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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๒๕-๓๑ พ.ค. ๖๒ พบว>า มขี>าวเชิงบวก ๒๒๔ ข>าว จากที่ม ี๑๗๙ 

ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๘-๒๔ พ.ค. ๖๒) ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกับ จชต. มขี>าวเชิงลบ ๖๐ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๒๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๘-๒๔ พ.ค. ๖๒)  

          ประเด็นข5าวเชิงลบ ได*แก5 

๑) เหตุร*ายรายวัน: ๑) โจรใต9ยิงทหารพราน ตาย ๑ บาดเจบ็ ๑ ดักฆ>าขณะไปซื้ออาหารแก9บวช, ๒) คลิปวินาทีโหด! คนร9ายวางบึ้มทีจ่ะนะ ตำรวจพลีชีพ-

ชาวบ9านโดนลูกหลง, ๓) คนร9ายซุ>มยิง 'ประธานสภา อบต.' ที่ปdตตานีดับ, ๔) จยย.บอมบ+หนองจิกเสียชีวิต ๒ ทหาร-ชาวบ9านเจบ็รวม ๑๔ ราย และ ๕) โจรใต9จ>อยิงสาววัย 

๓๔ ปeดับ 

๒) การพูดคุยเพ่ือสันติสุข: เหตุผลที่ 'บีอาร+เอ็น' ไม>คุยสันติสุข กับทางออก 'ไฟใต9' ต9องจบที่มาเลเซีย  

 ประเด็นข5าวเชิงบวก ได*แก5 

๑) ยาเสพติด: ตชด.สงขลารวบ ๒ หนุ>มค9าไอซ+ 

๒) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) ทุเรียนภาคใต9ปeน้ีมีกว>า ๔.๔ แสนตัน เพิม่ข้ึน ๔๖% เหตุราคาดี จีนต9องการสูง, ๒) ร>างแถลงการณ+ร>วมการประชุมระดับ

ผู9นำ ครั้งที่ ๑๒ แผนงานการพฒันาเศรษฐกิจ สามฝmาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) และ ๓) กยท. เปrดบ9านต9อนรับประเทศสมาชิก ANRPC ๙ ประเทศ ร>วมระดม

ความเห็นพฒันาห>วงโซ>อุปทานยางพารา หวังสร9างความย่ังยืนทั้งระบบ 

๓) สิทธิมนุษยชน: กรรมการสทิธิฯออกแถลงการณ+ ๔ ข9อ 'ประณาม'โจรใต9วางบึ้มหนองจิก 

๔) การบังคับใช*กฎหมาย: สมช. ขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ๓ จงัหวัดชายแดนใต9อีก ๓ เดือน   

๕) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยVสิน: ๑) จับขนเมียนมาส>งมาเลย+, ๒) ทัพ ๔ จัด ๗๓๕ ชุดเข9ม 'รอมฎอน', ๓) 'บิ๊กแป|ะ' รู9เบาะแสมือบึม้ใต9, ๔) 

ชายแดนใต9มั่นใจ! ลงทะเบียน 'ซมิมือถือ' ปลอดภัย ไร9ปลอมแปลงแฝงบอมม+ และ ๕) ปะทะเดือดที่ยะหาจบัตาย ๑ โจรใต9 จนท.เจ็บเพิ่มอีก ๑ ราย 

 จากสถานการณ+ข>าวดังที่กล>าวข9างต9น ส>งผลให9การรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จาก ๒.๗๘ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๕-๓๑ พ.ค. ๖๒) เป}น 

๒.๑๖ ในสัปดาห+น้ี 
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 ในส5วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต5างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๒๕–๓๑ พ.ค. ๖๒ ดังน้ี 

       รายงานข>าวเกี่ยวกับจงัหวัดชายแดนภาคใต9 สื่อมวลชนต>างประเทศให9ความสำคัญกบัเหตุร9ายรายวัน และ การก>อเหตุรุนแรง มากกว>าข>าวอื่นๆ สอดคล9องกับการ

รายงานข>าวของสื่อในประเทศ ทีป่ริมาณข>าวเชิงลบการก>อเหตุร9ายรายวันเพิ่มข้ึน ร9อยละ ๑,๕๐๐ เทียบกบัสปัดาห+ก>อน (๑๘-๒๔ พ.ค. ๖๒) สำนักข>าวต>างประเทศที่

รายงาน คือ AFP, Benarnews.org และ สื่อมาเลเซียหลายแห>ง โดยเหตุการณ+ทีม่ีการรายงานกันมาก คือ เหตุคนร9ายลอบวางระเบิดหลงัสถานีรถไฟจะนะ จว.ส.ข. และ

เหตุการณ+คนร9ายจุดระเบิดทีซ่>อนไว9ในมอเตอร+ไซค+ที่ตลาดนัดบ>อทอง อ.หนองจกิ จว.ป.น. ซึง่รายงานข>าวหลายช้ินอ9างความเห็นเจ9าหน9าที่ตำรวจ และ รองโฆษก กอ.รมน.

ภาค ๔ สน. ต้ังสมมติฐานว>าน>าจะเป}นการตอบโต9ปฏิบัติการปrดล9อมตรวจค9นที ่อ.ยะหา จว.ย.ล. ซึง่เจ9าหน9าที่วิสามัญฆาตกรรมสมาชิกขบวนการทีเ่ป}นผู9ต9องหาตาม

หมายจบัคดีความมั่นคงหลายคดี ทั้งน้ีมีข9อสังเกตุว>า สื่อต>างประเทศมีการเช่ือมโยงเหตุรุนแรงกับเดือนรอมฎอน เช>น Ramadan market bombing: Thai army ramp 

up efforts to find perpetrators / 29/5/2019 (วางระเบิดตลาดนัดรอมฎอน; ทหารเร>งตามจบัตัวคนร9าย), Thai PM, Deep South Residents Deplore Bomb 

Attack on Ramadan Shoppers/benarnews.org 28/5/2019 (นายกรัฐมนตรปีระณามมือระเบิดสงัหารชาวบ9านขณะจับจ>ายเดือนรอมฎอน) 

      สื่อมาเลเซียมรีายงานเกี่ยวกับการยกระดับปฏิบัติการตรวจตราชายแดนป£องกัน และ ปราบปรามการลักลอบนำของผิดกฎหมายเข9าประเทศมาเลเซียตลอดแนว

พรมแดนติดประเทศไทย โดยเฉพาะในสัปดาห+สุดท9ายของเดือนรอมฎอนมกัเป}นช>วงเวลาทีม่ีการลักลอบนำเข9าพลุ ปะทดั ดอกไม9ไฟ เพื่อฉลองในวันฮารีรายอ  

     รัฐบาลมาเลเซียประกาศเดินหน9าเตรียมนำมาตรการลดความซ้ำซ9อนการทำพิธีการศุลกากรระหว>างมาเลเซีย และ ไทย เมื่อผ>านการตรวจที่ด>านศุลกากรประเทศใด

ประเทศหน่ึงแล9วจะไม>มีการตรวจซ้ำที่ด>านประเทศเพื่อนบ9านอีก 
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๒. ผลการวิเคราะหVสารสนเทศด*านการประชาสมัพันธV ประจำวันท่ี ๒๕–๓๑ พ.ค. ๖๒ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข5าวเชิงบวก และประเด็นข5าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๒๕-๓๑ พ.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก (เส9นทึบสีเขียว) ๒๒๔ ข>าว จากที่ม ี๑๗๙ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๘-๒๔ พ.ค. ๖๒) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสี

น้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ เพิม่ข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกับ จชต. (เส9นทึบสีแดง) มขี>าวเชิงลบ ๖๐ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีม่ ี๒๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๘-๒๔ พ.ค. 

๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน 
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๒.๒ ค5าสัดส5วนระหว5างข5าวเชิงบวก และข5าวเชิงลบ 

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

วัน/เดือน/ปd จำนวนข5าวเชิงบวก (1) จำนวนข5าวเชิงลบ (2) ค5าสัดส5วน (3)=(1)/(2) 

2019-05-18 23 5 4.6 

2019-05-19 26 5 5.2 

2019-05-20 21 2 10.5 

2019-05-21 25 1 25 

2019-05-22 32 4 8 

2019-05-23 33 0 33 

2019-05-24 19 4 4.75 

 25.57 3.14 8.14 

2019-05-25 23 4 5.75 

2019-05-26 21 10 2.1 

2019-05-27 41 20 2.05 

2019-05-28 46 17 2.71 

2019-05-29 45 4 11.25 

2019-05-30 31 2 15.5 

2019-05-31 17 3 5.67 

 32 8.57 3.73 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ5งเล็ง ในช5วงวันท่ี ๒๕–๓๑ พ.ค. ๖๒ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช>วงวันที่ ๒๕-๓๑ พ.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ๑ ข>าว จากที่ไม>มขี>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๘-๒๔ พ.ค. ๖๒) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ 

เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกบั จชต. มขี>าวเชิงลบ ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๘-๒๔ พ.ค. ๖๒) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ลดลง ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ภาพข>าว: ขบวนสันติสุข เป}นต9น ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> เหตุผลที่ 'บีอาร+เอ็น' ไม>คุยสันติสุข กับทางออก 'ไฟใต9' 

ต9องจบที่มาเลเซีย เป}นต9น 
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๒๕-๓๑ พ.ค. ๖๒ มขี>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน จำนวน ๔๘ ข>าวจากที่ม ี๓ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๘-๒๔ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

เพิ่มข้ึน ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) โจรใต9ยิงทหารพราน ตาย ๑ บาดเจ็บ ๑ ดักฆ>าขณะไปซื้ออาหารแก9บวช, ๒) คลิปวินาทีโหด! คนร9ายวางบึม้ที่จะนะ 

ตำรวจพลีชีพ-ชาวบ9านโดนลกูหลง, ๓) คนร9ายซุ>มยิง 'ประธานสภา อบต.' ที่ปdตตานีดับ, ๔) จยย.บอมบ+หนองจิกเสียชีวิต ๒ ทหาร-ชาวบ9านเจ็บรวม ๑๔ ราย, ๕) ยิงถล>ม

บ9านครู ปmวนปะนาเระ, ๖) เปrดพฤติการณ+คนร9ายซกุบึม้หลังสถานีรถไฟจะนะ ตูมสน่ันตาย-เจ็บเพียบ, ๗) จยย.บอมบ+ใกล9ตลาดบ>อทอง ปdตตานี เด็กสงัเวย-จนท.เจ็บระนาว

, ๘) ตำรวจเหย่ือบึม้จะนะมีภรรยาเป}นคร-ูแฉฝdงระเบิดหน9าป£อม ชรบ., ๙) โจรใต9จ>อยิงสาววัย ๓๔ ปeดับ! และ ๑๐) วงจรปrดจับภาพ...คนร9ายลอบวางระเบิดป£อม ชรบ.

