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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศ ในช>วงวันที่ ๗-๑๓ ก.ย. ๖๒ พบว>ามขี>าวเชิงบวก ๑๖๓ ข>าว จากที่ม ี๒๐๑ 

ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๓๑ ส.ค. ๖๒-๖ ก.ย. ๖๒) ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกับ จชต. มขี>าวเชิงลบ ๒๖ ข>าวในสปัดาห+น้ี จากที่ม ี๔๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๓๑ ส.ค. 

๖๒-๖ ก.ย. ๖๒)  

          ประเด็นข5าวเชิงลบ ได*แก5  

๑) เหตุร*ายรายวัน: คนร9ายลอบยิง 'รตท. เมืองยะลา' 

๒) สิทธิมนุษยชน: ๑) จากบลิลี่ถึงอับดุลเลาะ และ ๒) ชุมนุมเหย่ืออุ9มหาย...เมื่อกฎหมายถูกอุ9ม 

๓) การเมือง: คดีเดิม กบั คำถามเดิม และ คำตอบแบบเดิมๆ สตูรสำเรจ็ที่ไม>อาจนำประเทศพ9นจาก 'ไฟใต9' 

ประเด็นข5าวเชิงบวก ได*แก5  

๑) การพูดคุยเพ่ือสันติสุข:  ๑) ผลัดใบ 'บีอาร+เอ็น-บอร+ดพูดคุย' และ ๒) พล.อ.ชัยชาญ : หัวหน9าผู9แทนพเิศษ พล.อ.วัลลภ : หัวหอกพูดคุยสันติสุข 

๒) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) ศอ.บต.ลุยมิติพฒันาชายแดนใต9 ดึงทุนต>างชาติฟcdน ศก. ปลกูไผ> ๓ แสนไร>นำร>องสร9างรายได9, ๒) ก.ท>องเที่ยวเผยตัวเลข 

นทท. ม.ค.-ส.ค.เพิ่มข้ึน ๒.๖๑%, ๓) ผู9ว>าฯชวนเที่ยว'งานของดีเมืองนรา' ๑๗-๒๖ ก.ย.น้ี และ ๔) แม>ทัพภาคที่ ๔ เปhดโครงการรบัซื้อผลผลิตทางการเกษตร (ลองกอง) 

ช>วยเหลือเกษตรกร 

๓) การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยUสิน: ๑) จัดแรลลีส่ร9าง'สันติสุขใต9', ๒) กองทัพภาค ๔ สั่งปลด และ ถอดยศนายทหารในสังกัดฐานพรากผู9เยาว+เพือ่การอนาจาร, ๓) กอ.

รมน.ภาค ๔ สน. ขอเชิญพี่น9องประชาชน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต9 และ ๔ อำเภอของสงขลา ลงทะเบียนซมิการ+ด ด9วยระบบ 2 แชะอัตลักษณ+ ปmองกันการปลอม แปลงสวม 

ทับสทิธ์ิ โทรศัพท+ มอืถือ และ ๔) ผอ.ศปป.๕ฯ เปqนประธานการประชุมติดตาม ผลการดำเนินการลงทะเบียน ซมิการ+ดโทรศัพท+ระบบยืนยันตัวตน 

๔) ยาเสพติด: ๑) พ>อเมอืงปrตตานีเอาจริงลุยแก9ไขปrญหายาเสพติด, ๒) ตะลงึ! ตร.บุกค9นห9องพักโรงแรมดังหาดใหญ> พบห>อยาบ9าทีเ่พิง่แกะนับแสนเม็ด และ ๓) 

รวมพลงัแก9ไขปrญหายาเสพติด สร9างชุมชนเข9มแข็ง ภายใต9พระบารมี "กองทุนแม>ของแผ>นดิน" 

       จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพิม่ข้ึน จาก ๒.๓๓  
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ในสัปดาห+ที่แล9ว (๓๑ ส.ค. ๖๒ - ๖ ก.ย. ๖๒) เปqน ๒.๕๓ ในสัปดาห+น้ี   

       ในส5วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต5างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๗ – ๑๓ ก.ย. ๖๒ ดังน้ี 

       ข>าวสารเกี่ยวกับ จชต. ที่ปรากฏในรายงานสื่อต>างประเทศลดลง สอดคล9องกับดัชนีข>าวสารสื่อในประเทศที่ข>าวเชิงบวก และข>าวเชิงลบมีความถ่ีลดลง เทียบกบั

สัปดาห+ก>อนหน9า (๓๑ ส.ค.-๖ ก.ย. ๖๒) ทั้งน้ีข>าวสารเกี่ยวกบั จชต. ในสื่อต>างประเทศ ก็ไม>ได9เปqนประเด็นที่ เกี่ยวข9องกบัความมั่นคงโดยตรง โดยมีประเด็นดังน้ี 

       - เจ9าหน9าที่กรมการค9าภายในรัฐกลันตัน จับกุมชายไทยคาปrwมน้ำมันในความผิดซือ้น้ำมันเกินปริมาณที่กฎหมายกำหนด ขณะนำรถยนต+ดัดแปลงถังน้ำมันพเิศษไปเติม

น้ำมันเพื่อลักลอบไปขายในประเทศไทย 

      - เจ9าหน9าตรวจคนเข9าเมืองรัฐเคดาห+ปฏิบัติการจับกมุแรงงานเถ่ือนแถบชายแดนใกล9บูกิตกายูฮิตัม มีคนไทยถูกจับกมุด9วย 

      - รัฐภาคเหนือของมาเลเซียใกล9ประเทศไทยเร>งพฒันากลยุทธ+ส>งเสริมการท>องเที่ยวดึงดูดนักท>องเที่ยวรวมทั้งคนไทย มะละกาเตรียมสร9างตลาดนัดกลางแจ9งแบบตลาด

นัดจัตุจักร และ รัฐเคดาห+เตรียมการแสดงวัฒนธรรมกลางคืนกระตุ9นการท>องเที่ยวเกาะลังกาวี 
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๒. ผลการวิเคราะหUสารสนเทศด*านการประชาสมัพันธU ประจำวันท่ี ๗–๑๓ ก.ย. ๖๒ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข5าวเชิงบวก และประเด็นข5าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๗-๑๓ ก.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก (เส9นทึบสีเขียว) ๑๖๓ ข>าว จากที่ม ี๒๐๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๓๑ ส.ค. ๖๒-๖ ก.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกบั จชต. (เส9นทึบสีแดง) มขี>าวเชิงลบ ๒๖ ข>าวในสปัดาห+น้ี จากที่มี ๔๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๓๑ ส.ค. 

