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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๖-๑๒ ก.ค. ๖๒ พบว>า มีข>าวเชิงบวก ๒๑๙ ข>าว จากที่ม ี๑๙๓ 

ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๙ มิ.ย. ๖๒-๕ ก.ค. ๖๒) ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกับ จชต. มีข>าวเชิงลบ ๕๓ ข>าวในสปัดาห+น้ี จากที่ม ี๓๖ ข>าวในสปัดาห+ที่แล9ว (๒๙ มิ.ย. 

๖๒-๕ ก.ค. ๖๒)  

          ประเด็นข5าวเชิงลบ ได*แก5 เหตุร*ายรายวัน: ๑) โจรใต9โหดยิงหนุ>มสาวใบ9ตาย ๒ ศพ ก>อนปะทะ จนท. หนีรอดหวุดหวิด, ๒) คนร9ายดักบ้ึม จยย.ชุด รปภ.คร ูที่ยะลา 

ทำ อส.บาดเจบ็ ๓ นาย, ๓) โจรใต9เหิม บกุยิง อส. คาร9านกZวยเต๋ียวที่ยะลา ดับ ๒ ชาวบ9านเจบ็ ๑, ๔) แฉโจรใต9ลอ็คเป]าป^วนหลายตำบล วางแผนช่ัวปา 'ไปปbบอมบ+' 

บ9านราษฎร ล>อ จนท. บึ้มซ้ำ และ ๕) ชิงปfน ๒ กระบอกหลงัโจมตีป]อม ชรบ.ยะลา ฆ>า อส. 

ประเด็นข5าวเชิงบวก ได*แก5  

๑) การรักษาความปลอดภัย ในชีวิต/ทรัพยPสิน: ๑) ผู9การยะลาสัง่เข9มสกัดคาร+บอมบ+, ๒) เร>งขยายผลจบักุมขบวนการค9ามนุษย+ข9ามชาติ, ๓) 

พบศพกลุ>มก>อความไม>สงบที่ยิง ๒ ผัวเมียเปhนใบ9เสียชีวิต, ๔) รวบแกiงสั่งมอืถือหนุนป^วนใต9 - ทลายฐานทุ>งยางแดงยึดกระสุนระเบิด, ๕) กอ.รมน.ภาค ๔ สน. โต9จัดฉากฆ>า 

มือยิงผัวเมียใบ9ปlตตานี, ๖) ผบ.ทบ.ลงใต9กลางสถานการณ+ร9อน โผล>ดูสนามบินเบตง!, ๗) กอ.รมน.ภาค ๔ส>วนหน9า ยืนยัน "ช้ีแจงข9อเทจ็จริงเบื้องต9น ไม>ใช>บทสรปุ 

ในกระบวนการยุติธรรม", 

๒) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) ศอ.บต.จับมอืภาคีเครือข>ายเกษตรกร ส>งเสริมปลูกไผ>เศรษฐกิจสร9างรายได9, ๒) คอลัมน+: Insight ASEAN: 

นราธิวาส:โมเดลการพฒันา เศรษฐกจิชายแดน, ๓) สงขลาชู'จะนะ'แม>บทผังเมือง, ๔) แนะเกษตรกรรวมกลุ>มขายน้ำยาง, ๕) แหลมสมหิลาร9อนระอุ! ๗๗ 

สาวงามมสิแกรนด+ฯ เดินอวดโฉมชุดว>ายน้ำเซ็กซี,่ ๖) เอกชนจีนทุ>ม ๗๐๐ ล9าน ผุดโรงงานแปรรปูทเุรียนชายแดนใต9, ๗) ภาพข>าว: ธุรกิจห9าดาว ฉลองเป�ด Five Star Salam 

จ.ยะลา สาขาแรกในสามจงัหวัดภาคใต9 สร9างอาชีพ-รายได9 ให9ชาวมุสลมิ และ ๘) MOU เกาหลีใต9รับซือ้'ไม9ไผ>เศรษฐกจิ' ๒๑ ป� 

           จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จาก ๒.๔๑ ในสัปดาห+ 

ที่แล9ว (๒๙ มิ.ย. ๖๒-๕ ก.ค. ๖๒) เปhน ๒.๑๘ ในสปัดาห+น้ี )  
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 ในส5วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต5างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๖–๑๒ ก.ค. ๖๒ ดังน้ี 

       รายงานข>าวเกี่ยวกับจงัหวัดชายแดนภาคใต9ในสื่อต>างประเทศเกือบทั้งหมดรายงานโดย Bernama สำนักข>าวของทางการมาเลเซีย ซึ่งมรีายงานเหตุรุนแรงหลาย

เหตุการณ+ คือ เหตุผู9ก>อความไม>สงบ ๖ คนใช9มอเตอร+ไซค+เปhนพาหนะใช9อาวุธปfนสงครามกราดยิงใส> อส.ชรบ. ในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา เปhนเหตุให9 อส.เสียชีวิต ๒ คน และ

เหตุคนร9ายใช9อาวุธปfนยิงใส>สามีภรรยาหูหนวกเสียชีวิตขณะขับมอเตอร+ไซค+กลับบ9าน เหตุเกิดในพื้นที ่อ.ยะหริ่ง จ.ว.ป.น. ต>อมาเจ9าหน9าที่ตำรวจ/ทหารได9พบศพคนร9าย

เสียชีวิตจากการปะทะกบัเจ9าหน9าที่ตำรวจ ไม>ห>างจากที่เกิดเหตุ อย>างไรก็ตามไม>พบการนำรายงานข>าวเหตุการณ+รุนแรงของ Bernama ไปเผยแพร>ในสือ่ภาษาอังกฤษ 

      ประเด็นอื่นๆ ทั้งหมดพบในสื่อมาเลเซีย เปhนรายงานข>าวเกี่ยวกับผู9อพยพ และ เหย่ือขบวนการค9ามนุษย+ ซึ่งมหีลายช้ินที่สะท9อนว>าขบวนการค9ามนุษย+ที่ใช9เส9นทางผ>าน

จังหวัดชายแดนภาคใต9เพื่อหาทางลกัลอบเข9าประเทศมาเลเซียยังมีอยู> และ ความพยายามของชาวมุสลิมโรฮิงญาทีจ่ะอพยออกจากรัฐยะไข>ไปหาโอกาสทีดี่กว>ายังมีอยู>

เช>นกัน มีรายงานว>าเจ9าหน9าที่ทางการพม>าได9จับกมุตัวชาวมุสลมิ ๖๐ คนที่ชายฝl�งในรัฐยะไข>ใกล9กับเรอืประมงที่คาดว>าเตรียมใช9อพยพออกจากประเทศเมียนมาร+มุ>งหน9า

มาเลเซีย หรือ อินโดนีเซีย ขณะเดียวกันมรีายงานข>าวตำรวจไทยจบักุมผู9หลบหนีเข9าเมืองชาวเมียนมาร+ที่สวนยางพาราใน อ.จะนะ จ.ว.ส.ข. สันนิษฐานว>าขบวนการค9า

มนุษย+นำมาปล>อยไว9ก>อนหาทางลกัลอบนำไปที่ชายแดนเพือ่ลักลอบเข9าประเทศมาเลเซียต>อไป นอกจากน้ียังมกีารจับกมุคนไทยสองคนขณะขับรถยนต+ลักลอบนำชาวเมียน

มาร+ ๘ คนไปที่ชายแดนมาเลเซีย ทางด9าน พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสด์ิ จเรตำรวจแห>งชาติ เป�ดเผยว>า ในรอบ ๖ เดือนแรกของป�น้ีได9ช>วยเหลือเหย่ือขบวนการค9ามนุษย+ทัง้สิ้น

กว>า ๑ พันคน และ จับกุมผู9ต9องหาในคดีมีพฤติกรรมการค9ามนุษย+อีก ๑๕๐ กว>าคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

3 

๒. ผลการวิเคราะหPสารสนเทศด*านการประชาสมัพันธP ประจำวันท่ี ๖–๑๒ ก.ค. ๖๒ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข5าวเชิงบวก และประเด็นข5าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๖-๑๒ ก.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก (เส9นทึบสีเขียว) ๒๑๙ ข>าว จากที่ม ี๑๙๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๙ มิ.ย. ๖๒-๕ ก.ค. ๖๒) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกบั จชต. (เส9นทบึสีแดง) มีข>าวเชิงลบ ๕๓ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีม่ี ๓๖ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๙ 

