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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๒ - ๑ ก.พ. ๖๒ พบว>า มขี>าวเชิงบวก (เส9นทึบสีเขียว) 

๑๗๕ ข>าวจากที่มี ๓๒๙ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๒) ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกับ จชต. มีข>าวเชิงลบ ๓๙ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๘๖ ข>าวในสัปดาห+

ที่แล9ว (๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๒)  

          ภาพข2าวสำคญัเชิงลบ ได*แก2  

๑. เหตุร*ายรายวัน: ๑) ลวงวางบึ้มปลอมโจรใต9ซุ>มกราดยิง ตชด.พลีชีพ ๑ นาย ฉกเสือ้เกราะ-ป[น, ๒) ลอบบึ้ม ชุดรกัษาความปลอดภัยครู เจ็บ ๓ นาย, ๓) ลอบ

วางระเบิดนราธิวาส ๒ จุด โชคดีไร9เจบ็ และ ๔) ลอบบึ้ม'กรงปcนัง' ตร.-ชาวบ9านเจ็บ ๖ 

๒. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี: คนร9ายยิงหนุ>มยะลาดับคาเกdง ตร.รามันคาดหักหลังปมธุรกิจผิดกฎหมาย 

         ภาพข2าวสำคญัเชิงบวก ได*แก2  

๑. การศึกษา: ศธ. น9อมนำศาสตร+พระราชา เข9าใจ เข9าถึง พัฒนา สร9างความเข9มแข็งการพฒันาการศึกษาชายแดนใต9 

๒. การพูดคุยเพ่ือสนัติสุข: "บิ๊กเมา"หารือทูต ย้ำให9เกียรติผู9เหน็ต>างฯ ไม>บังคับร>วมโตkะพูดคุย 

๓. กระบวนการยุติธรรม: โทษประหาร ๕ คนร9ายลอบบึม้ทหารพรานพลีชีพ ๔ ศพ 

๔. การเมือง: ๑) พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.คนใหม>, ๒) บิ๊กตู>ท9าเกลียดทหารให9ไปอยู>ชายแดนใต9, ๓) กรมการปกครอง ปmด รัฐบาลบิ๊กตู>

สนับสนุนงบฯ สร9างมสัยิด ยัน บิดเบือน 

๕. ยาเสพติด: ๑) มทภ.๔ ดึงครูตาดีกาแก9ยาเสพติด และ ๒) ตร.หาดใหญ>บกุจบัหนุ>มเล>นยา ยึด'ยาบ9า-ไอซ+-อ-ีกญัชา'พบเช่ือมโยงเครือข>ายรายใหญ> 

๖. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) เคาะ!!สนามบินเบตงเปcด ม.ิย.๖๓, ๕) ปmrนยะลาฮับแปรรูปทุเรียน เพิ่มมูลค>าสินค9าลง จชต. 

๗. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยZสนิ: ๑) เปcดเส9นทาง'ยิงพระใต9'กอ.รมน.เผยโยง ๓๘ คดี, ๒) เข9มงวดยานพาหนะก>อกวนชายแดนใต9, ๓) ปล>อยตัวบา

บอเจ9าของปอเนาะมายอที่ถูกบุกค9น กอ.รมน.ยันปฏิบัติตามกฎหมาย, ๔) นอภ.เบตงสั่ง รปภ.คุมเข9มช>วงเทศกาลตรุษจนีหว่ันคนร9ายแฝงตัวปvวน, ๕) ปmดจ>ายเยียวยา ๑ 

ล9าน โครงการพากลับบ9าน และ ๖) ฉก.ร.๕ ทลายแหล>งประกอบตู9ม9าเถ่ือน เตรียมนำติดต้ังสถานบันเทิงชายแดน 
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 จากสถานการณ+ข>าวดังที่กล>าวข9างต9น ส>งผลให9การรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ไม>เปลี่ยนแปลงมากนัก จาก ๒.๐๘ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๙ - 

๒๕ ม.ค. ๖๒) เปxน ๑.๘๘ ในสปัดาห+น้ี  

 ในส2วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต2างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๒๖ ม.ค. ๖๒ – ๑ ก.พ. ๖๒ ดังน้ี 

          สัปดาห+น้ีประเด็นข>าวเกี่ยวกบัจงัหวัดชายแดนภาคใต9ที่มีการรายงานในสื่อต>างประเทศ มีดังน้ีคือ benarnews.org รายงานเหตุการณ+อาสาสมัครทหารพราน ทพ.

๔๒ ควบคุมตัวเยาวชนชาวกัมพูชา ๑๑ คน ขณะฝ�กการต>อสู9ด9วยมือเปล>าในบรเิวณ ปอเนาะมัดรอสาตูลฟาละห+ อำเภอมายอ จังหวัดปmตตานี  

          ขณะที่สื่อมาเลเซีย รายงานความคืบหน9าคดีค>ายกกักันเหย่ือขบวนการค9ามนุษย+ชาวโรฮิงญาที่วังเกเหลียน (Wang Kelian) ในรัฐเปอร+ลสิใกล9พรมแดนไทย ที่ อ.

สะเดา จ.สงขลา ซึง่มีการพบหลุมศพเหย่ือค9ามนุษย+หลายสบิคนเมื่อป� ๒๕๕๘ นำไปสู>การจับกุม และดำเนินคดีผู9ต9องหาทั้งในประเทศไทย และมาเลเซีย ในข9อหาค9ามนุษย+

ในเวลาต>อมา อย>างไรก็ตามการสบืสวนสอบสวนในประเทศมาเลเซียยังไม>แล9วเสรจ็ ล>าสุดรัฐมนตรีมหาดไทยมาเลเซยีเปcดเผยว>า มีการเสนอช่ือคณะกรรมการสอบสวน

ข9อเท็จจรงิอสิระ (Royal Commission of Inquiry) ทูลเกล9าสมเด็จพระราชาธิบดีเพื่อโปรดเกล9าแต>งต้ัง  

         สื่อมาเลเซียให9ความสำคัญกับแผนการเปcดให9บริการ ๒๔ ช่ัวโมงที่ด>านศุลกากรบูกิตกายูฮิตัม ติดกับด>านอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยมีกำหนดขยายเวลาเปcดด>าน

จากวันละ ๑๘ ช่ัวโมง เปxน ๒๔ ช่ัวโมงในวันที่ ๑ เมษายน น้ี ซึ่งดาโตkะสรีมูกซิ ตุนมหาเธร+ มุขมนตรรีัฐเคดาห+ ให9ความเห็นว>าจะเปxนผลดีต>อการค9า และภาคอุตสาหกรรมโล

จิสติกส+ รัฐเคดาห+ ขณะที่รัฐมนตรมีหาดไทยมาเลเซีย ยืนยันว>า การเปcดด>าน ๒๔ ช่ัวโมงจะไม>กระทบต>อความมั่นคงของประเทศมาเลเซีย 
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๒. ผลการวิเคราะหZสารสนเทศด*านการประชาสมัพันธZ ประจำวันท่ี ๒๖ ม.ค. ๖๒ – ๑ ก.พ. ๖๒ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข2าวเชิงบวก และประเด็นข2าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๒ - ๑ ก.พ. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก (เส9นทึบสเีขียว) ๑๗๕ ข>าวจากที่มี ๓๒๙ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๒) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกบั จชต. มีข>าวเชิงลบ ๓๙ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีม่ ี๘๖ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๒) 

สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ลดลง 
 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

4 

๒.๒ ค2าสัดส2วนระหว2างข2าวเชิงบวก และข2าวเชิงลบ 

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

วัน/เดือน/ปd จำนวนข2าวเชิงบวก (1) จำนวนข2าวเชิงลบ (2) ค2าสัดส2วน (3)=(1)/(2) 

2019-01-19 68 30 2.27 

2019-01-20 35 11 3.18 

2019-01-21 59 11 5.36 

2019-01-22 50 8 6.25 

2019-01-23 48 6 8 

2019-01-24 41 9 4.56 

2019-01-25 28 11 2.55 

 47 12.29 3.82 

2019-01-26 34 14 2.43 

2019-01-27 4 4 1 

2019-01-28 27 8 3.38 

2019-01-29 12 7 1.71 

2019-01-30 29 1 29 

2019-01-31 45 1 45 

2019-02-01 24 4 6 

 25 5.57 4.49 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ2งเล็ง ในช2วงวันท่ี ๒๖ ม.ค. ๖๒ – ๑ ก.พ. ๖๒ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช>วงวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๒ - ๑ ก.พ. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ๑ ข>าว จากที่ม ี๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๒) ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกับ จชต. ไม>มีข>าวเชิงลบในสัปดาห+น้ี จากทีม่ี ๖ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๒

สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ลดลง ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> "บิ๊กเมา"หารือทูต ย้ำให9เกียรติผู9เห็นต>างฯ ไม>บงัคับร>วมโตkะพูดคุย  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๒ - ๑ ก.พ. ๖๒ มขี>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๒๓ ข>าว จากที่ม ี๑๗ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มี

แนวโน9มฯ ลดลง ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) ลวงวางบึม้ปลอมโจรใต9ซุ>มกราดยิง ตชด.พลีชีพ ๑ นาย ฉกเสื้อเกราะ-ป[น, ๒) ลอบบึม้ ชุดรักษาความ

ปลอดภัยครู เจ็บ ๓ นาย, ๓) ลอบวางระเบิดนราธิวาส ๒ จดุ โชคดีไร9เจ็บ และ ๔) ลอบบึ้ม'กรงปcนัง' ตร.-ชาวบ9านเจ็บ ๖ 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๒ - ๑ ก.พ. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๓๗ ข>าวจากที่ม ี๔๐ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9ม

ความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีข>าวเชิงลบ ๒ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๙ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9ม

ฯ ต่ำค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ยะลานัดถกสถานที่ติดป�ายหาเสียง, ๒) ปช.เคาะ ๓ ช่ือ'วันนอร+'ที่ ๑ ชิงนายกฯ, ๓) บิก๊ตู>ท9า 'เกลียดทหาร' ให9ไปอยู> 'ชายแดน

ใต9’, ๔) คอลมัน+: ทัวร+สนามเลือกต้ัง: ต้ังเป�าใช9สทิธ์ิสูงกว>า ๘๙%, ๕) ผู9ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีพร9อมคณะ ลงพื้นที่นราธิวาสรบัฟmงปmญหาความเดือดร9อน ปชช., 

๖) 'กกต.ยะลา' ให9ความรู9เลือกต้ังแก>คร-ูนักศึกษา กศน.เบตง, ๗) กรมการปกครอง ปmด รัฐบาลบิ๊กตู>สนับสนุนงบฯ สร9างมัสยิด ยัน บิดเบือน, ๘) อย>าหลงทาง, ๙) รอง นรม. 

พล.อ.ประวิตรฯ เปxนประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก9ไขปmญหาจังหวัดชายแดนภาคใต9 (คปต.) ครั้งที่ ๑/๖๒ และ ๑๐) ชาวเบตงแห>ลงทะเบียนขอใช9สทิธิ

เลือกต้ังล>วงหน9า เปcดหย>อนบัตร ๑๗ ม.ีค.๖๒ ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) จับตา'ไอช็อกสยาม'กลุ>มสุดโต>งบีอาร+เอ็น และ ๒) ภาค ปชช.ติง 'บิ๊กตู>' อย>าพูดด9วยอารมณ+ช้ีไม>เกิด

ประโยชน+ 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยZสิน 

 
ในช>วงวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๒ - ๑ ก.พ. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๒๒ ข>าว จากที่ม ี๗๗ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๒) ในมิติของ

แนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ  ลดลง  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๖ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๔๔ ข>าวในสัปดาห+ทีแ่ล9ว (๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9ม

ความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) เปcดเส9นทาง'ยิงพระใต9'กอ.รมน.เผยโยง ๓๘ คดี, ๒) เข9มงวดยานพาหนะก>อกวนชายแดนใต9, ๓) ปล>อยตัวบาบอ

เจ9าของปอเนาะมายอที่ถูกบุกค9น กอ.รมน.ยันปฏิบัติตามกฎหมาย, ๔) นอภ.เบตงสั่ง รปภ.คุมเข9มช>วงเทศกาลตรุษจีนหว่ันคนร9ายแฝงตัวปvวน, ๕) ปmดจ>ายเยียวยา ๑ ล9าน 

โครงการพากลับบ9าน ยอดเข9าร>วม ๕,๕๐๐ คน นายกฯ ห>วง จนท.ใต9 และ ๖) ฉก.ร.๕ ทลายแหล>งประกอบตู9ม9าเถ่ือน เตรียมนำติดต้ังสถานบันเทิงชายแดน ภาพข>าวเชิงลบ 

ได9แก> ๑) สรุปเหตุปะทะก>อนยิงพระ, ๒) บทความพเิศษ : แนวทางการแก9ปmญหาความไม>สงบ ใน ๓ จงัหวัดชายแดนใต9, ๓) คอลัมน+: แฟ�มคดี: ถอดรหสัไฟใต9โหมรัวดับ 

'โตkะอิหม>าม' ถึงวิสามัญฯจะแนะหว่ันสงครามศาสนา, ๔) จริงหรือ? บอีาร+เอ็นเปลี่ยนผู9นำใหม> และไม>ได9สงัหารพระ และ ๕) ไฟใต9 ๑๕ ป�: ชาวพุทธ-มสุลิมต>างรู9สึกไม>

ปลอดภัยที ่จ.ชายแดนใต9 แต>ก็ยังจะดูแลกัน หลังเหตุยิงอหิม>าม และพระสงฆ+ต>อเน่ืองกันไปที่นราธิวาส 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๒ - ๑ ก.พ. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๕ ข>าวจากที่ม ี๑๗ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มี

แนวโน9มฯ เพิม่ข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกจิฯ มขี>าวเชิงลบ ๔ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ไม>มีข>าวเชิงลบเลย ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๒) ในมิติของ

แนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) อัดกิจกรรม หนุนยอดค9าชายแดน, ๒) ปmrนยะลาฮับแปรรปูทุเรียน เพิ่มมูลค>าสินค9าลง ๓ จว.ใต9, 

๓) ยะลา-ตรุษจีนเบตง, ๔) 'เบตง'เอ็มโอยูเที่ยวสามเหลี่ยมใต9, ๕) ปลื้ม'ส9มโชกุนเบตง'ขายดีต9อนรบัตรุษจีน และ ๖) มนต+เสน>ห+ ๓ จงัหวัดชายแดนใต9 ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> 

