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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๑๑ - ๑๗ พ.ค. ๖๒ พบว>า มีข>าวเชิงบวก ๒๒๔ ข>าว จากที่มี 

๑๗๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๔ - ๑๐ พ.ค. ๖๒) ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกับ จชต. มีข>าวเชิงลบ ๑๔ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๒๘ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๔ - ๑๐ พ.ค. 

๖๒)  

          ประเด็นข5าวเชิงลบ ได*แก5 

          เหตุร*ายรายวัน: ๑) บึ้ม ๖ จุดยะลา รับเปWดเทอม และ ๒) บันนังกูแวเดือดอีก? ยิงถล>มรถ ผญบ. เมียดับ ลูกสาว ๒ คนบาดเจ็บ 

 ประเด็นข5าวเชิงบวก ได*แก5 

๑) ยาเสพติด: ๑) แม>ทัพ ๔ แถลงจบัเครือข>ายยาบ9า, ๒) ผงะ! ยาเสพติดล็อตใหญ>ไหลลงจังหวัดภาคใต9, ๓) ทหารกวาดล9าง ๒ แก`งค9ายาปaกษ+ใต9 และ ๔) ลุยดับ

ไฟใต9-ยึดปdนสงคราม 

๒) การศึกษา: นิทรรศการ 4 ปfศึกษา พัฒนาชายแดนใต9 

๓) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยPสิน: ๑) รู9ตัวสบืฯ ภาค ๙ อุ9มรีด'สตท.'ฟaนวินัย-อาญา, ๒) ทภ.๔ อบรมทหารพรานหญงิ, ๓) คนร9ายยิงปะทะตำรวจ

ที่สายบรุี, ๔) 'มทภ.๔' สั่งคลี่คดียิงถล>ม 'ผญบ.', ๕) จับนายหน9าลอบส>ง ๒๗ พม>า, ๖) สงขลาผนึกปlองรุกปmาสะบ9าย9อย, ๗) ทลายสรุาเถ่ือนขายออนไลน+, ๘) จนท.จับกมุ

ขบวนการลกัลอบค9ามนุษย+ข9ามชาติ ล>าสุดใช9วิธีขนส>งทางไปรษณีย+ไทย, ๙) ศาลสัง่จำคุกเพิ่ม ๒๐ ปf 'พล.ท.มนัส' รวม ๔๗ ปf คดีฟอกเงิน-ค9ามนุษย+โรฮงิญา, ๑๐) เปWดเรียน

วันแรกชายแดนใต9คึกคัก เฝlาระวังเข9มปลอดภัย และ ๑๑) ปฏิบัติการเชิงรกุ รับรอมฎอน 

๔) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ศอ.บต. ดึงนักลงทุนจีนทุ>ม ๗๐๐ ล9าน 

 จากสถานการณ+ข>าวดังที่กล>าวข9างต9น ส>งผลให9การรับรู9เชิงบวกทีม่ีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพิ่มข้ึน จาก ๒.๘๔ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๑ - ๑๗ พ.ค. ๖๒) 

เปtน ๓.๑๕ ในสปัดาห+น้ี  ในมิติของแนวโน9มการรบัรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่

 

 

 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

2 

 ในส5วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต5างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๑๑ – ๑๗ พ.ค. ๖๒ ดังน้ี 

            ประเด็นข>าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9ที่มีการรายงานในสื่อต>างประเทศทัง้สือ่มาเลเซีย และสื่ออเมริกัน คือ แถลงการณ+ลาออกจากตำแหน>งหัวหน9าคณะผู9

เจรจาสันติสุขของกลุ>มผู9เห็นต>างจากรัฐ คือ มาราปาตานี ของ สุกรี ฮาร ีซึ่งโฆษกมาราปาตานีช้ีแจงว>าเปtนเหตุผลเกี่ยวกบัสุขภาพ ขณะที่นักวิชาการผู9เช่ียวชาญปaญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต9 ผศ.ศรีสมภพ จิตภิรมย+ศรี เช่ือว>า เปtนปaญหาภายในของมาราปาตานี 

       สื่อมาเลเซีย รายงานการไต>สวนสอบปากคำพยานเหตุการณ+การค9นพบค>ายกักกันเหย่ือขบวนการค9ามนุษย+มสุลิมโรฮิงญา ที่ Wang Kelian ในรัฐเปอร+ลสิ ใกล9

พรมแดนไทยด9านอำเภอสะเดา จ.สงขลา มีข9อมลูสำคัญทีเ่กีย่วกับความมั่นคงคือ แนวพรมแดนไทย-,มาเลเซีย ที่ติดกับรฐัเปอร+ลสิ ระยะทาง ๑๐๖ กิโลเมตร มีแนวเขตที่

เปtนรฐัลวดหนามเพียง ๕๐ กิโลเมตร  

       ที่ อ.รัตตภูม ิจ.สงขลา เจ9าหน9าที่ตำรวจต้ังด>านตรวจพบรถบรรทุกของบริษัทไปรษณีย+ไทยลักลอบขนชาวพม>าหลบหนีเข9าเมืองผิดกฎหมาย ๑๓ คน นำไปส>ง

ปลายทางที่ อ.หาดใหญ> เพื่อพักรอจังหวะลักลอบเดินทางเข9ามาเลเซียด9าน อ.สะเดา 

       สื่อมาเลเซีย รายงานว>า ชาวมาเลเซียเดินทางเข9ามาหาซื้อพลุ และปะทัด ดอกไม9ไฟ ใน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เพือ่ฉลองในช>วงเทศกาลถือศีลอด แม9ว>าทางการไทยไม>

อนุญาตให9ขายก็ตาม แต>ผู9ขายทีส่ื่อมาเลเซีย เรียกช่ือ “ก`ะดา” บอกว>า รู9ว>าผิดกฎหมายแต>ก็ขายเพราะสร9างรายได9ช>วงรอมฎอน 

       รองผู9ว>าราชการจังหวัดนราธิวาส ช้ี การพฒันาเศรษฐกิจคือหน่ึงในมาตรการแก9ไขปaญหาความรุนแรงใน จชต. 
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๒. ผลการวิเคราะหPสารสนเทศด*านการประชาสมัพันธP ประจำวันท่ี ๑๑ – ๑๗ พ.ค. ๖๒ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข5าวเชิงบวก และประเด็นข5าวเชิงลบ 
 

 
ในช>วงวันที่ ๑๑ - ๑๗ พ.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงบวก (เส9นทึบสีเขียว) ๒๒๔ ข>าว จากที่มี ๑๗๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๔ - ๑๐ พ.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะ

สีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกับ จชต. (เส9นทบึสีแดง) มีข>าวเชิงลบ ๑๔ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีม่ี ๒๘ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๔ - ๑๐ พ.ค. 

๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (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/ปh จำนวนข5าวเชิงบวก (1) จำนวนข5าวเชิงลบ (2) ค5าสัดส5วน (3)=(1)/(2) 

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 

2019-05-11 25 3 8.33 

2019-05-12 25 0 25 

2019-05-13 43 1 43 

2019-05-14 55 0 55 

2019-05-15 28 2 14 

2019-05-16 21 2 10.5 

2019-05-17 27 6 4.5 

 32 2.29 13.97 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ5งเล็ง ในช5วงวันท่ี ๑๑ – ๑๗ พ.ค. ๖๒ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ไม>มีทั้งข>าวเชิงบวก และข>าวเชิงลบ ทั้งในสัปดาห+น้ี และในสปัดาห+ที่แล9ว (๔ - ๑๐ พ.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ีทั้งข>าวเชิงบวก และข>าวเชิงลบ ในประเด็น

การพูดคุยเพือ่สันติสุข มีแนวโน9มต่ำค>อนข9างที ่
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๑๑ - ๑๗ พ.ค. ๖๒ มีข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๘ ข>าวจากที่มี ๑๕ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๔ - ๑๐ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) บึ้ม ๖ จุดยะลา รบัเปWดเทอม และ ๒) บันนังกูแวเดือดอีก? ยิงถล>มรถ ผญบ. เมียดับ ลูกสาว ๒ คนบาดเจ็บ 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๑๑ - ๑๗ พ.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงบวกในประเด็นการเมอืงเกี่ยวกับ จชต. ๔ ข>าว จากที่มี ๘ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๔ - ๑๐ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มี

แนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีข>าวเชิงลบ ๑ ข>าวในสปัดาห+น้ี จากที่ไม>มีข>าวในสปัดาห+ที่แล9ว (๔ - ๑๐ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ๒๐ คน (เคย) ทำงานชายแดนใต9ได9ใส>ช่ือเปtน ส.ว. จับตารือ้ "ผู9แทนพเิศษ-ทมีพูดคุย" และ ๒) หน.ปชป.ตามคาดอู`ดด9าลิ่วลุ9นต>อ

จับข้ัวต้ังรฐับาล ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> บทความพิเศษ: ทิ้งทวน ครม. : กรณีจะนะ'เมืองต9นแบบอุตสาหกรรมก9าวหน9าแห>งอนาคต'ปaญหาและทางออก  
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยPสิน 

 
ในช>วงวันที่ ๑๑ - ๑๗ พ.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๗๒ ข>าว จากที่มี ๒๐ ข>าวในสัปดาห+ทีแ่ล9ว (๔ - ๑๐ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ  เพิ่มข้ึน  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีข>าวเชิงลบ ๓ ข>าวในสปัดาห+น้ี จากที่มี ๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๔ - ๑๐ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำ

ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) รู9ตัวสืบฯ ภาค ๙ อุ9มรีด'สตท.'ฟaนวินัย-อาญา, ๒) ทภ.๔ อบรมทหารพรานหญงิ, ๓) คนร9ายยิงปะทะตำรวจทีส่ายบรุี, ๔) 'มทภ.๔' 

สั่งคลีค่ดียิงถล>ม 'ผญบ.', ๕) จบันายหน9าลอบส>ง ๒๗ พม>า, ๖) สงขลาผนึกปlองรุกปmาสะบ9าย9อย, ๗) ทลายสุราเถ่ือนขายออนไลน+, ๘) จนท.จบักมุขบวนการลักลอบค9า

มนุษย+ข9ามชาติ ล>าสุดใช9วิธีขนส>งทางไปรษณีย+ไทย, ๙) ศาลสั่งจำคุกเพิม่ ๒๐ ปf'พล.ท.มนัส'รวม ๔๗ ปf คดีฟอกเงิน-ค9ามนุษย+โรฮิงญา, ๑๐) เปWดเรียนวันแรกชายแดนใต9

คึกคัก เฝlาระวังเข9มปลอดภัย และ ๑๑) ปฏิบัติการเชิงรกุ รบัรอมฎอน ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) ตร.ทำตัวเย่ียงโจรอุ9ม-เรียกค>าไถ>'ส.ต.ท.' จะจบอย>างไร!? และ ๒) 

รอมฎอนเดือดที่แผ>นดิน 'ปลายด9ามขวาน' ฝmายมั่นคงจะ 'ไอโอ' อย>างไร ถึงมีชัยเหนือ 'บีอาร+เอ็น'  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๑๑ - ๑๗ พ.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๓๐ ข>าว จากที่มี ๑๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๔ - ๑๐ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข>าวเชิงลบ ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๕ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๔ - ๑๐ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9ม

ฯ ต่ำค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ศอ.บต.ดึงนักลงทนุจีนทุ>ม ๗๐๐ ล9าน, ๒) เทศกาลบลัลูนนานาชาติ, ๓) 'ก.แรงงาน'จบัมือ'มติชน' พาครัวไทยสู>ครัวโลก อบรม

ฟรี ๑๕ เมนูดี 'บิ๊กอู�' ทิ้งทวนปรุง 'มัสมั่น' อำลา, ๔) มองผ9าไทยในมุมใหม> สู>การยอมรบัระดับสากล, ๕) ศอ.บต.ปล>อยคาราวานสินค9าช>วงรอมฎอน, ๖) 'สมโภชหลักเมือง

ยะลา-งานกาชาด', ๗) ลุยติดตามความคืบหน9า สร9างท>าอากาศยานเบตง, ๘) สพร.๒๓ ปaตตานี มอบชุมเครื่องมือทำอาชีพชายแดนใต9 และ ๙) การทดลองขยายเวลาทำการ

ด>านศุลกากรสะเดา - บูกิตกายูฮิตัม เปtน ๒๔ ช่ัวโมง (ระยะเวลาทดลอง ๓ เดือน) ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> เปWดเทอมปfน้ียอดสั่งซื้อชุดนักเรียนไม>คึกคัก  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันที่ ๑๑ - ๑๗ พ.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๑๗ ข>าวจากที่มี ๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๔ - ๑๐ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม>มีข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๔ - ๑๐ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำ

ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) แม>ทัพ ๔ แถลงจบัเครือข>ายยาบ9า, ๒) ผงะ! ยาเสพติดล็อตใหญ>ไหลลงจงัหวัดภาคใต9, ๓) ทหารกวาดล9าง ๒ แก`งค9ายาปaกษ+ใต9 

และ ๔) ลุยดับไฟใต9-ยึดปdนสงคราม ไม>มีข>าวเชิงลบ ในสปัดาห+น้ี 
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๑๑ – ๑๗ พ.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันที่ ๑๑ – ๑๗ พ.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารงุขวัญกําลงัพล  

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปsญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๑๑ – ๑๗ พ.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปaญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคบัใช*กฎหมาย 

             ในช>วงวันที่ ๑๑ – ๑๗ พ.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* 
 

 
 

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

เหตุร9ายรายวัน 

การเมือง 

การบำรุงขวัญกำลังพล 

เศรษฐกิจ และการสร9างรายได9 

การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย+สิน 

การศึกษา 

การเยียวยา 

สิทธิมนุษยชน 

การสร9างความเข9าใจ และความสมานฉันท+ 

วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 

การช>วยเหลือประชาชน 

การยกระดับคุณภาพชีวิต 

อาชญากรรมในพ้ืนท่ี 

ยาเสพติด 

กีฬา 
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ประเด็นข5าวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ๑) ตรวจสอบฐานทหารพรานหน9ารร.บ9านบาโงยซิแน คนร9ายบึ้มสร9างสถานการณ+ช>วงรอมฎอน, ๒) ถล>มยะลา6จุด โจรใต9ปmวนรบัรอมฎอน สั่งคุมเข9ม

ช>วงเปWดเทอม, ๓) บึ้ม6จุดยะลา รบัเปWดเทอม, ๔) ยะลาดุอกียิงถล>มปWกอพั ผญบ.-ลูกสาวเจ็บ-เมียดับ, ๕) บันนังกูแวเดือดอีก? ยิงถล>มรถ ผญบ. เมียดับ ลูกสาว 2 คน

บาดเจบ็, ๖) ยะลาปmวน!!ลอบวางระเบิดไปป�บอม 6 จุด, ๗) ไปป�บอมบ+ปmวนยะลา6จุด-เจ็บ5  และ  ๘) โจรใต9ลอบปmวน ปาบึ้มถล>ม 4อำเภอในยะลา  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. กีฬา ๑) จอมพลังโคราชดุ กวาดสนุก19ทอง, ๒) คอลัมน+: สสีันบรุรีัมย+เกมส+: เต็มอิม่จุใจกับบรรยากาศการแข>งขัน 'บุรรีัมย+เกมส+', ๓) คอลมัน+: เช็กคิวฟาดแข9ง: บอล

ภาคใต9เว9นวรรคช>วงเดือนรอมฎอน, ๔) จอมพลงัศรสีะเกษแจ�ว, ๕) คอลัมน+: ลัดเลาะถ่ินเซาะกราว: ทัพนักปa�น'กาฬสินธุ+'คว่ำแต>คว9าแชมป�'สุพรรณ'โกยทองยิม-'กทม.'เหมา

ลีลาศ, ๖) คอลัมน+: ลัดเลาะถ่ินเซาะกราว: ทัพนักปa�น'กาฬสนิธุ+'คว่ำแต>คว9าแชมป� 'สุพรรณ'โกยทองยิม-'กทม.'เหมาลลีาศ, ๗) ปdนใหญ>วางคิวอุ>น ช>วงหยุดรอมฎอน, ๘) 

