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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๒ - ๘ ก.พ. ๖๒ พบว>า มขี>าวเชิงบวก ๒๓๓ ข>าว จากที่ม ี๑๗๔ 

ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๖ ม.ค. ๖๒ - ๑ ก.พ. ๖๒) ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกบั จชต. มขี>าวเชิงลบ ๕๑ ข>าวในสปัดาห+น้ี จากที่ม ี๔๐ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๖ ม.ค. 

๖๒ - ๑ ก.พ. ๖๒)  

          ภาพข2าวสำคญัเชิงลบ ได*แก2  

๑. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี: ลุง ๖๗ ว่ิงหนีคมกระสุนปYน โดนยิงร>วง-ต้ัง ๓ ปมสังหารเดือด 

๒. เหตุร*ายรายวัน: ๑) คนร9ายซุ>มยิง นปพ.เจบ็ ๑ ที่โก-ลก คาดฝ^มอืโจรใต9 หวังปลิดชีพรายวัน, ๒) ดักบ้ึมรถเกราะทหารพราน ขณะว่ิงลาดตระเวน สายยะลา-

เบตง, ๓) ป`ตตานีปaวนอีก! ลอบวางระเบิดเสาไฟฟeา'บ9านบาโงยือริง'ไร9เจบ็, ๔) คนร9ายปaวนไม>เลกิ ยิง 'จ>ากองร9อยอส.' ได9รับบาดเจ็บที่ระแงะ และ ๕) คนร9ายลอบ 

วางระเบิดรถทหาร ขณะลาดตระเวนใน อ.บันนังสตา  

๓. การพูดคุยเพ่ือสันติสุข: 'มาราปาตานี' ประกาศ 'ไม>คุยกับฝaายรัฐ' จนกว>าเลือกต้ังแล9วได9รัฐบาลใหม> 

         ภาพข2าวสำคญัเชิงบวก ได*แก2  

๑. กีฬา: ผอ.ศสว.ปiดกิจกรรม“สันติสุข Southern FA CUP” ครั้งที่ ๔ พร9อมทั้งมอบถ9วยรางวัลเกียรติยศและเงินบำรุงทมีแก>เยาวชนนักกีฬาฟุตซอล 

๒. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) ยะลาเร>งเปiด รง.แปรรูปผลผลิตเกษตร, ๒) พาณิชย+แจงการจำหน>ายน้ำมันปาล+มดิบผลิตไฟฟeาทำเพือ่ประโยชน+สงูสุด 

ให9เกษตรกร ยันไม>เอื้อประโยชน+ให9กลุ>มใดทั้งสิ้น และ ๓) จชต.เปiดรบัสมัครเยาวชน เป|นนักธุรกจิหน9าใหม> ๕ จังหวัดชายแดนใต9 

๓. กระบวนการยุติธรรม: ศาลจำคุกตลอดชีวิต ๓ จำเลยมือระเบิดสายบุรปี^ ๖๐ ทนายยันอุทธรณ+คดีต>อไป 

๔. กระบวนการยุติธรรม: โทษประหาร ๕ คนร9ายลอบบึม้ทหารพรานพลีชีพ ๔ ศพ 

๕. การเมือง: ๑) บิ๊กตู>: ดับไฟใต9เป|นเส9นคาบเกี่ยวละเมิดสิทธิฯ - ปฏิบัติตามกฎหมาย, ๒) พท.ลั่นปก̀ธง ๕ เขตชายแดนใต9, ๓) กกต.นราธิวาสยันพร9อมรับสมัคร 

สส. เน9นย้ำเตรียมหลักฐานให9พร9อม, ๔) ส.ส.แต>ละพรรคเขต ๓ จ.ยะลา เร>งลงพื้นทีห่าคะแนนเสียง, ๕) ร9านทำปeายทั่วยะลาคึกคัก ผู9สมัคร 

ส.ส.รู9เบอร+ลงพื้นทีเ่จาะฐานเสียงทัน และ ๖) พปชร.ยะลา ลุยหาเสียงในโรงเรียน 
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๖. ยาเสพติด: ๑) พล.ท.พรศักด์ิ พูนสวัสด์ิ แม>ทพัภาคที่ ๔ เจ�ะฆูรวมใจต9านภัยยาเสพติด, ๒) หนุนครอบครัวปeองยา, ๓) พิธีปiดค>ายจิตอาสาประชาสงัคม 

จังหวัดนราธิวาส เพื่อสร9างเครือข>ายงานขับเคลื่อนงานแก9ปญ̀หายาเสพติดในพื้นที่นำร>อง, ๔) ศปส.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. จัดงานรวม พลงัจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู 

ขับเคลื่อนงานแก9ปญ̀หายาเสพติด และ ๕) เยาวชน ๓ จชต.เตรียมแข>งขันฟุตซอล “สันติสุข Southern FA CUP” ครั้งที่ ๔ 

๗. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย\สิน: ๑) ครบรอบ ๖๕ ป^ กองอาสารักษาดินแดน ๑๐ กุมภาพันธ+ ๒๕๖๒ วันคล9ายวันสถาปนา กองอาสารักษา ดินแดน, 

๒) สั่งคุมเข9มตรวจ '๕ กัมพูชามสุลมิ', ๓) เด9ง ๑๐ ตำรวจ ตม. เข9ากร-ุสัง่สอบ, ๔) ป`ตตานี-นำตัวคนร9ายยิงถล>มสถานีตำรวจทำแผนฯ, ๕) คืบหน9า! ๓ โจรใต9 ดักยิง 'นปพ.' 

บาดเจบ็ ทีสุ่ไหงปาดี, ๖) เจ9าหน9าที่คุมตัวครูตาดีกาเช่ือมโยงเหตุคาร+บอมบ+สงขลา, ๗) อีโอดียะลาพบคนร9ายใช9ระเบิดซกุกล>องเหลก็ ดักบ้ึม รถหุ9มเกราะ ที่บันนังสตา และ 

๘) แม>ทัพภาคที่ ๔ พบปะโฆษกชาวบ9าน สร9างความเข9าใจในการร>วมกันแก9ไขป`ญหาในพื้นที ่

          จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสือ่มวลชน ส>งผลให9ระดับการรบัรู9เชิงบวกทีม่ีต>อสถานการณ+ จชต. เพิ่มข้ึน จาก ๑.๘๖ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๒๖ 

ม.ค. ๖๒ - ๑ ก.พ. ๖๒)  เป|น ๒.๓๕ ในสัปดาห+น้ี   

 ในส2วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต2างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๒ – ๘ ก.พ. ๖๒ ดังน้ี 

       ประเด็นทีม่ีการรายงานกว9างขวางที่สุดเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9 คือ หัวหน9าคณะพูดคุยฝaายที่มีความเห็นต>างจากรัฐไทยทีเ่รียกกลุ>มตัวเองว>า มาราปาตานี 

ประกาศยุติกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจงัหวัดชายแดนภาคใต9จนกว>าจะมรีัฐบาลใหม>ที่มาจากการเลือกต้ัง พร9อมเรียกร9องให9เปลี่ยนตัว พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต+ 

หัวหน9าคณะพูดคุยฝaายรัฐบาลไทย ขณะที่ ตันสร ีอับดุล ราฮิม นูร+ หัวหน9าผู9อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุย บอกว>า รู9สึกแปลกใจกับท>าทีของ พล.อ.อุดมชัย ที่ไม>

ร>วมพูดคุยเต็มคณะกบัมาราปาตานี 

       Benarnews.org เว็บไซต+ข>าวภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต9 รายงานข>าว ตำรวจตรวจคนเข9าเมืองเตรียมเนรเทศเยาวชนกัมพูชา ๑๘ คนที่ถูกควบคุมตัวจากปอเนาะ

ใน อ.มายอ จ.ป`ตตานี เมือ่วันที่ ๒๘ มกราคม ภายหลังศาลมีคำพิพากษาให9เนรเทศทั้งหมดกลับกัมพูชาในความผิดตามกฎหมายเข9าเมือง ทัง้อยู>เกินกำหนดที่ได9รับอนุญาต

ตามวีซ>า และหลบหนีเข9าเมืองโดยไม>มีหนังสอืเดินทาง ทางด9านผู9บังคับการตำรวจภูธร จ.ป`ตตานี เปiดเผยว>า ในการสอบปากคำเยาวชนกัมพูชาทัง้ ๑๘ คน โดยเจ9าหน9าที่

ทหาร ไม>พบหลักฐานที่บ>งช้ีว>าเยาวชนทั้ง ๑๘ คน เกี่ยวข9องกับขบวนการแบ>งแยกดินแดน จชต. 
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๒. ผลการวิเคราะห\สารสนเทศด*านการประชาสมัพันธ\ ประจำวันท่ี ๒ – ๘ ก.พ. ๖๒ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข2าวเชิงบวก และประเด็นข2าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๒ - ๘ ก.พ. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก (เส9นทบึสเีขียว) ๒๓๓ ข>าว จากที่ม ี๑๗๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๖ ม.ค. ๖๒ - ๑ ก.พ. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกบั จชต. (เส9นทบึสีแดง) มขี>าวเชิงลบ ๕๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีม่ี ๔๐ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๖ 

