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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๔ - ๑๐ พ.ค. ๖๒ พบว>า มขี>าวเชิงบวก ๑๗๒ ข>าวจากที่ม ี๑๘๔ 

ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๗ เม.ย. ๖๒ - ๓ พ.ค. ๖๒) ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกับ จชต.  มขี>าวเชิงลบ ๒๘ ข>าว ในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๓๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๗ 

เม.ย. ๖๒ - ๓ พ.ค. ๖๒)  

 ประเด็นข5าวเชิงลบ ได*แก5 

          เหตุร*ายรายวัน: ๑) ยิงถล>มกระบะ ผญบ.บันนังสตา กระสุนคร>าเมีย-ลกูสาหัส และ ๒) โจรใต9ยิงถล>มบ9านวางกลลวง ก>อนดักบึ้มรถ ตชด.เจบ็ ๕ นาย  

 ประเด็นข5าวเชิงบวก ได*แก5 

๑) การช5วยเหลือประชาชน: รพ.นราธิวาสฯ ซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินซื้อเครื่องมือแพทย+ 

๒) วัฒนธรรม และวิถีชีวิต: ๑) ประชาชน จชต. ใส>เสื้อเหลืองชมถ>ายทอดสดพระราชพิธีฯ และ ๒) แม>ทัพภาคที่ ๔ ร>วมละศีลอดกับพี่น9องมุสลิมเมืองเบตง 

๓) การศึกษา: 'บิ๊กน9อย'ปลื้มผลงาน ๔ ปc พัฒนาชายแดนใต9สำเร็จ 

๔) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยRสิน: ๑) ค.ต.ป.กห.กบัการบริหารพัฒนาการ ตรวจสอบและประเมินผลความพร9อมของ หน>วยทหารในพื้นที่ภาคใต9

ของไทย, ๒) ใต9ปะทะเดือดทีป่gตตานี 'วิ' มือบึ้มโรงพกัหาดใหญ>, ๓) ปฏิบัติการเชิงรกุ ๗๓๕ ชป. ๔ วัน ๓ ปะทะ ไร9สญูเสีย, ๔) ทหารจับรถกองทัพมดขนน้ำมันเถ่ือนมาเลย+

ขายสงขลา, ๕) ทหารพรานปะทะโจรใต9 ยิงเลือดสาด ทิง้ปiน หนีข้ึนเขาทุ>งยางแดง, ๖) แม>ทัพภาคที่ ๔ พบปะพูดคุยกบัชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนสตร ีและ ๗) แม>ทพั

ภาคที่ ๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ๔ ฝkาย ประสานกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นทีห่มู>บ9านศูนย+การนำให9เกิดประสทิธ์ิสูงสุด 

๕) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: 'ห9างฮาลาล' Pattani Asian Mall ศูนย+การค9าแห>งแรกเมืองใหม>ปgตตานี ยกระดับเศรษฐกิจปลายด9ามขวาน    

          จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสือ่มวลชน ส>งผลให9ระดับการรบัรู9เชิงบวกทีม่ีต>อสถานการณ+ จชต. ในสปัดาห+น้ี เพิ่มข้ึน จาก ๒.๔๖ ในสปัดาห+ที่

แล9ว (๔ - ๑๐ พ.ค. ๖๒) เปzน ๒.๘๔ ในสัปดาห+น้ี 
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 ในส5วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต5างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๔ – ๑๐ พ.ค. ๖๒ ดังน้ี 

          ประเด็นข>าวที่มีเน้ือหาเกี่ยวข9องกับจังหวัดชายแดนภาคใต9 ที่รายงานโดยสื่อต>างประเทศ เปzนประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๓ เหตุการณ+ คือ ๑) เหตุผู9ก>อความสงบลอบ

วางระเบิดตำรวจตระเวนชายแดน ที่ อ.เทพา จ.สงขลา, ๒) เหตุคนร9ายใช9รถกระบะไล>ยิงรถยนต+ผู9ช>วยผู9ใหญ>บ9าน ที ่อ.บนันังสตา จ.ยะลา เปzนเหตุให9เมีย และลูกเสียชีวิต 

และ ๓) เหตุเจ9าหน9าที่ อส. ยิงปะทะผู9ก>อความไม>สงบ ที ่อ.ทุ>งยางแดง จ.ปgตตานี 

          ทหาร และเจ9าหน9าที่ศุลกากรสนธิกำลังตรวจจับกมุรถยนต+ดัดแปลงลักลอบนำเข9าน้ำมันหนีภาษีจากมาเลเซีย โดยต้ังด>านตรวจที่ชายแดน อ.สะเดา 

          อดีตสื่อมวลชนมาเลเซียที่ติดตามทำข>าวค>ายกักกันเหย่ือขบวนการค9ามนุษย+ที่เต็มไปด9วยหลมุศพกว>า ๑๐๐ หลมุ ที่ wang kelian รฐัเปอร+ลิส ติดกบัชายแดนไทย

ด9าน อ.สะเดา จ.สงขลา ให9ข9อมลูกับคณะกรรมการไต>สวนอสิระที่แต>งต้ังโดยสมเด็จพระราชาธิบดี ว>า เขาได9สำรวจเส9นทางเข9าไปที่ค>ายกกักันจากด9านชายแดนไทย ที่ อ.

สะเดา พบว>า สามารถเข9าถึงค>ายกกักันโดยสะดวก และที่ชายแดนก็เพียงรั้วลวดหนามสูงประมาณต9นขา และนักข>าวอีกคนให9ข9อมูลว>า ได9ทราบข9อมูลจากผู9บญัชาการ

ตำรวจแห>งชาติในขณะน้ันว>า ตำรวจมาเลเซียค9นพบค>ายกกักันฯ ก>อนเดือนพฤษภาคม ปc ๒๕๕๘ แต>ไม>สามารถเป�ดเผยข9อมูลต>อสาธารณะได9เน่ืองจากได9รับปากกับตำรวจ

ไทย ว>า จะไม>เป�ดเผยข9อมลู จนกว>าตำรวจไทยจะแถลงข>าว 

          รมช.คมนาคม มาเลเซีย ตอบกระทู9สมาชิกวุฒสิภา รัฐบาลมาเลเซียเคารพดุลพินิจของรัฐบาลไทย และประเมินว>ามาเลเซียจะไม>ได9รับผลกระทบหากรัฐบาลไทย

ตัดสินใจเดินหน9าโครงการคลองคอคอดกระ 
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๒. ผลการวิเคราะหRสารสนเทศด*านการประชาสมัพันธR ประจำวันท่ี ๔ – ๑๐ พ.ค. ๖๒ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข5าวเชิงบวก และประเด็นข5าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๔ - ๑๐ พ.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก (เส9นทึบสีเขียว) ๑๗๒ ข>าวจากทีม่ ี๑๘๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๗ เม.ย. ๖๒ - ๓ พ.ค. ๖๒) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกบั จชต. (เส9นทบึสีแดง) มขี>าวเชิงลบ ๒๘ ข>าว ในสัปดาห+น้ี จากทีม่ี ๓๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๗ 

เม.ย. ๖๒ - ๓ พ.ค. ๖๒) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่
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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/ปg จำนวนข5าวเชิงบวก (1) จำนวนข5าวเชิงลบ (2) ค5าสัดส5วน (3)=(1)/(2) 

2019-04-27 14 4 3.5 

2019-04-28 26 3 8.67 

2019-04-29 21 4 5.25 

2019-04-30 26 5 5.2 

2019-05-01 23 6 3.83 

2019-05-02 44 10 4.4 

2019-05-03 30 0 30 

 26.29 4.71 5.58 

2019-05-04 17 0 17 

2019-05-05 9 0 9 

2019-05-06 28 7 4 

2019-05-07 30 8 3.75 

2019-05-08 42 0 42 

2019-05-09 23 8 2.88 

2019-05-10 23 5 4.6 

 24.57 4.43 5.55 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ5งเล็ง ในช5วงวันท่ี ๔ – ๑๐ พ.ค. ๖๒ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช>วงวันที่ ๔ - ๑๐ พ.ค. ๖๒ ไม>มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข จากที่มี ๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๗ เม.ย. ๖๒ - ๓ พ.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9ม

ความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกับ จชต. ไม>มขี>าวเชิงลบในสัปดาห+น้ี จากทีม่ี ๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๗ เม.ย. 