'ปaตตานี'สุดมั่นได9สทิธ์ิเล>นแชมเปfยนส+ลีก  และ  ๙) บุรรีัมย+เกมส+: ลมกรด'พิจิตร'เฮ100ม.-ปa�น'กาฬสินธุ+'ไถลเข9าเส9น,  

๒. ยาเสพติด ๑) วิสามญัฯ4ศพ แก`งยานรก, ๒) ปะทะเดือดจับตาย4ศพแก`งยาเค๓) เตือนนักเสพอันตรายถึงชีวิต, ๔) แม>ทัพ4แถลงจับเครือข>ายยาบ9า, ๕) ปะทะเดือด

กลางไร>ข9าวโพด วิฯ4ศพแก`งยา-ยึดเค340กก., ๖) จับแกง̀มนัทุกเม็ดภ.8ยึดยาบ9า1.7ล., ๗) คอลัมน+: ข>าวสั้น: ผงะ! ยาเสพติดล็อตใหญ>ไหลลงจังหวัดภาคใต9, ๘) ผาเมือง

ปะทะสน่ันเด็ดหัว4ศพขนยา, ๙) ทหารกวาดล9าง2แกง̀ค9ายาปaกษ+ใต9, ๑๐) ทหารกวาดล9าง2แกง̀ยาปaกษ+ใต9, ๑๑) คอลมัน+: ข>าวสดทั่วไทย: สงขลา-จบัขนยา, ๑๒) ลุยดับไฟ

ใต9-ยึดปdนสงคราม, ๑๓) คอลัมน+: ข>าวสดทั่วไทย: สงขลา-จบัขนยา, ๑๔) ลุยดับไฟใต9-ยึดปdนสงคราม, ๑๕) นักโทษคดียาเสพติดย>องเข9ามอบตัวแล9ว สารภาพห>วงลกูชาย

ประสบอบุัติเหตุ, ๑๖) จบัแก`งมันทุกเม็ด ภ.8ยึดยาบ9า1.7ล.  และ  ๑๗) ผาเมอืงปะทะสน่ัน เด็ดหัว4ศพขนยา,  

๓. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ภาพข>าว: จิตอาสา, ๒) 17ล9านครัวเรอืนต่ืนจัดการขยะเปfยก, ๓) ภาพข>าว: เมืองอัจฉริยะ, ๔) ภาพข>าว: ทางคนทางข>าว: ประเมิน, ๕) 

ภาพข>าว: เรียงคนมาเปtนข>าว: คัดเลือก, ๖) ภาพข>าว: เรียงคนมาเปtนข>าว: คัดเลือก, ๗) แพทย+แนะชาวมุสลิมช>วงถือศีลอด, ๘) ทั่วไทยมฝีนฟlาคะนองเพิม่มากข้ึน, ๙) 

สัปดาห+หน9าเข9า'ฤดูฝน' สทนช.เร>งแก9สิง่กีดขวาง กาง4แผนปlองน้ำท>วม  และ  ๑๐) คอลมัน+: ข>าวสั้น: คัดเลือกใช9น้ำชลประทานดีเด>น,  

๔. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) หมายจับอส.ทพ.ซลัโวสาว7-11เจ็บ, ๒) หมายจับทหารยิงแฟนสาว, ๓) หมายจับทหารยิงแฟนสาว, ๔) มอบตัวแล9ว...อาสาสมัครทหารพราน 

ยิงกรอกปากแฟนสาวปางตาย, ๕) ตร.บูรณาการกำลงัรวบ5คนจีน ตระเวนภาคใต9 ตุ�นเหย่ือสะเดาะเคราะห+ ฮุบทรัพย+สนิ, ๖) ออกหมายจบัทหารปdนโหด ยิงกรอกปากสาว
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เซเว>นสาหสั, ๗) ยอมรับกลัวถูกจับตาย! ทหารพรานปdนโหดยิงกรอกปากแฟนสาวมอบตัวแล9ว  และ  ๘) 'อดีตแฟน'กลัวถูกวิฯมอบตัวแล9ว หึงยิงกรอกปากสาว7-11,  

๕. การช5วยเหลือประชาชน ๑) ปfติร.10ทรงห>วงใยราษฎร3จว.ใต9, ๒) ปfติร.10ทรงห>วงใยราษฎร3จว.ใต9, ๓) หนองคายอ>างแห9งปากน้ำโพจัดเรือเฝlาจระเข9บงึบอระเพ็ด, 

๔) ก.เกษตรฯโชว+แผนยันควบคุม'แล9ง'ได9กทม.ฉ่ำฝน-ร9อนต>อ, ๕) คอลัมน+: เกษมราษฎร+: ผลงาน'สปน.'ยุค'บิก๊ตู>'เพื่อความผาสกุ ปชช., ๖) รพ.โก-ลกเปWดภาพเช็ค

พระราชทานจัดซื้อเครื่องมือแพทย+, ๗) สทนช.จีเ้คลียร+สิง่กดีขวางทางน้ำทั่วปท. ระดมสมองปรับแผนบริหารตามRule Curve, ๘) หยุดภัยแล9ง! ฝนหลวงฯจ>อใช9เทคนิค'

ซุปเปอร+แซนวิช' คาดทำฝนตกมากข้ึน, ๙) ระดมเตรียมรับมอืย>างสู> 'ฤดูฝน' เร>งแก9สิ่งกีดขวางทางน้ำ-พื้นที่ท>วมซ้ำซาก, ๑๐) ผลงาน'สปน.'ยุค'บิ๊กตู>'เพื่อความผาสุกปชช.  

และ  ๑๑) คอลมัน+: อ`อด เทอร+โบ ดับเครื่องชน: พระราชทานเงิน 27 โรงพยาบาล พระมหากรุณาธิคุณแก>พสกนิกร,  

๖. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) ภาพข>าว: ตักบาตร, ๒) ภาพข>าว: ลงพื้นที,่ ๓) พระราชทานเลี้ยงทกุฝmายช>วยราชพิธี, ๔) บันทึกไว9ในดวงใจพสกนิกร 'บรมราชาภิเษก'ร.10 

แห>งราชจกัรีวงศ+, ๕) มองผ9าไทยในมุมใหม> สู>การยอมรบัระดับสากล, ๖) บันทึกไว9ในดวงใจพสกนิกร 'บรมราชาภิเษก'ร.10 แห>งราชจักรีวงศ+, ๗) สหุนัต : ข9อกำหนดทาง

ศาสนาที่เด็กชายมสุลมิต9องปฏิบัติ, ๘) คอลัมน+: กา@ครั้งหน่ึง: พระราชนิพนธ+ ร.6 'เมืองไทยจงต่ืนเถิด-การทีเ่ราอาศัยพวกจีน', ๙) คอลมัน+: ปฏิทินท>องโลก: งานสมโภช

หลักเมืองยะลา, ๑๐) ภาพข>าว: แห>โต̀ะชุมพกุ, ๑๑) ชาวบ9านปะนาเระร>วมแห>โต̀ะชุมพกุ, ๑๒) คอลัมน+: ปฏิทินท>องโลก: งานสมโภชหลักเมืองยะลา, ๑๓) คอลัมน+: ลาน

กิจกรรม: นิทรรศการศิลปะ-ออกแบบ, ๑๔) สืบสานเจตนาท>านสว>าง...ร>วมปWดทองฝaงลูกนิมิตวัดรัตนานุภาพ, ๑๕) ม.นราฯส>งเสริม ศิลปวัฒนธรรม รอมฎอนสมัพันธ+, ๑๖) 

คอลัมน+: ตามรอยตำนานแผ>นดิน: ตำนานพระกริง่ จากปุษยคีรี ชมพูทวีป สู>เขาทำเทียม สุวรรณทวีป (จบ), ๑๗) ยกย>องผู9ทำคุณประโยชน+พุทธศาสนา, ๑๘) คอลมัน+: 

