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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๑๖ - ๒๒ ก.พ. ๖๒ พบว>า มขี>าวเชิงบวก ๑๖๔ ข>าว จากที่ม ี

๒๒๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๙ - ๑๕ ก.พ. ๖๒) ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกับ จชต. มขี>าวเชิงลบ ๓๖ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๔๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๙ - ๑๕ ก.พ. 

๖๒)  

 ภาพข1าวสำคัญเชิงลบ ได*แก1  

๑. เหตุร*ายรายวัน: โจรใต9กราดยิงวัดในปะนาเระ ไร9พระบาดเจ็บ คาดสร9างสถานการณ+ 

๒. สิทธิมนุษยชน: ปล>อยตัวเจ9าหน9าที่ศูนย+ทนายความมสุลมิแล9ว (เหตุการณ+การป[ดล9อมตรวจค9นหมู>บ9านรอืเปและสะเอะ ใน อ.กรงป[นัง จ.ยะลา) 

๓. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี: ๑) คนร9ายสอดป\นผ>านรปูระตู กระหน่ำยิงทหารพรานดับคาบ9านพักสงขลา และ ๒) คนร9ายประกบยิงชาวบ9าน 'ยะลา' เสียชีวิต ๑ ราย 

คาดปมยาเสพติด  

๔. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยUสิน: ๑) สรปุสถานการณ+ใต9รอบสปัดาห+ บึ้มนราฯ ๒ วันซ9อนตอบโต9วิสามญัฯ, ๔) ยิงถล>มวัดเทพนิมิต ปะนาเระ สัญลักษณ+ร>วมใจพุทธ-

มุสลิม 

         ภาพข1าวสำคญัเชิงบวก ได*แก1  

๑. เทคโนโลยีในการแก*ไขปWญหา จชต.: สเปรย+เรืองแสง ส>องพิสูจน+คราบดีเอ็นเอ 

๒. การสร*างความเข*าใจ และสมานฉันทU: ๓ จงัหวัดเป[ดเวทหีาสาวงามชิงมงกุฎมสิแกรนด+ฯ 

๓. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต: ๑) งานเจ9าแม>ลิม้กอเหน่ียวคึกคัก และ ๒) พุทธศาสนิกชน 'ชาวยะลา' ทำบุญตักบาตรในวัน'มาฆบูชา 

๔. ยาเสพติด: ๑) พ>อเมืองปgตตานีเย่ียม 'แคมปh ๓๕', ๒) รวบ ๓ สาวใหญ>! ขนยาบ9า ๕ แสนเม็ดซุกท9ายกระบะดัดแปลง, ๓) จบั ๒ คนร9ายพร9อมยาเสพติด ผงะ! 

ยึดป\น - กระสุนเพียบทีเ่จาะไอร9อง และ ๔) รองแม>ทัพภาคที่ ๔ เป[ด “ค>ายเยาวชนรักชาติ นำพาสันติสุข” พฒันาศักยภาพ และปmองกันยาเสพติด 

๕. การเมือง: ๑) ชายแดนใต9ผู9สมัคร ส.ส.ล9น เขตชนช9างอื้อ ฮอืฮาต้ังเวทปีราศรัยถึงตี ๑, ๒) 'จุรินทร+'นำทมี ปชป. ลุยโกลก มั่นใจเสียงดี จองที่น่ังนราธิวาส ยก

จังหวัด, ๓) ฟgงเสียงสะท9อนเยาวชนจากเบตง เลือกต้ังครัง้แรกอยากได9ผู9นำแก9ปgญหายาเสพติด-เศรษฐกิจ, ๔) 'พปชร.' ยะลาเดินพบ ปชช. มั่นใจสู9ได9 และ ๕) แม>ทพัภาค ๔ 

ยันทหารวางตัวเปqนกลางเลือกต้ัง 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

2 

๖. กระบวนการยุติธรรม: ศาลจังหวัดยะลาพิพากษา จำคุกตลอดชีวิต และจำคุก ๑๕ ปs ผู9ก>อเหตุรุนแรงจากเหตุปtวนใต9 

๗. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) ติดปsก 'เอสเอ็มอ-ีสตาร+ทอัพ' พาณิชย+ผนึกแบงก+ช>วยเจาะตลาดอาเซียน และ ๒) นอภ.สะเดา นัดถกด>วนส>วนราชการ แก9

ปมปtวนด>านพรมแดนไทย - มาเลย+ 

 จากสถานการณ+ข>าวดังที่กล>าวข9างต9น ส>งผลให9การรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ค>อนข9างคงที่ จาก ๒.๓๘ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๖ - ๒๒ ก.พ. 

๖๒) เปqน ๒.๓๔ ในสปัดาห+น้ี  

   ในส1วนของประเด็นสำคญัจากสื่อมวลชนต1างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช1วงวันท่ี ๑๖ – ๒๒ ก.พ. ๖๒ ดังน้ี 

         ข>าวสารเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9ที่รายงานโดยสื่อมวลชนต>างประเทศ ในรอบสัปดาห+ที่ผ>านมาค>อนข9างเบาบาง มีเฉพาะสื่อมาเลเซีย รายงานข>าวศาลมาเลเซีย

สั่งขังคนขับมอเตอร+ไซค+รบัจ9างสญัชาติไทย ๓ คนทื่ก>อเหตุปtวนป[ดประตูด>านชายแดนมาเลเซีย - ไทย ทีบู่กิตกายูฮิตัม - อ.สะเดา จ.สงขลา ทั้งน้ีคนไทย ๓ คนที่ถูกจำขัง ก>อ

เหตุป[ดประตูด>านประท9วงเจ9าหน9าที่มาเลเซียทีเ่ข9มงวดไม>ให9ขับมอเตอร+ไซค+ข9ามพรมแดนไปส>งผู9โดยสารทีม่าเลเซีย  

       Benarnews.org เว็บไซต+ข>าวภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต9 ที่ได9รับเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานจากหน>วยงานรัฐบาลสหรัฐ รายงานข>าวเหตุร9ายรายวันในพืน้ที่ 

จชต. กรณีคนร9ายก>อเหตุใช9อาวุธป\นยิงเข9าไปในวัดเทพนิมิต อ.ปานาเระ จ.ปgตตานี ซึง่ต>อมาเจ9าหน9าที่ติดตามจบักุมผู9ต9องสงสัย ๕ คนมาสอบสวนหาหลักฐานว>ามีความ

เกี่ยวข9องกบัการก>อเหตุยิงใส>วัดเทพนิมิตหรือไม> และเหตุคนร9ายก>อเหตุใช9อาวุธป\นยิงใส>ชาวบ9านเสียชีวิต ๒ คนที ่อ.กระพ9อ จ.ปgตตานี และ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส  
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๒. ผลการวิเคราะหUสารสนเทศด*านการประชาสมัพันธU ประจำวันท่ี ๑๖ – ๒๒ ก.พ. ๖๒ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข1าวเชิงบวก และประเด็นข1าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๑๖ - ๒๒ ก.พ. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก (เส9นทบึสเีขียว) ๑๖๔ ข>าว จากที่ม ี๒๒๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๙ - ๑๕ ก.พ. ๖๒) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะ

สีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกับ จชต. (เส9นทึบสีแดง) มขี>าวเชิงลบ ๓๖ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๔๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๙ - ๑๕ ก.พ. 