๖๒ - ๓ พ.ค. ๖๒) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ลดลง  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๔ - ๑๐ พ.ค. ๖๒ มขี>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๑๕ ข>าวจากที่ม ี๑๘ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๗ เม.ย. ๖๒ - ๓ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มี

แนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) ยิงถล>มกระบะ ผญบ.บันนังสตา กระสุนคร>าเมีย-ลกูสาหสั และ ๒) โจรใต9ยิงถล>มบ9านวางกลลวง 

ก>อนดักบึ้มรถ ตชด.เจบ็ ๕ นาย  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๔ - ๑๐ พ.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๘ ข>าว จากที่ม ี๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๗ เม.ย. ๖๒ - ๓ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9ม

ความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนข>าวเชิงลบฯ ไม>มขี>าวเชิงลบทั้งในสัปดาห+น้ี และในสปัดาห+ที่แล9ว (๒๗ เม.ย. ๖๒ - ๓ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ต่ำค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> กกต.ประกาศผลการเลือกต้ัง ส.ส.๒๕๖๒ เปzนทางการ ๓๔๙ เขต  ไม>มีข>าวเชิงลบ ในสัปดาห+น้ี 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยRสิน 

 
ในช>วงวันที่ ๔ - ๑๐ พ.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๒๐ ข>าว จากที่ม ี๔๐ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๗ เม.ย. ๖๒ - ๓ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9ม

ความถ่ี มีแนวโน9มฯ  ค>อนข9างคงที่  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๒ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๖ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๗ เม.ย. ๖๒ - ๓ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9ม

ความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ค.ต.ป.กห.กับการบรหิารพฒันาการ ตรวจสอบและประเมินผลความพร9อมของ หน>วยทหารในพื้นที่ภาคใต9

ของไทย, ๒) ใต9ปะทะเดือดทีป่gตตานี 'วิ' มือบึ้มโรงพกัหาดใหญ>, ๓) ปฏิบัติการเชิงรกุ ๗๓๕ ชป. ๔ วัน ๓ ปะทะ ไร9สญูเสีย, ๔) ทหารจับรถกองทัพมดขนน้ำมันเถ่ือนมาเลย+

ขายสงขลา, ๕) ทหารพรานปะทะโจรใต9 ยิงเลือดสาด ทิง้ปiน หนีข้ึนเขาทุ>งยางแดง, ๖) แม>ทัพภาคที่ ๔ พบปะพูดคุยกบัชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนสตร ีและ ๗) แม>ทพั

ภาคที่ ๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ๔ ฝkาย ประสานกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นทีห่มู>บ9านศูนย+การนำให9เกิดประสทิธ์ิสูงสุด ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> จรยุทธ+ 'สาดกระสุน' 

ดับไฟใต9 อย>าลืมเหลียวมอง 'ไทยพุทธ' 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๔ - ๑๐ พ.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๔ ข>าว จากที่ม ี๓๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๗ เม.ย. ๖๒ - ๓ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มี

แนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มขี>าวเชิงลบ ๕ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๗ เม.ย. ๖๒ - ๓ พ.ค. ๖๒) ในมิติของ

แนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) 'ชาวตำบลปุโรง' พลิกวิกฤติเปzนโอกาส พัฒนาชายหาดแม>น้ำเปzนสถานที่ท>องเที่ยว, ๒) วิทยาลัย

ชุมชนยะลาประสบผลสำเรจ็ผสมเทียมไก>เบตงพร9อมถ>ายทอดให9เกษตรกร, ๓) กยท. ยะลาส>งเสริมอาชีพให9ชาวสวนยาง, ๔) ขยายพื้นที่ ศก.ใหม> คลุม'จะนะ'สงขลา ผุด

ท>าเรือหมื่นล9าน, ๕) คอลัมน+: เค้ียวตุ9ย ตะลุยกิน: 'มสัมั่นข9าวเหนียวมูน'ตำรบัวังยะหริ่ง กลิ่นรสชาติอัศจรรย+บันลือโลก และ ๖) 'ห9างฮาลาล' Pattani Asian Mall 

ศูนย+การค9าแห>งแรกเมืองใหม>ปgตตานี ยกระดับเศรษฐกจิปลายด9ามขวาน ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> พิษเศรษฐกจิตกต่ำ! ร9านขายเครื่องแบบชุด นร.เบตง เงียบเหงา  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันที่ ๔ - ๑๐ พ.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๔ ข>าว จากที่มี ๑๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๗ เม.ย. ๖๒ - ๓ พ.ค. ๖๒)  ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มี

แนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด มขี>าวเชิงลบ ๓ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ไม>มีข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๗ เม.ย. ๖๒ - ๓ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9ม

ความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> พ>วง ๒๒ ล9อบรรทกุปุ�ยเสียหลกัพลกิคว่ำลงข9างทาง ผงะ!พบกัญชาอัดแท>งครึง่โล  ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ยังหาตัวไม>เจอ! 

ผู9ต9องหาเด็ดขาดคดียาเสพติด หนีจากเรอืนจำกลางยะลา  
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๔ – ๑๐ พ.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสทิธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันที่ ๔ – ๑๐ พ.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารงุขวัญกําลงัพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปtญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๔ – ๑๐ พ.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปgญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคบัใช*กฎหมาย 

             ในช>วงวันที่ ๔ – ๑๐ พ.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* 
 

 
 

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

เหตุร9ายรายวัน 

ยาเสพติด 

เศรษฐกิจ และการสร9างรายได9 

การยกระดับคุณภาพชีวิต 

การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย+สิน 

การเยียวยา 

การบังคับใช9กฏหมาย 

การบำรุงขวัญกำลังพล 

การสร9างความเข9าใจ และความสมานฉันท+ 

การศึกษา 

วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 

การช>วยเหลือประชาชน 

การเมือง 

กีฬา 

ความร>วมมือของภาคประชาชน 
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ประเด็นข5าวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ๑) ปkวนรอมฎอน ยิงบ9าน-วางระเบิดรถหุ9มเกราะตชด. บาดเจ็บ 5 นาย, ๒) โจรใต9ยิงถล>มบ9านลวงจนท.-ดักบึ้มรถตชด.เจบ็5, ๓) โจรใต9ยังปkวน เดือน

รอมฎอน บึ้ม!ตชด.เจบ็5, ๔) ยิงถล>มกระบะผญบ.บันนังสตา กระสุนคร>าเมีย-ลูกสาหัส, ๕) สุดเหี้ยม! กราดยิงผญบ.บันนังสตา เมียดับ-ลูกสาวตัวเล็ก2คนสาหสั, ๖) เช่ือ

ฝcมือผู9ก>อความไม>สงบ บุกยิงบ9าน'ผช.ผบญ.'ดักสังหาร'ตชด.'เจ็บรับรอมฎอน, ๗) โจรใต9ยิงถล>มบ9านวางกลลวง ก>อนดักบึม้รถตชด.เจบ็5นาย, ๘) ลอบยิงบ9านผู9ช>วยฯผญบ. 

