัมน์: เกษตรวันนี้  
 

ประเด็นเชิงบวก 

๑. การช่วยเหลือประชาชน ๑) ป้อมแจกโฉนดอีสานชาวบ้านร่ าไห้รับคืน  และ  ๒) มทภ. 4 ส่งมอบลานพ้ืนที่แข็งและรั้วอาคารเอนกประสงค์ให้กับประชาชนในพื้นท่ี 
อ าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา,  
๒. การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ ๑) ความท้าทายของนักสื่อสารชายขอบในสมรภูมิสื่อ 4.0, ๒) ‘จุฬาภรณ์พัฒนา 9’ บ้านลึกแต่ไม่ลับริมป่าฮาลาบาลา๓) 
ภาพข่าว: ข่าวสังคมธุรกิจและภาครัฐ: สุรเดช เธียไพรัตน์, ๔) คอลัมน์: ปฏิทินกิจกรรม, ๕) ความเชื่อปะทะวิทยาศาสตร์! ชาวเน็ตแชร์ งูกินหาง บอกนี่คือของขลัง, ๖) 
มทภ.4 เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล เพื่อระดมทุนสร้างอุโบสถ วัดทุ่งเภา จ.สงขลา  และ  ๗) ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก จัดกิจกรรมประกวดขับร้อง“ประสาน
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เสียง ประสานใจ ปลายด้ามขวาน” ให้กับเยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ เชื่อมความรักความสามัคคีของคนในชาติผ่านเสียงเพลง,  
๓. การเจรจาเพื่อสันติ จ่อยกเครื่องคณะพูดคุยดับไฟใต้  
๔. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ ๑) เครือข่ายยางค้านเงินช่วยเหลือ ยื่นข้อเสนอตั้งโรงงานแปรรูป, ๒) สะตอเบตงขายดีนักท่องเที่ยวชอบ, ๓) เบตงเปิดตัวชุมชน
ท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี, ๔) รับเบอร์ซิตี้ จ.สงขลอีก 1 ปีเสร็จ, ๕) คอลัมน์: ทางคนทางข่าว: เปิดตัว, ๖) เล็งสร้างปาดีคอมเพล็กซ์, ๗) คอลัมน์: Think Out: ดีป้าผนึก
พันธมิตร เปิด ดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบง 2018, ๘) เกษตรกร3จ.ชายแดนใต้ยอมโค่นยาง, ๙) ปิดทองอัพเกรดทุเรียน, ๑๐) สะตอราคาถูกคนมาเลย์ชอบซื้อ, ๑๑) สสว.ขน
ทัพเอสเอ็มอี ร่วมงาน ‘เทศกาลของดีภาคใต้ ครั้งที่ 2’, ๑๒) ชาวสวนยาง3จว.ชายแดนใต้ร่วมไทยนิยมฯ ลดพื้นที่ปลูก ท าเกษตรผสมผสาน, ๑๓) กพร.จับมือภาคเอกชน
ปั้นแรงงานช่างสีรถยนต์, ๑๔) ไทยสมายล์เสริฟเมนูโก กรีน-อัดแน่นบันเทิงเต็มไฟล์ท, ๑๕) ต้องลิ้มลองให้ได้ข้าวหลามทุเรียนไอเดียเจ๋งจากนายอ าเภอเบตง, ๑๖) อนาคต 
“ไก่เบตง” :อนาคตคุณภาพชีวิต 3 จว.ชายแดนใต้, ๑๗) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 
2018 : โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน : Thailand Big Data”, ๑๘) บ้านสมบูรณ์พัฒนาฯ ชุมพร จาก “ขี้ยาง” สู่ หมอนยางพารา “เงินล้าน”, ๑๙) ไทยสมายล์มุ่ง
บริการดิจิทัล ตอบโจทย์สังคม “ไร้เงินสด”, ๒๐) “ปิดทองหลังพระ” ใส่ใจ3จังหวัดชายแดนใต้ ใส่เงิน50ล้านประคบประหงมทุเรียนดี ส่งออกปีหน้า2.5หมื่นตัน, ๒๑) 
