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บทสรุปผู้บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการน าเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๐ - ๒๖ ต.ค. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ เพ่ิมขึ้น ร้อย
ละ ๑๒ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓ - ๑๙ ต.ค. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถ่ี เพิ่มข้ึน ร้อยละ ๑๐๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓ - ๑๙ ต.ค. ๖๑) 
         ภาพข่าวส าคัญเชิงลบ ได้แก่  
         เหตุร้ายรายวัน: ๑) ด่วน! คนร้ายลอบวางระเบิดหน้าร้านล้อแม็กซ์ ห้าแยกสะเตง, ๒) ป่วน! โจรใต้พ่นสีสเปรย์กลางถนน เรียกร้องปลดแอกปัตตานีจากรัฐไทย, ๓) 
คนร้ายลอบยิงก านันปัตตานี!สาหัส ชาวบ้านถูกลูกหลงบาดเจ็บ ๑ ราย และ ๔) ปาระเบิดร้านขายยางรถยนต์กลางเมืองยะลา 
         ภาพข่าวส าคัญเชิงบวก ได้แก่  

๑. การช่วยเหลือประชาชน: ๑) ปัตตานี-โรคหัดระบาดหนัก ผู้ว่าฯ สั่งเข้มมาตรการป้องกัน และ ๒) แม่ทัพภาคท่ี ๔ ตรวจความพร้อม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กองพลทหารราบที่ ๑๕ 

๒. ยาเสพติด:  แถลงข่าวจับกุมยาเสพติดผู้ค้ารายใหญ่ พร้อมของกลางยาบ้า ๓๐๐,๐๐๐ เม็ด 
๓. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: การค้ากับมาเลเซียยังคงน าเป็นอันดับหนึ่ง มูลค่า ๔๒๖,๑๙๓ ล้านบาท เพ่ิมข้ึน ๑.๓๖%   
๔. การพูดคุยเพื่อสันติ: ๑) เยือนไทยทางการ-รับปากช่วยดับไฟใต้ บิ๊กตู่ถกมหาธีร์ และ ๒) รายงานพิเศษ: กัสตูรี มะห์โกตา ประธานพูโล เปิดใจ ขอกลับมาตาย

บ้านเกิด,  
๕. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) ผบ.ทบ. ลงใต้ย้ าเอกภาพบังคับบัญชา สั่งคุมเข้ม ๘ หัวเมือง ศก., ๒) บิ๊กเดฟรุกหนักปราบยานรกเข้มข้นชี้ชายแดนใต้หาซื้อง่าย

เหมือนขนม, ๓) ทัพ ๔ ไล่ออกทหารพรานอนาจารเด็ก และ ๔) กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้าแถลงผลกวาดล้างยาเสพติดพ้ืนที่ปัตตานี 
๖. กระบวนการยุติธรรม: ศาลอนุมัติ ๑๔ หมายจับเหตุคดียิงสองแม่ลูกเสียชีวิต  
จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกท่ีมีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง ร้อยละ ๔ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓ - ๑๙ ต.ค. 

๖๑) 
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 ในส่วนของประเด็นส าคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๒๐ – ๒๖ ต.ค. ๖๑ ดังนี้ 
 การเดินทางเยือนประเทศไทยของนายแพทย์มหาเธร์ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซียในระหว่างวันที่ ๒๔ และ ๒๕ ตุลาคม เป็นประเด็นที่สื่อมาเลเซีย และสื่อ
ระดบัโลก เช่น AP, AFP และ New York Times และเป็นประเด็นส าคัญเพียงประเด็นเดียวที่เก่ียวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ในรอบสัปดาห์ นี้ โดยประเด็นที่สื่อมวลชน
ให้ความส าคัญมากที่สุด คือ ผลการหารือระหว่างผู้น ามาเลเซีย และไทยเกี่ยวกับ ความร่วมมือสร้างสันติสุข แนวทางการด าเนินการอ านวยความสะดวกกระบวนการพูดคุย
สันติสุขของรัฐบาลมาเลเซียภายใต้การน าของนายกรัฐมนตรีนายแพทย์มหาเธร์ และอับดุลราฮิม นูร์ ผู้อ านวยความสะดวกคนใหม่  
          นอกจากกรอบความร่วมมือสร้างสันติสุขใน จชต. แล้ว ผู้น าไทย และมาเลเซียยังได้หารือในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจชายแดนทั้งสองประเทศ โดยผู้น าทั้ง
สองเห็นชอบในหลักการให้มีการขยายเวลาเปิดบริการด่านชายแดนที่ อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งติดกับด่านบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห์ มาเลเซีย จากวันละ ๑๘ ชั่วโมงเป็นวันละ 
๒๔ ชั่วโมง รวมทั้งการตกลงให้มีการก่อสร้างสะพานเชื่อม ๒ ประเทศดา้นที่ติดกับจังหวัดนราธิวาส และรัฐกลันตัน ๒ จุด จุดแรกที่ อ.ตากใบ เชื่อมกับเปงการันกูร์โบร์ และ
จุดที่สองเชื่อมระหว่าง อ.สุไหงโกลก กับ รันตูปันยัง  
         ประเด็นอ่ืนๆ ที่ผู้น าไทย และมาเลเซีย หารือกัน ยังครอบคลุมความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมตามแนวพรมแดน ทั้ง การปราบปรามการลักลอบค้าของผิด
กฏหมายข้ามพรมแดน และอาชญกรรมข้ามพรมแดนอ่ืนๆ 
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๒. ผลการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์ ประจ าวันที่ ๒๐ – ๒๖ ต.ค. ๖๑ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน้มความถี่ การน าเสนอประเด็นข่าวเชิงบวก และประเด็นข่าวเชิงลบ 

 

ในช่วงวันที่ ๒๐ - ๒๖ ต.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีความถ่ีเพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๑๒ (๑๔๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓ - ๑๙ ต.ค. ๖๑) ๑๖๖ ข่าวในสัปดาห์นี้) ส าหรับ
ในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ าเงิน) มีแนวโน้มฯ เพ่ิมข้ึน ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีความถี่ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๑๐๐ (๑๔ ข่าวใน
สัปดาห์ที่แล้ว (๑๓ - ๑๙ ต.ค. ๖๑) ๒๘ ข่าวในสัปดาห์นี้) ส าหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ เพ่ิมข้ึน 
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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) 
2018-10-13 22 3 7.33 
2018-10-14 22 0 22 
2018-10-15 28 2 14 
2018-10-16 27 3 9 
2018-10-17 25 2 12.5 
2018-10-18 21 1 21 
2018-10-19 3 3 1 

