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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๒ พบว>า มขี>าวเชิงบวก ๓๒๙ ข>าว จากที่ม ี

๒๕๐ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๒ - ๑๘ ม.ค. ๖๒) ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกบั จชต. มขี>าวเชิงลบ ๘๖ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๘๐ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๒ - ๑๘ 

ม.ค. ๖๒)  

          ภาพข2าวสำคญัเชิงลบ ได*แก2  

๑. เหตุร*ายรายวัน: ๑) ยะลา คนร9ายบกุปล9นปXน ผญบ.บันนังสตา, ๒) โจรใต9ลอบกัดบุกเผาบ9าน ผญบ. ขโมยปXนเอ็ม ๑๖ หลบหนี, ๓) เผยนาที'พระคร'ูเผชิญหน9า'

โจรใต9' มา'นับสบิ'ยิงถล>มวัด! และ ๕) ดักบึม้ทหาร-ตร. ถล>ม ๒ จว. หนองจิก-โตaะเด็ง  

๒. การพูดคุยเพ่ือสันติสุข: ๑) วิธีเดียวในการดับไฟใต9, ๒) หมายเหตุจากชายแดนใต9...จับตา "กลุ>มสุดโต>ง" รบัแนวคิดก>อการร9าย, ๓) คอลัมน+: แฟgมคดี: เจาะปม

ไฟใต9ระอุซ้ำจากถล>ม 'โตaะอิหม>าม' คาร+บอมบ+-บึ้ม ๓ จว. ช้ีผลกดดันบีอาร+เอ็น และ ๔) ๓ จว.ใต9 ปiวนระลอกใหม> 'ไทย-มาเลเซีย'กดดันโตaะพูดคุยสันติสุข จบัตา'กลุ>มสุดโต>ง'

ก>อการร9าย  

         ภาพข2าวสำคญัเชิงบวก ได*แก2  

๑. กระบวนการยุติธรรม: ๑) ศาลอนุมัติหมายจับ ๕ ราย มือยิงถล>มโรงพกันาประดู> และ ๒) เตรียมออกหมายจบั!คนร9ายยิงพระ - ปiวนชายแดนใต9 

๒. การช2วยเหลือประชาชน: เผยซ>อมบ9านพังปาบกึคืบ ๙๗% ทหารภาค ๔ ช้ีเสรจ็ถึงยอมกลบั 

๓. เศรษฐกิจและการสร*างรายได*: DITP ผนึกกำลังทกุภาคส>วนดึงทหารช>วยเสริมแกร>งผู9ประกอบการ 

๔. สิทธิมนุษยชน: ๑) กสม.ประณามคนร9าย ยิงพระสงฆ+ และโตaะอิหม>าม เปrนการกระทำที่ไร9มนุษยธรรม, ๒) รัฐบาล จุฬาราชมนตรี องค+กรสทิธิฯ ประณาม

ความรุนแรงต>อพระ และประชาชน ขณะทหารย้ำการเจรจาดับไฟใต9เดินหน9าต>อ, ๓) ฮิวแมนไรท+วอทช+ ประณามโจมตีพระ-วัด "อาชญากรรมสงคราม" และ ๔) ศูนย+

พิทักษ+พระพุทธศาสนาประณามเหตุฆ>าพระมรณภาพ ๔ รูป 

๕. การเมือง: ๑) บิ๊กตู>แฉแผนโจรใต9 ดึงต>างชาติ แทรกแซงเมืองไทย, ๒) พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.คนใหม> และ ๓) ประกาศใช9 พรฎ.

เลือกต้ัง ๒๔ มีนา 
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 จากสถานการณ+ข>าวดังที่กล>าวข9างต9น ส>งผลให9การรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ไม>เปลี่ยนแปลงมากนัก คือ จาก ๑.๗๗ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๙ 

- ๒๕ ม.ค. ๖๒) เปrน ๒.๐๘ ในสปัดาห+น้ี 

 ในส2วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต2างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๑๙ – ๒๕ ม.ค. ๖๒ ดังน้ี 

       ประเด็นเกี่ยวข9องกับจังหวัดชายแดนภาคใต9ที่มีการนำเสนอข>าวอย>างกว9างขวางในสื่อมาเลเซีย เปrนประเด็นเชิงบวกเรื่องความร>วมมือพัฒนาเศรษฐกจิการค9าชายแดน

ไทย-มาเลเซีย ซึ่งมีการหารอืกัน ๒ วงประชุม วงแรกเปrนการหารือระหว>างรัฐมนตรีต>างประเทศไทย และมาเลเซียที่กรงุเทพ มีการตกลงเป|ดบริการผ>านแดน ๒๔ ช่ัวโมง

สำหรับรถบรรทกุคอนเทนเนอร+สินค9าที่ด>าน อ.สะเดา จ.สงขลา ติดกับด>านบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห+ โดยจะเริม่ทดลองบรกิาร ๓ เดือน ต้ังแต>วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒  เปrน

ต9นไป  

       ขณะเดียวกันนางวัน อาซิซะห+ อิสมาอิล รองนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได9เดินทางเยือนประเทศประเทศไทยอย>างเปrนทางการระหว>างวันที่ ๒๓ ถึง ๒๔ มกราคม และได9

พบหารือกบัพลเอกประยุทธ จันทร+โอชา ที่ทำเนียบรัฐบาล และได9มีการหยิบยกเรื่องการสร9างสะพานเช่ือมสองประเทศ ๒ จุด คือที ่อ.ตากใบ จ.นราธิวาส กับเปงการัน กู

โบร+ อ.ตุมป}ต รัฐกลันตัน และอกีจุดที ่อ.สุไหงโกลก เช่ือมรนัตูป}นยัง รัฐกลันตัน โดยที่ประชุมตกลงกำหนดให9มีการประชุมคณะทำงานด9านเทคนิคเพือ่ทำรายละเอียดการ

ก>อสร9างสะพาน ทั้งน้ีการประชุมกำหนดจัดข้ึนในเดือนมีนาคม ที่กรุงกัวลาลมัเปอร+ สำหรับค>าก>อสร9างสะพานรัฐบาลไทย และมาเลเซียตกลงรบัผิดชอบค>าใช9จ>าย แต>ละฝiาย

ร9อยละ ๕๐  

   ส>วนประเด็นด9านลบที่มีนำเสนออย>างกว9างขวาง คือเหตุการณ+คนร9ายวางระเบิดแสวงเครื่องลอบทำร9ายชุดรกัษาความปลอดภัยครโูรงเรียนบ9านตะโละซูแม ต.กรงป|นัง อ.

กรงป|นัง จ.ยะลา เปrนเหตุให9เจ9าหน9าที่ ๓ นาย และประชาชน อีก ๓ คน ได9รับบาดเจ็บเลก็น9อย เหตุเกิดช>วงเช9าวันศุกร+ที่ ๒๕ มกราคม  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

3 

๒. ผลการวิเคราะห_สารสนเทศด*านการประชาสมัพันธ_ ประจำวันท่ี ๑๙ – ๒๕ ม.ค. ๖๒ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข2าวเชิงบวก และประเด็นข2าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก (เส9นทึบสีเขียว) ๓๒๙ ข>าว จากที่ม ี๒๕๐ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๒ - ๑๘ ม.ค. ๖๒) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9น

ปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกับ จชต. (เส9นทึบสีแดง) มขี>าวเชิงลบ ๘๖ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๘๐ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๒ - 

๑๘ ม.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่
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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/ปd จำนวนข2าวเชิงบวก (1) จำนวนข2าวเชิงลบ (2) ค2าสัดส2วน (3)=(1)/(2) 

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 

2019-01-19 68 30 2.27 

2019-01-20 35 11 3.18 

2019-01-21 59 11 5.36 

2019-01-22 50 8 6.25 

2019-01-23 48 6 8 

2019-01-24 41 9 4.56 

2019-01-25 28 11 2.55 

 47 12.29 3.82 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ2งเล็ง ในช2วงวันท่ี ๑๙ – ๒๕ ม.ค. ๖๒ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช>วงวันที่ ๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ๑ ข>าว จากที่ม ี๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๒ - ๑๘ ม.ค. ๖๒) สำหรบัในมติิของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ 

ต่ำค>อนข9างคงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกบั จชต. มขี>าวเชิงลบ ๖ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๙ ข>าวในสัปดาห+ทีแ่ล9ว (๑๒ - ๑๘ ม.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9ม

ความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> เมื่อต9องร>วมคลี่คลายความขัดแย9ง นักสื่อสารต9องเข9าใจสันติภาพ ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) วิธี

เดียวในการดับไฟใต9, ๒) หมายเหตุจากชายแดนใต9...จับตา "กลุ>มสุดโต>ง" รับแนวคิดก>อการร9าย, ๓) คอลัมน+: แฟgมคดี: เจาะปมไฟใต9ระอซุ้ำจากถล>ม 'โตaะอหิม>าม' คาร+

บอมบ+-บึ้ม ๓ จว. ช้ีผลกดดันบีอาร+เอ็น และ ๔) ๓ จว.ใต9 ปiวนระลอกใหม> 'ไทย-มาเลเซีย'กดดันโตaะพูดคุยสันติสุข จบัตา'กลุ>มสุดโต>ง'ก>อการร9าย  
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๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๒ มขี>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๑๗ ข>าว จากที่ม ี๓๕ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๒ - ๑๘ ม.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ลดลง ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) ยะลา คนร9ายบุกปล9นปXน ผญบ.บันนังสตา, ๒) Attacks in Thailand's deep south: Who why and what's 

next?, ๓) โจรใต9ลอบกัดบกุเผาบ9าน ผญบ. ขโมยปXนเอม็ ๑๖ หลบหนี, ๔) เผยนาที'พระคร'ูเผชิญหน9า'โจรใต9' มา'นับสบิ'ยิงถล>มวัด!, ๕) ดักบึม้ทหาร-ตร. ถล>ม ๒ จว. 