บันทึกธรรมวิจัย: ลายเส9นสสีันพลังแห>งสันติ 'พระครปูระโชติรัตนานุรักษ+', ๑๙) แม>ทัพภาคที่ 4 เปtนประธานฝmายฆราวาสในพิธียกช>อฟlาอุโบสถ วัดรัตนานุภาพ อำเภอสุไหง

ปาดี จังหวัดนราธิวาส  และ  ๒๐) ผู9แทนพเิศษของรฐับาล เปtนประธานในพิธีทอดผ9าปmาสามัคคีสามัคคี ณ ที่พักสงฆ+โมลบีรรพต (เจดีย+หลวงพ>อทวดหนอน) อำเภอปะนา

เระ จงัหวัดปaตตานี,  

๗. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทP ๑) คอลัมน+: คนตามข>าว: สุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงานคนใหม>, ๒) ทำลายล9างคำสาป3รุ>น ด9วยสูตรสำเรจ็'ธุรกจิ

ครอบครัวไทย'จาก...ศ.พิเศษ กิติพงศ+ อุรพีพัฒนพงศ+, ๓) สสส.BOOKSCAPE-TK Parkเจาะลึก คู>มือสร9างคนรุ>นใหม>เปtนนวัตกรเปลี่ยนโลก, ๔) คอลัมน+: ลานกิจกรรม: 

นิทรรศการศิลปะ-ออกแบบ, ๕) เที่ยวเจดีย+ชเวดากองไม>ต9องไปไกลถึงพม>า, ๖) สมาคมสื่อมอบรางวัล9ตำรวจต9นแบบดีเด>น  และ  ๗) MSC ต9อนรับคณาจารย+และ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา,  

๘. สิทธมินุษยชน ๑) คอลัมน+: ข>าวข9นคนเข9ม  และ  ๒) คอลัมน+: ข>าวข9นคนเข9ม,  
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๙. การเยียวยา คอลัมน+: สดจากสนามข>าว: ย9อนคดีพ>อ-ลูกหัวร9อน ฉุนปWกอพัไม>ให9ขับแทรก ไล>ยิงกลางเมืองปaตตานี  

๑๐. การศึกษา ๑) คอลัมน+: ทั่วถ่ินไทยก9าวไกลการศึกษา: นิทรรศการ 4 ปfศึกษา พัฒนาชายแดนใต9, ๒) คอลัมน+: ทั่วถ่ินไทยก9าวไกลการศึกษา: นิทรรศการ 4 ปfศึกษา 

พัฒนาชายแดนใต9  และ  ๓) นักศึกษาแพทย+ทุนมูลนิธิไฟเซอร+ฯแบบอย>าง 'หมอทองเอกยุค 2562',  

๑๑. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยPสิน ๑) ลุ9นไล>ออกแกง̀โปลิศอุ9มรีดตำรวจ, ๒) 'พล.ท.มนัส'อ>วม ศาลอาญาคุกอีก40ปf, ๓) คอลัมน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: 

ตชด.ทดสอบฟWตร>างกาย, ๔) คอลมัน+: สรุปข>าวในประเทศ: คุกอีก 20 ปf พล.ท.มนัส-พวกฐานร>วมฟอกเงินค9าโรฮิงญา, ๕) รู9ตัวสืบฯภาค9 อุ9มรีด'สตท.'ฟaนวินัย-อาญา, ๖) 

ภาพข>าว: รับ-ส>งทหาร, ๗) เด9ง3ดาบตำรวจ อุ9มเรียกค>าไถ> สั่งต้ังกก.สอบซ้ำ, ๘) ทภ.4อบรมทหารพรานหญงิ, ๙) แจงฟaนวินัย-อาญาแกง̀ตร.อุ9มรีด, ๑๐) จำคุกทหาร-ตร.-

ท9องถ่ินค9าโรฮีนจา 'พล.ท.มนัส'โดน2คดี-ติดอ>วม47ปf, ๑๑) จับรถไปรษณีย+ขนแรงงานเถ่ือน, ๑๒) จำคุกทหาร-ตร.-ท9องถ่ินค9าโรฮีนจา 'พล.ท.มนัส'โดน2คดี-ติดอ>วม47ปf, 

๑๓) จบัรถไปรษณีย+ขนแรงงานเถ่ือน, ๑๔) ฮึ่มไล>ออกตร.อุ9มตร.รีดค>าไถ>, ๑๕) ภาพข>าว: เปWดเทอมวันแรก, ๑๖) อาก9าถล>มผญบ. ฝfมือ'บีอาร+เอ็น' ช้ีถูกทำร9าย3ครัง้, ๑๗) 

คนร9ายยิงปะทะตำรวจที่สายบุร,ี ๑๘) 'มทภ.4'สัง่คลี่คดียิงถล>ม'ผญบ.', ๑๙) คอลัมน+: ข>าวสั้น: จบันายหน9าลอบส>ง27พม>า, ๒๐) 'มทภ.4'สั่งคลี่คดียิงถล>ม'ผญบ.', ๒๑) 

สงขลาผนึกปlองรุกปmาสะบ9าย9อย, ๒๒) ภาค9ต้ังกก.สอบตร.เรียกค>าไถ>ตำรวจ, ๒๓) ภาค9ต้ังกก.สอบตร.เรียกค>าไถ>ตำรวจ, ๒๔) เด9ง3ดต.อุ9มส.ต.ท.เรียกค>าไถ>, ๒๕) ทลาย

สุราเถ่ือนขายออนไลน+, ๒๖) เตือนระวังก>อเหตุใต9รับเปWดเทอม, ๒๗) ตร.ที่ถูกอุ9มเรียกค>าไถ>เปWดใจในรายการโหนกระแส, ๒๘) จนท.จบักุมขบวนการลักลอบค9ามนุษย+ข9าม

ชาติ ล>าสุดใช9วิธีขนส>งทางไปรษณีย+ไทย, ๒๙) ศาลสั่งจำคุกเพิ่ม 20 ปf'พล.ท.มนัส'รวม 47 ปf คดีฟอกเงิน-ค9ามนุษย+โรฮิงญา, ๓๐) จับแรงงานเถ่ือน 13 คน ขนมากับรถ

ไปรษณีย+ไทย ทำมาแล9วหลายครัง้ เพราะไม>ค>อยถูกตรวจค9น, ๓๑) ผบ.ตร.สัง่ดำเนินคดี 3 ด.ต.อุ9ม"สบิตำรวจโท"เรียกค>าไถ>, ๓๒) สั่งย9าย 3 ด.ต.แก`งอุ9ม ส.ต.ท.เรียกค>าไถ> 5 

แสน ต้ังกรรมการสอบวินัยร9ายแรง-ย่ืน ป.ป.ช.จัดการ, ๓๓) รู9ตัวแล9ว ตำรวจรีดไถกันเอง 5 แสน แลกไม>ยัดข9อหา, ๓๔) จำคุกอ>วม'แก`งค9ามนุษย+'พล.ท.มนัสโดน2เด9ง47ปf, 

๓๕) บชภ.9ฟaน4ตำรวจอุ9มส.ต.ท.รีดค>าไถ>, ๓๖) เข9ม300รร.ทั่วปaตตานี ปlองเหตุเปWดเรียนวันแรก, ๓๗) ต้ังทีมล>าโจรใต9ยิงผู9ใหญ>บ9านบันนังสตา, ๓๘) คอลัมน+: ข>าวสั้น: ค9า

มนุษย+ฟd¨นชีพซุกปmาหลงัสนามกอล+ฟ, ๓๙) เด9ง3ดต.-สอบซ้ำพันแก`งอุ9มรีดสตท., ๔๐) จบัรถไปรษณีย+ขนต>างด9าวลงใต9, ๔๑) คุก20ปfพล.ท.มนัส-ฟอกเงินค9าโรฮิงยา, ๔๒) 

เด9ง3ตร.ถูกกล>าวหาอุ9มสตท., ๔๓) เด9ง3ตร.ถูกกล>าวหาอุ9มสตท., ๔๔) เปWดเรียนวันแรกชายแดนใต9คึกคัก เฝlาระวังเข9มปลอดภัย, ๔๕) 'เบตง'ถกทบทวนแผนรกัษาความ

ปลอดภัยคร,ู ๔๖) เผยฝfมือกลุ>มขบวนการยิงถล>มครอบครัวผู9ใหญ>บ9านบันนังสตา, ๔๗) บกุค9นแหล>งขายเหล9าเถ่ือนย่ีห9อดังส>งขายออนไลน+ พบสุราปลอมถูกตีกลับอือ้, ๔๘) 

พนักงานสอบสวนเร>งรวบรวมพยานหลกัฐานคดีตำรวจอุ9ม ตร.เรียกค>าไถ>, ๔๙) 'พล.ท.มนัส'อ>วม! จำคุกอกี20ปfฟอกเงินค9าโรฮิงญา รวมคดีเก>าติดหัวโต47ปf, ๕๐) เบตงเข9ม! 