๖๒) ๓๖ ข>าวในสัปดาห+น้ี) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่
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๒.๒ ค1าสัดส1วนระหว1างข1าวเชิงบวก และข1าวเชิงลบ 

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

วัน/เดือน/ปe จำนวนข1าวเชิงบวก (1) จำนวนข1าวเชิงลบ (2) ค1าสัดส1วน (3)=(1)/(2) 

2019-02-09 22 3 7.33 

2019-02-10 20 2 10 

2019-02-11 41 13 3.15 

2019-02-12 41 3 13.67 

2019-02-13 40 6 6.67 

2019-02-14 44 9 4.89 

2019-02-15 14 8 1.75 

 31.71 6.29 5.04 

2019-02-16 13 3 4.33 

2019-02-17 18 3 6 

2019-02-18 46 12 3.83 

2019-02-19 26 8 3.25 

2019-02-20 22 2 11 

2019-02-21 25 5 5 

2019-02-22 15 3 5 

 23.57 5.14 4.59 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ1งเล็ง ในช1วงวันท่ี ๑๖ – ๒๒ ก.พ. ๖๒ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช>วงวันที่ ๑๖ - ๒๒ ก.พ. ๖๒ ไม>มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพือ่สันติสุข จากทีม่ี ๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๙ - ๑๕ ก.พ. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกบั จชต. ไม>มีข>าวเชิงลบในสปัดาห+น้ี และในสัปดาห+ที่แล9ว (๙ - ๑๕ ก.พ. ๖๒) สำหรับในมิติของ

แนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มแีนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ 
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๑๖ - ๒๒ ก.พ. ๖๒ มขี>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๔ ข>าว จากที่ม ี๒๔ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๙ - ๑๕ ก.พ. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ลดลง ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> โจรใต9กราดยิงวัดในปะนาเระ ไร9พระบาดเจ็บ คาดสร9างสถานการณ+  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๑๖ - ๒๒ ก.พ. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการเมอืงเกี่ยวกับ จชต. ๑๘ ข>าว จากที่ม ี๓๓ ข>าวในสัปดาห+ทีแ่ล9ว (๙ - ๑๕ ก.พ. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีข>าวเชิงลบ ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ไม>มีข>าวเชิงลบ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๙ - ๑๕ ก.พ. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ต่ำค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) อนาคตใหม>ชูขบวนรถไฟแห>งอนาคต, ๒) ชายแดนใต9ผู9สมัคร ส.ส.ล9น เขตชนช9างอื้อ ฮือฮาต้ังเวทปีราศรัยถึงตี ๑, ๓) 'จรุินทร+'

นำทีม ปชป. ลุยโกลก มั่นใจเสียงดี จองที่น่ังนราธิวาส ยกจังหวัด, ๔) ฟgงเสียงสะท9อนเยาวชนจากเบตง เลือกต้ังครัง้แรกอยากได9ผู9นำแก9ปgญหายาเสพติด-เศรษฐกิจ, ๕) 

'พปชร.' ยะลาเดินพบ ปชช. มั่นใจสู9ได9 และ ๖) แม>ทัพภาค ๔ ยันทหารวางตัวเปqนกลางเลือกต้ัง ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> '๑๕ ปsไฟใต9' กับงบ ๒ แสนล9าน เงียบแต>ไม>สงบ!  
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยUสิน 

 
ในช>วงวันที่ ๑๖ - ๒๒ ก.พ. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๗ ข>าว จากที่ม ี๕๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๙ - ๑๕ ก.พ. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มี

แนวโน9มฯ  ลดลง  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๖ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๗ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๙ - ๑๕ ก.พ. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9าง

คงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) จับ 'โจรใต9' ลอบน่ังเรือข9ามฝg�งกลับไทย คาดเอี่ยวยิงตำรวจ - พระวัดโคกโก, ๒) ตม.สระแก9วผลักดันเขมรมุสลิม ๓๔ คนกลับประเทศอ9างจะ

ไปทำงานภาคใต9 - มาเลย+, ๓) กอ.รมน. กำชับ จนท.ดูแลความปลอดภัยเลือกต้ัง สนับสนุน และวางตัวเปqนกลาง, ๔) ตำรวจรถไฟจบั ๓ สาวกัมพูชาลอบเข9าไทยสงสัยโยง

แก�งค9ามนุษย+ และ ๕) กกล.ตร.จชต. แถลงผลงาน และความคืบหน9าคดีสำคัญ ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) คอลัมน+: ตีโฉบฉวย: ยุทธปgจจัย, ๒) สรุปสถานการณ+ใต9รอบสัปดาห+ 

บึ้มนราฯ ๒ วันซ9อนตอบโต9วิสามญัฯ และ ๓) ยิงถล>มวัดเทพนิมิต ปะนาเระ สญัลักษณ+ร>วมใจพทุธ-มสุลมิ 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๑๖ - ๒๒ ก.พ. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๒ ข>าว จากที่ม ี๓๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๙ - ๑๕ ก.พ. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มขี>าวเชิงลบ ๗ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๑ ข>าวในสปัดาห+ที่แล9ว (๙ - ๑๕ ก.พ. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9ม

ฯ ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ติดปsก 'เอสเอม็อ-ีสตาร+ทอัพ' พาณิชย+ผนึกแบงก+ช>วยเจาะตลาดอาเซียน และ ๒) นอภ.สะเดา นัดถกด>วนส>วนราชการ แก9ปมปtวน

ด>านพรมแดนไทย - มาเลย+ ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> วินรับจ9างลุกฮือ! รวมตัวป[ดทางเข9าออก ไม>พอใจทางการมาเลย+เข9มงวดเอกสารเข9า-ออก  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันที่ ๑๖ - ๒๒ ก.พ. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๖ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๑๓ ข>าวในสปัดาห+ที่แล9ว (๙ - ๑๕ ก.พ. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มี

แนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม>มขี>าวเชิงลบทัง้ในสปัดาห+น้ี และสัปดาห+ที่แล9ว (๙ - ๑๕ ก.พ. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำ

ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) พ>อเมืองปgตตานีเย่ียม 'แคมปh ๓๕', ๒) รวบ ๓ สาวใหญ>! ขนยาบ9า ๕ แสนเม็ดซุกท9ายกระบะดัดแปลง, ๓) จับ ๒ คนร9ายพร9อมยา

เสพติด ผงะ! ยึดป\น - กระสุนเพียบทีเ่จาะไอร9อง และ ๔) รองแม>ทัพภาคที่ ๔ เป[ด “ค>ายเยาวชนรักชาติ นำพาสันติสุข” พัฒนาศักยภาพ และปmองกันยาเสพติด ไม>มีข>าวเชิง

ลบ ในสปัดาห+น้ี 
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๑๖ – ๒๒ ก.พ. ๖๒ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสทิธิมนุษยชน ได9แก> ปล>อยตัวเจ9าหน9าที่ศูนย+ทนายความมุสลมิแล9ว  

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

            ในช>วงวันที่ ๑๖ – ๒๒ ก.พ. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารงุขวัญกําลงัพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปWญหา จชต. 