๖๒-๖ ก.ย. ๖๒) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ลดลงเลก็น9อย 
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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/ปc จำนวนข5าวเชิงบวก (1) จำนวนข5าวเชิงลบ (2) ค5าสัดส5วน (3)=(1)/(2) 

2019-08-31 38 5 7.6 

2019-09-01 27 3 9 

2019-09-02 25 8 3.13 

2019-09-03 43 8 5.38 

2019-09-04 31 9 3.44 

2019-09-05 22 8 2.75 

2019-09-06 15 3 5 

 28.71 6.29 4.56 

2019-09-07 11 1 11 

2019-09-08 15 10 1.5 

2019-09-09 32 4 8 

2019-09-10 36 1 36 

2019-09-11 29 2 14.5 

2019-09-12 24 3 8 

2019-09-13 16 5 3.2 

 23.29 3.71 6.28 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ5งเล็ง ในช5วงวันท่ี ๗–๑๓ ก.ย. ๖๒ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช>วงวันที่ ๗-๑๓ ก.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ๒ ข>าว จากที่ม ี๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๓๑ ส.ค. ๖๒-๖ ก.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ 

ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบฯ ไม>มขี>าวเชิงลบทั้งในสัปดาห+น้ี และในสัปดาห+ที่แล9ว (๓๑ ส.ค. ๖๒-๖ ก.ย. ๖๒) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ 

ต่ำค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) คอลัมน+: กรองข>าวก9นตะกร9า: ผลัดใบ 'บีอาร+เอ็น-บอร+ดพูดคุย' และ ๒) พล.อ.ชัยชาญ : หัวหน9าผู9แทนพิเศษ พล.อ.วัลลภ : 

หัวหอกพูดคุยสันติสุข 
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๗-๑๓ ก.ย. ๖๒ มขี>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๓ ข>าว จากที่ม ี๖ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๓๑ ส.ค. ๖๒-๖ ก.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ลดลง ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> คนร9ายลอบยิง 'รตท. เมอืงยะลา'  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๗-๑๓ ก.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการเมอืงเกี่ยวกบั จชต. ๑ ข>าว จากที่ม ี๒ ข>าวในสปัดาห+ที่แล9ว (๓๑ ส.ค. ๖๒-๖ ก.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีข>าวเชิงลบ ๔ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๓๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๓๑ ส.ค. ๖๒-๖ ก.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ลดลง ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ผลการตรวจสอบทางร>างกายของอับดุลเลาะ ของโรงพยาบาลทั้ง 3 แห>ง รายงานตรงกนัอย>างชัดเจนว>า สาเหตุการเสียชีวิต เกิด

จากปอดอักเสบและติด เช้ืออย>างรุนแรง ไม>ได9เกิดจากการถูกซ9อมทรมานไม>มรี>องรอยการถูกทำ ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) คิดต>าง-อำนาจรัฐ ลิงกินกล9วย และ ๒) 

คดีเดิมกับคำถามเดิม และ คำตอบแบบเดิมๆ สูตรสำเรจ็ที่ไม>อาจนำประเทศพ9นจาก 'ไฟใต9' 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยUสิน 

 
ในช>วงวันที่ ๗-๑๓ ก.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๒๒ ข>าว จากทีม่ ี๓๙ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๓๑ ส.ค. ๖๒-๖ ก.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ  ลดลง  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๑ ข>าว จากที่ม ี๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๓๑ ส.ค. ๖๒-๖ ก.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9าง

คงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) จ>อออกหมายจบัปล9นทองนาทวีเพิม่อีก ๑, ๒) จัดแรลลีส่ร9าง'สันติสุขใต9', ๓) "วิชาญ". ผงาด รอง เสธ.ทบ. "สมพล" น่ัง มทน.๔ 

นักวิชาการช้ีโผทหารธรรมาภิบาล, ๔) 'ชาวจะนะ' เฮ! ได9ใช9ไฟฟmาส>องสว>างอจัฉริยะโซลาเซลล+นำร>องแห>งแรกสงขลา, ๕) กองทัพภาค ๔ สัง่ปลด และ 

ถอดยศนายทหารในสังกัดฐานพรากผู9เยาว+เพื่อการอนาจาร, ๖) กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ขอเชิญพี่น9องประชาชน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต9 และ ๔ อำเภอของสงขลา 

ลงทะเบียนซิมการ+ด ด9วยระบบ 2 แชะอัตลักษณ+ ปmองกนัการปลอมแปลงสวม ทบัสทิธ์ิ โทรศัพท+ มือถือ และ ๗) ผอ.ศปป.๕ฯ เปqนประธานการประชุมติดตาม 

ผลการดำเนินการลงทะเบียน ซิมการ+ดโทรศัพท+ระบบยืนยันตัวตน, ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> 'สมชาย หอมลอ' ร9อง กสทช.-AIS สอบ กอ.รมน.ภาค ๔ 

ส>งข9อความให9ไปลงทะเบียนซมิสแกนใบหน9า  
 
 
 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

9 

 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๗-๑๓ ก.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๔๙ ข>าวจากที่ม ี๕๖ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๓๑ ส.ค. ๖๒-๖ ก.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกจิฯ ไม>มขี>าวเชิงลบในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๓๑ ส.ค. ๖๒-๖ ก.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) หลงเสน>ห+เมอืง'นรา', ๒) ศอ.บต.ลุยมิติพัฒนาชายแดนใต9 ดึงทุนต>างชาติฟcdน ศก. ปลูกไผ> ๓ 

แสนไร>นำร>องสร9างรายได9, ๓) ศอ.บต.พัฒนาทักษะการผลติสื่อเยาวชนชายแดนใต9, ๔) ขอนแก>นจับมอืยะลาช>วยเกษตรกรผลผลิตราคาตก, ๕) ภาค ๔ ปล>อยคาราวาน 