ม.ค. ๖๒ - ๑ ก.พ. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ลดลง 
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๒.๒ ค2าสัดส2วนระหว2างข2าวเชิงบวก และข2าวเชิงลบ 

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

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

2019-01-26 34 14 2.43 

2019-01-27 4 4 1 

2019-01-28 26 9 2.89 

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 

 24.86 5.71 4.35 

2019-02-02 25 7 3.57 

2019-02-03 35 7 5 

2019-02-04 40 8 5 

2019-02-05 42 8 5.25 

2019-02-06 33 16 2.06 

2019-02-07 35 3 11.67 

2019-02-08 23 2 11.5 

 33.29 7.29 4.57 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ2งเล็ง ในช2วงวันท่ี ๒ – ๘ ก.พ. ๖๒ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช>วงวันที่ ๒ - ๘ ก.พ. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ๗ ข>าว จากที่ม ี๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๖ ม.ค. ๖๒ - ๑ ก.พ. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ 

เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกับ จชต. มขี>าวเชิงลบ ๗ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ไม>มีข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๖ ม.ค. ๖๒ - ๑ ก.พ. ๖๒) 

สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) "บิ๊กเมา" แจงไม>ล9มพดูคุย "มารา ปาตานี" แต>ย้ำต9องทำตามข้ันตอน และ 

๒) หัวหน9าคณะพูดคุยฯ พบผู9นำศาสานา ๓ จชต. หารือแนวทางแก9ไขปญ̀หา จชต. ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> 'มาราปาตานี' ประกาศ 'ไม>คุยกับฝaายรัฐ' 

จนกว>าเลอืกต้ังแล9วได9รัฐบาลใหม> 
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๒ - ๘ ก.พ. ๖๒ มขี>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๑๖ ข>าว จากที่มี ๒๔ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๖ ม.ค. ๖๒ - ๑ ก.พ. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ลดลง ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) คนร9ายซุ>มยิง นปพ.เจ็บ ๑ ที่โก-ลก คาดฝ^มอืโจรใต9 หวังปลิดชีพรายวัน, ๒) 

ดักบึมรถเกราะทหารพราน ขณะว่ิงลาดตระเวน สายยะลา-เบตง, ๓) ป`ตตานีปaวนอีก! ลอบวางระเบิดเสาไฟฟeา'บ9านบาโงยือริง'ไร9เจบ็, ๔) คนร9ายปaวนไม>เลิก ยิง 

'จ>ากองร9อยอส.' ได9รับบาดเจ็บที่ระแงะ และ ๕) คนร9ายลอบวางระเบิดรถทหาร ขณะลาดตระเวนใน อ.บันนังสตา  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๒ - ๘ ก.พ. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๔๕ ข>าว จากที่ม ี ๓๗ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๖ ม.ค. ๖๒ - ๑ ก.พ. ๖๒) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิม่ข้ึน ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๓ ข>าวในสปัดาห+น้ี จากที่ม ี ๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๖ ม.ค. ๖๒ - ๑ ก.พ. ๖๒) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) บิ๊กตู>: ดับไฟใต9เป|นเส9นคาบเกี่ยวละเมดิสิทธิฯ - ปฏิบัติตามกฎหมาย, ๒) พท.ลั่นป`กธง ๕ 

เขตชายแดนใต9, ๓) กกต.นราธิวาสยันพร9อมรบัสมัคร สส. เน9นย้ำเตรียมหลกัฐานให9พร9อม, ๔) ส.ส.แต>ละพรรคเขต ๓ จ.ยะลา เร>งลงพื้นที่หาคะแนนเสียง, ๕) 

ร9านทำปeายทั่วยะลาคึกคัก ผู9สมัคร ส.ส.รู9เบอร+ลงพื้นทีเ่จาะฐานเสียงทัน และ ๖) พปชร.ยะลา ลุยหาเสียงในโรงเรยีน ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ผู9สมัคร สส.พปชร.ร9อง 

กกต.นราฯ ถูกกลั่นแกล9งให9แสดงหลักฐานตัวจรงิ  
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย\สิน 

 
ในช>วงวันที่ ๒ - ๘ ก.พ. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๔๙ ข>าว จากที่ม ี ๒๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๖ ม.ค. ๖๒ - ๑ ก.พ. ๖๒) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ  เพิ่มข้ึน  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๗ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีม่ ี ๖ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๖ ม.ค. ๖๒ - ๑ ก.พ. ๖๒) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ครบรอบ ๖๕ ป^ กองอาสารักษาดินแดน ๑๐ กุมภาพันธ+ ๒๕๖๒ วันคล9ายวันสถาปนา 

กองอาสารักษาดินแดน, ๒) สัง่คุมเข9มตรวจ '๕ กัมพูชามสุลมิ', ๓) เด9ง ๑๐ ตำรวจ ตม. เข9ากร-ุสั่งสอบ, ๔) ป`ตตานี-นำตัวคนร9ายยิงถล>มสถานีตำรวจทำแผนฯ, ๕) คืบหน9า! 

๓ โจรใต9 ดักยิง'นปพ.'บาดเจบ็ ที่สุไหงปาดี, ๖) เจ9าหน9าที่คุมตัวครูตาดีกาเช่ือมโยงเหตุคาร+บอมบ+สงขลา, ๗) อโีอดียะลาพบคนร9ายใช9ระเบิดซุกกล>องเหล็ก ดักบ้ึม 

รถหุ9มเกราะที่บันนังสตา และ ๘) แม>ทพัภาคที่ ๔ พบปะโฆษกชาวบ9าน สร9างความเข9าใจในการร>วมกันแก9ไขป`ญหาในพืน้ที ่ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) 'ผสานวัฒนธรรม' ขอ 

จนท.หยุดใช9มาตรการทหารทกุรปูแบบในโรงเรียน แนะให9ใช9หน>วยงานพลเรือน, ๒) ปราบเด็กปอเนาะ=ความรุนแรงเชิงโครงสร9าง, ๓) ถกด>วนสยบลือ 'รพ.สต.โต�ะเด็ง' 

หยุดให9บริการ เหตุ จนท.ผวาโจรใต9หลังยิงพระมรณภาพ, ๔) ซุ>มยิง นปพ. - จ>ากองร9อย อส. - ทำแผนแก�งฆ>าตำรวจ และ ๕) 'ไฟใต9' จากวัดโคกโก 

สู>ปอเนาะมัดรอสาตูลฟาละห+ 
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      ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๒ - ๘ ก.พ. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ จำนวน ๒๙ ข>าวจากที่มี ๒๕ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๖ ม.ค. ๖๒ - ๑ ก.พ. ๖๒) ในมิติของแนวโน9ม ความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกจิฯ ๔ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๖ ม.ค. ๖๒ - ๑ ก.พ. ๖๒) ในมิติของ 

แนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) บางนราแฟร+ กินเพลิน เดินตลาดชายแดน, ๒) ทิ้งสวนยางหันมาปลกูส9มโชกุนพันธุ+แท9, ๓) ยะลา 

เร>งเปiด รง.แปรรปูผลผลิตเกษตร, ๔) พาณิชย+เผยราคาปาล+มพุ>ง หลงัมาตรการลุยซือ้ผลิตไฟ, ๕) จชต.เปiดรับสมัครเยาวชนเป|นนักธุรกจิหน9าใหม> ๕ จงัหวัด ชายแดนใต9, ๖) 

สมิหลาคึกคักรับตรุษจีน! นทท.ต>างชาติแห>เที่ยว-ร9านค9าขายดีเป|นกอบเป|นกำ และ ๗) อาชีพใหม>เยาวชนชายแดนใต9 ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) ม็อบประมงฮึม่ทวง 

สัญญาไล>จีร้ัฐซือ้เรือคืน, ๒) สกัดม็อบตังเกบุกกรุง 'กฤษฏา'จี้ปลัดเกษตร-กรมประมงเร>งแจงปมนำเรือออกนอกระบบ และ ๓) ศก.แย>ชุดแดงตรุษจีนขายไม>ออก 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันที่ ๒ - ๘ ก.พ. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๘ ข>าว จากที่มี ๑๐ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๖ ม.ค. ๖๒ - ๑ ก.พ. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ค>อนข9างคงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม>มีข>าวเชิงลบในสัปดาห+น้ี จากทีม่ี ๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๖ ม.ค. ๖๒ - ๑ ก.พ. ๖๒) ในมิติของแนวโน9ม ความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) พล.ท.พรศักด์ิ พูนสวัสด์ิ แม>ทัพภาคที่ ๔ เจ�ะฆูรวมใจต9านภัยยาเสพติด, ๒) หนุนครอบครัวปeองยา, ๓) 