 21.14 2.14 9.88 
2018-10-20 19 0 19 
2018-10-21 8 0 8 
2018-10-22 32 4 8 
2018-10-23 22 4 5.5 
2018-10-24 26 9 2.89 
2018-10-25 25 4 6.25 
2018-10-26 34 7 4.86 

 23.71 4.29 5.53 
 
 
 
 
 
 



 

                         สรุปสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการน าเสนอข่าวสารของสื่อมวลชน 
 
 

  

5 

๓. แนวโน้มในประเด็นที่เพ่งเล็ง ในช่วงวันที่ ๒๐ – ๒๖ ต.ค. ๖๑ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข 

 

ในช่วงวันที่ ๒๐ - ๒๖ ต.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวก มีความถ่ีลดลง ร้อยละ ๒๓ (๒๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓ - ๑๙ ต.ค. ๖๑) ๑๖ ข่าวในสัปดาห์นี้) ส าหรับในมิติของแนวโน้ม
ความถี่ (เส้นปะสีน้ าเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบฯ ๓ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่ไม่มีข่าวเชิงลบ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓ - ๑๙ 
ต.ค. ๖๑) ส าหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ต่ าค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) จับตาพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ พล.อ.อุดมชัย หน.
คณะลุ้นผลหารือมาเลย์ชี้ช่องดับไฟ, ๒) คอลัมน์: โลกทูเดย์: โลกจับตาชายแดนใต้ยุคมหาเธร์, ๓) เยือนไทยทางการ-รับปากช่วยดับไฟใต้ บิ๊กตู่ถกมหาธีร์, ๔) รายงาน
พิเศษ: กัสตูรี มะห์โกตา ประธานพูโล เปิดใจ ขอกลับมาตายบ้านเกิด, ๕) มาเลเซียสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้, ๖) มหาเธร์ โมฮัมหมัด: 
ไม่เชื่อมั่นในหลักการใช้ความรุนแรงเพื่อแก้ปัญหาชายแดนใต้, ๗) มหาธีร์เยือนไทยจุดเปลี่ยนไฟใต้ กับทฤษฎี แพ้พ่าย เพ่ือสันติสุข, ๘) บันทึก "มหาธีร์" เยือนไทย จุด
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เปลี่ยนไฟใต้ที่ไม่มีกรอบเวลา?, ๙) วัดปรอทมาเลย์เยือนไทย กับสมมติฐานศักยภาพกลุ่มป่วนใต้ลดระดับ?, และ ๑๐) นานาทัศนะ 'มหาธีร์' เรื่องชายแดนใต้-อาเซียนไม่
ประชาธิปไตย-ไม่ยอมรับ LGBT ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) BRN ย้ าตัวบุคคลไม่ส าคัญเท่าหลักการเจรจา หลัง รบ.ไทยเปลี่ยนหัวหน้าทีมคุย, ๒) คอลัมน์: ไทยโพสต์: แล
หลัง-ก้าวไปข้างหน้าแก้ไฟใต้ และ ๓) ชายแดนใต้: ไทย-มาเลเซียหวังผลดีแกนน าเจรจาชุดใหม่ แต่บีอาร์เอ็นย้ าขอคุยตรงกับรัฐไทย 
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน 

 

ในช่วงวันที่ ๒๐ - ๒๖ ต.ค. ๖๑ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีความถ่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๒๕๐ (๒ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓ - ๑๙ ต.ค. ๖๑) ๗ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของ
แนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพ่ิมข้ึน ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) ด่วน! คนร้ายลอบวางระเบิดหน้าร้านล้อแม็กซ์ ห้าแยกสะเตง, ๒) ป่วน! โจรใต้พ่นสีสเปรย์
กลางถนน เรียกร้องปลดแอกปัตตานีจากรัฐไทย, ๓) คนร้ายลอบยิงก านันปัตตานี!สาหัส ชาวบ้านถูกลูกหลงบาดเจ็บ ๑ ราย และ ๔) ปาระเบิดร้านขายยางรถยนต์กลางเมือง
ยะลา 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 

ในช่วงวันที่ ๒๐ - ๒๖ ต.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีความถ่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๑๑๐๐ (๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓ - ๑๙ ต.ค. ๖๑) ๒๔ ข่าวใน
สัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพ่ิมข้ึน ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถีลดลง ร้อยละ ๖๐ (๕ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓ - ๑๙ ต.ค. ๖๑) ๒ ข่าวในสัปดาห์นี้) ใน
มิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ‘บิ๊กบัง’ขน15 สมาชิก ซบพรรคชาติไทยพัฒนา ชูปักธงภาคใต้ และ ๒) ‘บุญเลิศ’แนะพรรค
การเมือง ชูนโยบายขุดคลองไทย มั่นใจคนใต้กาเลือกให้ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) 'หมวดเจี๊ยบ' เปิดแคมเปญ 'พลิก..ลายพราง' ชูบันได ๔ ขั้น ปฏิรูปกองทัพเลิกยุ่ง
การเมือง และ ๒) เลือกตั้ง ๒๕๖๒: เพ่ือไทย-ประชาชาติ แยกกันเดิน ร่วมกันตี ในชายแดนใต้ 
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      ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน 

 