มิ.ย. ๖๒-๕ ก.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/ปe จำนวนข5าวเชิงบวก (1) จำนวนข5าวเชิงลบ (2) ค5าสัดส5วน (3)=(1)/(2) 

2019-06-29 11 2 5.5 

2019-06-30 30 6 5 

2019-07-01 35 5 7 

2019-07-02 29 6 4.83 

2019-07-03 23 3 7.67 

2019-07-04 36 12 3 

2019-07-05 29 2 14.5 

 27.57 5.14 5.36 

2019-07-06 16 2 8 

2019-07-07 35 10 3.5 

2019-07-08 43 8 5.38 

2019-07-09 42 6 7 

2019-07-10 24 16 1.5 

2019-07-11 32 5 6.4 

2019-07-12 27 6 4.5 

 31.29 7.57 4.13 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ5งเล็ง ในช5วงวันท่ี ๖–๑๒ ก.ค. ๖๒ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ไม>มขี>าวเชิงบวก ทั้งในสัปดาห+น้ี และ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๙ มิ.ย. ๖๒-๕ ก.ค. ๖๒) 
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๖-๑๒ ก.ค. ๖๒ มขี>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๒๓ ข>าว จากที่ม ี๑๔ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๙ มิ.ย. ๖๒-๕ ก.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

เพิ่มข้ึน ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) โจรใต9โหดยิงหนุ>มสาวใบ9ตาย ๒ ศพ ก>อนปะทะ จนท. หนีรอดหวุดหวิด, ๒) คนร9ายดักบ้ึม จยย.ชุด รปภ.คร ูที่ยะลา 

ทำ อส.บาดเจบ็ ๓ นาย, ๓) โจรใต9เหิม บุกยิง อส. คาร9านกZวยเต๋ียวที่ยะลา ดับ ๒ ชาวบ9านเจ็บ ๑, ๔) แฉโจรใต9ลอ็คเป]าป^วนหลายตำบล 

วางแผนช่ัวปา'ไปปbบอมบ+'บ9านราษฎร ล>อ จนท. บึม้ซ้ำ และ ๕) ชิงปfน ๒ กระบอกหลังโจมตีป]อม ชรบ.ยะลา ฆ>า อส. 
 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

7 

 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๖-๑๒ ก.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการเมอืงเกี่ยวกบั จชต. ๑๔ ข>าว จากที่ม ี๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๙ มิ.ย. ๖๒-๕ ก.ค. ๖๒) ในมิติของ 

แนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนข>าวเชิงลบฯ ไม>มีข>าวเชิงลบทั้งในสัปดาห+น้ี และ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๙ มิ.ย. ๖๒-๕ ก.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ดับไฟใต9ในทัศนะ "มท.๒ ป]ายแดง" ได9เวลาฟf�นการเมืองนำการทหาร! และ ๒) เครื่องกำลังร9อน!'บิ๊กตู>'เล็งหอบคณะ 

ออนทัวร+ทกุเดือน  
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยPสิน 

 
ในช>วงวันที่ ๖-๑๒ ก.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๕๙ ข>าว จากที่ม ี๕๘ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๙ มิ.ย. ๖๒-๕ ก.ค. ๖๒) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ  ค>อนข9างคงที่  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๗ ข>าว ในสัปดาห+น้ี จากทีม่ ี๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๙ มิ.ย. ๖๒-๕ ก.ค. ๖๒) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ผู9การยะลาสัง่เข9มสกัดคาร+บอมบ+, ๒) เร>งขยายผลจับกุมขบวนการค9ามนุษย+ข9ามชาติ, ๓) 

พบศพกลุ>มก>อความไม>สงบที่ยิง ๒ ผัวเมียเปhนใบ9เสียชีวิต, ๔) รวบแกiงสั่งมือถือหนุนป^วนใต9 - ทลายฐานทุ>งยางแดงยึดกระสุนระเบิด, ๕) กอ.รมน.ภาค ๔ สน. โต9จัดฉากฆ>า 

มือยิงผัวเมียใบ9ปlตตานี, ๖) ผบ.ทบ.ลงใต9กลางสถานการณ+ร9อน โผล>ดูสนามบินเบตง!, ๗) กอ.รมน.ภาค ๔ส>วนหน9า ยืนยัน "ช้ีแจงข9อเทจ็จริงเบื้องต9น ไม>ใช>บทสรุป 

ในกระบวนการยุติธรรม", ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) เรียกร9อง กอ.รมน.ภาค ๔ สน. งดแสดงความเห็นก>อนมีการพิสจูน+ตามกระบวนการยุติธรรม, ๒) กระบะขนน้ำมันเถ่ือน 

ซิ่งแหกโค9งทีป่าดังเบซาร+ ฟาดเสาไฟยับคนขับตายคาที่, ๓) สัญญะจากป]ายผ9าผืนล>าสุด...วาทกรรมย้ำความโหดร9ายในสงครามสยาม-มลายู และ ๔) แม9 'กอ.รมน.' 

จะมผีลงานเปhนที่ประจักษ+ แต>กรณี 'อส.ฮากิม' ต9องมีคำตอบที่ชัดเจน 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๖-๑๒ ก.ค. ๖๒ ข>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มขี>าวเชิงบวก ๔๘ ข>าว จากที่มี ๓๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๙ มิ.ย. ๖๒-๕ ก.ค. ๖๒) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มขี>าวเชิงลบ ๗ ข>าว ในสัปดาห+น้ี จากทีม่ ี๖ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๙ มิ.ย. ๖๒ 

-๕ ก.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ คงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ศอ.บต.จบัมือภาคีเครอืข>ายเกษตรกร ส>งเสริมปลกูไผ>เศรษฐกจิสร9างรายได9, ๒) 

คอลัมน+: Insight ASEAN: นราธิวาส:โมเดลการพัฒนา เศรษฐกิจชายแดน, ๓) สงขลาชู'จะนะ'แม>บทผังเมือง, ๔) แนะเกษตรกรรวมกลุ>มขายน้ำยาง, ๕) 

แหลมสมหิลาร9อนระอุ! ๗๗ สาวงามมิสแกรนด+ฯ เดินอวดโฉมชุดว>ายน้ำเซ็กซี,่ ๖) เอกชนจีนทุ>ม ๗๐๐ ล9าน ผุดโรงงานแปรรูปทเุรียนชายแดนใต9, ๗) ภาพข>าว: ธุรกิจห9าดาว 

ฉลองเป�ด Five Star Salam จ.ยะลา สาขาแรกในสามจังหวัดภาคใต9 สร9างอาชีพ-รายได9 ให9ชาวมุสลิม และ ๘) MOU เกาหลีใต9รับซื้อ'ไม9ไผ>เศรษฐกจิ' ๒๑ ป� 

ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) ชาวสวนร9องจiาก!ยางพาราร>วง ๙ บาทในช>วง ๒ สปัดาห+ และ ๒) ส.ส.ภูมิใจไทย จี้'บิ๊กตู>'เร>งสางปlญหาราคายาง-ปาล+มตกต่ำ 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันที่ ๖-๑๒ ก.ค. ๖๒ ไม>มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด จากทีม่ี ๑๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๙ มิ.ย. ๖๒-๕ ก.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด  ไม>มขี>าวเชิงลบทัง้ในสปัดาห+น้ี และในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๙ มิ.ย. ๖๒-๕ ก.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ต่ำค>อนข9างคงที่  
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       ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๖–๑๒ ก.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันที่ ๖–๑๒ ก.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปqญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๖–๑๒ ก.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปlญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคบัใช*กฎหมาย 

             ในช>วงวันที่ ๖–๑๒ ก.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบงัคับใช9กฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* 
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ประเด็นข5าวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ๑) โจรใต9โหดยิงหนุ>มสาวใบ9ตาย 2 ศพ ก>อนปะทะ จนท. หนีรอดหวุดหวิด, ๒) คนร9ายดักบึม จยย.ชุด รปภ.ครูที่ยะลา ทำ อส.บาดเจบ็ 3 นาย, ๓) 

โจรใต9เหิม บุกยิง อส.คาร9านกZวยเต๋ียวที่ยะลา ดับ 2 ชาวบ9านเจ็บ 1, ๔) 6โจรใต9ล9อมป]อมกราดยิงสน่ันอส.ยะลาดับ2, ๕) เหิม!6โจรยิงถล>มร9านค9า 2อาสาสมัครดับสาหัส1, 

๖) แฉโจรใต9ล็อคเป]าป^วนหลายตำบล วางแผนช่ัวปา'ไปปbบอมบ+'บ9านราษฎร ล>อจนท.บึ้มซ้ำ, ๗) คนร9ายลอบบึ้มชุดคุ9มครองครูยะลา เจ็บ 3 ราย, ๘) 

โจรใต9ลอบบึ้มชุดรปภ.ครูยะลา เจบ็3ราย-เร>งล>าตัวคนร9าย, ๙) ด>วน!คนร9ายยิงถล>มป]อมชรบ.ยะลา จนท.อส.ดับ2-ชาวบ9านโดนลูกหลง, ๑๐) คนใบ9ยังไม>เว9น! 