            ในช>วงวันที่ ๑๖ – ๒๒ ก.พ. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปgญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคบัใช*กฎหมาย 

            ในช>วงวันที่ ๑๖ – ๒๒ ก.พ. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส1งผลกระทบต1อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต1อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส1งผลกระทบต1อการรับรู* 
 

 
 

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

เหตุร*ายรายวัน 

สิทธิมนุษยชน 

อาชญากรรมในพ้ืนท่ี 

การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยUสิน 

เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* 

การศึกษา 

การยกระดับคุณภาพชีวิต 

กระบวนการยุติธรรม 

การเมือง 

การบำรุงขวัญกำลังพล 

ยาเสพติด 

วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 

การช1วยเหลือประชาชน 

การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทU 

กีฬา 

การเยียวยา 

เทคโนโลยีในการแก*ไขปWญหา จชต. 
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ประเด็นข1าวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ๑) โจรใต9กราดยิงวัดในปะนาเระ ไร9พระบาดเจบ็ คาดสร9างสถานการณ+, ๒) ยิงถล>มวัดดังปgตตานีอีกแล9ว! คุม5ผู9ต9องสงสัยสอบเข9ม, ๓) บุกกราดยิงวัด

ปgตตานีระอุอกี  และ  ๔) ภาพข>าว: ยิงวัด  

๒. สิทธมินุษยชน ปล>อยตัวเจ9าหน9าที่ศูนย+ทนายความมุสลิมแล9ว  

๓. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) คนร9ายสอดป\นผ>านรูประตู กระหน่ำยิงทหารพรานดับคาบ9านพักสงขลา, ๒) ป\นลอดรรูัวยิง ฆ>าทหารพราน, ๓) ตร.เร>งหาเบาะแสคดีลอบยิง

ทหารพรานดับ เผยปมปล>อยเงินกู9หลักแสน, ๔) อุกอาจ!คนร9ายบุกกระหน่ำยิง'ทหารพราน'กระสุนตัดข้ัวใจดับคาบ9าน, ๕) ป\นสอดช>องประตูรัวยิง'ทหารพรานยะลา' ดับคา

บ9านพัก, ๖) คนร9ายประกบยิงชาวบ9าน'ยะลา'เสียชีวิต1ราย คาดปมยาเสพติด, ๗) สอดป\นส>องยิงทหารพรานใต9, ๘) คอลัมน+: ข>าวสดทั่วไทย: ยะลา - ประกบยิงดับ, ๙) 

ป\นลอดรูรัวยิงฆ>าทหารพราน, ๑๐) คนร9ายยิงทหารพรานดับคาบ9าน, ๑๑) คนร9ายยิงทหารพรานดับคาบ9าน  และ  ๑๒) ลอบยิง3นัดทหารพรานตายอนาถ  

๔. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยUสิน ๑) คอลัมน+: ตีโฉบฉวย: ยุทธปgจจัย, ๒) To orient oneself to, ๓) สรุปสถานการณ+ใต9รอบสัปดาห+ บึ้มนราฯ 2 วัน

ซ9อนตอบโต9วิสามัญฯ, ๔) ยิงถล>มวัดเทพนิมิต ปะนาเระ สัญลักษณ+ร>วมใจพุทธ-มุสลิม, ๕) คอลัมน+: จดหมายถึงเดลินิวส+  และ  ๖) คอลัมน+: จดหมายถึงเดลินิวส+  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. เทคโนโลยีในการแก*ไขปWญหา จชต. สเปรย+เรืองแสง ส>องพิสจูน+คราบดีเอ็นเอ  

๒. การเยียวยา มลูนิธิพระพุทธฯภูเก็ตเย่ียม3จว.ใต9  

๓. กีฬา ๑) คอลมัน+: สมงิขาว: เพชรดำ - ฉลามขาว - ก9องหนองยาง- เพชรมงคล, ๒) ภาพข>าว: ที่ 3 ร>วม, ๓) คอลัมน+: ย>อยข>าวกีฬา: สดมภ+แซงจ>อแชมปhกอล+ฟธงชัย, ๔) 

คอลัมน+: สมิงขาว: เพชรดำ - ฉลามขาว - ก9องหนองยาง- เพชรมงคล, ๕) คอลมัน+: ย>อยข>าวกีฬา: ได94ทีมภาคใต9เข9าชิงว่ิง31ขา, ๖) ภาพข>าว: แชมปhภาคใต9, ๗) ภาพข>าว: 

แชมปhภาคใต9, ๘) คอลมัน+: ทันเกมส+: นิคมสงเคราะห+ได9ต๋ัว 31 ขา, ๙) คอลัมน+: ย>อยข>าวกีฬา: ได94ทมีภาคใต9เข9าชิงว่ิง 31 ขา, ๑๐) ภาพข>าว: สงัคมกอล+ฟ: มอบรางวัล, 

๑๑) ช9างศึกประเดิม เชือดติมอร+หวิว, ๑๒) ภาพข>าว: คว9าแชมปh, ๑๓) ศึกกอล+ฟธงชัยที่ลพบุร'ีสดมภ+-โคสเุก'บี้3แต9ม, ๑๔) 'สดมภ+'จ>อแชมปh ธงชัย ใจดี ฟาวน+เดช่ัน, ๑๕) 

ภาพข>าว: แชมปhอาชีพแรก, ๑๖) 'สดมภ+'โฮลอินวันรับแชมปhสวิง'ธงชัย', ๑๗) คอลัมน+: สปอร+ตสแควร+: แชมปhว่ิง 31ขา, ๑๘) ได9ยอดทีมแดนใต9ว่ิง31ขา, ๑๙) ว่ิง31ขาได9

ยอดทีมแดนใต9, ๒๐) คอลัมน+: ย>องก�วน: มอบรางวัล, ๒๑) คอลัมน+: ย>องก�วน: มอบรางวัล, ๒๒) สดมภ+หวดโฮลอินวัน รับแชมปhสวิง ธงชัย  และ  ๒๓) คอลัมน+: SPORT 
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UPDATE: ได94ทมีว่ิง31ขาภาคใต9,  