ฝmายความมั่นคงเตือน'กลุ>มก>อการร9าย'เตรียมปmวน3ชายแดนใต9, ๕๑) ไปรษณีย+ไทยไม>น่ิงนอนใจ! สัง่สอบปมใช9รถขน13เมียนมาค9ามนุษย+ข9ามชาติ, ๕๒) ไล>ออก'พนักงาน'
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รับจ`อบขนพม>า ซุกในรถขนส>งไปรษณีย+, ๕๓) ซกุรถไปรษณีย+! จบัค9ามนุษย+ข9ามชาติ ขน13เมียนมาส>งนายหน9าหาดใหญ>ไปมาเลย+, ๕๔) ไปรษณีย+ฉาว!รับจ9างขนแรงงาน

พม>า ตบตาซุกท9ายตู9ขนส>ง, ๕๕) คืบหน9า! คดีตำรวจอุ9มตำรวจเรียกค>าไถ> ภาค9สอบหนักถ9าผิดจรงิไล>ออก, ๕๖) คุกอีก20ปf'พล.ท.มนัส'ฟอกเงินค9ามนุษย+โรฮงิญา, ๕๗) จบั

รถไปรษณีย+ขน 13 ต>างด9าว, ๕๘) จำคุกอ>วม'แก`งค9ามนุษย+' พล.ท.มนัสโดน2เด9ง47ปf, ๕๙) บชภ.9ฟaน4ตำรวจ อุ9มส.ต.ท.รีดค>าไถ>, ๖๐) ต้ังกก.สอบแกง̀ตร.อุ9มรีด'ส.ต.ท.', 

๖๑) เด9ง3ดต.-สอบซ้ำ พันแก`งอุ9มรีดสตท., ๖๒) รับใช9กรรม!ศาลสัง่จำคุก'พล.ท.มนัส'รวม47ปf คดีฟอกเงิน-ค9ามนุษย+, ๖๓) ไปรษณีย+ไทย ช้ีแจงกรณีเจ9าหน9าทีล่ักลอบขน

แรงงานต>างด9าว, ๖๔) แก`งค9ามนุษย+ใช9รถไปรษณียไทยขนแรงงานต>างด9าวข9ามชาติ, ๖๕) คอลัมน+: ข>าวสั้น: ภาคที่ 4 พอใจจัดระเบียบภูเก็ต, ๖๖) คอลัมน+: ตีโฉบฉวย: 

ปฏิบัติการเชิงรกุ รับรอมฎอน, ๖๗) แม>ตร.ถูกอุ9มรีดค>าไถ>มอบหลักฐานเพิ่ม, ๖๘) มลูนิธิสว>างพระโพธิสัตว+อวโลกเิตศวรมอบเครือ่งบริโภค แก>กองกำลงัทหารพรานจังหวัด

ชายแดนภาคใต9, ๖๙) มทภ.4 ประชุมติดตามความคืบหน9าการจัดระเบียบแหล>งท>องเที่ยวพื้นที่ภูเก็ต  และ  ๗๐) มทภ.4 ลงพื้นที่ตรวจเย่ียมสมาชิกโครงการเครือข>ายภาค

ประชาชนเฝlาระวังเหตุ (วิทยุเครื่องแดง) จ.ภูเก็ต,  

๑๒. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) ไฟเขียวเปWดด>านสะเดา24ชม., ๒) นักเที่ยวแห>ชม'บอลลูน'นานาชาติ, ๓) คอลมัน+: จับกระแสภูมิภาค: พฒันาระบบเอสเอม็อี, ๔) 

ศอ.บต.ดึงนักลงทุนจีนทุ>ม700ล., ๕) อว.เปWดโฉม50ผลงานสตาร+ตอัพอาชีวศึกษาชิงชัยเปลีย่นแปลงโลก, ๖) คอลมัน+: จบักระแสภูมิภาค: พฒันาระบบเอสเอ็มอ,ี ๗) 

ศอ.บต.ดึงนักลงทุนจีนทุ>ม700ล., ๘) อว.เปWดโฉม50ผลงานสตาร+ตอัพ อาชีวศึกษาชิงชัยเปลี่ยนแปลงโลก, ๙) คอลัมน+: จบักระแสภูมิภาค: เทศกาลบลัลูนนานาชาติ, ๑๐) 

'ก.แรงงาน'จบัมือ'มติชน' พาครัวไทยสู>ครัวโลก อบรมฟรี 15 เมนูดี 'บิก๊อู�'ทิง้ทวนปรุง'มสัมั่น'อำลา, ๑๑) คอลมัน+: จบักระแสภูมิภาค: เทศกาลบัลลูนนานาชาติ, ๑๒) มองผ9า

ไทยในมุมใหม> สู>การยอมรบัระดับสากล, ๑๓) 'ก.แรงงาน'จบัมือ'มติชน' พาครัวไทยสู>ครัวโลก อบรมฟรี 15 เมนูดี 'บิ๊กอู�'ทิ้งทวนปรุง'มัสมั่น'อำลา, ๑๔) 'จากแดนไกล'คอล

เลคช่ัน'แต>งผ9าไทยร>วมสมัย', ๑๕) ศอ.บต.ปล>อยคาราวานสนิค9าช>วงรอมฎอน, ๑๖) 'สมโภชหลักเมืองยะลา-งานกาชาด', ๑๗) 'สมโภชหลกัเมอืงยะลา-งานกาชาด', ๑๘) ลุย

ติดตามความคืบหน9า สร9างท>าอากาศยานเบตง, ๑๙) เปWดต9นปf63! รมว.คมนาคมเผยก>อสร9างสนามบินเบตงคืบหน9า70เปอร+เซ็นต+, ๒๐) 'จากแดนไกล'คอลเลคช่ันผ9าไทย

ร>วมสมัย อนุรักษ+ สบืสาน สร9างสรรค+ ผ9าทอในชุมชน, ๒๑) พาณิชย+จัดทีมพี่เลี้ยงดูแลเอสเอ็มอ,ี ๒๒) ภารกจิดันผ9าไทยสู>วงการแฟช่ันสากล, ๒๓) การบนิไทยจัดโปรโมช่ัน 

Carnival of Travel ขบวนสนุกสุดฟWน บินสุดคุ9มทั่วโลก, ๒๔) ภาพข>าว: สพร.23 ปaตตานี มอบชุมเครื่องมือทำอาชีพชายแดนใต9, ๒๕) ภาพข>าว: สพร.23 ปaตตานี ปลูก

รวงผึง้ถวาย ร.10, ๒๖) คณะนักธุรกจิ-สื่อมวลชนกว>างซเียือนภาคใต9, ๒๗) การทดลองขยายเวลาทำการด>านศุลกากรสะเดา - บูกิตกายูฮิตัม เปtน 24 ช่ัวโมง (ระยะเวลา

ทดลอง 3 เดือน), ๒๘) ศอ.บต. ปล>อยคาราวานสินค9าธงฟlา ราคาประหยัด ให9บริการประชาชนในพื้นที่จงัหวัดชายแดนใต9 ช>วงเดือนรอมฎอน ประจำปfฮิจเราะห+ศักราช 