อ.เทพา ล>อ ตชด.432ออกจากฐาน-ก>อนบึ้มใส>เจ็บ 5 นาย, ๙) บันนังกูแวเดือดอีก? ยิงถล>มรถ ผญบ. เมียดับ ลูกสาว 2 คนบาดเจบ็, ๑๐) ใต9ดักบึ้มถล>มรบั'รอมฎอน', ๑๑) 

ภาพข>าว: ถล>มตชด., ๑๒) บึ้มถล>มตชด.เจ็บ-รบัรอมฎอน, ๑๓) โจรใต9ยังปkวน เดือนรอมฎอน บึม้!ตชด.เจบ็5, ๑๔) ภาพข>าว: วางระเบิด  และ  ๑๕) ยิงบ9านลวงตชด.มา

กดบึ้มเจ็บ5  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. ความร5วมมือของภาคประชาชน ๑) คอลัมน+: สบายๆสไตล+ไมตร:ี เศรษฐีใจดี, ๒) คอลมัน+: สบายๆสไตล+ไมตร:ี เศรษฐีใจดี, ๓) นักปg�น 4 ภาค กว>า 400 คน ร>วมพระ

ราชพิธีบรมราชาภิเษก  และ  ๔) นักปg�น400คนปg�นจักรยาน4ภาคเทิดไท9องค+ราชัน ร>วมรบัเสด็จ'ในหลวง'เสด็จออกสหีบญัชร,  

๒. กีฬา ๑) คอลมัน+: ย>อยข>าวกีฬา: แบ>งสายช9างจูเนียร+คัพภาคใต9  และ  ๒) 'ปgตตานี'สุดมั่นได9สิทธ์ิเล>นแชมเปcยนส+ลีก,  

๓. การเมือง ๑) กกต.ประกาศรบัรองส.ส. 349 เขต 15 รมต.ไขก�อกไปวุฒิสภา, ๒) เป�ดช่ือกกต.รบัรอง349ส.ส.77จว., ๓) เป�ดช่ือกกต.รบัรอง349ส.ส.77จว., ๔) ผลการ

เลือกต้ังแบบแบ>งเขตเลือกต้ัง, ๕) กกต.ประกาศผลการเลือกต้ัง ส.ส.2562เปzนทางการ 349เขต, ๖) คอลัมน+: รายงานพิเศษ: กกต.เป�ดรายช่ือส.ส.เขต349คน, ๗) รายงาน

พิเศษ: กกต.เป�ดรายช่ือส.ส.เขต349คน  และ  ๘) กกต.ประกาศรับรอง349สส. พปชร.มั่นใจต้ังรบ. สันติปธ.สภา,  

๔. การช5วยเหลือประชาชน ๑) ร.10พระราชทาน 2.4พันล9าน, ๒) ปcติโปรดเกล9าฯพิมพ+หนังสือเจริญพทุธมนต+, ๓) พระราชทานภาพวาดข้ึนปกหนังสือ, ๔) คอลัมน+: สรปุ

ข>าวในประเทศ: รัชกาลที่ 10 พระราชทาน 2,400 ล9าน จัดซื้อเครือ่งมอืแพทย+ ร.พ. 27 แห>ง, ๕) ในหลวงพระราชทาน2.4พันล. จัดซือ้เครือ่งมอืแพทย+'27รพ.', ๖) ร.10ทรง

มอบ2.4พันล.ช>วย27รพ., ๗) สธ.สนองพระบรมราโชบาย ต้ัง กก.จัดซื้อเครื่องมือแพทย+, ๘) สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 27 รพ.เดินหน9าดูแลสุขภาพคนไทย, ๙) ชาวบ9าน

ถวายฎีกาเจ9าฟ�าพัชรกิติยาภา ร9องทุกข+ถูกยึดที่ดิน-ไกล>เกลี่ย'ออมสิน', ๑๐) สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 27 รพ.เดินหน9าดูแลสุขภาพคนไทย, ๑๑) ชาวบ9านถวายฎีกาเจ9า

ฟ�าพัชรกิติยาภา ร9องทกุข+ถูกยึดที่ดิน-ไกล>เกลี่ย'ออมสิน', ๑๒) ร.10พระราชทานเงิน2.4พันล.บาทแก>27โรงพยาบาล, ๑๓) ปcติ-พระราชทานเงิน27รพ.2.4พันล., ๑๔) 
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พระราชทาน27รพ.2.4พันล.ทรงห>วงใยพสกนิกร, ๑๕) ร.10-พระราชินีเสด็จพิธีแรกนา, ๑๖) สธ.ซาบซึง้เงินพระราชทานรพ., ๑๗) รพ.นราธิวาสฯ ซาบซึ้งพระมหา

กรุณาธิคุณพระราชทานเงินซือ้เครื่องมอืแพทย+, ๑๘) มทภ.4 สั่ง นขต.บรรทุกน้ำแจกปชช.ประสบภัยแล9ง, ๑๙) พระบาทสมเด็จพระเจ9าอยู>หัว พระราชทานเงิน 2.4 

พันล9าน ช>วยโรงพยาบาล 27 แห>ง, ๒๐) พระราชทานเงิน 27 โรงพยาบาลกว>า 2.4 พันล9าน, ๒๑) ร.10พระราชทาน เงนิ2.4พันล.บาท แก>27โรงพยาบาล, ๒๒) ต9องได9รับ

การรกัษา...ปลอดภัยจากเจ็บไข9โดยทั่วถึงเสมอกัน, ๒๓) จักรยานพระราชทาน น้ำพระราชหฤทัยพระราชา สานอนาคตเยาวชนไทย, ๒๔) สธ.สนองพระบรมราโชบาย ต้ังค

กก.จัดซื้อเครื่องมือแพทย+ใน 90 วัน  และ  ๒๕) อัยการเผยช>วยชาวบ9านถวายฎีการ9องทุกข+ถูกยึดที่ดิน ไกล>เกลี่ยเพกิถอนได9ที่ดินคืนสำเรจ็,  

๕. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที1่0, ๒) ภาพข>าว: เป�ดนิทรรศการ, ๓) เนืองแน>นช่ืนชมพระบารมี ทรงพระเจรญิกึกก9อง, ๔) คลื่นพสกนิกรร9อย

ดวงใจ ถวายพระพร'ในหลวง', ๕) ถวายพระพรล9นเกล9า ผองไทยปcติช่ืนชมพระบารมี, ๖) ภาพข>าว: เรียงคนมาเปzนข>าว: เฉลิมพระเกียรติ, ๗) จัดสมโภชบรมราชาภิเษก

มหรสพ7วัน, ๘) แน>นฟgงเสวนาเสวยราชสมบัติกษัตรา 'ยะลา-มติชน'ให9ความรู9ราชประเพณี, ๙) ภาพข>าว: จัดนิทรรศการ, ๑๐) นครยะลา-มติชน เล>าเรือ่ง พระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก, ๑๑) ภาพข>าว: รับรอมฎอน, ๑๒) เสวยราชสมบัติกษัตรา ด่ืมด่ำศิลปวัตถุล้ำค>า โบราณราชประเพณี, ๑๓) ปgญจมหานที ศรีสยาม, ๑๔) ผู9นำ'สหรัฐ-จีน'ส>งสาร