๑) สตkอกน้ำมันปาล+มล9นประเทศ ๗ แสนตัน'ปาล+มพัฒนาฯ'ม9ามืดคว9าสัญญากฟผ., ๒) แม>ค9าบ>นอบุตรุษจีนเฉา เสื้อผ9าสแีดงขายไม>ออก คาดเพราะพิษเศรษฐกจิ และ ๓) 

คอลัมน+: หุ9นส>วนประเทศไทย: ดันเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคใต9...คิดได9แต>ให9เกิดจริงเปxนอกีเรื่อง 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๒ - ๑ ก.พ. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๑๐ ข>าวจากที่ม ี๑๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มี

แนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด มขี>าวเชิงลบ ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๓ ข>าวในสปัดาห+ที่แล9ว (๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๒) ในมิติของ

แนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) มทภ.๔ ดึงครูตาดีกาช>วยแก9ยาเสพติด, ๒) ต9านยาเสพติด, ๓) ตร.หาดใหญ>บุกจบัหนุ>มเล>นยา ยึด'

ยาบ9า-ไอซ+-อ-ีกัญชา'พบเช่ือมโยงเครือข>ายรายใหญ>, ๕) จับอีกขนยาบ9าข้ึนรถไฟ สาวอ9างไม>รู9มีงาน ทัง้ที่ของกลางเต็มกระเป�า, และ ๗) มทภ.๔ เปxนประธานกิจกรรม "เจkะฆู

รวมใจต9านภัยยาเสพติด" เพื่อขับเคลือ่นการแก9ไขปmญหายาเสพติด ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> คอลัมน+: เดินหน9าผ>าตำรวจ  
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๒ – ๑ ก.พ. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสทิธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๒ – ๑ ก.พ. ๖๒ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารงุขวัญกําลงัพล ได9แก> คอลัมน+: เสียบซึ่งหน9า: อย>าทำลายขวัญกันเอง  

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปsญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๒ – ๑ ก.พ. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปmญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคบัใช*กฎหมาย 

             ในช>วงวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๒ – ๑ ก.พ. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส2งผลกระทบต2อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต2อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส2งผลกระทบต2อการรับรู* 
 

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

เหตุร*ายรายวัน 

อาชญากรรมในพ้ืนท่ี 

การบำรุงขวัญกำลังพล 

การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยZสิน 

สิทธิมนุษยชน 

เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* 

ยาเสพติด 

การยกระดับคุณภาพชีวิต 

การเมือง 

การช2วยเหลือประชาชน 

วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 

การเยียวยา 

กระบวนการยุติธรรม 

การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทZ 

การพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

การศึกษา 

กีฬา 
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ประเด็นข2าวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ๑) ลวงวางบึม้ปลอมโจรใต9ซุ>มกราดยิง ตชด.พลีชีพ1นาย ฉกเสื้อเกราะ-ป[น, ๒) โจรใต9บึม้ชุดคุ9มครอง'ครู' ทำตร.-ชาวบ9านเจ็บ6ราย, ๓) โจรใต9ปvวนนรา

ฯ วางบึม2จุดใน2อำเภอ จนท.แคล9วคลาด ไร9เจ็บ, ๔) คนร9ายวางบึ้ม2จุดใน2อำเภอนราธิวาสหวังสังหารเจ9าหน9าที,่ ๕) บึ้มปvวน!โชคดีไร9คนเจ็บ 'ปmตตานี'จับตารถ12คัน, ๖) 

โจรลวงยิงดับ นายดาบตำรวจตระเวนชายแดน ทหารช้ีไม>จรงิ จ>าย 1 ล9าน กลับใจ, ๗) โจรใต9ลวงจนท. ซุ>มยิงด.ต.ดับ1 ฉกป[น2กระบอก, ๘) โจรใต9ปvวนไม>หยุด! ลอบวาง

ระเบิดนราธิวาส2จุด2อำเภอไร9เจ็บ, ๙) บึ้มถล>มกรงปcนัง'ตร.-ชาวบ9าน'เจบ็6, ๑๐) โจรใต9บึ้มชุดคุ9มครอง'ครู'ทำตร.-ชาวบ9านเจ็บ6ราย, ๑๑) บึ้มปvวน!โชคดีไร9คนเจบ็'ปmตตานี'

จับตารถ12คัน, ๑๒) โจรใต9ลวงจนท.ซุ>มยิงด.ต.ดับ1ฉกป[น2กระบอก, ๑๓) ลอบบึม้ ชุดรักษาความปลอดภัยครู เจบ็ 3 นาย, ๑๔) ลอบวางระเบิดนราธิวาส 2 จุด โชคดีไร9

เจ็บ, ๑๕) คนร9ายใช9อาวุธสงครามกราดยิง นายดาบ ตชด.ดับ, ๑๖) ลอบบึ้ม'กรงปcนัง' ตร.-ชาวบ9านเจ็บ6, ๑๗) ลอบบึ้มตร.เจ็บ3-ชาวบ9าน3, ๑๘) ลอบบึ้มนราธิวาส2จุด

ทหารพรานรอดหวุดหวิด, ๑๙) ภาพข>าว: ลอบบึม้, ๒๐) ยิงตชด.ดับชิงเสือ้เกราะ-เอม็16, ๒๑) บึม้ตร.-ชาวบ9าน ชุดรปภ.ครูเซ>นไฟใต9เจบ็6, ๒๒) ภาพข>าว: ลอบบึ้ม  และ  

๒๓) โจรใต9บึม้ปvวนนราฯ2จุดไร9คนเจ็บ  

๒. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี คนร9ายยิงหนุ>มยะลาดับคาเกdง ตร.รามันคาดหักหลงัปมธุรกจิผิดกฎหมาย  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. กีฬา ๑) คอลมัน+: ย>อยข>าวกีฬา: ปmตตานีจัดว่ิงมาราธอน 3 ม.ีค., ๒) น9องโรสโกย6ทอง ได9ราชินียิมฯกีฬานร., ๓) น9องโรสราชินียิมฯ ฉลามจสัราชาสระ  และ  ๔) 

ปmตตานีลุยสี่เส9า เมืองเสือเหลอืง,  

๒. การศึกษา ๑) หาอาชีพใหม>ในตลาดนัดแรงงานอาชีวะ, ๒) ครม.อนุมัติงบฯ959ล9านจ>ายค>าตำราป�61, ๓) 'ครม.'อนุมัติงบตำราเพิม่959ล9าน ศธ.เร>งจัดสรรให9'สช.-สพฐ.'