อำเภอจะนะ  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๒๕-๓๑ พ.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๒ ข>าว จากที่มี ๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๘-๒๔ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มี

แนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๑ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๑๘-๒๔ พ.ค. ๖๒) ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ลุ9นระทึก! 'ชวน-สมพงษ+' ชิงดำประธานสภาฯ  ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ผลงานคสช.? ห9าปeแสนล9าน...ไฟใต9ยังเหมือนเดิม  
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยVสิน 

 
ในช>วงวันที่ ๒๕-๓๑ พ.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๕๔ ข>าวจากที่ม ี๓๙ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๘-๒๔ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มี

แนวโน9มฯ  เพิ่มข้ึน  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๕ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๗ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๘-๒๔ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) จับขนเมียนมาส>งมาเลย+, ๒) ทพั ๔ จัด ๗๓๕ ชุดเข9ม 'รอมฎอน', ๓) 'บิ๊กแป|ะ' รู9เบาะแสมอืบึ้มใต9, ๔) ชายแดนใต9มั่นใจ! 

ลงทะเบียน 'ซิมมือถือ' ปลอดภัย ไร9ปลอมแปลงแฝงบอมม+, ๕) นราฯระทึก! ทหารกู9ทำลายระเบิด ๒ ลูกซกุสวนยาง คาดโจรใต9เตรียมใช9ก>อเหตุ, ๖) คุมพื้นที ่๒๔ ชม. สถิติ

ปmวนใต9ลดวูบ, ๗) ปะทะเดือดที่ยะหาจบัตาย ๑ โจรใต9 จนท.เจบ็เพิม่อีก ๑ ราย, ๘) สอบชาวบ9าน ๑๘ ราย แกะรอยล>าโจรใต9-แนวร>วมยะลา, ๙) คุมเมอืงสกัดปmวน!นราฯ

จับตา 'กลุ>มวัยรุ>น 'ตระเวนข่ี จยย. หว่ันขว9างระเบิดเพลงิ และ ๑๐) กอ.รมน. กำชับฝmายความมั่นคงดูแลความสงบในช>วงเดือนรอมฎอนจนถึงวันฮารีรายอ ภาพข>าวเชิงลบ 

ได9แก> ๑) ปdญหาความไม>สงบภาคใต9, ๒) เปrดนาทีคนร9ายซุกระเบิด บรเิวณป£อม ชรบ. หลงัสถานีรถไฟจะนะ และ ๓) เจาะเส9นทาง "จยย.มรณะ" ก>อนบอมบ+ตลาด 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๒๕-๓๑ พ.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๖ ข>าว จากที่ม ี๔๕ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๘-๒๔ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ค>อนข9างคงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกจิฯ มขี>าวเชิงลบ ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ไม>มีข>าวในสปัดาห+ที่แล9ว (๑๘-๒๔ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มี

แนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) 'จากแดนไกล' มรดกผ9าไทยสู>สากล, ๒) ทเุรียนภาคใต9ปeน้ีมกีว>า ๔.๔ แสนตัน เพิ่มข้ึน ๔๖% เหตุราคาดี จีนต9องการ

สูง, ๓) จัดเต็ม ๑๑ วัน ๑๑ คืนงานสมโภชหลกัเมืองยะลา, ๔) ร>างแถลงการณ+ร>วมการประชุมระดับผู9นำ ครั้งที่ ๑๒ แผนงานการพฒันาเศรษฐกิจ สามฝmาย อินโดนีเซีย-

มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) และ ๕) กยท. เปrดบ9านต9อนรบัประเทศสมาชิก ANRPC ๙ ประเทศ ร>วมระดมความเห็นพัฒนาห>วงโซ>อปุทานยางพารา หวังสร9างความย่ังยืนทัง้

ระบบ ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> การจัดอันดับจังหวัดทีม่ีผู9มีรายได9น9อย 'อ>อนแอ' ในทางเศรษฐกจิ และ สงัคม  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันที่ ๒๕-๓๑ พ.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๑ ข>าวจากที่ม ี๗ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๘-๒๔ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง 

ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม>มขี>าวเชิงลบทัง้ในสัปดาห+น้ี และ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๑๘-๒๔ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที่ 

ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ตชด.สงขลารวบ ๒ หนุ>มค9าไอซ+  ไม>มีข>าวเชิงลบ ในสปัดาห+น้ี 
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๒๕–๓๑ พ.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสทิธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันที่ ๒๕–๓๑ พ.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารงุขวัญกําลงัพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปsญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๒๕–๓๑ พ.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปdญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคบัใช*กฎหมาย 

            ในช>วงวันที่ ๒๕–๓๑ พ.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* 

 
 

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

เหตุร*ายรายวัน 

การพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

อาชญากรรมในพ้ืนท่ี 

การเมือง 

การศึกษา 

การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยVสิน 

การบำรุงขวัญกำลังพล 

เทคโนโลยีในการแก*ไขปsญหา จชต. 

การยกระดับคุณภาพชีวิต 

การช5วยเหลือประชาชน 

การบังคับใช*กฏหมาย 

สิทธิมนุษยชน 

การเยียวยา 

วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 

การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทV 

เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* 

กีฬา 

ยาเสพติด 
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ประเด็นข5าวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ๑) โจรใต9จ>อยิงสาววัย34ปeดับ!, ๒) ด>วน วางระเบิดตร.ชุดต้ังด>านสภ.จะนะ ซุกในท>อ ตาย 1 บาดเจบ็ 4, ๓) โจรใต9ยิงทหารพราน ตาย1บาดเจบ็1 ดัก

ฆ>าขณะไปซื้ออาหารแก9บวช, ๔) 4คนร9ายประกบยิงทหารพรานนราธิวาสตาย1เจ็บ1, ๕) โจรใต9โหดดักยิงประธาน อบต. เจ9าตัวฮึดสู9 แต>ทนพิษบาดแผลไม>ไหว, ๖) ดักบึม

ตำรวจ พลีชีพ 1 เจ็บระนาวอีก 4 สถานีรถไฟจะนะ, ๗) เคลียร+พื้นที่ หลงัเหตุบึม้ที่จะนะ ญาติเตรียมนำศพ ด.ต.โกศล กลับสงขลา, ๘) บึม้ชรบ.หลังสถานีรถไฟจะนะ ตร.

ตาย1เจ็บ3ชาวบ9านอีก1ราย, ๙) จยย.บอมบ+ปmวนปdตตานี ล>อในตลาดนัด ตาย 2 เจ็บอีก 22 มเีด็กด9วย, ๑๐) จยย.บอม+ตลาดปdตตานี 'เด็ก-ชาวบ9าน'ดับ2ราย ยะหาเดือดยิง

ปะทะโจรใต9, ๑๑) ปdตตานีระทกึบึ้มตลาดนัดเด็ก14สังเวยชาวบ9านอีก1, ๑๒) จยย.บอมบ+เด็กชาย14ปeดับ คุม10วันสุดท9ายรอมฎอน, ๑๓) ใต9ระอุ จยย.บอมบ+ ดับ 2 เจบ็ 

22 ตร.เช่ือโจรใต9ตอบโต9 หลังเพื่อนดับ, ๑๔) คลิปวินาทีโหด! คนร9ายวางบึ้มทีจ่ะนะ ตำรวจพลีชีพ-ชาวบ9านโดนลูกหลง, ๑๕) เปrดคลปินาทีบึม้สน่ัน'สถานีรถไฟจะนะ' 

สังเวยตร.1ศพ, ๑๖) 4โจรใต9ประกบยิงทหารพรานนราธิวาส เจบ็ 1 พลีชีพ 1, ๑๗) คนร9ายลอบกัดวางบึ้มที่จะนะ ตำรวจพลีชีพ1นาย, ๑๘) เซ>นตร.ดับ1-เจ็บอื้อ โจรใต9

วางบึ้มหลังสถานีรถไฟอ.จะนะ, ๑๙) คนร9ายซุ>มยิง'ประธานสภา อบต.'ที่ปdตตานีดับ, ๒๐) คืบหน9า!จยย.บอมบ+หนองจกิเสียชีวิต 2 ทหาร-ชาวบ9านเจ็บรวม 14 ราย, ๒๑) 