ยินดีถวายพระพร, ๑๕) พสกนิกรร>วมใจเฉลิมพระเกียรติร.10, ๑๖) 'ยะลา-มติชน'เสวนาบรมราชาภิเษก ให9ความรู9'โบราณราชประเพณี'ไทย, ๑๗) 'ยะลา-มติชน'เสวนาบรม

ราชาภิเษก ให9ความรู9'โบราณราชประเพณี'ไทย, ๑๘) นาทปีระวัติศาสตร+ถวายพระพรชัยมงคล, ๑๙) ยะลา-มติชนเสวนา'เสวยราชสมบัติกษัตรา', ๒๐) นครยะลา-มติชน 

เล>าเรื่อง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก, ๒๑) สาส+นกษัตริย+บรไนถวายพระพรชัยร.10, ๒๒) สุทไธสวรรย+เนืองแน>นถวายพระพรร.10, ๒๓) ยะลา-มติชนเสวนา'เสวยราช

สมบัติกษัตรา', ๒๔) รอมฎอน: เกิดอะไรข้ึนกับร>างกาย เมื่อถือศีลอด?, ๒๕) คอลัมน+: โหมโรงสุดสัปดาห+: นิทรรศการศิลปะนานาชาติ The Age of Art and Cultural 

Diversity, ๒๖) แซ>ซ9องพระบารมีพสกนิกรทำดีถวาย, ๒๗) ภาพข>าว: ถือศีลอด, ๒๘) สงขลาซิวรางวัลการแสดงพื้นบ9าน, ๒๙) สงขลาซิวรางวัลการแสดงพื้นบ9าน, ๓๐) 

บันทึกพฤษภาฯ ณ ปgตตานี, ๓๑) เสวยราชสมบัติกษัตรา ด่ืมด่ำศิลปวัตถุล้ำค>า โบราณราชประเพณี, ๓๒) ทำบุญ'ราชาภิเษก'ปcติทั่วไทย, ๓๓) คอลัมน+: อริยะโลกที่6: พ>อ

ท>านดำ จันทสโร อดีตพระเกจินราธิวาส, ๓๔) พสกนิกรชายแดนใต9ร>วมถวายราชสักการะในช>วงพระราชพิธีฯ, ๓๕) 6 พ.ค.เริม่ถือศีลอด นับหน่ึงเดือนรอมฎอน, ๓๖) 

คอลัมน+: อริยะโลกที6่: พ>อท>านดำ จันทสโร อดีตพระเกจินราธิวาส, ๓๗) ชาวนราธิวาสใส>เสื้อเหลืองชมถ>ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, ๓๘) พี่น9องชาวมุสลิมถือศิ

ลอดวันแรกเทศกาล 'รอมฏอน', ๓๙) ทั่วไทยเฝ�าชม ถ>ายทอดพิธีในหลวง ลงนามถวายพระพร, ๔๐) คอลมัน+: เรือ่งเก>าเล>าสนุก: ตะวันออกใช9น้ำ ตะวันตกใช9มงกุฎ! แม9จะ

สวมมงกุฎแบบตะวันตก แต>ก็ไม>สำคัญกว>าน้ำ!!, ๔๑) แซ>ซ9องพระบารมี พสกนิกร ทำดีถวาย, ๔๒) จุฬาราชมนตรปีระกาศ 5 พ.ค. ดูดวงจันทร+กำหนดเดือนรอมฎอน ไม>มี

ถ>ายทอดสดทางโทรทัศน+, ๔๓) พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงมีต>อธนาคารแห>งประเทศไทย, ๔๔) แม>ทัพภาคที่ 4 ร>วม ทำบุญตักบาตรแด>พระสงฆ+ ตาม
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โครงการบรรพชาอปุสมบทเฉลมิพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, ๔๕) แม>ทัพภาคที่ 4 ร>วมละศีลอดกบัพี่น9องมุสลิมเมืองเบตง, ๔๖) กอ.

รมน.ภาค 4 สน. มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เน่ืองในเดือนรอมฎอน ประจำปcฮจิเราะห+ศักราช 1440, ๔๗) แม>ทัพภาคที่ 4 ร>วมพิธีเจรญิพระพุทธมนต+ เน่ืองในพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก ถวายเปzนพระราชกุศลฯ, ๔๘) พิธีเป�ดกรวยถวายราชสักการะหน9าพระบรมฉายาลักษณ+พระบาทสมเด็จพระเจ9าอยู>หัว รัชกาลที่ 10 ณ ศาลากลางจังหวัด

ยะลา  และ  ๔๙) ผู9ว>าราชการจงัหวัดยะลา นำพสกนิกรชาวยะลา ร>วมรบัชมการถ>ายทอดสด พระบาทสมเด็จพระเจ9าอยู>หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวน

พยุหยาตราสถลมารค ผ>านโทรทัศน+รวมการเฉพาะกจิแห>งประเทศไทย,  

๖. การศึกษา ๑) 'บิก๊น9อย'ปลื้มผลงาน4ปc พัฒนาชายแดนใต9สำเรจ็, ๒) 'บิ๊กน9อย'ปลื้มผลงาน4ปc พฒันาชายแดนใต9สำเร็จ, ๓) ตีกลับเกณฑ+เฟ�นบิก๊ร.ร.ร>วมพัฒนา ก.ค.ศ.

หว่ันขัดกม.เหตุใช9เฉพาะกลุ>ม, ๔) ก.ค.ศ.อนุมัติเกณฑ+บรรจทุายาทครูเสียชีวิตในหน9าที่, ๕) 'บิ๊กซ'ี จบัมือราชภัฏ 38 แห>ง  และ  ๖) ภาพข>าว: สังคมสยามรฐั: พัฒนา

ชายแดนใต9,  

๗. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทR ๑) ภาพข>าว: เรียงคนมาเปzนข>าว: เฉลิมพระเกียรติ, ๒) ภาพข>าว: นิทรรศการ, ๓) ภาพข>าว: จัดนิทรรศการ, ๔) ภาพข>าว: 

นิทรรศการ, ๕) นักข>าวอนาคตทรูดีเด>น 5 ภูมิภาค, ๖) คอลมัน+: ข>าวทะลุคน: สิ้น'อาซสิ เบ็ญหาวัน' อดีตส.ว.-กก.อสิลามยะลา, ๗) นักข>าวอนาคตทรูดีเด>น 5 ภูมิภาค, ๘) 

คอลัมน+: ข>าวทะลุคน: สิ้น'อาซสิ เบญ็หาวัน' อดีตส.ว.-กก.อสิลามยะลา, ๙) เป�ดชีวิตรันทด'เปzกกี้ ศรีธัญญา'เผยคำดูถูกจนวันน้ีซื้อบ9าน10ล9านด9วยเงินสด!!!, ๑๐) ศิลปกรรม

ฯ DPU จับมือ 3 สถาบันจัดงานนิทรรศการศิลปะนานาชาติ The Age of Art and Cultural Diversity, ๑๑) เสมียนตราจังหวัด  และ  ๑๒) วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 

สมาคมนักข>าวฯ ชูหลัก “เสรีภาพบนความรบัผิดชอบ”,  

๘. การบำรุงขวัญกำลงัพล ๑) ภาพข>าว: เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร: พบปะ, ๒) พระราชทานสิง่ของจนท.บาดเจ็บ, ๓) พระราชทานสิ่งของจนท.บาดเจ็บ, ๔) ในหลวง