ก.พ.น้ี, ๔) 'ครม.'อนุมัติงบตำราเพิม่959ล9าน ศธ.เร>งจัดสรรให9'สช.-สพฐ.'ก.พ.น้ี, ๕) คอลมัน+: แวดวงการศึกษา: มรภ.สงขลาให9โควต9าร.ร.เอกชนใต9, ๖) ศธ. น9อมนำศาสตร+

พระราชา เข9าใจ เข9าถึง พฒันา สร9างความเข9มแข็งการพฒันาการศึกษาชายแดนใต9, ๗) คอลมัน+: แวดวงการศึกษา: มรภ.สงขลาให9โควต9าร.ร.เอกชนใต9, ๘) ครม.อนุมัติงบฯ

กลางค>าหนังสือเรียนมลูค>า959ล9าน, ๙) กศน.แก9ปmญหาเด็กใต9นอกระบบ, ๑๐) 'สงขลา'จับมอืร.ร.เอกชนใต9เพิม่ศักยภาพ, ๑๑) หาอาชีพใหม>ในตลาดนัดแรงงานอาชีวะ, 

๑๒) มรภ.สงขลา สานความร>วมมือด9านวิชาการ ม.ซายน+ มาเลเซีย  และ  ๑๓) รองแม>ทัพภาคที่ 4 เปxนประธานเปcดกิจกรรม เสริมสร9างความเข9าใจในสถานศึกษาเอกชน 

ในกิจกรรมมหกรรมวิชาการครัง้ที่ 8 ณ โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ,  
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๓. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทZ ๑) บทความพิเศษ: ความท9าทายคนทำงานสิทธิมนุษยชนท>ามกลางความรุนแรงชายแดนใต9, ๒) ภาพข>าว: เสวนา

ประชาสมัพันธ+, ๓) ภาพข>าว: เสวนาประชาสัมพันธ+, ๔) เปcดศักราชเวทีขาอ>อน 'มิสแกรนด+'เก็บตัวนางงาม 5 จว.ชายแดนใต9, ๕) เปcดศักราชเวทีขาอ>อน 'มิสแกรนด+'เกบ็ตัว

นางงาม 5 จว.ชายแดนใต9, ๖) 'ณวัฒน+'อัดฉีดเงินรางวัลนับ10ล9าน เปcดเวท'ีมิสแกรนด+ไทยแลนด+2019', ๗) คอลัมน+: รู9ไปโม9ด: เฉลยดวลรู9ไปโม9ด 2019, ๘) คอลมัน+: ดวล

สำบัดสำนวน: นัดที่ 819, ๙) คอลมัน+: ดวลสำบัดสำนวน: นัดที่ 819, ๑๐) 'ณวัฒน+' อัดฉีด 10 ล9านบาท เปcดเวที 'มสิแกรนด+ไทยแลนด+ 2019', ๑๑) 'สาวสายสตรอง' เก็บ

ตัว 5 จังหวัดชายแดนใต9, ๑๒) ภาพข>าว: ณวัตน+ อิสรไกรศีล แถลงข>าวความพร9อมการประกวดมสิแกรนด+ไทยแลนด+ 2019  และ  ๑๓) ผอ.ศูนย+สันติวิธี/ กอ.รมน.ภาค 4 

ส>วนหน9า เปxนประธานและร>วมเสวนาสื่อมวลชน ภายใต9โครงการประชาสัมพันธ+การสร9างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต9 ประจำป�งบประมาณ 2562,  

๔. การเจรจาเพ่ือสันติ "บิก๊เมา"หารือทูต ย้ำให9เกียรติผู9เห็นต>างฯ ไม>บังคับร>วมโตkะพูดคุย  

๕. กระบวนการยุติธรรม ๑) ภาพข>าว: ปvวนใต9, ๒) จ9องฆ>าผ9ูบริสทุธ์ิ โจรใต9จนมมยอมสารภาพ คดียิงแม>ลูกอ>อนสยอง  และ  ๓) โทษประหาร 5 คนร9ายลอบบึ้มทหาร

พรานพลีชีพ 4 ศพ,  

๖. การเยียวยา ๑) คอลัมน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: ร.10ทรงซับน้ำตาญาติ ตชด., ๒) ภาพข>าว: พุทธศาสนิกชน, ๓) ร.10โปรดเกล9าผู9ว>าฯเชิญตะกร9าสิง่ของพระราชทาน

มอบแก>ญาติ ตชด., ๔) ไทยประกันชีวิตจ>ายสินไหมฮอตเคลม 250,000 บาท เจ9าหน9าที่ชุดปฏิบัติการเก็บกู9วัตถุระเบิด อ.ธารโต จ.ยะลา, ๕) คอลมัน+: ข>าวสั้น: ไทยประกัน

ชีวิตจ>ายสินไหมเจ9าหน9าที่ชุดปฏิบัติการเกบ็กู9วัตถุระเบิด  และ  ๖) คอลัมน+: รายงาน: สมเด็จพระเจ9าอยู>หัวพระราชทานถุงยังชีพ-ตะกร9าสิ่งของ แก>ประชาชน-เจ9าหน9าที่ที่

ได9รับผลกระทบ 3 จว.ชายแดนใต9,  

๗. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลัมน+: รอบกรุง, ๒) คอลมัน+: YoungCorner, ๓) ยอดเงินบรจิาคทะลุ 4 ล9านสานต>อเจตนารมณ+ "ท>านสว>าง", ๔) สวดมนต+ไว9อาลัยเจ9า

คณะสุไหงปาดี, ๕) คอลัมน+: เปcดตลับพระใหม>: เหรียญมังกรคู> หลวงพ>อบุญเลิศ, ๖) บันทึกจากสุไหงปาดี...วันน้ีไม>มีเจ9าอาวาสวัดโคกโก, ๗) คอลมัน+: ฝ�กจิต: ดีทีสุ่ดคือ 

'ทุ>มเทหมดชีวิต', ๘) สวดมนต+ไว9อาลัยเจ9าคณะสุไหงปาดี, ๙) ทหารเร>งต>อเติม'สะพานไม9'รองรบัผู9คนแห>เที่ยว'แหล>งพหุวัฒนธรรมฯ'เกจิดังภาคใต9, ๑๐) หนุนศิลปcนรุ>นใหม>

ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครัง้ที่ 9, ๑๑) คอลัมน+: จารกิบ9านจารึกธรรม: สบืสานปณิธาน พุทธบุตร ผู9สละชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา, ๑๒) งานศิลปะ PATTANI 

CROSSOVER ในความแตกต>าง เรามีบางสิง่ที่เหมือนกัน, ๑๓) กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู9ไปแสวงบญุ ณ ประเทศอินเดียและเนปาล รุ>นที่ 2 ประจำป�

งบประมาณ 2562  และ  ๑๔) หนุนศิลปcนรุ>นใหม>ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครัง้ที่ 9,  

๘. การช2วยเหลือประชาชน ๑) คอลัมน+: ศ.ท>าพระจันทร+: การประกันภัยพบิัติ, ๒) คอลมัน+: ฅนปนข>าว: หลุดอธิบดีข9าว ไม>ดูแลชาวนา, ๓) Insurance: SCBLIFE ออก
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มาตรการผ>อนผันกรมธรรม+ช>วยเหลือลูกค9าทีป่ระสบภัยพายุปาบึก, ๔) Insurance: เอไอเอ ประเทศไทย ยืนหยัดเคียงข9างชาวใต9 ออกมาตรการช>วยเหลือผู9ประสบภัยจาก

พายุปาบึก  และ  ๕) มทภ.4 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน9าการฟ[rนฟูและซ>อมแซมบ9านผู9ประสบภัยที่ได9รับความเดือดร9อนจากพายุโซนร9อน "ปาบึก" ในพื้นที่แหลมตะลมุพุก 

อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช,  

๙. การเมือง ๑) ยะลานัดถกสถานที่ติดป�ายหาเสียง, ๒) ภาพข>าว: เปcดตัวขุนพลใต, ๓) คอลัมน+: คนตามข>าว: พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.คนใหม>, ๔) 

โพลหนุนตัวแทนเพื่อไทยชิงนายกฯเจkหน>อยนำชัชชาติ, ๕) ปช.เคาะ3ช่ือ'วันนอร+'ที่1ชิงนายกฯ, ๖) บิ๊กตู>ท9า'เกลียดทหาร'ให9ไปอยู>'ชายแดนใต9''บิ๊กจิน'ลงพท.ช>วยวัด, ๗) บิ๊ก

ตู>ท9าเกลียดทหารให9ไปอยู>ชายแดนใต9, ๘) พปชร.เปcดตัว50เขต14จว.ใต9ต้ังเป�าล9มปชป., ๙) ปชป.ฟุ�งฟ�าเปcดชงเลอืก'ผู9ว>าฯ', ๑๐) ม็อบต9องมนตร+งดลุยทำเนียบฯรอถก'ก.