เปrดคลปินาทหีนีตาย! 'จยย.บอมบ+'หนองจิก ทำทหารเจ็บ-เด็กอายุ14ดับ, ๒๒) จยย.บอมบ+ตลาดปdตตานี ชาวบ9าน-เด็กรับกรรมดับ2เจ็บ9, ๒๓) ยิงถล>มบ9านครู ปmวนปะนา

เระ, ๒๔) ยิงถล>มบ9านคร-ูปmวนปะนาเระ, ๒๕) ภาพข>าว: ดักยิง, ๒๖) ดวลสน่ันยะหริง่ดับ'ปธ.อบต.', ๒๗) ภาพข>าว: ไฟใต9, ๒๘) ใต9เดือดบึม้ดักยิงจนท.ดับ2เจ็บอกี5, ๒๙) 

เปrดพฤติการณ+คนร9ายซุกบึ้มหลงัสถานีรถไฟจะนะ ตูมสน่ันตาย-เจ็บเพียบ, ๓๐) หนองจิกเดือด-จยย.บอมบ+ดช.14ดับ, ๓๑) จยย.บอมบ+หนองจิกตายเจบ็อื้อ, ๓๒) ภาพ

ข>าว: บึ้มใต9, ๓๓) จยย.บอมบ+ใกล9ตลาดบ>อทอง ปdตตานี เด็กสังเวย-จนท.เจ็บระนาว, ๓๔) ตำรวจเหย่ือบึ้มจะนะมีภรรยาเป}นครู - แฉฝdงระเบิดหน9าป£อม ชรบ., ๓๕) โจรใต9

จ>อยิงสาววัย34ปeดับ!, ๓๖) จยย.บอมบ+เด็กชาย14ปeดับ คุม10วันสุดท9ายรอมฎอน, ๓๗) วงจรปrดจับภาพ...คนร9ายลอบวางระเบิดป£อม ชรบ.อำเภอจะนะ, ๓๘) เหตุ จยย.

บอมบ+มีผู9เสียชีวิต 2 ราย เจ็บ 22 ราย, ๓๙) ปdตตานี จยย.บอมบ+ ดช.ตาย1 ทหารพรานเจ็บ 4 นาย, ๔๐) วางบึม้ตร.จะนะดับ1เจบ็4 ยิงทพ.นราฯตาย1สาหัส1, ๔๑) บึม้ต

ลาดนัดบ>อทองสังเวย1, ๔๒) จยย.บึ้มปdตตานีดับ2บาดเจบ็22, ๔๓) ภาพข>าว: จยย.บอมบ+, ๔๔) 4โจรใต9ประกบยิงอส.ทพ.ดับ1เจ็บ1  และ  ๔๕) จยย.บอมบ+ ถล>มตลาด

นัด  

๒. การเจรจาเพ่ือสันติ เหตุผลที่ 'บอีาร+เอ็น' ไม>คุยสันติสุข กับทางออก 'ไฟใต9' ต9องจบที่มาเลเซีย  
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ประเด็นเชิงบวก 

๑. ยาเสพติด คอลัมน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: ตชด.สงขลารวบ2หนุ>มค9าไอซ+  

๒. กีฬา ๑) 'ไทยลกี' จัดเต็ม นกใหญ>ไม>หว่ัน ขอโค>นปราสาท, ๒) นกใหญ>ไม>หว่ัน ลั่นทบุปราสาท, ๓) ส.บอลใจป£าอบรมโค9ชทั่วประเทศ77จงัหวัดฟร,ี ๔) ระเบิดศึก'กลั+ฟ 

เซาเทิร+น ซเูปอร+ลกี 2019'ปdนเยาวชนภาคใต9สู>เส9นทางนักเตะอาชีพ, ๕) ภาพข>าว: คว9าแชมป®  และ  ๖) ขนไก>ปลื้มได9ทองแดง'สุธีรมาน คัพ 2019',  

๓. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) ทเุรียนภาคใต9เพิม่เหตุราคาดี จีนต9องการสงู, ๒) เปrดโฉม50ยอดทีม'อาชีวศึกษา' ชิงแชมป®สุดยอดสตาร+ทอัพระดับประเทศ, ๓) 

คอลัมน+: ถอดรหัสอาชีพ: เปrดรับผลงาน 'หมู>บ9านนวัตกรรม', ๔) ลุยทำแผนการผลิตแบบครบวงจร, ๕) 'จากแดนไกล' มรดกผ9าไทยสู>สากล, ๖) 'จากแดนไกล' มรดกผ9าไทย

สู>สากล, ๗) ทเุรียนภาคใต9เพิม่เหตุราคาดี จีนต9องการสูง, ๘) คอลัมน+: จบักระแสภูมิภาค: มอบรางวัลสลากกาชาด, ๙) 'กยท.'เร>งจ>ายเงินเกษตรกร พร9อมกระตุ9นใช9ยางใน

ประเทศ, ๑๐) ดึงสหกรณ+วัดจันทร+ เช่ือมโยงเครอืข>าย, ๑๑) ทุเรียนภาคใต9ปeน้ีมกีว>า 4.4 แสนตัน เพิ่มข้ึน 46% เหตุราคาดี จีนต9องการสูง, ๑๒) กรมส>งเสริมการเกษตร

ผลักดันศูนย+บ>มเพาะฯ, ๑๓) ดึงสหกรณ+วัดจันทร+ เช่ือมโยงเครือข>าย, ๑๔) ทเุรียนภาคใต9ปeน้ีมกีว>า 4.4 แสนตัน เพิ่มข้ึน 46% เหตุราคาดี จีนต9องการสงู, ๑๕) ทุเรียน

ภาคใต9ปeน้ีมีกว>า 4.4 แสนตัน เพิ่มข้ึน 46% เหตุราคาดี จีนต9องการสูง, ๑๖) สสว.ปูพรมโค9ชช่ิงเอสเอม็อี 8รุ>นทั่วปท., ๑๗) คืบหน9าวิสาหกจิเกษตรแปลงใหม>, ๑๘) คืบหน9า

วิสาหกจิเกษตรแปลงใหม>, ๑๙) จัดเต็ม 11 วัน 11 คืนงานสมโภชหลักเมืองยะลา, ๒๐) กรมส>งเสริมการค9าฯ จัดงานไทยเฟคฯ2019 หวังเงินสะพัดกว>าหมื่นลบ., ๒๑) 

คอลัมน+: เส9นทางสเีขียว: เสน>ห+ชายแดนใต9...เส9นทางสู>เทรนด+ใหม> มนต+เสน>ห+หรอยจังฮู9, ๒๒) ร>างแถลงการณ+ร>วมการประชุมระดับผู9นำ ครั้งที่ 12 แผนงานการพัฒนา

เศรษฐกจิ สามฝmาย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย (IMT-GT), ๒๓) กยท. เปrดบ9านต9อนรับประเทศสมาชิก ANRPC 9 ประเทศ ร>วมระดมความเห็นพัฒนาห>วงโซ>อุปทาน

ยางพารา หวังสร9างความย่ังยืนทัง้ระบบ  และ  ๒๔) หลอกสะเดาะเคราะห+,  

๔. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลัมน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: 40คนประกวดสาวงามยะลา, ๒) ถวายสังฆทานสงฆ+4จว.แดนใต9, ๓) ภาพข>าว: สินค9าธงฟ£า, ๔) คอลัมน+: t-

zab: พื้นถ่ินอาหารใต9 ที่ร9านกะมาข9าวยำราชา, ๕) ภาพข>าว: บวงสรวง, ๖) ภาพข>าว: รบัมอบ, ๗) 'เบตง'จัดกิจกรรมสานสัมพันธ+ เดือนรอมฎอน2แผ>นดินไทย-มาเลย+, ๘) 

วัดพระธรรมกายถวายสังฆทานแด>คณะสงฆ+ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต9, ๙) คอลัมน+: คมเลนส+ส>องพระ, ๑๐) โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ> ร>วมกบั เซ็นทรลัเฟสติวัล

หาดใหญ>และบริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ±ป มอบอินทผาลัม รบัเดือนรอมฎอน  และ  ๑๑) คอลัมน+: บันทึกธรรมวิจัย: สืบทอดลมหายใจพระพทุธ ศาสนา รำลึกวันอัฏฐมบีูชา 

กับภาพวาดแห>งศรทัธา ปฏิปทา 'พระครูประโชติรัตนานุรักษ+',  

๕. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทV ๑) 'HEAD HEART HAND' คิด - จิตอาสา - พัฒนาฝeมือ, ๒) คอลัมน+: โหมโรง: เปrดซรีีส+ใหม> ลิขิตชีวิต สะท9อนกฎแห>ง
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กรรม 'เบิล้-ธัญญ>า' ประเดิมตอนแรก 'ลกูผู9ชาย', ๓) 11รายช่ือครูรางวัลสมเด็จเจ9าฟ£าฯ, ๔) 'HEAD HEART HAND' คิด - จิตอาสา - พฒันาฝeมอื, ๕) ภาพข>าว: อาลัย, ๖) 

อบจ.ฉะเชิงเทราคว9าคะแนนระดับA ผลงานดี 'อปท.มีคุณธรรม-โปร>งใส', ๗) คอลมัน+: ASEAN Insight: การบังคับใช9กฎหมายชารีอะห+ ในบรูไน และผลกระทบ๘) 'บีจี'จับ