หนองจิก-โตaะเด็ง และ ๖) Thai Buddhist monks killed in temple shooting 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการเมอืงเกี่ยวกับ จชต. ๔๐ ข>าว จากที่ม ี๑๑ ข>าวในสัปดาห+ทีแ่ล9ว (๑๒ - ๑๘ ม.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๙ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๙ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๒ - ๑๘ ม.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ค>อนข9าง

คงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) Thais to vote in elections nearly five years after military coup, ๒) พรรคเพือ่คนไทยลงพื้นที่ยะลา หวังลุยแก9ป}ญหาให9กบั

ชาวบ9าน, ๔) คอลมัน+: สถานีคิดเลขที่12: ยึดมั่นในหลักการ, ๕) ประกาศใช9 พรฎ.เลือกต้ัง ๒๔ มีนา, ๖) เลขาธิการ ศอ.บต.คนใหม>, ๘) อย>าผูกใจเจ็บเพื่อดับไฟใต9, ๑๐) 

ประยุทธ+ช้ีสถานการณ+ชายแดนใต9ผู9ก>อเหตุหวังให9ใช9กำลงัเข9าปรามเต็มรูปแบบ เพื่อเข9าเงือ่นไขสากล, ๑๒) เร>งสมุไฟใต9 คือการด้ินรนเฮือกสุดท9ายของฝiายการเมืองทุน

สามานย+ ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) คอลมัน+: ช>วยกันคิด ช>วยกันทำ: ป}ญหา ๓ จชต.เมื่อไรจะจบเสียท,ี ๒) คสช.ล9มเหลวดับไฟใต9 และ ๓) คอลัมน+: เดินหน9าชน: ป}ญหาใต9 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย_สิน 

 
ในช>วงวันที่ ๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๗๗ ข>าวจากที่ม ี๕๘ ข>าวในสัปดาห+ทีแ่ล9ว (๑๒ - ๑๘ ม.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ  ลดลง  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๔๔ ข>าวจากที่ม ี๒๐ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๒ - ๑๘ ม.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ภาพ

ข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ผบ.ทบ.  ป}ดสัง่ทหารบวชเฝgาวัดใต9, ๒) ปะทะเดือดคาสวนยาง ฮ.บินกดดัน ล็อกเปgาเด็ดหัวโจรใต9, ๓) คุมเข9มชายแดนใต9หลงัพบแผนก>อการร9าย, ๔) 

ยันไม>มีพระขอย9ายพ9นชายแดนภาคใต9, ๕) ล>าโจรใต9เผาบ9าน – ฉกเอ็ม๑๖, ๖) ผบ.ทบ.รบัสมัครทหารบวช ประจำวัดใน ๓ จชต., ๗) 'มส.'จ>อถกดูแลพระ ๓ จว.ใต9, ๘) 

หน>วยความมั่นคงเฝgาระวัง จยย.๖ คัน หว่ันคนร9ายซุกระเบดิ-จัดกำลังดูแลวัดในพื้นที่เสี่ยง, ๙) เร>งไล>ล>าคนร9ายยิงพระสงฆ+ ยังไม>ห9ามบิณฑบาต, ๑๐) ผบ.ตร.สัง่เร>งจับ

คนร9ายยิงถล>มวัดที่นราธิวาส, ๑๑) ไทยพุทธ-มุสลิมร>วมต9านรุนแรงโดดเด่ียวโจรใต9, ๑๒) อดีตแกนนำพูโล "สะมะแอ ท>าน้ำ" รบัไม>ได9เหตุร9ายฆ>าพระ "ผิดกฎสงคราม", ๑๓) 

ได9เบาะแส "ทมีฆ>าพระ" แฉแหล>งกบดานประเทศเพือ่นบ9าน, ๑๔) ผบ.ทบ. ซัดสือ่บิดเบือน ช้ีไม>เคยสัง่ทหารไปบวชวัดชายแดนใต9 มีแต>อาสาบวชเองซึง่ทำมาทุกป�, ๑๕) แม>

ทัพภาค ๔ ลงพื้นที่เฝgาติดตามสถานการณ+ นอนวัดปลอบขวัญให9กำลังใจชาวบ9าน หลังเจ9าอาวาสพร9อมพระลกูวัดวัดรัตนานุภาพ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ถูกทำร9าย

เสียชีวิต 2 รูป และ ๑๖) กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9า แจง “เหตุปะทะที่ยะหริง่ ความจรงิที่ต9องเป|ดเผย” ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) เมื่อเลอืดต9องเปX¢อนจีวร...๑๕ ป�แผ>นดิน
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ร9อน มรณภาพ ๒๑ เจบ็ ๒๗, ๒) พระใต9ผวา ไม>กล9าบิณฑบาต แม>ทัพภาค ๔ เตือน อย>าหลงกลเสี้ยม, ๓) ยายเผยนาทชีีวิต!หลานสาวถูกกระสุนเฉียดหลัง ขณะจนท.ปะทะ

โจรใต9, ๔) แกนนำพโูลจี้ให9ทบทวน ทหารบวชพระ ช้ีเปrนฝiายจุดไฟใต9เสียเอง, ๕) ทหารแจงวุ>นอส.บุกมสัยิด, ๖) คอลัมน+: ชกไม>มมีุม: สถานการณ+ใต9 ยังไม>เปลี่ยนแปลง, 

๗) เตือนส>งทหารเปrนพระใต9 เสีย่งอันตรายเปrนเปgารุนแรง และ ๘) กอ.รมน.ภาค ๔ ยัง 'ละเลย' กับป}ญหาเล็กๆ อย>าหวังว>าจะ 'ดับไฟใต9' ได9ผล 
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๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๗ ข>าว จากที่ม ี๖ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๒ - ๑๘ ม.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม>มีข>าวเชิงลบในสัปดาห+น้ี จากทีม่ ี๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๒ - ๑๘ ม.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9ม

ฯ ต่ำค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) คอลัมน+: นวัตกรรมทำเงิน: นวัตกรรมยางพาราเพิ่มรายได9, ๒) DITP ผนึกกำลังทุกภาคส>วนดึงทหารช>วยเสรมิแกร>ง

ผู9ประกอบการ, ๓) ยะลาจัดดอกไม9บานทีเ่บตงสร9างแลนด+มาร+คใหม>, ๔) มอบเครื่องเพาะเลี้ยงถ่ังเช>าฯช>วยเกษตรกรชายแดนใต9 และ ๕) คอลมัน+: ข>าวสั้น: ดอกไม9บานที่ 

'เบตง' รบัวันแห>งความรัก ไม>มีข>าวเชิงลบ ในสปัดาห+น้ี 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันที่ ๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๑๒ ข>าว จากที่ม ี๑๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๒ - ๑๘ ม.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ค>อนข9างคงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด มขี>าวเชิงลบ ๓ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๖ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๒ - ๑๘ ม.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) แกaงค9ายาบ9าสุดซวย มีคนโทรนัดส>งยาขณะ ตร.เรียกตรวจ สุดท9ายถูกซ9อนแผนจับยกแกaง, ๒) สกัดจับยาแก9ไอกว>า 

๓ พันขวดขนมาเต็มคันรถ คาดนำขายผสมยาเสพติด, ๓) ตำรวจ-ทหารจัดหนัก! จู>โจมป|ดล9อมจบัเครือข>ายยาเสพติดเกาะสมุย, ๕) รายงานผลการปฏิบัติงานเดินหน9า

แก9ป}ญหายาเสพติดรอบสปัดาห+ ( ๑ พ.ย.๖๑ – ๑๘ ม.ค.๖๒), ๙) สั่งเด9ง ๒ ตำรวจรีด ๕ แสน เอี่ยวคดียัดยาสุไหงปาดี รองผู9การพร9อมฟ}นเพิ่ม, ๑๐) จังหวัดป}ตตานี

เดินหน9าแก9ป}ญหายาเสพติด เป|ด ศูนย+ฟX¢นฟูสมรรถภาพผู9ติดยาเสพติดจังหวัดป}ตตานี หรือค>ายพกัพิงเพื่อการบำบัด (Camp 35 ) จังหวัดป}ตตานี รุ>นที่ ๑ และ ๑๑) 

ชาวบ9านลีนานนท+ หนุนโครงการ“ก9าวเลิกยาฯ”ว่ิงประกาศชัยชนะเลิกยาเสพติด ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) สาวร9องถูก ตร.ยัดคดี จับยกบ9านเรียกเงิน ๕ แสน ผวาย9ายไป

อยู>มาเลเซีย ๓ ตร.รับทำจริง จ>อให9ออกจากราชการ, ๒) เริม่ระบาด 'กระดาษเมา' และ ๓) คอลมัน+: เดินหน9าผ>าตำรวจ 
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๑๙ – ๒๕ ม.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสทิธิมนุษยชน ได9แก> ทหาร ตำรวจนำ ๑๖ เยาวชนชายแดนใต9ทำงานสนามบินตรวจดีเอ็นเอ - เช็ค

ประวัติ  

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันที่ ๑๙ – ๒๕ ม.ค. ๖๒ ไม>มขี>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารงุขวัญกําลงัพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๑๙ – ๒๕ ม.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขป}ญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคบัใช*กฎหมาย 

            ในช>วงวันที่ ๑๙ – ๒๕ ม.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส2งผลกระทบต2อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต2อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส2งผลกระทบต2อการรับรู* 
 

 
 

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

เหตรุ้ายรายวนั 

การพดูคยุเพื3อสนัติสขุ 

การรักษาความปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สิน 

ยาเสพติด 

การเมือง 

การบํารุงขวญักําลงัพล 

การยกระดบัคณุภาพชีวิต 

วฒันธรรม และวิถีชีวิต 

สิทธิมนษุยชน 

การศกึษา 

การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉนัท์ 

การเยียวยา 

เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ 

การช่วยเหลือประชาชน 

กีฬา 

กระบวนการยติุธรรม 

ความร่วมมือของภาคประชาชน 

การบงัคบัใช้กฏหมาย 
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ประเด็นข2าวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ๑) ยะลา คนร9ายบุกปล9นปXน ผญบ.บันนังสตา, ๒) Attacks in Thailand's deep south: Who, why and what's next?, ๓) งานพระสว>างยังไม>

เสร็จ ชวนญาติโยมทำบุญยกช>อฟgา ก>อนถูกคนร9ายยิงมรณภาพ, ๔) โจรบึ้มปiวน! ป}ตตานี-นราฯ จนท.เจบ็ 7, ๕) ใต9ระอ!ุวางบึ้ม'ตร.'ขาขาด ออกกฎห9ามใส>คล9ายทหาร, ๖) 

โจรใต9ลอบกัดบุกเผาบ9านผญบ. ขโมยปXนเอ็ม16หลบหนี, ๗) เผยนาที'พระคร'ูเผชิญหน9า'โจรใต9' มา'นับสบิ'ยิงถล>มวัด!, ๘) สองพระลกูวัดถูกยิงเจ็บ พ9นขีดอันตรายแล9ว! 

หลงัโจรใจเหี้ยมโจมตี'วัดรัตนานุภาพ', ๙) ลอบกัดดักบึ้มทหาร-ตร. ขาขาด2นาย ปะทะเดือด-นร.ขวัญผวา, ๑๐) ดักบึ้มทหาร-ตร. ถล>ม2จว. หนองจิก-โตaะเด็ง, ๑๑) ใต9

ระอ!ุวางบึ้ม'ตร.'ขาขาดออกกฎห9ามใส>คล9ายทหาร, ๑๒) Thai Buddhist monks killed in temple shooting, ๑๓) ล>าสุด ผกก.สภ.สุไหงปาดี ระบุ พระสงฆ+มรณภาพ 2 

เจ็บ 2, ๑๔) ภาพข>าว: ลอบเผา, ๑๕) นราฯวิสามัญดับ1กดบึ้มทพ.เจ็บ5, ๑๖) 'ป}ตตานี-นราธิวาส'วางบึม้ซ้ำ 'ทหาร-ตำรวจ'บาดเจบ็7นาย  และ  ๑๗) บึ้ม2จว.ทหาร-ตร.