เกษตร', ๑๑) คอลมัน+: ข>าวสั้น: พปชร.กร9าวปลดเสาไฟฟ�าภาคใต9ได9, ๑๒) คอลัมน+: ข>าวทะลุคน: สมเกียรติ ผลประยูร น่ังเลขาธิการศอ.บต., ๑๓) คอลัมน+: ทัวร+สนาม

เลือกต้ัง: พปชร.สงขลาบุกทุกบ9าน, ๑๔) คอลมัน+: ทัวร+สนามเลอืกต้ัง: ต้ังเป�าใช9สทิธ์ิสูงกว>า89%, ๑๕) คอลมัน+: ทัวร+สนามเลอืกต้ัง: ต้ังเป�าใช9สทิธ์ิสูงกว>า89%, ๑๖) 'สงขลา'

จับมอืร.ร.เอกชนใต9เพิ่มศักยภาพ, ๑๗) เปcดรายช่ือว>าทีผู่9สมคัรพรรคเพื่อไทย, ๑๘) เปcดรายช่ือว>าทีผู่9สมัครพรรคเพื่อไทย, ๑๙) 50เขตภาคใต9เดือด!ปชป.เปcดตัว'50ขุนพล'

แดนสะตอว>าที่ผู9สมัครส.ส., ๒๐) เปcดโผ50ผู9สมัครสส.ปชป. ลงชิงเก9าอี1้4จงัหวัดภาคใต9, ๒๑) พปชร.จ>อเปcดตัวว>าทีผู่9สมคัรสส.ภาคใต950เขต, ๒๒) การแบ>งเขตเลอืกต้ัง, 

๒๓) ต้ังเป�าโค>นปชป.!พปชร.เปcดตัวว>าที่ผู9สมัคร14จว.ใต9-ประกาศศักดาปลดป�ายพรรคสะตอ, ๒๔) 'เพื่อคนไทย'เปcดตัวผู9สมัครภาคใต9 มั่นใจปmกธงได9แน>, ๒๕) ผู9ตรวจ

ราชการสำนักนายกรฐัมนตรพีร9อมคณะ ลงพื้นที่นราธิวาสรบัฟmงปmญหาความเดือดร9อนปชช., ๒๖) 'ขุนพลใต9 ปชป.'มั่นใจกวาดหมด 8 เขตสงขลา, ๒๗) 'กกต.ยะลา'ให9

ความรู9เลอืกต้ังแก>ครู-นักศึกษา กศน.เบตง, ๒๘) ปชป.ใต9เปcดตัว 50ว>าที่ผู9สมัครส.ส.เขต, ๒๙) สุดารัตน+-ชัชชาติ อวยเปxนนายก มาร+คยกทีมบุกเหนือ วันนอร+-โผล>เข9ากรงุ, 

๓๐) ม็อบต9องมนตร+ งดลุยทำเนียบฯ รอถก'ก.เกษตร', ๓๑) ปชป.ฟุ�งฟ�าเปcดชงเลือก'ผู9ว>าฯ', ๓๒) กรมการปกครอง ปmด รัฐบาลบิ๊กตู>สนับสนุนงบฯ สร9างมสัยิด ยัน บิดเบอืน

, ๓๓) อย>าหลงทาง, ๓๔) พปชร.เปcดตัวว>าที่ผู9สมัครสส.14จว.ใต950เขต, ๓๕) รอง นรม.พล.อ.ประวิตรฯ เปxนประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก9ไขปmญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต9 (คปต.) ครัง้ที่ 1/2562  และ  ๓๖) ชาวเบตงแห>ลงทะเบียนขอใช9สิทธิเลือกต้ังล>วงหน9า เปcดหย>อนบัตร17ม.ีค.2562,  

๑๐. การยกระดับคณุภาพชีวิต ๑) Spark U จุดประกาย เปลี่ยนเมือง ด9วยพลังร>วมใจ, ๒) ผจก.สสส.เติมเต็มองค+ความรู9สุขภาวะลดปmจจัยเสี่ยงกลุ>มเยาวชน-ประชาชน, 

๓) ภาพข>าว: ต9นแบบ, ๔) ขับเคลือ่นทีเคพาร+ค, ๕) 3คณะทำงานเพื่อเด็กร>วมลงนาม เสริมทักษะชีวิตเยาวชนสู>สังคม, ๖) คอลัมน+: สดจากเยาวชน: มหกรรม Spark U 

ปลุกพลงัสานใจมลายู, ๗) คอลัมน+: สดจากเยาวชน: มหกรรม Spark U ปลุกพลังสานใจมลายู, ๘) 3คณะทำงานเพื่อเด็กร>วมลงนาม เสรมิทักษะชีวิตเยาวชนสู>สังคม, ๙) 

ขับเคลื่อนทีเคพาร+ค, ๑๐) เรียนรู9ทีจ่ะเรียนรู9ตลอดชีวิต, ๑๑) 'มท.'บำบัดทุกข+-บำรงุสุขขยายเวลา ทำบัตรปชช.ใหม>12จงัหวัดใต9, ๑๒) เรียนรู9ที่จะเรียนรู9ตลอดชีวิต  และ  
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๑๓) มทภ.4 ลงพื้นที่ จ.สรุาษฎร+ธานี บินสำรวจพื้นทีป่vาถูกบุรุก บริเวณใกล9พื้นที่อทุยานแห>งชาติแก>งกรงุ ในเขตพื้นที่ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร+ธานี หลังได9รับการร9องเรียนจาก

ชาวบ9านในพื้นที่,  

๑๑. ยาเสพติด ๑) คอลัมน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: ยึดยาบ9าคาขบวนรถไฟ, ๒) มทภ.ที่4ดึงครูตาดีกาช>วยแก9ยาเสพติด, ๓) ภาพข>าว: ต9านยาเสพติด, ๔) พบค9ายาใน

โซเชียลถึงหมื่นเครือข>าย, ๕) แม>ทัพ4ดึงครูตาดีกาแก9ยาเสพติด, ๖) ตร.หาดใหญ>บกุจบัหนุ>มเล>นยา ยึด'ยาบ9า-ไอซ+-อ-ีกัญชา'พบเช่ือมโยงเครอืข>ายรายใหญ>, ๗) จบัอีกขน

ยาบ9าข้ึนรถไฟ สาวอ9างไม>รู9มีงาน ทั้งที่ของกลางเต็มกระเป�า, ๘) พบค9ายาในโซเชียล ถึงหมื่นเครือข>าย, ๙) คอลัมน+: ตระเวนข>าวทั่วไทย: ตร.รวบเครือข>ายยาคลองเตย  