รัชกาลที1่0พระราชทานดอกไม9-ตะกร9าสิ่งของแก>กำลังพลทีบ่าดเจบ็, ๕) ในหลวงพระราชทานของเย่ียม 5 ตชด.ถูกคนร9ายลอบวางระเบิดได9รบับาดเจ็บสาหสั, ๖) แม>ทัพ

ภาคที่ 4 เย่ียมผู9ได9รบับาดเจบ็จากเหตุการณ+ความไม>สงบเมือ่วันที่ 5 พฤษภาคม ที่ผ>านมา  และ  ๗) แม>ทัพภาคที่ 4 ตรวจเย่ียมหน>วยฝªกทหารใหม> ผลัดที่ 1 ประจำปc 

2562 ของหน>วยฝªกทหารใหม>ภายใน ค>ายเสนาณรงค+,  

๙. การบังคับใช*กฏหมาย ราชกิจจาฯประกาศ มติคกก.คดีพิเศษให9คดีความผิดทางอาญาอื่นเปzนคดีพิเศษ  

๑๐. การเยียวยา ๑) พระเมตตา ร.10 พลิกชีวิตร9านข9าวต9ม 3 จังหวัดชายแดนใต9  และ  ๒) แม>ทัพภาคที่ 4 เปzนประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ 

อาสาสมัครทหารพรานดำรงค+ ทองโอ,  



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

16 

๑๑. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยRสนิ ๑) จบักองทัพมดลอบขนน้ำมันเถ่ือน, ๒) ค.ต.ป.กห.กบัการบรหิารพัฒนาการ ตรวจสอบและประเมินผลความพร9อม

ของ หน>วยทหารในพื้นที่ภาคใต9ของไทย, ๓) ค.ต.ป.กห.กับการบรหิารพัฒนาการ ตรวจสอบและประเมินผลความพร9อมของ หน>วยทหารในพื้นที่ภาคใต9ของไทย, ๔) จบั

กองทัพมดขนน้ำมันเถ่ือน, ๕) ทหารยิงปะทะโจรใต9บนเทือกเขา, ๖) คอลัมน+: ข>าวสั้น: ภาค 4 ผนึก 'ชป.กร.สตรี' ดับไฟใต9, ๗) คอลัมน+: ข>าวสดทั่วไทย: สงขลา-สกัด

กองทัพมด, ๘) ใต9ปะทะเดือดที่ปgตตานี 'วิ'มือบึม้โรงพักหาดใหญ>, ๙) ปฏิบัติการเชิงรกุ 735 ชป. 4 วัน 3 ปะทะ ไร9สญูเสีย, ๑๐) ทหารจบัรถกองทัพมดขนน้ำมันเถ่ือน

มาเลย+ขายสงขลา, ๑๑) จับรถขนน้ำมันเถ่ือน 14 คัน 3,000 ลิตรลกัลอบนำเข9าจากมาเลเซีย, ๑๒) ปะทะเดือดโจรใต9บนเขา แฉวิสามัญหัวโจกพบหมายจับอือ้, ๑๓) ปะทะ

เดือด! ในพื้นที่อำเภอทุ>งยางแดง ต9อนรับเดือนรอมฎอน, ๑๔) รับรอมฎอน! บุกป�ดล9อมค9นทีพ่ักช่ัวคราว ก>อนยิงปะทะคนร9ายเจบ็หลายรายที่ปgตตานี, ๑๕) ทหารพราน

ปะทะโจรใต9 ยิงเลอืดสาด ทิ้งปiน หนีข้ึนเขาทุ>งยางแดง, ๑๖) ปะทะเดือดทุ>งยางแดง ทหารยิงโจรใต9เจบ็อื้อ หลังพบเตรียมก>อเหตุ, ๑๗) แม>ทัพภาคที่ 4 พบปะพูดคุยกับชุด

ปฏิบัติการกิจการพลเรือนสตร,ี ๑๘) แม>ทัพภาคที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 ฝkาย ประสานกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่หมู>บ9านศูนย+การนำให9เกิดประสทิธ์ิสูงสุด, 

๑๙) แม>ทพัภาคที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 ฝkาย ประสานกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นทีห่มู>บ9านศูนย+การนำให9เกิดประสิทธ์ิสูงสุด  และ  ๒๐) ชป.จรยุทธ+ รุกหนัก 

ตรวจยึดแหล>งพกัพิงพร9อมกระสุนและอุปกรณ+ยังชีพจำนวนมาก,  

๑๒. การยกระดับคณุภาพชีวิต ๑) 132โครงการพระราชดำริพลกิชีวิตคนไทยอยู>ดีกินดี, ๒) คอลัมน+: หมายเหตุประชาชน: เสพกัญชาอาจเกิดโรคจิตเวช ใช9รักษาโรคต9อง

รอบคอบ, ๓) พระมหากรุณาธิคุณสู>แดนใต9 พ9นยากจนด9วยฝายในหลวง, ๔) พระมหากรุณาธิคุณสู>แดนใต9 พ9นยากจนด9วยฝายในหลวง, ๕) 'ดีป�า'เวิร+คช็อปสมาร+ทซิต้ี

ขอนแก>น, ๖) ภาพข>าว: เย่ียมชม, ๗) นางสายหยุด เพ็ชรสุข, ๘) โครงการเกษตรในพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 10, ๙) อุตุฯ เตือน เหนือ-กลาง-อสีาน-ตอ.อากาศร9อน

จัด/ใต9คลื่นลมแรง, ๑๐) อุตุฯเตือน 12-15 พค.น้ี ทั่วไทยเตรียมรบัมือพายุฤดูร9อน-ฝนฟ�าคะนองและลกูเห็บตกบางพื้นที,่ ๑๑) หัวหน9า'ปชป.' กรณ+-อภิรกัษ+-จุลินทร+ หรือพี

ระพันธุ+, ๑๒) 'อาชีวะ-แพทย+ ม.อ.' ร>วมวิจัยเตียงพลิกตัว ลดแผลกดทับ  และ  ๑๓) ผู9แทนพเิศษของรัฐบาล ติดตามผลความคืบหน9าการขอใช9พื้นทีท่ำประโยชน+ต>อไปอกี 

30 ปc จาก กรมปkาไม9และกรมอทุยานแห>งชาติ,  

๑๓. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) 'ชาวตำบลปโุรง'พลิกวิกฤติเปzนโอกาส พัฒนาชายหาดแม>น้ำเปzนสถานที่ท>องเที่ยว, ๒) 'ทจีี'ราคาว9าวให9คนรุ>นใหม>, ๓) ภาพข>าว: 

เดินหน9าผ>าตำรวจ: ได9ใจประชาชน๔) วิทยาลัยชุมชนยะลาประสบผลสำเร็จผสมเทียมไก>เบตงพร9อมถ>ายทอดให9เกษตรกร, ๕) กยท.ยะลาส>งเสรมิอาชีพให9ชาวสวนยาง, ๖) 

ขยายพื้นที่ศก.ใหม> คลมุ'จะนะ'สงขลา ผุดท>าเรอืหมื่นล9าน, ๗) แห>นำทองเข9า'โรงต๊ึง'ซื้อเครื่องเขียน-ชุดนร.ร9านอปุกรณ+เรียนเหงา, ๘) คมนาคมทุ>ม'5พันล9าน' เช่ือมถนน