พิธีปiดค>ายจิตอาสาประชาสังคม จังหวัดนราธิวาส เพื่อสร9างเครือข>ายงานขับเคลื่อนงานแก9ป`ญหายาเสพติดในพื้นที่นำร>อง, ๔) ศปส.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. จัดงานรวม 

พลังจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ขับเคลื่อนงานแก9ป`ญหายาเสพติด และ ๕) เยาวชน ๓ จชต.เตรียมแข>งขันฟตุซอล “สันติสุข Southern FA CUP” ครั้งที่ ๔ 

ไม>มีข>าวเชิงลบ ในสัปดาห+น้ี 
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๒ – ๘ ก.พ. ๖๒ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสทิธิมนุษยชน ได9แก> คอลัมน+: ทวนกระแสข>าว: อย>าให9ประเทศไทยเป|นถังขยะใบใหม>ของ UNHCR  

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันที่ ๒ – ๘ ก.พ. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๒ – ๘ ก.พ. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขป`ญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคบัใช*กฎหมาย 

             ในช>วงวันที่ ๒ – ๘ ก.พ. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบงัคับใช9กฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส2งผลกระทบต2อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต2อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส2งผลกระทบต2อการรับรู* 
 

 
 

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

อาชญากรรมในพื ,นที/ 

เหตรุ้ายรายวนั 

การพดูคยุเพื/อสนัติสขุ 

สิทธิมนษุยชน 

ทจุริตคอร์รัปชั/น 

การศกึษา 

การยกระดบัคณุภาพชีวิต 

การรักษาความปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สิน 

ยาเสพติด 

การเมือง 

กระบวนการยติุธรรม 

เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ 

การบํารุงขวญักําลงัพล 

วฒันธรรม และวิถีชีวิต 

การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉนัท์ 

การช่วยเหลือประชาชน 

การเยียวยา 

กีฬา 
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ประเด็นข2าวเชิงลบ 

๑. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) ลุง67ว่ิงหนีคมกระสุนปYน โดนยิงร>วง-ต้ัง3ปมสงัหารเดือด, ๒) คนร9ายยิงชายวัย67ดับ ขณะเดินออกกำลงักายหลังละหมาดทีป่`ตตานี, ๓) 

คอลัมน+: ข>าวสดทั่วไทย: ป`ตตานี-ตามยิงผู9เฒ>า, ๔) คอลมัน+: ข>าวสั้น: ป`ตตานีปaวนยิงชาวปะนาเระดับ, ๕) คอลมัน+: เดลนิิวส+ก>อนข้ึนแท>น: ลอบฆ>าพ>อเฒ>าในป`ตตานี  และ  

๖) ล>าโจรประกบยิงฟุบคาพวงมาลัย  

๒. เหตุร*ายรายวัน ๑) คนร9ายซุ>มยิง นปพ.เจ็บ 1 ที่โก-ลก คาดฝ^มือโจรใต9 หวังปลิดชีพรายวัน, ๒) ดักบึมรถเกราะทหารพราน ขณะว่ิงลาดตระเวน สายยะลา-เบตง, ๓) 

โจรใต9ดักยิง นปพ.นราธิวาส เจบ็ 1 ชาวบ9านถูกลูกหลงตาย, ๔) คอลัมน+: AROUND THAILAND: โจรใต9ถล>มตร.สาหัส-กุ�กดับ1, ๕) ป`ตตานีปaวนอีก! 

ลอบวางระเบิดเสาไฟฟeา'บ9านบาโงยือรงิ'ไร9เจ็บ, ๖) คนร9ายปaวนไม>เลกิ ยิง'จ>ากองร9อยอส.'ได9รับบาดเจ็บที่ระแงะ, ๗) ยิงลูกจ9างหน>วยงานทหาร'ป`ตตานี' 

ได9รับบาดเจบ็สาหัส1ราย, ๘) โจรใต9ลากM16ซุ>มยิง'นปพ.'โคม>า 'พ>อครัว'ถูกลูกหลงดับ, ๙) ระทึก! วางบึ้ม'รถหุ9มเกราะ'ที่ยะลา จนท.ขับฝaาดงสะเก็ดระเบิดปลอดภัย, ๑๐) 

โจรใต9ซุ>มยิงถล>ม นปพ.สาหัส-ชาวบ9านดับ1, ๑๑) วางบึ้มเสาไฟฟeาปaวนป`ตตานี, ๑๒) ปaวน'โก-ลก'เอ็ม16ถล>มนปพ., ๑๓) จนท.ปกครอง อ.ระแงะ 

ถูกคนร9ายยิงบาดเจบ็สาหัส, ๑๔) คนร9ายลอบวางระเบิดรถทหาร ขณะลาดตระเวนใน อ.บันนังสตา, ๑๕) นราธิวาส-ดักยิงตำรวจปฏิบัติการพิเศษเจ็บ 1 นาย  และ  ๑๖) 

ซุ>มยิงผบ.หมู>นปพ.-ชาวบ9านดับ1ผู9นำศาสนาแนะทำหนังสือเชิญต>อต๊ือมาราปาตานีเจรจาสันติภาพ  

๓. การเจรจาเพ่ือสันติ ๑) 'มาราปาตานี' ประกาศ 'ไม>คุยกบัฝaายรัฐ' จนกว>าเลือกต้ังแล9วได9รฐับาลใหม>, ๒) 'มาราปาตานี'กร9าว! ล9มโต�ะสันติสุข 

แฉโจรใต9จ9อง'คาร+บอมบ+'3จว.-คุมเข9มหาดใหญ>, ๓) ไฟใต9: มารา ปาตานี แถลงขอเปลี่ยนตัวหัวหน9าคณะพูดคุยฯ ฝaายไทย-ระงับการพูดคุยจนกว>าเลอืกต้ังทั่วไปแล9วเสรจ็, 

๔) 'มาราปาตานี'แถลงการณ+รบัไม>ได9 โวย'บิ๊กเมา'เบี้ยวหารือที่'มาเลย+', ๕) แฉกลุ>มปaวนจ9องบอมบ+3จว.ใต9 เหตุไม>พอใจหน.พูดคุยสันติสุข, ๖) คอลัมน+: ชกคาดเชือก: 

ดับไฟใต9ก็รอเลือกต้ัง  และ  ๗) เว9นวรรคคยสันติสุขใต9คุมเข9มปYน-ระเบิด  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. กีฬา ๑) คอลมัน+: กีฬาภูธร: ยกระดับ 'ขอนแก>นมาราธอนนานาชาติ', ๒) 224 ทีมร>วมทำศึกลูกหนัง 'พีอเีอ ยะลา เอฟเอ คัพ', ๓) 224 ทีมร>วมทำศึกลูกหนัง 'พีอเีอ 

ยะลา เอฟเอ คัพ'  และ  ๔) ผอ.ศสว.ปiดกิจกรรม“สันติสุข Southern FA CUP” ครั้งที่ 4 พร9อมทัง้มอบถ9วยรางวัลเกียรติยศและเงินบำรุงทีมแก>เยาวชนนักกีฬาฟุตซอล,  

๒. การเยียวยา ๑) ทภ.4เปiดโครงการสานสายใยแด>น9องกำพร9าจ.ตรัง, ๒) คอลัมน+: แวดวงสงฆ+: สมเด็จ ป.อ. ปยุตฺโต ขอให9ชาวพุทธเข9มแข็งทำพทุธศาสนาให9เด>นชัด๓) 
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คอลัมน+: จบักระแสภูมิภาค: เดิน-ว่ิงการกุศล, ๔) คอลัมน+: จับกระแสภูมิภาค: เดิน-ว่ิงการกุศล, ๕) รองนายกฯลงพื้นทีใ่ต9ให9กำลังใจสงฆ+, ๖) กก.ศีล5-ผู9บรหิารสำนักพุทธ 

ลงพื้นที่เย่ียมวัดรัตนานุภาพ, ๗) รองนายกฯลงพื้นที่ใต9ให9กำลังใจสงฆ+, ๘) ผู9ว>าฯ'นราธิวาส'มอบเงินเยียวยา ครอบครัวเหย่ือถูกยิงดับจากเหตุความไม>สงบ  และ  ๙) ร.10 

โปรดเกล9าฯให9ผู9ว>าฯสงขลา เชิญดอกไม9ตะกร9าสิง่มอบ'ส.ต.อ.'ถูกรอบยิง,  

๓. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันท\ ๑) คอลัมน+: กาแฟโบราณ: ขวดน้ำหวานกับหัวท>อประปาสีแดง, ๒) เปiดใจ'ปาริ แวอิซอ' กว>า24 

ป^ของบรุุษไปรษณีย+บนพื้นทีส่ีแดง, ๓) คอลัมน+: สถานีบ9านเรา: ฉวีวรรณ เกียรติโชคชัยกุล หลงัเกษียณเร>งเขียนดุษฎีนิพนธ+ปริญญาเอกเพือ่คว9า ดร.มจร., ๔) 