และ  ๑๐) มทภ.4 เปxนประธานกิจกรรม "เจkะฆูรวมใจต9านภัยยาเสพติด" เพื่อขับเคลื่อนการแก9ไขปmญหายาเสพติด,  

๑๒. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) อัดกจิกรรม หนุนยอดค9าชายแดน, ๒) พาณิชย+ทำแผนค9าชายแดน เร>งรบัมอืเศรษฐกิจโลกเสี่ยง, ๓) เคาะแล9ว!!สนามบินเบตงเปcด

ม.ิย.63, ๔) เคาะ!!สนามบินเบตงเปcดม.ิย.63, ๕) ปmrนยะลาฮบัแปรรูปทุเรียน เพิ่มมูลค>าสินค9าลง3จว.ใต9, ๖) คอลัมน+: เกษตรวันน้ี, ๗) หวยชุด2ใบสู9ไม>ไหวเช่ือยังขายเกิน

ราคา, ๘) 'ยูนุส'เจ9าของโนเบลแนะ ยะลาเหมาะต้ังแบงก+คนจน, ๙) เร>งเปcดโรงงานแปรรูปผลผลิตเกษตรเพิม่มลูค>าทุเรียนคุณภาพชายแดนใต9, ๑๐) คอลัมน+: ข>าวสดทั่ว

ไทย: ยะลา-ตรุษจีนเบตง, ๑๑) 'เบตง'เอ็มโอยูเที่ยวสามเหลีย่มใต9, ๑๒) เจ9าของรางวัลโนเบลเยือนมติชน, ๑๓) ปลืม้'ส9มโชกุนเบตง'ขายดีต9อนรับตรุษจีน, ๑๔) เจ9าของสวน

ส9มโชกุน'เบตง'เร>งเก็บผลผลิต ส>งขายช>วงตรุษจีน-เผยยอดสัง่วันละ3,000กก., ๑๕) พาณิชย+เร>งรับซือ้น้ำมันปาล+มดิบ, ๑๖) ข>าวภูมิภาค : 26 มกราคม 2562, ๑๗) แบรนด+

ระดับโลกสนร>วมธุรกิจเสือ้ผ9าใยสับปะรดไทย, ๑๘) ยะลาลยุต้ังรง.แปรรูปผลผลิต เลง็เพิม่มลูค>าทุเรียนคุณภาพ, ๑๙) มนต+เสน>ห+ 3 จงัหวัดชายแดนใต9, ๒๐) พช.เปcดตัว 25 

เมนูเด็ดระดับโลก โชว+ผลสำเรจ็ OTOP นวัตวิถี, ๒๑) SCB EIC: CONSTRUCTION INDUSTRY 2019, ๒๒) กรมการพฒันาชุมชน จับมือสถาบันอาหาร และภาคีเครือข>าย

ร>วม แถลงผลงาน กจิกรรมยกระดับมาตรฐานอาหารถ่ินรสไทยแท9, ๒๓) พาณิชย+ เผยได9เอกชนผู9ผ>านคุณสมบัติรบัซือ้น้ำมันปาล+มดิบ 24 ราย, ๒๔) ศรีตรังทุ>ม3000ล9าน

บาท ขยายรง.ผลิตถุงมือยาง  และ  ๒๕) คอลัมน+: รายงาน: เปลี่ยนมุมคิด 'ท>องเที่ยวไทย' หันตอบโจทย+ 'รายได9-ความย่ังยืน',  

๑๓. สิทธิมนุษยชน คอลัมน+: ตีโฉบฉวย: วิกฤติสู>โอกาส  

๑๔. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยZสิน ๑) เปcดเส9นทาง'ยิงพระใต9'กอ.รมน.เผยโยง38คดี, ๒) ตัดปvาสรุาษฎร+พ>นพิษเด9ง3จนท.-ยึดไม9เพียบ, ๓) กอ.รมน.โต9

แจก1ล9านโจรใต9เตือนทำคลปิเสนอต9องระวัง, ๔) กอ.รมน.โต9แจก1ล9านโจรใต9 เตือนทำคลิปเสนอต9องระวัง, ๕) เข9มงวดยานพาหนะก>อกวนชายแดนใต9, ๖) เข9มงวด

ยานพาหนะก>อกวนชายแดนใต9, ๗) แม>ทัพภาค 4 เผยคนร9ายกราดยิง 138 นัด ปลิดชีพพระ, ๘) เปcดหลกัฐานยิงพระฝ�มอืกลุ>มปvวนใต9 ก>อเหตุมาแล9ว 38 คดี!, ๙) เปcด

เส9นทางป[นแกkงยิงพระทีสุ่ไหงปาดี, ๑๐) ปอเนาะปmตตานียันไม>มีฝ�กอาวุธ, ๑๑) ปล>อยตัวบาบอเจ9าของปอเนาะมายอที่ถูกบุกค9น กอ.รมน.ยันปฏิบัติตามกฎหมาย, ๑๒) 
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นอภ.เบตงสั่ง รปภ.คุมเข9มช>วงเทศกาลตรุษจีนหว่ันคนร9ายแฝงตัวปvวน, ๑๓) 'เบตง'สัง่เตรียมพร9อม รบัมือเทศกาลตรุษจนี, ๑๔) ปmดจ>ายเยียวยา1ล9าน โครงการพากลบับ9าน 

ยอดเข9าร>วม5,500คน นายกฯห>วงจนท.ใต9, ๑๕) ภ.4ยันปอเนาะ ส>วนใหญ>ไม>มสีิ่งผิดกม., ๑๖) แฉป[นยิงพระ ฆ>ามาร>วมร9อย ผลเทียบกระสุน, ๑๗) กอ.รมน.ภาค 4 สน. ยัน

ไม>มีเจตนากลั่นแกล9งสถาบันการศึกษาปอเนาะ, ๑๘) ฉก.ร.5 ทลายแหล>งประกอบตู9ม9าเถ่ือน เตรียมนำติดต้ังสถานบันเทิงชายแดน, ๑๙) ฉก.ร.5 เปcดยุทธการเสนาณรงค+ 

621 กวาดล9างสิ่งผิดกฎหมายชายแดน, ๒๐) แจงรุกปvา'แก>งกรุง'อกีพันไร> สัง่สอบ3จนท.มเีอี่ยวหรือไม>, ๒๑) กองอำนวยการรกัษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส>วนหน9า เผย 

“ไม>เคยจ>ายเงินเยียวยาผู9เข9ารายงานตัว  และ  ๒๒) กอ.รมน.ภาค 4 สน. ยืนยัน “ไม>มเีจตนากลัน่แกล9งสถาบันการศึกษาปอเนาะ”,  

๑๕. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) มุมข9าราชการ 26/01/62  และ  ๒) อย>าทำลายขวัญกันเอง,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต2อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต2อสถานการณZ จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ไม>เปลี่ยนแปลงมากนัก จาก ๒.๐๘ ใน

สัปดาห+ที่แล9ว (๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๒) เปxน ๑.๘๘ ในสัปดาห+น้ี ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต2างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๒๖ ม.ค. ๖๒ – ๑ ก.พ. ๖๒ 

          สัปดาห+น้ีประเด็นข>าวเกี่ยวกบัจงัหวัดชายแดนภาคใต9ที่มีการรายงานในสื่อต>างประเทศ มีดังน้ีคือ benarnews.org รายงานเหตุการณ+อาสาสมัครทหารพราน ทพ.