ในช่วงวันที่ ๒๐ - ๒๖ ต.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีความถี่เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๗๖ (๒๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓ - ๑๙ ต.ค. ๖๑) ๓๗ ข่าว ใน
สัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพ่ิมข้ึน  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถ่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๓๕๐ (๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓ - ๑๙ ต.ค. ๖๑) ๙ ข่าว ใน
สัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพ่ิมข้ึน ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) บิ๊กเดฟ รุกหนักปราบยานรกเข้มข้นชี้ชายแดนใต้หาซื้อง่ายเหมือนขนม, ๒) ทัพ ๔ ไล่
ออกทหารพรานอนาจารเด็ก, ๓) ผบ.ทบ. ลงใต้ย้ าเอกภาพบังคับบัญชา สั่งคุมเข้ม ๘ หัวเมือง ศก., ๔) รอง ผกก.ปัตตานีรุดเยี่ยมหนุ่มเทคนิค เจอ ตร.ปาไฟฉายใส่, ๕) กอ.
รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้าแถลงผลกวาดล้างยาเสพติดพ้ืนที่ปัตตานี, ๖) ตร.ยะลา ตรวจร้านล้อแม็กซ์ถูกวางบึ้ม พบหลักฐานบางส่วน เร่งสืบหามือระเบิด, ๗) ระดมก าลัง 
ทส.ปช. คุมย่านธุรกิจเมืองนราฯ เข้ม สกัดวางระเบิดป่วน และ ๘) ผบ.ทร.ลงใต้ตรวจเยี่ยมทหารนาวิกโยธิน ก าชับก าลังพลยึดมั่นในความเสียสละ, ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ 
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๑) อนาจารเด็ก ป. ๖ ยังไม่จบ! ชาวบ้านจี้ มทภ. ๔ แถลงขอโทษ - ไล่ทหารพ้นพื้นที่, ๒) หนุ่มเทคนิคซวยเจอ ตร. ไฟฉายพิฆาตปาใส่นิ้วหัก, ๓) รวมความเคลื่อนไหวใน
บริบทชายแดนใต้ช่วงผู้น ามาเลย์เยือนไทย และ ๔) แฉ ๔ วิธีเลี่ยงด่านชายแดนใต้ - เล่นง่าย...เทปด าแปะป้าย"จยย.บอมบ"์ 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ 

 

ในช่วงวันที่ ๒๐ - ๒๖ ต.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๒๑ (๒๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓ - ๑๙ ต.ค. ๖๑) ๑๘ ข่าวใน สัปดาห์นี้ ) ใน
มิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๓ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่ไม่มีข่าวเชิงลบฯในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓ - ๑๙ 
ต.ค. ๖๑) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพ่ิมข้ึน ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ปลาพลวงชมพูปลาพลิกอนาคตคนแดนใต้, ๒) อ๋อม อรรคพันธ์ชวนแฟนเช้านี้ที่หมอ
ชิต ตะลุยหมอกเมืองยะลา “เช้านี้เที่ยวเมืองรอง”, ๓) นิคมฯ ยางพาราเนื้อหอม กนอ. เผย ๔ ชาติแห่จอง ๕๐๐ ไร่ พร้อมเปิดด าเนินการสิ้นปีนี้, ๔) สถิติการค้าชายแดน
แยกเป็นรายประเทศ พบว่า การค้ากับมาเลเซียยังคงน าเป็นอันดับหนึ่ง มูลค่า ๔๒๖,๑๙๓ ล้านบาท เพ่ิมข้ึน ๑.๓๖%  และ ๕) คอลัมน์: สัมภาษณ์: เซี่ยงไฮ้ไทยรับเบอร์ฯ 
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แจงยิบ แผนลงทุนต่อเนื่องยาง ๕ แสนล้าน ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) ม็อบประมงเตรียมบุกระทรวงเกษตรฯหลังรัฐบาลน าเข้าหมึกเมียนมา และ ๒) ผู้เลี้ยงกุ้งใต้ร้องรัฐแก้
ราคาวูบ 

 ๓.๖ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

              ในช่วงวันที่ ๒๐ – ๒๖ ต.ค. ๖๑ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 

 ๓.๗ ประเด็นการบ ารุงขวัญก าลังพล 

              ในช่วงวันที่ ๒๐ – ๒๖ ต.ค. ๖๑ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบ ารุงขวัญก าลังพล 

 ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. 
             ในช่วงวันที่ ๒๐ – ๒๖ ต.ค. ๖๑ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. 
 ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย 

             ในช่วงวันที่ ๒๐ – ๒๖ ต.ค. 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

กระบวนการยุติธรรม

การรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน

การยกระดับคุณภาพชีวิต

การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์

กีฬา

การศึกษา

การพูดคุยเพื่อสันติ

เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

การบ ารุงขวัญก าลังพล

วัฒนธรรม และวิถีชีวิต

การเมือง

ยาเสพติด

การช่วยเหลือประชาชน

ความร่วมมือของภาคประชาชน
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ประเด็นข่าวเชิงลบ 

๑. เหตุร้ายรายวัน ๑) ด่วน!คนร้ายลอบวางระเบิดหน้าร้านล้อแม็กซ์ ห้าแยกสะเตง, ๒) ป่วน! โจรใต้พ่นสีสเปรย์กลางถนน เรียกร้องปลดแอกปัตตานีจากรัฐไทย, ๓) โจรใต้
ป่วนปาไปป์บอมบ์ถล่ม ร้านขายล้อแม็กซ์-ไร้เจ็บ, ๔) คนร้ายลอบยิงก านันปัตตานี!สาหัส ชาวบ้านถูกลูกหลงบาดเจ็บ1ราย  และ  ๕) ปาระเบิดร้านขายยางรถยนต์กลาง
เมืองยะลา  
ประเด็นเชิงบวก 