มิสแกรนด+2019เปiดเวที เก็บตัวสาวงาม5จว.ใต9, ๕) วนศาสตร+ชักแถวน่ังซี 9ทส., ๖) คณะกรรมการกาชาดระหว>างประเทศ : ICRC, ๗) เศร9า!'อสุมาน 

ลูกหยี'ประธานยุทธศาสตร+พรรคเพื่อชาติเสียชีวิตแล9ว  และ  ๘) ดิจิทัล ซอีีโอ รุ>น 2,  

๔. การช2วยเหลือประชาชน ๑) คอลัมน+: จดหมายถึงเดลินิวส+, ๒) คอลัมน+: จดหมายถึงเดลินิวส+, ๓) คอลัมน+: ย>อยข>าวเศรษฐกจิ: จัดมหกรรมซับน้ำตาชาวใต9, ๔) คอลัมน+: 

ย>อยข>าวเศรษฐกิจ: จัดมหกรรมซบัน้ำตาชาวใต9, ๕) มรภ.สรุาษฎร+ช>วยเกษตรกรเหย่ือปาบึก-คุมโรคพืช, ๖) พาณิชย+ซับน้ำตาผู9ประสบภัยพายุปาบกึ, ๗) 

มรภ.สรุาษฎร+ช>วยเกษตรกรเหย่ือปาบึก-คุมโรคพืช, ๘) แม>ร9อง'ปวีณา'ลูกชายถูกเครื่องตัดยางหั่นน้ิว-บดแขน พิการแลกกับเงิน 2 หมื่น, ๙) กาชาดสรุปความช>วยเหลือ 

ผู9ประสบภัย'พายุปาบึก'  และ  ๑๐) มลูนิธิพระโพธิสัตว+อวโลกิเตศวร มอบผ9าห>อศพและเวชภัณฑ+ให9หน>วยกู9ภัย 3 จชต.,  

๕. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) ยะลาจัดงาน'มลายูเดย+'เผยแพร>วัฒนธรรมท9องถ่ิน, ๒) คอลมัน+: ไทยแลนด+พรีเมี่ยม: ครศิูลปªของแผ>นดินสุดยอดหัตถศิลปªไทย, ๓) 

ป^ติสมเด็จพระเทพฯ แจกอั่งเปาคณะสงิโต, ๔) พระเทพฯพระราชทาน อั่งเปาคณะสิงโต, ๕) คอลัมน+: ปลีกบันเทิง, ๖) เปiดใจ'ปาริ แวอิซอ' กว>า24 

ป^ของบรุุษไปรษณีย+บนพื้นทีส่ีแดง, ๗) พระเทพฯทรงเปiดตรษุจีนเยาวราช, ๘) คอลมัน+: ชีพจรทั่วไทย, ๙) ตรุษจีน : 

ชาวมุสลิมในมาเลเซียและอินโดนีเซียคิดอย>างไรกับสัญลักษณ+สัตว+ประจำป^กุน, ๑๐) มรภ.สงขลาจัดเสวนา'ทวดช9าง'เจาะความเช่ือชุมชน, ๑๑) 

มรภ.สงขลาจัดเสวนา'ทวดช9าง'เจาะความเช่ือชุมชน, ๑๒) สรุปยอดเงินบรจิาคช>วยวัดโคกโกทะลุ 11 ล9าน, ๑๓) คอลัมน+: ข>าวสดทั่วไทย: ไหว9เจ9าแม>ลิม้กอเหน่ียว, ๑๔) 

คอลัมน+: ฝ«กจิต: ดีทีสุ่ดคือ 'ทุ>มเทหมดชีวิต', ๑๕) ตรุษจีนกระหึ่ม ลกูหลานต้ังโต�ะไหว9บรรพบรุษุ จว.ใต9ขอพรให9สงบสุข, ๑๖) ผู9ว>าฯป`ตตานีเตรียมพร9อม'แหล>งน้ำศักด์ิสิทธ์ิ' 

ใช9ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกร.10, ๑๗) ‘Shoot it Rights’ เวิร+คชอปถ>ายภาพสารคดีสทิธิฯ ให9คนในพื้นที่เล>าเรื่องตัวเอง, ๑๘) นักดูนก-ช>างภาพ แห>ไปซุ>มส>อง 

แม>นกทึดทือ มลายู นอนกกลูกทีพ่ทัลุง, ๑๙) ชาวไทยเช้ือสายจีน แห>ไหว9เจ9าแม>กวนอิม ขอพรให9เกิดสันติสุขในทุกพื้นที,่ ๒๐) เตรียมความพร9อม บ>อน้ำศักด์ิสิทธ์ิ 

ใช9ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10, ๒๑) จาริกบ9านจารึกธรรม: จุดเริม่ต9นชีวิต ณ สำนักสงฆ+โคกโก (วัดรัตนานุภาพ), ๒๒) ญาติมิตรร>วมไว9อาลัย อุสมาน ลูกหยี 
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ประธานยุทธศาสตร+พรรคเพือ่ชาติ  และ  ๒๓) แม>ทัพภาคที ่4 ร>วมส>งผู9แสวงบญุ อินเดีย-เนปาล รุ>นที่ 2 มุ>งหวังให9ประชาชน เรียนรู9วัฒนธรรม 

เรียนรู9การอยู>ร>วมกันในสังคมได9,  

๖. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) คอลัมน+: กากกีะสเีขียว  และ  ๒) กากีกะสเีขียว,  

๗. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) คอลัมน+: แวดวงธุรกจิภูธร: บางนราแฟร+ กินเพลิน เดินตลาดชายแดน, ๒) คอลมัน+: เกษตรวันน้ี, ๓) คอลัมน+: กีฬาภูธร: ยกระดับ 

'ขอนแก>นมาราธอนนานาชาติ', ๔) ทิ้งสวนยางหันมาปลูกส9มโชกุนพันธุ+แท9, ๕) ทิ้งสวนยางหันมาปลูกส9มโชกุนพันธุ+แท9, ๖) ยะลาเร>งเปiดรง.แปรรูปผลผลิตเกษตร, ๗) 

คอลัมน+: t-trip: หาดใหญ>...ไม>คาดหวังแต>ก็มีความสุขย่ิงใหญ>, ๘) 3แสนแห>เที่ยวไทยสะพัดหมื่นล.ทัวร+จีนทะลัก, ๙) 3แสนกลบัมาเที่ยวตรุษจีน ทัวร+จีนคัมแบ�ก, ๑๐) 

คอลัมน+: จบักระแสทั่วไทย: ต9อนรับเทศกาลตรุษจีน, ๑๑) คาดตรุษจีนเที่ยวสะพัด1.5หมื่นล. กระดาษไหว9'โคราช'ขายวูบ50%, ๑๒) คอลัมน+: ชีพจรทั่วไทย, ๑๓) คอลัมน+: 

จับกระแสทั่วไทย: ต9อนรบัเทศกาลตรุษจีน, ๑๔) ภาพข>าว: ตรุษจีนคึก, ๑๕) พาณิชย+เผยราคาปาล+มพุ>ง หลงัมาตรการลยุซื้อผลิตไฟ, ๑๖) กรมการพฒันาชุมชน จับมือ 

สถาบันอาหารและภาคีเครือข>ายจัดอีเว9นท+เปiดตัว 25 เมนู, ๑๗) คอลมัน+: ข>าวสดทั่วไทย: สงขลา-คึกคักเที่ยวตรุษจีน, ๑๘) ชวนเที่ยว'บางนราแฟร+กินเพลินฯ', ๑๙) 

จชต.เปiดรับสมัครเยาวชนเป|นนักธุรกจิหน9าใหม> 5 จังหวัดชายแดนใต9, ๒๐) สมหิลาคึกคักรับตรุษจีน! นทท.ต>างชาติแห>เที่ยว-ร9านค9าขายดีเป|นกอบเป|นกำ, ๒๑) 

กรมการพฒันาชุมชน จับมือสถาบันอาหาร เปiดตัว 25 เมนูสุดยอดอาหารถ่ินรสไทยแท9, ๒๒) บีโอไอนำเอสเอม็อีบกุญีปุ่aน หวังสร9างเครือข>ายอุตฯอาหาร, ๒๓) ภาพข>าว: 

ตรุษจีนใต9, ๒๔) ด>านสะเดารถติดยาวรับตรุษจีน เหตุนทท.มาเลย+ แห>เทีย่วไทยจนทะลัก, ๒๕) พาณิชย+แจงขายน้ำมันปาล+มดิบผลิตไฟฟeา ทำเพื่อประโยชน+สูงสุดเกษตรกร 

ยันไม>เอื้อประโยชน+ให9กลุ>มใด, ๒๖) สพร.12 สงขลา ดึงมือรฐัร>วมเอกชน สร9างทางเดินธุรกิจสู> SME4.0, ๒๗) 