1440, ๒๙) ศอ.บต. ดึงนักลงทุนจีน ปaกหมุดสร9างโรงงานแปรรูปทเุรียนแช>เเข็ง ดันทุเรียนชายแดนใต9สู>ตลาดโลก  และ  ๓๐) คอลัมน+: บทบรรณาธิการ: 3เหลี่ยมมั่นคงมั่ง
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ค่ังย่ังยืน,  

๑๓. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) ร.10พระราชทานสิง่ของทหารพราน, ๒) ภาพข>าว: พระราชทาน, ๓) ร.10พระราชทานสิ่งของทหารพราน, ๔) คอลัมน+: กากี กะ สเีขียว, 

๕) สั่งสอบคดีตร.อุ9มตร.! ช้ันสญัญาบัตร-ประทวน3นาย เรียกค>าไถ>'ส.ต.ท.'กะพ9อ, ๖) ร.10 พระราชทานดอกไม9-ตะกร9าสิ่งของ แก>จนท.ที่บาดเจ็บจากการถูกรอบยิง, ๗) ที่

แท93ตร.-1หญงิจัดทมี อุ9มเรียกค>าไถ>ไถเงินแสน'ส.ต.ท.', ๘) ในหลวงร.10พระราชทานแจกันดอกไม9แก>ทหารกล9าเหย่ือโจรใต9, ๙) ร.10โปรดเกล9าให9องคมนตรี ปฏิบัติภารกิจ

พื้นที่นราธิวาส, ๑๐) 'ร.10'โปรดเกล9าฯให9องคมนตรีนำถุงพระราชทาน เย่ียมอาสาฯทหารพรานที่นราธิวาส, ๑๑) ผู9ว>าฯปaตตานีเชิญดอกไม9และตะกร9าสิง่ของพระราชทาน 

ไปมอบแก> สิบตำรวจเอก อัสนี บญุช>วย  และ  ๑๒) พระบาทสมเด็จพระเจ9าอยู>หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล9าฯ ให9องคมนตรีปฏิบัติภารกจิในพื้นทีจ่ังหวัดนราธิวาส,  

๑๔. การเมือง ๑) คอลัมน+: เหย่ียวถลาลม: ไม>มทีี่ให9ยืน, ๒) 20 คน(เคย)ทำงานชายแดนใต9ได9ใส>ช่ือเปtน ส.ว. จบัตารื้อ "ผู9แทนพิเศษ-ทีมพูดคุย", ๓) หน.ปชป.ตามคาดอู`ด

ด9าลิ่วลุ9นต>อจบัข้ัวต้ังรัฐบาล  และ  ๔) เลขาฯปชป.รับ'เสี่ยหนู'ต>อสายยินดีปaดข>าวต>อรองแก9วอี้แง9มมีคำตอบในใจให9รอมติพรรค2-3วันน้ี,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต5อสถานการณP จชต. 
 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพิ่มข้ึน จาก ๒.๘๔ ในสปัดาห+ที่แล9ว 

(๑๑ - ๑๗ พ.ค. ๖๒) เปtน ๓.๑๕ ในสปัดาห+น้ี  ในมิติของแนวโน9มการรบัรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต5างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๑๑ – ๑๗ พ.ค. ๖๒ 

         ประเด็นข>าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9ที่มีการรายงานในสื่อต>างประเทศทัง้สือ่มาเลเซีย และสื่ออเมริกัน คือ แถลงการณ+ลาออกจากตำแหน>งหัวหน9าคณะผู9เจรจา

สนัติสุขของกลุ>มผู9เห็นต>างจากรัฐ คือ มาราปาตานี ของ สกุรี ฮารี ซึ่งโฆษกมาราปาตานีช้ีแจงว>าเปtนเหตุผลเกี่ยวกบัสุขภาพ ขณะที่นักวิชาการผู9เช่ียวชาญปaญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต9 ผศ.ศรีสมภพ จิตภิรมย+ศรี เช่ือว>า เปtนปaญหาภายในของมาราปาตานี 

       สื่อมาเลเซีย รายงานการไต>สวนสอบปากคำพยานเหตุการณ+การค9นพบค>ายกักกันเหย่ือขบวนการค9ามนุษย+มสุลิมโรฮิงญา ที่ Wang Kelian ในรัฐเปอร+ลสิ ใกล9

พรมแดนไทยด9านอำเภอสะเดา จ.สงขลา มีข9อมลูสำคัญทีเ่กีย่วกับความมั่นคงคือ แนวพรมแดนไทย-,มาเลเซีย ที่ติดกับรฐัเปอร+ลสิ ระยะทาง ๑๐๖ กิโลเมตร มีแนวเขตที่

เปtนรฐัลวดหนามเพียง ๕๐ กิโลเมตร  

       ที่ อ.รัตตภูมิ จ.สงขลา เจ9าหน9าที่ตำรวจต้ังด>านตรวจพบรถบรรทุกของบริษัทไปรษณีย+ไทยลักลอบขนชาวพม>าหลบหนีเข9าเมืองผิดกฎหมาย ๑๓ คน นำไปส>ง

ปลายทางที่ อ.หาดใหญ> เพื่อพักรอจังหวะลักลอบเดินทางเข9ามาเลเซียด9าน อ.สะเดา 

       สื่อมาเลเซีย รายงานว>า ชาวมาเลเซียเดินทางเข9ามาหาซื้อพลุ และปะทัด ดอกไม9ไฟ ใน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เพือ่ฉลองในช>วงเทศกาลถือศีลอด แม9ว>าทางการไทยไม>

อนุญาตให9ขายก็ตาม แต>ผู9ขายทีส่ื่อมาเลเซีย เรียกช่ือ “ก`ะดา” บอกว>า รู9ว>าผิดกฎหมายแต>ก็ขายเพราะสร9างรายได9ช>วงรอมฎอน 

       รองผู9ว>าราชการจังหวัดนราธิวาส ช้ี การพัฒนาเศรษฐกิจคือหน่ึงในมาตรการแก9ไขปaญหาความรุนแรงใน จชต. 

 

๕.๑ bernama สำนักข>าวของทางการมาเลเซีย รายงานเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ว>าสุกรี ฮารี หัวหน9าคณะผู9เจรจาสันติสุข จชต.ฝmายมาราปาตานี ทำหนังสอืถึงอุซตาส 

อาวัง จาบัต ประธานมาราปาตานี ขอลาออกจากตำแหน>งต้ังแต>วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยหนังสือดังกล>าวไม>ได9ระบุเหตุผลการลาออก แต> bernama อ9างว>ามีข9อมลู

ว>า ลาออกด9วยเหตุผลด9านสุขภาพ 

Bernama ระบุว>า การลาออกจากตำแหน>งหัวหน9าคณะผู9เจรจาของสุกรี ฮารี เปtนอีกหน่ึงอปุสรรคของกระบวนการสร9างสันติภาพในจชต. 
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ก>อนหน9าน้ีเมื่อเดือนกุมภาพันธ+ สุกรี ประกาศว>าจะไม>มกีารพูดคุยกับตัวแทนรัฐบาลไทยจนกว>าการเลือกต้ังทั่วไปจะแล9วเสรจ็และประเทศไทยมีรัฐบาลชุดใหม>จากการ

เลือกต้ัง โดยมาราปาตานีให9เหตุผลว>า ไม>พอใจทัศนะคติและการทำงานของพลเอกอุดมชัย ธรรมสาโรรัชต+ หัวหน9าคณะพูดคุยฝmายรัฐบาลไทยที่เลือกวิธีการพูดคุยกบั

ตัวแทนผู9เห็นต>างเปtนรายกลุ>มและให9น้ำหนักกลุ>ม BRN ในกระบวนการพูดคุย ขณะเดียวกันพลเอกอุดมชัย ก็ปฏิเสธทีจ่ะร>วมพูดคุยกับตัวแทนมาราปาตานี 

มาราปาตานี จงึเรียกร9องให9รฐับาลไทยเปลี่ยนตัวหัวหน9าคณะพูดคุย 

 

(Mara Patani (Patani Consultative Council) dialogue panel head Shukri Hari who was involved in the peace negotiation process in southern 

Thailand has announced his resignation. 