๑. ความร่วมมือของภาคประชาชน แม้ร่างกายพิการแต่ไม่ย่อท้อต่อชีวิต หนุ่มโยก3ล้อนับ10กม.ตระเวนขายของช่วยครอบครัว  
๒. การช่วยเหลือประชาชน ๑) น้ าป่าถล่มฉวาง14จว.ใต้รับมือ, ๒) ปัตตานี-โรคหัดระบาดหนัก ผู้ว่าฯ สั่งเข้มมาตรการป้องกัน, ๓) ฝนถล่มเบตง-คันถนนสไลด์, ๔) เช็ค
ด่วน! สั่ง16จังหวัดรับมือ‘โคลนถล่ม-คลื่นลมแรง’25-27ต.ค., ๕) เบตงฝนตกต่อเนื่อง ถนนขาด-บ้านเรือนเสียหายจนท.เร่งช่วยเหลือ, ๖) บ้านพังหลังฝนตกต่อเนื่อง/
เจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือ เบตงน้ าเซาะถนนทรุดลึก6เมตร, ๗) หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ สนธิก าลังและตรวจสอบความพร้อมของยุทโธปกรณ์ ศูนย์
บรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ี, ๘) แม่ทัพภาคท่ี 4 ตรวจความพร้อม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารราบที่ 15  และ  ๙) หน่วยเฉพาะ
กิจกรมทหารพรานที่ 49 เข้าร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ เพ่ือใช้ในการส ารองโลหิตช่วยเหลือชีวิตเพ่ือนมนุษย์,  
๓. ยาเสพติด ๑) คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: ตร.ภ.9กวาดล้างยาเสพติด, ๒) จับแก๊งยา30ล.พืชกระท่อม-ปืน, ๓) สตูล-สงขลาขยายผลเพิ่มจับยานรกรวม136,000เม็ด, 
๔) ก าลังพล กอ.รมน.ภาค 4 สน. รับการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดตามนโยบายแม่ทัพภาคท่ี 4  และ  ๕) ศปส.กอ.รมน.ภาค 4 สน. มอบนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในปี 62 แก่จิตอาสาญาลันนันบารู,  
๔. การเมือง ๑) ‘ไทรักธรรม’ลุ้นเหมาสส.สตูลยกจว. ดึงแม่ค้า ชาวประมง คนข้ามเพศบริหารพรรค, ๒) เขย่าขวัญคนไทย! รปช.จ่อเดินคารวะแผ่นดิน สุเทพ น าก๊วนลุย 
กทม.พรุ่งนี้, ๓) ‘บิ๊กบัง’ขน15 สมาชิก ซบพรรคชาติไทยพัฒนา ชูปักธงภาคใต้ และ ๔) ‘บุญเลิศ’แนะพรรคการเมือง ชูนโยบายขุดคลองไทย มั่นใจคนใต้กาเลือกให้   
๕. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) มิวเซียมคัลเจอร์ ออกมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์กันเถอะ, ๒) คอลัมน์: สุจิตต์ วงษ์เทศ: มลายู อยู่ก่อนไทย, ๓) คอลัมน์: สุวรรณภูมิในอาเซียน: ลิ้ม
กอเหนี่ยว กับ ลิ้มโต๊ะเคี่ยม, ๔) ชาวพุทธทั่วไทยตักบาตรเทโว, ๕) พุทธศาสนิกชนไทย-มาเลเซีย ร่วมสืบสานเทศกาลออกพรรษา, ๖) ผู้บัญชาการทหารบกเดินทางลงพื้นที่
ต าบลทรายขาว เยี่ยมชมสังคมพหุวัฒนธรรม, ๗) มิวเซียมสยาม เดินหน้ายกระดับพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ เทียบชั้นนานาชาติ พร้อมเตรียมเปิดตัว 2 มิวเซียมโฉมใหม่ รับปี 
62, ๘) หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 น าก าลังพล ร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาล วันออกพรรษา, ๙) เทศบาลนครยะลาจัดงานประเพณี
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ชักพระ ประจ าปี 2561 ในวันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาล นครยะลา รวมเรือพระจาก 4 จังหวัดภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา) กว่า 50 
ล า, ๑๐) ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเดินทางลงพ้ืนที่ติดตามงานก่อสร้างฐานรองรับหลวงปู่ทวดเหยียบน้ าทะเลจืด และปรับปรุงภูมิทัศน์ของวัดบ่อน้ าร้อน  และ  ๑๑) แม่ทัพ
ภาคท่ี 4 เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ที่พักสงฆ์แหลมนก,  
๖. การบ ารุงขวัญก าลังพล คอลัมน์: สน.สยามรัฐ  
๗. การเจรจาเพื่อสันติ ๑) จับตาพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ พล.อ.อุดมชัย หน.คณะลุ้นผลหารือมาเลย์ชี้ช่องดับไฟ, ๒) คอลัมน์: โลกทูเดย์: โลกจับตาชายแดนใต้ยุคมหาเธร์, 
๓) เยือนไทยทางการ-รับปากช่วยดับไฟใต้ บิ๊กตู่ถกมหาธีร์, ๔) รายงานพิเศษ: กัสตูรี มะห์โกตา ประธานพูโล เปิดใจ ขอกลับมาตายบ้านเกิด, ๕) คอลัมน์: เดินหน้าชน: ไร้
เงื่อนไข, ๖) คอลัมน์: เดินหน้าชน: ไร้เงื่อนไข, ๗) มาเลเซียสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้, ๘) นายกฯ มาเลเซียเยือนไทยอย่างเป็นทางการ, 
๙) นายกฯ เปิดท าเนียบฯ ต้อนรับ"มหาธีร์", ๑๐) มหาเธร์ โมฮัมหมัด: ไม่เชื่อมั่นในหลักการใช้ความรุนแรงเพ่ือแก้ปัญหาชายแดนใต้, ๑๑) มหาธีร์เยือนไทยจุดเปลี่ยนไฟใต้ 
กับทฤษฎี แพ้พ่าย เพื่อสันติสุข, ๑๒) มหาธีร์เยือนไทย จุดเปลี่ยนไฟใต้ กับทฤษฎี "แพ้พ่าย" เพ่ือสันติสุข, ๑๓) บันทึก "มหาธีร์" เยือนไทย จุดเปลี่ยนไฟใต้ที่ไม่มีกรอบ
เวลา?, ๑๔) วัดปรอทมาเลย์เยือนไทย กับสมมติฐานศักยภาพกลุ่มป่วนใต้ลดระดับ?, ๑๕) บิ๊กตู่ต้อนรับ มหาเธร์ พรุ่งนี้ จับตาถกวาระสถานการณ์ไทย-มาเลย์  และ  ๑๖) 
นานาทัศนะ 'มหาธีร์' เรื่องชายแดนใต้-อาเซียนไม่ประชาธิปไตย-ไม่ยอมรับ LGBT,  
๘. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ ๑) 3 สหกรณ์สวนยางภาคใต้ได้รับมอก., ๒) ชงมะพร้าวสินค้าควบคุม, ๓) ปลาพลวงชมพูปลาพลิกอนาคตคนแดนใต้, ๔) ปลาพลวง
ชมพูปลาพลิกอนาคตคนแดนใต้, ๕) ป.ปลาออร์แกนิค, ๖) ราชภัฏสงขลาผนึกก าลังอพท., ๗) อ๋อม อรรคพันธ์ชวนแฟนเช้านี้ที่หมอชิต ตะลุยหมอกเมืองยะลา“เช้านี้เที่ยว
เมืองรอง”, ๘) กนอ.โวทุนต่างชาติแห่จองรับเบอร์ซิตี้, ๙) นิคมฯยางพาราเนื้อหอม กนอ.เผย4ชาติแห่จอง 500 ไร่ พร้อมเปิดด าเนินการสิ้นปีนี้, ๑๐) ค้าชายแดนและผ่าน
แดน 9 เดือนแรกปี 2561 โตต่อเนื่อง 6.14%  และ  ๑๑) คอลัมน์: สัมภาษณ์: เซี่ยงไฮ้ไทยรับเบอร์ฯแจงยิบ แผนลงทุนต่อเนื่องยาง5แสนล้าน,  
๙. การศึกษา ๑) สมเด็จพระเทพฯ ทรงให้ทุนการศึกษาตั้งแต่ประถม จนเข้ารับราชการ 3 ต ารวจ พ่อตายในหน้าที่, ๒) ศธ.ขับเคลื่อนบูรณาการการศึกษาระดับภาค, ๓) 
คอลัมน์: รอบรั้วการศึกษา: ปลูกรวงผึ้งให้ร่มเงาการศึกษา, ๔) บ้านตืองอสร้างนวัตกรรมการเรียน ใช้กระดานด าแก้ปัญหาอ่านเขียน, ๕) หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล 