ลองกอง, ๖) ชู ๔ กลุ>มสตาร+ตอัพมีอนาคต, ๗) นราฯจัดงานใหญ>-มั่นใจปลอดภัยสูง, ๘) เที่ยว'สุคิริน'ว่ิงบาลาเทรล, ๙) ชมนวัตกรรมยางพาราของดีเมอืงนรา, ๑๐) การ 

ทดลองขยายเวลาทำการด>านศุลกากรสะเดา - บูกิตกายูฮิตัม เปqน ๒๔ ช่ัวโมง (เพิม่เติมอีก ๙ เดือน), ๑๑) ก.ท>องเที่ยวเผยตัวเลข นทท. ม.ค.-ส.ค.เพิ่มข้ึน ๒.๖๑%, ๑๒) 

ผู9ว>าฯชวนเที่ยว'งานของดีเมอืงนรา' ๑๗-๒๖ ก.ย.น้ี และ ๑๓) แม>ทัพภาคที่ ๔ เปhดโครงการรบัซื้อผลผลิตทางการเกษตร (ลองกอง) ช>วยเหลอืเกษตรกร 

ชาวสวนชายแดนภาคใต9 ไม>มีข>าวเชิงลบ ในสปัดาห+น้ี 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันที่ ๗-๑๓ ก.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๓ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๑๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๓๑ ส.ค. ๖๒-๖ ก.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม>มีข>าวเชิงลบทั้งในสัปดาห+น้ี และในสัปดาห+ที่แล9ว (๓๑ ส.ค. ๖๒-๖ ก.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) พ>อเมืองปrตตานีเอาจริงลุยแก9ไขปrญหายาเสพติด, ๒) ตะลึง! ตร.บกุค9นห9องพักโรงแรมดังหาดใหญ> 

พบห>อยาบ9าทีเ่พิ่งแกะนับแสนเม็ด และ ๓) รวมพลังแก9ไขปrญหายาเสพติด สร9างชุมชนเข9มแข็ง ภายใต9พระบารมี "กองทุนแม>ของแผ>นดิน" ไม>มีข>าวเชิงลบ ในสัปดาห+น้ี 
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๗–๑๓ ก.ย. ๖๒ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ได9แก> ๑) จากบลิลี่ถึงอับดุลเลาะ และ ๒) ชุมนุมเหย่ืออุ9มหาย...เมื่อกฎหมายถูกอุ9ม 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันที่ ๗–๑๓ ก.ย. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๗–๑๓ ก.ย. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปrญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคบัใช*กฎหมาย 

             ในช>วงวันที่ ๗–๑๓ ก.ย. ๖๒ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย ได9แก> คอลัมน+: โชว+กึ๋น: แพทย+หญิงเพชรดาว โต�ะมีนา หวังรัฐบาลยุติ 

การใช9กฎหมายพเิศษ  
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๔. ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* 

 

การพูดคยุเพื,อสันตสิขุ 
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ประเด็นข5าวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ๑) คนร9ายลอบยิง'รตท.เมืองยะลา'จับเฒ>าตุ�นลงทุนหินกินเหล็ก, ๒) ภาพข>าว: ชิงปcน  และ  ๓) คนร9ายบุกชิงปcนไล>ยิง'ร.ต.ท.'เจ็บ  

๒. สิทธมินุษยชน ๑) จากบลิลี่ถึงอับดุลเลาะ, ๒) คอลัมน+: ล>าความจรงิพิกัดข>าว: อุ9มฆ>า-อุ9มหาย...กฎหมายก็ถูกอุ9ม, ๓) ชุมนุมเหย่ืออุ9มหาย...เมื่อกฎหมายถูกอุ9ม, ๔) 

ชุมนุมเหย่ืออุ9มหาย...เมื่อกฎหมายถูกอุ9ม, ๕) คอลมัน+: โหมโรง: อุ9มฆ>า-อุ9มหาย...กฎหมายก็ถูกอุ9ม  และ  ๖) คอลัมน+: บทความพิเศษ: บทเรียนทนายสมชายต>อเรื่องบลิลี่  

๓. การเมือง ๑) คอลมัน+: ข>าวข9นคนเข9ม, ๒) คอลัมน+: สังคมการเมือง: คิดต>าง-อานาจรัฐ ลงิกินกล9วย, ๓) คอลมัน+: ข>าวข9นคนเข9ม  และ  ๔) 

คดีเดิมกับคำถามเดิมและคำตอบแบบเดิมๆ สูตรสำเรจ็ที่ไม>อาจนำประเทศพ9นจาก 'ไฟใต9'  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. ทุจริตคอรUรัปชั่น กกต.ยะลาเดินหน9ายกระดับการต>อต9านทุจริต  

๒. กีฬา ๑) คอลมัน+: โฟกสัลกูหนังไทย: ตลกร9ายของเชียงใหม>-แชมเป�dยนส+ลีกเปhดฉาก, ๒) คอลมัน+: ย>อยข>าวกีฬา: โต�ะเล็กปrตตานีชิงอันดามันฯ, ๓) คอลัมน+: 

ย>อยข>าวกีฬา: 'ภูเก็ต' แชมป�โต�ะเล็กอันดามัน, ๔) 'คิง เพาเวอร+' สนับสนุนพื้นที่สร9างทกัษะลกูหนัง มอบ '100 สนามฟุตบอล สรางพลงัเยาวชนไทย', ๕) 
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'คิงเพาเวอร+'กระจายความสุขสู>ชายแดนใต9มอบสนามฟุตบอลยะลา-ปrตตานี-นราธิวาส, ๖) ปrตตานีกร9าวต9องข้ึนไทยลีก3, ๗) ภาพข>าว: ลงใต9  และ  ๘) ล>องชายแดนใต9 'คิง 

เพาเวอร+' สร9าง '100 สนามฟุตบอล สร9างพลังเยาวชนไทย',  

๓. การศึกษา ๑) คอลมัน+: ชีพจรทั่วไทย, ๒) คอลมัน+: ชีพจรทั่วไทย  และ  ๓) สื่อภาคใต9มอบทุนเรียนดี 47ป� นสพ.ไทยแหลมทอง,  