เที่ยวเมืองรอง, ๙) คอลัมน+: เค้ียวตุ9ย ตะลุยกิน: 'มัสมัน่ข9าวเหนียวมูน'ตำรับวังยะหริ่ง กลิ่นรสชาติอัศจรรย+บันลือโลก, ๑๐) คอลัมน+: เค้ียวตุ9ย ตะลุยกิน: 'มัสมั่นข9าวเหนียว
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มูน'ตำรับวังยะหริ่ง กลิ่นรสชาติอัศจรรย+บันลือโลก, ๑๑) คอลัมน+: รายงาน: 'ห9างฮาลาล'Pattani Asian Mall ศูนย+การค9าแห>งแรกเมืองใหม>ปgตตานี ยกระดับเศรษฐกิจ

ปลายด9ามขวาน, ๑๒) EEC กบัคลองไทย, ๑๓) คอลมัน+: รายงาน: 'ห9างฮาลาล'Pattani Asian Mall ศูนย+การค9าแห>งแรกเมืองใหม>ปgตตานี ยกระดับเศรษฐกิจปลายด9าม

ขวาน  และ  ๑๔) คอลัมน+: หน9าต>างข9างระเบียง: EEC ยุทธศาสตร+การเช่ือมโยง,  

๑๔. ยาเสพติด ๑) ทหารจบัร.ต.อ.ค9ายานรก, ๒) คอลัมน+: หมายเหตุประชาชน: เสพกัญชาอาจเกิดโรคจิตเวช ใช9รักษาโรคต9องรอบคอบ, ๓) พ>วง22ล9อบรรทุกปุ�ยเสียหลัก

พลิกคว่ำลงข9างทาง ผงะ!พบกญัชาอัดแท>งครึง่โล  และ  ๔) มรภ.สงขลา คว9า 2 รางวัลประกวดหนังตะลงุรณรงค+แก9ปgญหายาเสพติด 
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต5อสถานการณR จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพิ่มข้ึน จาก ๒.๔๖ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๔ 

- ๑๐ พ.ค. ๖๒) เปzน ๒.๘๔ ในสปัดาห+น้ี ในมิติของแนวโน9มการรบัรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต5างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๔ – ๑๐ พ.ค. ๖๒ 

    ประเด็นข>าวที่มเีน้ือหาเกี่ยวข9องกบัจงัหวัดชายแดนภาคใต9 ที่รายงานโดยสือ่ต>างประเทศ เปzนประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๓ เหตุการณ+ คือ ๑) เหตุผู9ก>อความสงบลอบวาง

ระเบิดตำรวจตระเวนชายแดน ที่ อ.เทพา จ.สงขลา, ๒) เหตุคนร9ายใช9รถกระบะไล>ยิงรถยนต+ผู9ช>วยผู9ใหญ>บ9าน ที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา เปzนเหตุให9เมีย และลกูเสียชีวิต และ 

๓) เหตุเจ9าหน9าที่ อส. ยิงปะทะผู9ก>อความไม>สงบ ที่ อ.ทุ>งยางแดง จ.ปgตตานี 

    ทหาร และเจ9าหน9าที่ศุลกากรสนธิกำลงัตรวจจับกุมรถยนต+ดัดแปลงลักลอบนำเข9าน้ำมันหนีภาษีจากมาเลเซีย โดยต้ังด>านตรวจที่ชายแดน อ.สะเดา 

    อดีตสื่อมวลชนมาเลเซียที่ติดตามทำข>าวค>ายกักกันเหย่ือขบวนการค9ามนุษย+ที่เต็มไปด9วยหลุมศพกว>า ๑๐๐ หลมุ ที่ wang kelian รัฐเปอร+ลสิ ติดกับชายแดนไทยด9าน 

อ.สะเดา จ.สงขลา ให9ข9อมูลกบัคณะกรรมการไต>สวนอสิระทีแ่ต>งต้ังโดยสมเด็จพระราชาธิบดี ว>า เขาได9สำรวจเส9นทางเข9าไปที่ค>ายกักกันจากด9านชายแดนไทย ที่ อ.สะเดา 

พบว>า สามารถเข9าถึงค>ายกักกันโดยสะดวก และที่ชายแดนกเ็พียงรั้วลวดหนามสูงประมาณต9นขา และนักข>าวอีกคนให9ข9อมูลว>า ได9ทราบข9อมูลจากผู9บัญชาการตำรวจ

แห>งชาติในขณะน้ันว>า ตำรวจมาเลเซียค9นพบค>ายกักกันฯ ก>อนเดือนพฤษภาคม ปc ๒๕๕๘ แต>ไม>สามารถเป�ดเผยข9อมลูต>อสาธารณะได9เน่ืองจากได9รับปากกบัตำรวจไทย ว>า 

จะไม>เป�ดเผยข9อมลู จนกว>าตำรวจไทยจะแถลงข>าว 

    รมช.คมนาคม มาเลเซีย ตอบกระทู9สมาชิกวุฒิสภา รัฐบาลมาเลเซียเคารพดุลพินิจของรัฐบาลไทย และประเมินว>ามาเลเซียจะไม>ได9รับผลกระทบหากรัฐบาลไทยตัดสินใจ

เดินหน9าโครงการคลองคอคอดกระ 

 

๕.๑ สื่อมาเลเซียหลายแห>งรายงานเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ว>า เกิดเหตุระเบิดและปะทะในจังหวัดชายแดนภาคใต9ก>อนเข9าสู>เดือนรอมฎอนหน่ึงวัน 

เหตุการณ+แรกเกิดข้ึนกลางดึกคืนวันที่ ๕ พฤษภาคม ตำรวจตชด. ๕ นายได9เข9าตรวจสอบบ9านผู9ช>วยผู9ใหญ>บ9าน ที่อ.เทพา จ.สงขลา หลงัเกิดเหตุคนร9ายกราดยิงใส>บ9านพัก 

และขณะเดินทางกลบัด9วยรถยนต+ คนร9ายได9จุดระเบิดแสวงเครื่องทีซุ่กซ>อนไว9ข9างถนน แรงระเบิดทำให9ตรำวจทั้ง ๕ นายได9รับบาดเจบ็ 

อีกเหตุการณ+เกิดข้ึนที่อ.ทุ>งยางแดง จ.ปgตตานี ได9เกิดเหตุคนร9ายใช9อาวุธปiนยิงปะทะกับเจ9าที่อส. ตอนเช9าวันจันทร+ที่ ๖ พฤษภาคม ไม>มีรายงานว>ามีผู9ได9รบับาดเจ็บหรือ

เสียชีวิต 
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(A bomb explosion and shootings greeted residents in restive southern Thailand when Muslims observe the first day of fasting during the month 

of Ramadan. 

A bomb went off in Songkhla injuring five policemen on duty while in another incident, there was an exchange of fire between security forces 

and an armed group in Pattani. 

In the first incident, five policemen were injured in a bomb explosion in Kg Khuan Ran in the district of Tepa, Songkhla. 

In the incident at about midnight, five police personnel who were returning after inspecting the house of an assistant village head, were 

ambushed by a group of unidentified individuals. 

Songkhla police deputy chief Pol Col Serksan Churansrit said the homemade bombs weighing 15kg were set in two cooking drums and were 

activated using a walkie-talkie. 

“Three of the five policemen were seriously injured and are being treated at Songkhla Hospital,” he told reporters on Monday (May 6). 

Meanwhile in Pattani, an exchange of fire between security forces and an armed group took place in Kg Mananjung, Tung Yang Daeng, at about 

10am (local time) on Monday. 