พร้อมส่งเสริม การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกลประชารัฐ, ๖) รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พิธีวางศิลาฤกษ์ รากฐานอาคารส านักงานศูนย์ประสานงาน และ
บริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาปัตตานี และพิธีเปิดนิทรรศการมหกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ “มิติการศึกษาเดินหน้าประเทศ
ไทย จังหวัดภาคใต้ชายแดน”  และ  ๗) บุคลากรทางการศึกษา เข้าพบแม่ทัพภาคท่ี 4 ยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่,  
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๑๐. กีฬา ๑) คอลัมน์: ตะลุยสังเวียนทั่วไทย: บังหมานยกมวยให้บังลีปั้น ยอดเพชรผงาดแชมป์ภาคใต้, ๒) FAคัพครั้งที2่3นัดชิงชนะเลิศ ปราสาทสายฟ้าบดสิงห์เชียงราย  
และ  ๓) คอลัมน์: ฟุตบอลโซเชียล,  
๑๑. การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ ๑) ภาพข่าว: น้อมร าลึก, ๒) แม่ทัพภาคท่ี 4 ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช, ๓) http://www.southpeace.go.th/th/News/General/new-611023-2.html, ๔) หน่วยเฉพาะกิจกรม
ทหารพรานที่ 49 น าก าลังพล ร่วมกิจกรรมสวดพระพุทธมนต์ปฏิบัติธรรมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล  และ  ๕) ศูนย์สันติวิธี ร่วมหารือแนวทางการศึกษา เพ่ือเสริมสร้าง
สันติสุขฯ ร่วมกับ สกศ.เพ่ือแก้ไขปัญหาชายแดนใต้,  
๑๒. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) นางฟ้าแปลงร่างสร้างสุขภาพดี, ๒) ภาพข่าว: แวดวงทูเดย์: มอบรถพยาบาล, ๓) ชี้ไอทีหนุนสมาร์ทซิตี้วาง5ปีครบ77จังหวัด, ๔) กรม
ชลเผยมีน้ าพอใช้เขตอุตฯภาคตะวันออก, ๕) ภาพข่าว: รับวัคซีน, ๖) เบตง หัดระบาดหนัก ดับแล้ว 9 พบป่วย 659 ราย เร่งสยบโรคใน 2 สัปดาห์, ๗) สถาบัน
พระปกเกล้าครอบรอบ 20 ปี จัดงาน เดิน-วิ่ง มอบเงินบริจาค 12,992,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาล 21 แห่ง ทั่วประเทศ, ๘) มทบ 46 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
สิ่งแวดล้อมภายในค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี, ๙) แม่ทัพภาคท่ี 4 พบปะและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ หัวหน้ากองพันราชการอาสารักษาหมู่บ้าน,หัวหน้า
กองร้อยอิสระ,และผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, ๑๐) รองนายกฯ พลเอก ฉัตรชัย ลงพ้ืนที่ 3 จว.ชายแดนใต้ ติดตาม
ความก้าวหน้าและรณรงค์ให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานไปรับวัคซีนป้องกันโรคหัดตามก าหนด, ๑๑) ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เดินทางลงพ้ืนที่ เพื่อรับทราบปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่บ้านโกตาบารู อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา และบ้านยะบะ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  และ  ๑๒) แม่ทัพภาค 4 ร่วมสร้างฝายและปลูก
ต้นรวงผึ้ง ในกิจกรรมฝายผูกรัก พสบ.จชต.,  
๑๓. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ๑) บิ๊กแดง สั่งเร่งตั้งด่าน-เพ่ิมลาดตระเวนชายแดนสกัดสิ่งผิดกฎหมาย, ๒) พูโลเคลื่อนไหวหนัก ก่อนมหาเธร์บินมา
พบบิ๊กตู่ 24 ต.ค.นี้, ๓) บิ๊กแดงถกผู้น าศาสนา, ๔) บิ๊กแดง ดีใจได้เจอเพ่ือนเก่าระหว่างลงชายแดนใต้, ๕) บิ๊กเดฟรุกหนักปราบยานรกเข้มข้นชี้ชายแดนใต้หาซื้อง่ายเหมือน
ขนม, ๖) ทัพ4ไล่ออกทหารพรานอนาจารเด็ก, ๗) ผบ.ทบ.ลงใต้ย้ าเอกภาพบังคับบัญชา สั่งคุมเข้ม 8 หัวเมือง ศก., ๘) "เรียบง่าย ได้ใจประชาชน" ไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าฯ
ปัตตานีคนใหม่, ๙) รองผกก.ปัตตานีรุดเยี่ยมหนุ่มเทคนิค เจอตร.ปาไฟฉายใส่, ๑๐) กอ.รมน.ภาค4ส่วนหน้าแถลงผลกวาดล้างยาเสพติดพ้ืนที่ปัตตานี, ๑๑) ท าแผน!ทหาร
พรานอนาจารเด็กป.6 เผยแค่นั่งจู๋จี๋พลอดรัก ปัดล่วงละเมิดทางเพศ, ๑๒) ตร.ยะลา ตรวจร้านล้อแม็กซ์ถูกวางบึม พบหลักฐานบางส่วน เร่งสืบหามือระเบิด, ๑๓) ระดม
ก าลัง ทส.ปช.คุมย่านธุรกิจเมืองนราฯเข้ม สกัดวางระเบิดป่วน, ๑๔) ปลด‘อส.ทหารพราน’! ส่อท าอนาจารเด็ก ป.6 ปัตตานี, ๑๕) ผบ.ทร.ลงใต้ตรวจเยี่ยมทหารนาวิกโยธิน 
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ก าชับก าลังพลยึดมั่นในความเสียสละ, ๑๖) บิ๊กแดง ย้ า ใช้กลไกศูนย์ด ารงธรรมเคลื่อนที่ เข้าหา ปชช.แก้เดือดร้อน, ๑๗) ผบ.ทบ.ก าชับทหาร ต ารวจ เข้ม มาตรการสกัดยา
เสพติด, ๑๘) อ๊ัยย่ะ!ลีลาอ้อนคุณป้าบ้านทรายขาวของบิ๊กแดงบอกเลยไม่ธรรมดาจริงๆ, ๑๙) 'ปลด-ด าเนินคดีอาญา' ทหารพรานท าอนาจารเด็กนักเรียนชายแดนใต้, ๒๐) 
ผบ.ทบ. ก าชับทหาร ต ารวจ เข้มสกัดยาเสพติด ลั่น ต้องไม่ให้เข้ามาในประเทศ, ๒๑) หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในโครงการพาคน
กลับบ้าน, ๒๒) แม่ทัพภาค 4 เปิดกิจกรรมรวมพลคนท าดีเพ่ือแผ่นดินจิตอาสา (กลุ่มเสื้อเขียวจังหวัดชายแดนใต้) พร้อมทั้งพบปะ พูดคุยถึงปัญหาในพ้ืนที่, ๒๓) กอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า แถลงผลการกวาดล้างยาเสพติดในพ้ืนที่ของจังหวัดปัตตานี, ๒๔) เร่งแกะรอย2มือจยย.บอมบ์ ตร.เจ็บ5-คาดฝีมืออา
ดีนันหัวโจก, ๒๕) กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า สรุปสถานการณ์ และงานนโยบายเร่งด่วน ของ ผู้อ านวยการักษาความมั่นคงภายในภาค ๔, 
๒๖) กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงกรณีทหารพราน ได้กระท าอนาจารเด็กนักเรียน  และ  ๒๗) ผู้บัญชาการทหารบกเดินทางลงพ้ืนที่
ชายแดนใต้ ประชุมทุกภาคส่วน มอบนโยบายการปฏิบัติงาน,  
๑๔. กระบวนการยุติธรรม ๑) ศาลอนุมัติ 14 หมายจับเหตุคดียิงสองแม่ลูกเสียชีวิต, ๒) ศรีวราห์ลงใต้น าหลักฐานขอหมายจับ14 โจรใต้ ก่อเหตุที่นราธิวาสและปัตตานี  
และ  ๓) ปัตตานี-โรคหัดระบาดหนัก ผู้ว่าฯ สั่งเข้มมาตรการป้องกัน,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต่อสถานการณ์ จชต. 

