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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๑๒ - ๑๘ ม.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ๒๕๐ ข>าว จากที่ม ี๒๘๖ 

ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๕ - ๑๑ ม.ค. ๖๒) ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกับ จชต. มีข>าวเชิงลบ ๘๐ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๓๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๕ - ๑๑ ม.ค. ๖๒)  

          ภาพข2าวสำคญัเชิงลบ ได*แก2  

๑. การพูดคุยเพ่ือสันติสุข: ๑) 'คอซารี' คุมบีอาร+เอ็น โชว+ปZวนใต9ก>อนพูดคุย และ ๒) กดดันดูนเลาะ - เร>งป]ดเกมพูดคุยสันติสุข" เงื่อนไข "ปลุก" ไฟใต9โชน 

๒. เหตุร*ายรายวัน: ๑) โจรใต9ลอบวางระเบิด ทหารพรานเจบ็ ๕ นาย ขณะออกลาดตระเวนสุไหงปาดี, ๒) นาทีโจรใต9แต>งทหารพราน กราดยิง สภ.นาประดู>/ตร.ดับ 

๑, ๓) ปcตตานี ลอบวางระเบิด รปภ.คร,ู ๔) คนร9ายยิงถล>มวัดที่นราธิวาส พระสงฆ+มรณภาพ ๓ เจ็บ ๑, และ ๕) ประกบยิงอิหม>ามรอืเสาะดับ 

         ภาพข2าวสำคญัเชิงบวก ได*แก2  

๑. สิทธิมนุษยชน: ๑) 'ยูนิเซฟ' ออกแถลงการณ+ต>อเหตุรุนแรงใน ร.ร.บ9านบูโกะ จ.ปcตตานี และผลกระทบต>อเด็ก, ๒) 'ผสานวัฒนธรรม' ช้ีใช9อาวุธในโรงเรียน-

แขวนคอเจ9าของรถคาร+บอมผิดทัง้ต>อกฎหมายในประเทศ และสากล  และ  ๓) กรรมการสิทธิฯ ประณามการก>อเหตุฆาตกรรม และลอบวางระเบิดคาร+บอมบ+หน9าหน>วย 

ตชด. สงขลา 

๒. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) ผนึกทหารช>วยปcjนผู9ส>งออก, ๒) ถนนยางทั่วประเทศดีเดย+ กุมภาฯ น้ี, ๓) มรภ.ยะลา ดึงภาคีผลักดัน หมู>บ9าน เพือ่การ 

ท>องเที่ยว 

๓. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยWสิน: ๑) สงขลาผวายกระดับ รปภ. ข้ันสูงสุด, ๒) ป]ดล9อมวิสามญั ๒ คนร9าย กบดานหลงัเหตุยิง ๔ อส., ๓) 

จ>อหมายจบั ๖ คนยิงโรงพกันาประดู>รวบเพิ่มคาร+บอมบ+, ๔) ปcตตานี-สอบ ๕ ผู9ต9องสงสัย แฝงตัวยิง ๔ อส.ในโรงเรียน, ๕) กองกำลังผสม ปะทะเดือดวิสามัญคนร9ายดับ ๑ 

หนีได9 ๔, ๖) ผบ.ทบ.ฉะแกoงปZวนใต9 "ก>อการร9าย" สั่งจนท.พร9อมใช9อาวุธทุกอิริยาบถ และ ๗) พ.อ.อุ9มเด็กหญงิ ๙ ขวบหนีห>ากระสุนปะทะ จบัตาย ๒ ศพโจรใต9  

๔. ยาเสพติด: ๑) ประหารชีวิตหนุ>มลูกครึ่งแกoงขนไอซ+หนัก ๔๐๐ กิโล, ๒) ตร.หาดใหญ> จับยาเสพติดล็อตใหญ>มลูค>าเกือบ ๔๐ ล9าน, ๓) ปส.ขยายผลยึดยาบ9า ๕ 

หมื่นเม็ด เครือข>ายนายเบนซ+, ๔) ค>ายพักพิง, ๕) รวบหนุ>มนอนเฝqายาบ9า ไอซ+ มูลค>าเกือบ ๑๐ ล9าน รอลำเลียงส>งลูกค9า และ ๖) ตร.หาดใหญ>จับยาบ9า ๑๗๐,๐๐๐ เม็ด 
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๕. การเมือง: ๑) 'เพื่อคนไทย' ถกวางยุทธศาสตร+ชายแดนใต9 หนาวหนักมั่นใจปcกธง 'ยะลา-นราธิวาส', ๒) 'พรรคประชาชาติ' ลุยยะลา แจงนโยบาย 

มุ>งนำความสงบสุขสู>ชายแดนใต9, ๓) คอลัมน+: ตลาดความคิดรุ>นใหม>การเมือง: ชู'คนในพื้นที่'แก9ปcญหาไฟใต9อาณีซา อัสสัมตุลา, ๔) วิษณุช้ีเหมาะสมทีสุ่ด – คาด 

พ.ร.ฎ.เลือกต้ัง ประกาศสปัดาห+หน9า รัฐขานรบั   

          จากสถานการณ+ข>าวดังที่กล>าวข9างต9น ส>งผลให9การรบัรู9เชิงบวกทีม่ีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จาก ๒.๖๗ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๑๒ - ๑๘ ม.ค. ๖๒) เปwน 

๑.๗๗ ในสัปดาห+น้ี   

       ในส2วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต2างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๑๒ – ๑๘ ม.ค. ๖๒ ดังน้ี 

 เหตุการณ+คนร9ายสวมชุดดำบกุกราดยิงพระครูประโชติรัตนานุรักษ+ เจ9าอาวาสวัดโตกโกหรือวัดรัตนานุภาพ อำเภอสุไหงปาดี จ.นราธิวาส เมือ่ค่ำวันศุกร+ที่ ๑๘ 

มกราคม ๒๕๖๒ เปwนเหตุให9เจ9าอาวาส และผู9ช>วยเจ9าอาวาสเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ และพระอีก ๒ รูป ได9รับบาดเจ็บ เปwนข>าวใหญ>ที่สำนักระดับโลกให9ความสำคัญรายงาน

เหตุการณ+น้ี คือสำนักข>าว Reuters , AFP และสำนักข>าวซนิหัวของทางการจีน รวมทั้งสื่อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต9 โดยเฉพาะสื่อมาเลเซีย สิงคโปร+ และเว็บไซต+

ข>าวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต9และเอเชียใต9 คือ Benarnews.org  

       ขณะเดียวกัน Human Right Watch องค+กรสิทธิมนุษยชนที่มีสำนักงานใหญ>ทีม่หานครนิวยอร+ค สหรัฐอเมริกา ก็ออกแถลงการณ+ประนามกลุ>มคนร9าย ว>า เปwนการ

กระทำที่เข9าข>ายอาชญากรสงคราม เน่ืองจากการทำร9ายนักบวช และพลเรือนเปwนการกระทำทีเ่ข9าข>ายละเมิดกฏแห>งสงคราม ทั้งน้ีนับต้ังแต>มีการใช9อาวุธก>อเหตุไม>สงบใน

เดือนมกราคม ๒๕๔๗ เปwนต9นมา ผู9ก>อความไม>สงบสมาชิกขบวนการแนวร>วมปฏิวัติแห>งชาติมลายูปcตตานี หรือ BRN ได9พุงเปqาประทุษร9ายต>อพระภิกษุซึ่งพวกเขามีทัศนะ

คติว>า เปwนสัญลักษณ+การกดข่ีของรัฐไทย โดยมกีารสังหารพระภิกษุทั้งสิ้น ๒๓ รูป และได9รับบาดเจ็บอีก ๒๐ รปู  

       ทางการรัฐเปอร+ลิส และเคดาห+ ออกมาตรการคุมเข9มระวังการแพร>ระบาดของไวรสัชิคุนกุนยา เตือนชาวมาเลเซียทีเ่ดินทางไปที ่อ.หาดใหญ> จ.สงขลา หากมีอาการ

ผิดปรกติปวดหัว เปwนไข9 ให9พบแพทย+ทันที พร9อมทัง้ติดต้ังเครื่องสแกนอุณหภูมริ>างกายตามด>านชายแดน ทั้งน้ีมาตรการเข9มงวดเกิดข้ึนภายหลงัมขี>าวพบการแพร>ระบาด

ของไวรัสชิคุนกุนยา ที ่อ.หาดใหญ> 
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๒. ผลการวิเคราะหWสารสนเทศด*านการประชาสมัพันธW ประจำวันท่ี ๑๒ – ๑๘ ม.ค. ๖๒ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข2าวเชิงบวก และประเด็นข2าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๑๒ - ๑๘ ม.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก (เส9นทบึสเีขียว) ๒๕๐ ข>าว จากที่ม ี ๒๘๖ ข>าวในสปัดาห+ที่แล9ว (๕ - ๑๑ ม.ค. ๖๒) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกบั จชต. (เส9นทึบสีแดง) มีข>าวเชิงลบ ๘๐ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีม่ ี๓๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๕ - ๑๑ 

ม.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน 
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๒.๒ ค2าสัดส2วนระหว2างข2าวเชิงบวก และข2าวเชิงลบ 

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

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

2019-01-05 57 1 57 

2019-01-06 51 0 51 

2019-01-07 44 0 44 

2019-01-08 27 5 5.4 

2019-01-09 33 0 33 

2019-01-10 43 3 14.33 

2019-01-11 31 22 1.41 

 40.86 4.86 8.41 

2019-01-12 65 8 8.13 

2019-01-13 31 7 4.43 

2019-01-14 27 19 1.42 

2019-01-15 36 16 2.25 

2019-01-16 28 5 5.6 

2019-01-17 33 7 4.71 

2019-01-18 30 18 1.67 

 35.71 11.43 3.12 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ2งเล็ง ในช2วงวันท่ี ๑๒ – ๑๘ ม.ค. ๖๒ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช>วงวันที่ ๑๒ - ๑๘ ม.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพือ่สันติสุข ๑ ข>าว จากที่มี ๑๗ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๕ - ๑๑ ม.ค. ๖๒) ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี) 

สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกบั จชต. มขี>าวเชิงลบฯ ๙ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ไม>มี 

ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๕ - ๑๑ ม.ค. ๖๒) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> คณะพูดคุยฯ รับฟcงความเห็นประชาชน 

ต>อการขับเคลื่อนการพูดคุยเพื่อสันติสุข ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) 'คอซารี'คุมบีอาร+เอ็น โชว+ปZวนใต9ก>อนพูดคุย, ๒) ถอดรหสัลายพราง: 'ไทย'งมโข>ง'บีอาร+เอ็น'เล>นซ>อนแอบ, 

๓) กดดันดูนเลาะ - เร>งป]ดเกมพูดคุยสันติสุข" เงื่อนไข "ปลุก" ไฟใต9โชน, ๔) ส>องเหตุ'ไฟใต9'ถ่ียิบ กระเพื่อมเจรจา'สันติสุข' และ ๕) 

ผ>ารหัสไฟใต9โชนอีกจากรัวฆ>าโตoะอิหม>ามคาร+บอมบ+ - ยิงใน ร.ร. ช้ีปมกดดันบีอาร+เอ็น  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๑๒ - ๑๘ ม.ค. ๖๒ มขี>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๓๕ ข>าว จากที่ม ี๑๘ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๕ - ๑๑ ม.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

เพิ่มข้ึน ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) Disguised gunmen kill four volunteers guarding Thai school, ๒) โจรใต9ลอบวางระเบิด ทหารพรานเจบ็ ๕ 

นาย ขณะออกลาดตระเวนสุไหงปาดี, ๓) นาทโีจรใต9แต>งทหารพราน กราดยิง สภ.นาประดู>/ตร.ดับ ๑, ๔) บึม้ ๒ จุด เจบ็ ๗ สาหัส ๒, ๕) ปcตตานี ลอบวางระเบิด รปภ.คร,ู 

๖) คนร9ายยิงถล>มวัดที่นราธิวาส พระสงฆ+มรณภาพ ๓ เจบ็ ๑, และ ๗) ประกบยิงอหิม>ามรือเสาะดับ 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๑๒ - ๑๘ ม.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการเมอืงเกี่ยวกับ จชต. จำนวน ๑๑ ข>าว จากที่ม ี๑๔ ข>าวในสปัดาห+ที่แล9ว (๕ - ๑๑ ม.ค. ๖๒) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๙ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๕ - ๑๑ ม.ค. ๖๒) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) 'เพื่อคนไทย' ถกวางยุทธศาสตร+ชายแดนใต9 หนาวหนักมั่นใจปcกธง 'ยะลา-นราธิวาส', ๒) 

'พรรคประชาชาติ' ลุยยะลา แจงนโยบาย มุ>งนำความสงบสขุสู>ชายแดนใต9, ๓) คอลมัน+: ตลาดความคิดรุ>นใหม>การเมือง: ชู'คนในพื้นที่'แก9ปcญหาไฟใต9อาณีซา อัสสัมตุลา, ๔) 

วิษณุช้ีเหมาะสมที่สุด – คาด พ.ร.ฎ.เลือกต้ัง ประกาศสปัดาห+หน9า รัฐขานรับ ๒๔ มี.ค. และ ๕) สุดโหด คนร9าย จ>อยิงหวั ว>าที่ผู9สมัคร ส.ส.ดับพร9อมเมีย ที่ยะลา 

ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) นศ.ปcตตานี-ขอนแก>น-สกลนครย้ำ "ไม>เลื่อนเลือกต้ัง" และ ๒) คอลัมน+: ทิง้หมัดเข9ามุม: จนกว>าภาคใต9สงบดีไหม 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยWสิน 

 
ในช>วงวันที่ ๑๒ - ๑๘ ม.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๕๘ ข>าว จากที่ม ี๓๕ ข>าวในสปัดาห+ที่แล9ว (๕ - ๑๑ ม.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ  เพิ่มข้ึน ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๒๐ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีม่ี ๖ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๕ - ๑๑ ม.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน 

ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) สงขลาผวายกระดับ รปภ. ข้ันสูงสุด, ๒) ป]ดล9อมวิสามัญ ๒ คนร9าย กบดานหลังเหตุยิง ๔ อส., ๓) จ>อหมายจบั ๖ 

คนยิงโรงพักนาประดู>รวบเพิม่คาร+บอมบ+, ๔) ปcตตานี-สอบ ๕ ผู9ต9องสงสัย แฝงตัวยิง ๔ อส.ในโรงเรียน, ๕) กองกำลงัผสม ปะทะเดือดวิสามญัคนร9ายดับ ๑ หนีได9 ๔, ๖) 

ผบ.ทบ.ฉะแกoงปZวนใต9 "ก>อการร9าย" สั่งจนท.พร9อมใช9อาวุธทุกอิริยาบถ, ๗) พ.อ.อุ9มเด็กหญิง ๙ ขวบหนีห>ากระสุนปะทะ จับตาย ๒ ศพโจรใต9, ๘) แม>ทัพภาคที่ 4 

สั่งผนึกกำลังทกุภาคส>วน ผู9นำท9องที่ ผู9นำท9องถ่ินกำนัน ผู9ใหญ>บ9าน x-ray พื้นที่ไม>ให9เปwนที่พกัพิงผู9ก>อเหตุ, ๙) มทภ. 4 ร>วมประชุมหารือความร>วมมอื กับ ผู9นำท9องถ่ิน 

และผู9นำศาสนา เพื่อแก9ไขปcญหาในพื้นที่ อำเภอยะรัง จงัหวัดปcตตานี, ๑๐) กองอำนวยการรกัษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส>วนหน9า ช้ีแจง 

การบงัคับกฎหมายจบักุมผู9ต9องสงสัย และปะทะกบัคนร9ายในพื้นที่ บ9านท>าด>าน ตำบลตะโละกะโปร+ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปcตตานี ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) 'ประมาท-

ขาดวินัย' ยกเครื่องใหญ>ยุทธวิธีดับไฟใต9 และ ๒) ไฟใต9จะดับอย>างไร?ตราบใดทัง้นาย-ลูกน9อง ยังรบแบบไร9เปqาหมาย  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๑๒ - ๑๘ ม.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๖ ข>าว จากที่ม ี๒๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๕ - ๑๑ ม.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกจิฯ มขี>าวเชิงลบ ๑ ข>าว จากที่ม ี๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๕ - ๑๑ ม.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ค>อนข9า

สงคงที ่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ผนึกทหารช>วยปcjนผู9ส>งออก, ๒) ถนนยางทั่วปท.ดีเดย+กมุภาฯน้ี, ๓) คอลัมน+: สัมภาษณ+: 'พชระ โง9ว' นำธง UNiBOT รง.'แขนกล' 

สัญชาติไทยตีตลาดโลก และ ๔) มรภ.ยะลา ดึงภาคีผลกัดันหมู>บ9านเพื่อการท>องเที่ยว ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> คอลัมน+: เรารักอาเซียน: เขต ศก.พิเศษชายแดน ถูกลืม?  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันที่ ๑๒ - ๑๘ ม.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๑๓ ข>าวจากที่ม ี๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๕ - ๑๑ ม.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด มขี>าวเชิงลบ ๖ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ไม>มีข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๕ - ๑๑ ม.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

เพิ่มข้ึน ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ประหารชีวิตหนุ>มลูกครึง่แกoงขนไอซ+หนัก ๔๐๐ กิโล, ๒) ตร.หาดใหญ> จับยาเสพติดล็อตใหญ>มลูค>าเกือบ ๔๐ ล9าน, ๓) 

ปส.ขยายผลยึดยาบ9า ๕ หมื่นเม็ด เครือข>ายนายเบนซ+, ๔) ค>ายพักพิง, ๕) รวบหนุ>มนอนเฝqายาบ9า ไอซ+ มลูค>าเกือบ ๑๐ ล9าน รอลำเลียงส>งลูกค9า และ ๗) 

ตร.หาดใหญ>จบัยาบ9า ๑๗๐,๐๐๐ เม็ด ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> สาวเครียดแท9งลูกร9องทหาร อ9างตร.ยัดยารีดเงินครึง่ล9าน  
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

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

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันที่ ๑๒ – ๑๘ ม.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารงุขวัญกําลงัพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๑๒ – ๑๘ ม.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปcญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคบัใช*กฎหมาย 

             ในช>วงวันที่ ๑๒ – ๑๘ ม.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย 
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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

การพดูคยุเพื,อสนัตสิุขุ 

เหตรุ้ายรายวนั 

การเมือง 

การรักษาความปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สนิ 

การเยียวยา 

เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ 

การยกระดบัคณุภาพชีวิต 

กีฬา 

วฒันธรรม และวิถีชีวิต 

ยาเสพตดิ 

ความร่วมมือของภาคประชาชน 

การศกึษา 

การบํารุงขวญักําลงัพล 

การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉนัท์ 

การชว่ยเหลือประชาชน 
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ประเด็นข2าวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ๑) โจรใต9รัวยิงโรงพักตำรวจพลีชีพ1นาย ล9างแค9นแทนเพื่อน วงจรป]ดจบัภาพชัด, ๒) Disguised gunmen kill four volunteers guarding Thai 

school, ๓) โจรใต9ลอบวางระเบิด ทหารพรานเจบ็ 5 นาย ขณะออกลาดตระเวนสุไหงปาดี, ๔) โจรใต9กดระเบิดซุกเสาไฟที่หนองจกิ โดนตร.ชุดรปภ.ครูขาขาดสาหสั 2 