ประกบยิงดับสองสามีภรรยา, ๑๑) คอลัมน+: ข>าวสดทั่วไทย: ปlตตานี-ยิงคนใบ9ดับ 2, ๑๒) ขว9างไปปbบอมบ+บ9านอส.ธารโต, ๑๓) ขว9างไปปbบอมบ+บ9านอส.ธารโต, ๑๔) ชิงปfน 

2 กระบอกหลังโจมตีป]อม ชรบ.ยะลา ฆ>า อส., ๑๕) ขนกำลงัไล>ล>าโจรใต9อำมหิตยิงดับ'คู>รกัใบ9', ๑๖) เหิม!6โจรยิงถล>มร9านค9า2อาสาสมัครดับสาหสั1, ๑๗) 

บุกยิงอส.ดับ2เจบ็2ร9านกZวยเต๋ียวยะลา, ๑๘) 'โจรใต9'ยิงหนุ>มสาวพิการใบ9ดับ2, ๑๙) คอลัมน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: โจรปา'ไปปbบอมบ+'ใส>บ9าน  และ  ๒๐) โจรใต9แต>งชุดดำ 

อำพรางตัว ถล>มอส.ดับ2ศพ  

๒. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) คาใจพูดจาไม>ดี คว9าปfนกระหน่ำยิง 14 นัด ดับคาที่, ๒) ฆ>าโหดสาวร9านข9าวแกงสุไหงโก-ลก มีดจ9วงแทงอก สายไฟพัดลมรัดคอซ้ำ, ๓) 

อริดักยิงโหดหนุ>มจะนะ รัว 14 นัด ตายสยองคาหมู>บ9าน, ๔) ย9อนรอยโหดโจรซ>อนใต9หลงัคา ป�นรัดคอฆ>าชิงทอง สาวร9านข9าวแกง, ๕) ลูกชายคลั่ง เมายาคว9ามีดไล>แทงพ>อ 
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โดนสวนด9วย 9 มม. ดับคาบ9าน, ๖) คนร9ายโหด! ซิง่จยย.ประกบจ>อยิงหนุ>มโรงงาน14นัดซ9อน, ๗) เค9นสอบผู9ต9องสงสัยส>อเอี่ยวป�นหลงัคา ฆ>าโหดลูกจ9างร9านข9าวแกงโกลก, 

๘) ป�นหลังคาลงมาฆ>า! โจรทมิฬมีดแทงอก สายไฟรัดคอ ชิงทรัพย+ลูกจ9างร9านข9าวแกงโก-ลก, ๙) คนร9ายลอบป�นหลงัคา ฆ>าลูกจ9างร9านอาหารชิงทอง  และ  ๑๐) คอลัมน+: 

เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: ป�นหลงัคาฆ>าสาวเมียนมา  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. ความร5วมมือไทย-มาเลยP ภาพข>าว: เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร: สองประเทศ  

๒. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทP ๑) คอลัมน+: รุ>นใหม>ไฟแรง: 'ทุ>มเท ซื่อสัตย+ และรู9จกัสร9างพันธมิตร' หลกัดำเนินธุรกจิร9อยล9าน 'จักรพันธ+ รัตนเพชร', ๒) 

คอลัมน+: นานาทัศนะคนรกัพระ: ทิว ท>าพระจันทร+ ขยันหมัน่เรียนรู9ดูพระแท9, ๓) คอลมัน+: รุ>นใหม>ไฟแรง: 'ทุ>มเท ซื่อสัตย+ และรู9จกัสร9างพันธมิตร' 

หลักดำเนินธุรกจิร9อยล9าน 'จักรพันธ+ รัตนเพชร', ๔) สาวมิสแกรนด+ประชันชุดว>ายน้ำ, ๕) ว่ิงเทิดไท9องค+ราชันย+ถึงสกลนคร, ๖) คอลัมน+: โลกสองวัย: ศิษย+พระปกเกล9า 

เชิญร>วมกุศล, ๗) แรง! ลูกเกด ซัด! โกโก9 ควรออกมาขอโทษ ปมแชร+ภาพ แคท มิสยูนิเวิร+ส  และ  ๘) กองประกวด Miss Grand Thailand จัดการประกวดมิสแกนด+ 

รอบขวัญใจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต9,  

๓. การศึกษา ๑) ต9มฟlกวิญญาณไก>ผิด ปรับวันละ5พัน ผอ.โรงเรียน, ๒) ภาพข>าว: ปฏิญาณตน, ๓) คอลัมน+: ทางคนทางข>าว: เย่ียม ร.ร.-รพ., ๔) ภาพข>าว: 

แสดงความยินดี, ๕) สพป.ยะลาเขต3ตรวจเย่ียมโครงการอาหารกลางวัน เน9นโปร>งใส-สะอาดครบ5หมู>  และ  ๖) ผู9อำนวยการใหม>ในอาชีวศึกษา,  

๔. กีฬา ๑) คอลมัน+: ย>อยข>าวกีฬา: อุตรดิตถ+-เมืองเลยเจZงไทยลีก4, ๒) 'กเิลน'อึดฆ>าไม>ตาย พลิกเชือดแบงค็อก, ๓) 'สระบุรี'ไม>รอช9าเสรมิตัวต>างชาติ  และ  ๔) 

'กระต>าย'เสมอ'ทีเร็กซ+'แต>ยังทิ้งห>างศึกไทยลีก2,  

๕. การเมือง ๑) บิก๊ตู>หว่ันไทยล>มสลาย ลั่นไม>เพิ่มหน้ีสาธารณะ, ๒) จ>อจัดครม.สัญจรทุกเดือน, ๓) แจง'ธนาธร'บินนอกโต9หนีคดีส>งหลักฐาน'หุ9นสื่อ', ๔) ดับไฟใต9ในทัศนะ 

"มท.2 ป]ายแดง" ได9เวลาฟf�นการเมืองนำการทหาร!, ๕) ป�ดฉากถก'ครม.'ประยุทธ+1นัดสุดท9าย คาด17ก.ค.บิ๊กตู>2ลุยงาน, ๖) เครื่องกำลังร9อน!'บิก๊ตู>'เล็งหอบคณะ 

ออนทัวร+ทกุเดือน, ๗) 'บิ๊กตู>' รบั ถกครม. นัดสุดท9าย  และ  ๘) ประชุมครม.ลุงตู>1นัดสุดท9ายวันน้ี วางแผนประชุมครม.ลุงตู>2สญัจรเดือนละหน,  

๖. การเยียวยา ๑) 'จุฬาราชมนตรี'เย่ียมอสุตาซถูกยิง, ๒) ภาพข>าว: เย่ียมคนเจ็บ, ๓) ภาพข>าว: ให9กำลังใจ, ๔) ร.10พระราชทานตะกร9าสิ่งของแก>ญาติ อส.พลีชีพที่ยะลา, 

๕) โปรดเกล9าฯให9ผู9ว>าฯยะลาพระราชทานพวงมาลาหลวง วางหน9าหบีศพ'อส.'ทีเ่สียชีวิต, ๖) ผู9ว>าฯยะลาอัญเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน9าหีบศพ 'อส.เมืองยะลา', ๗) 
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แม>ทัพภาคที่ 4 พร9อมด9วย ประธานสมาคมแม>บ9านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 4 เปhนประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ อส.ทพ.นพดล ชูพูล สังกัดกองร9อยทหารพรานที่ 

4703 ชุดหน>วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ+ความไม>สงบในพื้นที่  และ  ๘) รองแม>ทัพภาคที ่4 ประธานในพิธีพระราชทานเพลงิศพ ทหารกล9า 

ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ+ความไม>สงบในพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต9 อย>างสมเกียรติ,  

๗. การบำรุงขวัญกำลังพล ผู9ช>วยผบ.ตร.ลงพื้นทีเ่บตง เย่ียมกำลงัพล-มอบนโยบายเสรมิศักยภาพบรกิารปชช.  