 

  จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดข้ึนจากการน าเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกท่ีมีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง จากสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓ - ๑๙ 
ต.ค. ๖๑) ร้อยละ ๔ (๒.๖๓ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐ - ๒๖ ต.ค. ๖๑) ๒.๕ ในสัปดาห์นี้ ) ในมิติของแนวโน้มการรับรู้เชิงบวก มีแนวโน้มฯ ลดลง 
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๕. ประเด็นส าคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๒๐ – ๒๖ ต.ค. ๖๑ 

    การเดินทางเยือนประเทศไทยของนายแพทย์มหาเธร์ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซียในระหว่างวันที่ ๒๔ และ ๒๕ ตุลาคม เป็นประเด็นที่สื่อมาเลเซีย และสื่อระดับ
โลก เช่น AP, AFP และ New York Times และเป็นประเด็นส าคัญเพียงประเด็นเดียวที่เก่ียวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ในรอบสัปดาห์ นี้ โดยประเด็นที่สื่อมวลชนให้
ความส าคัญมากท่ีสุด คือ ผลการหารือระหว่างผู้น ามาเลเซีย และไทยเกี่ยวกับ ความร่วมมือสร้างสันติสุข แนวทางการด าเนินการอ านวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยสันติ
สุขของรัฐบาลมาเลเซียภายใต้การน าของนายกรัฐมนตรีนายแพทย์มหาเธร์ และอับดุลราฮิม นูร์ ผู้อ านวยความสะดวกคนใหม่  
    นอกจากกรอบความร่วมมือสร้างสันติสุขใน จชต. แล้ว ผู้น าไทย และมาเลเซียยังได้หารือในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจชายแดนทั้งสองประเทศ โดยผู้น าทั้งสอง
เห็นชอบในหลักการให้มีการขยายเวลาเปิดบริการด่านชายแดนที่ อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งติดกับด่านบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห์ มาเลเซีย จากวันละ ๑๘ ชั่วโมงเป็นวันละ ๒๔ 
ชั่วโมง รวมทั้งการตกลงให้มีการก่อสร้างสะพานเชื่อม ๒ ประเทศด้านที่ติดกับจังหวัดนราธิวาส และรัฐกลันตัน ๒ จุด จุดแรกที่ อ.ตากใบ เชื่อมกับเปงการันกูร์โบร์ และจุด
ที่สองเชื่อมระหว่าง อ.สุไหงโกลก กับ รันตูปันยัง  
    ประเด็นอ่ืนๆ ที่ผู้น าไทย และมาเลเซีย หารือกัน ยังครอบคลุมความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมตามแนวพรมแดน ทั้ง การปราบปรามการลักลอบค้าของผิด
กฏหมายข้ามพรมแดน และอาชญกรรมข้ามพรมแดนอ่ืนๆ 
 