คอลัมน์: ข่าวภูมภิาค: เกษตรเบตงหนุนปลูกกาแฟเสริมรายได้, ๒๒) “พิเชฐ” ปักหมุด ปีหน้าไทยเป็นแชร์แมนด้านดิจิทัลของอาเซียน, ๒๓) สหกรณ์จังหวัดมหาสาคามจัด
งานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ 20- 24 กันยายน นี้ ณ ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์, ๒๔) ภาพข่าว: แม็คโคร รับซื้อลองกองคุณภาพ ช่วยเกษตรกรนราธิวาส  และ  ๒๕) 
กยท. เปิดบ้านรับผู้แทนชาวสวนยางและสถาบันฯ ร่วมหารือเรื่องสถานการณ์ยางพารา,  
๕. การศึกษา ๑) ภาพข่าว: แวดวงทูเดย์: เพ่ือเด็กไทย, ๒) ภาพข่าว: แวดวงทูเดย์: เพ่ือเด็กไทย, ๓) ส่องทัพบิ๊กน้อยเตรียมพร้อมก าลังคน เร่งขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้าน
การศึกษา รองรับการพัฒนาพ้ืนที่ภาคตะวันออกและ EEC ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล, ๔) คอลัมน์: แวดวงราชภัฏ, ๕) ภาพข่าว: สร้างเครือข่าย, ๖) ยกเทค
โนฯ กูเก้ิลฟอร์เอ็ดดูเคชั่น พลิกโฉมคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้, ๗) ส่องทัพบิ๊กน้อยเตรียมพร้อมก าลังคน เร่งขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษา รองรับการ
พัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกและ EEC ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล, ๘) ตั้ง "ศูนย์สารสนเทศบาห์เรน" ที่ ม.อ.ปัตตานี มอบทุนเด็กเรียนดีสร้างอนาคต, ๙) ศธ.
ภาค8เปิดเวทีระดมถก, ๑๐) ปัตตานีจัดงานร าลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ แด่ครู182รายเสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบ, ๑๑) “ซัมซุง” สร้างต้นแบบ ค่ายพัฒนาทักษะศตวรรษ
ที่ 21 Samsung Discovery Camp พัฒนานวัตกรรมเรียนรู้แบบ Active Learning  และ  ๑๒) รมช.ศธ. เปิดโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบ
โอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน จชต.,  
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๖. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) อบรมการควบคุมโรคเหี่ยวในกล้วยหิน, ๒) คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: โครงการปลาปะการังเทียม, ๓) คอลัมน์: เกษตรวันนี้, ๔) 
คอลัมน์: ชีพจรทั่วไทย, ๕) คอลัมน์: จับกระแสทั่วไทย: เปิดงานเยาวชนแห่งชาติ, ๖) คอลัมน์: ชีพจรทั่วไทย, ๗) คอลัมน์: ผู้หญิงท่องโลก: สานพลังชุมชนจัดการ ภัยพิบัติ 
บ้านลูโบ๊ะซูลง จ.ปัตตานี, ๘) มังคุดฟาดหาง-ฝนฉ่ าสบเมยลุยหา7คนหาย, ๙) ฝึกอาชีพคนจน วืดเป้า อดุลย์ โชว์ทอดหมูสร่ง ท าผัดกะเพรา, ๑๐) บิ๊กอู๋ชงยืดใช้งบ2พันล้าน
ฝึกอาชีพคนจน จ่อบุกถึงหน้าบ้าน, ๑๑) รายงานพิเศษ : องคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนการด าเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริพ้ืนที่ภาคใต้, ๑๒) นราธิวาส