นาย, ๕) อุกอาจ! ข่ีจยย.ประกบรัว 4 นัดซ9อน ดับโตoะอิหม>าม ตร.ขอเวลาล>าคนร9าย, ๖) คนร9ายกราดยิงสภ.นาประดู> ตำรวจเสียชีวิต1นาย, ๗) ด>วน! โจรใต9 ยิงถล>ม 

สภ.นาประดู> ปcตตานี ส.ต.อ.เสียชีวิต 1, ๘) ใต9บุกโรงพกั ฆ>าตำรวจคาปqอม โจรชุดดำกราดยิง ยึดป£น-ลอยนวล, ๙) โจรใต9บุกถล>มโรงพักฆ>าส.ต.อ.คาปqอม, ๑๐) ฆ>าพระ 2 

ศพ สะเทือนชาวพุทธ โจรใต9ทมิฬ กว>า 10 คนแต>งชุดดำบุกวัด, ๑๑) บุกโรงพกั!รัวฆ>าตร.แค9นวิฯ 2 ศพ, ๑๒) อุกอาจ!ยิงถล>มตอนเที่ยง โรงพกันาประดู>'ตร.'ดับ1, ๑๓) 

ปZวน'นราฯ-ปcตตานี'! ลอบวาง'บึ้ม'ใส>จนท. 'ตร.-ทหารพราน'เจ็บ, ๑๔) มุ>งเอาชีวิต'โจรใต9'กดบึ้ม2จว.พร9อมกัน 'ตร.-ทหาร'เจ็บ6, ๑๕) นาทีโจรใต9แต>งทหารพราน 

กราดยิงสภ.นาประดู>/ตร.ดับ1, ๑๖) เหมิเกริม! 6คนร9ายยิงถล>มโรงพกัปcตตานี ตำรวจพลีชีพ 1 นาย, ๑๗) อุกอาจ!ยิงถล>มสภ.นาประดู> ตร.ทำหน9าทีเ่สียชีวิต1ราย, ๑๘) 

โจรใต9รัวยิงโรงพัก ตำรวจพลีชีพ1นาย ล9างแค9นแทนเพื่อน, ๑๙) ถล>มวัด-ฆ>าพระสุไหงปาดี เช่ือโจรใต9แก9แค9นระดมจนท.ล>า, ๒๐) เดลินิวส+ 19 ม.ค. 

โจรใต9ยิงถล>มวัดฆ>าเจ9าคณะอำเภอ-พระ, ๒๑) บึ้ม 2 จุด เจบ็ 7 สาหัส 2 ปะทะจะแนะวิสามัญฯ 1 ศพ, ๒๒) ถล>มโรงพกัที่ปcตตานี-ตร.สังเวยชีวิต, ๒๓) 

ถล>มโรงพักตร.ใต9สงัเวย, ๒๔) ใต9ระอ-ุบุกกุฏิยิงกราด ถล>ม'วัด' พระมรณภาพ4รปู, ๒๕) อุกอาจ!ยิงถล>มตอนเที่ยงโรงพักนาประดู>'ตร.'ดับ1, ๒๖) คนร9ายวางระเบิด ปcตตานี-

นราธิวาส จนท.บาดเจบ็สาหสั, ๒๗) ปcตตานี ลอบวางระเบดิ รปภ.ครู, ๒๘) คนร9ายยิงถล>มวัดที่นราธิวาส พระสงฆ+มรณภาพ 3 เจ็บ 1, ๒๙) ด>วน ยิงถล>ม สภ.นาประดู> 

ส.ต.อ.เสียชีวิต 1 นาย, ๓๐) ประกบยิงอหิม>ามรือเสาะดับ, ๓๑) ใต9ระอุบุก'สภ.นาประดู>'ยิง'ส.ต.อ.'ดับ-ชิงป£นหนี, ๓๒) คอลัมน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: 

ยิงโตoะอิหม>ามที่นราธิวาส, ๓๓) 6โจรใต9แต>งคล9ายทหาร ถล>มโรงพัก จ>อยิงส.ต.อ.ตายอนาถ, ๓๔) ตร.พลีชีพคาปqอม โจรใต9เหิมถล>มโรงพกั  และ  ๓๕) 

โจรใต9ทมิฬยิงถล>มวัด ฆ>าเจ9าคณะอำเภอ-พระดับ2  

๒. การเจรจาเพ่ือสันติ ๑) 'คอซารี'คุมบีอาร+เอ็น โชว+ปZวนใต9ก>อนพูดคุย, ๒) ถอดรหัสลายพราง: 'ไทย'งมโข>ง'บีอาร+เอ็น'เล>นซ>อนแอบ, ๓) 'เร>งป]ดเกมพูดคุยสันติสุข' เงื่อนไข 

'ปลุก' ไฟใต9โชน, ๔) กดดันดูนเลาะ - เร>งป]ดเกมพูดคุยสันติสุข" เงื่อนไข "ปลุก" ไฟใต9โชน, ๕) ส>องเหตุ'ไฟใต9'ถ่ียิบ กระเพื่อมเจรจา'สันติสุข', ๖) ส>องเหตุ'ไฟใต9'ถ่ียิบ 

กระเพื่อมเจรจา'สันติสุข', ๗) เร>งป]ดเกมพูดคุยสันติสุข เงื่อนไข'ปลุกไฟใต9โชน', ๘) คอลมัน+: อาชญากรรม: ผ>ารหัสไฟใต9โชนอีกจากรัวฆ>าโตoะอหิม>ามคาร+บอมบ+-ยิงใน 

ร.ร.ช้ีปมกดดันบีอาร+เอ็น  และ  ๙) โพสต+ทูเดย+: สร9างกลไกสันติภาพ  
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ประเด็นเชิงบวก 

๑. การบำรุงขวัญกำลังพล คอลมัน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: ผบ.ตร.เย่ียมอาการตชด.  

๒. การศึกษา ๑) คอลมัน+: คนหน9า5, ๒) คอลมัน+: แวดวงการศึกษา: ผนึกเครือข>ายราชภัฏใต9, ๓) คอลัมน+: แวดวงการศึกษา: ผนึกเครอืข>ายราชภัฏใต9, ๔) 

'บังคับคดี'ปลื้มขายทอดตลาดเข9าเปqา4หมื่นล., ๕) แจกวันเด็กทุนนร.'อปท.'ย้ิมร>าอนุบาล-ป.ตรทีั่วปท., ๖) 'หมอธี'ไม>ห9ามน.ศ.โชว+จุดยืน, ๗) 'หมอธี'ไม>ห9ามน.ศ.โชว+จุดยืน, 

๘) คอลัมน+: ชุมทางครู, ๙) คอลัมน+: ชุมทางครู, ๑๐) สงขลาสัมมนาฟ]สิกส+-วิทย+ทั่วไป, ๑๑) บังคับคดีเคาะขายแล9ว4แสนล9าน, ๑๒) สงขลาสมัมนาฟ]สิกส+-วิทย+ทั่วไป, ๑๓) 

ศธ.มอบนโยบายพื้นที่นวัตกรรม, ๑๔) มรภ.ยะลาเซ็น'เอ็มโอยู'-ผลักดัน, ๑๕) มรภ.ยะลาเซ็น'เอ็มโอยู'-ผลักดัน, ๑๖) ศธ.มอบนโยบายพื้นที่นวัตกรรม, ๑๗) 

บังคับคดีดันทรัพย+4.6หมื่นล., ๑๘) มรภ.สงขลา เจ9าภาพสมัมนาวิชาการฟ]สิกส+-วิทย+ทั่วไป ผนึกเครือข>าย 5 ราชภัฏภาคใต9แลกเปลี่ยนการเรียนการสอน, ๑๙) 

ศูนย+จังหวัดสงขลาเป]ดโครงการรินน้ำใจสู>น9องชาวใต9 2562, ๒๐) ศึกษาธิการจังหวัดยะลา จัดงาน วันครู 16 มกราคม 2562, ๒๑) ม.ราชภัฏยะลา 

เตรียมความพร9อมสู>การเปwนมหาวิทยาลัยสีเขียวกิจกรรม D-Day Green YRU Green University  และ  ๒๒) คอลัมน+: บ9านเกิดเมืองนอน: 

การพัฒนาการศึกษาพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต9,  

๓. การช2วยเหลือประชาชน ๑) คอลัมน+: เกษตรวันน้ี, ๒) คอลัมน+: เกษตรวันน้ี, ๓) พระราชทานช>วยผู9ประสบภัย'ปาบึก', ๔) ร.10พระราชทานของขวัญ วันเด็กปª62 

ท>องเที่ยวชมงานอุ>นไอรกั, ๕) พระราชทานช>วยพายุถล>มภาคใต9, ๖) คอลัมน+: โชว+รูมประชาช่ืน, ๗) ภาพข>าว: เกียร+ว>าง: ช>วยใต9, ๘) คอลัมน+: ภาพ เก>า เล>าตำนาน: 

พระบารมีอันแผ>ไพศาล พระราชทานต>อคนไทย, ๙) คอลัมน+: ภาพ เก>า เล>าตำนาน: พระบารมอีันแผ>ไพศาล พระราชทานต>อคนไทย, ๑๐) คอลมัน+: ข>าวสั้น: 

หน>วยซีลพบศพเด็ก 6 ขวบจมหาดนราทัศน+, ๑๑) คอลัมน+: ข>าวสดทั่วไทย: ร.10 พระราชทานสิ่งของ, ๑๒) ภาพข>าว: ทรงห>วง, ๑๓) คอลัมน+: ข>าวสดทั่วไทย: ร.10 

พระราชทานสิ่งของ, ๑๔) เร>งสำรวจพื้นที่ 15 วันเงินชดเชยถึงเกษตรกร, ๑๕) คอลมัน+: รายงานพิเศษ: 'กาชาด'ลุยช>วยผู9ประสบภัย'ปาบกึ', ๑๖) ร.10ทรงห>วงใย 

ผู9ประสบวาตภัย พื้นที่นราธิวาส, ๑๗) ข>าวภูมิภาค : 12 มกราคม 2562, ๑๘) เอ็มจี มอบส>วนลดค>าอะไหล> และค>าแรง 30%, ๑๙) พบร>างเด็ก6ขวบจมน้ำทะเลแล9ว! 