เจ็บ7นาย วิฯคนร9าย1ราย-รอด4เร>งล>า  

๒. การเจรจาเพ่ือสันติ ๑) หมายเหตุจากชายแดนใต9 จับตา 'กลุ>มสุดโต>ง' รบัแนวคิดก>อการร9าย, ๒) วิธีเดียวในการดับไฟใต9, ๓) หมายเหตุจากชายแดนใต9...จับตา "กลุ>ม

สุดโต>ง" รบัแนวคิดก>อการร9าย, ๔) คอลัมน+: แฟgมคดี: เจาะปมไฟใต9ระอุซ้ำจากถล>ม 'โตaะอหิม>าม' คาร+บอมบ+-บึ้ม 3 จว. ช้ีผลกดดันบีอาร+เอ็น, ๕) คอลัมน+: แฟgมคดี: เจาะปม

ไฟใต9ระอุซ้ำจากถล>ม 'โตaะอิหม>าม' คาร+บอมบ+-บึม้ 3 จว. ช้ีผลกดดันบีอาร+เอ็น  และ  ๖) 3จว.ใต9ปiวนระลอกใหม> 'ไทย-มาเลเซีย'กดดันโตaะพูดคุยสันติสุข จบัตา'กลุ>มสุดโต>ง'

ก>อการร9าย  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. การบังคับใช*กฏหมาย ๑) คอลัมน+: กฏหมายใกล9ข>าว: โทษประหารชีวิต  และ  ๒) คอลัมน+: กฎหมายใกล9ข>าว: โทษประหารชีวิต,  

๒. ความร2วมมือของภาคประชาชน คอลัมน+: ทางคนทางข>าว  

๓. กระบวนการยุติธรรม ๑) จ>อหมายจบัฆ>าพระผบ.ทบ.ยันรู9ตัวแล9ว, ๒) ศาลอนุมัติหมายจับ5รายมือยิงถล>มโรงพกันาประดู>, ๓) ศาลอนุมัติหมายจับ 5 ผู9ต9องหาลอบยิง 

สภ.นาประดู>, ๔) เตรียมออกหมายจับ!คนร9ายยิงพระ-ปiวนชายแดนใต9, ๕) หมายจับ5คน ยิงโรงพักใต9  และ  ๖) จ>อหมายจับฆ>าพระผบ.ทบ.ยันรู9ตัวแล9ว,  

๔. กีฬา ๑) สาวพัทลุงเฉียบ หวดโค>นเจ9าภาพ, ๒) คิง เพาเวอร+ ไทย เพาเวอร+ สร9างความสุข สานฝ}นเด็กไทยแจกฟุตบอลกว>าแสนลูกรับวันเด็ก, ๓) 'เอเช่ียนคัพ'สมรภูมิด

ราม>าของช9างศึก ไม>มเีวลาเสียใจ งานใหญ>ยังรออยู>, ๔) คอลมัน+: ย>อยข>าวกีฬา: บาเยิร+นยูธเริ่มคัดเด็กไทย, ๕) คิง เพาเวอร+ ไทย เพาเวอร+ สร9างความสุข สานฝ}นเด็กไทย
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แจกฟุตบอลกว>าแสนลูกรับวันเด็ก, ๖) 'คิง เพาเวอร+' ร>วมสร9างฝ}นเด็กไทย แจกบอลทั่วไทยกว>าแสนลกู, ๗) 'คิง เพาเวอร+' ร>วมสร9างฝ}นเด็กไทย แจกบอลทั่วไทยกว>าแสนลูก

, ๘) ยช.แห>คัดตัว'บาเยิร+น ยูธ คัพ'เฟgนช9างเผือกฝ«กบอล'เสือใต9', ๙) ยช.แห>คัดตัว'บาเยิร+น ยูธ คัพ' หาช9างเผือกฝ«กบอล'เสือใต9', ๑๐) แข9งจิ๋วกว>า600แห>คัด'FC Bayern 

Youth Cup'สนามแรก, ๑๑) ป}ตตานีลุยสี่เส9า เมืองเสือเหลอืง, ๑๒) 'คิง เพาเวอร+' แจกลกูฟุตบอลนับแสนลูก สร9างแรงบันดาลใจด9านกีฬาให9เยาวชนไทย, ๑๓) 'คิง 

เพาเวอร+' แจกลกูฟุตบอลนับแสนลูก สร9างแรงบันดาลใจด9านกีฬาให9เยาวชนไทย, ๑๔) 'บาเยิร+นยูธ' เดินเครื่องเริม่คัดเด็กไทยแล9ว, ๑๕) 'ศุภชัย ใจเด็ด' เอาลูกบอลมาฝาก

สานฝ}นน9องๆ ทีป่}ตตานี, ๑๖) สุดคึกเด็กไทยกว>า600คนแห>คัดบาเยิร+นยูธคัพ2019, ๑๗) อลิอันซ+ อยุธยา เดินหน9าสานฝ}นแข9งไทยสู>สังเวียนลูกหนังโลกเข9าเปrนผู9สนับสนุน

หลักโครงการ เอฟซี บาร+เยิร+น ยูธ คัพ ไทยแลนด+ 2019  และ  ๑๘) PUBG MOBILE เป|ดสนามรับสมัครผู9กล9าเข9าแข>งขัน PUBG Mobile Campus Championship 

Thailand 2019,  

๕. การช2วยเหลือประชาชน ๑) ผลิตชีวภัณฑ+ช>วยเกษตรกรจาก'ปาบึก', ๒) ผลิตชีวภัณฑ+ช>วยเกษตรกรจาก'ปาบึก', ๓) คอลัมน+: เกษตรวันน้ี, ๔) ภาพข>าว: มอบบ9าน, ๕) 

คอลัมน+: เกษตรวันน้ี, ๖) ภาพข>าว: เกียร+ว>าง: ช>วยใต9, ๗) เผยซ>อมบ9านพงัปาบกึคืบ97% ทหารภาค4ช้ีเสรจ็ถึงยอมกลบั, ๘) เร>งผลิตเช้ือราไตรโคเดอร+มา แจกเกษตรกร

เหย่ือปาบึกคุมโรคพืช, ๙) ชายคาพระพิรุณ : 21 มกราคม 2561, ๑๐) คอลัมน+: รายงาน: สมเด็จพระเจ9าอยู>หัวพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค แก>ราษฎรที่ประสบภัย

พื้นที่ 7 อำเภอ จ.นราธิวาส-ป}ตตานี  และ  ๑๑) รองผู9บังคับหน>วยเฉพาะกิจยะลา เปrนประธานในพิธีมอบบ9านตามโครงการ "จิตอาสาสร9างบ9านให9ผู9ยากไร9" ในพื้นที่อำเภอ

บันนังสตา จังหวัดยะลา,  

๖. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) วรนันท+ จันทรัศมี สวย+เก>ง ครบสูตรผู9บริหารยุคใหม>, ๒) คอลัมน+: นวัตกรรมทำเงิน: นวัตกรรมยางพาราเพิ่มรายได9, ๓) คอลัมน+: 

ถนัดศรีชวนชิม: น้ำกะทิทเุรียน ข9าวเหนียวมะม>วง ต9องร9าน 'ครูศิริวรรณ', ๔) คอลัมน+: โชว+รมูประชาช่ืน, ๕) คอลัมน+: กรุงเทพมอนิเตอร+: สซ.มอบเครือ่งเพาะเลี้ยงถ่ังเช>า

อัจฉริยะ, ๖) DITP ผนึกกำลังทกุภาคส>วนดึงทหารช>วยเสริมแกร>งผู9ประกอบการ เน9นจงัหวัดยากจนและพื้นที่เสี่ยงภัย, ๗) ภาพข>าว: ลงนาม, ๘) ภาพข>าว: ลงนาม, ๙) 

DITP ผนึกกำลงัทุกภาคส>วนดึงทหารช>วยเสริมแกร>งผู9ประกอบการ, ๑๐) ยะลาจัดดอกไม9บานที่เบตงสร9างแลนด+มาร+คใหม>, ๑๑) พาณิชย+จับมือทหารป}¢นผู9ส>งออก, ๑๒) 

มอบเครื่องเพาะเลี้ยงถ่ังเช>าฯช>วยเกษตรกรชายแดนใต9, ๑๓) TPCH ลั่นผลงานป� 62 ออลไทม+ไฮ ลุ9นประมลูโรงไฟฟgาขยะ 20 MW, ๑๔) ไทยสมายล+ได9รับบรรจเุปrนสมาชิก

ของสมาคมขนส>งทางอากาศระหว>างประเทศ (IATA) ตอกย้ำสายการบินช้ันนำในระดับภูมิภาคของไทยที่ให9บริการเต็มรปูแบบ, ๑๕) 'ไทยสมายล+' ข้ึนแท>นสมาชิก IATA 

ตอกย้ำสายการบินช้ันนำระดับภูมิภาค, ๑๖) นวัตกรรมยางพารา เพิ่มรายได9  และ  ๑๗) คอลัมน+: ข>าวสั้น: ดอกไม9บานที่ 'เบตง' รบัวันแห>งความรัก,  

๗. การเยียวยา ๑) ป�ติสมเด็จพระสังฆราช ทรงห>วงใย รับสัง่เยียวยาพระสงฆ+, ๒) 'สังฆราช'ทรงห>วงใย ดูแลพระสงฆ+ เหย่ือ'โจรใต9'ยิงถล>ม, ๓) ภาพข>าว: เข9าเย่ียม, ๔) 
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คอลัมน+: เล>นกบัไฟ: ด9วยห>วงใยพี่น9องชายแดนใต9, ๕) ในหลวงทรงเสียพระทัย, ๖) กลุ>มสตรีม>ายร>วมงานศพพระคร,ู ๗) ภาพข>าว: ให9กำลงัใจ, ๘) ตัวแทนท>านจุฬาฯเย่ียม

พระ, ๙) ตัวแทนท>านจุฬาฯห>วง, ๑๐) ภาพข>าว: ให9กำลังใจ, ๑๑) ภาพข>าว: เคารพศพ, ๑๒) ทรงรับไว9ในพระสงัฆราชานุเคราะห+การศพ2ภิกษุใต9, ๑๓) ภาพข>าว: เย่ียม

อาการ, ๑๔) 'พระสงัฆราช'โปรดรบัการศพ2ภิกษุใต9, ๑๕) สมเด็จพระเจ9าอยู>หัวทรงห>วงใยพระและราษฎรชายแดนใต9, ๑๖) ทรงรับการศพเจ9าอาวาสวัดโคกโกไว9ในพระ