In a letter to Mara Patani chairman, Ustaz Awang Jabat on Wednesday, Shukri expressed his desire to resign but he did not mention the reason 

for doing so. 

Bernama understands Shukri resigned over his health. 

Shukri who was appointed as the dialogue panel head five years ago, was thankful to Mara Patani for giving him the trust and confidence to 

negotiate with the Thai government to find a solution on the restive province.  

The resignation will take effect on May 22. 

Former Inspector-General of Police, Tan Sri Abdul Rahim Noor in August last year was appointed as the facilitator in peace negotiation in 

southern Thailand between the Thai government and Mara Patani which is a body representing several groups in southern Thailand. 

Shukri's resignation is another blow to seek peace in southern Thailand. 

In February, the Mara Patani Dialogue Panel announced suspending all dialogues with the Thai government until the Thai general election is 

completed in March. 

Shukri at that time, said the decision to suspend negotiation was due to the disappointment of the group over the attitude shown by the Thai 

peace negotiation panel chief, Gen Udomchai Thammasarorat. 
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The group also urged the Thai government to replace Gen Udomchai to find a solution to the conflict in Patani which has protracted for such a 

long time. 

Since the insurgency exploded in 2004, the conflict has saddled on four provinces in southern Thailand namely Patani, Yala, Narathiwat and 

Songkla which took more than 6,500 lives.) 

 

ที่มาข9อมลู ; http://bernama.com/en/news.php?id=1727600 

 

๕.๑.๑ Benarnews.org รายงานว>า ได9รับการยืนยันจากอาบู ฮาฟWซ อัลฮากิม โฆษกมาราปาตานี ว>า สุกรี ฮารี ลาออกจากตำแหน>งหัวหน9าคณะผู9แทนเจรจาด9วยเหตุผล

เกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งเขาบอกว>า สุกรีวัย ๕๓ ปf แสดงความประสงค+ต9องการลาออกจากตำแหน>งเพื่อรกัษาตัวมาหลายเดือนแล9ว และเมื่อสองปfก>อนสุกรี ก็เคยมอบหมาย

หน9าที่หัวหน9าคณะผู9แทนเจรจาให9อาหมัด ชูโว ทำหน9าที่เปtนการช่ัวคราว ด9วยเหตุผลทางด9านสุขภาพ 

อาบูฮาฟWซ บอกว>า มาราปาตานี จะประกาศแต>งต้ังหัวหน9าคณะผู9แทนเจรจาคนใหม>หลงัเดือนรอมฎอน 

ทางด9านผศ.ศรีสมภพ จิตต+ภิรมย+ศรี นักวิชาการที่คลุกคลีกับปaญหา จชต.ให9ความเห็นว>า การลาออกจากตำแหน>งของสุกรี ฮารี น>าจะเกิดจากความขัดแย9งภายในมาราปา

ตานี ขณะที่แหล>งข>าวในหน>วยงานความมั่นคงในจชต.ให9ความเห็นว>า มาราปาตานีมีปaญหาการไม>ลงรอยทางความคิดภายในกลุ>ม จนไม>สามารถทำงานด9วยกันได9 จึงเปtน

เหตุผลทีสุ่กรี ฮารี ลาออกจากตำแหน>งหัวหน9าคณะพูดคุยสนัติสุข จชต. 

ส>วนอับดุล ราฮิมนูร+ หัวหน9าคณะผู9อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุย บอกกับ benarnews เขารู9สึกประหลาดใจกับข>าวการลออกของสุกรี ซึ่งตัวเขาไม>ทราบมาก>อน 

 

(When contacted late Friday to confirm the news, MARA Patani spokesman Abu Hafez Al-Hakim said he had just learned about Sukree’s letter. 

He said it was not the first time that Sukree, who is believed to be 53, had spoken about leaving the negotiating table. 

“He expressed his intention to resign because of health reasons a few months ago,” Abu Hafez told BenarNews. 
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The spokesman said MARA Patani likely would wait until after the Eid al-Fitr holiday in June to name Sukree’s replacement. 

Divisions within MARA 

“Two years ago, Ustaz Ahmad Chuwo temporarily replaced him for a few months because of health reasons,” Abu Hafez said. 

Sukree’s resignation could have been based on something other than his health, according to assistant professor Srisompob Jitpiromsri, who 

directs Deep South Watch, a think-tank based in Thailand’s southern border region. 

“It could be because of MARA’s internal rift. MARA and the Thai peace talk team were at odds, so that could be the reason for his resignation,” 

Srisompob told BenarNews. 

Meanwhile, a security source in the Deep South who asked not to be named said internal issues among the MARA Patani team could be to 

blame. 

“We know that MARA members have different thoughts and could not work together,” the source told BenarNews. “Sukree may have had it 

enough and quit his position.” 

Sukree’s letter came as a surprise to Malaysian facilitator Abdul Rahim Noor, who was appointed by Malaysia’s new government in August 

2018. 

“I’m not aware of his resignation. I was not informed,” Rahim Noor told BenarNews.) 

ที่มาข9อมลู ; www.benarnews.org/english/news/thai/negotiator-resigns-05172019144756.html 
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๕.๒ สื่อมาเลเซียหลายองค+กร รายงานเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม เกี่ยวกับรายละเอียดการให9ข9อมลูของพยานที่เกี่ยวข9องกบัเหตุการณ+ค9นพบค>ายกกักันเหย่ือขบวนการค9า

มนุษย+ชาวโรฮิงญา ที่ Wang Kelian รัฐเปอร+ลสิ ใกล9พรมแดนไทยด9านอ.สะเดา จ.สงขลา  

Safrul Faiz Abdul Satar ผู9อำนวยการสภาความมั่นคงแห>งชาติ รัฐเปอร+ลิส เปtนพยานคนที่ ๒๕ ที่เข9าให9ข9อมูลกบัคณะกรรมไต>สวนอสิระที่ได9รับการแต>งต้ังโดยสมเด็จ

พระราชาธิบดีแห>งมาเลเซีย 

Safrul ให9ข9อมลูว>าต้ังแต>ปf ๒๕๕๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มีการก>อสร9างรั้วลวดหนามกั้นพรมแดนมาเลเซีย-ไทย ในพืน้ที่รัฐเปอร+ลสิ แล9วเสรจ็ระยะทาง ๕๐ กิโลเมตร 

“พรมแดนที่ไม>แนวรั้วลวดหนาม เปtนพื้นที่ที่ยากในการเดินทางเข9าถึง เปtนพื้นทีห่>างไกลชุมชน และอยู>ในพื้นทีป่mาสงวน (แนวพรมแดนไทย-รัฐเปอร+ลสิ ระยะทางรวม ๑๐๖ 

กิโลเมตร) 

(The Royal Commission of Inquiry (RCI) into the discovery of temporary transit camps and graves in Wang Kelian has been told that more than 

half of the 106km border shared by Perlis and Thailand is fenceless. 

The inquiry's 25th witness, Safrul Faiz Abdul Satar, who is Perlis National Security Council director, said from 2010 to September 2018, 50km of 

the border was fenced up. 

“The border that is not (fenced) is classified as difficult to penetrate, far from settlements and along permanent forest reserves,” he told the 

RCI on Tuesday (May 14).) 