๘. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) ภาพข>าว: แสวงบุญ, ๒) ภาพข>าว: แสวงบุญ, ๓) คอลัมน+: ส>วนร>วมสงัคมไทย: พระยาสมันตรัฐบรุินทร+:ผู9แทนฯเมืองสตูลคนแรก, ๔) 

คอลัมน+: ส>วนร>วมสงัคมไทย: พระยาสมันตรัฐบุรินทร+:ผู9แทนฯเมืองสตูลคนแรก, ๕) ภาพข>าว: เทียนพรรษา, ๖) มะริด : ภูมิรัฐประศาสนศาสตร+ข9ามคาบสมทุรไทย, ๗) 

คอลัมน+: ข>าวสั้น: เป�ดงานพบปะมุสลีมะห+ย่ิงใหญ>, ๘) คอลัมน+: เลาะแผง, ๙) 'ตม.นราธิวาส'อำนวยความสะดวกผู9เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ+, ๑๐) สำนักจุฬาราชมนตรี 

จัดงาน'ให9'ครั้งย่ิงใหญ> ตอบแทนการให9คืนสู>สังคม ด9วยแนวคิด'ทุกพื้นที่คือการให9', ๑๑) ท>องเที่ยวโลกกะธรรม: 'พระครปูระโชติรัตนานุรักษ+' กับแรงบันดาลใจในการก>อเกิด 

'โครงการเย่ียมพระพบปะโยม', ๑๒) ทำไมการพูดภาษาถ่ินในสภาจึงเปhนเรื่องฟุ^มเฟfอย, ๑๓) จตช. เปhนประธานพิธีป�ดโครงการศาสนิกสัมพันธ+เพื่อสันติสุข 

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ.2562, ๑๔) คอลัมน+: ตำนานแผ>นดิน: ปลากะพงทะเลสุดยอดปลาสองทะเล, ๑๕) สโลว+ไลฟbในกรุง 'รมิคลองพระโขนง' 

สายน้ำเช่ือมโยงสงัคมพหุวัฒนธรรม, ๑๖) สนามบินนราฯพร9อมดูแลเที่ยวบินพิเศษผู9เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย+, ๑๗) พระกริ่งปวเรศเน้ือดำ, ๑๘) สนามพระ 07/07/62, 

๑๙) ฉก.ทพ.47 ร>วมพิธีทอดผ9าป^าสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการปรับปรงุภูมิทัศน+บรูณะอาคารเสนาสนะ ชํารุดทรุดโทรม ณ วัดบาละ ต.บาละ อ.กาบงั จ.ยะลา, ๒๐) รอง 

ผบ.ฉก.นย.ทร. ร>วมเปhนเกียรติในพิธีส>งและอำนวยพรแก>ผู9ทีเ่ดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ+ นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ประจำป� 2562 (เที่ยวบินที่ 7 ), ๒๑) 

กิจกรรมโครงการ ธรรมะสอนใจ เดินสายถวายบุญ ไหว9พระ 9 วัด, ๒๒) ศปพร.กอ.รมน.ภาค 4 สน.จัดอปุสมบทหมู> เพือ่ถวายเปhนพระราชกุศลฯ, ๒๓) รองผู9ว>าฯ ยะลา 

เป�ดงานสมโภชศาลเจ9าแม>ทับทมิ ครบรอบ 59 ป�, ๒๔) รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 สน. เปhนประธานกิจกรรมไหว9พระสวดมนต+ เน่ืองในวันพระ, ๒๕) รอง 

ผบ.ฉก.นย.ภต. เปhนประธานในการทำพิธีแสดงตนเปhนพุทธมามกะ, ๒๖) ผบ.ฉก.ปlตตานี เป�ดโครงการไหว9พระ 9 วัด สร9างขวัญกำลังใจพุทธศาสนิกชนจงัหวัดปlตตานี, ๒๗) 

จุฬาราชมนตรี ร>วมงานวันพบปะมสุลมีะห+ ครัง้ที่ 14 “หัวใจแห>งสันติภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม”  และ  ๒๘) มทภ.4 พร9อมด9วย 

ประธานสมาคมแม>บ9านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 4 เปhนประธานในพิธียกช>อฟ]าศาลาการเปรียญ ณ วัดมะนาวหวาน(พระอารามหลวง) ต.ช9างกลาง อ.ช9างกลาง 

จ.นครศรีธรรมราช,  

๙. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) คอลมัน+: เป�ดโลกดิจิตอล: 'ซิสโก9-ม.อ.'ชูบุคลากรดิจทิัลดันหาดใหญ>สู>เมืองอัจฉริยะ, ๒) ดีป]า ปl�นเมืองอัจฉริยะภาคตะวันออก, ๓) ดีป]า 
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ปl�นเมืองอจัฉริยะภาคตะวันออก, ๔) 'กรมควบคุมโรค'ผนึกกำลังเครือข>าย ให9วัคซีนป]องกันโรคหัดเด็กทั่วประเทศ, ๕) 'ด9วยแรงแห>งรัก' คีตจินตทัศน+ 

เพื่อรพ.เบตงและเด็กทารกแดนใต9, ๖) 'กรมควบคุมโรค'ผนึกกำลังเครอืข>าย ให9วัคซีนป]องกนัโรคหัดเด็กทั่วประเทศ, ๗) คอลัมน+: เป�ดโลกดิจิตอล: 'ซสิโก9-

ม.อ.'ชูบุคลากรดิจิทลัดันหาดใหญ>สู>เมืองอจัฉริยะ, ๘) 'ด9วยแรงแห>งรกั' คีตจินตทัศน+ เพื่อรพ.เบตงและเด็กทารกแดนใต9, ๙) เมื่อพม>าจบัมือไทย 

เป�ดตัวย่ิงใหญ>'โรงไฟฟามินบู' แหล>งพลังงานแสงอาทิตย+แห>งแรกในเมียนมา, ๑๐) ภาพข>าว: แพทย+เคลื่อนที่, ๑๑) ซสิโก9 จับมือ ม.อ. สร9างโมเดลเมืองอจัฉริยะ, ๑๒) 

คอลัมน+: เรียงคนมาเปhนข>าว: การกุศล, ๑๓) เป�ดโมเดล'ม.สงขลานครินทร+' ต9นแบบ'สมาร+ทซิต้ี'แห>งอนาคต, ๑๔) ภาพข>าว: ด9วยแรงแห>งรัก, ๑๕) นิทรรศการยุวเกษตรกร 

ความสำเรจ็ที่ต9องบอกต>อของ 4-H CLUB, ๑๖) คอลัมน+: ข>าวสดทั่วไทย: นราฯ-ลักนกเงือก, ๑๗) ภาพข>าว: ลูกนกเงอืก, ๑๘) บุกจับแกiงค9านกเงือก-ล>าจากเขาบูโด, ๑๙) 

ภาพข>าว: เมืองอัจฉริยะ, ๒๐) ผวจ.สงขลารบัลกูสมาร+ตซิต้ี ใน'ม.อ.', ๒๑) สาธารณสุขอำเภอเบตง ตรวจคุณภาพสินค9า-อาหาร งานกิง่กาชาดเบตง, ๒๒) 

'บิ๊กป®อก'มอบโล>เกียรติคุณ-รางวัลให9องค+กรร>วมขับเคลือ่นบริหารจัดการขยะ, ๒๓) ล>าแกiงทมิฬ ลั่นกระสุนล9มช9างพลาย ตัดเอางาทั้งสองข9าง, ๒๔) 

'ม.รังสิต'เป�ดตัว'ดัชนีความเหลือ่มล้ำดิจิทลั' ชงรัฐอุดช>องว>างยกระดับคุณภาพชีวิตปชช., ๒๕) สถาบันเศรษฐศาสตร+ มหาวิทยาลัยรังสิตแถลงข>าวและเผยแพร>บทวิเคราะห+ ( 

วันจันทร+ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 )หัวข9อ 'ดัชนีความเหลือ่มล้ำทางด9านชีวิตดิจิทัลของประเทศไทย', ๒๖) 'พันธ+ภิรมย+ ใบหยก' 

จัดละครเพลงการกุศลเพือ่โรงพยาบาลเบตง, ๒๗) ป]า รกุหนัก EEC และ จงัหวัดโดยรอบ ปl�นเมืองอจัฉริยะภาคตะวันออก จัด 'สมาร+ทซิต้ี ไทยแลนด+ โรดโชว+' เมืองชลบุร,ี 