'บีโอไอ'จัดทัพเอสเอ็มอบีุกญีปุ่aนสร9างเครือข>ายอปุกรณ+การแพทย+, ๒๘) พาณิชย+แจงการจำหน>ายน้ำมันปาล+มดิบผลิตไฟฟeาทำเพื่อประโยชน+สูงสุดให9เกษตรกร 

ยันไม>เอื้อประโยชน+ให9กลุ>มใดทั้งสิ้น  และ  ๒๙) อาชีพใหม>เยาวชนชายแดนใต9,  

๘. กระบวนการยุติธรรม ๑) คุก14ป-̂ตลอดชีวิตโจรใต9บึ้ม4ศพ, ๒) โทษประหาร5คนร9ายบึม้ป`ตตานีป^'60, ๓) ศาลป`ตตานีสัง่ ประหาร3ราย ทีมบึ้มสายบรุี, ๔) 

โทษประหาร5คนร9ายบึม้ป`ตตานีป^'60, ๕) ศาลจำคุกตลอดชีวิต 3 จำเลยมือระเบิดสายบรุีป^ 60 ทนายยันอุทธรณ+คดีต>อไป, ๖) ประหารชีวิตโจรใต9บึ้มทหารพรานดับ4 

สายบรุี-ป`ตตานีป^'60 สารภาพลดกึ่งหน่ึง  และ  ๗) ศาลจังหวัดป`ตตานี พิพากษาผู9ต9องหาคดีลอบวางระเบิดเจ9าหน9าที่กองร9อยทหารพรานที่ 4412 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 

2560,  

๙. การเมือง ๑) คอลมัน+: เกาะติด..เลือกต้ัง จับกระแสเสียงคนรุ>นใหม>: มั่นใจหลังเลือกต้ังหลายอย>างจะดีข้ึน, ๒) คอลัมน+: กับแกล9มการเมือง: เขตเลือกต้ัง, ๓) คอลมัน+: 
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กับแกล9มการเมอืง: เขตเลือกต้ัง, ๔) 'FFFE'ชวนติดแฮชแท็กเลือกต้ัง62, ๕) 'FFFE'ชวนติดแฮชแท็กเลือกต้ัง62, ๖) ปชป.เขต3สงขลาพลกิโผ'ไพร'ถอนตัว, ๗) 

'กกต.จว.'พร9อมรับสมัครส.ส., ๘) 'จตุพร'ช็อก'ลกูหยี'หัวใจหยุดเต9น3รอบ, ๙) รายช่ือผู9สมัคร'ส.ส.เขต'ชาติไทยพัฒนา, ๑๐) รายช่ือผู9สมัคร 'ส.ส.เขต' ประชาธิป`ตย+, ๑๑) 

รายช่ือผู9สมัครส.ส.พรรคชาติพัฒนา, ๑๒) ชพน.พร9อมลุย ส>งผู9สมัคร 275 เขต ปาร+ต้ีลสิต+ 64 คน, ๑๓) ภราดรภาพส>ง 210 เขต 25 ปาร+ต้ีลิสต+, ๑๔) 

รายช่ือผู9สมัครส.ส.พรรคชาติพัฒนา, ๑๕) รายช่ือผู9สมัครส.ส.เขตพลังประชารัฐ, ๑๖) รายช่ือผู9สมัครส.ส.เขตพลงัประชารัฐ, ๑๗) บิ๊กตู>: 

ดับไฟใต9เป|นเส9นคาบเกี่ยวละเมิดสิทธิฯ - ปฏิบัติตามกฎหมาย, ๑๘) "เสรรีวมไทย"ชูนโยบายดับไฟใต9 ดึงงบจากมือทหาร สร9างงานคนพื้นที่, ๑๙) 

รายช่ือผู9สมัคร'ส.ส.เขต'อนาคตใหม>, ๒๐) รายช่ือผู9สมัคร'ส.ส.เขต'อนาคตใหม>, ๒๑) พท.ลั่นป`กธง5เขตชายแดนใต9, ๒๒) เปiดรายช่ือผู9สมัครพรรคไทยรกัษาชาติ, ๒๓) 

เปiดรายช่ือผู9สมัครพรรคไทยรักษาชาติ, ๒๔) รายช่ือผู9สมัคร'ส.ส.เขต'ภูมิใจไทย, ๒๕) รายช่ือผู9สมัคร'ส.ส.เขต'ชาติไทยพฒันา, ๒๖) รายช่ือผู9สมัคร'ส.ส.เขต'ประชาธิป`ตย+, 

๒๗) เดินเครื่องเต็มสบู!ชพน.พร9อมส>งผู9สมัครสส.275เขต-ปาร+ต้ีลสิต+64คน, ๒๘) ชพน.ขนแกนนำให9กำลังใจว>าที่ผู9สมัครส.ส.เขต 4 ก.พ.น้ี, ๒๙) 

'สาทิตย+'ควบรถสองแถวโบราณคู>ใจตระเวนหาเสียง เปiดเมกะโปรเจค'ปฏิญญาทุ>งสง', ๓๐) กกต.นราธิวาสยันพร9อมรบัสมัครสส. เน9นย้ำเตรียมหลักฐานให9พร9อม, ๓๑) 

กกต.สงขลาเตรียมสถานที่พร9อมรับสมัครส.ส.วันแรก คาดคึกคัก!, ๓๒) ชพน.ประกาศพรุ>งน้ีพร9อมลุย! 'สุวัจน+'นำทพัป`กหลักโคราช จ>อเคาะช่ือนายกฯ5ก.พ.น้ี, ๓๓) ชพน. 

ลั่นพร9อมลยุพรุ>งน้ีส>งผู9สมัคร 275 เขต -ปาร+ต้ีลิสต+ 64 คน, ๓๔) 'พรรคเพื่อคนไทย'พร9อมสู9ศึกเลือกต้ัง ส>ง 20 ปาร+ต้ีลิสต+-37 เขต ชู'วิทยา'ชิงนายกฯ, ๓๕) 

ประมวลภาพแห>สมัคร ส.ส.ทั่วไทยวันแรกคึกคัก, ๓๖) ส.ส.แต>ละพรรคเขต3จ.ยะลา เร>งลงพื้นที่หาคะแนนเสียง, ๓๗) 'คลองไทย'โว ปชช.ตอบรับดี ฝ`นนำเดินหน9า 

ศูนย+กลางการค9า, ๓๘) ร9านทำปeายทั่วยะลาคึกคัก ผู9สมัครส.ส.รู9เบอร+ลงพื้นที่เจาะฐานเสียงทัน, ๓๙) 'ประชาธิป`ตย+'กับงานยากในการรกัษาที่มั่น'ภาคใต9', ๔๐) กกต.สงขลา 

เตรียมสถานที่พร9อมรับสมัครส.ส.วันแรกคาดคึกคัก, ๔๑) 'จตุพร'ช็อก!ประธานยุทธศาสตร+พรรคเพือ่ชาติหัวใจหยุดเต9น, ๔๒) พรรคเพื่อชาติแห>ใช9ช่ือทักษิณ-ย่ิงลักษณ+ 

ลงชิง ส.ส.ใน 8 จังหวัด, ๔๓) ผู9สมัครเมืองชลโวยข้ันตอนจับเบอร+  และ  ๔๔) คอลมัน+: ข>าวย>อยเลือกต้ัง: พปชร.ยะลาลยุหาเสียงในโรงเรียน,  

๑๐. ยาเสพติด ๑) วายร9ายหน9าเก>า เผาสมอง, ๒) หนุนครอบครัวปeองยา, ๓) คอลมัน+: ท9องถ่ินพูด: พล.ท.พรศักด์ิ พูนสวัสด์ิ แม>ทัพภาคที่ 4 เจ�ะฆูรวมใจต9านภัยยาเสพติด, 

๔) หนุนครอบครัวปeองยา, ๕) พิธีปiดค>ายจิตอาสาประชาสังคม จังหวัดนราธิวาส เพือ่สร9างเครือข>ายงานขับเคลือ่นงานแก9ป`ญหายาเสพติดในพื้นที่นำร>อง, ๖) 

ศปส.กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดงานรวมพลังจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ขับเคลื่อนงานแก9ป`ญหายาเสพติด, ๗) พิธีเปiดค>ายจิตอาสาประชาสงัคม 

จังหวัดนราธิวาสเพื่อสร9างเครือข>ายงานขับเคลื่อนงานแก9ปญ̀หายาเสพติดในพื้นที่นำร>อง  และ  ๘) เยาวชน 3 จชต.เตรียมแข>งขันฟุตซอล “สันติสุข Southern FA CUP” 

ครั้งที่ 4,  
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๑๑. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย\สิน ๑) คอลัมน+: คมคิดฅนเขียน: ศรัทธาประชาชน, ๒) ครบรอบ 65 ป^ กองอาสารักษาดินแดน 10 กุมภาพันธ+ 2562 