 

ที่มาข9อมลู ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/05/14/wang-kelian-rci-no-fences-in-more-than-half-of-perlis-thailand-border/ 

http://bernama.com/en/news.php?id=1726367 
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https://www.malaysiakini.com/news/476126 

 

๕.๓ สื่อมาเลเซียหลายสำนัก รายงานเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ว>า เจ9าหน9าที่ตำรวจ สภ.รัตตภูมิ จ.สงขลา ได9ตรวจค9นรถบรรทุกของบริษัทไปรษณีย+ไทยพบชาวพม>า ๑๓ 

คน ซุกซ>อนในรถคันดังกล>าว จากการสอบปากคำได9ข9อมูลว>าผู9หลบหนีเข9าเมืองชาวพม>า จ>ายเงินให9เปtนค>าเดินทางไปที่อ.หาดใหญ>คนละ ๑,๕๐๐ บาท 

เจ9าหน9าที่ตำรวจให9ข9อมลูว>า ชายชาวพม>าทั้ง ๑๓ คนเดินทางมาจากจังหวัดสมทุรสงคราม เพื่อไปหลบพกักับนายหน9าทีอ่.หาดใหญ> เพื่อรอโอกาสลักลอบเดินทางเข9า

ประเทศมาเลเซียผ>านทางปาดังเบซาร+ ในรัฐเปอร+ลสิ ติดกับอ.สะเดา จ.สงขลา 

บริษัทไปรษณีย+แถลงว>าพนักงานที่เกี่ยวข9องกบัการค9ามนุษย+จะถูกไล>ออกทุกคน 

(A Thailand Post worker had tried to dupe the authorities by using the agency’s van to smuggle 13 Myanmar illegals into Malaysia. 

However, the tactic was sniffed out by the Thai police and customs in an operation. 

Two locals, including a Thailand Post driver, and 13 Myanmar nationals were detained to help in investigations. 

In the incident at 12.30 am (local time) yesterday, police detected and stopped a suspicious-looking van in Rattaphum, Songkhla. 

A police spokesman said an inspection revealed 13 male Myanmar nationals, who entered Thailand without any travel documents, in the van. 

‘’Two Thai nationals were also detained. The suspects admitted to accepting 1,500 Baht to ferry each Myanmar national to Malaysia,’’ he said. 

Police said all the Myanmar nationals, who were from Samut Songkram, would be handed over to middle men in Hatyai before being 

smuggled in via jungle trails in Padang Besar, Perlis in Malaysia. 

Meanwhile, in a statement, Thailand Post said the driver of the agency’s van involved in the incident had been sacked.) 

 

ที่มาข9อมลู ; http://bernama.com/en/news.php?id=1726801 
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https://www.malaymail.com/news/malaysia/2019/05/16/thailand-post-employee-caught-trying-to-smuggle-13-myanmar-men-across-

malay/1753306 

 

๕.๔ New Straits Times สื่อมาเลเซียว>า สัปดาห+แรกของเดิอนรอมฎอนชาวมาเลเซียในรัฐกลันตันเดินทางข9ามแม>น9าโกลก เข9ามาจับจ>ายใช9สอยหาซื้อข9าวของทีอ่.ตากใบ 

จ.นราธิวาส ทั้งน้ีสินค9าที่นิยมซื้อคือ พลุ ปะทัด ดอกไม9ไฟ ซึง่เปtนสินค9าที่มกีฏหมายห9ามซือ้ขาย แต>พ>อค9าแม>ค9าจำนวนไม>น9อยดูจะใส>ใจกบักฏหมาย พวกเขามุ>งแต>จะขาย

ให9กับชาวมาเลเซียเปtนหลัก 

NST รายงานว>า “ก`ะดา”เจ9าของร9านขายพลุปะทัด ดอกไม9ไฟรายหน่ึงในอ.ตากใบ เปtนหน่ึงในบรรดาพ>อค9าแม>ค9าที่ไม>สนใจกฏหมาย “กะ̀ดา”ขายมานาน ๑๐ ปfแล9ว 

ก`ะดา บอกว>า ปfน้ีเธอเริ่มขายพลุ ปะทัด ดอกไม9ไฟประมาณหน่ึงสัปดาห+ก>อนเข9าเดือนรอมฎอน สอดคล9องกบัความต9องการของลูกค9าชาวมาเลเซียจากรัฐกลันตัน และรัฐ

อื่นๆ 

(Southern Thailand: It’s only the first week of Ramadan, but Malaysians, especially those from Kelantan, have started to cross over to the sub-

province here to buy firecrackers and fireworks. 

Despite the ban on the sale of the products, especially the dangerous types such as bottle rockets and sparklers, many Thai traders have 

chosen to ignore the directive by selling the banned items ‘secretly” at their shops here. And their targets are the next door neighbours. 

One firecracker trader in Takbai town, who only wanted to be known as Kak Da’, said she had been selling the banned items over the last 10 

years at her rented shop here. 
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 “I know sales of fireworks is banned in Thailand, but I am willing to take the risk because this is the time I can earn more income. On top of 

the small firecrackers which are allowed to be sold, I am also selling the more dangerous types,” said the mother of four, who is assisted by 

her husband at the shop. 

Kak Da' said she started selling firecrackers a week before Ramadan following the demands from buyers, especially those from Kelantan and 

other states in Malaysia.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.nst.com.my/news/nation/2019/05/487792/malaysians-cross-over-thai-border-fireworks-supply 

๕.๕ Bernama รายงานอ9างคำให9สมัภาษณ+ของนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู9ว>าราชการจงัหวัดนราธิวาส พูดถึงแนวทางการสร9างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต9ว

ขับเคลื่อนสู>ความสำเรจ็ผ>านระบบการศึกษาและการพฒันาเศรษฐกิจภายใต9แผนงานของ ศอ.บต. 

แผนงานทีเ่ปtนรูปธรรมและกำลังดำเนินการอยู>ในขณะน้ีคือ โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจซึง่จะนำไปสู>การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในทางที่ดีข้ึน 

นอกจากน้ียังมีโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นที่ที่อ.สุไหงโกลก ซงีรัฐบาลจัดสรรงบประมาณให9 ๒๕๐ ล9านบาท โดยมีเปlาหมายพฒันาสุไหงโกลกให9มีความเจรญิทัดเทียม

กับเมืองหลกัในรัฐกลันตัน 

นอกจากรองผู9ว>าราชการจ.นราธิวาส ยังเสนอให9รัฐบาลพจิารณาประกาศเขตสินค9าปลอดภาษีที่อ.สุไหงโกลก เพือ่ดึงดูดนักท>องเที่ยว พร9อมกันน้ันก็ต9องเร>งการก>อสร9าง

สะพานข9ามแม>น้ำโกลกแห>งที่สองเช่ือมสุไหงโกลกกบัรันตูปaนยัง เมืองชายแดนรฐักลันตัน เพื่อเปลี่ยนภูมทัศน+ทางเศษฐกิจให9รุดหน9า 

 

(Peace in the three southernmost provinces in Thailand, namely Narathiwat, Yala and Pattani, in which the majority of the population are 

Muslims, can only be achieved through education and economic development as planned by the Southern Border Province Administration 

Center (SBPAC). 

Deputy Governor of Narathiwat, Patimoh Sadiyamu said the government encouraged the adoption of an economic approach to solve the 

problems and to implement necessary development in the three provinces in a bid to create long-lasting peace and to improve the quality of 
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life of the people. 

She said, according to the plan, the three provinces would become the economic triangle which would definitely change the people’s 

socioeconomic status. 

“The perception that the people in the three provinces are being treated as a second-class citizen is not true. 

“We have to reject such a perception because the government has never differentiated the people. Everyone is treated the same,” she told 

reporters after attending the breaking of fast event in Sungai Golol here yesterday. 

Patimoh said even though peace had yet to persist in the three provinces, it could still be achieved with a strong determination of the people. 

“What’s important now is that the existing mindset must be changed and the new generation must be educated to be more appreciative of 

peace, besides upholding the true Islamic teachings,” said the deputy governor who has been in the government for 25 years. 

She said further development is underway in southern Thailand, including the construction of new infrastructure in Sungai Golok town 

following the announcement of government allocation of THB250 million for Narathiwat. 

“The development in Sungai Golok should be improved so as to be on par with Kelantan in Malaysia. 

“If Kelantan has modern buildings and infrastructure, it is only right for the bordering town of Sungai Golok to have similar development so that 

there will be some competition,” she said. 

Patimoh also proposed to the government to consider establishing a free-duty centre in Sungai Golok to lure more tourists to the district and 

to expedite the construction of the Goodwill Bridge connecting Rantau Panjang (Malaysia) and Sungai Golok in a bid to change the economic 

landscape in the bordering areas.) 

 

ที่มาข9อมลู ; http://bernama.com/en/news.php?id=1725584 

 