๔. การช5วยเหลือประชาชน ๑) จว.ใต9เตือนรับมือหมอกควันอินโดฯหาดใหญ>ฝุ�นเกินค>า  และ  ๒) เร>งปmองกันฝุ�นละออง ลามจากอินโดฯสู>ภาคใต9,  

๕. การเจรจาเพ่ือสันติ ๑) คอลัมน+: กรองข>าวก9นตะกร9า: ผลัดใบ 'บีอาร+เอ็น-บอร+ดพูดคุย'  และ  ๒) พล.อ.ชัยชาญ : หัวหน9าผู9แทนพเิศษ พล.อ.วัลลภ : 

หัวหอกพูดคุยสันติสุข,  

๖. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) ภาพข>าว: เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร: ลองกอง, ๒) คอลัมน+: มุมนักเดินทาง, ๓) หลงเสน>ห+เมือง'นรา', ๔) คอลัมน+: มมุนักเดินทาง, 

๕) ศอ.บต.ลุยมิติพฒันาชายแดนใต9 ดึงทุนต>างชาติฟcdนศก. ปลูกไผ>3แสนไร>นำร>องสร9างรายได9, ๖) ศอ.บต.พัฒนาทกัษะการผลิตสื่อเยาวชนชายแดนใต9, ๗) 

ศอ.บต.ลุยมิติพัฒนาชายแดนใต9 ดึงทุนต>างชาติฟcdนศก. ปลูกไผ>3แสนไร>นำร>องสร9างรายได9, ๘) ขอนแก>นจบัมือยะลาช>วยเกษตรกรผลผลิตราคาตก, ๙) 

ชู4กลุ>มสตาร+ตอัพมอีนาคต, ๑๐) คอลัมน+: จบักระแสภูมิภาค: แก9ราคาลองกองตกต่ำ, ๑๑) วางกรอบ5แนวทาง สู>อุตสาหกรรมอจัฉริยะ, ๑๒) คอลัมน+: 

กฎหมายกบัการพฒันา: แรงงาน 'ผิดกฎหมาย' ในอุตสาหกรรมประมงอาเซ�ยน, ๑๓) ภาค4ปล>อยคาราวานลองกอง, ๑๔) ชู4กลุ>มสตาร+ตอัพมีอนาคต๑๕) คอลัมน+: 

จับกระแสภูมิภาค: แก9ราคาลองกองตกต่ำ, ๑๖) 'กันกลุ-ทีพซีีเอช'รกุลงทุนโรงไฟฟmา, ๑๗) รถไฟยะลาเตรียมเพิ่มโบกี้ชาวบ9านแห>ขนส>งลองกอง, ๑๘) 

เร>งสร9างทางคู>3.8แสนล9าน, ๑๙) จัดโชว+เทคโนโลยีนวัตกรรมปrตตานี, ๒๐) นราฯจัดงานใหญ>-มั่นใจปลอดภัยสงู, ๒๑) กยท.เสรมิแกร>งชาวสวนดันแปรรูปผลิตภัณฑ+ยาง, 

๒๒) เที่ยว'สุคิริน'ว่ิงบาลาเทรล, ๒๓) เที่ยว'สุคิริน'ว่ิงบาลาเทรล, ๒๔) คอลัมน+: ท9องถ่ินพูด: อับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอยะรัง 'เร>งระบายลองกองปrตตานี', ๒๕) 

ชมนวัตกรรมยางพาราของดีเมอืงนรา, ๒๖) จัดโชว+เทคโนโลยีนวัตกรรมปrตตานี, ๒๗) เกษตรฯเดินหน9ายกระดับเยาวชนไทยเปqนเกษตรกรรุ>นใหม>, ๒๘) 

รบ.แจงท>องเที่ยวไทยขยายตัวเพิ่ม โกยรายได9รวม2ล9านล9านบาท-'จีน'นำที่1นทท.เข9าปท., ๒๙) รายงานพิเศษ : 5 หุ9นมีเฮ! รับมาตรการ ชิม ช9อป ใช9', ๓๐) 

นักวิชาการแจง'ผู9กองปเูค็ม'ตามประกบ'ธนาธร' ให9เห็นภาพ คนหน่ึงพูด-คนหน่ึงทำงาน, ๓๑) ลองกองยะลาออกผลผลิตแล9วสถานีรถไฟยะลาเพิม่โบกีก้ระจายสินค9า, ๓๒) 

จังหวัดนราธิวาส เชิญชวนเที่ยวงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 44 ประจำป� 2562, ๓๓) กยท. ผลักดันการแปรรปูผลิตภัณฑ+ยางเพื่อใช9ในประเทศ จัดสัมมนา - 

มอบรางวัลผลิตภัณฑ+ยางพาราและไม9ยาง ป� 62, ๓๔) คืบหน9า!! นิคมฯสงขลา พฒันาพื้นที่ตามแผนเสร็จป�'63, ๓๕) NER หนุน ม.อ. วิจัยพฒันายางพารา 

ต>อยอดในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย+, ๓๖) 'รมช.มนัญญา' ชวนเที่ยวงานมหกรรมสินค9าสหกรณ+จงัหวัดอุทัยธานี ป� 2562 หนุนเพิ่มช>องทางกระจายรายได9สู>ท9องถ่ิน, 
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๓๗) UAC ศึกษาแผนลงทุนโรงไฟฟmาชุมชนขนาดเล็ก ภาคใต9ตอนล>าง ขนาด 1.5-3 MW คาดใช9งบลงทุน 100 ลบ./MW รับนโยบายรัฐ, ๓๘) ข>าวปก : TPCH ลุย เมียนมา, 

๓๙) การทดลองขยายเวลาทำการด>านศุลกากรสะเดา - บูกติกายูฮิตัม เปqน 24 ช่ัวโมง (เพิ่มเติมอกี 9 เดือน), ๔๐) ก.ท>องเที่ยวเผยตัวเลข นทท. ม.ค.-ส.ค.เพิม่ข้ึน 2.61%, 