๒๘) ดีป]า รกุหนัก EEC และ จังหวัดโดยรอบ ปl�นเมอืงอจัฉรยิะภาคตะวันออก จัด 'สมาร+ทซิต้ี ไทยแลนด+ โรดโชว+' เมืองชลบุรี ดึงผู9นำเมืองอบรมเข9ม 

ขับเคลือ่นพัฒนาพื้นที่ให9มีศักยภาพอย>างย่ังยืน, ๒๙) นิทรรศการยุวเกษตรกร ความสำเร็จที่ต9องบอกต>อของ 4-H CLUB, ๓๐) ม.รังสิต เป�ดตัว 'ดัชนีความเหลื่อมล้ำดิจิทลั' 

ช้ี 5 จว.กลุ>มวัยชรา เด็ก คนจนเข9าถึงดิจทิัลต่ำ, ๓๑) ซสิโก9ร>วมมือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร+ (ม.อ.) สร9างโมเดลเมืองอัจฉริยะ 

เปhนต9นแบบการพัฒนาเมืองแห>งอนาคตในทุกมิติ, ๓๒) อีกกรณีศึกษาของ'อำนวย' ใช9น้ำมันกัญชารักษามะเรง็ตับระยะสดุท9าย, ๓๓) ป�ดทองหลงัพระฯ จับมือ 

คณะทันตแพทย+ จุฬาฯ ออกหน>วยทำฟlนพระราชทาน เฉลมิพระเกียรติ ร.10 พื้นที่ชายแดนใต9, ๓๔) 'แตZม-ตุiก-ปl�น-ต9อม-

กบ'ข้ึนคอนเสิร+ตการกุศลหาทุนซื้อเครื่องมือแพทย+ให9 รพ.เบตง จ.ยะลา, ๓๕) ผบ.พล.ร.15 พบปะ สมาชิกราษฎรอาสาสมัครพิทักษ+ป^า (รสทป.) พื้นที่ บ.ไอร+บาลอ ม.3 

ต.ช9างเผือก อ.จะแนะ และ พื้นที่ บ.ลีนานนท+ ม.6 ต.สคิุริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส  และ  ๓๖) ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดยะลา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาปรบัทัศนคติ 

เพื่อสนับสนุน แก9ไข ฟf�นฟู เด็กและเยาวชน,  

๑๐. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) ได9มาตรฐานฮาลาลทุกข้ันตอน, ๒) 'ถาวร-นิพนธ+'ถกเอกชนบูมสงขลา, ๓) ศอ.บต.จบัมือภาคีเครอืข>ายเกษตรกร 
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ส>งเสริมปลูกไผ>เศรษฐกิจสร9างรายได9, ๔) มสิแกรนด+น>านได9ขวัญใจแดนใต9, ๕) 77สาวมิสแกรนด+ประชันชุดว>ายน้ำ, ๖) คอลัมน+: ชีพจรทั่วไทย, ๗) คอลมัน+: Insight 

ASEAN: นราธิวาส:โมเดลการพฒันา เศรษฐกจิชายแดน, ๘) คอลัมน+: จบักระแสทั่วไทย: จัดแสดงสินค9าฮาลาล, ๙) สงขลาชู'จะนะ'แม>บทผังเมือง, ๑๐) ภาพข>าว: Biz 

Movement: เป�ดร9านภาคใต9, ๑๑) ย้ิมรบัช9อปป��งออนไลน+บูม 'ลาซาด9า'ลดกลางป�90%, ๑๒) 'ลาซาด9า'ช้ีคนไทยช9อปผ>านมือถือติดอันดับโลก, ๑๓) คอลมัน+: 

จับกระแสทั่วไทย: จัดแสดงสินค9าฮาลาล, ๑๔) กนอ.ลุยเขตศก.พิเศษสงขลาเฟส2, ๑๕) สงขลาชู'จะนะ'แม>บทผงัเมือง, ๑๖) ภาพข>าว: แวดวงทูเดย+: มาตรฐานฮาลาล, ๑๗) 

'บิ๊กแดง'ควง'บิก๊บี้'ลงพื้นที่จ.ยะลา ยกเครดิต'บิ๊กตู>'สร9างสนามบินเบตง, ๑๘) กนอ.ลุยเขตศก.พิเศษสงขลาเฟส2, ๑๙) คอลัมน+: ชีพจรทั่วไทย, ๒๐) 

หว่ัน'ต9นสาคู'สญูพันธุ+แนะฟf�นฟูให9ทัว่ภาคใต9, ๒๑) บิ๊กแดงลงยะลาชูสนามบินเบตงลดปlญหา'ไฟใต9', ๒๒) คอลมัน+: กากกีะสเีขียว, ๒๓) ภาพข>าว: ซอกแซก 108: 

มาตรฐานฮาลาล, ๒๔) ภาพข>าว: ซอกแซก 108: มาตรฐานฮาลาล, ๒๕) กรมทรัพย+สินทางปlญญาจัด'GI MARKET 2019', ๒๖) พาณิชย+'จัดงาน 'หัตถศิลปb ถ่ินแพรไหม' 

ตอกย้ำวิถีไทย, ๒๗) 77มิสแกรนด+สดใสยลความงามชายแดนใต9, ๒๘) แนะเกษตรกรรวมกลุ>มขายน้ำยาง, ๒๙) 77มสิแกรนด+สดใสยลความงามชายแดนใต9, ๓๐) 

แหลมสมหิลาร9อนระอุ! 77สาวงามมิสแกรนด+ฯ เดินอวดโฉมชุดว>ายน้ำเซ็กซี่, ๓๑) ว>าที่มิสแกรนด+ฯ โชว+หุ>นสุดแซ>บทะเลเดือด, ๓๒) อยากให9คนไทยได9เห็น ยืนยันจาก แพม 

นางงามหุ>นเผ็ด, ๓๓) ไทยนิยมย่ังยืน..เสริมแกร>งสหกรณ+การเกษตรเกษตรวิสัย สร9างแก9มลิงยักษ+เกบ็ชะลอข9าวหอมมะลิทุ>งกุลาร9องไห9, ๓๔) 'ถาวร'ควง'นิพนธ+'ฟlงความเห็น 

สร9าง'มอเตอร+เวย+ ท>าเรือน้ำลึก'แก9พืชผลตกต่ำ (คลิป), ๓๕) 'ถาวร-นิพนธ+'ขนทีมส.ส.หารือภาคเอกชนในสงขลาพรุ>งน้ี รบัฟlงข9อเสนอแนวพฒันาสงขลา, ๓๖) เรือนร>างงาม 

ทีมมสิแกรนด+ สวยหลายสไตล+, ๓๗) บิก๊แดงลงยะลา ชูสนามบินเบตง ลดปlญหา'ไฟใต9', ๓๘) เอกชนจีนทุ>ม 700 ล9าน ผุดโรงงานแปรรูปทุเรียนชายแดนใต9, ๓๙) 

ร9อนแรงกว>าภูเขาไฟระเบิด 77 มิสแกรนด+ อวดอึม๋แรงมากๆ, ๔๐) ภาพข>าว: ธุรกิจห9าดาว ฉลองเป�ด Five Star Salam จ.ยะลา สาขาแรกในสามจงัหวัดภาคใต9 

สร9างอาชีพ-รายได9 ให9ชาวมุสลิม, ๔๑) บัตรคนจนรูดปfµดไม>สะดุด รัฐบาลใหม>มเีงินใช9 1.2 ล9านล9านบาท, ๔๒) MOU เกาหลีใต9รบัซือ้'ไม9ไผ>เศรษฐกจิ' 21 ป�  และ  ๔๓) 

โรงงานแปรรูปยางใต9วูบป�ดกจิการ Q2 บาทแข็ง-สตiอกล9น-จีนชะลอซื้อ,  

๑๑. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยPสิน ๑) คอลัมน+: เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร, ๒) ภาพข>าว: เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร: สสีันใต9, ๓) คอลมัน+: 

เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: สัง่ล>าขบวนการค9ามนุษย+, ๔) คอลมัน+: ข>าวสั้น: สกัดจับรถขนแรงงานเถ่ือน, ๕) ผู9การยะลาสั่งเข9มสกัดคาร+บอมบ+, ๖) ภาพข>าว: ทวงคืน, ๗) 