ต้ิวปะทะ'แข9งเทพ'เอฟเอคัพ, ๙) คอลมัน+: จับกระแสภูมิภาค: มอบรางวัลสลากกาชาด, ๑๐) คอลมัน+: กรองสถานการณ+: 'ป´าเปรม' ในความทรงจำ ครบเครื่องผู9นำทาง

ทหาร, ๑๑) มท.เปrดลงช่ืออาลัยป´าศาลากลาง, ๑๒) ชาวนราธิวาสร>วมรำลกึ 15 ปeการจากไป 'สุนทร ฤทธิภักดี', ๑๓) ใจหาย!'กฤษฎา'ยก'ป´าเปรม'เป}นปูชนียบุคคลสำคัญ

ย่ิงของประเทศ, ๑๔) ชาว'สงขลา'ร>วมกันยืนไว9อาลัย'ป´าเปรม' หน9าพิพิธภัณฑ+พธำมะรงค+, ๑๕) นักเรียนร9องเพลงความฝdนอันสงูสุดที่หน9าบ9านป´าเปรม, ๑๖) ร>วมรำลึก

อาลัยที่พิพิธภัณฑ+พธำมะรงค+ บ9านเกิด'ป´าเปรม', ๑๗) ด>วน!!!'พล.อ.เปรม ติณสลูานนท+''ถึงแก>อสญักรรมในวัย99ปe, ๑๘) 'ป´าเปรม'บรจิาคทรพัย+สินทั้งหมด เพื่อประโยชน+

ประชาชน, ๑๙) เจตนารมณ+'ป´าเปรม'!ประสานญาตินำเงินทำโครงการช>วยคนจน-ศูนย+แพทย+โรคหัวใจ, ๒๐) 'น9องแมงปอ'สาวเอแบคเมืองปากน้ำโพคว9ามงกุฎ'มสิแกรนด+

นครสวรรค+ 2019', ๒๑) เด็กสงขลา เจอป´าเปรมครั้งเดียวในชีวิต นำคำสอนพัฒนาเยาวชนทั่วประเทศ, ๒๒) มุมข9าราชการ 25/05/62, ๒๓) ชาวสงขลาร>วมไว9อาลัยป´า

เปรมรำลึกถึงคุณงามความดี, ๒๔) รัฐสภายืนไว9อาลัยการจากไป พล.อ.เปรม ติณสลูานนท+, ๒๕) โลกออนไลน+ไว9อาลัยการจากไปของ'พล.อ.เปรม', ๒๖) ผู9ช>วยบิ๊กป£อมเผย'

ป´าเปรม'พกัผ>อนน9อยเพราะห>วงใยบ9านเมืองจากไปก>อนพิธีต>ออายุ, ๒๗) เด็กบิ๊กป£อมยืนยันข>าวป´าเปรม, ๒๘) เป|กกี้ เล>าทั้งน้ำตา ตอนรู9ข>าวแม>เสียโดนยิง นอนกอดฝาโลง

ศพในรถตู9, ๒๙) วิษณุ อาลัย ป´าเปรม ยกย>องผู9ย่ิงใหญ> ท>านขอบรจิาค ไม>อยากเกบ็อะไรไว9  และ  ๓๐) แม>ทัพภาคที่ 4 เดินทางพบปะผู9เข9าอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ+

ระดับผู9บริหารจงัหวัดชายแดนภาคใต9 (พสบ.จชต.) รุ>นที่ 15 พร9อมบรรยายพิเศษในหัวข9อเรื่องนโยบายสำคัญการแก9ไขปdญหาจังหวัดชายแดนภาคใต9,  

๖. การเยียวยา ๑) ภาพข>าว: เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร: เปrดโครงการ, ๒) กระดังตานีวันน้ีไม>มีน้ำตา, ๓) พระราชทานพวงมาลาทหารเหย่ือบึ้ม, ๔) ภาพข>าว: มอบ

อุปกรณ+, ๕) ร.10พระราชทานดอกไม9และตะกร9าสิ่ง แก>ตำรวจและราษฎรที่ได9รับบาดเจ็บ, ๖) 'บิ๊กตู>'แสดงความเสียใจ ต>อครอบครัวผู9สญูเสียเหตุปmวนใต9 กำชับช>วยเหลือ

อย>างเต็มที,่ ๗) เคลียร+พื้นที่เหตุระเบิด'จะนะ' ญาติเตรียมนำศพ'ด.ต.โกศล'บำเพญ็กุศล (ชมคลิป), ๘) ผวจ.นราฯมอบเงนิเยียวยาครอบครัว 2 อาสาสมัครทหารพราน, ๙) 

ร.10พระราชทานตะกร9าสิง่ของ แก>ญาติ'ดาบตำรวจ'เสียชีวิตจากคนร9ายลอบบึ้ม, ๑๐) จ>ายเยียวยา 2 อส.ทพ.นราธิวาส เหย่ือโจรใต9ประกบยิง รายละ 5 แสน  และ  ๑๑) 

ร.๑๐ทรงห>วงสถานการณ+ใต9 พระราชทานสิ่งของแก>ผู9ได9รับบาดเจบ็,  

๗. สิทธมินุษยชน ๑) คอลัมน+: ตรีศูล, ๒) คอลมัน+: ตรีศูล, ๓) ประณามโจรใต9 ไร9มนุษยธรรม๔) 'บิก๊ตู>'ประณามจยย.บอมบ+ปdตตานี ผู9การช้ีตอบโต9จบัตายอับดุลเลาะ, ๕) 

ภาพข>าว: ยุติรุนแรง, ๖) นายกฯ ประณามผู9ก>อเหตุจังหวัดชายแดนใต9"ไร9มนุษยธรรม", ๗) ประณามคิดสุดโต>งโหมไฟใต9, ๘) ภาพข>าว: ต9านรุนแรง, ๙) จาก "บิ๊กตู>" ถึง "ผู9

เห็นต>างฯ" ประสานเสียงรุมประณามบึ้มตลาดช>วงรอมฎอน, ๑๐) กรรมการสิทธิฯออกแถลงการณ+ 4 ข9อ 'ประณาม'โจรใต9วางบึ้มหนองจกิ, ๑๑) นายกฯประณามเหตุบึม้
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ชายแดนใต9 พร9อมแสดงความเสียใจผู9บาดเจบ็-เสียชีวิต, ๑๒) 'บิ๊กป£อม'สั่งล>า! 'กลาโหม'ประณามบึม้หนองจกิ ซัด'ปmาเถ่ือน-ไร9มนุษยธรรม', ๑๓) ไร9มนุษยธรรม!'บิ๊กตู>'

ประณามโจรใต9บึ้มหนองจิก สัง่เร>งล>าตัวมาลงโทษ, ๑๔) ประณามโจรใต9 'อุกอาจ-ไร9มนุษยธรรม' นายกฯสั่งเร>งตามจบักมุ, ๑๕) ปชช.ประท9วงเหตุระเบิดตลาดนัดบ>อทอง 

จ.ปdตตานี, ๑๖) กลาโหมจีส้ังคมประณามผู9ก>อเหตุระเบิดตลาดนัดบ>อทอง, ๑๗) กอ.รมน.ภาค4 ช้ีโจรใต9มุ>งสังหารผู9บรสิทุธ์ิ ขอทุกภาคส>วนร>วมประณาม, ๑๘) ชาวบาเจาะ

ร>วมละหมาดฮายัต ต9านความรุนแรง หลังโจรใต9ฆ>าทหารพราน, ๑๙) กลาโหมประณามเหตุระเบิดที่ปdตตานี จี้องค+กรสิทธิมนุษยชนแสดงจุดยืน, ๒๐) ภาพข>าว: หยุดความ

รุนแรง, ๒๑) ประณามคิดสุดโต>งโหมไฟใต9, ๒๒) คนร9ายฉวยโอกาสช>วงชาวบ9านออกหาซื้ออาหารเตรียมละศีลอด วางระเบิดตลาดนัดบ>อทอง ชาวบ9านเสียชีวิต 2 ราย 

บาดเจบ็นับ 10 หน่ึงในผู9เสียชีวิตเป}นเด็กชายอายุเพียง 14 ปe, ๒๓) กอ.รมน.ภาค 4 สน. แถลงเหตุปะทะพื้นที่ยะหา และเหตุระเบิดตลาดบ>อทอง จ.ปdตตานี เป}นเหตุให9มี

ผู9เสียชีวิต และได9รับบาดเจบ็หลายราย หน่ึงในน้ันเป}นเด็กชาย อายุเพียงแค> 14 ปe  และ  ๒๔) คอลมัน+: ข>าวภูมิภาค: ชาวบาเจาะรณรงค+ต>อต9านความรุนแรง,  

๘. การบังคับใช*กฏหมาย ๑) รบ.ขยายคุมเข9มฉุกเฉินชายแดนใต9, ๒) สมช.ขยายเวลาพ.ร.ก.ฉุกเฉิน3จว.ชายแดนใต9อีก3เดือน  และ  ๓) ประกาศสถานการณ+ฉุกเฉิน

ชายแดนใต9อีก3เดือน,  

๙. การช5วยเหลือประชาชน ฝนหลวงฯเร>งช>วยพื้นทีเ่กษตร120ล9านไร>หลังฝนทิ้งช>วง  

๑๐. การยกระดับคณุภาพชีวิต ๑) กอช.คาดสมาชิก'ทะลเุป£า'1.2ล9านราย, ๒) โรค'ชิคุนกุนยา'ระบาดภาคใต9, ๓) ทม.โก-ลกเปrดอาคารกกัสุนัขจรจัด, ๔) ทม.สไุหงโก-ลก