๔๑) 'ลงุตู>' บ>นอบุไม>รบัข9อเสนอ ททท. พอใจได9นักท>องเที่ยว 40 ล9านคน, ๔๒) ผู9ว>าฯชวนเที่ยว'งานของดีเมอืงนรา' 17-26 ก.ย.น้ี, ๔๓) คอลมัน+: สมัภาษณ+พิเศษ: 'นพพร' 

ปrdน 'ไทยไฟท+' สู>โกลบอลแบรนด+ครองใจคนทั่วโลก  และ  ๔๔) แม>ทัพภาคที่ 4 เปhดโครงการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร (ลองกอง) 

ช>วยเหลือเกษตรกรชาวสวนชายแดนภาคใต9,  

๗. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) 'เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย+'คึกคัก งาน'เทศกาลอาหารจีนกวางไส', ๒) คอลัมน+: เปลวสีเงิน คนปลายซอย: ว>าด9วย 'บุญคุณและเอื้ออาทร', 

๓) 'ศิลปhนแห>งชาติสญัจร' สอนศิลป�เยาวชนภาคใต9, ๔) คอลัมน+: มองอย>างเซียน: เซียนเอก ท>าพระจันทร+ รู9ลึก 'พระหลวงปู�ทวด', ๕) คอลมัน+: เลาะแผง, ๖) คอลัมน+: 

เลาะแผง, ๗) ภาพข>าว: มอบรางวัล, ๘) ภาพข>าว: มอบรางวัล, ๙) คอลัมน+: มองอย>างเซียน: เซียนเอก ท>าพระจันทร+ รู9ลึก 'พระหลวงปู�ทวด', ๑๐) 

จัดย่ิงใหญ>'นิทรรศการนันทนาการอาเซียน+6', ๑๑) ภาพข>าว: คเณศจตุรถี, ๑๒) ภาพข>าว: สศร. - เยาวชน 4 จังหวัดภาคใต9เพ9นท+กระเป�าผ9า (DIY)  และ  ๑๓) 

'ศิลปhนแห>งชาติสัญจร'สอนศิลป�เยาวชนภาคใต9,  

๘. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทU ๑) คอลัมน+: คนตามข>าว: พล.ท.ณรงค+พันธ+ จิตต+แก9วแท9 เข9าไลน+5เสือ-ลุ9นน่ังผบ.ทบ., ๒) คอลัมน+: คนตามข>าว: 

พล.ท.ณรงค+พันธ+ จิตต+แก9วแท9 เข9าไลน+5เสือ-ลุ9นน่ังผบ.ทบ., ๓) 10 ล9านดวงใจส>งแสงสว>างให9พี่น9อง 3 จชต., ๔) วันที่ 9 เดือน 9 พี่เห9..ถือฤกษ+ดีบุกบ9านหนุ>มใหญ>, ๕) 

Hotwave Music Awards 2019 Ep.3  และ  ๖) ผอ.ศูนย+สันติวิธี ปhดกิจกรรม “แรลลีส่ัญจร ร>วมใจ ใต9สันติสุข”,  

๙. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยUสิน ๑) จ>อออกหมายจบัปล9นทองนาทวีเพิ่มอีก1, ๒) ภาพข>าว: ฟcdนเช่ือมั่น, ๓) จัดแรลลี่สร9าง'สันติสุขใต9', ๔) 

จัดแรลลีส่ร9าง'สันติสุขใต9', ๕) ภาพข>าว: ฟcdนเช่ือมั่น, ๖) ทบ.รอผลสอบร.ท.โดนร9องข>มขืนด.ญ., ๗) "วิชาญ"ผงาดรองเสธ.ทบ. "สมพล"น่ังมทน.4 

นักวิชาการช้ีโผทหารธรรมาภิบาล, ๘) กลาโหมสัง่ ปลด ร.ท.หื่น ข>มขืนเด็ก 14 ประพฤติช่ัวร9ายแรง !, ๙) สัง่พักงาน'รท.' ขืนใจ-ลูกจ>า, ๑๐) 

กห.ปลด'ร.ท.ฉาว'ขืนใจเด็ก14นาทวี ช้ีผิดวินัยทหาร-ประพฤติช่ัวร9ายแรง, ๑๑) 'ชาวจะนะ' เฮ! ได9ใช9ไฟฟmาส>องสว>างอัจฉรยิะโซลาเซลล+นำร>องแห>งแรกสงขลา, ๑๒) 

แม>ทัพภาค4สั่งพกัราชการไม>มีกำหนด'ร.ท.'หืน่ ข>มขืนด.ญ.14ลูกสาวจ>า, ๑๓) ปmองค9ามนุษย+!'ตม.ปrตตานี'ตรวจเข9มร9านคาราโอเกะ ไม>พบกระทำผิด, ๑๔) กองทัพภาค 4 

สั่งปลดและถอดยศนายทหารในสงักัด ฐานพรากผู9เยาว+เพื่อการอนาจาร, ๑๕) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส>วนหน9า ขอเชิญพี่น9องประชาชน 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต9 และ 4 อำเภอของสงขลา ลงทะเบียนซิมการ+ด ด9วยระบบ 2 แชะอัตลักษณ+ ปmองกันการปลอมแปลงสวมทบัสิทธ์ิโทรศัพท+มือถือ, ๑๖) มทภ.4 
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เปqนประธานการประชุมหน>วยข้ึนตรงกองทัพภาคที่ 4 ถึงระดับกองพัน ครัง้ที่ 6/62 วาระพิเศษ, ๑๗) ผอ.ศปป.5 กอ.รมน.ภาค 4 สน. 

เปqนประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินการลงทะเบียนซิมการ+ดโทรศัพท+ระบบยืนยันตัวตน, ๑๘) สัง่ปลดและถอดยศนายทหารในสังกัด กองทัพภาคที่ 4 

“ฐานความผิดประพฤติช่ัวอย>างร9ายแรง”, ๑๙) แม>ทัพภาคที่ 4 ปqนประธานในพิธีเปhดกิจกรรม แรลลีร่วมใจ ใต9สันติสุข เพื่อแสดงพลัง สร9างสันติสุขด9วยน้ำจิต น้ำใจ 

ด9วยมือของพี่น9องประชาชนทุกคนในพื้นที่  และ  ๒๐) ชุดสนัติสุขที่ 406 กิจกรรมโครงการปลูกฝrงอุดมการณ+ในความรกัชาติ 

แก>ศูนย+การศึกษาศาสนาอสิลามประจำมัสยิดนูรุลวาตานียะห+,  

๑๐. ยาเสพติด ๑) พ>อเมอืงปrตตานีเอาจริงลุยแก9ไขปrญหายาเสพติด, ๒) ตะลึง! ตร.บกุค9นห9องพักโรงแรมดังหาดใหญ> พบห>อยาบ9าที่เพิ่งแกะนับแสนเม็ด  และ  ๓) 

รวมพลงัแก9ไขปrญหายาเสพติด สร9างชุมชนเข9มแข็ง ภายใต9พระบารมี "กองทุนแม>ของแผ>นดิน",  

๑๑. การยกระดับคณุภาพชีวิต ๑) คอลัมน+: จดหมาย, ๒) คอลัมน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: '1โรงเรียน1ป�าชายเลน', ๓) ขนส>งยะลาอบรมจราจรให9เยาวชน, ๔) คอลัมน+: 

เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: ไฟป�าอินโดฯไม>กระทบใต9, ๕) ภาพข>าว: ภาคีเครือข>ายสุขภาพ, ๖) คอลัมน+: จดหมายถึงเดลินิวส+, ๗) คอลัมน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: 

'ยะลา'ระวังหมอกควันไฟ, ๘) คอลัมน+: จับกระแสภูมิภาค: ลงนามปรบัปรุงระบบไฟฟmา, ๙) สธ.ติดตามสถานการณ+'หัด' แนะ'พ>อแม>'พาลูกฉีดวัคซีน, ๑๐) 

จับตา'หมอกควัน''สมุาตรา'สู>ไทยภาคใต9เฝmาระวัง, ๑๑) รพ.สต.ร9องภท.ถึง'หมอหนู'ปรบัตำแหน>งขรก.4จว.ใต9, ๑๒) คอลมัน+: จับกระแสภูมิภาค: 

ลงนามปรบัปรุงระบบไฟฟmา, ๑๓) คอลมัน+: มุมบริการ: การคัดเลือกหมู>บ9านดีเด>น (บ9านสวย เมืองสุข) ประจำป� 2562, ๑๔) คอลมัน+: จบักระแสทั่วไทย: 

'รือเสาะ'เดินว่ิงปr±นการกุศล, ๑๕) สัมมนาเพื่อสังคมแห>งป� ภูมิคุ9มกันสงัคม วัคซีนธุรกิจย่ังยืน, ๑๖) คอลัมน+: สมรู9ร>วมคิด: บังคับซื้อถุงพลาสติก คือทางรอดทะเลไทย, ๑๗) 

คอลัมน+: จบักระแสทั่วไทย: 'รือเสาะ'เดินว่ิงปr±นการกุศล, ๑๘) คอลัมน+: ข>าวสั้น: สาธารณสุขใต9วอนปรับตำแหน>งเปqนกรณีพิเศษ, ๑๙) 

ประมงผนึกกำลังภาคเอกชนสร9างปะการังเทียมให9ชุมชน, ๒๐) เบโด9 จัดเต็ม ระดมพลังชุมชนเครือข>ายจากทั่วประเทศ 

เดินหน9ารณรงค+ขยายผลการดำเนินงานพื้นทีส่เีขียวนอกเขตอนุรักษ+, ๒๑) เด็กไทย1ใน5เผชิญความยากจนปrตตานีสงูสุดใน14จังหวัดกลุ>มพเิศษ, ๒๒) 'ปhดทองฯ-

ม.อ.'พฒันาเด็กใต9ทำสื่อ, ๒๓) คอลัมน+: สมัมนาเพื่อสงัคมแห>งป�: ภูมิคุ9มกันสงัคม วัคซีนธุรกิจย่ังยืน, ๒๔) 'ปhดทองฯ-ม.อ.'พัฒนาเด็กใต9ทำสือ่, ๒๕) 

หมอกควันไฟป�าอินโดลามไทยพีเอม็ 2.5 เกินมาตรฐาน, ๒๖) ปลัดอำเภอกบัภารกจิเพื่อประชาชน, ๒๗) ธนาคารน้ำใต9ดินหนองมะโมงแก9วิกฤติภัยแล9ง น้ำท>วมชุมชน, ๒๘) 

ผวาพิษควันไฟป�าอินโดลามยะลา, ๒๙) 'ตูน'ซ9อมว่ิงช>วยรพ.ใต9 ฟhตพร9อมช>วย7รพ., ๓๐) ภาคใต9ยังวิกฤต! 

เหตุไฟไหม9บนเกาะสมุาตราทำหมอกควันขาวปกคลุมทั่วเมืองสงขลา, ๓๑) ผู9ว>าฯยะลาสั่งเฝmาระวังหมอกควันอินโดฯหลงัสงขลาวิกฤติ, ๓๒) กรมวิทย+ 
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เปhดตัวศูนย+ประสานการตรวจกัญชาทางห9องปฏิบัติการ, ๓๓) สถานการณ+หมอกวันไฟป�าอินโดนีเซียที่พัดปกคลุมหาดใหญ> เริ่มดีข้ึน, ๓๔) 

ภาคใต9ยังสำลักควัน!เหตุไฟไหม9บนเกาะสมุาตราปกคลุมทั่วเมืองสงขลา, ๓๕) กรมประมง ผนึกกำลงั CP-TRUE จัดสร9างปะการังเทียม 1,000 แท>ง 12 กันยาน้ี ดีเดย+ 

ส>งมอบชุมชนสงขลา และ นราธิวาส, ๓๖) ภาพข>าว: ศูนย+ศึกษาการพฒันาพิกลุทองฯ ให9การต9อนรับการยางแห>งประเทศไทยสาขาสายบรุี จังหวัดปrตตานี  และ  ๓๗) 