สานโครงการบ้านปลา วางปะการังเทียมด้วยลูกถ้วยไฟฟ้า, ๑๓) เยาวชนกล้ายิ้มภาคใต้ สอนเรียนรู้สัตว์ป่าต่อยอดชุมชน, ๑๔) ปัตตานี จัดกิจกรรมวันเก็บขยะชายหาด
สากล ปลูกจิตส านึกลดปริมาณขยะทะเล, ๑๕) สถาบันปิดทองหลังพระฯอนุมัติงบ 50 ล้านบาทส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ตั้งเป้าขยาย
ผลการผลิตให้ได้ไม่น้อยกว่า 3 พันตัน หวังส่งเสริมรายได้ให้เกษตรกรในพ้ืนที่  และ  ๑๖) มทภ. 4 เปิดโครงการวางบ้านปลาปะการังเทียมด้วยลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า เฉลิม
พระเกียรติฯ จ.นราธิวาส,  
๗. ยาเสพติด ๑) คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: ผัว-เมียขนกัญชา 790 กก.  และ  ๒) คอลัมน์: ตระเวนข่าวทั่วไทย: สนธิก าลังจับรถพ่วงซุกกัญชา40ล.,  
๘. ความร่วมมือของภาคประชาชน ๑) บ้านจิตอาสา  และ  ๒) คอลัมน์: ข่าวสั้น: เริ่มแล้วงานของดีเมืองนรา ปี2561,  
๙. กระบวนการยุติธรรม ๑) ประหาร2มือบึ้มบิ๊กซีปัตตานีหนองจิกแห่จัดระเบียบอาวุธ, ๒) ศาลพิพากษาประหาร 2 จ าเลย คาร์บอมบ์ถล่มบิ๊กซีปัตตานี ปี 60 เจ็บ 61  
และ  ๓) กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงกรณีศาลจังหวัดปัตตานีพิพากษาคดีระเบิด ห้าง Big C ปัตตานี เมื่อ 9 พ.ค.60,  
๑๐. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) อลังการขนมโบราณท่ีตลาดน้ ายะกัง...นราธิวาส, ๒) เบญจรงค์ไทย ตั้งโชว์ก็สวย ใช้จริงยิ่งเท่, ๓) คอลัมน์: ชานชาลานักเขียน: ดวงใจ
วิจารณ์กับบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น, ๔) คอลัมน์: วิถีไทย: One Night Stay with Locals, ๕) ตะลุยสามจังหวัดชายแดนใต้...ชมความงามปลายด้ามขวาน (2), 
๖) คอลัมน์: รอบรั้วการศึกษา: รางวัล หนังสั้นอัตลักษณ์ชายแดนใต้  และ  ๗) อุทยานการเรียนรู้ TK park เชิญชมนทิรรศการ France eMotion ท่องเที่ยวฝรั่งเศสผ่าน
ภาพถ่ายในมุมมองแปลกใหม่และนิทรรศการดิจิทัล,  
๑๑. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ๑) ตะครุบสาว2สัญชาติแก๊งแรงงานเถื่อน, ๒) สอ.รฝ.ฝึกทบทวนก าลังพล เตรียมพร้อมลงพ้ืนที่ภาคใต้, ๓) มทภ.4
เผยจับคนร้ายยิง2ทพ.ดับ 4คนสารภาพใช้ปืนลูกซองดักซุ่ม, ๔) ภาพข่าว: ลอบยิง, ๕) ประกาศควบคุมพ้ืนที่ปัตตานี ไล่ล่าผู้ต้องหาโจมตีหน่วยฉก., ๖) ขยายผลจับกลุ่ม
ป่วนใต้ โยง 4 คดี "ปัตตานี-สงขลา", ๗) อ าลา "บิ๊กอาร์ท" แม่ทัพภาค 4 เจ้าของทฤษฎีใหม่ไฟใต้, ๘) อัยการศึกคุมพ้ืนที่หนองจิกพ่นพิษ ชาวบ้านร้อง จนท.กวาดจับไม่ตั้ง
ข้อหา, ๙) คุม 2 คนร้าย ป่วน 3 จว.ใต้ท าแผน! สารภาพสิ้นก่อเหตุ สงขลา-ปัตตานี, ๑๐) ภาพข่าว: จัดระเบียบ, ๑๑) ต ารวจปัตตานี น าคนร้ายขว้างระเบิดบ้านประชาชน 