ลุยคัดแยกขยะ, ๕) สถานีพฒันาที่ดินนราธิวาส ส>งเสรมิเกษตรกร ผลิตปุ´ยหมกัใช9เอง ช>วยลดต9นทุน ฟ·นฟูคุณภาพดิน, ๖) กอช.ร>วมมหาดไทย ได9สมาชิกออมเงินเพิ่ม3แสน

ราย, ๗) ส>งคณะผู9ตรวจฯแรงงานหารือความร>วมมือช>วยจับกังไทยในมาเลย+, ๘) เดินตามรอยพระบาทพระราชา ร>วมกนัพัฒนาแผ>นดินไทย, ๙) กสทช.วอนผู9มรีายได9น9อย

เร>งตอบรับใช9เน็ตฟร3ีปe, ๑๐) ศูนย+ศึกษาการพฒันาพิกลุทองฯ ชุบชีวิตเกษตรกรตากใบ สู>ความสำเรจ็, ๑๑) เครือข>ายเข9มแข็ง สู>การบรหิารจัดการน้ำอย>างย่ังยืน, ๑๒) 

เกษตรกรตากใบรวมตัว ผลิตปุ´ยอินทรีย+ใช9เอง หวังคืนชีวิตให9ดิน, ๑๓) กสทช. ดีเดย+เปrดบริการ 1 พ.ค.น้ี คนรายได9น9อยใช9เน็ตบ9านฟรี 3 ปe  และ  ๑๔) เปrดศูนย+ถ>ายทอดฯ

การพัฒนาที่ดิน ให9เกษตรกร ต.ภูเขาทองดู หวังเสริมรู9,  

๑๑. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) ภาพข>าว: บำรุงขวัญ, ๒) ภาพข>าว: บำรุงขวัญ, ๓) ในหลวง พระราชทานดอกไม9เย่ียมทหารบาดเจ็บ ยิงปะทะที่ยะหา จากเหตุความไม>

สงบ  และ  ๔) แม>ทพัภาค4 เย่ียมให9กำลังใจ ผู9ได9รับบาดเจบ็,  

๑๒. เทคโนโลยีในการแก*ไขปsญหา จชต. ๑) ผช.ผบ.ตร.บนิตรัง เร>งคดีลวงสาว 14 ฆ>าโหด เผาอำพราง สืบจากจี้คุกกีร้ัน  และ  ๒) จับแฟนเด็ก14 รับบีบคอคามือ,  

๑๓. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยVสิน ๑) โจรใต9ยิงบ9านไทยพุทธ-ยึดอาวุธอื้อ, ๒) คอลัมน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: จบัขนเมียนมาส>งมาเลย+, ๓) ทัพ4จัด735



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

17 

ชุดเข9ม'รอมฎอน', ๔) 'บิ๊กแป|ะ'รู9เบาะแสมือบึ้มใต9, ๕) ทัพ4จัด735ชุดเข9ม'รอมฎอน', ๖) สั่งคุมเข9ม'รอมฎอน-ฮารรีายอ', ๗) บึม้ตลาดนัดหนองจิกดช.14ปeดับ'ยะลา'ปะทะ

เดือด-ตร.เจ็บ2นาย๘) ภาพข>าว: กำลังใจ, ๙) กอ.รมน.ภาค4โอ>รอมฎอมเหตุร9ายลด, ๑๐) ภาพข>าว: ต9องการสันติ, ๑๑) ชาว'จะนะ'นับพันเดินต9านรุนแรง, ๑๒) ตร.

ชายแดนใต9ฝ¸กอบรมบิน'โดรน', ๑๓) ห9ามซื้อขายใช9ประทัดช>วงรอมฎอน, ๑๔) ตร.รู9กลุ>มแล9วจยย.บอมบ+ใต9, ๑๕) แฉแผนโจรใต9จ9องปmวนหลายอำเภอ วางบึ้ม'ไปป®บอมบ+'

ลอบกัดจนท.29-3ม.ิย., ๑๖) ชายแดนใต9มั่นใจ! ลงทะเบียน'ซิมมือถือ'ปลอดภัย ไร9ปลอมแปลงแฝงบอมม+, ๑๗) นราฯระทึก! ทหารกู9ทำลายระเบิด2ลูกซุกสวนยาง คาดโจร

ใต9เตรียมใช9ก>อเหตุ, ๑๘) คุมพื้นที2่4ชม. สถิติปmวนใต9ลดวูบ, ๑๙) ปะทะเดือดที่ยะหาจบัตาย1โจรใต9 จนท.เจบ็เพิม่อีก1ราย, ๒๐) เด็ดหัวโจรใต9ระดับหัวหน9าชุดปฏิบัติการ 

ค9นบ9านพบน้ำมัน4ถังคาดเตรียมไว9ก>อเหตุ, ๒๑) จนท.ปะทะโจรใต9ดุเดือดนานกว>า 6 ชม.ทหารพรานเจ็บ 1, ๒๒) แฉยิงดับทหารพรานพลีชีพทีบ่าเจาะ โยงโจรใต9แก±งเคยยิง

เด็ก, ๒๓) สอบชาวบ9าน18ราย แกะรอยล>าโจรใต9-แนวร>วมยะลา, ๒๔) คุมเมอืงสกัดปmวน!นราฯจบัตา'กลุ>มวัยรุ>น'ตระเวรข่ีจยย.หว่ันขว9างระเบิดเพลงิ, ๒๕) เปrด'ค>าหัว'ขน

แรงงานเถ่ือน จับอกีซุกรถตู9ติดสต๊ิกเกอร+หน>วยงานรัฐบังหน9า, ๒๖) เตือนลอบปmวน พื้นที่เสี่ยง 4 จังหวัด ห9วงอาทิตย+สุดท9ายเดือนรอมฎอน, ๒๗) จนท.นราธิวาส คุมเข9ม

ความปลอดภัยตลอดช>วง 10 วันสุดท9ายรอมฎอน, ๒๘) ภาพข>าว: มอบเสื้อเกราะ, ๒๙) กอ.รมน.กำชับฝmายความมั่นคงดูแลความสงบในช>วงเดือนรอมฎอนจนถึงวันฮารีรา

ยอ, ๓๐) ผอ.รมน.กำชับ ดูแลสถานการณ+ให9เกิดความสงบสขุในช>วงเดือนรอมฎอนจนถึงวันฮารรีายอ, ๓๑) กอ.รมน. เผยใช9 735 ชุดปฏิบัติการ กดดันผู9ก>อเหตุ ลดความ

รุนแรงชายแดนใต9, ๓๒) ปะทะเดือด5ชม. จบัตายอาร+เคเค แกนนำระดับตัวเอ9 ผกก.ใจกล9า โดนยิงเจ็บ, ๓๓) นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต>อครอบครัวผู9สูญเสียจาก

เหตุปmวนใต9 กำชับดูแลช>วยเหลืออย>างเต็มที่ พร9อมสั่งไล>ล>าคนร9ายมาลงโทษให9ได9โดยเร็ว, ๓๔) 4 ผู9บาดเจบ็เหตุลอบบมึจะนะอาการดีข้ึน จนท.คาดเป}นฝeมือแนวร>วมใน

พื้นที่, ๓๕) จนท.ยังเฝ£าระวัง 9 วันสุดท9ายเดือนรอมฎอน ป£องกันเหตุร9ายจากผู9ไม>หวังดี, ๓๖) หิ้วน9าสาวอาร+เคเคตัวเอ9เข9าค>าย ตรวจจุดปะทะเดือด เจอหลักฐานสำคัญ, 

๓๗) มทภ.4 เสียใจกับผู9เสียชีวิต-บาดเจบ็ จยย.บอมบ+ สั่งเพิม่ดูแลพื้นที,่ ๓๘) นราฯคุมเข9มพื้นที่เขตเมืองสกัดแว9นปmวนช>วง10วันรอมฏอน, ๓๙) ผู9การปdตตานี เผยพบ

เบาะแสผู9ต9องสงสัย 2 รายเอี่ยววาง จยย.บอมบ+, ๔๐) เจ9าหน9าที่เปrดแผน ปะทะเดือดห9วง 10 วันสุดท9ายเดือนรอมฎอน, ๔๑) คืบหน9าเหตุปะทะเดือดยะหา ห9วง 10 วัน

สุดท9ายเดือนรอมฎอน, ๔๒) รอมฎอน 1440 ลดเหตุปmวน 735 ชป.จรยุทธ+ กดดัน จำกัดเสรี ผู9ก>อเหตุรนุแรง, ๔๓) 2 แชะ อัตลักษณ+ พื้นที่ชายแดนใต9 ลงทะเบียนSIM 

มั่นใจ ปลอดภัย ไร9ปลอมแปลง, ๔๔) แกนนำกลุ>มเสื้อเขียว พร9อมสมาชิกกว>า 100 คน ร>วมแถลงการณ+ต>อต9านความรุนแรง  และ  ๔๕) ขอเชิญพี่น9องประชาชน 3 จชต. 

และ 4 อำเภอของสงขลา ลงทะเบียนซิมการ+ด ด9วยระบบ 2 แชะอัตลักษณ+ ป£องกันการปลอมแปลงสวมทับสิทธ์ิโทรศัพท+มือถือ,  

๑๔. การศึกษา ๑) คอลัมน+: สี่แยกข>าวย>อย: จัดสาธิตวิชาการครั้งที่ 7, ๒) คอลัมน+: สี่แยกข>าวย>อย: จัดสาธิตวิชาการครัง้ที่ 7, ๓) คอลัมน+: แวดวงการศึกษา: ประชุมน.ศ.