วันคล9ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน, ๓) สั่งคุมเข9มตรวจ'5กัมพูชามสุลิม', ๔) คอลัมน+: ฉลาดคิด: ชุดตรวจ PSU-VisDNA Kit 

เพิ่มความสำเรจ็พสิูจน+หลกัฐานดีเอ็นเอ, ๕) คอลัมน+: สถานการณ+เด>น, ๖) หิ้วโจรใต9ทำแผน ถล>ม-ปล9นปYนตร., ๗) คอลมัน+: คมคิดฅนเขียน: ศรัทธาประชาชน, ๘) คอลมัน+: 

ฉลาดคิด: ชุดตรวจ PSU-VisDNA Kit เพิ่มความสำเร็จพสิจูน+หลักฐานดีเอ็นเอ, ๙) คอลมัน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: ทหารกวาดล9างชายแดน, ๑๐) 

บิ๊กโจ�กเชือด10ตม.เด9งฟeาผ>าปล>อยเขมรเข9าไทย, ๑๑) คอลัมน+: เดินหน9าผ>าตำรวจ, ๑๒) ทหารลุยจบัของเถ่ือนภาคใต9, ๑๓) แจงคำสัง่ย9าย'10ตม.'ด>าน'สระแก9ว-

ป`ตตานี'ปล>อยเขมรฝ«กปaวนใต9, ๑๔) 'บิ๊กโจ�ก'เผยมขี9อมูลจ9างเขมรฝ«กปaวนใต9ตร.แจงเด9ง'10ตม.', ๑๕) ภาพข>าว: รำลึกทหารผ>านศึก, ๑๖) ภาพข>าว: ทำแผน, ๑๗) 

เด9ง10ตำรวจตม.เข9ากร-ุสั่งสอบ, ๑๘) ป`ตตานีทำแผนยิงถล>มปeอมตร., ๑๙) สัง่ย9ายฟeาผ>า 10 ตม.สระแก9ว-ป`ตตานี ต้ังกรรมการสอบเหตุปล>อยชาวกัมพูชาเข9าไทย 

ซ>องสุมฝ«กการต>อสู9, ๒๐) ป`ตตานี-นำตัวคนร9ายยิงถล>มสถานีตำรวจทำแผนฯ, ๒๑) เผยเหตุสอบตร.ตม.ปล>อยเขมรลงใต9ฝ«กอาวุธ!, ๒๒) 

บึ้มรถทพ.ยะลาจบัมือถล>ม3ศพปล9นปYนตร.ป^49, ๒๓) เด9ง 10 ตม.'สระแก9ว-ป`ตตานี'เข9ากรุ พิษเขมรมสุลมิ, ๒๔) ตม.สระแก9วตรวจเข9ม! 

25เขมรมสุลมิเข9าไทยไปชายแดนใต9, ๒๕) บทความพิเศษ : แนวทางการแก9ป`ญหาความไม>สงบ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต9(ตอนที่2), ๒๖) 'ตม.'คุมเข9ม เขมรมสลมิไปมาเลเซีย 

ต9องถ>ายรูป-สอบประวัติ, ๒๗) คืบหน9า! 3โจรใต9ดักยิง'นปพ.'บาดเจบ็ ที่สุไหงปาดี, ๒๘) จับ'ครูตาดีกา'โยงคาร+บอมบ+สงขลา เอี่ยวระเบิดหาดใหญ>ป^57, ๒๙) 

ลงพื้นที่จุดลอบบึ้มทหารพราน ขณะขับรถหุ9มเกราะลาดตระเวน พบซุกระเบิดใกล9ถังขยะรมิทาง, ๓๐) 'จ>ากองร9อย'ระแงะเสียชีวิตแล9ว เร>งสอบพยาน-

ญาติคลี่ปมสงัหาร'ขัดแย9งส>วนตัว-ไฟใต9', ๓๑) คุม'โจรใต9'ยิงถล>มโรงพักทำแผน แฉยับมีอกี7คนร9ายร>วม, ๓๒) หมายจับอีก7 โจรใต9ถล>มโรงพักป`ตตานี 'อิบรอเฮม 

มะเซง'หัวโจก, ๓๓) เปรียบเทียบปรับนักเรียนปอเนาะกมัพชูาวีซ>าขาดผลักดันออกนอกประเทศ, ๓๔) เผยเหตุสอบตร. ตม.ปล>อยเขมร ลงใต9ฝ«กอาวุธ!, ๓๕) 

เด9งตม.สระแก9ว-ป`ตตานี ปล>อยเขมรฝ«กอาวุธภาคใต9, ๓๖) เจ9าหน9าที่คุมตัวครูตาดีกาเช่ือมโยงเหตุคาร+บอมบ+สงขลา, ๓๗) รวบแล9วมือบึมคาร+บอมบ+สงขลา ขณะที่โก-ลก 

โจรใต9ยังปaวนดักยิงตำรวจ, ๓๘) มทภ.4 ลงติดตาม-มอบนโยบายการนำเข9า-ส>งออกสินค9าการเกษตรด>านสะเดา-โกลก, ๓๙) อีโอดียะลาพบคนร9ายใช9ระเบิดซุกกล>องเหล็ก 

ดักบึมรถหุ9มเกราะที่บันนังสตา, ๔๐) เด9งฟeาผ>า 10 ตม. ทีส่ระแก9ว 7 นาย ป`ตตานีอีก 3 คน พิษเขมรมสุลิม, ๔๑) จับตาล็อก 11 เขมรฝ«กต>อสู9, ๔๒) คอลัมน+: ตีโฉบฉวย: 

ลับ ลวง พราง, ๔๓) คอลมัน+: บทความพเิศษ: แนวทางการแก9ป`ญหาความไม>สงบ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต9(ตอนที่2), ๔๔) มณฑลทหารบกที่ 46 

จัดงานรำลึกวันทหารผ>านศึก 3 กุมภาพนัธ+ 2562 เพื่อเชิดชูเกียรติวีรกรรมเหล>าทหารผู9กล9าปกปeองแผ>นดิน, ๔๕) ควบคุมครูตาดีกา เช่ือมโยงเหตุคาร+บอมส+สงขลา, ๔๖) 

สปส.กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดกิจกรรมพบปะโฆษกชาวบ9าน สร9างความเข9าใจในการร>วมกันแก9ไขปญ̀หาในพื้นที่, ๔๗) แม>ทัพภาคที่ 4 พบปะโฆษกชาวบ9าน 
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สร9างความเข9าใจในการร>วมกันแก9ไขปญ̀หาในพื้นที่  และ  ๔๘) เจ9าหน9าที่นำผู9ต9องหาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ คดีถล>มสถานียุทธศาสตร+กลาพอ เมื่อป^ 2549 

พร9อมเตรียมออกหมายจับเพิ่มเติมอีก 7 ราย,  

๑๒. การยกระดับคณุภาพชีวิต ๑) ภาพข>าว: ประชุมเครือข>าย, ๒) ขอนแก>นฮึ่มเชือดเผาอ9อยแก9ไขฝุaนพิษ, ๓) คอลมัน+: รอบกรุงปาร+ต้ี, ๔) 

'กคช.'โวป^'61ฟ`นกำไรกว>า1.7พันล9านจ>อชงบอร+ดไฟเขียวจอยต+โอเปอเรช่ัน, ๕) คอลัมน+: ทางคนทางข>าว: ตรวจเต9านม, ๖) 14 ป^ TK park 

ขับเคลื่อนสังคมแห>งการเรียนรู9ในยุคดิจิทลั, ๗) ชมหญิงตาบอดยอดนักสู9 ปก̀ผ9าคลมุศีรษะเลี้ยงชีพ, ๘) 'OKMD' ชูศูนย+เรยีนรู9แนวใหม>  และ  ๙) 

ขนส>งนราธิวาสจับรถยนต+ควันดำ,  

๑๓. การศึกษา ๑) ๒๕๖๒ เดินหน9าสร9างความเข9มแข็งคุณภาพการศึกษาชายแดนภาคใต9, ๒) ๒๕๖๒ เดินหน9าสร9างความเข9มแข็งคุณภาพการศึกษาชายแดนภาคใต9, ๓) 

ป`นน้ำใจ 'ร.ร.รุ>งเรืองอุปถัมภ+'ลดเหลื่อมล้ำคนจนเมอืงกรุง, ๔) คอลัมน+: แวดวงการศึกษา: มรภ.สงขลาจับมอืม.ซายน+, ๕) คอลัมน+: แวดวงการศึกษา: 

มรภ.สงขลาจับมอืม.ซายน+, ๖) นวัตกรสายอาชีวะ วช.ยกระดับคู>สายอุดมฯ, ๗) ศธ. น9อมนำศาสตร+พระราชา เข9าใจ เข9าถึง พัฒนา 

สร9างความเข9มแข็งการพัฒนาการศึกษาชายแดนใต9, ๘) ตลาดนัดแรงงานอาชีวะใต9-เหนือ, ๙) ป`นน้ำใจ 'รุ>งเรืองอุปถัมภ+' ลดเหลื่อมล้ำคนจนเมืองกรงุ, ๑๐) ภาพข>าว: 

เอสโซ> พร9อมพนักงานจิตอาสาจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร+และ มอบอุปกรณ+ทดลองวิทยาศาสตร+เพื่อน9อง ณ โรงเรยีนบ9านหนองสาหร>าย จ.กาญจนบรุี, ๑๑) 

คอลัมน+: สกู�ปพเิศษ: 'บิ๊กตู>'ใช9'iSEE App' ดูประวัติเด็กยากจน แก9ไขเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษารายคน, ๑๒) รมช.ศธ. 