 

                         สรุปสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการน าเสนอข่าวสารของสื่อมวลชน 
 
 

  

15 

และเหตุกราดยิง วางเพลิง การไฟฟ้าโคกโพธิ์ ท าแผนประกอบ ค ารับสารภาพ  และ  ๑๒) แม่ทัพภาคที่ 4 แถลงข่าวความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบยิงเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร
ทหารพราน ร้อย ทพ.4403เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ พร้อมประกาศใช้พรบ.อัยการศึกควบคุมพ้ืนที่พิเศษ 7 วัน เริ่มบังคับใช้ 17 กันยายน,  
๑๒. กีฬา ๑) ภาพข่าว: ทดเวลาเจ็บ: 3 แข้ง อาร์มี่ ยูไนเต็ด, ๒) ศอ.บต. ร่วมกับสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จัดกิจกรรม เตะดี พ่ีเลือก ฝันให้ไกล ไปให้ถึง เพ่ือ
คัดเลือกยุวชนจากชายแดนภาคใต้ เข้าสู่ทีมสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด  และ  ๓) เรือนจ ากลางจังหวัดยะลา จัดการแข่งขันเดิน - วิ่ง มินิมาราธอน ฟันรัน “เลียบ
แม่น้ า ข้ามสะพาน ผ่านเรือนจ า” ครั้งที่ 1,  
๑๓. การบ ารุงขวัญก าลังพล ๑) ย าต ารวจหั่นดอกไม้และกระบอง 16/09/61  และ  ๒) องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน แจกันดอกไม้ และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบ
แก่จนท.ปฏิบัติหน้าที่ 3 จว.ภาคใต้ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ,  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
๔.๒ ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต่อสถานการณ์ จชต. 
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  จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดข้ึนจากการน าเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกท่ีมีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพ่ิมขึ้น จากสัปดาห์ที่แล้ว (๘ - ๑๔ 
ก.ย. ๖๑) ร้อยละ ๕ (๑.๗๙ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ - ๒๑ ก.ย. ๖๑) ๑.๘๙ ในสัปดาห์นี้ ) ในมิติของแนวโน้มการรับรู้เชิงบวก มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ 
 
 
 
 

๕. ประเด็นส าคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๑๕ – ๒๑ ก.ย. ๖๑ 
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    สัปดาห์นี้ประเด็นข่าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสื่อต่างประเทศมีจ านวนลดลง สอดคล้องกับจ านวนข่าวเกี่ยวกับ จชต. จากสื่อในประเทศ โดยประเด็นข่าวด้าน
ลบ คือเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่รถยนต์ปิกอัพพรานล่าหมูป่า เหตุเกิดในพื้นที่ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นเหตุให้ดาบต ารวจคนขับรถคันทีมล่าหมูป่า
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ และเพ่ือนร่วมทีมได้รับบาดเจ็บอีก ๔ คน อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวมีเฉพาะสื่อมาเลเซีย เท่านั้นที่รายงานข่าวนี้ 
    ส าหรับประเด็นข่าวด้านบวก เป็นข่าวความส าเร็จของการปราบปรามยาเสพติดโดยความร่วมมือระหว่างต ารวจปราบปรามยาเสพติดไทย และมาเลเซีย ซึ่งในรอบ เดือน 
กันยายน มีการจับกุมนักค้ายาเสพติดรายใหญ่สองครั้ง ที่ปีนัง และล่าสุดต ารวจไทยสามารถตรวจค้นจับกุมยาเสพติดล็อตใหญ่ก่อนลักลอบขนเข้าประเทศมาเลเซีย 
    ข่าวด้านบวกอีกประเด็นเกี่ยวกับการส่งเสริมท่องเที่ยวไทย - มาเลเซีย ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสายการบิน Merlindo เปิดเส้นทางบินสุราษฎร์ธานี - โกตาบารู รัฐ กลัน
ตัน ซึ่งรัฐบาลท้องถิ่นคาดหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสนับสนุนการท่องเที่ยวรัฐกลันตัน ขณะเดียวกันผู้อ านวยการส านักงาน ททท. ประจ ากรุงกัวลาลัมเปอร์ ตั้งเป้าเพ่ิม
จ านวนนักท่องเที่ยวมาเลเซีย เป็น ๓.๙ ล้านคน ในปี ๒๕๖๒ เพ่ิมจาก ๓.๖ ล้านคนในปี ๒๕๖๑ 
 