สงัฆราชานุเคราะห+, ๑๗) ภาพข>าว: ปลอบขวัญ, ๑๘) คอลมัน+: ข>าวทะลุคน: อาลัย'พระนักพัฒนาใต9' พระครูประโชติรตันานุรักษ+, ๑๙) ทรงห>วงใย4จว.ใต9องคมนตรรีุด

เย่ียม, ๒๐) คอลัมน+: ข>าวทะลุคน: อาลัย'พระนักพัฒนาใต9' พระครปูระโชติรัตนานุรกัษ+, ๒๑) ภาพข>าว: ลงใต9, ๒๒) 'จุฬาราชมนตรี'รุดเย่ียม'พระ-ครอบครัวอหิม>าม'ที่

บาดเจบ็/เสียชีวิตจากเหตุความไม>สงบ, ๒๓) 'สมเด็จพระสงัฆราช'ทรงรับศพพระสงฆ+2รปูไว9ในพระสังฆราชานุเคราะห+, ๒๔) 'ร.10'พระราชทานดอกไม9 2พระผู9รอดชีวิตโจร

ใต9ยิงวัด, ๒๕) มทภ.4เย่ียมพระที่ได9รบับาดเจบ็เหตุยิงถล>มวัด-ยันไม>ได9ห9ามบิณฑบาต(ชมคลิป), ๒๖) ขอความสงบมาสู>ชายแดนใต9! หลานพระครูประโชติฯ โพสต+หลงัสิ้น

หลวงอา, ๒๗) จุฬาราชมนตรหี>วงพุทธ-มสุลมิ, ๒๘) ภาพข>าว: ร>วมงานศพ, ๒๙) ภาพข>าว: ท>านจุฬาฯส>งตัวแทนเย่ียมอาการ2พระ, ๓๐) ผู9แทนจุฬาราชมนตร-ี

คณะกรรมการอสิลาม เย่ียมเหย่ือความรุนแรง, ๓๑) ร.10 โปรดเกล9าฯ ให9องคมนตรเีย่ียมให9กำลงัใจ ปชช.ในจงัหวัดชายแดนใต9, ๓๒) ในหลวงทรงเสียพระทัย เหตุการณ+

รุนแรงชายแดนใต9, ๓๓) ให9องคมนตรี ปลอบขวัญใต9 นำของพระราชทานมอบญาติพระ, ๓๔) ร.10 ทรงส>งองคมนตรปีลอบพระสงฆ+ใต9, ๓๕) 'สมเด็จพระสังฆราช'โปรดให9

รับการศพ พระภิกษุ วัดรัตนานุภาพ ไว9ในพระสังฆราชานุเคราะห+, ๓๖) พระสงัฆราชฯทรงรับศพพระสงฆ+ 2 รปูไว9ในพระสังฆราชานุเคราะห+, ๓๗) ว>าด9วย...ความ

สมานฉันท+ทางศาสนา, ๓๘) คอลมันืสงัคมข>าวหุ9น: เกียรติก9อง ว>องไวยากร, ๓๙) บุคคลในข>าว (หน9า 4) 24/01/62, ๔๐) ข>าวการฆ>าพระ-อิหม>าม (ผู9นำศาสนา):การ

บรหิารความขัดแย9งในสงครามความรู9สึก, ๔๑) แม>ทัพภาคที ่4 เปrนประธานพิธีสรงน้ำศพ เจ9าอาวาสและพระลกูวัดรัตนานุภาพ ท>ามกลางความอาลัยของญาติและ

ประชาชนที่มาร>วมพิธีนับพันคน, ๔๒) สมเด็จพระเจ9าอยู>หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล9าฯ ให9 พลเอก ไพบลูย+ คุ9มฉายา องคมนตรี เดินทางมาให9กำลังใจ เย่ียมเยียนประชาชน 

และพระสงฆ+ ที่ได9รับผลกระทบจากเหตุการณ+ความไม>สงบ  และ  ๔๓) องคมนตรี ลงพื้นที่ยะลา เชิญสิ่งของพระราชทานเย่ียมให9กำลังใจ เจ9าหน9าที่ ที่ได9รบับาดเจบ็จาก

เหตุความไม>สงบชายแดนใต9,  

๘. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันท_ ๑) สร9างสนัติสุขชาวบ9านพื้นที่ภาคใต9, ๒) คอลัมน+: ตาช่ังพันดาว, ๓) คอลัมน+: เปลว สเีงิน คนปลายซอย: 'แค9น' ที่ต9อง 

'แก9' ใน ๓ จังหวัดใต9, ๔) คอลมัน+: ท>านขุนน9อย: ว>าด9วย...ความสมานฉันท+ทางศาสนา, ๕) คอลัมน+: ทิง้หมัดเข9ามุม: อย>าผูกใจเจบ็เพือ่ดับไฟใต9, ๖) 'แค9น' ที่ต9อง 'แก9' ใน ๓ 

จังหวัดใต9, ๗) 'ลิ่มซงัข9าวมันไก>' แยกท>าพระ ตำนานความอร>อยกว>า 40 ป�, ๘) คอลัมน+: บันทึกธรรมวิจัย: 'ความดี'คือสิง่ที่ครบูาอาจารย+สร9าง...เราสานต>อ  และ  ๙) ผู9แทน

พิเศษของรัฐบาลร>วมประชุมและรบัฟ}งความคิดเห็นจากประชาชนในการแก9ไขป}ญหาจงัหวัดชายแดนใต9,  
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๙. การศึกษา ๑) ครูใต9ขอความสงบสันติสุขกลบัคืน, ๒) ครใูต9ขอความสงบสันติสุขกลับคืน, ๓) คอลัมน+: เรืองชัย ทรัพย+นิรันดร+: ราชภัฏกับความร>วมมือภาคอื่น, ๔) 

คอลัมน+: เรืองชัย ทรัพย+นิรันดร+: ราชภัฏกับความร>วมมอืภาคอื่น  และ  ๕) ทีวีบูรพา นำทีมดารา ให9กำลังใจนักเรียน ในโครงการ “ติวข9น ค9นฝ}น 7,  

๑๐. สิทธิมนุษยชน ๑) คอลมัน+: เดลินิวส+: ต9องประณาม, ๒) คอลัมน+: เดลินิวส+: ต9องประณาม, ๓) ประณามโจรใต9 ฆ>าพระไร9มนุษยธรรม, ๔) รุมประณามฆ>าพระใต9, ๕) 

คอลัมน+: อาชญากรรม: เบือ้งลึกไฟใต9 'โหม' ขยายปม 'ละเอยีดอ>อน' ดึงติดหล>ม 'สงครามศาสนา', ๖) รุมประณามฆ>าพระใต9ประวิตรสั่งไล>ล>าคนร9าย, ๗) ประณามเหตุบกุวัด

ฆ>าพระ'หลานสาว-พระเพื่อน'โพสต+ถึง'พระครูประโชติ'-รู9ตัวผู9ก>อเหตุแล9ว 5 คน ฆ>าพระหวังขัดแย9งศาสนา, ๘) กสม.ประณามคนร9าย ยิงพระสงฆ+ และโตaะอหิม>าม เปrนการ

กระทำที่ไร9มนุษยธรรม, ๙) ไฟใต9 : รัฐบาล จุฬาราชมนตรี องค+กรสิทธิฯ ประณามความรุนแรงต>อพระและประชาชน ขณะทหารย้ำการเจรจาดับไฟใต9เดินหน9าต>อ, ๑๐) 

คอลัมน+: บันทึกหน9า4, ๑๑) คอลมัน+: มองมุมสูง: นรกในใจ, ๑๒) ฮิวแมนไรท+วอทช+ ประณามโจมตีพระ-วัด "อาชญากรรมสงคราม", ๑๓) จุฬาราชมนตรี แถลงการณ+

ประณามโจรใต9 ฆ>าพระ-อหิม>าม, ๑๔) ไร9มนุษยธรรม!กรรมการสทิธิฯประณามกลุ>มก>อความไม>สงบ ก>อเหตุยิงพระสงฆ+, ๑๕) เพื่อไทยประณามโจรใต9ฆ>าพระสงฆ+ แนะเพิ่ม2

มาตรการรักษาความปลอดภัย, ๑๖) 'สำนักจุฬาราชมนตรี'ประณามเหตุทำร9าย'พระ-ปชช.' โหดเหี้ยมไร9มนุษยธรรม, ๑๗) พท.-ปชป.ร>วมประณามคนร9ายกราดยิงพระ-

จนท.ชายแดนใต9, ๑๘) 'ไพศาล' ถามกลุ>มคนร9ายทำบาป! หวังชัยชนะอะไรจากการฆ>าพระ?, ๑๙) ผู9นำศาสนา10องค+กรประณามกลุ>มก>อความไม>สงบ, ๒๐) 'บิก๊ตู>'สัง่ล>า

มือปXนนรก บุกยิงพระมรณภาพ2รปู หลายองค+กรร>วมประณาม, ๒๑) ภาคประชาชนออกแถลงการณ+ร>วมประณามความรุนแรงชายแดนใต9, ๒๒) บันทกึหน9า4, ๒๓) 

แถลงการณ+ กสม.ประณามโจรใต9 บุกยิงพระสงฆ+ และโตaะอหิม>าม ขอปชช.ร>วมมือรฐั, ๒๔) เอ9าเฮ!กรรมการสิทธิฯแถลงประณามกลุ>มก>อความไม>สงบ ละเมิดสิทธิมนุษยชน

อย>างร9ายแรง, ๒๕) นรกในใจ, ๒๖) จนได9!พรรคเพือ่ไทยจีเ้ร>งเลอืกต้ังเปลี่ยนเปrนรัฐบาลพลเรอืนดับไฟใต9, ๒๗) #NotATarget พระ อิหม>าม โรงเรียน โรงพยาบาล ไม>ควร

มีใครตกเปrนเปgาหมายความรุนแรง, ๒๘) กลาโหมเรียกร9องสังคมร>วมประณามเหตุฆ>าพระสงฆ+ที่นราธิวาส, ๒๙) ทำไมต9องฆ>า 'ไพศาล' ถามดังๆพระทำอะไรให9ท>านต9อง

เสียหายหรือ, ๓๐) ศูนย+พิทักษ+พระพุทธศาสนาประณามเหตุฆ>าพระมรณภาพ4รูป, ๓๑) สำนักจุฬาราชมนตรี ออกแถลงการณ+ประณามความรุนแรง, ๓๒) คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนฯ ประณามเหตุรุนแรงชายแดนใต9  และ  ๓๓) ท>านว.วชิรเมธีโพสต+ไว9อาลัยการจากไปของพระสงฆ+แห>งวัดรัตนานุภาพ,  