ลงพื้นที่รบัฟ`งการนำเสนอผลการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดชายแดนใต9 ณ จังหวัดป`ตตานี  และ  ๑๓) 

ศูนย+ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต9 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต9,  

๑๔. ทุจริตคอร\รัปชั่น ๑) ป.ป.ช.ยกอทุธรณ+ "ปลัด อบต.ยะรม" ทุจริตงบดูงาน จบัตา ก.อบต.ยะลาสั่งฟ`น?, ๒) ปปช.มมีติให9ยกคำร9องอุทธรณ+ 

ถอดถอนปลัดอบต.ยะรมทจุริต  และ  ๓) ปปช.ยันมีมติช้ีมลูความผิด 'ปลัดอบต.ยะรม'ต้ังแต>ป^61,  

๑๕. สิทธิมนุษยชน PerMAS จัดวันมนุษยธรรมปาตานี ย้ำพลเรือนต9องได9รับการคุ9มครอง  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต2อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต2อสถานการณ\ จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพิ่มข้ึน จาก ๑.๘๖ ในสปัดาห+ที่แล9ว 

(๒๖ ม.ค. ๖๒ - ๑ ก.พ. ๖๒)  เป|น ๒.๓๕ ในสปัดาห+น้ี  ในมติิของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน 
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต2างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๒ – ๘ ก.พ. ๖๒ 
 
       ประเด็นทีม่ีการรายงานกว9างขวางที่สุดเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9 คือ หัวหน9าคณะพูดคุยฝaายที่มีความเห็นต>างจากรัฐไทยทีเ่รียกกลุ>มตัวเองว>า มาราปาตานี 

ประกาศยุติกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจงัหวัดชายแดนภาคใต9จนกว>าจะมรีัฐบาลใหม>ที่มาจากการเลือกต้ัง พร9อมเรียกร9องให9เปลี่ยนตัว พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต+ 

หัวหน9าคณะพูดคุยฝaายรัฐบาลไทย ขณะที่ ตันสร ีอับดุล ราฮิม นูร+ หัวหน9าผู9อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุย บอกว>า รู9สึกแปลกใจกับท>าทีของ พล.อ.อุดมชัย ที่ไม>

ร>วมพูดคุยเต็มคณะกบัมาราปาตานี 

       Benarnews.org เว็บไซต+ข>าวภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต9 รายงานข>าว ตำรวจตรวจคนเข9าเมืองเตรียมเนรเทศเยาวชนกัมพูชา ๑๘ คนที่ถูกควบคุมตัวจากปอเนาะ

ใน อ.มายอ จ.ป`ตตานี เมือ่วันที่ ๒๘ มกราคม ภายหลังศาลมีคำพิพากษาให9เนรเทศทั้งหมดกลับกัมพูชาในความผิดตามกฎหมายเข9าเมือง ทัง้อยู>เกินกำหนดที่ได9รับอนุญาต

ตามวีซ>า และหลบหนีเข9าเมืองโดยไม>มีหนังสอืเดินทาง ทางด9านผู9บังคับการตำรวจภูธร จ.ป`ตตานี เปiดเผยว>า ในการสอบปากคำเยาวชนกัมพูชาทัง้ ๑๘ คน โดยเจ9าหน9าที่

ทหาร ไม>พบหลักฐานที่บ>งช้ีว>าเยาวชนทั้ง ๑๘ คน เกี่ยวข9องกับขบวนการแบ>งแยกดินแดน จชต. 

 

๕.๑ bernama สำนักข>าวทางการมาเลเซีย รายงานเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ+ ว>า ความพยายามสร9างสันติสุขในจชต.ต9องหยุดชะงัก ด9วยเหตุที่กลุ>มมาราปาตานีประกาศพัก

การเจรจาทุกระดับกับตัวแทนรัฐบาลไทย  

มะสุกรี ฮารี หัวหน9าคณะพูดคุยฝaายมาราปาตานี แถลงว>า จะยุติการพูดคุยกบัตัวแทนรัฐบาลไทยจนกว>าการเลอืกต้ังทั่วไปจะเสร็จสิ้นลง เน่ืองจากไม>พอใจทัศนะคติของ

พล.อ.อุดมชัย หัวหน9าคณะพูดคุยตัวแทนรัฐบาลไทย 

มะสุกรี บอกว>า คณะพูดคุยของทั้งสองฝaายเดินทางมาถึงกรงุกัวลัมเปอร+ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ+ เพื่อพบปะแนะนำตัวซึง่กนัและกัน แต>ก็ได9รับการบอกกล>าวว>าพลเอกอุดมชัย 

จะพบกับมะสกุรี เพียงคนเดียวตามลำพัง 

 

(Efforts to find peace in southern Thailand have been thrown into disarray following the decision by the dialogue panel of Majlis Syura Patani 

(Mara Patani) to suspend all peace dialogue meetings with the Thai government. 
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Its head of dialogue panel, Shukri Hari, said the decision to suspend the talks until after the conclusion of the country’s March general election, 

followed the group’s disappointment with the attitude shown by the head of Thai peace panel General Udomchai Thammasarorat. 

 

“Both Mara Patani and the Thai dialogue teams arrived in Kuala Lumpur on Feb 2 for the introductory meeting. However, we were informed 

that the Head of Thai panel, General Udomchai would not attend the meeting. He would only meet me personally and separately.) 

 

ที่มาข9อมลู ; http://bernama.com/en/news.php?id=1691380 

 

๕.๑.๑ ต>อมา benarnews.org รายงานเมือ่วันที่ ๔ กุมภาพันธ+ ว>า ผู9อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยซึ่งเป|นตัวแทนรัฐบาลมาเลเซีย รู9สึกแปลกใจกบัท>าทีของพลเอก

อุดมชัย  

นายอับดุล ราฮมิ นูร+ ผู9อำนวยความสะดวกของมาเลเซีย ได9กล>าวแก>เบนาร+นิวส+ ว>า ทั้งคณะพูดคุยของฝaายไทย ที่นำโดยพลเอกอุดมชัย และสมาชิกคณะพูดคุยของมาราปา

ตานีห9าหกคน ที่นำโดยอสุตาซมะสกุรี มีกำหนดพบปะสนทนากันในมาเลเซียเมื่อวันอาทิตย+ แต>พลเอกอุดมชัยกลับไม>มาพบ เพียงแต>กล>าวผ>านทางผู9อำนวยความสะดวก

เมื่อคืนวันเสาร+ว>า จะพบกับหัวหน9าคณะพูดคุยของมาราปาตานี คือ อุสตาซมะสกุรี เพียงคนเดียว แม9ว>าคนอื่นๆ จะรอสนทนาอยู>ด9วยก็ตาม 

“ต9องย้ำว>าเป|นการสนทนา ไม>ใช>การเจรจา... ดังน้ัน คำร9องขอน้ี เป|นสิง่ที่แปลกต>อกลุ>มแบ>งแยกดินแดนและต>อผมด9วย เป|นพฤติกรรมที่แปลกของท>านอุดมชัย ซึ่งผมตกใจ 

เป|นเรื่องปกติที่สมาชิกในคณะทุกคนต9องพบปะกัน รวมทัง้หวัหน9าคณะพูดคุย” นายราฮิม นูร+ กล>าว 

อับดุล ราฮมิ นูร+ กล>าวอกีว>า ข้ึนอยู>กับทั้งสองฝaายในการพิจารณาว>าพวกเขาจะพบกันเมื่อใด และบทบาทของเขาเป|นหน่ึงในผู9อำนวยความสะดวก การยกเลิกการประชุม

ของ พลเอกอุดมชัยน้ัน อาจมาจากเจ9าหน9าที่ทางการระดับสงูของไทย 
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“ท>านอุดมชัยบอกกับทีมมาเลเซียว>า เขาทำเช>นน้ัน เพราะพลเอกประยุทธ+ จันทร+โอชา นายกรัฐมนตรี ต9องการให9เขาทำ” นายราฮิม นูร+กล>าว 

และนายราฮมิ นูร+ ยังกล>าวถึง การที่พลเอกอุดมชัยอ9างการเดินทางมาเพื่อพบกับเขาเท>าน้ัน โดยไม>มกีารพบกลุ>มผู9เห็นต>างแบ>งแยกดินแดน ว>า 