There were however no casualties reported.) 

 

ที่มาข9อมลู ; https://www.thestar.com.my/news/regional/2019/05/06/bomb-blast-shootings-rock-southern-thailand/ 

http://bernama.com/en/news.php?id=1723688 

https://www.malaysiakini.com/news/475130 

 

๕.๑.๑ benarnews.org รายงานเมือ่วันที่ ๙ พฤษภาคม ว>า ในช>วงค่ำวันที่ ๙ พฤษภาคม ได9เกิดเหตุคนร9ายใช9อาวุธปiนบุกเข9ายิงผู9ใหญ>บ9านในพื้นที่ตำบลบันนังสตา อำเภอ

บันนังสตา ยะลา เปzนเหตุให9ภรรยาเสียชีวิต 1 ราย ส>วนผู9ใหญ>บ9าน และบุตรสาวทั้งสอง ได9รบับาดเจ็บรวม 3 ราย 
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ร.ต.อ.สุริยา เกื้อดำ รองสารวัตรสอบสวน สภ.บันนังสตา เป�ดเผยว>า เมื่อเวลา 18.30 น. ได9รับแจ9งเหตุคนร9ายใช9อาวุธปiนยิงครอบครัวของนายอาแซ นิเซ็ง ผู9ใหญ>บ9านหมู>ที่ 

4 ที่บริเวณหน9าโรงเรียนบ9านเจาะบันตัง เปzนเหตุให9มผีู9ได9รับบาดเจบ็และเสียชีวิต จึงนำกำลงัเจ9าหน9าทีเ่ข9าตรวจที่เกิดเหตุ 

“ขณะที่นายอาแซ นิเซง็ ผู9ใหญ>บ9านหมู>ที่ 4 พาครอบครัว ซึง่มีภรรยาและลูกสาว 2 คน เดินทางกลับบ9านพัก ระหว>างทางมีคนร9ายไม>ทราบกลุ>ม และจำนวน ใช9รถยนต+

กระบะมิตซบูิชิ 4 ประตูสีดำ ทะเบียน สฬ 5111 กรุงเทพมหานคร ขับเข9ามาใช9อาวุธสงครามกราดยิงใส> แล9วหลบหนี” ร.ต.อ.สุริยา กล>าว 

ด9านชาวบ9านในพื้นที่ อ.บันนังสตา รายหน่ึง (สงวนช่ือและนามสกลุ) กล>าวว>า นายอาแซ เคยถูกลอบทำร9ายมาแล9วหลายครั้ง แต>ครั้งน้ีมผีู9เสียชีวิต รู9สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดข้ึน 

“ผู9ใหญ>อาแซ เคยถูกคนร9ายยิงมาแล9วสามสี่ครั้ง แต>รอดชีวิตมาตลอด ครั้งน้ีก็ยังรอด มีลูกสาว 2 คน ได9รับบาดเจบ็ ส>วนเมียของเขาซึ่งเปzนผู9ช>วยผู9ใหญ>บ9านเสียชีวิต รู9สึก

เสียใจกับเหตุการณ+ทีเ่กิดข้ึน” ชาวบ9านรายดังกล>าวระบ ุ

“เหตุการณ+น้ี เหมือนจะเปzนการสร9างสถานการณ+เพือ่ตอบโต9เจ9าหน9าที่ทีป่�ดล9อมตรวจค9นในพื้นที่ช>วงเช9าที่ผ>านมา ทราบว>า ไม>สามารถจบัใครได9 พอก>อนค่ำ ก็มกีารดักยิง

ผู9ใหญ>บ9านกบัครอบครัว” ชาวบ9านรายเดิมกล>าว 

ขณะที่ พล.ท.พรศักด์ิ พูลสวัสด์ิ แม>ทพัภาคที่ 4 กล>าวว>า อยากให9ทุกฝkายระดมความคิดและพูดคุยกัน เพือ่ลดความรุนแรง และยาเสพติดในพื้นที ่

“ขอให9ทุกส>วน มีส>วนร>วมในการระดมความคิดเห็นแนวทางการทำงานให9เกิดประโยชน+อย>างสูงสุด เพื่อให9งานการควบคุมพื้นที่เกิดประสทิธิภาพ มีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย+สิน ปราศจากความรุนแรงและยาเสพติด สร9างความเช่ือมั่นและความพึงพอใจ สร9างสันติสุขให9เกิดข้ึนในพื้นทีป่ลายด9ามขวานโดยเรว็ที่สุด” พล.ท.พรศักด์ิ กล>าว 

“เพื่อกำหนดแนวทางในการเข9าปฏิบัติในพื้นที่หมู>บ9าน ศูนย+การนำต>างได9มีการหารือกบัผู9ว>าราชการจงัหวัดทัง้สามจังหวัดชายแดนภาคใต9 หัวหน9าส>วนราชการ และ

หน>วยงานที่เกี่ยวข9อง ร>วมกันวางแผนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานแก9ไขปgญหาความไม>สงบ ในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต9 ให9เปzนไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดความ

สงบสุขอย>างย่ังยืน” พล.ท.พรศักด์ิ กล>าว 

ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/thai/news/TH-deepsouth-killing-05092019150342.html 
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๕.๒ สื่อมาเลเซียรายงานเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ว>า ทหารและเจ9าหน9าที่ศุลลากรไทยสนธิกำลงัต้ังด>านตรวจทีจุ่ดผ>านแดนบ9านท>าคอย-ปาดังเบซาร+ ในช>วงเช9าวันศุกร+ที่ 

๑๐ พค. เพื่อตรวจรถยนต+ดัดแปลงถังน้ำมันให9ใหญ>กว>าปรกติเพื่อลกัลอบขนน้ำมันหนีภาษีจากประเทศมาเลเซีย และสามารถจบักุมรถยนต+พร9อมคนขับรถ ๑๕ คันพร9อม

ของกลางน้ำมันสำเรจ็รูป ๕,๑๐๐ ลิตร ทั้งน้ีคนขับรถยนต+ทัง้ ๑๕ คันถูกดำเนินคดีข9อหาลักลอบนำเข9าน้ำมันหนีภาษี  

(Soldiers and customs officials stopped 15 vehicles and seized some 5,100 litres of petrol and diesel allegedly being smuggled into Songkhla’s 

Sadao district on Wednesday morning at the Tha Khoi-Padang Bezar crossing. 

The drivers of the five cars and 10 pickup trucks were arrested on charges of oil smuggling. 

Officials said the vehicles had their tanks modified to increase capacity. The vehicles were stopped from 4am to 7am. 

The officials said they seized 4,195 litres of benzene and 940 litres of diesel and each vehicle was carrying about 200 to 500 litres.) 