มทภ.4ทวงคืนพื้นทีส่าธารณะสมุย, ๘) คอลัมน+: ข>าวสั้น: สกดัจับรถขนแรงงานเถ่ือน, ๙) ป�ดล9อม4คนร9ายโหดยิงหัวผัวเมียใบ9, ๑๐) ป�ดล9อม4คนร9ายโหดยิงหัวผัวเมียใบ9, 

๑๑) 'บิก๊ป]อม'นำถกนโยบายมั่นคง กอ.รมน.เตรียมรับไม9ต>อคสช., ๑๒) 'บิก๊ป]อม'นำถกนโยบายมั่นคง กอ.รมน.เตรียมรบัไม9ต>อคสช.๑๓) 

แม>ทัพภาคที่4ลุยจัดระเบียบเกาะสมุย, ๑๔) เร>งขยายผลจบักุมขบวนการค9ามนุษย+ข9ามชาติ, ๑๕) เป�ดเส9นทางขบวนการค9ามนุษย+ข9ามชาติ, ๑๖) 
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พบศพกลุ>มก>อความไม>สงบที่ยิง 2 ผัวเมียเปhนใบ9เสียชีวิต, ๑๗) คอลัมน+: ข>าวสั้น: ดีเอ็นเอมัดคนร9ายยิงชาย-หญงิใบ9, ๑๘) ไล>ล>า-รวบแกiงขนแรงงานต>างด9าว, ๑๙) ภาพข>าว: 

ค9ามนุษย+, ๒๐) รวบแกiงสัง่มือถือหนุนป^วนใต9 - ทลายฐานทุ>งยางแดงยึดกระสุนระเบิด, ๒๑) พบศพคนร9ายฆ>าสามีภรรยาใบ9 นอนตายซุกพงหญ9าหลงัปะทะ, ๒๒) 

กอ.รมน.ภ.4โต9จัดฉากฆ>า มือยิงผัวเมียใบ9ปlตตานี, ๒๓) ผบ.ทบ.ลงใต9กลางสถานการณ+ร9อน โผล>ดูสนามบินเบตง!, ๒๔) คอลัมน+: ข>าวสดทั่วไทย: ปlตตานี-เร>งคลีล่อบยิง, 

๒๕) แม>ทพั4ลุยปราบยา-รุกป^าสมุย, ๒๖) ภาพข>าว: พ9นนรก, ๒๗) 'ตม.พังงา'จบัเพิ่มเมียนมา โยงแกiงค9ามนุษย+ลอบขนต>างด9าวใส>รถป]ายแดง, ๒๘) 

ล>า'โจรใต9'เหี้ยมยิง'คู>รักใบ9'ดับ2ศพ ไล>ต9อนจบัรัศมี500ม., ๒๙) ตำรวจปlตตานีปะทะเดือดคนร9าย หลังก>อเหตุยิงราษฎรเสียชีวิต2ราย, ๓๐) กอ.รมน.ภาค4สน.แจงคืบหน9า! 

จนท.ปะทะเดือดคนร9ายยิงชาวบ9าน2ศพ, ๓๑) คืบหน9าฆ>า'อส.'ฉกปfน2กระบอก จัดชุดไล>ล>า 6 โจรใต9ถล>มป]อมชรบ.ยะลา, ๓๒) 

กกจ.ขอเวลาตรวจสอบปม'แรงงานพม>า'โดนลอยแพที่สงขลา, ๓๓) '41ต>างด9าว'ชีวิตรันทด เหย่ือ'ค9ามนุษย+'นอนซ>อนตัวในป^า, ๓๔) 'บิ๊กป]อม'สัง่ไล>ล>าโจรใต9รมุยิง อส.-

ชาวบ9าน, ๓๕) 'คลิป'ไล>ล>าป�คอัพป]ายแดง ลอบขนต>างด9าวเถ่ือน อัดแน>นเต็มรถ รับค>าหัว1พัน, ๓๖) ผู9การยะลาสั่งป�ดเมืองหว่ัน'มะดารี'ป^วนคาร+บอมบ+, ๓๗) 'กอ.รมน.ภาค 

4 ส>วนหน9า' ยันที่ต9องช้ีแจงเพื่อกันบิดเบือน หลังถูกร9องให9งดแสดงความเห็น, ๓๘) ขนกำลังไล>ล>า โจรใต9อำมหิต ยิงดับ'คูรั่กใบ', ๓๙) พบศพโจรใต9ที่ลอบยิงคู>รักใบ9 

หนีไปนอนตายกลางป^าในยะหริ่ง, ๔๐) ตร.ปlตตานีจ>อขอหมายจับ 1 ใน 4 คนร9ายยิงคู>รักคนใบ9 พบโยงคดียิง จนท., ๔๑) ผู9การปlตตานีเตรียมขอหมายจับ 2 ใน 3 

คนร9ายยิงผัวเมียคนใบ9ตาย 2 ศพ, ๔๒) ตร.สงขลาจบัชาวเมยีนมาเหย่ือค9ามนุษย+ 41 คน พบนอนกลางป^าสภาพอิดโรย, ๔๓) 'อุซตาสปอเนาะพ>อมิ่ง' ได9รบัการปล>อยตัว, 

๔๔) 'ประวิตร'สั่งเข9าหาปชช.พูดคุยมากข้ึนลดเหตุป^วนใต9, ๔๕) 'ประวิตร' ไม>ห>วง 'ประยุทธ+' ถูกสอบคุณสมบัติ ปlดตอบร>วมรัฐบาลใหม> (คลปิ), ๔๖) คอลมัน+: ตีโฉบฉวย: 

'ข>าวลือ'ที่มีประสิทธิภาพ, ๔๗) กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9า ยืนยัน "ช้ีแจงข9อเทจ็จริงเบื้องต9นไม>ใช>บทสรปุในกระบวนการยุติธรรม", ๔๘) ศูนย+บริการโทรศัพท+มือถือ 

ลงพื้นที่ออกให9บริการประชาชน ให9ลงทะเบียนซิมการ+ด ตามนโยบาย กสทช., ๔๙) กองทัพภาคที่ 4 จัดการแข>งขันกองทหารเกียรติยศระดับกองทัพภาคที่ 4 

ประจำป�พทุธศักราช 2562, ๕๐) ผบ.ฉก.ทพ.47 ร>วมกับ ประชาชน และนักเรียนเอกชนสอนศาสนาในพื้นที่ ร>วมกจิกรรมต>อต9านความรุนแรง ร>วมละหมาดฮายัต 

เพื่อขอพรให9เกิดความสันติสุขในพื้นที่, ๕๑) รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน.เปhนประธานการตรวจเย่ียมและป�ดการฝ·กทบทวนกำลังประจำถ่ิน (อส.) และกำลังประชาชน 

ของหน>วยในพื้นที่ ฉก.สงขลา, ๕๒) พบศพกลุ>มก>อความไม>สงบที่ยิง 2 ผัวเมียเปhนใบ9เสียชีวิต, ๕๓) ผบ.ฉก.ยะลา ตรวจความพร9อม อส.ชคต. ในพิธีสวนสนาม, ๕๔) 

รองแม>ทัพภาคที่ 4 เปhนประธานป�ดการฝ·กทบทวนกองกำลังประจำถ่ิน และกำลังภาคประชาชน จ.นราธิวาส ประจำป� 2562, ๕๕) กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9า 

แถลงความคืบหน9ากรณีเจ9าหน9าที่ปะทะเดือดกลุ>มคนร9ายก>อเหตุยิงชาวบ9านเสียชีวิต 2 ศพ, ๕๖) พลเอก อภิรักษ+ คงสมพงษ+ ผู9บัญชาการทหารบก พร9อมคณะ 

เดินทางปฏิบัติภารกจิในการตรวจเย่ียมและติดตามผลการปฏิบัติงานของหน>วยในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต9  และ  ๕๗) มทภ.4 
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ปhนประธานการประชุมติดตามการดำเนินงาน และสรปุผลการปฏิบัติงานของ กกล.รส.ทภ.4 ในพื้นที่ เกาะสมุยเกาะพะงนั และเกาะเต>า จังหวัดสุราษฎร+ธานี,  

๑๒. กระบวนการยุติธรรม ศาลปกครองยะลานำชาวบ9านเข9าถึงบริการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

20 

 ๔.๒ ระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต5อสถานการณP จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จาก ๒.๔๑ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๒๙ 