๑๑. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) ภาพข>าว: คัดข>าวกรองคน: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร,ี ๒) ภาพข>าว: คัดข>าวกรองคน: สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร,ี ๓) คอลัมน+: อร>อยล9วนๆ สไตล+ อ9วน อรชร: ลิม่ซังข9าวมันไก> ท>าพระ เป|ดตำนานความอร>อยกว>า 40 ป�, ๔) คอลมัน+: มองอย>างเซียน: 

เซียนโจ9 สงขลา รู9จริงพระหลวงปูiทวด, ๕) คอลมัน+: ท9องถ่ินพูด: อุษณีย+ ธุวโชติ วัฒนธรรมจ.นราธิวาส จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม, ๖) ชวนบรจิาคใช9หน้ีวัดโคกโกหลัง "ท>าน

สว>าง" มรณภาพ, ๗) ภาพข>าว: ข>าวข9นคนเข9ม: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร,ี ๘) 10ปรากฏการณ+ดาราศาสตร+ป�62, ๙) ภาพข>าว: ข>าวข9นคนเข9ม: 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร,ี ๑๐) คอลัมน+: มองอย>างเซียน: เซียนโจ9 สงขลา รู9จริงพระหลวงปูiทวด, ๑๑) 10ปรากฏการณ+ดาราศาสตร+ป�62, ๑๒) 

107แหล>ง-76จว. น้ำอภิเษก, ๑๓) เตรียม'น้ำอภิเษก' 107แหล>ง จาก76จว.-ทั่วปท., ๑๔) สดร.อวดภาพ'พระจันทร+ดวงโต' ใกล9โลกคืน21ม.ค.62, ๑๕) คิง เพาเวอร+ ไทย 

เพาเวอร+ พลังคนไทย เป|ดโลกแห>งความสนุกสร9างแรงบันดาลใจด9านกีฬา แจกลูกฟุตบอลกว>าแสนลกู ฉลองวันเด็กแห>งชาติ 2562, ๑๖) ชาวยะลาร>วมทำบุญอุทิศส>วนกุศล

ให9กับพระสงฆ+-สามเณรจากเหตุความไม>สงบ, ๑๗) เสนอต้ังอนุสาวรีย+ พระครูประโชติฯ สัญลักษณ+สันติภาพ, ๑๘) ไม>ทิง้ไปไหน พระสงฆ+นราฯ ยังออกรับบาตร ขออยู>เปrน

กำลังใจให9โยม, ๑๙) คอลัมน+: จาริกบ9านจารึกธรรม: ความดีคืออนุสาวรีย+ชีวิต, ๒๐) บุคคลในข>าว (หน9า4) 20/01/62, ๒๑) ชาวยะลาร>วมทำบุญแผ>กุศลให9พระถูกฆ>าที่จาก

ไฟใต9 เผย 15 ป�มรณภาพ 21 รูป, ๒๒) อำเภอยะหา บรูณาการทุกภาคส>วน จัดกจิกรรมวันเด็กย9อนหลงั มอบรอยย้ิมเสยีงหัวเราะให9กบัเด็กและเยาวชนในพื้นที,่ ๒๓) วัด

รัตนานุภาพ แน>นไปด9วยพุทธศาสนิกชน จากทั้งในและนอกพื้นที่ ได9เดินทางร>วมมาไว9อาลัยศพพระครู ทัง้ 2 รปู ท>ามกลางความโศกเศร9า, ๒๔) ภาพข>าว: บุคคลแนวหน9า: 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และ  ๒๕) เสนอต้ังอนุสาวรีย+ พระครูประโชติฯ,  

๑๒. การยกระดับคณุภาพชีวิต ๑) คอลัมน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: ปลัดสั่งไล>ช9างกลบัเข9าปiา, ๒) คอลัมน+: หลงัเลนส+ในดงลึก: 'รู9', ๓) กรมวิทย+ฯ เดินหน9าสนับสนุนการ

แก9ป}ญหาการระบาดของโรคหัดในพื้นที่ภาคใต9ตอนล>าง พร9อมรายงานผลตรวจวิเคราะห+โรคหัดแบบออนไลน+ภายใน 48 ช่ัวโมง, ๔) คพ.สรปุสถานการณ+มลพิษ แม>น้ำหลัก

43%เสื่อมโทรม, ๕) กรมวิทย+ฯ เดินหน9าสนับสนุนการแก9ป}ญหาการระบาดของโรคหัดในพื้นที่ภาคใต9ตอนล>าง พร9อมรายงานผลตรวจวิเคราะห+โรคหัดแบบออนไลน+ภายใน 

48 ช่ัวโมง, ๖) ตรวจสภาพมลพิษป�61วิกฤติ'น้ำ-อากาศ-ขยะ', ๗) สสส.-กรมเด็กฯ-สมาคมวางแผนครอบครัวฯ ลงนามความร>วมมือ3ป�นำร>องสถานสงเคราะห+5แห>งเตรียม

ความพร9อมเด็กและเยาวชนออกสู>สังคม, ๘) ภาพข>าว: สร9างข9อต>อ, ๙) คอลัมน+: รายงานพิเศษ: ล>องเรือชมบึงเมืองแกลง'ปiาเสม็ด'พื้นที่ชุ>มน้ำระดับชาติ, ๑๐) 'ม.อ.'ลุยต้ัง

ทีมงานอนุรักษ+อ>าวป}ตตานี, ๑๑) 'ม.อ.'ลุยต้ังทีมงานอนุรกัษ+อ>าวป}ตตานี, ๑๒) บ9านล9านหลังแห>ใช9สิทธ์ินับพันคน, ๑๓) บ9านล9านหลงัแห>ใช9สิทธ์ินับพันคน, ๑๔) อภ.มอบ

เหง9าพันธุ+ขมิ้นชันคุณภาพ มีปริมาณสารเคอร+คูมินอยด+ บรรเทาปวดข9อ, ๑๕) เหนือหนาวเย็นลง อสีาน-กลาง-ตอ.อุณหภูมิเปลี่ยนเล็กน9อย ใต9ฝนตกต>อเน่ือง, ๑๖) ข>าว

ภูมิภาค : 19 มกราคม 2562, ๑๗) 'ตูน'ปลืม้มอบหุ>น'ผ>าตัดสมอง' ตัวแรกในเอเชียแปซิฟ|ค, ๑๘) หนาวอีกครั้ง! อุตุฯเผย ทั่วไทยอุณหภูมิลด 3-5 องศา, ๑๙) ระวังปiวย!!

เหนือ-อสีานอากาศหนาว กทม.เย็นในตอนเช9า, ๒๐) หมั่นดูแลสุขภาพ!!ไทยตอนบนเย็นต>อเน่ือง เหนือ-อสีานหนาว, ๒๑) รุกตรวจ'หัด'ออนไลน+ รู9ผลใน48ชม.ทันโรค  และ  

๒๒) คอลมัน+: โลกสดใสกายสุขสันต+: ศูนย+กลางเพือ่การสื่อสารด9านสุขภาพขยายสู>ภูมิภาคระยะที่สอง เพื่อความสุขปวงชน,  

๑๓. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) ร.10 โปรดเกล9าฯให9ผู9ว>าฯป}ตตานี เชิญดอกไม9-ตะกร9ามอบ 2 ดาบตำรวจถูกลอบวางระเบิด, ๒) ร.10 พระราชทานดอกไม9และตะกร9า

สิ่งของมอบแก> 2 ตร.ป}ตตานีถูกลอบบึม้, ๓) ผู9บัญชาการทหารบก เดินทางมาปฏิบัติภารกจิในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต9 เพื่อเย่ียมบำรงุขวัญพระสงฆ+และเจ9าหน9าที่ ที่
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ได9รับบาดเจบ็จากเหตุการณ+ความไม>สงบในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต9  และ  ๔) แม>ทัพภาคที่ 4 เย่ียมให9กำลังใจเจ9าหน9าที่ตำรวจที่ได9รบับาดเจบ็จากเหตุลอบวางระเบิด

ในพื้นที่ อำเภอหนองจิก จังหวัดป}ตตานี,  

๑๔. การเมือง ๑) Thais to vote in elections nearly five years after military coup, ๒) บิก๊ตู>แฉแผนโจรใต9 ดึงต>างชาติ แทรกแซงเมืองไทย, ๓) ส>องขุนพลภูมใิจ

ไทยป}น'อนุทิน'ชิงนายกฯ, ๔) บิ๊กตู>รู9ทันโจรใต9 สร9างเงื่อนไขดึงต>างชาติแทรก, ๕) โพสต+ทูเดย+: ฟX¢นเช่ือมั่นอำนาจรัฐ, ๖) พรรคเพื่อคนไทยลงพื้นที่ยะลา หวังลุยแก9ป}ญหา

ให9กับชาวบ9าน, ๗) คอลัมน+: คนตามข>าว: พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.คนใหม>, ๘) คอลัมน+: สถานีคิดเลขที1่2: ยึดมั่นในหลักการ, ๙) คอลัมน+: สถานี

คิดเลขที1่2: ยึดมั่นในหลักการ, ๑๐) นายกฯช้ีเปgาหมายดึงสู>ขัดแย9ง-ตปท.แทรกแซง รฐัสกัดดัน'ไฟใต9'สู>เวทสีากล, ๑๑) โพลใต940%ช้ี'พท.'ต้ังรัฐบาลแต>หนุน'มาร+ค'น่ังเก9าอี้

นายกฯ, ๑๒) นายกฯประณามฆ>าพระใต9ลอบเผาอกีรถอบต.นราฯ, ๑๓) ประกาศใช9พรฎ.เลือกต้ัง24มีนา, ๑๔) มอ็บอยากเลอืกต้ังยุติชุมนุม26ม.ค, ๑๕) พรฎ.ประกาศ

แล9ว-กกต.เคาะทันที เลือกต้ัง24มีค.62, ๑๖) เตือนอย>าติดหล>มย่ัวยุเข9าลอ็กโจร, ๑๗) คอลมัน+: ฅนปนข>าว: เลขาธิการ ศอ.บต.คนใหม>, ๑๘) คอลัมน+: ข>าวทะลุคน: 

สมเกียรติ ผลประยูร น่ังเลขาธิการศอ.บต., ๑๙) ภาพข>าว: เย่ียมเยียน, ๒๐) ภาพข>าว: เย่ียมเยียน, ๒๑) 2 เงื่อนไขยกระดับไฟใต9สู>สากล!, ๒๒) คอลัมน+: ทิง้หมัดเข9ามุม: 

อย>าผูกใจเจบ็เพื่อดับไฟใต9, ๒๓) ภาพข>าว: ต9องไปเลอืกต้ัง, ๒๔) ภาพข>าว: ต9องไปเลือกต้ัง, ๒๕) 'พรรคประชาชาติ'ลุยสงขลา! อาสาแก9ป}ญหาเศรษฐกิจ-ราคายางภาคใต9, 