มรภ.ทั่วประเทศ, ๔) คอลมัน+: แวดวงการศึกษา: ประชุมน.ศ.มรภ.ทั่วประเทศ, ๕) ศปบ.จชต.เร>งติดตามทุนการศึกษาผู9ได9รับผลกระทบ'เหตุการณ+ไฟใต9', ๖) ศปบ.จชต.เร>ง
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ติดตามทุนการศึกษาผู9ได9รับผลกระทบ'เหตุการณ+ไฟใต9', ๗) เผยเงินอุดหนุนลดเหลื่อมล้ำช>วยนักเรียนยากจน5แสนคน, ๘) 'สงขลา'ถกเครือข>ายวิทยาศาสตร+, ๙) 'สงขลา'ถก

เครือข>ายวิทยาศาสตร+  และ  ๑๐) มรภ.สงขลา ร>วมประชุมเครือข>ายวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี,  

๑๕. การเมือง ลุ9นระทึก!'ชวน-สมพงษ+'ชิงดำประธานสภาฯ  

๑๖. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี จบัแก±งอส.ยะหริง่ฆ>าทหารพรานทิ้งคลอง  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต5อสถานการณV จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จาก ๒.๗๘ ในสปัดาห+ที่แล9ว  

(๒๕-๓๑ พ.ค. ๖๒) เป}น ๒.๑๖ ในสัปดาห+น้ี ) ในมิติของแนวโน9มการรบัรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่
 
 
 
 
 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

20 

๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต5างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๒๕–๓๑ พ.ค. ๖๒ 
 
       รายงานข>าวเกี่ยวกับจงัหวัดชายแดนภาคใต9 สื่อมวลชนต>างประเทศให9ความสำคัญกบัเหตุร9ายรายวัน และ การก>อเหตุรุนแรง มากกว>าข>าวอื่นๆ สอดคล9องกับการ

รายงานข>าวของสื่อในประเทศ ทีป่ริมาณข>าวเชิงลบการก>อเหตุร9ายรายวันเพิ่มข้ึน ร9อยละ ๑,๕๐๐ เทียบกบัสปัดาห+ก>อน (๑๘-๒๔ พ.ค. ๖๒) สำนักข>าวต>างประเทศที่

รายงาน คือ AFP, Benarnews.org และ สื่อมาเลเซียหลายแห>ง โดยเหตุการณ+ทีม่ีการรายงานกันมาก คือ เหตุคนร9ายลอบวางระเบิดหลงัสถานีรถไฟจะนะ จว.ส.ข. และ

เหตุการณ+คนร9ายจุดระเบิดทีซ่>อนไว9ในมอเตอร+ไซค+ที่ตลาดนัดบ>อทอง อ.หนองจกิ จว.ป.น. ซึง่รายงานข>าวหลายช้ินอ9างความเห็นเจ9าหน9าทีต่ำรวจ และ รองโฆษก กอ.รมน.

ภาค ๔ สน. ต้ังสมมติฐานว>าน>าจะเป}นการตอบโต9ปฏิบัติการปrดล9อมตรวจค9นที่ อ.ยะหา จว.ย.ล. ซึง่เจ9าหน9าที่วิสามัญฆาตกรรมสมาชิกขบวนการทีเ่ป}นผู9ต9องหาตาม

หมายจบัคดีความมั่นคงหลายคดี ทั้งน้ีมีข9อสังเกตุว>า สื่อต>างประเทศมีการเช่ือมโยงเหตุรุนแรงกับเดือนรอมฎอน เช>น Ramadan market bombing: Thai army ramp 

up efforts to find perpetrators / 29/5/2019 (วางระเบิดตลาดนัดรอมฎอน; ทหารเร>งตามจบัตัวคนร9าย), Thai PM, Deep South Residents Deplore Bomb 

Attack on Ramadan Shoppers/benarnews.org 28/5/2019 (นายกรัฐมนตรปีระณามมือระเบิดสงัหารชาวบ9านขณะจับจ>ายเดือนรอมฎอน) 

      สื่อมาเลเซียมรีายงานเกี่ยวกับการยกระดับปฏิบัติการตรวจตราชายแดนป£องกัน และ ปราบปรามการลักลอบนำของผิดกฎหมายเข9าประเทศมาเลเซียตลอดแนว

พรมแดนติดประเทศไทย โดยเฉพาะในสัปดาห+สุดท9ายของเดือนรอมฎอนมกัเป}นช>วงเวลาทีม่ีการลักลอบนำเข9าพลุ ปะทดั ดอกไม9ไฟ เพื่อฉลองในวันฮารีรายอ  

     รัฐบาลมาเลเซียประกาศเดินหน9าเตรียมนำมาตรการลดความซ้ำซ9อนการทำพิธีการศุลกากรระหว>างมาเลเซีย และ ไทย เมื่อผ>านการตรวจที่ด>านศุลกากรประเทศใด

ประเทศหน่ึงแล9วจะไม>มีการตรวจซ้ำที่ด>านประเทศเพื่อนบ9านอีก 

 

๕.๑ สื่อต>างประเทศรายงานข>าวเหตุร9ายรายวันในจังหวัดชายแดนภาคใต9 มีปริมาณมากกว>าข>าวอื่นๆ 

๕.๑.๑ สำนักข>าว bernama รายงานเมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค. ได9เกิดเหตุคนร9ายจุดระเบิดแสวงเครื่องที่ลอบวางไว9ในท>อระเบายน้ำหลังสถานีรถไฟจะนะ จว.ส.ข. เป}นเหตุให9

เจ9าหน9าที่ตำรวจเสียชีวิต ๑ นาย และ มีผู9ได9รับบาดเจ็บ ๔ คน 

เมื่อเดือนเมษายน ปe ๒๕๖๐ คนร9ายลอบวางระเบิดทีส่ถานีรถไฟแห>งเดียวกันน้ีเป}นเหตุให9ตำรวจเสียชีวิต ๑ นาย และ เด็กอายุ ๔ ขวบอีก ๑ คน รวมทั้งผู9ได9รับบาดเจ็บอกี 

๑๕ คน เบอนามา รายงานด9วยว>า ได9เกิดเหตุคนร9ายใช9อาวุธป·นสังหารประธาน อบต.ตะโล±ะกาโปร+ เสียชีวิตช>วงใกล9เที่ยงวันอาทิตย+ที่ ๒๖ พ.ค. 
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๓ วันก>อนหน9าน้ี ก็เกิดเหตุคนร9ายใช9อาวุธป·นสงัหารประธาน อบต.ท>าธง อ.รามัน จว.ย.ล. เสียชีวิต 

 

(A policeman was killed while four others were injured when a bomb, believed to have been buried underground, exploded when police were 

carrying out checks behind a railway station in Chana, Songkhla in southern Thailand. 

Ninth division police chief lieutenant-general Ronnasin Phusara said the homemade bomb exploded, killing one policeman and injuring three of 

his colleagues who were on duty during the 6pm incident. 

"A woman who was at the scene was also injured. The victims are undergoing treatment at the Chana Hospital,” he said. 

He said all the routes to the site of the incident have been closed for further investigation. 

"The police are tracking down the group that masterminded the blast,” he said. 

In April 2017, a policeman and a four-year-old boy were killed, while 15 others were injured in a bomb explosion at the same railway station. 

Meanwhile, in Pattani, president of the Teluk Kapur Administration Council was shot dead on his way home at 11.30pm (local time) yesterday. 

Amad Promkeaw, 57, died on the spot. He was the second president of an administrative council to be shot dead within three days. 
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Last Thursday, the president of the Tha Thong administration council in the Raman District in Yala was shot dead on his way home, after 

breaking fast with family members elsewhere.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.malaysiakini.com/news/477514 

 

๕.๑.๒ สำนักข>าว Bernama รายงานเมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค. ว>า กองทัพไทยยกระดับการติดตามจบักุมคนร9ายที่เกี่ยวข9องกบัการสงัหารชาวบ9าน ๒ คนที่ตลาดนัดเดือนรอมฎอน

ที่ปdตตานีเมือ่วานน้ี เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ ๑๖.๑๕ น. คนร9ายได9จุดระเบิดที่ลอบวางไว9ในตลาดบ>อทอง อ.หนองจิก จ.ปdตตานี เป}นเหตุให9เด็กชายอายุ ๑๔ ปeและผู9หญงิ

วัย ๓๕ ปeเสียชีวิต รวมทั้งผู9ได9รับบาดเจบ็อีก ๒๒ คนซึ่งมีเด็กวัย ๒ ขวบด9วย 

ทางด9าน พลโท พรศักด์ิ พูลสวัสด์ิ แม>ทัพภาคที่ ๔ ได9สังให9เพิ่มมาตรการติดตามจับกมุคนร9าย รวมทั้งการจำกัดการเคลือ่นไหวของสมาชิกขบวนการในพื้นที่หมู>บ9านสีแดง 

ขณะเดียวกันมีรายงานว>า ในวันเดียวกันเจ9าหน9าทีท่หาร และ ตำรวจได9ร>วมกันปrดล9อมตรวจค9นบ9านที่เป}นทีห่ลบซ>อนตัวของผู9ต9องหาตามหมายจับ ๗ หมาย ที่ อ.ยะหา 

จว.ย.ล. มกีารเจราจาเกลีก้ล>อมผู9ต9องหาให9มอบตัวแต>ผู9ต9องหายิงต>อสู9 เป}นเหตุให9ตำรวจ และ อส.ทหารพรานได9รบับาดเจ็บ ๓ นาย ส>วนนายอับดุลเลาะห+ ลาเต±ะ ผู9ต9องหา

ตามหมาบจบัถูกวิสามญัฆาตกรรม 

(The Thai army has intensified efforts to hunt down the suspects behind a bomb attack which killed two civilians at a Ramadan market in 

Pattani yesterday. 