เอ็นไอเอดัน 'ธนาคารน้ำระบบปhด' แก9วิกฤตภัยแล9ง - น้ำท>วมในชุมชน พร9อมแนะแนวทางปลดล็อกภัยธรรมชาติต9องสู9ด9วยนวัตกรรม,  

๑๒. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ตร.หิ้วตัวอดีตทหารเพี้ยนทำแผนยิงรองสวป.ยะลา  

๑๓. การบังคับใช*กฏหมาย ๑) ขยายเวลาประกาศสถานการณ+ฉุกเฉินร9ายแรงออกไปอีกสามเดือน  และ  ๒) ขยายพรก.ฉุกเฉินนราธิวาส3เดือน เว9นศรีสาคร-สุไหงโก-ลก,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต5อสถานการณU จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพิ่มข้ึน จาก ๒.๓๓ ในสปัดาห+ที่แล9ว 

(๓๑ ส.ค. ๖๒ - ๖ ก.ย. ๖๒) เปqน ๒.๕๓ ในสัปดาห+น้ี  ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต5างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๗ – ๑๓ ก.ย. ๖๒ 

       ข>าวสารเกี่ยวกับ จชต. ที่ปรากฏในรายงานสื่อต>างประเทศลดลง สอดคล9องกับดัชนีข>าวสารสื่อในประเทศที่ข>าวเชิงบวก และข>าวเชิงลบมีความถ่ีลดลง เทียบกบั

สัปดาห+ก>อนหน9า (๓๑ ส.ค.-๖ ก.ย. ๖๒) ทั้งน้ีข>าวสารเกี่ยวกบั จชต. ในสื่อต>างประเทศ ก็ไม>ได9เปqนประเด็นที่ เกี่ยวข9องกบัความมั่นคงโดยตรง โดยมีประเด็นดังน้ี 

       - เจ9าหน9าที่กรมการค9าภายในรัฐกลันตัน จับกุมชายไทยคาปrwมน้ำมันในความผิดซือ้น้ำมันเกินปรมิาณที่กฎหมายกำหนด ขณะนำรถยนต+ดัดแปลงถังน้ำมันพเิศษไปเติม

น้ำมันเพื่อลักลอบไปขายในประเทศไทย 

      - เจ9าหน9าตรวจคนเข9าเมืองรัฐเคดาห+ปฏิบัติการจับกมุแรงงานเถ่ือนแถบชายแดนใกล9บูกิตกายูฮิตัม มีคนไทยถูกจับกมุด9วย 

      - รัฐภาคเหนือของมาเลเซียใกล9ประเทศไทยเร>งพฒันากลยุทธ+ส>งเสริมการท>องเที่ยวดึงดูดนักท>องเที่ยวรวมทั้งคนไทย มะละกาเตรียมสร9างตลาดนัดกลางแจ9งแบบตลาด

นัดจัตุจักร และ รัฐเคดาห+เตรียมการแสดงวัฒนธรรมกลางคืนกระตุ9นการท>องเที่ยวเกาะลังกาวี 

 

๕.๑ สำนักข5าว bernama รายงานเมื่อวันท่ี ๘ กันยายน ว5า เจ*าหน*าท่ีกรมการค*าภายในรัฐกลันตัน จับกุมชายไทยข*อหาซื้อน้ำมนัเชื้อเพลิงในปริมาณเกินกว5าท่ี

กฏหมายอนุญาต ท้ังน้ีชายวัย ๒๔ ปcได*ขบัรถยนตUโปรตอน ป�ายทะเบียนมาเลเซียไปเติมน้ำมัน ขณะท่ีเจ*าหน*าท่ีกรมการค*าภายในไปสังเกตุการณUพบพิรุธจึงเข*าไป

ตรวจสอบรถยนตUคันดังกล5าวพบว5ามีการดัดแปลงติดต้ังถังน้ำมันพิเศาเพ่ิมอีก ๑ ถัง สันนิษฐานว5า ดัดแปลงเพ่ือลักลอบนำน้ำมันเชื้อเพลงิไปขายในประเทศไทย จึง

ควบคุมตัวไปดำนินคดี 

 

(KOTA BHARU, Sept 8 -- The Kelantan Domestic Trade and Consumer Affairs Ministry (KPDNHEP) today arrested a Thai citizen for purchasing fuel 

above the permitted level and seized 187.06 litres of RON 95 petrol worth RM389.10 in Jeli, Kelantan. 

Its director Adnan Abd Rahman said KPDNHEP officers also seized a Proton Wira vehicle with a local registration plate used by the 24-year-old 

man. 

 

“During the incident, our officers were patrolling the area and after noticing that suspicious behaviour from the car driver, they arrested the 
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man and from the investigation, he was found to have purchased fuel exceeding the normal limit of a Proton Wira fuel tank. 

"We have also found that the vehicle had two fuel tanks to pump oil into, the other believed to be for storage to be sold in Thailand due to 

its higher value," he said when contacted by Bernama here today.) 

ที่มาข9อมลู ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1765390 

 

๕.๒ สำนักข>าว Bernama รายงานเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ว>า เจ9าหน9าที่ตรวจคนเข9าเมืองรัฐเคดาห+สนธิกำลังกับเจ9าหน9าที่หลายหน>วยงานปฏิบัติการตรวจสถาน

ประกอบการและแหล>งก>อสร9างในพื้นที่ของตำรวจบูกิตกายูฮิตัม จับกมุ ชาวต>างชาติลักลอบทำงานในประเทศมาเลเซียจำนวน ๗๙ คน ในจำนวนน้ีเปqนชายไทย ๒ คน ผู9

หญิงไทย ๔ คน 

(The Kedah Immigration Department arrested 17 illegal immigrants from five countries, in an integrated operation carried out at several 

locations within the Bukit Kayu Hitam vicinity, yesterday. 

Its director Zuhair Jamaludin said that during the operation from 2pm to 5.30pm, checks were carried out on 79 foreigners at business premises 

and construction sites. 

"Those detained included six men from Bangladesh, two men and four women from Thailand, two Myanmar men, two Indonesian women and 

one Indian man," he said in a statement here today.) 