๒๖) นายกฯ แถลงการณ+ถึงกลุ>มผู9ก>อการร9ายสร9างความขัดแย9งเพื่อดึงเข9าสู>ระดับสากล, ๒๗) นายกฯออกแถลงการณ+ ซัดโจรใต9ปiวน ม>ุงสร9างเงื่อนไขขัดแย9ง, ๒๘) รบ.ซัด

ฉวยโอกาส โหนสถานการณ+ใต9 ขยายผลการเมือง, ๒๙) ส>องขุนพลภูมิใจไทยป}¢น'อนุทิน'ชิงนายกฯ, ๓๐) ยันก>อเหตุใต9 หวังดึงต>างชาติแทรกแซงไทย, ๓๑) ช้ี 'ย่ัวยุ' กับดัก

โจรใต9, ๓๒) เตือนอย>าติดหล>มย่ัวยุเข9าลอ็กโจร, ๓๓) ประยุทธ+ช้ีสถานการณ+ชายแดนใต9ผู9ก>อเหตุหวังให9ใช9กำลงัเข9าปรามเต็มรูปแบบ เพื่อเข9าเงือ่นไขสากล, ๓๔) คอลัมน+: 

ล>าความจรงิพิกัดข>าว: 2 เงื่อนไขไฟใต9ยกระดับสู>สากล, ๓๕) บันทึกหน9า4, ๓๖) มติเข9าคูหา 24 ม.ีค., ๓๗) Thailand parties preparing for first election since 2014 

coup, ๓๘) Thailand to hold first election since 2014 coup d'etat, ๓๙) นายกฯออกแถลงการณ+ ซัดโจรใต9ปiวนมุ>งสร9างเงื่อนไขขัดแย9ง  และ  ๔๐) คอลมัน+: ทวน

กระแสข>าว: เร>งสุมไฟใต9 คือการด้ินรนเฮอืกสุดท9ายของฝiายการเมืองทนุสามานย+,  

๑๕. ยาเสพติด ๑) แกaงค9ายาบ9าสุดซวย มีคนโทรนัดส>งยาขณะตร.เรียกตรวจ สุดท9ายถูกซ9อนแผนจับยกแกaง, ๒) สกัดจบัยาแก9ไอกว>า 3 พันขวดขนมาเต็มคันรถ คาดนำ

ขายผสมยาเสพติด, ๓) คอลัมน+: ข>าวสดทั่วไทย: จับขนยาแก9ไอ6แสน, ๔) ตำรวจ-ทหารจัดหนัก! จู>โจมป|ดล9อมจับเครอืข>ายยาเสพติดเกาะสมุย, ๕) โทรผิดจังหวะพาโดน

ซิว! แจ9งจุดรับยาบ9าขณะอส.ค9นรถ, ๖) ซิว2โจÀลอบขนยาแก9ไอ 'ลูกพี'่โทรเคลียร+เจอซ9อนแผนรวบ, ๗) แกaงยาเซ็งเจอแบไตÀเทคนิคใหม> พกฉ่ีบรสิุทธ์ิ-กันฉ่ีม>วง, ๘) สกัดจบั

เกÀงซุกยาแก9ไอ มูลค>า5แสน บอสยกหูโทรเคลียร+ เจอซ9อนแผนจบั, ๙) รายงานผลการปฏิบัติงานเดินหน9าแก9ป}ญหายาเสพติดรอบสัปดาห+ (1พ.ย. – 18 ม.ค. 2562), ๑๐) 
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สั่งเด9ง2ตำรวจรีด5แสน เอี่ยวคดียัดยาสุไหงปาดี รองผู9การพร9อมฟ}นเพิ่ม, ๑๑) จังหวัดป}ตตานีเดินหน9าแก9ป}ญหายาเสพติด เป|ด ศูนย+ฟX¢นฟูสมรรถภาพผู9ติดยาเสพติดจังหวัด

ป}ตตานี หรือค>ายพักพิงเพื่อการบำบัด( Camp 35 ) จังหวัดป}ตตานี รุ>นที่ 1  และ  ๑๒) ชาวบ9านลีนานนท+ หนุนโครงการ“ก9าวเลิกยาฯ”ว่ิงประกาศชัยชนะเลกิยาเสพติด,  

๑๖. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย_สิน ๑) ภาพข>าว: ต9านความรุนแรง, ๒) ผบ.ทบ.ป}ดสั่งทหารบวชเฝgาวัดใต9, ๓) ปะทะเดือดคาสวนยาง ฮ.บินกดดัน ล็อก

เปgาเด็ดหัวโจรใต9, ๔) คุมเข9มชายแดนใต9หลังพบแผนก>อการร9าย, ๕) ยันไม>มีพระขอย9ายพ9นชายแดนภาคใต9, ๖) คอลมัน+: เล>นกบัไฟ: ด9วยห>วงใยพี่น9องชายแดนใต9, ๗) ล>า

โจรใต9เผาบ9าน-ฉกเอ็ม16, ๘) คอลัมน+: สรุปข>าวในประเทศ: ผบ.ทบ.รับสมัครทหารบวช ประจำวัดใน 3 จงัหวัดชายแดนใต9, ๙) 'มส.'จ>อถกดูแลพระ3จว.ใต9, ๑๐) บกุรกุโค>น

ปiาเทือกเขา'บอืยอ', ๑๑) ภาพข>าว: คุ9มกันพระ, ๑๒) บุกรุกโค>นปiาเทือกเขา'บอืยอ', ๑๓) 'บิ๊กแดง'แจงแผนดับไฟใต9เป|ดรับทหารสมัครใจ'บวช'ส>งอยู>วัดช>วยชาวบ9านอุ>นใจ, 

๑๔) 'ภ.4'แจงทหารบวชพระ, ๑๕) หน>วยความมั่นคงเฝgาระวัง จยย.6 คัน หว่ันคนร9ายซุกระเบิด-จัดกำลังดูแลวัดในพื้นที่เสี่ยง, ๑๖) เร>งไล>ล>าคนร9ายยิงพระสงฆ+ ยังไม>ห9าม

บิณฑบาต, ๑๗) มส.เห็นด9วย หน>วยงานรัฐ เร>งดูแลวัดและพระสงฆ+ เปrนการเฉพาะหน9า, ๑๘) นราธิวาส-รบัสมัครทหารสมัครใจบวชอยู>ตามวัดชายแดนใต9, ๑๙) ทหารให9

กำลังใจพระสงฆ+และชาวบ9านหลังคนร9ายยิงถล>มวัด มรณภาพ 2 เจบ็ 2, ๒๐) ผบ.ตร.สัง่เร>งจับคนร9ายยิงถล>มวัดที่นราธิวาส, ๒๑) ถกมาตรการคุ9มครองพระจุฬาราชมนตรี

ปลอบขวัญ, ๒๒) ไทยพุทธ-มุสลิมร>วมต9านรุนแรงโดดเด่ียวโจรใต9, ๒๓) คอลมัน+: กากีกะสีเขียว, ๒๔) เตือนปiวนใต9ครั้งใหญ>, ๒๕) อดีตแกนนำพูโล "สะมะแอ ท>าน้ำ" รบั

ไม>ได9เหตุร9ายฆ>าพระ "ผิดกฎสงคราม", ๒๖) คอลัมน+: ข>าวสดทั่วไทย: จนท.สกัดบุกรุกปiายะลา, ๒๗) สร9างรั้วล9อมวัด3จว.ติดกล9องอารักขาเข9มทั่วใต9, ๒๘) ติดวงจรป|ด-เสริม

กำแพง'วัด'3จว.ใต9, ๒๙) สงครามข>าวสารหลงัสงัหารพระที่ชายแดนใต9, ๓๐) ส>งทหาร-บวชวัดใต9, ๓๑) ได9เบาะแส "ทมีฆ>าพระ" แฉแหล>งกบดานประเทศเพื่อนบ9าน, ๓๒) 

ภาพข>าว: นอนวัด, ๓๓) ทหาร-ตร.ลุยจบับ>อนโปป}Áนกลางสงขลาจับ 26นักพนัน, ๓๔) สำนักพุทธฯ ถกวางมาตรการดูแลพระสงฆ+ในพื้นที่ 3 จชต.พรุ>งน้ี, ๓๕) นายอำเภอยะ

หริ่งรุดเย่ียมเจ9าคณะอำเภอ สร9างขวัญกำลังใจหลังเหตุ'ยิงพระ', ๓๖) มทภ.4 ยันพระชายแดนใต9ออกบิณฑบาตได9ตามปกติ สั่งเพิม่กำลังดูแลใกล9ชิด, ๓๗) แม>ทัพภาค4ยัน

รู9ตัวคนร9ายยิงพระแล9ว สัง่เร>งล>า ย้ำอย>าตกหลุมพรางโจรใต9เสี้ยมให9แตกแยก, ๓๘) 'หมอสุภัทร'วอนปชช.ตามข>าว'ยิงพระ'อย>างมสีติ ระวังขยายปมขัดแย9งคนต>างศาสนา, 

๓๙) 'บิก๊แปÂะ'สั่งไล>ล>าโจรฆ>าพระ กำชับปgองกันหว่ันก>อเหตุซ้ำ, ๔๐) 'จุฬาราชมนตร'ีเลง็คุย'ผู9นำศาสนา' ปม'โจรใต9'ยิงถล>มวัด, ๔๑) กอ.รมน.ภาค4ขอทุกฝiายอดกลั้นเหตุ

โจรยิงพระ อย>าใช9ความรุนแรงตอบโต9, ๔๒) 'บิ๊กตู>'ประณามโจรใต9 ยิงถล>มวัดสุไหงปาดีสั่งเร>งไล>ล>า, ๔๓) มทภ.4นอนวัดปลอบขวัญชาวบ9าน หลังเหตุโจรใต9ยิงพระ, ๔๔) โล>

งอก!2พระลูกวัดรัตนานุภาพ อาการพ9นขีดอันตรายแล9ว, ๔๕) ยะลาคุมเข9มพระบิณฑบาต จัดทีมคุ9มกันเจ9าคณะจังหวัด, ๔๖) 'บิ๊กตู>'ประณาม! ยิงถล>มวัดรัตนานุภาพ สั่งเร>ง

ล>าคนร9ายลงโทษเข9มจุดเสี่ยง, ๔๗) ประณามโจรใต9ฆ>าพระ มทภ.4ขออดทน-ไม>รุนแรงตอบโต9, ๔๘) ยันการบวชพระในพื้นที่ชายแดนใต9เปgาหมายเพื่อทำนุบำรุง