 

“หากพลเอกอุดมชัย จะมาพบผมเท>าน้ัน ทำไมต9องพาคณะผู9แทนทัง้คณะ มาเพื่อพกัเพียงคืนเดียว ในกัวลาลัมเปอร+” นายราฮิม นูร+ บอกกับเบนาร+นิวส+ 

การตัดสินใจของคณะผู9แทนไทย ทำเพือ่ชะลอการเจรจา นายชาห+ริมัน ล็อกแมน นักวิเคราะห+อาวุโส สถาบันยุทธศาสตร+และการศึกษาระหว>างประเทศ ในกัวลาลัมเปอร+ 

กล>าว 

“และอาจจะทำเพราะได9รบัคำแนะนำจากผู9นำทางการเมืองของพลเอกอุดมชัยเท>าน้ัน ไม>ว>าจะด9วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงการเลือกต้ังทั่วไปทีก่ำลงัจะมาถึง” นายชาห+รมิัน 

เผยแก>เบนาร+นิวส+ 

“ไม>ว>าในกรณีใด มาเลเซียควรส>งสัญญาณที่ชัดเจนถึงประเทศไทยว>า ทางมาเลเซียจะอำนวยความสะดวกแก>การพูดคุยฯ น้ี ต>อเมื่อฝaายไทยจริงจงักับพวกเขา และจะได9ไม>

เสียเวลาของเราในอนาคต” 

ในเรื่องน้ี พลเอกอุดมชัย อธิบายแก>เบนาร+นิวส+ว>า สาเหตุที่ตนไม>ได9ร>วมการสนทนาเต็มคณะกับมาราตานีเมื่อวันอาทิตย+ที่ผ>านมาน้ัน เป|นเพราะว>ามีวัตถุประสงค+ในการ

เดินทางเพื่อพบปะกับผู9อำนวยความสะดวกเท>าน้ัน รวมทัง้ ตนได9วางหลักการพูดคุยไว9ว>า จะใช9การสนทนาอย>างไม>เป|นทางการกับทกุกลุ>ม ก>อนทีจ่ะมกีารพูดคุยอย>างเป|น

ทางการ 

พลเอกอุดมชัย กล>าวอีกว>า ตนได9เสนอให9นายมะสุกรี ฮารี หวัหน9าคณะของมาราปาตานี เข9าพบเพื่อแยกสนทนา แต>นายมะสุกรีกลับไม>ยอมรบัและได9ออกวิดีโอคลปิ 

ประกาศขอยุติการพูดคุย จนกว>าจะมรีัฐบาลที่มาจากการเลอืกต้ัง และขอให9เปลีย่นตัวหัวหน9าคณะพูดคุยฝaายไทย 
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"ผมยืนยันว>า ผมพร9อมคุยกับทกุกลุ>มอย>างเท>าเทียมกัน แต>ต9องเป|นการพูดคุยกันอย>างไม>เป|นทางการ ส>วนการพูดคุยอย>างเป|นทางการต9องผ>านข้ันตอนของคณะทำงาน

เทคนิคเสียก>อน เพื่อกำหนดประเด็นพูดคุย จะได9ไม>ต9องมาเสียเวลาทะเลาะกันในบางเรือ่งทีส่ามารถตกลงกันก>อนได9 ข9อเทจ็จริงกม็ีอยู>เท>าน้ี" พลเอกอุดมชัย กล>าว 

ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/thai/news/TH-peace-talks-02042019151158.html 

 

๕.๑.๒ malaysiakini.com สื่อมาเลเซียอ9างคำพูดของตันสรอีับดุล ราฮมิ นูร+ ระบุว>า กลุ>มมาราปาตานีมีความรู9สกึต>อท>าทีของพลเอกอุดมชัยที่ไม>ยอมเข9าร>วมพดูคุยเต็ม

คณะกับมาราปาตานี เป|นสิ่งสะท9อนความไม>จรงิใจต>อกระบวนการพูดคุยของพลเอกอุดมชัย 

("So, for the separatist groups, they viewed Udomchai's attitude as lacking in sincerity (to have a dialogue)," said Rahim.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.malaysiakini.com/news/462784 

 

๕.๒ benarnew.org รายงานเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ+ ว>า เยาวชนชาวกัมพูชา ๑๘ คนที่ถูกจับกุมตัวจากปอเนาะ๒ แห>งในอ.มายอ จ.ป`ตตานี ซึ่งรวมการจับกุมเยาวชน ๑๑ 

คนที่ปอเนาะแห>งหน่ึงเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม เน่ืองจากเจ9าหน9าที่สงสัยว>าอาจมีความเกี่ยวข9องกบักลุ>มผู9ก>อความไม>สงบ ด9วยเหตุทีม่กีารฝ«กการต>อสู9ด9วยมอืเปล>าในยามวิกาล

ทั้งหมดจะถูกเนรเทศกลับกัมพูชาตามคำสัง่ศาล  

ผู9บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดป`ตตานี บอกกบัเบนาร+นิวส+ ว>า การสอบปากคำเยาวชนกัมพูชาทั้ง ๑๘ คนโดยเจ9าหน9าที่ทหารไม>พบหลักฐานที่ทำให9เช่ือได9ว>า เยาวชนกัมพูชา

กลุ>มน้ีมีพฤติการณ+เกี่ยวข9องหรือสนับสนุนกลุ>มผู9ก>อความไม>สงบ 

ทั้งน้ีเยาวชนกัมพูชากลุ>มน้ีจำนวน ๑๔ คน มีความผิดพำนักในประเทศไทยเกินกว>าที่ได9รบัอนุญาตตามวีซ>า และเข9าเมืองผิดกฏหมาย 
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ส>วนเยาวชนอีก ๔ คนที่มีเอกสารเข9าเมอืงถูกต9องขณะน้ีอยู>ในความดูแลของตำรวจตรวจคนเข9าเมือง 

ก>อนหน9าน้ีเมื่อป^ ๒๕๔๗ ทางการได9มีคำสั่งปiดโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม ที่เรียกกันว>าปอเนาะญีฮาด ที่อ.ยะหริง่ จ.ป`ตตานี เน่ืองจากผู9บรหิารโรงเรียนตกเป|นผู9หา

มีการกระทำความผิดปล>อยให9กลุ>มผู9ก>อความไม>สงบใช9พื้นทีใ่นปอเนาะเป|นสถานที่ฝ«กการใช9อาวุธ 

(Authorities in the insurgency-stricken Thai Deep South said Thursday they had found no evidence so far to charge 18 Cambodian Muslims in 

custody over suspected rebel links, but most were indicted for immigration violations. 

The 15 men and three boys were picked up during raids since Jan. 28 at two Islamic Pondok schools in Mayo district, Pattani province, on 

suspicion of training to join separatist insurgents in Thailand’s mainly Muslim southern border region, officials said. They said all 18 would be 

sent back to Cambodia. 

“Whether they have links with the BRN or not, it’s not immediately known. That needs in-depth investigation,” Col. Pramote Prom-in, the 

spokesman for the Internal Security Operations Command-4 (ISOC-4), the Thai military command in the Deep South, told BenarNews. 

He was referring to the National Revolutionary Front (BRN), the most powerful of insurgent groups in the region, which is suspected of carrying 

out frequent attacks. 

Fourteen of the Cambodians were being held at the Pattani Prison while awaiting prosecution over alleged violations of Thai immigration law, 

including entering the country without proper papers or overstaying their visas, the district police chief in Mayo said. 

Of the remaining four, the three minors were confined to a local boys’ home, while a Cambodian man with valid papers was in the care of 

immigration police, the chief said. 
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“During military interrogation, they did not show any signs which could lead to us to believe that they support insurgents. They came to learn 

and hope to have leadership [skills] when they go back home,” Maj. Gen. Piyawat Chalermsri, the Pattani provincial police chief, told 

BenarNews. 

The arrests of the Cambodians began on Jan. 28, when Thai security forces rounded up a first batch of 11 while catching them allegedly 

practicing martial arts and bare-handed fighting late at night in the yard at the Pondok Al-Falah Pattani in Mayo. 

The other seven were arrested from another Pondok school in the district on Monday, officials said. 

All 18 were interrogated at a military camp before being transferred to police custody on Wednesday, according to the authorities. 

That same day, 13 of the Cambodians were indicted at a Pattani municipal court for staying in Thailand after their visas had expired, while a 

14th Cambodian was charged for illegal entry. 

“We brought them to the municipal court, which indicted them. They will be tried on Friday and Monday and, hopefully, they all can be sent 

back next week,” Komkrit Srisong, the Mayo police chief, said. 

In 2004, Thai authorities shut down the Jihad Witaya School, a Muslim campus in Pattani’s Yaring district, over suspicion that its administrators 

were allowing insurgents to use its grounds for weapons training.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/english/news/thai/Deep-South-Cambodians-02072019135534.html 

 
 