หลงัจนท.ระดมกำลงัค9นหากว>า23ชม., ๒๐) น้ำตาไหล!พบแล9วศพ'ดช.' จมทะเลห>างไปเพียง100เมตร, ๒๑) เร>งงมหาร>างด.ช.วัย6ปªคลื่นซัดจม กว>า10ชม.ยังไร9ว่ีแวว, ๒๒) 

ช>วยลูกค9าประสบภัยพายุปาบึก-ประกันยืดเวลาจ>ายเบี้ย-เว9นดอกเบี้ย, ๒๓) ภาพข>าว: มิตซูบิชิ มอเตอร+ส ประเทศไทย บริจาคเงิน 1 ล9านบาท 

ช>วยเหลือผู9ประสบภัยภาคใต9จากพายุโซนร9อนปาบึก, ๒๔) เอไอเอ-SCBLIFEออกมาตรการผ>อนผันค>าเบี้ย, ๒๕) เกษตรปูพรมช>วยชาวสวนใต9 ผลิตเช้ือราแจกปราบศัตรูพืช!, 

๒๖) พบแล9ว ร>างเด็กชาย 6 ขวบจมทะเลหาดนราทัศน+ ญาติขอบคุณทุกฝZายช>วยเหลือ, ๒๗) ขอสิ่งศักด์ิสิทธ์ิเมตตา ญาติจุดธูปขอเทวดา เป]ดทางให9เจอร>าง ด.ช.จมทะเล, 
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๒๘) MTL-BLAออกมาตรการดูแลหลังพายุปาบึกสร9างผลกระทบ, ๒๙) ไทยประกันชีวิตยืดเวลาจ>ายเบี้ยผู9ประสบภัยพายุ, ๓๐) ภาพข>าว: ฟcงปcญหา, ๓๑) SCBLIFE 

ออกมาตรการผ>อนผันกรมธรรม+ ช>วยเหลอืลูกค9าทีป่ระสบภัยพายุปาบึก  และ  ๓๒) คอลัมน+: ข>าวภูมิภาค: นราฯบูรณาการออกหน>วยแพทย+เคลื่อนที,่  

๔. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) รวบเฒ>าหื่นพยายามอึ๊บเด็ก11ขวบ, ๒) จับหลวงตาหนีคดีชำเราเด็ก11ปª, ๓) หนี5ปªจนมุม-เฒ>า73หื่นด.ญ., ๔) 

ป.ล>องใต9ตามรวบเฒ>าหื่นกามเมีย4ลวงด.ญ.11ข>มขืน, ๕) ไม>รอด! รวบสึกพระหื่นหนีคดีข>มขืนเด็ก ก>อคดีนาน 11 ปª อ9างเด็กสมยอม, ๖) รวบเฒ>า 73 เมีย 4 

เปลี่ยนช่ือหนีคดีข>มขืนเด็ก รบัความต9องการสูง  และ  ๗) ภาพข>าว: ป.รวบเฒ>าหื่นเมีย4หนีลงใต9คดีลวงเด็ก11ขวบจะข>มขืน,  

๕. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) ยะลาคึกคักจัดแข>งขูดมะพร9าวลีลา, ๒) หนังสั้นมุมมองเยาวชนชายแดนใต9, ๓) คอลัมน+: เทศมองไทย: 'สายบรุี ลุคเกอร+' 

ลมหายใจของสันติภาพ, ๔) ภาพข>าว: สนับสนุน, ๕) ภาพข>าว: จัดย9อนหลงั, ๖) เล>าเรื่อง'ต>าง'ผ>านหนังสั้นจากแดนใต9, ๗) 

ย9อน'พระราชพิธี'ตักน้ำศักด์ิสิทธ์ิ'บรมราชาภิเษก', ๘) คอลมัน+: โลกสองวัย: บอกกล>าวทำบุญ และที่มาของนางเงือกสมหิลา, ๙) 

ย9อน'พระราชพิธี'ตักน้ำศักด์ิสิทธ์ิ'บรมราชาภิเษก', ๑๐) ภาพข>าว: เด็กในอำเภอสุไหงปาดี, ๑๑) ฉลอง81ปªเจ9าคณะนราฯ กาวใจพุทธ-มุสลมิภาคใต9, ๑๒) ไอคิวทะลุฟqา: 

หนังสั้น 'รองเท9าข9างเดียว' คว9าแชมปµ 'อวด-ดี อาชีวะ', ๑๓) ฉลอง81ปªเจ9าคณะนราฯ กาวใจพุทธ-มุสลิมภาคใต9, ๑๔) ภาพข>าว: ฝ¶กอบรม, ๑๕) มูรธาภิเษก 

โบราณราชประเพณี, ๑๖) คอลัมน+: สดจากเยาวชน: มทร.ศรวชัยคว9าแชมปµเป]ด 'เมืองไทย' ให9โลกรู9, ๑๗) ไอคิวทะลุฟqา: หนังสั้น 'รองเท9าข9างเดียว' คว9าแชมปµ 'อวด-ดี 

อาชีวะ', ๑๘) ภาพข>าว: ฝ¶กอบรม, ๑๙) มูรธาภิเษก โบราณราชประเพณี, ๒๐) คอลัมน+: สดจากเยาวชน: มทร.ศรีวิชัยคว9าแชมปµเป]ด'เมืองไทย'ให9โลกรู9, ๒๑) คอลัมน+: 

เรื่องเก>าเล>าสนุก: ไม>ใช>โจรกระจอกนะจoะ! สลุต>านปcตตานีเคยบุกยึด ราชบลัลงัก+กรุงศรอียุธยามาแล9ว!!, ๒๒) คอลมัน+: โซไซต้ี: ทูลกระหม>อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา 

สิริวัฒนาพรรณวดี, ๒๓) แหล>งน้ำศักด์ิสิทธ์ิ สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, ๒๔) พล.ท.พรศักด์ิ พูลสวัสด์ิ มทภ.4 เดินทางเย่ียมชมการจัดกจิกรรมวันเด็กแห>งชาติ ณ 

ค>ายเสนาณรงค+ มทบ.42 อ.หาดใหญ> จ.สงขลา, ๒๕) กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห>งชาติ ประจำปª 2562  และ  ๒๖) คอลัมน+: 

คมเลนส+ส>องพระ,  

๖. กีฬา ๑) 'สพล.'กวาดทองปcนจักฯ-เรือพายรั้งเบอร+2 ทีวีเกาหลีตามติดชีวิต'โค9ชเช-จอมเตะไทย', ๒) 'สพล.'กวาดทองปcนจักฯ-เรือพายรั้งเบอร+2 

ทีวีเกาหลีตามติดชีวิต'โค9ชเช-จอมเตะไทย', ๓) นราฯต้ัง'โอม' ข้ึนกุมบังเหียน, ๔) ปcตตานีจัดอุ>นเกือกกลันตัน, ๕) ภาพข>าว: ย>อโลกลกูหนัง: เพื่อเด็ก, ๖) ''คิง 

เพาเวอร+''สร9างแรงบันดาลใจด9านกีฬาให9เด็กไทย, ๗) คอลัมน+: ตลาดนัดนักเลือกต้ัง: 'เนวิน' หาเสียงเนียนๆ 'ลูกหนังนำการเมือง'  และ  ๘) Army Run to Army Game 

2018 - 2019 สนาม 3 ครึกครื้นว่ิงกันมัน กว>า 3,700 คน,  



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

16 

๗. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) กลุ>มเซ็นทรัล ส>งมอบของขวัญเด็กๆ ชายแดนใต9, ๒) รัฐเดินหน9าเน็ตทั่วไทย, ๓) ภาพข>าว: ตรีศูล: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร๔ี) คอลัมน+: ทางคนทางข>าว: ปqองโรค, ๕) วันเด็ก...แก>นแท9คืออะไร, ๖) ทช.ต้ังทุ>นกักขยะปากแม>น้ำอ>าวไทย, ๗) 

ปcjน'ศูนย+เรียนรู9สุขภาวะภูมิภาค'ปลกุต9นแบบสุขภาวะทั่วถ่ินแดนไทย, ๘) วันเด็ก...แก>นแท9คืออะไร, ๙) 'รพ.เบตง'จดัผ>าตัดข9อเข>าเทียมเพื่อผู9ปZวยด9อยโอกาสในชนบท, ๑๐) 

วิจัยช้ีครอบครัวไทย'สุข'ที่สุดช>วงข9าวใหม>ปลามัน/ไม>มลีูก รายได9สูงไม>ได9หมายความว>า'สุข'กว>า, ๑๑) ระวังดูแลสุขภาพ! ไทยมีหมอกหนาในช>วงเช9า ใต9ฝนเล็กน9อย, ๑๒) 

รพ.เบตงจัดโครงการ ผ>าตัดข9อเข>าเทียม เพื่อผู9ปZวยด9อยโอกาส, ๑๓) หมอกลงในช>วงเช9าหนาบางพื้นที่ อากาศเปลี่ยนแปลง, ๑๔) ปcตตานีเดินหน9า ร>วมดูแลอนุรักษ+ 