พระพุทธศาสนา, ๔๙) โฆษก กอ.รมน.ภาค4สน. แจงเหตุจนท.ปะทะคนร9ายที่ยะหริ่ง, ๕๐) สค.เดินหน9าต้ังชมรมรบิบิ้นขาวในสถานศึกษา แก9ป}ญหาความรุนแรงฯทั่ว
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ประเทศ, ๕๑) ทำไมออกนอกลู>นอกทาง, ๕๒) ช็อกไม>หาย อำมหิตฆ>าพระ รปภ.เข9มเส9นทางบิณฑบาต กลางเมืองยะลา, ๕๓) ถกมาตรการคุ9มครองพระ จุฬาราชมนตรี

ปลอบขวัญ, ๕๔) บาตรพระถูกยิงกระจุย!แม>ทัพภาค4ย้ำอย>าหลงกลผู9ก>อเหตุ, ๕๕) กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9า แจงเหตุบกุยิงทำร9ายพระ เปrนการกระทำปiาเถ่ือน, ๕๖) 

โฆษกกลาโหม ประณามโจรใต9ฆ>าพระสงฆ+สุดปiาเถ่ือน ยันดับ 2 เจ็บ 2, ๕๗) ผบ.ทบ. ซัดสื่อบิดเบือน ช้ีไม>เคยสั่งทหารไปบวชวัดชายแดนใต9 มีแต>อาสาบวชเองซึ่งทำมาทุก

ป�, ๕๘) นายกฯ ให9กำลงัใจปชช. เหตุบุกยิงในวัดที่สุไหงปาดี กำชับล>าตัวคนร9าย, ๕๙) ฝiายความมั่นคงช้ีเหตุยิงถล>มวัดฆ>าพระหวังสร9างความแตกแยกพุทธ-มสุลมิ, ๖๐) 'บิ๊

กแดง'ลงพื้นทีส่ั่งจัดกำลงัเฝgาทุกวัด ได9เบาะแสกลุ>มโจรใต9ยิงพระ, ๖๑) ทหารแจงการชวนประชาชน-ขรก.มาบวชในชายแดนใต9มีต>อเน่ืองเพื่อทำนุบำรงุพระพุทธศาสนา, 

๖๒) กอ.รมน.ภาค4ส>วนหน9าโต9ยิบ'มุกเดิม'ปgายสีเจ9าหน9าทีร่ฐั!, ๖๓) ความจริงที่ต9องเป|ดเผย!เหตุปะทะที่ยะหริ่งไม>มีกระสุนจนท.โดนเด็ก8ขวบ, ๖๔) พระสงฆ+ที่นราธิวาส 

ออกบิณฑบาต จนท.วางกำลัง รปภ.เข9มตลอดเส9นทาง, ๖๕) สั่งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยชายแดนใต9-พรรคการเมืองแสดงความเสียใจ, ๖๖) ไทยพทุธ-มสุลิม ร>วม

ต9านรุนแรง โดดเด่ียวโจรใต9, ๖๗) เตือนปiวนใต9ครั้งใหญ> เฝgาระวัง20-27ม.ค./มทภ.4ช้ีกลุ>มโจรหวังแยกพุทธ-มสุลิม, ๖๘) ศปชส.กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดการฝ«กอบรม

เจ9าหน9าที่ช>างภาพและพิธีกรสนาม รุ>นที่ 2 ประจำป� 2562, ๖๙) ศอ.บต. ร>วมกบัภาคีเครือข>ายเพือ่ต>อต9านและยุติความรุนแรง ร>วมหารือต>อต9านความรุนแรงในพื้นที่

ชายแดนใต9, ๗๐) กอ.รมน.ภาค 4 สน. ย้ำหากพบผู9ใดจงใจปล>อยข>าวลอืสร9างความป}Áนปiวน จะดำเนินการตามกฎหมายข้ันเด็ดขาด, ๗๑) กองอำนวยการรักษาความมั่นคง

ภายในภาค 4 ส>วนหน9า วอนหยุดปลกุระดม เพือ่สร9างกระแสความขัดแย9ง, ๗๒) แม>ทัพภาค 4 ลงพื้นที่เฝgาติดตามสถานการณ+ นอนวัดปลอบขวัญให9กำลังใจชาวบ9าน หลัง

เจ9าอาวาสพร9อมพระลูกวัดวัดรัตนานุภาพ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ถูกทำร9ายเสียชีวิต 2 รปู, ๗๓) แม>ทัพภาค 4 รุดเย่ียมอาการพระที่ได9รับบาดเจ็บจากเหตุบุกยิงในวัด

รัตนานุภาพ สุไหงปาดี จ.นราธิวาส พร9อมยืนยันไม>มกีารสั่งห9ามพระออกบิณฑบาตร, ๗๔) โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9า แจงเหตุทำร9ายพระ เปrนการกระทำอันปiาเถ่ือน

ของพวกนอกศาสนา ขณะที่แม>ทัพภาค 4 ขอให9ทุกฝiาย อดกลั้นไม>ใช9ความรุนแรงตอบโต9, ๗๕) แม>ทัพภาคที่ 4 เปrนประธานการประชุมหน>วยข้ึนตรงกองทัพภาคที่ 4 

เพื่อให9หน>วยต>าง ๆ ได9ช้ีแจงการทำงานและผลการปฏิบัติทีส่ำคัญในห9วงทีผ่>านมา, ๗๖) หน>วยเฉพาะกิจสงขลา ช้ีแจงเหตุกระแสข>าวในพื้นทีก่รณี กระแสข>าวมีคนจะเข9าไป

เผามสัยิดดารลุนาอีม (ช>างนุ9ย) หมู>ที่ 1 ตำบลสะบ9าย9อย อำเภอสะบ9าย9อย จงัหวัดสงขลา  และ  ๗๗) กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9า แจง “เหตุปะทะที่ยะหริง่ ความจรงิที่ต9อง

เป|ดเผย”,  
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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 ๑.๗๗ ในสปัดาห+ที่แล9ว 

(๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๒) เปrน ๒.๐๘ ในสปัดาห+น้ี ) ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต2างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๑๙ – ๒๕ ม.ค. ๖๒ 

       ประเด็นเกี่ยวข9องกับจังหวัดชายแดนภาคใต9ที่มีการนำเสนอข>าวอย>างกว9างขวางในสื่อมาเลเซีย เปrนประเด็นเชิงบวกเรื่องความร>วมมือพัฒนาเศรษฐกจิการค9าชายแดน

ไทย-มาเลเซีย ซึ่งมีการหารอืกัน ๒ วงประชุม วงแรกเปrนการหารือระหว>างรัฐมนตรีต>างประเทศไทย และมาเลเซียที่กรงุเทพ มีการตกลงเป|ดบริการผ>านแดน ๒๔ ช่ัวโมง

สำหรับรถบรรทกุคอนเทนเนอร+สินค9าที่ด>าน อ.สะเดา จ.สงขลา ติดกับด>านบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห+ โดยจะเริม่ทดลองบรกิาร ๓ เดือน ต้ังแต>วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒  เปrน

ต9นไป  

       ขณะเดียวกันนางวัน อาซิซะห+ อิสมาอิล รองนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได9เดินทางเยือนประเทศประเทศไทยอย>างเปrนทางการระหว>างวันที่ ๒๓ ถึง ๒๔ มกราคม และได9

พบหารือกบัพลเอกประยุทธ จันทร+โอชา ที่ทำเนียบรัฐบาล และได9มีการหยิบยกเรื่องการสร9างสะพานเช่ือมสองประเทศ ๒ จุด คือที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส กับเปงการัน กู

โบร+ อ.ตุมป}ต รัฐกลันตัน และอกีจุดที่ อ.สุไหงโกลก เช่ือมรนัตูป}นยัง รัฐกลันตัน โดยที่ประชุมตกลงกำหนดให9มีการประชุมคณะทำงานด9านเทคนิคเพือ่ทำรายละเอียดการ

ก>อสร9างสะพาน ทั้งน้ีการประชุมกำหนดจัดข้ึนในเดือนมีนาคม ที่กรุงกัวลาลมัเปอร+ สำหรับค>าก>อสร9างสะพานรัฐบาลไทย และมาเลเซียตกลงรบัผิดชอบค>าใช9จ>าย แต>ละฝiาย

ร9อยละ ๕๐  

   ส>วนประเด็นด9านลบที่มีนำเสนออย>างกว9างขวาง คือเหตุการณ+คนร9ายวางระเบิดแสวงเครื่องลอบทำร9ายชุดรกัษาความปลอดภัยครโูรงเรียนบ9านตะโละซูแม ต.กรงป|นัง อ.

กรงป|นัง จ.ยะลา เปrนเหตุให9เจ9าหน9าที่ ๓ นาย และประชาชน อีก ๓ คน ได9รับบาดเจ็บเลก็น9อย เหตุเกิดช>วงเช9าวันศุกร+ที่ ๒๕ มกราคม  

 

๕.๑ สำนักข>าว Bernama ของทางการมาเลเซีย รายงานเมือ่วันที่ ๒๐ มกราคม ว>า ดาโตaะไซฟุดดิน อับดุลเลาะห+ รัฐมนตรีต>างประเทศมาเลเซียได9เดินทางเอนประเทศไทย

อย>างเปrนทางการเปrนครัง้แรก และได9พบหารือกบันายดอน ปรมัตถ+วินัย รัฐมนตรีต>างประเทศไทย ที่โรงแรมเคมป|นสกี เมื่อวันเสาร+ที่ ๑๙ มกราคม ซึง่ทีป่ระชุมได9เห็นชอบ

ให9มีการเป|ดให9บริการผ>านแดน ๒๔ ช่ัวโมงสำหรบัรถบรรทุกตู9คอนแทนเนอร+สินค9า ที่ด>านอ.สะเดา จ.สงขลา ติดกับด>านบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห+ 

ทั้งน้ีทีป่ระชุมรัฐมนตรีต>างประเทศและมาเลเซีย เห็นชอบให9เป|ดบริการจากวันละ ๑๘ ช่ัวโมง เปrน ๒๔ ช่ัวโมงต้ังแต>วันที ่๑ เมษายน ๒๕๖๒ เปrนต9นไป โดยจะทดลอง

ให9บรกิาร ๒๔ ช่ัวโมงเปrนเวลา ๓ เดือน หลังจากน้ันจะมกีารประเมินผลการให9บริการอีกครัง้หน่ึง 
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(Malaysia and Thailand have agreed to extend the operation hours at the Immigration, Customs, Quarantine and Security (ICQS) Bukit Kayu 

Hitam and CIQ Sadao from 18 to 24 hours for a three-month trial period, beginning April 2019, the Foreign Ministry said today. 

The agreement was reached during the meeting of Malaysian Foreign Minister Datuk Saifuddin Abdullah and Thailand’s Foreign Minister Don 

Pramudwinai yesterday. Saifuddin led the Malaysian delegation to Bangkok Thailand for his first official visit. 