 

ที่มาข9อมลู ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/05/10/15-drivers-arrested-in-songkhla-for-petrol-smuggling-from-malaysia/ 

 

๕.๓ คณะกรรมการไต>สวนอสิระที่ได9รบัการแต>งต้ังจากสมเด็จพระราชาธิบดี ทำการไต>สวนหาข9อเท็จจรงิจากสื่อมวลชนที่ติดตามทำข>าวค>ายกักกันเหย่ือค9ามนุษย+ชาว

โรฮิงญา ที ่Wang Kelian รัฐเปอร+ลิสในปc ๒๕๕๘ สื่อมวลชนที่เข9าให9ข9อมลูในฐานะพยานคนที่ ๒๒  

S.Arulldas ผู9สือ่ข>าว The Mail Daily ในขณะน้ีให9ปากคำคณะกรรมการฯว>าตัวเขาพร9อมกบัเพื่อนนักข>าวอีกคนหน่ึงได9เดินเท9าจากชายแดนไทยเข9าไปที่ค>ายกักกัน ซึง่เปzน

เส9นทางทีเ่ข9าถึงง>ายกว>าการเดินเท9าไปที่ Wang Kelian จากด9านพรมแดนมาเลเซีย 
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เขาเล>าว>า วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เขาได9พบกับแหล>งข>าวคนไทยสองคนนำทางเข9าไปที่ค>ายกักกัน ซึง่ในระหว>างทางได9พบกับทหารแต>คนไทยทั้งสองคนก็เจรจาให9เขา

ทั้งสองเดินทางผ>านไปได9ด9วยดี ใช9เวลาประมาณช่ัวโมงเศษพวกเขาก็มาถึงชายแดนไทย-มาเลเซีย ทีม่ีเพียงรั้วลวดหนามสงูเพียงต9นขา และใช9เวลาเดินเท9าจากพรมแดนไม>

นานนักพวกเขาก็เดินทางมาถึงค>ายกกักัน ที่เต็มไปด9วยหลุมฝgงศพ 

(The journalist who discovered mass graves in Perlis in 2015 says it was easy to cross between the Malaysian-Thai border. 

S. Arulldas, who was then a reporter with the Malay Mail, told the Royal Commission of Inquiry (RCI) here that he and colleague Mohd Sayuti 

Zainudin climbed a hill from Thailand side near Padang Besar and easily walked into Malaysia territory. 

Together with two Thai guides, they discovered a secret camp believed used by human traffickers. 

"On May 13 2015, we met up with two Thai men who promised to guide us to the migrant camps. 

"When we started walking, we arrived at a clearing where we saw a lot of rubbish such as a plastic packets for food as well as clothes. 

"We bumped into some Thai army personnel. After our guides spoke to them, we were allowed to proceed. 

"After over an hour, we came across some barbed wire which served as the border between Malaysia and Thailand. 

"It was only thigh-high and easy to step over and enter the other side. 

"Not long after that, we found the camp site," said Arulldas at the seventh day of the RCI hearing here. 

Arulldas told the inquiry that the path to get to the camp site from Thailand was "easy", although as a 60-year-old then, he had difficulty 

climbing the hill. 

"The climb for me was killing and painful. We had to stop a few times so I could take a rest," he said. 
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At the camp site, Arulldas and Mohd Sayuti discovered what appeared to be graves where bodies of migrants were buried. 

"I felt sad and had my hands on my head when I saw the graves. How could migrants be subjected to such treatment like this?" said Arulldas. 

Mohd Sayuti, the 22nd witness at the RCI, said as part of their investigative reporting, he and Arulldas observed how lax the security at the 

Malaysian-Thai border was.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/05/08/wang-kelian-rci-easy-access-to-malaysia-from-thailand-says-witness/ 

https://www.nst.com.my/news/nation/2019/05/486743/wang-kelian-rci-easy-enter-malaysia-thailand-says-ex-journalist 

 

๕.๒.๑ Aliza Shah Muhammad Shah ผู9สื่อข>าว New Straits Times ให9ปากคำกบัคณะกรรมการไต>สวนอสิระฯ ในฐานะพยานคนที่ ๒๔ ว>า เขาได9รับทราบข9อมูล

โดยตรงจากตันศรี คาลิด อาบู บาการ+ ผู9บัญชาการตำรวจแห>งชาติในปc ๒๕๕๘ ในขณะที่ทั้งสองร>วมงานการแข>งขันโบว+ลิ่ง มูฮัมหมัดชาห+ บอกว>า เขาถามผู9บัญชาการ

ตำรวจแห>งชาติว>า ตำรวจค9นพบค>ายกกักันเหย่ือขบวนการค9ามนุษย+ต้ังแต>เมื่อใด ก>อนเดือนพฤษภาคม ปc ๒๕๕๘ หรือไม> 

ซึ่งผู9บัญชาการตำรวจแห>งชาติ ขอให9เขางดการบันทึกเสียงและรบัปากว>าจะไม>เป�ดเผยข9อมลูทีเ่ขาจะเล>าให9ฟgง หลังจากน้ันตันศรีอาบู บาการ+บอกว>า เขาได9รับปากกับตำรวจ

ไทยว>า ตำรวจมาเลเซียจะไม>มกีารให9ข>าวเรื่องน้ี จนกว>าตำรวจไทยจะเปzนฝkายแถลงข>าวก>อน 

(The Royal Commission of Inquiry into the Wang Kelian issue was told today that the police had known about the discovery of the Wang Kelian 

camps and graves earlier, but were requested by their Thai counterpart not to reveal it at the time. 

Former New Straits Times reporter Aliza Shah Muhammad Shah, who is the 24th witness, said she met the then inspector-general of police 

(IGP) Tan Sri Khalid Abu Bakar at a bowling event on Oct 10, 2015, after several attempts to get his comments had failed. 
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Aliza said she had asked Khalid whether he had read the messages she sent to him, to which Khalid replied: “I did, but I purposely did not 

reply to your messages. I’m afraid you will screenshot my answer and share it,” she told the seven-member of the RCI. 

She then asked for Khalid’s verification on whether it was true that the police had found the camps and graves prior to May. 

“Khalid then asked me if I recorded the conversation, and asked me to turn it off, which I did. His ADC made sure of it. 

“He told me that ‘yes, it’s true that we found the camps and graves earlier’.” 

Aliza said she then asked Khalid why he had told a press conference that the graves and camps were discovered in May. 

Khalid replied: “Because we had an agreement with our Thai counterpart. 

“They had requested to ‘blow’ the discovery first. 

“But, you cannot report that, otherwise they will get upset,” she added. 

During a press conference on May 28, 2015, Khalid had denied that the death camps were discovered in January.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2019/05/487041/rci-wang-kelian-thai-police-wanted-be-first-reveal-discovery 

๕.๓ สำนักข>าว bernama รายงานเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ว>า ดาโต�ะคามารุดดิน จาฟฟา รัฐมนตรีช>วยว>าการกระทรวงคมนาคมได9ตอบกระทู9ถามของสมาชิกวุฒสิภา ที่

ต9องการทราบท>าทีของรัฐบาลมาเลเซีย ภายหลังรัฐบาลไทยแถลงว>าจะมกีารทบทวนโครงการขุดคอคอดกระเช่ีอมมาหสมุทรอินเดียกบัอ>าวไทย 

รัฐมนตรีช>วยคมนาคมบอกว>า รัฐบาลมาเลเซียเคารพการตัดสินใจของรัฐบาลไทย แต>เขาไม>คิดว>าโครงการคอคอดกระจะส>งผลกระทบมากกมายต>อกิจการท>าเรือของ

มาเลเซีย 
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(The Malaysian government will respect Thailand’s decision if that country wants to go ahead with the Kra Canal project, the Dewan Negara 

was told today. 

Deputy Transport Minister Datuk Kamarudin Jaffar said he did not foresee the project having a huge impact on Malaysian ports. 

He said this in response to a supplementary question from Senator Mohd Suhaimi Abdullah who wanted to know the government's response 

after Thailand announced it would review the construction of the 102-km canal.) 

ที่มาข9อมลู ; http://bernama.com/en/news.php?id=1724483 

https://www.nst.com.my/news/nation/2019/05/486798/malaysia-respects-thailands-decision-kra-canal-project 

https://www.malaysiakini.com/news/475400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