ฟ£jนอ>าวปcตตานี, ๑๕) อากาศเปลี่ยน'4ภาค'อุณหภูมิลด กทม.เย็นลง1-2องศาฯ, ๑๖) คพ.เผยมลพิษหน9าพระลาน-มาบตาพุดอ>วม, ๑๗) คอลัมน+: แวดวงตลาดบ9าน: 

รัฐบาลทุ>มงบกว>า 2-0 พันล9านบาท ให9 กคช. จัดสร9างที่อยู>อาศัยผู9มีรายได9น9อยทั่วประเทศ, ๑๘) รัฐเดินหน9าเน็ตทั่วไทย, ๑๙) 'ปาบกึ' พายุโซนร9อนเกิดข้ึนครั้วแรกในรอบ 

67ปª สัญญาณเตือน 'ฤดูกาลเปลี่ยน-โลกปรับตัว', ๒๐) กทม.-ปริมณฑล มีหมอกในตอนเช9า ร9อนสุด 36 องศา ภาคใต9 เจอฝนในระยะน้ี, ๒๑) วันราชประชาสมาสัย 2562 

สคร.12 ชวนร>วมจิตอาสา เฝqาระวังค9นหาผู9ปZวยผู9ปZวยใหม>ในชุมชน, ๒๒) กทม.เจอฝนในตอนเช9า-หมอกหนา/เหนือ-อสีานอากาศเย็น/ใต9มีฝนเลก็น9อย, ๒๓) ภาพข>าว: 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, ๒๔) ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห>งชาติ ครั้งที่ 4/2561, ๒๕) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นทีจ่งัหวัดยะลา จงัหวัดปcตตานี และจงัหวัดสงขลา  และ  ๒๖) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดสงขลา ยะลา ปcตตานี ตรัง นครศรีธรรมราช และ นราธิวาส,  

๘. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทW ๑) พระราชทานของขวัญ งานวันเด็กแห>งชาติ, ๒) อาชีพในฝcนเด็กยุค4.0ธุรกิจส>วนตัว, ๓) น9องออมสินต่ืนเต9น 

น่ังเก9าอี้นายกฯคนแรก, ๔) คอลัมน+: ฅนปนข>าว: ทำการบ9านมาดี, ๕) คอลัมน+: ข>าวสั้น: ศอ.บต.วอนสื่อเสนอข>าวดีน>าสนใจชายแดนใต9, ๖) คอลัมน+: ข>าวสั้น: ทรภ.3 

จัดเรอืรบให9เด็กเย่ียมชม, ๗) ช่ืนชมหนุ>มเบตงน้ำใจงามเกบ็เงิน3แสนคืนเจ9าของ, ๘) งานวันเด็กกองทัพอากาศคึกคัก, ๙) องคมนตรี -

ประชาชนเที่ยวชมงานอุ>นไอรักฯตลอดทัง้วัน, ๑๐) 'บิก๊แดง'ยก'บิ๊กตู>'เปwนไอดอลฝากเด็กใช9โซเชียลสร9างสรรค+, ๑๑) ศอ.บต.มอบแนวทาง การประชาสัมพันธ+ 

จว.ชายแดนภาคใต9, ๑๒) คิง เพาเวอร+ ไทย เพาเวอร+ พลงัคนไทย เป]ดโลกแห>งความสนุก สร9างแรงบันดาลใจด9านกีฬา แจกลกูฟุตบอลกว>าแสนลูก ฉลองวันเด็กแห>งชาติ 

2562, ๑๓) ทัพเรอืภาคที่3จัดเรือหลวง2ลำขนอาวุธยุทโธปกรณ+โชว+วันเด็ก, ๑๔) วันเด็กแห>งชาติร>วมสบืสานพระราชปณิธาน 

ปลูกฝcงเด็กเยาวชนเปwนคนดีที่เข9มแข็งของสังคมไทย, ๑๕) ภาพข>าว: วันเด็ก, ๑๖) ของขวัญแห>งรอยย้ิม ส>งความสุขวันเด็กให9เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต9, ๑๗) 

ภาพข>าว: หนุ>มเก็บ3แสนส>งตำรวจพบเจ9าของเปwนญาติตัวเอง, ๑๘) ส>งสุขวันเด็กให9น9องๆในจังหวัดชายแดนภาคใต9  และ  ๑๙) ศปชส.กอ.รมน.ภาค 4 สน. 
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จัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลจงัหวัดยะลา เพื่อกระชับความสัมพันธ+และสร9างความเข9าใจ เกี่ยวกับการแก9ไขปcญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต9,  

๙. การเยียวยา ๑) ภาพข>าว: พวงมาลาหลวง, ๒) 'ครูยะลา'ร>วมทำบญุตักบาตรเน่ืองในวันครู ขอความสงบสุขกลับมาสู>ชาวใต9อีกครั้ง, ๓) 

ร.10พระราชทานพวงมาลาหลวงวางหน9าหบีศพตำรวจเหย่ือโจรใต9, ๔) ผวจ.ปcตตานี หอบตุoกตาตัวโต มาเย่ียม ด.ญ.บาดเจ็บเหตุปะทะโจรใต9ที่ยะรัง, ๕) 

ยะลาจัดพิธีทำบุญตักบาตร อุทิศส>วนกุศลแด>ครผูู9พลีชีพในเหตุไฟใต9  และ  ๖) แม>ทัพภาค 4 เย่ียมอาการเด็กหญงิ มอบตุoกตาปลอบขวัญ 

พร9อมย้ำเจ9าหน9าที่ปฏิบัติหน9าที่ด9วยความรอบคอบ,  

๑๐. การบังคับใช*กฏหมาย ๑) ราชกิจจาฯประกาศพื้นทีป่รากฏเหตุการณ+อันกระทบต>อความมั่นคง  และ  ๒) 

ราชกิจจาฯประกาศพื้นทีป่รากฏเหตุการณ+อันกระทบต>อความมั่นคงภายใน,  

๑๑. สิทธิมนุษยชน ๑) 'ยูนิเซฟ' ออกแถลงการณ+ต>อเหตุรุนแรงใน ร.ร.บ9านบูโกะ จ.ปcตตานี และผลกระทบต>อเด็ก, ๒) 'ผสานวัฒนธรรม' ช้ีใช9อาวุธในโรงเรียน-

แขวนคอเจ9าของรถคาร+บอมผิดทัง้ต>อกฎหมายในประเทศและสากล  และ  ๓) กรรมการสิทธิฯ ประณามการก>อเหตุฆาตกรรมและลอบวางระเบิดคาร+บอมบ+หน9าหน>วย 

ตชด. สงขลา,  

๑๒. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) ผนึกทหารช>วยปcjนผู9ส>งออก, ๒) ถนนยางทั่วปท.ดีเดย+กมุภาฯน้ี, ๓) ภาพข>าว: รับรางวัล, ๔) 

มรภ.ยะลาดึงภาคีผลกัดันหมู>บ9านเพื่อการท>องเที่ยว, ๕) คอลัมน+: สมัภาษณ+: 'พชระ โง9ว' นำธง UNiBOT รง.'แขนกล' สญัชาติไทยตีตลาดโลก  และ  ๖) 

มรภ.ยะลาดึงภาคีผลกัดันหมู>บ9านเพื่อการท>องเที่ยว,  

๑๓. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยWสิน ๑) สงขลาผวายกระดับรปภ.ข้ันสูงสุด, ๒) คอลมัน+: เด>นทั่วไทย: เตือนคนร9ายจ9องปZวนใต9, ๓) ทหาร-ตร.ปะทะเดือด 

วิสามัญฯโจรใต92ศพ, ๔) ปะทะเดือด จับตาย'2โจรใต9', ๕) ป]ดล9อมวิสามัญ2คนร9าย กบดานหลังเหตุยิง4อส., ๖) ปูพรมไล>ล>ามอืฆ>า4อส.สอบ3เจ9าของรถจยย., ๗) 

จับมอืยิงตร.ปcตตานี-คดีเพียบรับสิ้นร>วมก>อหลายคดีปZวนใต9, ๘) ล9อมจับโจรฆ>า4อส.ยะรังปะทะเดือดวิสามญั2ศพเด็ก9ขวบ-ทหารบาดเจบ็, ๙) 

กอ.รมน.เตือนลอบบึ้มชุมชน, ๑๐) จ>อหมายจับ6คนยิงโรงพกันาประดู>รวบเพิ่มคาร+บอมบ+, ๑๑) คลิป นาทปีะทะเดือด วิสามัญคนร9าย 2 ศพ ที่ปcตตานี, ๑๒) 

คนร9ายยิงปะทะ จนท.พบเพิ่งก>อเหตุยิง อส.ในโรงเรียน, ๑๓) ปะทะเดือด!ป]ดล9อมบ9านคนร9ายดับ 2 เด็ก 9 ขวบถูกลูกหลงเจ็บ 1, ๑๔) ปcตตานี-จบัมือระเบิดในพื้นที่ 7 

จังหวัดภาคใต9, ๑๕) ปcตตานี-สอบ 5 ผู9ต9องสงสัย แฝงตัวยิง 4 อส.ในโรงเรียน, ๑๖) ปcตตานี-คุมตัวผู9ต9องสงสัยกราดยิงชุดคุ9มครองครู 1 คน, ๑๗) ทำแผนฯ 

ช้ีจุดก>อเหตุประกบยิง อส.หญงิดับ, ๑๘) กองกำลังผสม ปะทะเดือดวิสามัญคนร9ายดับ 1 หนีได9 4, ๑๙) "หาดสมิหลา"คึกคัก นางเงือกทองดึง นทท.กลบัมา, ๒๐) 
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ผวา!ข>าวโจรใต9ปqวนเปªjยนสงขลาตรึงเข9มพื้นทีเ่สี่ยง, ๒๑) รวบผู9ต9องหายิงถล>มสภ.นาประดู>, ๒๒) ล>าแกoงฆ>า4อส.ปcตตานี!ปะทะเดือดวิสามญั2ศพ, ๒๓) 