In the 4.15 pm (local time) incident at the Ramadan Market in Bo Thong town, Nong Chik, Pattani, a teenager, 14, and a woman, 35, died, while 

22 others were injured, including a two-year-old boy and four rangers on duty. 

4th Division Army chief Lt Gen Ponsak Poonsawat said the Thai army would step up security measures in southern Thailand following the 

incident. 

He said an operation would also be launched to restrict the movements of armed group members as well as to eliminate the identified "red 

villages" (where armed group members are still active). 
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"The security forces are inspecting closed-circuit television (CCTV) recordings around the scene,” he said, adding the perpetrators would be 

brought to justice. 

To date, two of the 22 injured have been reported to be in critical condition while eight are still warded, and the rest allowed to return home. 

Meanwhile, the military confirmed that a member of an armed group who was killed during a shooting incident at the Jak Tamae village in the 

Jaha District, Yala, yesterday, was known as Abdullah Lateh, 37, with seven arrest warrants issued against him. 

At about 12.30 pm (local time) yesterday, he said the Thai security forces surrounded a house suspected of being a hideout for members of 

the group, and a shootout ensued between the two parties which lasted until 6 pm. 

He said a police officer and two rangers were injured in the incident.) 

 

ท่ีมาข*อมูล ; http://bernama.com/en/news.php?id=1730745 

https://www.malaysiakini.com/news/477618 

 

๕.๑.๓ benarnews.org รายงานเมือ่วันที่ ๒๘ พ.ค. ว>า พลโท วีรชน สุคนธสวัสด์ิ รองโฆษกรัฐบาลแถลงว>า นายกรัฐมนตร ีพลเอก ประยุทธ จันทร+โอชา ได9กล>าว

ประฌามคนร9ายที่ก>อเหตุระเบิดกลางตลาดบ>อทองในเดือนรอมฎอนอันศักด+สทิธ์ิ ช>วงเวลาที่พี่น9องมุสลิมประพฤติปฏิบัติแต>สิ่งที่ดีงาม โดยประฌามผู9ก>อเหตุว>าโหดร9ายไร9

ความเป}นมนุษย+ 

อัสซีน>า พีส่าวของเด็กชายวัย ๑๔ ปe เธอบอกว>าเศร9ามากที่น9องชายกลบับ9านในสภาพที่ไร9ชีวิต พร9อมกบัขอร9องให9ผู9ก>อเหตุคิดถึงความเจบ็ปวดของผู9ต9องสญูเสียบุคคลอัน

เป}นทีร่ัก “ฉันไม>รู9ว>าพวกน้ีต9องการอะไรจากการก>อเหตุรุนแรง” 

ทางด9าน พันเอก ธนาวีร+ สุวรรณรัตน+ รองโฆษก กอ.รมน.ภาค ๔ สน. กล>าวว>า เหตุระเบิดที่ตลาดบ>อทองเป}นการแก9แค9นของสมาชิกขบวนการก>อความไม>สงบที่ต9องการแก9

แค9นให9กับนายอับดุลเลาะห+ ลาเต±ะ สมาชิกขบวนการที่เสียชีวิตจากเหตุปะทะต>อสู9กับเจ9าหน9าที่ระหว>างการปrดล9อมตรวจค9นที ่อ.ยะหา จว.ย.ล.  
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นายกัสตูรี มะโกตา สมาชิกกลุ>มมาราปาตานี และ ผู9นำขบวนการพูโล บอกว>า เขารู9สึกเสียใจมากหากสมาชิกขบวนการเป}นผู9ลงมอืก>อเหตุระเบิดสงัหารผู9บรสิุทธ์ิ และ ทำให9

ภาพลักษณ+ของขบวนการเสยีหายเป}นอย>างมาก และ ประฌามผู9ทีล่งมือก>อเหตุ พร9อมทัง้เรียกร9องให9รัฐบาลไทยดำเนินการสบืสวนสอบสวนอย>างบรสิุทธ์ิเป}นธรรมเพื่อนำ

ตัวผู9กระทำความผิดมาลงโทษ  

 

(In Bangkok on Tuesday, Prime Minister Prayuth Chan-o-cha offered condolences through his spokesman to the families of the two victims. 

“[The attack] is severe and inhumane,” said deputy government spokesman Lt. Gen. Weerachon Sukhonthapatipak. “It happened in Ramadan, 

the time to do good deeds.” 

The victims of the marketplace attack were identified as Edil Fitri Yako, 14, and Saripah Ayosae, 35. 

The teenager’s older sister spoke to BenarNews during a Monday night funeral. 

“It's painful to see the kid come back home lifeless,” said his sister, who identified herself as Aslina. 

“I urge the attackers to think for a second about how painful it is for those who lost loved ones,” she added. “I don’t know what you want out 

of this violence.” 

Col. Thanawee Suwanarat, spokesman for the army’s regional internal security command (ISOC-4), who spoke at the funeral service for Edil, 

said insurgents launched the attack to avenge the killing in nearby Yala province of an insurgent commander, Abdulloh Lateh, hours earlier. 

“Because of the insurgent loss, they … [bombed] the Bo Thong marketplace where brothers and sisters came to shop for food,” Thanawee told 

the gathering of mourners. 
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Monday’s violence occurred a day after two Thai marines were shot dead while riding a motorcycle to their base in Bacho, a district of 

Narathiwat, another province in the Deep South, authorities said. 

Kasturi Mahkota, who sits on a panel representing southern rebel groups and factions in Malaysia-brokered peace talks with Thailand’s 

government, called for an investigation of the incident. 

“We would be deeply saddened if the act was carried out by the fighters, as that would damage the image and reputation of the fighters,” 

Kasturi, who represents the Patani United Liberation Organization (PULO), told BenarNews. "We strongly condemn this atrocity and demand that 

the government conduct a transparent and fair process of investigation to bring the perpetrator to justice as soon as possible.") 

ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/english/news/thai/bomb-deaths-05282019161526.html 

 

๕.๒ สำนักข>าว bernama รายงานเมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค. ว>า ดาโต±ะโจลี่ ซามูเอล เอกอัครฑูตมาเลเซียประจำประเทศไทย เตือนชาวมาเลเซียทีจ่ะเดินทางเข9ามาท>องเทีย่ว หรือ

เย่ียมญาติในช>วงฮารี รายอ ในประเทศไทยว>า ขอเพิ่มความระมัดระวังเป}นพิเศษโดยเฉพาะผู9ที่ขับข่ีรถยนต+ เน่ืองจากพบว>า มีอุบัติเหตุเพิม่มากข้ึนในช>วงฮารรีายอ  

ช>วงฮารีรายอ มักเป}นช>วงเวลาที่ชาวมาเลเซียในภาคเหนือจากรัฐกลันตัน เคดาห+ และ เปอร+ลสิ เดินทางเข9ามาเย่ียมญาติที่ปdตตานี ยะลา นราธิวาสกันมากเป}นพิเศษ 

นอกจากน้ีฑูตมาเลเซียยังเตือนให9ชาวมาเลเซียเคารพกฏหมายไทย เช>น การไม>สูบบุหรี่ตามชายหาด บหุรี่ไฟฟ£าเป}นสินค9าผิดกฏหมาย เช>นเดียวกบัวิทยุสือ่สารวอลกีท้อร+คกี ้

(Malaysians travelling to Thailand during the upcoming Aidilfitri and school holidays are urged to be vigilant and take extra precautionary 

measures to avoid any untoward incident. 
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Malaysian Ambassador to Thailand Datuk Jojie Samuel said the number of Malaysians travelling to the kingdom, especially in southern Thailand 

during the holidays would increase significantly. 

He said Malaysians, especially those living in the northern regions of the Peninsular namely Perlis, Kelantan and Kedah have family ties with 

residents in southern Thailand ― Narathiwat, Yala and Pattani and would visit them during this festive season to renew family ties. 

“Those driving and riding to Thailand must take extra precautionary measures. Drive carefully; think of the loved ones back home. 

“During the holiday periods, we (embassy) received a lot of road accident cases. We hope there will be no untoward incidents during the Hari 

Raya holidays,” he told Bernama here. 

Earlier this year, a road safety awareness campaign was held to urge Malaysians traveling to Thailand to know basic laws and the don’ts when 

in the kingdom. 

For those driving or riding are encouraged to buy insurance and declare their vehicles at the entry point into Thailand. Beside that, visitors are 

banned from smoking at its popular beaches as well as not bringing any e-cigarette/vape and walkie-talkies. 

Jojie also urged Malaysians travelling to Thailand to be extra careful on personal belonging, especially the passport. 

It was reported before that Thailand was one of the countries which recorded the most number of lost Malaysian passports. 

Yesterday, Jojie and wife, Datin Catherina Cherian Samuel hosted the breaking of fast at the Embassy of Malaysia in Bangkok. A diaspora of 

about 200 Malaysians including students and as well as invited guests attended the session. 
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Jojie also handed “duit raya” to students from Sekolah Masjid Zaardatulislam, Narmai Patumtani Thailand. 