๔๒ ควบคุมตัวเยาวชนชาวกัมพูชา ๑๑ คน ขณะฝ�กการต>อสู9ด9วยมือเปล>าในบรเิวณ ปอเนาะมัดรอสาตูลฟาละห+ อำเภอมายอ จังหวัดปmตตานี  

          ขณะที่สื่อมาเลเซีย รายงานความคืบหน9าคดีค>ายกกักันเหย่ือขบวนการค9ามนุษย+ชาวโรฮิงญาที่วังเกเหลียน (Wang Kelian) ในรัฐเปอร+ลสิใกล9พรมแดนไทย ที่ อ.

สะเดา จ.สงขลา ซึง่มีการพบหลุมศพเหย่ือค9ามนุษย+หลายสบิคนเมื่อป� ๒๕๕๘ นำไปสู>การจับกุม และดำเนินคดีผู9ต9องหาทั้งในประเทศไทย และมาเลเซีย ในข9อหาค9ามนุษย+

ในเวลาต>อมา อย>างไรก็ตามการสบืสวนสอบสวนในประเทศมาเลเซียยังไม>แล9วเสรจ็ ล>าสุดรัฐมนตรีมหาดไทยมาเลเซยีเปcดเผยว>า มีการเสนอช่ือคณะกรรมการสอบสวน

ข9อเท็จจรงิอสิระ (Royal Commission of Inquiry) ทูลเกล9าสมเด็จพระราชาธิบดีเพื่อโปรดเกล9าแต>งต้ัง  

         สื่อมาเลเซียให9ความสำคัญกับแผนการเปcดให9บริการ ๒๔ ช่ัวโมงที่ด>านศุลกากรบูกิตกายูฮิตัม ติดกับด>านอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยมีกำหนดขยายเวลาเปcดด>าน

จากวันละ ๑๘ ช่ัวโมง เปxน ๒๔ ช่ัวโมงในวันที่ ๑ เมษายน น้ี ซึ่งดาโตkะสรีมูกซิ ตุนมหาเธร+ มุขมนตรรีัฐเคดาห+ ให9ความเห็นว>าจะเปxนผลดีต>อการค9า และภาคอุตสาหกรรมโล

จิสติกส+ รัฐเคดาห+ ขณะที่รัฐมนตรมีหาดไทยมาเลเซีย ยืนยันว>า การเปcดด>าน ๒๔ ช่ัวโมงจะไม>กระทบต>อความมั่นคงของประเทศมาเลเซีย 

 

๕.๑ benarnews.org รายงานเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ว>า พ.อ.สมคิด คงแข็ง ผู9บัญชาการกองกำลงัเฉพาะกจิทหารพรานที่ 42 เปcดเผยว>า เจ9าหน9าที่ได9ควบคุมตัวชาว

กัมพูชา 11 คน จากสถาบันศึกษาปอเนาะมัดรอสาตูลฟาละห+ ในอำเภอมายอ จงัหวัดปmตตานี มาสอบสวนในค>ายทหาร เพราะเจ9าหน9าที่พบว>ามีการฝ�กการต>อสู9ด9วยมือ

เปล>าในยามวิกาล จงึเกรงว>าจะเปxนแนวร>วมปฏิบัติการของกลุ>มใช9ความรุนแรง แต>ยังไม>ได9ต้ังข9อหาใดๆ ในขณะน้ี 

ทางด9าน พล.ต.ท.สรุเชษฐ+ หักพาล ผู9บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข9าเมือง กล>าวว>า ได9รับเรื่องดังกล>าวแล9วและพร9อมเนรเทศทัง้ 11 คนโดยเร็ว เน่ืองจากได9รบัทราบจาก

ทางทหารว>าทั้งสิบเอ็ดคน ไม>มีเอกสารการเดินทางโดยถูกต9อง ซึ่งบางคนไม>มหีนังสือเดินทาง หรือมหีนังสือเดินทางแต>ได9หมดอายุแล9ว 
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พ.อ.สมคิด คงแข็ง กล>าวว>า เจ9าหน9าที่ ฉก.ทพ.42 ได9ปcดล9อมสถาบันศึกษาปอเนาะ มัดรอสาตูลฟาละห+ ซึง่ต้ังอยู>เลขที่ 4 ม.4 ต.ถนน อ.มายอ จ.ปmตตานี เมื่อคืนวานน้ี โดย

สามารถจับกมุเยาวชนชาวกัมพูชาได9 11 คน อายุระหว>าง 18 ถึง 40 ป� และยังได9ควบคุมตัวบาบอเจ9าของปอเนาะ พร9อมด9วยเด็กนักเรียนไทยอีกคนหน่ึง เพื่อทำการ

สอบสวนที่ค>ายอิงคยุทธบรหิาร ในอำเภอหนองจิก ปmตตานี 

"เราได9รบัแจ9งจากชาวบ9านว>า มีการฝ�กร>างกายด9วยมือในปอเนาะ จึงเข9าไปปcดล9อม พบเปxนชาวกัมพูชา 11 คน หนังสือเดินทางหมดอายุ และบางคนไม>มีหนังสอืเดินทาง 

เข9ามาฝ�กร>างก>ายด9วยมือเปล>าภายในปอเนาะ จึงได9นำมาสอบสวนที่ค>ายอิงยุทธ+ฯ และดำเนินการตามกระบวนการ เบือ้งต9น ยังไม>ได9มีการแจ9งข9อกล>าวหาอะไรกับเด็ก และ

เจ9าของปอเนาะ แค>นำมาสอบสวน" พ.อ.สมคิด กล>าวแก>ผู9สือ่ข>าว 

เบนาร+นิวส+ ไม>สามารถติดต>อสถานทูตกมัพูชาเพื่อของความเห็นได9 

ด9าน นางอสดีละ สาแลแม ภรรยาของนายสาอุดี เลาะแม็ง ผู9เปxนเจ9าของปอเนาะ กล>าวว>า ทางปอเนาะไม>ได9มีการสอนการใช9ความรุนแรงแต>อย>างใด 

"ยืนยัน ที่ปอเนาะไม>มีการปลุกระดม ไม>ได9ฝ�กร>างกายอะไร เปxนการเล>นกีฬาตามประเพณีของชาวกัมพูชา ที่ปอเนาะสอนให9มีการเรียนการสอนเท>าน้ัน ไม>ได9มีการให9ฝ�ก

อย>างที่เปxนข>าวเลย” นางอสดีละ กล>าวแก>เบนาร+นิวส+ 

“เขาเรียกเด็กกัมพูชาทัง้ 11 คนมา บางคนพบว>าหนังสือเดินทางหมดอายุ บางคนไม>ได9หมดอายุ และเชิญบาบอไป มีเด็กปอเนาะขอตามบาบอไปด9วย 1 คน เขาให9ไป ก็

ยืนยันว>าเรื่องการฝ�กร>างกายไม>ใช>ความจรงิ แต>ยอมรบัเรื่องนักเรียนกัมพูชา หนังสือเดินทางหมดอายุ” นางอสดีละ กล>าวเพิ่มเติม 