๔. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทU ๑) คอลัมน+: เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร๒) 3จงัหวัดเป[ดเวทหีาสาวงามชิงมงกุฎมสิแกรนด+ฯ, ๓) คอลัมน+: Think Out: 

ปณท. ชวนคนไทยส>งเสรมิการให9ไม>รู9จบ, ๔) คอลัมน+: ถูกทกุข9อ  และ  ๕) คอลัมน+: ชานชาลานักเขียน: รางวัลกนกพงศ+ สงสมพันธุ+ 'คำหอม' วารสารนักเขียนอสีาน ขอ

แสดงความยินดี,  

๕. การช1วยเหลือประชาชน ๑) ครม.ยืดส>งเงินสมทบประกนัสังคม23จว., ๒) 'บิ๊กตู>'สั่งทำบ9านให9ประมง, ๓) ครม.เห็นชอบหลักการยืดเวลาส>งเงินสมทบนายจ9าง-

ผู9ประกันตน23จว.ประสบภัยปาบึก, ๔) 23จว.เฮ!ครม.ยืดเวลาส>งเงินสมทบภัยพบิัติ3เดือน, ๕) ร>างประกาศกระทรวงแรงงาน เรือ่ง ขยายกำหนดเวลาการย่ืนแบบรายการ

แสดงการส>งเงินสมทบ และการนำส>งเงนิสมทบของนายจ9าง และผู9ประกันตน  และ  ๖) ครม.ใจดีเห็นชอบหลกัการยืดเวลา ส>งเงินสมทบนายจ9าง-ผู9ประกันตน หลังประสบ

ภัยพายุปาบึก,  

๖. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลัมน+: แวดวงสงฆ+: พระองค+โสมฯ ประทานรางวัล 'เสาอโศกผู9นำศีลธรรม', ๒) ถวายพระพรชัยในหลวงร.10 ปsติวันมาฆบูชา, ๓) ภาพ

ข>าว: ศรัทธา, ๔) คอลมัน+: ชีพจรทั่วไทย, ๕) คอลัมน+: ชีพจรทั่วไทย, ๖) รางวัล'เสาอโศกผู9นำศีลธรรม'ปs62, ๗) รางวัล'เสาอโศกผู9นำศีลธรรม'ปs62, ๘) งานเจ9าแม>ลิม้กอ

เหน่ียวคึกคัก, ๙) ภาพข>าว: ข9ามแม>น้ำ, ๑๐) วัดเทพนิมิต...สัญญะแห>งสามัคคีของสองศาสนิกชายแดนใต9, ๑๑) ''ถนนเด็กเดิน'' @ นราธิวาส, ๑๒) พทุธศาสนิกชนทั่วไทย

อิ่มบุญ ใส>บาตรถือศีลวันมาฆบูชา, ๑๓) พุทธศาสนิกชน'ชาวยะลา' ทำบุญตักบาตรในวัน'มาฆบูชา', ๑๔) ข>าวสั้น : 21 กุมภาพันธ+ 2562, ๑๕) คอลมัน+: คมเลนส+ส>องพระ, 

๑๖) บญุใหญ> มาฆบูชา แห>ผ9าข้ึนธาตุ-ยะลา ชาวพุทธร>วม ผวจ. ตักบาตร, ๑๗) คอลมัน+: IN BRIEF: วัดนราฯเวียนเทียนกลางวัน, ๑๘) สมเด็จพระเจ9าอยู>หัวทรงบำเพญ็

พระราชกุศลมาฆบูชา, ๑๙) คอลมัน+: จารกิบ9านจารึกธรรม: 'ไม>ตาย ไม>เลกิทำความดี' พระครปูระโชติรัตนานุรกัษที่ข9าพเจ9ารู9จัก (๒), ๒๐) มรย. ร>วมกับ ผู9ประกอบการร9าน

ชุดวิวาห+ จัดงาน The grand wedding showcase 2019  และ  ๒๑) กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดพิธีเวียนเทียนในวันมาฆบูชา ประจำปs 2562 ณ ค>ายสิรินธร,  

๗. ยาเสพติด ๑) จบั3สาวใหญ>ขนยาบ9าครึ่งล9านเม็ด, ๒) คอลัมน+: ข>าวสดทั่วไทย: เชียงราย-3สาวใหญ>ขนยา, ๓) พ>อเมอืงปgตตานีเย่ียม'แคมปh35', ๔) รวบ3สาวใหญ>! ขน

ยาบ9า5แสนเม็ดซุกท9ายกระบะดัดแปลง, ๕) จับ2คนร9ายพร9อมยาเสพติด ผงะ!ยึดป\น-กระสุนเพียบที่เจาะไอร9อง  และ  ๖) รองแม>ทัพภาคที่ 4 เป[ด “ค>ายเยาวชนรักชาติ 

นำพาสันติสุข” พฒันาศักยภาพและปmองกันยาเสพติด,  

๘. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) คอลัมน+: เป[ดตลบัพระใหม>: เหรียญหลวงพ>อคูณ รุ>นปาฏิหาริย+ EOD, ๒) คอลมัน+: เป[ดตลับพระใหม>: เหรียญหลวงพ>อคูณ รุ>นปาฏิหาริย+ 

EOD  และ  ๓) พิธีรบั – มอบวัตถุมงลคล พระเครือ่งเน้ือผงมงคล พระพุทธอโรคยา พิมพ+พระรอด รุ>นเพชรชมพู เพื่อนำไปมอบให9กำลงัพลในพื้นที่ชายแดนใต9,  
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๙. การเมือง ๑) บีท้ี่มาเงินนโยบายขายฝgน, ๒) ระวังผู9ร9ายหน9าใหม>, ๓) อนาคตใหม>ชูขบวนรถไฟแห>งอนาคต, ๔) ชายแดนใต9ผู9สมัคร ส.ส.ล9น เขตชนช9างอื้อ ฮือฮาต้ังเวที

ปราศรัยถึงตี 1, ๕) 'จุรินทร+'นำทมีปชป.ลุยโกลก มั่นใจเสียงดีจองที่น่ังนราธิวาสยกจว., ๖) 'จุรินทร+'ลุยชายแดนใต9ชูนโยบาย 'ปะ ฉะ ดะ' ยาเสพติด, ๗) ฟgงเสียงสะท9อน

เยาวชนจากเบตง เลอืกต้ังครั้งแรกอยากได9ผู9นำแก9ปgญหายาเสพติด-เศรษฐกจิ, ๘) มทภ.4ช้ีการเมืองใต9เรียบร9อย ย้ำ'ทหาร'วางตัวเปqนกลาง, ๙) 'อนุทิน'ลุย'หาดใหญ>'ช>วย

ผู9สมัครเขต2หาเสียง ชูพัฒนาเศรษฐกิจจชต., ๑๐) 'พปชร.'ยะลาเดินพบปชช.มั่นใจสู9ได9, ๑๑) ระวังผู9ร9ายหน9าใหม> รปช.ปราศรัยดุซัด'ราชสหี+ห>มหนังแกะ', ๑๒) บีท้ี่มาเงิน