มิ.ย. ๖๒-๕ ก.ค. ๖๒) เปhน ๒.๑๘ ในสัปดาห+น้ี ) ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

21 

๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต5างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๖ – ๑๒ ก.ค. ๖๒ 

       รายงานข>าวเกี่ยวกับจงัหวัดชายแดนภาคใต9ในสื่อต>างประเทศเกือบทั้งหมดรายงานโดย Bernama สำนักข>าวของทางการมาเลเซีย ซึ่งมรีายงานเหตุรุนแรงหลาย

เหตุการณ+ คือ เหตุผู9ก>อความไม>สงบ ๖ คนใช9มอเตอร+ไซค+เปhนพาหนะใช9อาวุธปfนสงครามกราดยิงใส> อส.ชรบ. ในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา เปhนเหตุให9 อส.เสียชีวิต ๒ คน และ

เหตุคนร9ายใช9อาวุธปfนยิงใส>สามีภรรยาหูหนวกเสียชีวิตขณะขับมอเตอร+ไซค+กลับบ9าน เหตุเกิดในพื้นที่ อ.ยะหริ่ง จ.ว.ป.น. ต>อมาเจ9าหน9าที่ตำรวจ/ทหารได9พบศพคนร9าย

เสียชีวิตจากการปะทะกบัเจ9าหน9าที่ตำรวจ ไม>ห>างจากที่เกิดเหตุ อย>างไรก็ตามไม>พบการนำรายงานข>าวเหตุการณ+รุนแรงของ Bernama ไปเผยแพร>ในสือ่ภาษาอังกฤษ 

      ประเด็นอื่นๆ ทั้งหมดพบในสื่อมาเลเซีย เปhนรายงานข>าวเกี่ยวกับผู9อพยพ และ เหย่ือขบวนการค9ามนุษย+ ซึ่งมหีลายช้ินที่สะท9อนว>าขบวนการค9ามนุษย+ที่ใช9เส9นทางผ>าน

จังหวัดชายแดนภาคใต9เพื่อหาทางลกัลอบเข9าประเทศมาเลเซียยังมีอยู> และ ความพยายามของชาวมุสลิมโรฮิงญาทีจ่ะอพยออกจากรัฐยะไข>ไปหาโอกาสที่ดีกว>ายังมีอยู>

เช>นกัน มีรายงานว>าเจ9าหน9าที่ทางการพม>าได9จับกมุตัวชาวมุสลมิ ๖๐ คนที่ชายฝl�งในรัฐยะไข>ใกล9กับเรอืประมงที่คาดว>าเตรียมใช9อพยพออกจากประเทศเมียนมาร+มุ>งหน9า

มาเลเซีย หรือ อินโดนีเซีย ขณะเดียวกันมรีายงานข>าวตำรวจไทยจบักุมผู9หลบหนีเข9าเมืองชาวเมียนมาร+ที่สวนยางพาราใน อ.จะนะ จ.ว.ส.ข. สันนิษฐานว>าขบวนการค9า

มนุษย+นำมาปล>อยไว9ก>อนหาทางลกัลอบนำไปที่ชายแดนเพือ่ลักลอบเข9าประเทศมาเลเซียต>อไป นอกจากน้ียังมกีารจับกมุคนไทยสองคนขณะขับรถยนต+ลักลอบนำชาวเมียน

มาร+ ๘ คนไปที่ชายแดนมาเลเซีย ทางด9าน พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสด์ิ จเรตำรวจแห>งชาติ เป�ดเผยว>า ในรอบ ๖ เดือนแรกของป�น้ีได9ช>วยเหลอืเหย่ือขบวนการค9ามนุษย+ทัง้สิ้น

กว>า ๑ พันคน และ จับกุมผู9ต9องหาในคดีมีพฤติกรรมการค9ามนุษย+อีก ๑๕๐ กว>าคน 

 

๕.๑ รายงานข>าวเหตุการณ+ความรุนแรง สำนักข>าว Bernama รายงานเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคมว>า เมื่อว>าประมาณบ>ายโมง ๔๐ นาที ที่บ9านต9นชด อ.เมืองยะลา ขณะที่อส.

ชรบ.กำลังปฏิบัติหน9าทีท่ี่ด>านตรวจ มีคนร9าย ๖ คนใช>มอเตอร+ไซค+เปhนพาหนะ ใช9อาวุธปfนสงครามกราดยิงใส> อส.ชรบ. เปhนเหตุให9อส. ๒ คนสียชีวิตในที่เกิดเหตุ หลังจาก

น้ันคนร9ายได9ชิงอาวุธปfนประจำตัวของอส.ไปจำนวน ๒ กระบอก 

 

(Two voluntary members were killed and two others including a civilian were injured when a group of men opened fire on them while they 

were on duty at a security post at Kg Ton Chod in Yala, Southern Thailand, today. 

In the 1.40 pm (local time) incident, six armed individuals on motorcycles fired random shots towards the security post. 
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Mueang District Criminal Investigation assistant police chief, Captain Chaiyuth Laekman said the two volunteers died on the spot. 

“The suspects also fled with the victims’ HK33 and AK-120 rifles," he said. 

After opening fire, he said the suspect also scattered nails on the roads heading towards the location to slow down police and hospital 

personnel’s arrival to the site. 

The injured were taken to Yala Hospital for further treatment, he said.) 
 
 
ที่มาข9อมลู ;http://www.bernama.com/en/news.php?id=1743469 

 

๕.๑.๑ วันที่ ๙ กรกฎาคม Bernama รายงานว>า เกิดเหตุคนร9ายใช9อาวุธปfนสามีภรรยาหหูนวกขณะขับมอเตอร+ไซค+กลบัจากโรงพยาบาลปlตตานี กลบับ9านพกัที่อ.ปานาเระ 

ขณะที่ขับมอเตอร+ไซค+มาถึงจุดเกิดเหตุในเขตอ.ยะหริง่ เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. คนร9ายได9ใช9อาวุธปfนยิงสาสามีภรรยาคู>น้ีเปhนเหตุให9สามีเสียชีวิตคาที่ ส>วนภรรยาเสียชีวิต

ที่โรงพยาบาลอ.ยะหริง่ คนร9ายใช9อาวุธปfนย่ิงใส>ตำรวจขณะหลบหนีด9วย อย>างไรก็ตามไม>มรีายงานผู9ได9รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

(A deaf and mute husband and wife couple, who were returning home after obtaining treatment at the hospital, were shot dead in Pattani, 

southern Thailand today. 

The couple were riding a motorcycle home in Panare, Pattani from the Pattani Hospital in the incident at Kampung Tolang, Pattani-Narathiwat 

Road at about 1.30 pm (local time). 

Yaring district police chief, Col. Pol. Mustafa Manik said that the victims, Rachawud Keawsi, 36, was shot in the chest and died at the scene 

while his wife, Supassorn Pajjimanon, 28, was shot in the chest and head and died at the Yaring Hospital. 

He said that the victims were shot by a group of men wearing masks. 

“The group also shot at the police who turned up at the scene when they were fleeing the area. But no one was hurt or killed in the 

shootout,’’ he added.) 
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ที่มาข9อมลู ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1744229 

 

๕.๑.๒ Bernama รายงานเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม อ9างคำแถลงของพ.อ.ปราโมทย+ พรหมอินทร+ โฆษกกอ.รมน.ภาค ๔ สน. ระบุว>า เจ9าหน9าที่ได9พบศพคนร9ายทียิ่งสามี

ภรรยาหหูนวกเสียชีวิต โดยสันนินนิษฐานว>า นายอาหะมะ มะอัต คนร9ายเสียชีวิตต้ังแต>วันที่ยิงปะทะกับตำรวจเมื่อวันที ่๙ กรกฏาคม และศพถูกเพื่อนนำมาไว9ที่ชายป^า 

คนร9ายเปhนผู9ต9องหาตามหมายจบัคดีอาญา ๒ หมายจับ มีภูมิลำเนาอยู>ในอ.ยะหริ่ง 

ในที่เกิดเหตุตำรวจยังพบมอเตอร+ไซค+อกีหน่ึงคัน ขณะน้ีตำรวจกำลังติดตามจบักุมผู9ต9องหาทีห่ลบหนีอกี ๓ คน 

(A suspect in the shooting two days ago of a deaf and mute married couple in Pattani, southern Thailand was found dead yesterday. 