๕.๑ ส านักข่าว AP รายงานการแถลงผลการหารือของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีบและไทยที่ท าเนียบรัฐบาลไทยเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ว่า พลเอกประยุทธ จันทน์โอชา และ
นายแพทย์มหาเธร์ โมฮัมหมัด ได้หารือเกี่ยวกับปัญหาที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยเผชิญอยู่ในขณะนี้ และตกลงที่จะขยายกรอบความร่วมมือให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
นายกรัฐมนตรีไทย บอกว่า ผู้น าทั้งสองประเทศเข้าอกเข้าใจกันดีขึ้นทั้งข้อกังวลและข้อจ ากัด พร้อมทั้งยืนยันกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียว่าจะเดินหน้ากระบวนการพูดคุย
สันติสุขต่อไปโดยมีรัฐบาลมาเลเซียท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวก 
ในการหารือครั้งนี้ผู้น าทั้งสองประเทศยังได้หยิบยกเรื่องการขยายความร่วมมือทางด้านความม่ันคงตามแนวพรมแดน การพัฒนาเศรษฐกิจ และมาตรการจัดการกับปัญหา
ความมั่นคงตามแนวพรมแดน โดยเฉพาะการต่อต้านการก่อการร้าย พวกนิยมความรุนแรงสุดโต่ง อาชญากรรมข้ามชาติทั้งยาเสพติดและการค้ามนุษย์ 
ทางด้านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ความสัมพันธ์ที่แนบแน่นแน่นระหว่างไทยและมาเลเซียจะท าให้การแก้ปัญหาความขัดแย้งในจชต.ส าเร็จลุลว่ง 
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นายแพทย์มหาเธร์ กล่าวว่า ตัวเขาม่ันใจว่าความจริงใจของรัฐบาลทั้งสองประเทศจะช่วยให้การแก้ปัญหาความขัดแย้งใน จชต.ส าเร็จ หรือหากไม่สามารถยุติความรุนแรงได้
ก็เชื่อม่ันว่าปัญหาจะลดลง 

(Thai Prime Minister Prayuth Chan-ocha said he and Mahathir discussed the problems facing Thailand's southern border provinces and agreed 
on greater cooperation. 

"We understand each other better on our concerns and limitations," Prayuth said. "I assured him that the dialogue will continue, with Malaysia 
as the facilitator." 

"At the same time, the two countries will expand the scope of cooperation to include other areas such as border security, economic 
development and measures to tackle broader security issues, particularly in countering terrorism, extremism, and transnational crime such as 
narcotic drugs and human trafficking," Prayuth said. 

Malaysia's Ministry of Foreign Affairs said on Tuesday that the visit is expected to add momentum to the southern Thailand peace process. 

Mahathir briefly addressed reporters at Government House in Bangkok and said closer ties between the two nations could end the conflict. 

"I'm quite sure that with both our countries sincerely working toward solving the problem the problem will be reduced if not ended all 
together," Mahathir said. "We see this as an opportunity to display our friendship with each other." 

"It's not just a case of talking or drawing up treaties, it is really cooperation between two friendly neighbors and we want to continue that 
friendship," Mahathir said.) 
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ที่มาข้อมูล ; https://www.nytimes.com/aponline/2018/10/24/world/asia/ap-as-thailand-malaysia.html 

๕.๑.๑ นอกจากการรายงานการแถลงข่าว ผลการหารือความร่วมมือสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ แล้ว สื่อมวลชนหลายส านักมีการน าเสนอความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ เกี่ยวกับความร่วมมือไทย-มาเลเซีย  
 
ดอน ปาทาน ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงตั้งข้อสังเกตเรื่องกรอบเวลาการบริหารประเทศของนายแพทย์มหาเธร์และพลเอกประยุทธ ว่าเป็นข้อจ ากัดในการผลักดันให้เกิด
สันติสุขใน จชต. เนื่องจากนายแพทย์มหาเธร์ ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะส่งมอบต าแหน่งผู้น าประเทศให้นายอันวาร์ อิบราฮิม ภายใน ๒ ปี ซึ่งหมายความว่าตอนนี้เขา
เหลือเวลาบริหารประเทศอีกเพียง ๑๘ เดือน ขณะที่รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ ก็ประกาศจัดการเลือกตั้งทั่วในต้นปี ๒๕๖๒ 

(Don Pathan, a security analyst based in southern Thailand, said Malaysia has to be part of the dialogue because it has a stake in the border 
violence and most residents in the region identify as Malay Muslims. Thailand is predominantly Buddhist. 

But time is running out for both Mahathir and Thai Prime Minister Prayuth Chan-ocha to reach a breakthrough in the negotiations with the 
rebels, Don said. Mahathir is expected to hand over power to his designated successor, Anwar Ibrahim, in less than two years, and Prayuth's 
military-led government has promised to hold elections early next year. 

"And this wave of conflict has been going on for the past 14 years. What can they do in 18 months?" Don said, referring to Mahathir's remaining 
time in office.) 

ที่มาข้อมูล ; https://www.nytimes.com/aponline/2018/10/24/world/asia/ap-as-thailand-malaysia.html 

https://www.nytimes.com/aponline/2018/10/24/world/asia/ap-as-thailand-malaysia.html
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ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ให้สัมภาษณ์ส านักข่าว AFP ว่า บทบาทของรัฐบาลมาเลเซียในฐานะผู้
อ านวยความสะดวกมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการสร้างสันติสุขและเสถียรภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นความหวังให้กระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขขับเคลื่อน
ไปข้างหน้า 

(Mr Panitan Wattanayagorn, a security adviser to Thailand's Deputy Prime Minister, told the Agence France-Presse on Tuesday that Malaysia's 
role was essential in ensuring peace and stability in the restive southern states. 

"This gives us hope to move the peace process forward," he said. "We need Malaysia as a facilitator.") 

ที่มาข้อมูล ; https://www.straitstimes.com/asia/restive-south-tops-agenda-of-mahathirs-visit-to-thailand 
 

น.ส.รุ่งระวี เฉลิมศรีภิญโญรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญปัญหาความขัดแย้งในจชต. ให้ความเห็นว่ากระบวนการพูดคุยจะไม่คืบหน้า เว้นเสียแต่ว่ารัฐบาลไทยจะดึงผู้น ากลุ่มบีอาร์เอ็นเข้า
ร่วมกระบวนการพูดคุยฯ ทั้งนี้บีอาร์เอ็นตั้งเงื่อนไขไว้ว่าจะเข้าร่วมกระบวนการพูดคุย หากรัฐบาลไทยยอมรับเงื่อนไขให้มีผู้แทนจากประชาคมโลกเข้าร่วมสังเกตุการณ์
กระบวนการพูดคุย ซึ่งหากรัฐบาลไทยยอมรับเงื่อนไขบีอาร์เอ็นก็ช่วยให้กระบวนการพูดคุยเดินหน้าต่อไป และการพูดคุยจะมีสารัตถะและมีความหมายต่อกระบวนการ
สร้างสันติสุข 

(Rungrawee Chalermsripinyorat, an expert on the conflict in Thailand’s southern border region, said the talks could not gain traction unless the 
Thai government includes BRN’s leadership in the negotiations. 