ทลายขนำประกอบบึม้โยงคาร+บอมบ+ รวบทีมสนับสนุนยิง อส.-ยึดป£น, ๒๔) ปะทะยะหริ่งวิสามัญฯ 2 ศพ! เช่ือเปwนทีมยิง 4 อส.ที่บุโกะ, ๒๕) ภาพข>าว: ตรวจเย่ียม, ๒๖) 

ยึดป£น-กระสุน ของทีมฆ>า4อส., ๒๗) ภาพข>าว: มือบึ้ม, ๒๘) ปะทะ5ชม.'วิ'2ศพแกoงฆ>า4อส.ใต9, ๒๙) ภาพข>าว: ตรวจเย่ียม, ๓๐) จับ'หัวโจก'โจรใต9 แฉมี 6 หมายจับติดตัว 

เปwนระดับสั่งการปZวนหนองจิก, ๓๑) ตร.วิสามัญคนร9ายดับ2ราย หลงัปะทะนาน6ชม. คาดเปwนแนวร>วมยิง4อส.เสียชีวิต, ๓๒) หาดใหญ>ระทึก! เจอกระเป»าต9องสงสัย 

อีโอดียิงทำลาย, ๓๓) 'บิ๊กแป¼ะ'ลงใต9ตรวจโรงพักปcตตานี สัง่ย้ำอย>าให9เกิดอกีนะ!, ๓๔) ปะทะเดือดวันเด็ก! โจรใต9ยิงมั่วกระสุนเฉ่ียว8ขวบ(คลิป), ๓๕) 

จนท.ยิงปะทะกลุ>มคนร9ายอ.ยะหริ่ง ทหารพรานเจ็บ1นาย-เด็กถูกลูกหลงเจ็บ1คน, ๓๖) จนท.ตามจบัได9แล9ว1 มือยิงถล>ม4อส. พบแกนนำเคลือ่นไหว, ๓๗) 

ขอรับบรจิาคเลอืดกรุoป O และ B ช>วยเจ9าหน9าที่ถูกระเบิดภาคใต9, ๓๘) คุม5ผู9ต9องสงสัยยิงอส.ดับ4ศพยะรงั เช็คป£น6กระบอกโยงก>อเหตุหลายคดี, ๓๙) ระวัง! 

โจรใต9จ9อง'บึ้ม'ชุมชนเมือง-ตลาดโต9รุ>งไทยพุทธ 13-15 ม.ค., ๔๐) เด็ดหัวโจรใต9! จนท.ประสาน ฮ.บินล็อคเปqา วิสามญัด้ิน 1 ศพ, ๔๑) คุก10ปª! 

ห9ามปชช.แต>งเครื่องแบบทหาร สกัดพวกสวมรอยสุมไฟใต9, ๔๒) เด9ง'ผกก.-รอง ผกก.' เซ>นโจรใต9ถล>มโรงพกัปcตตานี เผยรู9ตัว 6 คนร9ายแล9ว, ๔๓) ผบ.ทบ.ฉะแกoงปZวนใต9 

"ก>อการร9าย" สัง่จนท.พร9อมใช9อาวุธทุกอิริยาบถ, ๔๔) ปะทะเดือดที่อ.ยะหริ่ง คนร9ายถูกวิสามัญดับ2ศพ, ๔๕) รับวันเด็ก โจรใต9ปะทะทหารพรานปcตตานีตาย 2 

จนท.และด.ญ.9ขวบถูกยิงบาดเจบ็ (คลิป), ๔๖) 'ผู9กองจอย' ดอกไม9ใต9ไฟ, ๔๗) เค9น 5 ต9องสงสัยยิงอส. พบผู9นำท9องถ่ินมีเอี่ยว สะพัดแกนนำเคลื่อนไหวหนัก-เข9ม 4 

อำเภอสงขลา, ๔๘) ผวา!ข>าวโจรใต9ปZวนเปªjยน สงขลาตรึงเข9มพื้นที่เสี่ยง, ๔๙) กองกำลังผสมนราฯวิสามัญคนร9ายใกล9โรงเรียนฝZายตรงข9ามดับ1, ๕๐) 

คนไทยไม>ทิ้งกัน!แห>บริจาคโลหิตช>วย2ตำรวจถูกลอบบึ้มขาขาด, ๕๑) พ.อ.อุ9มเด็กหญิง 9 ขวบหนีห>ากระสุนปะทะ จับตาย 2 ศพโจรใต9, ๕๒) แม>ทพัภาคที่ 4 

สั่งผนึกกำลังทกุภาคส>วน ผู9นำท9องที่ ผู9นำท9องถ่ินกำนัน ผู9ใหญ>บ9าน x-ray พื้นที่ไม>ให9เปwนที่พักพิงผู9ก>อเหตุ, ๕๓) มทภ. 4 ร>วมประชุมหารอืความร>วมมือ กบั ผู9นำท9องถ่ิน 

และผู9นำศาสนา เพื่อแก9ไขปcญหาในพื้นที่ อำเภอยะรงั จังหวัดปcตตานี, ๕๔) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส>วนหน9า ช้ีแจง 

การบงัคับกฎหมายจบักุมผู9ต9องสงสัย และปะทะกับคนร9ายในพื้นที่ บ9านท>าด>าน ตำบลตะโละกะโปร+ อำเภอยะหริง่ จังหวัดปcตตานี, ๕๕) ล>าแกoงฆ>า4อส.ปcตตานี! 

ปะทะเดือดวิสามญั2ศพ, ๕๖) วิสามัญ2ศพ กลุ>มโจรใต9มอืสงัหาร4อส. ทหารทำตามข้ันตอน, ๕๗) จนท.ปะทะกลุ>มติดอาวุธที่ยะหริ่ง กระสุนเฉ่ียวเด็กหญงิเจ็บ 1  และ  

๕๘) จนท.ล9อมบ9านโจรฆ>าโหด4อส.จับตาย2ศพ,  

๑๔. ยาเสพติด ๑) ประหารชีวิตหนุ>มลูกครึ่งแกoงขนไอซ+หนัก400โล, ๒) คอลมัน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: จับยาบ9ากลางหาดใหญ>, ๓) ตร.หาดใหญ> 

จับยาเสพติดล็อตใหญ>มลูค>าเกือบ 40 ล9าน, ๔) ปส.ขยายผลยึดยาบ9า 5 หมื่นเม็ด เครอืข>ายนายเบนซ+, ๕) ภาพข>าว: ค>ายพักพิง, ๖) เตือน'แสตมปµมรณะ'แพร>หนัก-ถึงตาย, 
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๗) เตือน'แสตมปµมรณะ'แพร>หนัก-ถึงตาย, ๘) คอลัมน+: ข>าวสดทั่วไทย: ปากน้ำ-ลุยค9นชุมชนค9ายา, ๙) หาดใหญ>บุกจบับ9านเก็บยาบ9า, ๑๐) ซิวหนุ>มเช>าบ9านพักยาบ9า 

ยึด5หมื่นเม็ดเครือข>าย'เบนซ+', ๑๑) รวบหนุ>มนอนเฝqายาบ9า ไอซ+ มูลค>าเกอืบ 10 ล9าน รอลำเลียงส>งลูกค9า, ๑๒) บุกจับยาบ9า 5 หมื่นเม็ด สุดแสบหลอกเพือ่นรัก 18 ปª 

เฝqายา แต>ตัวเองหนี  และ  ๑๓) คอลมัน+: ตระเวนข>าวทั่วไทย: ตร.หาดใหญ>จบัยาบ9า170,000เม็ด,  

๑๕. การเมือง ๑) ปช.ดันสงัคมเท>าเทียม, ๒) ปช.ดันสงัคมเท>าเทียม, ๓) 'เพื่อคนไทย'ถกวางยุทธศาสตร+ชายแดนใต9 หนาวหนักมั่นใจปcกธง'ยะลา-นราธิวาส', ๔) 

'พรรคประชาชาติ'ลุยยะลา แจงนโยบาย มุ>งนำความสงบสุขสู>ชายแดนใต9, ๕) กกต.แบไต¾เล>นเกมเสี่ยง จ>อเคาะ24มีค. เลอืกต้ังแบบ'เฉียดตาย', ๖) 

'พรรคประชาชาติ'ลุยพบชาวตลาดเก>ายะลา ชูนโยบายส>งเสริมสงัคมเท>าเทียม, ๗) ยกประชาชนเปwนใหญ> 'มารค'สัง่ลุย ส>งรถหาเสียงทั่วปท., ๘) คอลัมน+: 

ตลาดความคิดรุ>นใหม>การเมือง: ชู'คนในพื้นที่'แก9ปcญหาไฟใต9อาณีซา อัสสมัตุลา, ๙) วิษณุช้ีเหมาะสมที่สุด-คาดพ.ร.ฎ.เลือกต้ังประกาศสปัดาห+หน9า รัฐขานรบั 24 มี.ค., 

๑๐) สุดโหด คนร9าย จ>อยิงหัว ว>าที่ผู9สมัคร ส.ส.ดับพร9อมเมยี ที่ยะลา  และ  ๑๑) ภาพข>าว: ปช.ลุยยะลาเจาะฐานปชป. 
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต2อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต2อสถานการณW จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จาก ๒.๖๗ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๑๒ 

- ๑๘ ม.ค. ๖๒) เปwน ๑.๗๗ ในสัปดาห+น้ี  ในมิติของแนวโน9มการรบัรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ลดลง 
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต2างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๑๒ – ๑๘ ม.ค. ๖๒ 