นโยบายขายฝgน, ๑๓) แม>ทัพภาค 4 ยันทหารวางตัวเปqนกลางเลอืกต้ัง, ๑๔) เสี่ยหนู ยกทัพบกุเมืองคอน อ9อน ทำหัวใจหล>นทีน่ครศรีธรรมราช, ๑๕) ปชป.พ9อกลัวแพ9ภาค

อื่นสู9ไม>ไหววอนคนใต9ช>วยท,ี ๑๖) ทลายระบบผูกขาด  และ  ๑๗) คอลัมน+: เกาะสนามเลือกต้ัง 2562: ฟgงเสียงสะท9อน'คนรุ>นใหม>'ใต9สุดแดนสยาม,  

๑๐. กระบวนการยุติธรรม ๑) ศาลยะลาสั่งคุกตลอดชีวิต 'มือบึ้มปtวนใต9'หมายฆ>าจนท., ๒) จำคุกตลอดชีวิต โจรใต9วางระเบิด'กาบงั'ปs'52 อีก2รายบึ้มเสาไฟ15ปs  และ  ๓) 

ศาลจังหวัดยะลาพพิากษา จำคุกตลอดชีวิต และจำคุก 15 ปs ผู9ก>อเหตุรุนแรงจากเหตุปtวนใต9,  

๑๑. การยกระดับคณุภาพชีวิต ๑) ดาราทาสีหาเงินช>วยเด็กพิเศษใต9, ๒) ปtวย'ไอกรน'พุ>ง-เดือนเดียว13ราย, ๓) ปtวย'ไอกรน'เดือนเดียวพุ>ง13ราย, ๔) ต้ังกองอำนวยการ

ควบคุมไฟปtา ส>งหน>วยเสอืไฟเฝmาระวัง 24 ชม., ๕) ตามไล>ล>าจระเข9โผล>หาดนราทัศน+, ๖) ต้ังกองอำนวยการควบคุมไฟปtา ส>งหน>วยเสอืไฟเฝmาระวัง 24 ชม., ๗) ส>งไกรทอง

ล>าจระเข9แม>น้ำบางนรา, ๘) ภาพข>าว: สานสัมพันธ+, ๙) ชุดไกรทองปรับแผนจบัจระเข9กลางคืน, ๑๐) ตุ�กตาเพื่อน9อง3จว.ชายแดนใต9, ๑๑) ตุ�กตาเพื่อน9อง3จว.ชายแดนใต9, 

๑๒) สธ.ฉีดวัคซีนฟรีผู9แสวงบญุพิธีฮัจญ+, ๑๓) ชีวิต อสม.ชายแดนใต9...ทำงานด9วยใจบนวิถีพอเพียง, ๑๔) ศอ.บต.ดึงบัณฑิตอาสาพฒันาฯ, ๑๕) เล>นไลน+-เล>นเฟส ระวังถูก

เด9ง..., ๑๖) ภาพข>าว: ล>าชาละวัน, ๑๗) เอ็ม บี เค นำขบวนความสุขจากใจกลางเมอืงสู>ปลายด9ามขวาน, ๑๘) ข>าวสั้น : 20 กุมภาพันธ+ 2562, ๑๙) จนท.ระดมล>าจระเข9

โผล>'บางนรา' ใช9เวลาทั้งคืนแต>ยังไร9ว่ีแวว, ๒๐) ไทยตอนบนอากาศร9อน!'เหนือ-อสีาน-กลาง-ตะวันออก-ใต9'ฝนฟmาคะนองบางแห>ง, ๒๑) รวบแก�ง3ปmา ขับแคปติวา ส>งยาบ9า5

แสนเม็ด ได9ค>าจ9างแล9วนับล9าน, ๒๒) โครงการส>งเสรมิศักยภาพและพัฒนาองค+ความรู9เกี่ยวกับการใช9พลงังานไฟฟmาตามแนวทางศาสตร+พระราชา, ๒๓) จำนวนราษฎร, 

๒๔) กรมอุตุฯเตือนกลาง,ตอ.,กทม.และใต9มีฝนฟmาคะนองให9เกษตรกรเฝmาระวังผลลิต, ๒๕) ล>าไอ9เข9แม>น้ำบางนรา ทมีไกรทองกระชับพื้นที่ เฝmาทัง้คืนไร9ว่ีแววโผล>, ๒๖) 

เจ9าหน9าที่ระดมล>าจระเข9โผล>ที่นราฯทัง้คืนยังไร9ว่ีแวว, ๒๗) คอลัมน+: ข>าวสั้น: วาง 3 มาตรการแก9ปgญหาทรายป[ดคลอง  และ  ๒๘) ผู9แทนพเิศษของรฐับาล ลงพื้นที่เป[ด

กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชาติ พิทักษ+ชาติเกิด บนพื้นแผ>นดินไทย”,  

๑๒. การศึกษา ๑) คอลัมน+: Centric: ถึงเวลา Gen Z 4.0, ๒) ภาพข>าว: เบิกฟmาปุโรง, ๓) คอลัมน+: กระทรวงศึกษาธิการ: ศธ.สร9างความเข9มแข็งการศึกษาทุกพื้นที่ 

ขับเคลื่อนแผนบรูณาการด9านการศึกษา 1 ภาค, ๔) คอลัมน+: กระทรวงศึกษาธิการ: ศธ.สร9างความเข9มแข็งการศึกษาทกุพื้นที่ ขับเคลือ่นแผนบรูณาการด9านการศึกษา 6 
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ภาค, ๕) ม.นราธิวาสฯ จัดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ, ๖) การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต9, ๗) รัฐมนตรีช>วยว>าการ

กระทรวงศึกษาธิการ ประชุมติดตามโครงการขับเคลื่อนค>ายพัฒนาเพือ่การเรียนรู9 สังคมพหุวัฒนธรรม ในพื้นที่ชายแดนใต9  และ  ๘) โรงเรียนบากงพิทยา จัดงาน “รวม

น้ำใจครบรอบ 80 ปs บากงพิทยา”,  

๑๓. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) อดีตเจ9าแม>ไอทเีมอืงคอน เปลี่ยนมาปลูกส9มโอทบัทิมสยาม ตลาดสดใส, ๒) อดีตเจ9าแม>ไอทเีมืองคอน เปลี่ยนมาปลกูส9มโอทบัทิม

สยาม ตลาดสดใส, ๓) ครม.ไฟเขียวข้ึนทะเบียน สินค9า'จีไอ'ไทย8รายการ๔) ตัดถนนสายรองสงขลาเที่ยวชิลสินค9าชายแดนฉิว, ๕) ธพว.ชูธงเอสเอ็มอี ยกระดับโกอินเตอร+, 