ทั้งน้ี นางอสดีละ ให9รายละเอียดการจบักมุว>า เกิดข้ึนเมื่อประมาณ 22.30 น. หลงัจากที่ บาบอสอนกีตาบ (ตำราทางศาสนา) เสรจ็แล9ว ก็เปxนช>วงพักผ>อนตามอัธยาศัย 

จากน้ัน มีเจ9าหน9าที่ พร9อมอาวุธป[นครบมอื และผู9ใหญ>บ9าน ขับรถเข9ามา แล9วบอกให9บาบอพาไปค9นปอเนาะทุกห9อง 

โรงเรียนปอเนาะมัดรอสาตูลฟาละห+ เปcดมาต้ังแต>ป� 2546 มพีื้นที่ 7 ไร> เปxนปอเนาะทีส่อนกีตาบและอลักรุอ>าน เฉพาะเด็กผู9ชาย ในพื้นที่อำเภอบันนังสตา เบตง ยะหริ่ง 

และมายอ มเีด็กนักเรียนและผู9สูงวัยทีเ่รียนในปอเนาะ ทัง้หมด 50 คน รวมกับชาวกัมพูชาด9วย 
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ด9าน นายอับดุลอาซสิ ยานยา นายกสมาคมสถาบันการศึกษาปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนใต9 กล>าวว>า “หลังจากน้ี ก็จะมกีารเรียกเจ9าของปอเนาะหารือ ที่จะหามาตรการ

ร>วมที่จะไม>รบัเด็กจากต>างประเทศที่เอกสารไม>ถูกต9องตามกฎหมาย เพราะที่สามจงัหวัดบ9านเรา มปีmญหา เราต9องระวัง นอกจากน้ี กจ็ะช้ีแจงให9กองทัพได9เข9าใจว>า ปอเนาะ

ไม>มีการปลกุระดมทำในสิง่ที่ไม>ดี” 

“คือวิถีชีวิตเด็กปอเนาะ หลายคนอาจสงสัย หวาดระแวง อยากสร9างความเข9าใจ อยากให9เราคุยกัน เรื่องอะไรที่สามารถคุยกันได9 ก็อยากให9มาคุยมากกว>านำกำลัง ทำให9

เกิดความรู9สึกที่ขยายไปในมมุกว9าง ประชาชน” นางคอลีเยาะ หะหลี ประธานกลุ>มสตรอีาสาคลายทุกข+จงัหวัดชายแดนใต9 กล>าวเสริม 

ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/thai/news/TH-KH-deepsouth-01292019154214.html 

 

๕.๒ สื่อมาเลเซีย bernama.com และ thestar.com รายงานว>า ตันสรี มูฮิดดีน ยัสซิน รัฐมนตรีมหาดไทยมาเลเซีย เปcดเผยว>า ได9ทูลเกล9าเสนอช่ือคณะกรรมการ

สอบสวนอิสระ สมเด็จพระราชาธิบดีเพือ่ทรงพระราชวินิจฉัยโปรดเกล9าแต>งต้ัง 

คณะกรรมการสอบสวนอสิระมีขอบเขตอำนาจหน9าที่สบืสวนสอบสวนหาตัวผู9กระทำความผิดเกี่ยวข9องกับการค9ามนุษย+ชาวโรฮิงญาในค>ายกักกันวังเกเหลียนรฐัเปอร+ลิส ติด

กับชายแดนไทยด9านอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งมีการค9นพบหลุมฝmงศพเหย่ือค9ามนุษย+ชาวโรฮิงญาหลายสิบคนเมื่อป� ๒๕๕๘ 

รัฐมนตรมีหาดไทยมาเลเซีย บอกว>า แม9คดีน้ีสำนักงานตำรวจแห>งชาติมาเลเซียรับผิดชอบทำคดีอยู>แล9ว แต>เพื่อไม>ให9มีความคลางแคลงใจในการทำคดี กระทรวงมหาดไทย

จึงตัดสินใจต้ังคณะกรรมการสอบสวนอสิระข้ึนมาทำหน9าที่สบืสวนคดีน้ีแทน  

ส>วนความกังวลเกี่ยวกับแผนการขยายเวลาเปcดด>านตรวจคนเข9าเมืองและศุลกากร ที่บูกิตกายูฮิตัม จากวันละ ๑๘ ช่ัวโมงเปxน ๒๔ ช่ัวโมง ต้ังแต>วันที่ ๑ เมษายน น้ี อาจ

ส>งผลกระทบความมั่นคง รฐัมนตรมีหาดไทยมาเลเซีย การดูแลความปลอดภัยให9กับประชาชนและประเทศเปxนความสำคัญลำดับต9นๆอยู>แล9ว ทั้งน้ีหากมีความจำเปxนต9อง

เพิ่มกำลังเจ9าหน9าที่ดูแลความมั่นคงชายแดน รัฐบาลก็จะดำเนินการทันท ี

(A Royal Commission of Inquiry (RCI) has been set up to investigate the existence of human-trafficking camps and graves in Wang Kelian, which 

were uncovered three years ago, says Home Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin. 
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He said the names of the RCI members would be handed over to the Yang di-Pertuan Agong for consent. 

Muhyiddin, however, did not mention when the list would be submitted nor the names of the RCI members. 

“The police previously carried out investigations and prepared reports on these matters, but we decided to set up the RCI to avoid any 

misunderstanding or prejudices,” he told reporters after attending the Perlis Malay Congress dialogue session here yesterday. 

In May 2015, the police announced the discovery of human-trafficking camps and mass graves in Wang Kelian. 

Commenting on potential threats posed by the 24-hour opening of border entry points along the Malaysia-Thailand border, Muhyiddin said the 

security of the people and the country would always be the government’s top priority. 

He said the government would see if there was a need to increase the number of personnel at these border entry points, which would be 

open round-the-clock from April 1. 

“We want these border entry points to be safe, where people from both countries, especially Malaysia and Thailand, can come and go and 

trade in an orderly manner,” he said. — Bernama) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/01/28/rci-to-probe-mass-graves-in-wang-kelian-humantrafficking-camps-to-be-

investigated-too/ 

http://bernama.com/en/news.php?id=1689305 

 

๕.๒.๑ สำนักข>าวเบอนามา ของทางการมาเลเซีย อ9างคำให9สัมภาษณ+ของดาโตkะสรี มูกซิ ตุน มหาเธร+ มุขมนตรีรัฐเคดาห+ พูดถึงการขยายเวลาเปcดด>านบูกิตกายูฮิตัมเปxนวัน

ละ ๒๔ ช่ัวโมง เปxนเวลา ๓ เดือนต้ังแต>วันที่ ๑ เมษายน น้ี ว>า จะช>วยกระตุ9นการค9าและภาคอุตสาหกรรมโลจสิติกส+ รัฐเคดาห+ให9คึกคักย่ิงข้ึน  
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(The opening of the border for 24 hours at the Bukit Kayu Hitam Customs, Immigration and Quarantine (CIQ) Complex will intensify trade 

activities and contribute to the development of the logistics industry in Kedah. 

Menteri Besar Datuk Seri Mukhriz Tun Mahathir said although its implementation only involved an additional of six hours compared to the 

present 18, the move would provide unlimited time to conduct business between Malaysia and Thailand. 

"At present we are operating 18 hours daily but when we open for 24 hours this would mean more business opportunities for the traders.) 

ที่มาข9อมลู ; http://bernama.com/en/news.php?id=1689091 
 
 

 

 

 

 
 