    เหตุการณ+คนร9ายสวมชุดดำบุกกราดยิงพระครปูระโชติรตันานุรักษ+ เจ9าอาว>สวัดโตกโกหรือวัดรัตนานุภาพ อำเภอสุไหงปาดี จ.นราธิวาส เมือ่ค่ำวันศุกร+ที่ ๑๘ มกราคม

๒๕๖๒ เปwนเหตุให9เจ9าอาวาสและผู9ช>วยเจ9าอาวาสเสียชีวิตในที่เกิดเหตุและพระอีก ๒รปูได9รับบาดเจ็บ เปwนข>าวใหญ>ทีส่ำนักระดับโลกให9ความสำคัญรายงานเหตุการณ+น้ี คือ

สำนักข>าว Reuters , AFP และสำนักข>าวซินหัวของทางการจีน รวมทั้งสื่อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต9 โดยเฉพาะสื่อมาเลเซีย สงิคโปร+ และเวปไซต+ข>าวในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต9และเอเชียใต9 คือ benarnews.org  

   ขณะเดียวกัน Human Right Watch องค+กรสทิธิมนุษยชนที่มีสำนักงานใหญ>ที่มหานครนิวยอร+ค สหรัฐอเมริกา ก็ออกแถลงการณ+ประนามกลุ>มคนร9าย ว>า เปwนการ

กระทำที่เข9าข>ายอาชญากรสงคราม เน่ืองจากการทำร9ายนักบวชและพลเรอืนเปwนการกระทำที่เข9าข>ายละเมิดกฏแห>งสงคราม ทั้งน้ีนับต้ังแต>มีการใช9อาวุธก>อเหตุไม>สงบใน

เดือนมกราคม ๒๕๔๗ เปwนต9นมา ผู9ก>อความไม>สงบสมาชิกขบวนการแนวร>วมปฏิวัติแห>งชาติมลายูปcตตานี หรือ BRN ได9พุงเปqาประทุษร9ายต>อพระภิกษุซึ่งพวกเขามีทัศนะ

คติว>า เปwนสัญญลักษณ+การกดข่ีของรัฐไทย โดยมีการสงัหารพระภิกษุทั้งสิ้น ๒๓ รูป และได9รับบาดเจ็บอกี ๒๐ รูป  

   ทางการรัฐเปอร+ลสิและเคดาห+ ออกมากตรการคุมแข9มระวังการแพร>ระบาดของไวรัสชิคุนกุนยา เตือนชาวมาเลเซียทีเ่ดินทางไปที่อ.หาดใหญ> จ.สงขลา หากมีอาการ

ผิดปรกติปวดหัว เปwนไข9 ให9พบแพทย+ทันที พร9อมทัง้ติดต้ังเครื่องสแกนอุณหภูมริ>างกายตามด>านชายแดน ทั้งน้ีมาตรการเข9มงวดเกิดข้ึนภายหลงัมีข>าวพบการแพร>ระบาด

ของไวรัสชิคุนกุนยา ที่อ.หาดใหญ> 

 

๕.๑ สำนักข>าว Reuters, AFP ซินหัว สื่อมาเลเซีย สงิคโปร+ และ benarnews.org รายงานข>าวคนร9ายสวมชุดดำใช9อาวุธป£นสงครามบกุเข9าไปในวัดรัตนานุภาพ อ.สุไหงปา

ดี จ.นราธิวาส สังหารเจ9าอาวาสและผู9ช>วยเจ9าอาวาสเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเมื่อค่ำวันศุกร+ที่ ๑๘ มกราคม  

Benarnews.org อ9างข9อมลูจากเจ9าหน9าที่ทางการไทย ระบวุ>า การบุกสงัหารพระภิกษุที่อ.สุไหงปาดี เกิดข้ึนไม>กี่ช่ัวโมงภายหลังเจ9าหน9าที่ความมั่นคงวิสามัญฆาตกรรม

สมาชิกกลุ>มผู9ก>อความไม>สงบที่อ.จะแนะ จ.นราธิวาส จึงเช่ือได9ว>าเปwนการแก9แค9น 

(The shooting at the monastery took place hours after security officials in Narathiwat’s Chanae district shot and killed Ali Mali, a man wanted 

for insurgent attacks in another part of Narathiwat, during a raid on a suspected insurgent hideout, officials said.) 
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Benarnews.org รายงานว>า การสงัหารพระภิกษุที่อ.สุไหงปาดี ทำให9ยอดผู9เสียชีวิตจากการก>อเหตุรุนแรงในจงัหวัดชายแดนภาคใต9นับต้ังแต>วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เปwน

ต9นมา มีรวมทั้งสิ้น ๙ คน และมีผู9ได9รับบาดเจบ็อย>างน9อย ๑๕ คน  

(Friday’s violence brought to at least nine the number of people killed in attacks and shootings in the Deep South since Jan. 1. At least 

another 15 people have been injured so far in 2019 from violence in the region, according to figures extrapolated by BenarNews from police 

and military reports.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/english/news/thai/Deep-South-monks-slain-01182019133312.html 

 

๕.๑.๑ ทางด9านสำนักข>าว AFP รายงานว>าเมื่อสัปดาห+ก>อนหน9าน้ิได9เกิดเหตุคนร9ายสังหารโตoะอิหม>ามคนหน่ีงในจังหวัดนราธิวาส แต>ก็ยังไม>ชัดเจนว>าการบุกสังหารพระภิกษุ

ในอ.สุไหงปาดี เกี่ยวข9องกับเหตุการณ+สงัหารโตoะอหิม>ามหรอืไม>  

ในวันศุกร+ที่ ๑๘ มกราคม ได9เกิดเหตุคนร9ายลอบวางระเบิดโจมตีเจ9าหน9าที่ความมั่นคง ๔ คน จากการเกิดสองครัง้ในวันเดียวกัน ในระหว>างเจ9าหน9าทีป่ฏิบัติหน9าที่รกัษา

ความปลอดภัยครูและนักเรียน และมีการใช9อาวุธป£นยิงปะทะกันเปwนเหตุให9ผู9ก>อความไม>สงบเสียชีวิต ๑ คน 

(Last week, an imam in the same province was shot dead but it was unclear if the temple attack was related. 

Friday’s shooting came the same day as four security officials were wounded by two separate roadside bombs and an insurgent was shot dead 

in a clash near a school that sent students home for the day.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.nst.com.my/world/2019/01/452225/two-monks-shot-dead-violence-flares-thailands-deep-south 
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๕.๑.๒ สำนักข>าวเบอร+นามาของทางการมาเลเซีย รายงานว>าพลเอกประยุทธ จันทร+โอชา นายกรัฐมนตรี ประนามคนร9ายที่ก>อเหตุสงัหารเจ9าอาวาสวัดโคกโก พร9อมทั้งสั่ง

การให9เจ9าหน9าที่ตามล>าจบักุมตัวคนร9าย 

โฆษกรัฐบาลไทยแถลงว>า นายกรัฐมนตรีได9สั่งการให9เร>งสบืสวนสอบสวนจับกุมคนร9าย พร9อมทัง้ให9เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในจังหวัดนราธิวาส และขอให9

ประชาชนเช่ือมั่นในความพยายามของรัฐบาลที่จะฟ£jนความสงบสุขในจงัหวัดชายแดนภาคใต9 

(Thai Prime Minister Prayut Chan-o-cha Saturday condemned the gun attack in Thailand's southern province of Narathiwat that has killed at 

least two monks on Friday, ordering a hunt for the attackers, China’s Xinhua News Agency reported. 

 

Prayut has instructed officials to urgently investigate the incident and step up security measures in the province. He asked the public to have 

confidence in the government's commitment to restore peace in the county, said government spokesman Puttipong Bunnakun.) 

 

ที่มาข9อมลู ; http://bernama.com/en/news.php?id=1686623 

 

๕.๑.๓ Human Right Watch องค+กรสิทธิมนุษยชนทีม่ีสำนักงานใหญ>ที่มหานครนิวยอร+ค ประนามการกระทำที่เหี้ยมโหดของกลุ>มคนร9ายที่ก>อเหตุสังหารพระภิกษุ ว>า เปwน

อาชญากรสงคราม โดยรายละเอียดของแถลงการณ+ มีดังน้ี  

 

 

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลาประมาณ 20.30 น. กลุ>มที่คาดว>าจะเปwนผู9ก>อความไม>สงบเช้ือสายมลายู ได9โจมตีวัดรตันานุภาพ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส สงัหาร

พระภิกษุไปสองรูป และทำให9ได9รบับาดเจบ็อีกสองรูป พยานให9ข9อมูลกับฮิวแมนไรท+วอทช+ว>า เห็นชายติดอาวุธมาที่วัดด9วยมอเตอร+ไซค+ จากน้ันได9กราดยิงเข9ามาในวัดด9วย

อาวุธป£นร9ายแรง และยังได9บุกเข9ามาภายในวัด และจ>อยิงพระภิกษุในระยะเผาขน ส>งผลให9มผีู9เสียชีวิตรวมถึงพระครปูระโชติรัตนานุรักษ+  เจ9าอาวาส 
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“การโจมตีทีโ่หดร9ายต>อพระของผู9ก>อความไม>สงบในจังหวัดชายแดนใต9ของไทย เปwนเรื่องที่ขัดศีลธรรม และเปwนอาชญากรรมสงคราม ต9องมีการนำตัวผู9ก>อเหตุมาลงโทษ” 

แบรด อดัมส+ (Brad Adams) ผู9อำนวยการภูมิภาคเอเชีย ฮวิแมนไรท+วอทช+กล>าว “ไม>มีความชอบธรรมใด ๆ สำหรบัการก>อเหตุอย>างจงใจ เพื่อทำร9ายพลเรือนทัง้ชาวพุทธ

และมสุลมิในช>วง 15 ปªทีผ่>านมา” 