๖) เอสเอม็อีแบงก+ปg®นนักศึกษา ต>อยอด'สตาร+ทอัพ'สู>สากล, ๗) ขยับสงูสุด10บาทค>าจ9างข้ันต่ำ, ๘) ร>วมมือช>วยเอสเอม็อ,ี ๙) สงขลาเล็งสู>'ไมซ+ซิต้ี' กระตุ9นศก.-การลงทุน, 

๑๐) คอลมัน+: ย>อยข>าวเศรษฐกจิ: ธพว.-พันธมิตรพัฒนาเอสเอ็มอ,ี ๑๑) พาณิชย+เร>งเดินหน9าสินค9า'จีไอ', ๑๒) สวทช.ส>งงานวิจัยเสรมิแกร>งภาคใต9, ๑๓) ภาพข>าว: เป[ดงาน, 

๑๔) กรมการท>องเที่ยวยุคใหม> บรกิารทันสมัย ไทยแลนด+ 4.0, ๑๕) อีซเีอฟบุกตลาดเฟอร+นิเจอร+จีน-อินเดีย (คลิป), ๑๖) ธพว.จับมือ4มหาวิทยาลัย ปg®นสตาร+ทอัพ-เอสเอ็ม

อีไทยโกอินเตอร+, ๑๗) ติดปsก'เอสเอม็อ-ีสตาร+ทอัพ' พาณิชย+ผนึกแบงก+ช>วยเจาะตลาดอาเซียน, ๑๘) ตร.สะเดา คุม 5 ผู9ก>อเหตุป[ดประตูด>านมาเลย+โดยพละการ ดำเนินคดี, 

๑๙) นอภ.สะเดา นัดถกด>วนส>วนราชการ แก9ปมปtวนด>านพรมแดนไทย-มาเลย+, ๒๐) มาตรการส>งเสริมการข้ึนทะเบียนและเพิม่มลูค>าการตลาดของการจำหน>ายสินค9าสิ่ง

บ>งช้ีทางภูมิศาสตร+ (Geographical Indications : GI) ไทย, ๒๑) ทช.ลุยศึกษาออกแบบถนนจ.สงขลาหนุนขนส>งด>านชายแดนใต9  และ  ๒๒) กทท.รบัไทยแลนด+ 4.0 ควบ

งานทะเบียน-มัคคุเทศก+ ขอใบอนุญาตออนไลน+ 24 ชม.,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต1อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต1อสถานการณU จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกทีม่ีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ค>อนข9างคงที ่ จาก ๒.๓๘ ในสปัดาห+ที่

แล9ว (๑๖ - ๒๒ ก.พ. ๖๒) เปqน ๒.๓๔ ในสปัดาห+น้ี  ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต1างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช1วงวันท่ี ๑๖ – ๒๒ ก.พ. ๖๒ 
 
ข>าวสารเกี่ยวกบัจงัหวัดชายแดนภาคใต9ที่รายงานโดยสือ่มวลชนต>างประเทศ ในรอบสปัดาห+ที่ผ>านมาค>อนข9างเบาบาง มีเฉพาะสื่อมาเลเซีย รายงานข>าวศาลมาเลเซียสั่งขัง

คนขับมอเตอร+ไซค+รบัจ9างสญัชาติไทย ๓ คนทื่ก>อเหตุปtวนป[ดประตูด>านชายแดนมาเลเซีย - ไทย ที่บกูิตกายูฮิตัม - อ.สะเดา จ.สงขลา ทัง้น้ีคนไทย ๓ คนที่ถูกจำขัง ก>อเหตุ

ป[ดประตูด>านประท9วงเจ9าหน9าที่มาเลเซียทีเ่ข9มงวดไม>ให9ขับมอเตอร+ไซค+ข9ามพรมแดนไปส>งผู9โดยสารที่มาเลเซีย  

       Benarnews.org เว็บไซต+ข>าวภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต9 ที่ได9รับเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานจากหน>วยงานรัฐบาลสหรัฐ รายงานข>าวเหตุร9ายรายวันในพื้นที่ 

จชต. กรณีคนร9ายก>อเหตุใช9อาวุธป\นยิงเข9าไปในวัดเทพนิมิต อ.ปานาเระ จ.ปgตตานี ซึ่งต>อมาเจ9าหน9าที่ติดตามจบักุมผู9ต9องสงสัย ๕ คนมาสอบสวนหาหลักฐานว>ามีความ

เกี่ยวข9องกบัการก>อเหตุยิงใส>วัดเทพนิมิตหรือไม> และเหตุคนร9ายก>อเหตุใช9อาวุธป\นยิงใส>ชาวบ9านเสียชีวิต ๒ คนที ่อ.กระพ9อ จ.ปgตตานี และ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส  

 

๕.๑ The Star และ Bernama สื่อมาเลเซียรายงานว>า ศาลมาเลเซีย ทีเ่มืองจิตรา รัฐเคดาห+มีคำสัง่ลงโทษคนไทย ๓ คน เปqนเวลา ๔ วัน ด9วยข9อหากระทำความผิด

ประท9วงเจ9าหน9าทีม่าเลเซียด9วยการประท9วงป[ดประตูด>านชายแดนบูกิตกายูฮิตัม-อ.สะเดา โดยพละการ คนไทยทั้ง ๓ คนเปqนส>วนหน่ึงของคนขับมอเตอร+ไซค+รับจ9าง ๕๐ 

คนที่ประท9วงเจ9าหน9าที่มาเลเซียที่ด>านชายแดน ด9วยเหตุที่ไม>พอใจเจ9าหน9าที่มาเลเซียทีเ่ข9มงวดไม>อนุญาตให9มอเตอร+ไซค+รับจ9างจากอ.สะเดา ขับข9ามพรมแดนไปส>ง

ผู9โดยสารในประเทศมาเลเซีย 

 

(Three Thais were remanded for four days after they were arrested for allegedly shutting a gate along the Bukit Kayu Hitam-Sadao border 

crossing in protest against stricter enforcement. 

The suspects, believed to be part of a group of some 50 Thai motor taxi riders taking part in the protest, arrived at the Jitra magistrate’s court 

at about 8.35am in a police truck. 

Magistrate Mohd Hadi Hakimi Harun granted the four-day remand order yesterday. 
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The trio, in their late 20s to 50s, were arrested around noon on Tuesday at the Immigration, Customs, Quarantine and Security Complex (ICQS) 

in Bukit Kayu Hitam. 

During the 11.20am incident, Malaysian enforcement agencies were in the middle of conducting a border security operation at the ICQS. 

During the operation, motor taxi riders from Thailand were not allowed to ferry passengers directly into Malaysia but required to drop them off 

at the Cergas Jaya Duty Free Complex and return to Danok. 