“The BRN is ready to come to the table should Bangkok allow international observers. If it accepts this, the peace talks could proceed in a 
more fruitful and meaningful way,” Rungrawee told BenarNews.) 

https://www.straitstimes.com/asia/restive-south-tops-agenda-of-mahathirs-visit-to-thailand
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พลเอกอุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขฯ บอกว่า ตันสรีอับดุล ราฮิม บอกกับเขาว่า ปัญหาต่างๆไม่อยากที่จะแก้ไข พร้อมทั้งบอกว่า รัฐบาลไทยประสงค์
ที่จะพูดคุยกับผู้เห็นต่างจากรัฐทุกกลุ่ม แต่ก็ไม่ได้ระบุชัดเจนว่า บีอาร์เอ็น ตกลงเข้าร่วมกระบวนการพูดคุยแล้หหรือยัง 

(“From what I heard from Tan Sri (Abdul Rahim), all troubles are not hard to resolve. Thailand’s approach is we talk to all dissident groups who 
have differences with the Thai government. We are open to all groups,” Udomchai said on Thursday, using a Thai term synonymous with rebel 
groups. 

He did not specify whether that would include hardcore elements of the National Revolutionary Front (BRN) – the largest and most heavily 
armed rebel group waging a separatist war in the Thai Deep South – in the current peace talks.) 

ที่มาข้อมูล ; https://www.benarnews.org/english/news/thai/negotiators-meet-10262018152455.html 
๕.๑.๒ สื่อมาเลเซียรายงานว่า นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย มั่นใจในฝีมือและประสบการณ์ของตันสรีราฮิม นูร์ ผู้อ านวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยคนใหม่ ซ฿งเป็นอดีตผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติว่าจะสามารถยุติปัญหาในจชต.ได้  

ส่วนค าถามท่ีว่า มีความเห็นอย่างไรกับข้อเรียกร้องของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่ต้องการอ านาจในการปกครองตนเอง นายแพทย์มหาเธร์ กล่าวว่า การปกครองตนเองเป็น
เรื่องท่ีซับซ้อนและมีนิยามที่แตกต่างกัน เช่นแบบอินโดนีเซีย ก็มีการให้อ านาจการปกครองตนเองที่ย็อกจาการ์ต้า และที่จังหวัดอาเจะห์ แต่ดินแดนทั้งสองแห่งก็ยังคงอยู่
ภายใต้อ านาจของรัฐบาลกลางอินโดนีเซีย ส่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย นายแพทย์มหาเธร์บอกว่า เขายังไม่รู้เลยว่า กลุ่มแบ่งแยกดินแดนต้องการรูปแบบการ
ปกครองตนเองแบบใด 

(On Malaysia's next step as the facilitator for the peace process, Dr Mahathir said it had appointed former Inspector-General of Police Tan Sri 
Rahim Noor as the new facilitator. 

"He has experience in handling such negotiations to resolve the issue," he said. 
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To a question on the separatists' demand for autonomy, Dr Mahathir replied that the issue was complex as autonomy in this case has many 
definitions. 

"In Indonesia, Jogjakarta has autonomy but the central government is still strong. The same applies to Acheh, even with Jakarta having agreed 
to autonomy. So we don't know yet as to what extent the demand for autonomy is in this case," he said.) 

ที่มาข้อมูล ; https://www.nst.com.my/news/nation/2018/10/424893/southern-thai-peace-process-will-take-time-says-pm 
https://www.malaymail.com/s/1686635/dr-m-effort-to-solve-southern-thai-conflict-will-take-time 
http://bernama.com/en/news.php?id=1657945 
๕.๒ สื่อมาเลเซีย รายงานว่า นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย บอกว่า รัฐบาลมาเลเซียมีแผนที่ปรับแก้กฏระเบียบและการท างานของข้าราชการที่ด่านชายแดนติดต่อกับประเทศ
ไทยเพ่ือให้มีการท างานที่มีประสิทธิภาพคล่องตังตัวมากยิ่งขึ้น เพื่อกระตุ้นการค้าของทั้งสองประเทศให้ขยายตัวมากข้ึน  

ปัจจุบันไทยและมาเลเซียมีด่านชายแดน ๔ แห่งที่รัฐกลันตัน รัฐเคดาห์ รัฐเปอร์ลิส และยังมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างเกาะลังกาวี กับจ.สตูล 

นายแพทย์มหาเธร์บอกว่า รัฐบาลมาเลเซียมีแผนที่จะขยายเวลาเปิดด่านชายแดนที่บูกิตกายูฮิตัมจากวันละ ๑๘ ชั่วโมงเป็น ๒๔ ชั่วโมง 

นอกจากยังมีแผนสร้างสะพานเชื่อมประเทศไทยอีก ๒ แห่ง ที่เปงกาลัน กูร์โบร์กับอ.ตากใบ และอีกแห่งที่รันตูปันยัง กับอ.สุไหงโกลก 

( Prime Minister Tun Dr Mahathir Mohamad says Malaysia aims to reduce bureaucratic red tape at its border crossings with Thailand, a move 
which he said could spur trade between both countries. 

He said Malaysia can build up greater trade between the two countries when the problems of bureaucracy are resolved. 

“There are four places where Thais and Malaysians cross over – two in Kelantan, one in Kedah and another in Perlis. 

https://www.nst.com.my/news/nation/2018/10/424893/southern-thai-peace-process-will-take-time-says-pm
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“Beyond that, there is also a close relationship between Langkawi and Satun, Thailand, who are receiving visitors from each other. 

“This kind of cooperation will build up the wealth of both countries, as trade builds up wealth. We should facilitate trading, especially cross-
border trading,” he said. 

Dr Mahathir said Malaysia will ensure that the Bukit Kayu Hitam checkpoint will be open for 24 hours to make it easier for both Malaysians and 
Thais to cross over. 

“There will be 24-hour open border crossings both ways,” he said. 

Malaysia, he said, will also build two bridges in Tak Bai in Pengkalan Kubur, and Sungai Golok in Rantau Panjang to facilitate easier passage for 
people from both countries and open up cross-border trade. 

“There are some problems such as on the alignment of roads but these can be solved between us,” he said.) 

ที่มาข้อมูล ; https://www.nst.com.my/news/nation/2018/10/424480/pm-malaysia-reduce-red-tape-thai-border-spur-trade 
 

 

https://www.nst.com.my/news/nation/2018/10/424480/pm-malaysia-reduce-red-tape-thai-border-spur-trade