“We hope they will know a little bit of Malaysian culture,” he said. ) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.malaymail.com/news/malaysia/2019/05/25/envoy-urges-malaysians-to-take-extra-precaution-while-travelling-to-

thailan/1756274 

 

๕.๔ สื่อมาเลเซียรายงานเมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. ว>า ผู9อำนวยการสำนักงานรักษาความมั่นคงชายแดนมาเลเซีย เปrดเผยว>า ได9เพิ่มมาตรการตรวจตราชายแดนโดยเฉพาะจุดที่มัก

ใช9ขนของเถ่ือน ๑๐ จุด ทั้งน้ีช>วงก>อนถึงวันฮารรีายอ ช>องทางตามแนวชายแดนทั้ง ๑๐ จุด รวมทั้ง Wang Kelian, Padang Besar, Bukit Kayu Hitam, Rantau  

Panjang และ Pengkalan Kubor ทั้งน้ีในช>วงหน่ึงสัปดาห+ก>อนวันฮารี รายอ มีการเพิม่กำลังเจ9าหน9าที่ ๖๐๐ คนคอยเฝ£าระวัง ๒๔ ช่ัวโมงตลอดแนวชายแดน 

(THE Malaysian Border Security Agency (AKSEM) has intensified control over 10 hotspot areas at the Malaysia-Thailand border to curb fireworks 

and firecrackers smuggling ahead of Hari Raya. 

Its director-general Datuk Shaharuddin Abu Sohot said among the areas were Wang Kelian and Padang Besar in Perlis, Bukit Kayu Hitam in 

Kedah, Rantau Panjang and Pengkalan Kubur in Kelantan. 

He said 600 personnel were stationed in these areas and they were also focused on smuggling of other prohibited goods. 

“They will be on duty for 24 hours to ensure that the country’s border is not infiltrated. 

“We are also conducting more operations with border agencies that are seen as effective in preventing smuggling,” he told reporters at the 

AKSEM Kedah breaking of fast event in Bukit Kayu Hitam. 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

28 

Shaharuddin said that from January until now, 63 cases of smuggling were recorded, a drop from 124 cases recorded over the same period last 

year. 

“Smuggling was also detected using the waterway following increased controls over land. 

“Often during Ramadan, smugglers would use such routes to bring in firecrackers and fireworks due to high demand but this time, we detected 

only one case at the Bukit Kayu Hitam duty-free area. 

“This is a success for the team,” he said.)  

 

ที่มาข9อมลู ;  https://www.thestar.com.my/metro/metro-news/2019/05/29/border-alert-ahead-of-raya/ 

 

๕.๕ สื่อมาเลเซียรายงานว>า นายหลิมกวนเอ็ง รัฐมนตรีคลังมาเลเซียมีแผนการนำระบบการตรวจพิธีการศุลกากรแบบ one stop service ซึง่เป}นระบบที่ลดข้ันตอนความ

ซ้ำซ9อน คือ ทำการตรวจครัง้เดียวที่ด>านศุลกากรไทย หรือ มาเลเซีย โดยไม>มกีารตรวจซ้ำในอกีประเทศหน่ึงเพื่ออำนวยความสะดวกการตรวจสินค9าที่ด>านพรมแดนของทั้ง

สองประเทศ รัฐมนตรีคลังมาเลเซีย บอกว>า มาเลเซียพร9อมสนับสนุนรัฐบาลไทยผลักดันโครงการน้ี อย>างไรก็ตามรัฐบาลมาเลเซียต9องรอการจัดต้ังรัฐบาลใหม>ของไทย

เรียบร9อยจึงจะมกีารเจรจาต>อ 

(The government is planning to create a one-stop inspection system at the border in Bukit Kayu Hitam, Kedah and Danok, Thailand to facilitate 

the flow of trade between the two countries. 

Finance Minister Lim Guan Eng said the system will not only to ease inspection but also increase bilateral trade. 

"Via the system, inspection of goods or products entering and exiting Malaysia and Thailand would only be carried out once and there is no 

need to repeat the process as is happening now. 

“The system is a plan by the Malaysia government and is fully supported by Thailand even though discussion is postponed until a new 
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government is formed in Thailand before both countries conduct in-depth talks. 

According to Lim, for a start, both countries have began carrying out several development projects at their respective borders to realise the 

system. 

According to him, a project in Bukit Kayu Hitam by Kedah Science and Technology Park (KSTP) could be made as a logistics hub and the 

Finance Ministry has approved RM25 million to build a truck depot.) 

 

ที่มาข9อมลู ;http://bernama.com/en/news.php?id=1729791 

https://www.nst.com.my/news/nation/2019/05/491389/malaysia-thailand-pursue-single-window-system-kedah-border-ease-trade 

 

๕.๖ benarnews.org รายงานเมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค. ว>า สภาความมั่นคงแห>งชาติ มีมติในหลักการในการเสนอให9คณะรัฐมนตรีแก9ไขพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร เพื่อให9ความคุ9มครองแก>ผู9ต9องสงสัย เป}นผู9ก>อความไม>สงบในสามจงัหวัดชายแดนภาคใต9ที่เข9ามอบตัวต>อทางการ โดยให9เจ9าหน9าทีส่ามารถร9องขอให9

ฝmายตุลาการยกเลิกข9อหาให9ได9 หากผ>านการอบรม และ กลบัใจไม>ข9องเกี่ยวกบักลุ>มขบวนการ 

นายปณิธาน วัฒนายากร ที่ปรกึษารองนายกรัฐมนตรี กล>าวในวันพฤหัสบดีน้ีว>า การศึกษาการแก9ไขพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เริม่ต9นใน

สมัยรฐับาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ โดยมีวัตถุประสงค+ให9เจ9าหน9าที่สามารถปฏิบัติหน9าที่ได9สะดวกข้ึน 

“เรือ่งน้ี ต>อเน่ืองมาต้ังแต> ครม. อภิสิทธ์ิ เพื่อดูว>าอะไรเหมาะสมหรือไม> เช>น การคุ9มครองคนที่กลับตัวมาร>วมพัฒนาประเทศ ผู9ร>วมพัฒนาชาติไทย ต9องมีกฎหมายพเิศษมา

คุ9มครองเขา ซึ่งกฎหมายเดิมๆ ไม>ค>อยมีบทมาคุ9มครองเท>าไหร> มาต้ัง พรบ.ความมั่นคง ในสมัยพลเอกสรุยุทธ+ ก็ยังไม>ได9แก9 แต>มีข9อเสนอว>าจะเพิม่บทที่จะคุ9มครอง เพิ่มบท

ที่ให9เจ9าหน9าที่เอามาทำให9เกิดประโยชน+” นายปณิธาน กล>าวแก>เบนาร+นิวส+ 

ทั้งน้ี เมื่อวันพุธทีผ่>านมา พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการความมั่นคงแห>งชาติ (สมช.) กล>าวแก>ผู9สือ่ข>าวหลงัจากการประชุม คณะกรรมการบรหิารสถานการณ+ฉุกเฉิน โดย

มี พลเอกประวิตร วงษ+สุวรรณ เป}นประธานว>า ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบในหลักการในการแก9ไขกฎหมายความมั่นคง 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 
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“ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบในหลกัการในการแก9ไขเพิม่เติมพระราชบญัญัติ (พ.ร.บ.) การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 และมอบหมายให9กอง

อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจกัร (กอ.รมน.) ดำเนินการตามข้ันตอนการเสนอกฎหมายต>อไป” พล.อ.วัลลภ กล>าวแก>ผู9สื่อข>าว 

หนังสือพิมพ+บางกอกโพสต+ ระบุว>า ที่ประชุมได9มีมติในหลักการทีจ่ะเสนอให9คณะรัฐมนตรีแก9ไข มาตรา 21 เพือ่ให9เจ9าหน9าที่ฝmายความมั่นคงสามารถขออำนาจอัยการ

ยกเลกิคดีให9กบัผู9มอบตัวได9 โดยบุคคลทีม่ีหมายจับมามอบตัวแล9วนำเข9าสู>กระบวนการทางกฎหมาย จากน้ันให9เข9ารบัการอบรม 6 เดือน รบัการฝ¸กอาชีพ และกลบับ9านได9 

โดยยังถือว>าเป}นบุคคลที่ต9องความผิดอยู> และอยู>ภายใต9การติดตามของทางทหาร หากพบว>ามีการกลบัใจ ไม>เกี่ยวข9องกบัทางขบวนการ ในห9วงเวลาสองปeหลงัจากน้ัน 

เจ9าหน9าที่สามารถขอให9ทางอัยการสูงสุดถอนคดีได9 

"เรื่องน้ี เรามีการหารอืกันอยู> เพือ่จะให9ประชาชนได9รับประโยชน+ที่สุดเมือ่เข9าร>วมโครงการ” พ.อ.ปราโมทย+ พรหมอินทร+ โฆษกกองอำนวยการ รกัษาความมั่นคงภายใน

ภาค 4 ส>วนหน9า กล>าวแก>เบนาร+นิวส+ในวันพฤหสับดีน้ี โดยระบุว>าอีกว>า ขณะน้ี ยังไม>มีรายละเอียดจากส>วนกลาง 

ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/thai/news/TH-deepsouth-emergency-

05302019150507.html?fbclid=IwAR1S2sY4NcDy7TzBQCh8yAk1ohFE8-SsHIQz2D5mH2LmLGHwl33Dl8U9eHA 

 
 