However, a group of riders reacted by closing the border gate at the Bukit Kayu Hitam Malaysian-Thai checkpoint and staging a protest.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/02/21/three-thais-held-for-closing-border-gate/ 

http://bernama.com/en/news.php?id=1696620 

 

๕.๒ benarnews.org รายงานข>าวเหตุร9ายรายวันในพื้นที่ จชต. เหตุการณ+แรกเกิดข้ึนเมื่อวันอังคาร ที่ ๑๙ กุมภาพันธ+ เกิดเหตุคนร9ายใช9อาวุธป\นยิงชาวบ9านเสียชีวิต 2 

ราย ในอำเภอกะพ9อ ปgตตานี และอำเภอระแงะ นราธิวาส หลงัจากที่มผีู9ถูกยิงเสียชีวิตสามรายในสปัดาห+ก>อนหน9าน้ี ส>วนในจังหวัดนราธิวาส เจ9าหน9าที่สามารถควบคุมตัวผู9

ต9องสงสัยก>อเหตุคดียิงพระสงฆ+มรณภาพ 2 รูป ทีสุ่ไหงปาดี เมื่อเดือนที่แล9วได9 1 ราย 

ร.ต.อ.วีระยุทธ อินทรัตน+ รอง สว.สอบสวน สภ.กะพ9อ เป[ดเผยต>อสือ่มวลชนว>า เมื่อช>วงเวลาประมาณ 02.30 น. ได9รับแจ9งเหตุคนร9ายใช9อาวุธป\นยิงชาวบ9าน ที่บริเวณพื้นที่ 

ม.5 ต.กะรบุี อ.กะพ9อ จ.ปgตตานี มผีู9เสียชีวิต 1 คน จึงได9นำกำลังเจ9าหน9าที่ไปตรวจสอบทีเ่กิดเหตุ ทราบว>า ผู9ตายคือนายอนันต+ ตีเยาะ อายุ 26 ปs ถูกยิงบริเวณลำตัว

จำนวนหลายนัด 

“จากการสอบสวนทราบว>า ผู9ตายออกจากบ9านเพื่อเดินทางจากอำเภอรามัน จงัหวัดยะลา โดยใช9เส9นทางสายชนบท ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน-บ9านบาโงยือแบง็ หมู> 5 

ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ9อ เมื่อใกล9ถึงบริเวณโรงยางร9าง คนร9ายข่ีรถจักรยานยนต+มาประกบและใช9อาวุธป\นยิงใส>” ร.ต.อ.วีระยุทธ กล>าว 
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“นายอนันต+ฯ ถูกยิงด9วยป\นพกสั้นไม>ทราบขนาด ได9รับบาดเจ็บสาหสั จากน้ันมพีลเมืองดีนำส>งโรงพยาบาลกะพ9อ แต>เสยีชีวิตในเวลาต>อมา เพราะทนพิษบาดแผลไม>ไหว 

ส>วนประเด็นและสาเหตุ อยู>ระหว>างการสอบสวนและสืบสวน” ร.ต.อ.วีระยุทธ กล>าวเพิม่เติม 

ทั้งน้ี นับต้ังแต>วันปsใหม>เปqนต9นมา มผีู9ถูกยิงหรือโดนระเบิดเสียชีวิตแล9วอย>างน9อย 28 ราย และได9รับบาดเจ็บอย>างน9อย 25 ราย จากตัวเลขที่เบนาร+นิวส+รวบรวมจากการ

แจ9งเหตุของทหารและตำรวจ โดยความรุนแรงเริ่มมมีาอย>างต>อเน่ือง นับต้ังแต>ปลายเดือนตุลาคมปsที่ผ>านมา 

ต>อมาในตอนค่ำของวันเดียวกันน้ี ร.ต.อ.ชยุต แก9วนุ9ย รอง สว.สอบสวน สภ.ระแงะ จ.นราธิวาส รับแจ9งเหตุคนร9ายใช9อาวุธป\นยิงชาวบ9าน บ9านบาโงกูโบ ม.6 ต.บองอ อ.ระ

แงะ จ.นราธิวาส จากการสอบสวนทราบว>า ผู9ตายช่ือนายวสนัต+ ยะหัตตะ อายุ 41 ปs ซึ่งได9มีคนร9ายไม>ทราบกลุ>มและจำนวนใช9อาวุธป\นพกสั้นไม>ทราบขนาดยิงใส>ก>อน

หลบหนีโดยไม>ทันระวังตัว 

ส>วนประเด็นและสาเหตุ ร.ต.อ.ชยุต แก9วนุ9ย รอง สว.สอบสวน สภ.ระแงะ จ.นราธิวาส กล>าวว>าอยู>ระหว>างการสอบสวนและสบืสวน 

เจ*าหน*าท่ีคุมตัวผู*ต*องสงสัยยิงพระวัดรัตนานุภาพ ได* 1 ราย 

เจ9าหน9าที่หน>วยความมั่นคง (สงวนช่ือและนามสกุล) เป[ดเผยว>า สามารถควบคุมตัวผู9ต9องสงสัย 1 ราย ซึง่เช่ือว>าร>วมก>อคดียิงพระสงฆ+มรณภาพ 2 รูป ที่วัดรัตนานุภาพ ใน

บ9านโคกโก อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เมือ่วันที่ 18 มกราคม 2562 โดยทราบข>าวว>า มีการเคลื่อนไหวหลบหนีอยู>ในประเทศมาเลเซีย และเข9ามายังพื้นที่ประเทศ

ไทย จึงได9วางแผนจบักุม 

“มีการเคลือ่นไหวของกลุ>มคนร9ายที่ก>อเหตุในพื้นที่แล9วได9หลบหนีอยู>ในประเทศมาเลเซีย จะข9ามฝg�งผ>านช>องทางธรรมชาติ เพื่อเข9ามาในพื้นทีบ่รเิวณบ9านปะลุกา หมู>ที่ 3 

ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ นราธิวาส เจ9าหน9าที่จงึได9ทำการวางกำลังซุ>มเฝmาตรวจจนสามารถควบคุมนายยูฮารี สะมะแอ อายุ 30 ปs ชาวบ9านเกาะยาว หมู>ที่ 8 ตำบลเจ�ะเห 

อำเภอตากใบ ซึ่งเปqนสมาชิกกลุ>มขบวนการก>อความไม>สงบ และ มีหมายป. วิ อาญา” เจ9าหน9าทีร่ายดังกล>าวระบ ุ
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เจ9าหน9าที่รายดังกล>าว ให9ข9อมลูเพิ่มเติมว>า นายยูฮารี สะมะแอ เปqนบุคคลที่น>าจะมีส>วนเกี่ยวข9องกบักรณีทีก่ลุ>มคนร9ายใช9อาวุธป\นสงครามบุกยิงพระครูประโชติรตันานุ

รักษณ+ อดีตเจ9าคณะอำเภอสุไหงปาดี และอดีตเจ9าอาวาสวัดรัตนานุภาพ มรณภาพพร9อมพระลูกวัดรวม 2 รปู และเหตุการณ+เมื่อวันที่ 4 กุมภาพนัธ+ 2562 ที่คนร9ายใช9อาวุธ