Thai Army Region 4 spokesman Col Pramote Prom-in said the body of the suspect identified as Ahamad Maat from Kg Baloi, Yaring, Pattani was 

found in the forest at Kg Saban, about three kilometres from the murder scene at 4 pm (local time). 

“The suspect is believed to have died in a shootout with police on the day of the incident (July 9) and was carried to the forest by a friend," 

he told a media conference here today. 

According to him, the suspect had two arrest warrants issued by the Pattani court. 

Pramote said police also found two motorcycles believed to belong to the suspects. Both machines had earlier been reported missing in 

Pattani. 

“Police are still tracking down three other suspects. They are believed to be hiding in the area near the scene," he said.) 

 

ที่มาข9อมลู ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1745173 
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๕.๑.๓ Bernama รายงานเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ว>า ได9เกิดเหตุคนร9ายจุดระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนัก ๑๐ กิโลกรมั จุดชนวนด9วยวิทยุสื่อสารลอบทำร9ายอาสาสมัคร ขณะ

ขับมอเตอร+ไซค+ตรวจเส9นทางรักษาคสวามปลอดภัยให9กับคร ูเหตุเกิดที่บ9านบันนังสาเรง อ.เมืองยะลา เมือ่เวลาประมาณ ๗.๕๐ น. 

แรงระเบิดทำให9อส.ทัง้สามคนได9รับบาดเจ็บถูกนำตัวเข9ารบัการรกัษาที่โรงพยาบาลยะลา 

 

(A bomb explosion injured three road-safety volunteers on duty in the Benang Sareng mukim in Muang here today, according to the police. 

Muang District Police assistant chief, Police Capt Kijsupa Jareuenporn, said the explosion occurred at 7.50 am (8.50 am in Malaysia) at a road 

leading to a school in Kg Berangan. 

She said a police investigation revealed that the 10-kg home-made bomb was in a metal box placed by an electric pole and triggered with a 

walkie-talkie. 

“Two motorcycles of the victims were damaged in the explosion,” she said, adding that the volunteers were rushed to the Yala Central 

Hospital.) 

 

ที่มาข9อมลู ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1745512 

 

๕.๒ Bernama รายงานเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคมอ9างคำให9สมัภาษณ+ของพล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสด์ิ จเรตำรวจแห>งชาติ เป�ดเผยว>า ตำรวจได9ให9ความช>วยเหลือเหย่ือขบวน

การค9ามนุษย+ ๔๑ คน เปhนมุสลิมโรนฮงิญา ๒๒คน เปhนชาวเมียนมาร+ ๑๙ คน ขณะหลบซ>อนตัวอยู>ในป^าทีบ่างกล่ำ จ.สงขลา 

และในเช9าวันที่ ๙ กค.ตำรวจ ได9จับกมุรถยนต+ที่นำพาชาวเมยีนมาร+ซุกซ>อนมาในรถจำนวน ๘ คน ที่อ.รัตตภูมิ จ.สงขลา 

ผู9ต9องสองคนที่เปhนคำนนำพาชาวต>างด9าวให9การรบัสารภาพว>ารับจ9างนำพาคนเมียนมาร+มาที่จ.สงขลา ได9 ๑๐ ครั้งแล9ว โดยได9ค>าจ9างนำพาชาวต>างด9าวคนละ ๑,๑๐๐ บาท 

(Thailand police saved 49 victims of human trafficking, including a four-year-old, in Songkhla, believed to be smuggled into Malaysia. 

Child Protection, Women, Family and Human Trafficking Centre director, General Sucheras Theerasawat said the police managed to rescue eight 
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Myanmar nationals in a multi-purpose vehicle (MPV) in Rattanaphum District, Songkhla at about 6 am (local time) yesterday. 

He said all the victims were hidden in the back of the MPV, believed to be smuggled into Malaysia. 

"Police arrested another two locals including a woman, who was the driver of the MPV. 

"They admitted to have sent Myanmar nationals to Songkhla at least 10 times before being smuggled into Malaysia for a fee of 1,100 baht 

(RM100) per person," he said when contacted. 

Meanwhile, Suchat said the Thai police also saved 41 people, 22 Rohingya including a child and 19 Myanmar Muslims hidden in the forest in 

Bang Klam, Songkhla on Sunday.X 

 

ที่มาข9อมลู ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1744255 

 

๕.๒.๑ Bernama รายงานอ9างคำให9สมัภาษณ+ของพล.ต.อ.สชุาติ ธีระสวัสด์ิ จเรตำรวจแห>งชาติ เป�ดเผยว>าในหกเดิอนแรกของป� ๒๕๖๒ ตำรวจได9ให9ความช>วยเหลือเหย่ือ

ขบวนการค9ามนุษย+กว>า ๑,๐๐๐ คน เกือบทัง้หมดมาจากเมยีนมาร+และมีผู9อพยพชาวโรฮงิญารวมอยู>ด9วย ขณะเดียวกันก็มีการจับกุมผู9ต9องหาคดีค9ามนุษย+จำนวน ๑๕๑ คน 

พล.ต.อ.สุชาติ บอกว>า ปlญหาการค9ามนุษย+ครึ่งแรกของป� ๒๕๖๒ รุนแรงกว>าป�ก>อน 

เมื่อวันที่ ๑๒ กค.ตำรวจได9ช>วยเหลือเหย่ือค9ามนุษย+ชาวเมียนมารณกลุ>มหน่ึงที่ถูกนำตัวมาทิง้ไว9ที่สวนยางพาราแห>งหน่ึงในอ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อรอสบโอกาสลักลอบนำพา

ไปที่ชายแดนเพื่อลกัลอบเข9ามาเลเซียต>อไป 

และเมือ่วันที่ ๙ กค. ตำรวจได9จับกมุตัวชาวเมียนมาร+ ๗ คนขณะพยายามลักลอบข9ามพรมแดนเข9ามาเลเซีย 

(Thai police have rescued more than 1,000 victims of human trafficking from Myanmar, including Rohingya refugees, who are mostly to be 

smuggled into Malaysia, in the first six months of this year. 

 

Director of Child Protection, Family and Human Trafficking Centre, General Suchart Theerasawat, the authorities had also arrested 151 suspects 
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involved in human trafficking during the same period. 

”Human trafficking activity had been on the rise this year compared to the same period last year. Thai police will definitely intensify efforts to 

fight the syndicate involved in this activity,” he said. 

 

Yesterday, a group of victims from Myanmar, including seven women were rescued by the police during an operation in a rubber estate in 

Kampung Thungsan in Chanong, Songkhla. 

 

A police spokesman said initial investigations found that all the victims aged 14 to 50 would be divided into six groups before being smuggled 

into Malaysia in stages. 

“The victims will be smuggled into Malaysia through several rat routes on the Thailand-Malaysia border,” he said. 

On July 9, Thai police had also arrested seven Myanmar nationals in Muangkong, Hatyai, for trying to enter Malaysia illegally. 

 

ที่มาข9อมลู;http://www.bernama.com/en/news.php?id=1745815 

https://www.malaysiakini.com/news/483652 

 

๕.๒.๓ The Star รายงานเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม อ9างคำพูดของเจ9าหน9าทีเ่มียนมาร+ในรัฐยะไข> ระบุว>าเจ9าหน9าที่ได9จบักุมตัวชาวมุสลิม ๖๐ กว>าคนที่ชายฝ��งรมิมหาสมุทร

อินเดีย โดยทั้งหมดถูกจับกมุใกล9กับเรือที่เตรียมใช9เดินทางหลบหนีออกจากประเทศเมียนมาร+ โดยใช9เส9นทางผ>านน>านน้ำไทยเข9าประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย 

(More than 60 people were found stranded near a boat in Myanmar’s Rakhine state, an official said, as a trafficking route for persecuted 

Rohingya Muslims appears open for business despite a crackdown. 

Each year thousands of Rohingya and stateless Bangladeshis try to reach Malaysia or Indonesia by sea. 
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But boatloads commonly wash up on the shores of Myanmar or Thailand, especially in the treacherous conditions brought by the monsoon 

season. 

Sixty-three “Muslims” were found early Sunday and taken to a nearby police outpost, district administrator Soe Aung said from northern 

Rakhine’s Maungdaw township. 

Myanmar officials do not recognise the Rohingya as an ethnic group and refer to them as Bengalis or Muslims from Rakhine state.) 

 

ที่มาข9อมลู; https://www.thestar.com.my/news/regional/2019/07/10/dozens-of-boat-people-found-stranded-in-rakhine/ 

 

 
 
 
 
 

 

 
 