Wisma Putra said both leaders also agreed that the extension of operating hours would focus on heavy vehicles and cargoes in a joint press 

conference held at Siam Kempinski Hotel in Bangkok.) 

..... 

ที่มาข9อมลู ; http://bernama.com/en/news.php?id=1686926 

๕.๒ สื่อมาเลเซียหลายแห>งรายงานข>าวการเยือนประเทศไทยอย>างเปrนทางการของนางวันอาซิซะห+ วัน อิสมาอลิ รองนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในระหว>างวันที่ ๒๓ ถึง ๒๔

มกราคม และได9พบหารือกบัพลเอกประยุทธ จันทร+โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งทีป่ระชุมตกลงเดินหน9าโครงการก>อสร9างสะพานเช่ือมไทยและมาเลเซีย ๒ แห>งๆแรก ที่อ.ตาก

ใบ เช่ือมกับเปงกาลัน กูร+โบร+ รัฐกลันตัน และสะพานแห>งที่ ๒ เช่ือมระหว>างอ.สุไหงโกลก กับ รันตูป}นยัง รัฐกลันตัน  

ทั้งน้ีทีป่ระชุมเห็นชอบให9มกีารประชุมคณะทำงานด9านเทคนิคเพื่อกำหนดรายละเอียดของการก>อสร9าง โดยกำหนดจัดประชุมที่กรงุกัวลาลัมเปอร+นเดือนมีนาคม น้ี  

สำหรับค>าใช9จ>ายในการกอ>สร9างสะพาน รัฐไทยและมาเลเซียจะรบัผิดชอบฝiายละครึง่  

 

(A high level committee comprising officials from the Malaysian and Thai governments will hold a technical meeting in March in Kuala Lumpur 

to discuss details of constructing ‘friendship bridges’ at two Malaysia-Thai borders. 

Deputy Prime Minister Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail said the status of the two bridges, from Tak Bai to Pengkalan Kubor; and Sungai 

Golok-Rantau Panjang, were discussed during her meeting with Thai Prime Minister General Prayut Chan-o-cha during her maiden visit to the 

country. 
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She said the two countries had agreed to build the bridges in order to enhance border connectivity. 

"Although the details, including cost and time frame for the project have yet to be discussed, both countries have agreed on a 50-50 cost 

sharing.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.nst.com.my/news/nation/2019/01/454125/friendship-bridges-msia-and-thailand-improve-border-trade-activities 

http://bernama.com/en/news.php?id=1688448 

 

๕.๓ สื่อมาเลเซียรายงานเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ว>า เกิดเหตุคนร9ายใช9ระเบิดแสวงเครื่องลอบทำร9ายชุดคุ9มครองครทูี่จงัหวัดยะลา 

ตำรวจให9ข9อมลูว>าคนร9ายได9จุดชนวนระเบิดขณะทีร่ถตำรวจชุดคุ9มครองครูแล>นผ>านจุดเกิดเหตุ แรงระเบิดทำให9ตำรวจได9รับบาดเจบ็ ๓ คน และมีประชาชนอีก ๓ คน

รวมทั้งเด็กหญิงหน่ึงคนได9รบับาดเจบ็ 

(Three policemen and three civilians were injured in a bomb blast in southern Thailand’s Yala province on Friday morning. 

According to the police, the bomb was detonated when the policemen were on patrol to protect teachers. 

Three local residents, including a young girl, who were on board a passing pick-up truck, were slightly injured. 

Quoting reports, Xinhua news agency said security forces were dispatched to the scene and that the authorities blamed insurgents for the 

blast. 

Yala province, together with Narathiwat and Pattani, are the three southernmost provinces in Thailand that have been targeted by ethnic 

separatist insurgency since 2004. 
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Bomb attacks and gunshots are often reported in the restive area, with more than 7,000 people killed.—Bernama) 

 

ที่มาข9อมลู ; https://www.nst.com.my/world/2019/01/454412/three-cops-among-six-hurt-yala-bomb-blast 

http://bernama.com/en/news.php?id=1688726 

 

๕.๓.๑ benarnews.org สือ่ที่ได9รบัเงินทุนดำเนินงานจากหน>วยงานรัฐบาลสหรฐั รายงานเหตุการณ+คนร9ายลอบวางระเบิดโจมตีเจ9าหน9าที่ตำรวจชุดคุ9มครองครูโรงเรียน

บ9านตะโละซูแม ต.กรงป|นัง อ.กรงป|นัง จ.ยะลา เปrนเหตุให9เจ9าหน9าที่ 3 นาย และประชาชน อีก 3 คน ได9รับบาดเจ็บเลก็น9อย โดยนักวิชาการให9ทัศนะว>า บีอาร+เอ็นทำการ

โจมตีต>อเน่ือง เพราะโดนกดดันให9ออกมาร>วมโตaะพูดคุยเพือ่สันติสุขจงัหวัดชายแดนภาคใต9 

นับต้ังแต>วันป�ใหม>เปrนต9นมา มีผู9ถูกยิงหรือโดนระเบิดเสียชีวิตแล9วอย>างน9อย 16 ราย และได9รับบาดเจ็บอย>างน9อย 20 ราย จากตัวเลขทีเ่บนาร+นิวส+รวบรวมมาจากการแจ9ง

เหตุของทหารและตำรวจ โดยความรุนแรงเริ่มมีมาอย>างต>อเน่ืองนับต้ังแต>ปลายเดือนตุลาคม ป�ทีผ่>านมา 

ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร+ภิรมย+ศรี ผู9อำนวยการ ศูนย+เฝgาระวังสถานการณ+ภาคใต9 เป|ดเผยแก>เบนาร+นิวส+ว>า ป}จจัยที่ทำให9เกดิความรุนแรงมากข้ึนในห9วงสามเดือนที่ผ>านมา มา

จากทั้งสาเหตุภายในและภายนอก 

“ป}จจัยภายใน เรื่องของกระบวนการพูดคุย ที่ผ>านมารัฐบอกว>า มีความคืบหน9าต>อเน่ือง 4 ป�แล9ว แต>ในความเปrนจรงิไม>มีความก9าวหน9า การพูดคุยไม>เปrนรปูธรรม 

หยุดชะงักต้ังแต>เดือน เมษายน 2561 ครึ่งป�มปี}ญหาหลายอย>าง ระหว>างคณะพูดคุยฝiายไทยกับมาราปาตานี ประกอบกบัมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในมาเลเซียด9วย 

ขณะที่ฝiายรัฐบาลใช9กฎหมายความมั่นคงอย>างเข9มข9น แผนที่ใช9ควบคุมความรุนแรงมผีล ซึ่งอาจทำให9ฝiายขบวนการต9องมีการปรบักลยุทธ เร>งสถานการณ+เพือ่แสดงให9เห็น

ว>ากลุ>มตัวเองมีศักยภาพ” ผศ.ดร.ศรสีมภพ กล>าวแก>เบนาร+นิวส+ 
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“ป}จจัยภายนอก ผู9อำนวยความสะดวกของการพูดคุยสันติสขุมีบทบาทมากข้ึน มีความพยายามที่จะผลกัดันให9บีอาร+เอ็นที่ใช9ความรุนแรง และยังไม>ได9เข9ามาร>วม ให9มาร>วม 

อาจมผีลทำให9เกิดการตอบโต9จากบอีาร+เอ็น ทำให9บอีาร+เอ็นมีแรงกดดันหลายอย>าง ซึ่งบีอาร+เอ็นมหีน>วยย>อย มีกำลังปฏิบัติการ มผีู9ก>อเหตุ มีการปรับยุทธวิธีในการก>อเหตุ 

ในครั้งน้ี 80 เปอร+เซ็นต+ ของสาเหตุความรุนแรงมาจากบีอาร+เอ็น อีก 20 เปอร+เซ็นต+ เปrนผลจากตัวแปรการเมืองและอืน่ๆ” ผศ.ดร.ศรสีมภพ กล>าวเพิ่มเติม 

ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/thai/news/TH-deepsouth-violence-01252019142011.html 

 

 

๕.๔ เหตุการณ+กลุ>มคนร9ายบกุโจมตีวัดในอำเภอสุไหงปาดี จ.นราธิวาส ใช9อาวุธปXนสงครามสังหารพระครูประโชติ เจ9าอาวาสพร9อมผู9ช>วยเจ9าอาวาสเสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๘ 

มกราคม benarnews.org ได9เผยแพร>บทวิเคราะห+ของดอน ปาทาน อดีตผู9สื่อข>าวทีผ่ันตัวเองเปrนนักวิเคราะห+สถานการณ+ความรุนแรงใน จชต. อ9างแหล>งข>าวที่ใกล9ชิดกับ

ขบวนการบีอาร+เอ็น บอกว>า การโจมตีวัดและสังหารเจ9าคณะอำเภอสุไหงปาดี เปrนการตอบโต9ของบีอาร+เอ็นแก9แค9นที่โตaะอิหม>าม ๓ คน ถูกลอบสงัหารในช>วงไม>กี่เดือน ที่

ผ>านมา และเปrนปฏิกริยาตอบโต9ตัวแทนรัฐบาลมาเลเซียที่ทำหน9าที่ผู9อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยสันติสุข ที่กดดันให9แกนนำบีอาร+เอน็เข9าร>วมกระบวน

กระบวนการพูดคุย 

บทวิเคราะห+ของดอน ปาทาน บอกว>า ไม>ชัดเจนว>าการสงัหารพระครูประโชติ เปrนการตอบโต9คราวเดียว หรือเปrนจุดเริม่ต9นของยุทธวิธีของกลุ>มผู9ก>อความไม>สงบทีเ่ตรียม

ก>อเหตุโจมตีวัด สังหารพระ เพื่อสร9างความอับอายให9กับฝiายความมั่นคงของรัฐ เหมอืนเช>นที่พวกเขาเคยปฏิบัติการเช>นน้ีเมื่อสิบกว>าป�ก>อน  

 

(Insurgents targeted the monks in last week’s shooting to retaliate for the slayings in recent months of three Muslim clerics in the Deep South, 

and to reject pressure put on leaders of the Barisan Revolusi Nasional (BRN) rebel group to join Malaysia-brokered peace talks, sources familiar 

with the organization said. 

BRN is a long-standing armed separatist group that controls virtually all insurgent forces in Thailand’s southernmost provinces. 
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According to the sources, top BRN leaders went into hiding because they grew tired of the relentless and nagging pressure on them to meet 

with Thailand’s negotiators in the talks. 

What remains unclear is whether Friday’s killings represented a one-off incident or whether it marked a return to a period more than a decade 

ago, when insurgents regularly targeted Buddhist temples and monks as a way to humiliate the government’s security apparatus in the south.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/english/commentaries/far-south-view/monk-deaths-01222019163803.html 

 

 

 

 

 
 