๕.๑ ส านักข่าว Bernama รายงานเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ว่า เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงรถยนต์พรานล่าหมูป่าขณะกลับจากการล่า เหตุเกิดในพ้ืนที่อ าเภอรามัน จ.
ยะลา เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน เป็นเหตุให้ต ารวจที่ท าหน้าที่ขับรถยนต์คนดังกล่าวเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ และผู้โดยสารอีก ๔ คนได้รับบาดเจ็บ 
(A policeman was killed, four of his colleagues were wounded while two escaped unhurt in an ambush by unidentified individuals while 
returning from hunting wild boar in Yala, southern Thailand. 
According to Raman District Police Chief Lt Kol Pisit Lomkhampa, the incident took place around 5 pm (local time) yesterday at Tadung-Raman 
Road targeting a four-wheel drive vehicle occupied by seven people. 
Two passengers were not injured. 
"They were shot at when they were on their way back from hunting causing the four-wheel drive vehicle to plunge into the jungle besides the 
road. The body of the police personnel was found in his seat," he told reporters here. 
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He said the victim was identified as Somjit Chudam who was stationed in the Yala region, adding that his four wounded friends were rushed to 
Raman Hospital for treatment.....) 
ที่มาข้อมูล ; http://bernama.com/en/news.php?id=1644416 
 
๕.๒ สื่อมาเลเซียรายงานเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ว่า ต ารวจปราบปรามยาเสพติดไทยประสบความส าเร็จในปฏิบัติการจับกุมยาเสพติดล็อตใหญ่ ซึ่งนับเป็นความส าเร็จครั้งที่
สองท่ีสามารถจับกุมขบวนการยาเสพติดรายใหญ่ที่ใช้มาเลเซีย เป็นเส้นทางผ่านยาเสพติดสู่ตลาดโลก 
พล.ต.ท.สมหมาย กองวิสัยสุจ ผู้บัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติดแถลงผลปฏิบัติการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ได้ที่จ.สุโขทัย โดยผู้ต้องหาใช้วิธีซุกซ่อนยา
เสพติดไว้ในกระสอบปุ๋ยขี้ไก่ ประกอบด้วยยาบ้าหนึ่งล้านเม็ด และเฮโรอีนน้ าหนัก ๓๗ กิโลกรัม 
ยาเสพติดล็อตนี้มีมูลค่าประมาณ ๒ พันล้านบาท ผู้ต้องหาให้การว่า เตรียมลักลอบส่งไปมาเลเซีย ซึ่งเป็นทางผ่านเพื่อเตรียมส่งต่อยังประเทศอ่ืน ซึ่งพล.ต.ท.สมหมาย คาด
ว่า มูลค่ายาเสพติดจะเพ่ิมข้ึนอีก ๔ เท่าตัว 
(Thailand's anti narcotics police scored major success recently when it seized large amount of drugs and thwarted attempts by drug syndicates 
to use neighbouring Malaysia as transit country to export drugs. 
In recent anti-narcotic operations, the country's Narcotics Suppression Bureau (NSB) and the police seized milions of ‘yaba’ (syabu) and 
‘ice’ (crystal methaphetamine) tablets, heroin and nearly a tonne of marijuana heading to Malaysia. 
According to NSB head Lt Gen Sommai Kongvisaisuk, two days ago his men seized 10 million methaphetamine tablets and 100 heroin bars 
weighing 37kg from a pickup truck transporting chicken manure fertilizer in Sukhotai, upper central Thailand. 
“All the drugs would be smuggled into Malaysia,” he told conference at NSB's headquaters here today, adding that the drugs were hidden 
inside sacks of the smelly chicken manure fertilizer. 
From Malaysia, which serve as the syndicate's transit country, the drugs, which NSB valued at 2.037 billion Baht (about RM254 million) would 
be smuggled to other undetermined countries where its prices could quadrupled, said Sommai.....) 

http://bernama.com/en/news.php?id=1644416
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ที่มาข้อมูล ; http://bernama.com/en/news.php?id=1643600 
https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2018/09/412640/thailands-nsb-thwarts-several-attempts-smuggle-large-amount-drugs 
 