ที่มาข9อมลู ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1766462 

 

 

 

๕.๓ สำนักข>าว Bernama รายงานเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ว>า หมอกควันไฟป�าจากประเทศอนิโดนีเซียส>งผลกระทบคุณภาพอากาศที่อ.หาดใหญ> จ.สงขลา 
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รายงานข>าวระบุว>า คุณภาพอากาศอากาศที่หาดใหญ>อยู9ในระดับที่ไม>เปqนผลดีต>อสุขภาพมนุษย+ เจ9าหน9าทีส่าธารณสุขจ.สงขลาจึงได9แจกจ>ายหน9าอากาศอนามัยแก>

ประชาชนจำนวน ๕ พันช้ิน พร9อมทั้งแนะนำให9ดูแลเด็ก ผู9สงูอายุ และผู9ที่ป�วยเปqนโรคเกี่ยวกบัระบบทางเดินหายใจเปqนพิเศษ ต9องสวมหน9ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช9เวลา

กลางแจ9ง 

(The haze situation due to the forest fire in Indonesia seems to have worsened and affected the air quality in the southern Thailand's district of 

Hatyai, with the Air Pollutant Index (API) reading there at an unhealthy level. 

It also saw the Songkhla Provincial Public Health Office here distributing 5,000 face masks to the public. 

A spokesperson at the Songkhla Regional Health Office, when contacted, said the forest fires in several provinces in Indonesia had affected the 

air quality in Songkhla over the past three days. 

“In view of the haze, we advise the public, especially children, the elderly and those with respiratory problems, to stay indoors and to put on 

face masks when outdoor,” he said.) 

 

๕.๔ หลายเมืองในรัฐภาคเหนือของมาเลเซีย เตรียมสร9างสินค9าท>องเที่ยวใหม>ๆ ขณะทีร่ัฐบาลกลางมาเลเซียมีแผนส>งเสรมิการท>องเที่ยวกระตุ9นนักท>องที่ยวไทย 

ทื่ด>านสะเดา จ.สงขลา สำนักข>าว Bernamฟ รายงานว>า เอกอัครราชฑูตมาเลเซียประจำประเทศไทยได9เปqนประธานปล>อยขบวนจักรยานนักปr±นไทยเข9าไปท>องเที่ยวสัมผัส

วิถีชีวิตในประเทศมาเลเซีย พร9อมประกาศด9านพรมแดนทีติดกับประเทศไทยทุกด>านพร9อมอำรนวยความสะดวกต9อนรับนักปr±นจกัรยานไทย 

ปrจจุบันนักท>องเที่ยวไทยอยู>ในลำดับที่ ๔ ของนักท>องเที่ยวต>างชาติในมาเลเซียรองจากสงิคโปร+ อินโดนีเซีย และจีน 

( Malaysia is enticing Thai bikers to discover the country by road to experience the scenic countryside, diverse culture and food. 

The bikers can make use of the Malaysia-Thailand land-crossing points to enter the country, said Malaysian Ambassador to Thailand Datuk Jojie 

Samuel. 

 

These are Satun (Wan Prachan)-Perlis (Wan Kelian); Songkhla-Kedah (Ban Prakob-Kota Putra, Sadao-Bukit Kayu Hitam and Padang Besar-Padang 
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Besar); Yala (Betong)-Perak (Pangkalan Hulu) and Narathiwat-Kelantan (Sungai Kolok-Rantau Panjang, Ban Buketa-Bukit Bunga and Tak Bai-

Pengkalan Kubor). 

Jojie flagged off a convoy of 100 Thai bikers participating in the Desaru International Bike Week 2019, here, Friday.) 

ที่มาข9อมลู ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1767085 

 

๕.๔.๑ สำนักข>าว Bernama รายงานว>า ดาโต�ะสรีมูกซิ มุขมนตรีแห>งรัฐเคดาห+ เรียกร9องให9ผู9ประกอบการธุรกจิท>องเทีย่วช>วยกันระดมความคิด ช>วยกันปรับปรุงแพ็คเก็ต

ท>องเที่ยวเพิ่มเติมเต็มการท>องเที่ยวเกาะลังกาวี ด9วยการจัดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมขนาดใหญ>ในเวลากลางคืน เพือ่ให9สามารถแข>งขันได9กีบเมืองท>องเที่ยวชายหาดใน

ภูมิภาคไม>ว>าจดเปqนภูเก�ต บาหลั และดานัง 

(Kedah Menteri Besar Datuk Seri Mukhriz Tun Dr Mahathir has urged tourism industry players to come up with creative ideas in offering packages 

to tourists, including having large-scale cultural performances at night. 

He said the intense competition in the sector among regional countries requires the industry to come up with ways to offer new experiences 

for visitors coming to the duty-free resort island. 

"Other countries are offering a variety of attractive packages for tourists, but in Langkawi, they (tourists) feel not much has changed in a while. 

Among other things, tourists feel that there are not too many night-time activities as our competitors in Phuket, Thailand; Bali, Indonesia; and 

Danang, Vietnam.) 

ที่มาข9อมลู ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1767146 

 

๕.๔.๒ สำนักข>าว Bernama รายงานว>า Meridian Bhd บรษัิทเจ9าของโครงการ Malaysia Tourism City ทีเมืองมะละกา ประกาศเตรียมเปhดตลาดนัดกลางแจ9งขนาด

ใหญ>ในเดือนกะนยายนป�หน9า ซึ่ง Meridian เปhดเผยว>าได9แนวคิดมาจากตลาดนัดจัตุจักร ของไทย 
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(MERIDIAN Bhd, the developer of the Malaysia Tourism City (MTC) in Kuala Linggi, Melaka, intends to turn the tourism city into a shopping haven 

with the launch of its Luasempit Weekend Market@Linggi (Luasempit) in September next year. 

Chief executive officer Datuk Seth Yap says the MTC, launched by Tourism, Arts and Culture Minister Datuk Mohamaddin Ketapi in May, will 

host Malaysia’s own version of the Chatuchak weekend market, which is a popular shopping area in Bangkok, Thailand.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.thestar.com.my/business/business-news/2019/09/07/melakas-luasempit-set-to-be-the-next-chatuchak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