ป\นซุ>มยิง ส.ต.อ.มูฮัมหมัดฟgยซอล มะยาโก�ะ อายุ 29 ปs ผบ.หมู> สภ.สุไหงโก-ลก ได9รับบาดเจ็บ และชาวบ9านโดนลูกหลงอีก 1 ราย ช่ือนายมูหัดมะห+ฟาอีส เจะโกะ อายุ 23 

ปs เสียชีวิตที่ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก 

ทั้งน้ี นายยูฮารี จะถูกนำตัวไปทำประวัติบุคคล และตรวจเกบ็สารพันธุกรรม เพือ่หาความเช่ือมโยงในพื้นที่และดำเนินคดีตามข้ันตอนของกฎหมายต>อไป 

ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/thai/news/south-killings-02192019115931.html 

 

๕.๒.๑ benarnews.org รานงานว>าเมื่อวันพฤหสับดี ที่ ๒๑ กุมภาพันธ+  เจ9าหน9าที่ฝtายความมั่นคง สามารถควบคุมตัวผู9ต9องสงสัย 5 ราย ซึ่งเช่ือว>ามีส>วนเกี่ยวข9องกับการ

ก>อเหตุ ใช9อาวุธป\นยิงใส>วัดเทพนิมิต อ.ปะนาเระ จ.ปgตตานี เมื่อคืนวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ+ ซึ่งทำให9หลังคากุฏิเสียหาย แต>ไม>มีผู9ได9รบับาดเจบ็หรือเสียชีวิต โดยเจ9าหน9าที่นำตัว

บุคคลทั้งหมดเข9าสู>กระบวนการซกัถาม และเก็บหลกัฐานต>อไป ซึ่งนับเปqนครัง้ทีส่อง เพราะวัดเทพนิมิต เคยตกเปqนเปmาของกลุ>มก>อความไม>สงบ เมื่อมกราคม 2557 มาแล9ว 

เจ9าหน9าที่หน>วยความมั่นคง (สงวนช่ือและนามสกุล) เป[ดเผยว>า ได9นำกำลังเข9าป[ดล9อมตรวจค9นพื้นที่เปmาหมาย อ.ปะนาเระ จ.ปgตตานี เพื่อติดตามไล>ล>าผู9ต9องสงสัยที่เช่ือว>า 

ก>อเหตุใช9อาวุธป\นไม>ทราบชนิดยิงใส>วัดเทพนิมิต หรอืวัดบ9านกลาง หมู> 5 ต.บ9านกลาง อ.ปะนาเระ ซึง่กระสุนถูกหลังคากุฏิหลังเก>าได9รบัความเสียหายเลก็น9อย แต>ไม>มีผู9ใด

ได9รับบาดเจบ็ 

“สามารถควบคุมตัวบุคคลต9องสงสัยยิงใส>วัด มาทำการเกบ็ดีเอ็นเอ และคราบเขม>าดินป\นจำนวน 5 ราย เจ9าหน9าที่ขอสงวนรายช่ือนามสกุล ก>อนนำส>งศูนย+ซกัถามหน>วย

เฉพาะกิจในพื้นที่ เพื่อดำเนินการสอบปากคำ และตรวจหาหลักฐานความเช่ือมโยงกับเหตุการณ+ยิงถล>มวัด” เจ9าหน9าทีฝ่tายความมั่นคงรายดังกล>าว ระบ ุ

สำหรับเหตุยิงวัดเทพนิมิต เกิดข้ึนในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ+ 2562 เวลา 19.30 น. พ.ต.อ.นฤชา สุวรรณลาภา ผู9กำกบัการสถานีตำรวจภูธร อ.ปะนาเระ เป[ดเผยว>า ได9รับ

แจ9งว>า มีคนร9ายไม>ทราบกลุ>ม และจำนวน ใช9รถจักรยานยนต+เปqนพาหนะ ใช9อาวุธป\นไม>ทราบชนิดและขนาด ยิงเข9าในวัดเทพนิมิต จงึได9เดินทางไปตรวจสอบทีเ่กิดเหตุ 
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“เช่ือว>าเปqนการสร9างสถานการณ+ความไม>สงบในพื้นที่ เน่ืองจากเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ+ 62 ทีผ่>านมา พี่น9องไทยพุทธและมุสลิมในพื้นที่ได9ร>วมกันสร9างกุฏิให9พระอาจารย+เร

วัต ถิรสัทโธ” พ.ต.อ.นฤชา กล>าวเพิม่เติม 

วัดเทพนิมิต เดิมมีสภาพรกร9าง เพราะเหตุการณ+ความไม>สงบ ต>อมาพระอาจารย+เรวัต ถิรสัทโธ ที่มีพื้นเพเปqนชาวอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และบวชมานานกว>า 30 

พรรษา ได9ธุดงค+ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต9 และเมื่อได9เปqนเจ9าอาวาสวัดเทพนิมิต จึงได9ปฏิสังขรณ+วัดจนเปqนศูนย+รวมจิตใจของชาวบ9าน ต>อมา มีชาวบ9านทั้งพุทธ

และมสุลมิช>วยกันสร9างกุฏิพระถวาย 

ทั้งน้ี วัดเทพนิมิต เคยตกเปqนเปmาของกลุ>มก>อความไม>สงบมาแล9ว เมื่อเดือนมกราคม 2557 คนร9ายใช9อาวุธป\นยิงถล>มรถของทหารพรานชุดคุ9มครองพระวัดเทพนิมิต ขณะ

ออกบิณฑบาต ทำให9ทหารพรานเสียชีวิต 1 นาย ได9รับบาดเจ็บ 1 นาย และพระสงฆ+มรณภาพ 1 รปู 

ด9าน นายซูลกิฟลี ดอเลาะ ผู9ใหญ>บ9านหมู> 5 ตำบลป[ยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จงัหวัดปgตตานี กล>าวว>า ได9มาช>วยงานซ>อมกุฏิ งานปฏิสังขรณ+ที่วัดบ9านกลาง เปqนการช>วยเหลือ

กันระหว>างพี่น9องไทยพุทธกับมุสลิม นับเปqนสิ่งยืนยันว>าเราคือพี่น9องกัน 

"แต>เดิมเราเคยอยู>ด9วยกัน พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ณ วันน้ี บ9านเมืองเราต9องการความร>วมมอืตรงน้ี ส>วนความรุนแรงทีเ่กิดข้ึน ชาวบ9านมากมายต>างรบัรู9ว>าอะไรเปqนอะไร 

มาวันน้ี ภาพความรุนแรงเบาบางลง ในอนาคตพี่น9องไทยพทุธกับมสุลมิต9องกลบัมาอยู>ร>วมกัน ไปมาหาสู>กันได9เหมอืนในอดีต" นายซูลกิฟลี กล>าว 

ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/thai/news/TH-temple-shooting-02212019121942.html 

 

 

 

 
 