การโจมตีครัง้น้ีเกิดข้ึนภายหลังรูปแบบการก>อความไม>สงบทีเ่กิดข้ึนอย>างต>อเน่ือง ก>อให9เกิดความสะพรึงกลัวใน อ.สุไหงปาดีและพื้นทีอ่ื่น ๆ ในจังหวัดชายแดนใต9ทั้งสี่ ฮิว

แมนไรท+วอทช+กล>าว ทางการไทยได9สัง่การให9พระภิกษุในจงัหวัดปcตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลาอยู>แต>ภายในวัด และให9ยุติการบิณฑบาตตอนเช9าแล9ว 

นับแต>เริม่เกิดปฏิบัติการก>อความไม>สงบด9วยการใช9อาวุธเมื่อเดือนมกราคม 2547 ผู9ก>อความไม>สงบจากขบวนการแนวร>วมปฏิวัติแห>งชาติมลายูปcตตานี (Barisan Revolusi 

Nasional - BRN) ได9พุ>งเปqาโจมตีวัดและพระ ซึ่งถือว>าเปwนสญัลักษณ+ของการกดข่ีของรัฐพทุธไทยต>อดินแดนชาวมุสลมิเช้ือสายมลายู ส>งผลให9ที่ผ>านมามีพระภิกษุ 23 รปู

เสียชีวิตและได9รบับาดเจบ็กว>า 20 รูป ผู9ก>อความไม>สงบยังพุ>งเปqาโจมตีเจ9าหน9าทีห่น>วยรักษาความปลอดภัยซึ่งทำหน9าทีดู่แลพระในระหว>างการเดินทางเข9าออกจากวัดด9วย 

ฮิวแมนไรท+วอทช+กล>าว 

กฎหมายสงคราม หรือที่เรียกอีกช่ือว>า กฎหมายมนุษยธรรมระหว>างประเทศ ห9ามการโจมตีพลเรือนและวัตถุสิ่งของของพลเรือน รวมทั้งสถานที่สกัการะบูชา หรือการโจมตี

ที่ไม>แยกแยะระหว>างฝZายที่มสี>วนร>วมในการสู9รบกบัพลเรือน โดยกฎหมายสงครามไม>กำหนดข9อยกเว9นใด ๆ ที่ทำให9ข9ออ9างของกลุ>มผู9ก>อความไม>สงบชอบธรรม รวมทัง้การ

ระบุว>าการโจมตีพลเรอืนของพวกเขาชอบด9วยกฎหมาย เน่ืองจากเปqาหมายเหล>าน้ีเปwนส>วนหน่ึงของรัฐพุทธไทย และตามกฎหมายอสิลามที่พวกเขาตีความ พวกเขาได9รับ

อนุญาตให9ปฏิบัติการโจมตีได9 

กฎหมายสงครามยังกำหนดข9อห9ามอย>างชัดเจน ไม>ให9ใช9ยุทธวิธีแบบที่ผู9ก>อความไม>สงบกลุ>มบีอาร+เอ็นมักใช9 รวมทัง้การตอบโต9และการสังหารอย>างรวบรัดต>อพลเรือน และ

ผู9มสี>วนร>วมในการสู9รบที่ถูกจับกุม การทำลายหรือการแยกซากศพ และการโจมตีโดยตรงต>ออาคารบ9านเรือนของพลเรือน ที่ผ>านมาฮิวแมนไรท+วอทช+ประณามอย>างต>อเน่ือง

ต>อการละเมิดกฎหมายสงครามของผู9ก>อความไม>สงบ 
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(On January 18, 2019, at about 8:30 p.m., a group of apparent ethnic Malay insurgents attacked Wat Rattananupab temple in Su Ngai Padi 

district of Narathiwat province, killing two Buddhist monks and wounding two others. Witnesses told Human Rights Watch they saw armed men 

arrive on motorcycles, open fire with assault rifles at the temple, and then storm inside and shoot the monks at point-blank range. Among 

those killed was the temple’s abbot, Phra Khru Prachote Rattananurak (real name, Sawang Vethmaha). 

“The ghastly attack on Buddhist monks by insurgents in Thailand’s deep south is morally reprehensible and a war crime, and those responsible 

should be held to account,” said Brad Adams, Asia director. “The insurgents’ 15-year campaign of deliberately attacking Buddhist and Muslim 

civilians can’t be justified.” 

The attack followed a pattern consistent with other insurgent attacks, and heightened fears in Su Ngai Padi district and other parts of the four 

southern border provinces. Thai authorities have instructed all Buddhist monks in Pattani, Yala, Narathiwat, and Songkhla provinces to stay 

inside temples and cease their daily morning routine of collecting alms. 

Since the outbreak of armed insurgency in January 2004, Barisan Revolusi Nasional (BRN) insurgents have targeted Buddhist temples and monks, 

which they consider emblematic of the Thai Buddhist state’s occupation of ethnic Malay Muslim territory. At least 23 monks have been killed 

and more than 20 wounded. The insurgents have also targeted security personnel assigned to provide monks safe passage to and from the 

temples. 

The laws of war, also known as international humanitarian law, prohibit attacks on civilians and civilian objects, including houses of worship, or 

attacks that fail to discriminate between combatants and civilians. The laws of war provide no justification for insurgent claims that attacks on 

civilians are lawful because those targeted are part of the Thai Buddhist state or that Islamic law, as they interpret it, permits such attacks. 
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The laws of war also explicitly prohibit tactics frequently used by BRN insurgents, including reprisals and summary executions against civilians 

and captured combatants, mutilation or other mistreatment of the dead, and attacks directed at civilian facilities. Human Rights Watch has 

repeatedly condemned such laws-of-war violations by the insurgents.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.hrw.org/news/2019/01/19/thailand-insurgents-kill-buddhist-monks 

 

๕.๒ สื่อมาเลเซียรายงานเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ทางการรัฐเปอร+ลิสได9เพิ่มมาตรการทางสาธารณสุข ใช9เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร>างกายที่ด>านตรวจคนเข9าเมือง

ปาดังเบซาร+ ตรวจวัดอุณหภูมิชาวมาเลเซียที่ดเนทางกลับจากประเทศไทย เพื่อเผ9าระวังเช้ือไวรัสชิคุนกุนยา 

มาตรการทางด9านสาธารณสุขเกิดข้ึนภายหลังมีข>าวในหนังสือพิมพ+ Bangkok Post ว>ามีการตรวจพบผู9ปZวยติดเช้ือไวรัสชิคุนกุนยา และมีผู9ปZวยเข9ารับการรักษาที่

คลีนิคในอ.หาดใหญ> จ.สงขลา จำนวนมาก 

อย>างไรก็ตามประธานกรรมาธิการสาธารณสุขรัฐเปอร+ลิส เป]ดเผยว>า สถานการณ+ในรัฐเปอร+ลิสยังเปwนปรกติยังไม>พบผู9ปZวยติดเช้ือไวรัสชิคุนกุนยา แต>ก็

จำเปwนต9องเตือนชาวมาเลเซียให9ระมัดระวังสุขภาพ โดยเฉพาะประชาชนที่เดินทางกลับจากอ.หาดใหญ> หากมีอาการปวดหัว เปwนไข9ให9รีบพบแพทย+ทันที 

(Malaysians are required to pass through a body temperature scanner at the Padang Besar Customs, Immigration and Quarantine (CIQ) Complex 

when returning from visits to Thailand where there is a reported outbreak of the mosquito-borne Chikungunya disease. 

Perlis Health Committee chairman Teh Chai Ann said the precautionary measure was imposed by the Perlis Health Department in view of the 

reported Chikungunya outbreak in Hat Yai. 

“The situation is still under control at this stage but the people have to be reminded constantly,” he told reporters here today. 

Teh advised people who had visited Hat Yai to go for a medical examination if they suffered from symptoms such as fever, headache and 

fatigue. 
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The Bangkok Post of Thailand reported yesterday that Chikungunya had been detected in Hat Yai and that scores of people were seeking 

treatment for the disease at clinics in the city.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.malaymail.com/s/1712969/perlis-health-chief-scanning-for-fever-necessary-at-malaysia-thai-border-ov 

http://bernama.com/en/news.php?id=1685254 

 

๕.๒.๑ ทางด9านสำนักข>าว bernama รายงานอ9างประธานกรรมาธิการสาธารณสุขรัฐเปอร+ลิส ระบุว>า มีมาตรการตรวจตราทางด9านสาธารณสุขเผ9าระวังไวรัสชิคุนกุนยา ๓ 

จุดคือ ปาดังเบซาร+ วังเกเหลียน และกัวลาเปอร+ลิส 

 

("Focus is given on the three main gateways on the Malaysia-Thailand border in Padang Besar and Wang Kelian including Kuala Perlis which is 

the preferred destination for visitors from Satun," he said here Monday.) 

ที่มาข9อมลู ; http://bernama.com/en/news.php?id=1684983 

 

๕.๒.๒  สำนักข>าวเบอนามา รายงานว>า สำนักงานสาธารณสุขรัฐเคดาห+ ก็มีมาตรการเฝqาระวังไวรสัชิคุนกุนยา ปqองกันไม>ให9แพร>ระบาดจากอ.หาดใหญ> โดยมีมาตรการตรวจ

ตราทางสาธารณสุขตามเมืองชายแดน คือ บูกิตกายูฮิตัม เกาะลังกาวี โกตาปูตา และดุเรียนบหุรง 

(Kedah has taken preventive and control measures following a reported outbreak of the mosquito-borne Chikungunya disease in Hat Yai, 

Thailand, just across the common border. 

State director of health Datuk Dr Norhizan Ismail said today the measures included checks at the Malaysia-Thailand border such as Bukit Kayu 

Hitam, Langkawi Island and Kota Putra, Durian Burung.) 

ที่มาข9อมลู ; http://bernama.com/en/news.php?id=1684983 
 