๕.๒.๑ ส านักข่าว Bernama รายงานเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ว่า ปฏิบัติการจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่พร้อมของกลางยาเสพติดมูลค่า ๗๒.๕ ล้านริงกิต ที่ปีนัง 
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ไม่มีทางประสบความส าเร็จถ้าหากไม่มีการท างานประสานกันเป็นอย่างดีระหว่างต ารวจปราบปรายาเสพติดไทยและมาเลเซีย 
การแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน น าไปสู่การจับกุมผู้ต้องหารวมทั้งสามารถขยายผลไปสู่การตรวจค้นห้องปฏิบัติการยาเสพติดบนเกาะปีนัง 
พล.ต.ท.สมหมาย บอกว่า ต ารวจไทยได้แจ้งข้อมูลให้ต ารวจมาเลเซียติดตามผู้ต้องสงสัยชาวมาเลเซีย ๒ คน ที่เดินทางมาจากฮ่องกงถึงสนามบินสุวรรณภูมิเม่ือวันที่ ๔ 
กันยายน จนน าไปสู่การจับกุมที่ปีนังในเวลาต่อมา 
(the seizure of various drugs worth RM72.5 million in Penang last Wednesday could not have been made possible without the good 
cooperation between the Malaysian and Thai anti-narcotics police. 
Both sides had exchanged vital intelligence which led to the arrest of the suspects, as well as the discovery of the sophisticated drug lab in the 
island state. 
“At 7.50 pm on Sept 4, we were asked by our Malaysian counterpart to put a surveillance on two suspects, a man and a woman, who would 
be travelling to Suvarnabhumi Airport from Hong Kong,” Thailand's Narcotics Suppression Bureau (NSB) head Lt Gen 
Sommai Kongvisaisuk told Bernama here.) 
 
ที่มาข้อมูล ; http://bernama.com/en/news.php?id=1643018 
https://www.nst.com.my/world/2018/09/411918/close-ties-between-thai-msia-narcotics-police-yield-positive-results-nsb-chief 
 

http://bernama.com/en/news.php?id=1643600
http://bernama.com/en/news.php?id=1643018
https://www.nst.com.my/world/2018/09/411918/close-ties-between-thai-msia-narcotics-police-yield-positive-results-nsb-chief
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๕.๓ ส านักข่าว Bernama รายงานเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ว่า สายการบิน Merlindo Air เปิดเที่ยวบินสุราษฎร์ธานี-โกตาบารู เมืองเอกรัฐกลันตัน โดยเที่ยวบินปฐมฤกษ์
เปิดตัวเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน 
ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมรัฐกลันตัน บอกว่า เส้นทางบินใหม่นี้มีส่วนส าคัญในการสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวรัฐกลันตัน และจะท า
ให้นักเท่องเที่ยวต่างชาติสามารถบินตรงมารัฐกลันตันจากสุราษฎร์ธานี 
(The new Malindo Air’s direct flight from Surat Thani International Airport, Thailand, to Kota Bharu is expected to bring in more tourists to 
Kelantan. 
State Culture, Tourism and Heritage Committee chairman Datuk Md Anizam Ab Rahman said the direct flight would also give the opportunity to 
the state government to promote the state to foreign tourists. 
“By using the flight, foreign tourists departing from Thailand will be offered a holiday package in Kelantan. 
“This will be our chance to promote the state and increase the number of tourist arrivals to Kelantan to 5.23 million a year,” he told reporters 
after welcoming the arrival of over 50 passengers on Malindo Air’s  first direct flight from Surat Thani Airport at the Sultan Ismail Petra Airport 
(LTSIP) here today. 
Also present LTSIP manager Abdul Halim Othman.....) 
 
ที่มาข้อมูล ; http://bernama.com/en/news.php?id=1643249 
 
๕.๓.๑ ส านักข่าว Bernama รายงานเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน อ้างค าให้สัมภาษณ์ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจ ามาเลเซียและบรูไน บอกว่า ททท.ตั้แง
เป้าหมายนักท่องเที่ยวมาเลเซียปี ๒๕๖๑ ที่ ๓.๖ ล้านคน และปี๒๕๖๒ จ านวน ๓.๙ ล้านคน 
(Tourism Authority of Thailand (TAT) aims to attract 3.9 million Malaysian tourists to the neighbouring kingdom next year through various 
campaigns and new attractions. 

http://bernama.com/en/news.php?id=1643249
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Malaysia and Brunei TAT director, Ahman Mad-adam said till July this year, Thailand had attracted 2.1 million visitors, approaching its 3.6 million 
target by the year-end.  
“This year, Thailand has received 36 million visitors (until July) and the number of Malaysian visitors is ranked second after China visitors.) 
ที่มาข้อมูล ; http://bernama.com/en/news.php?id=1643577 
 
 

http://bernama.com/en/news.php?id=1643577

