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บทสรุปผู้บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการน าเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๘-๒๔ พ.ค. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๗๙ ข่าว จากที่มี ๒๒๔ 
ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ พ.ค. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๑ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๔ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ พ.ค. 
๖๒)  
          ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก ่

๑) อาชญากรรมในพื้นที่: ยิงโหด! หนุ่มช่างสักเบ้าตาทะลุเสียชีวิต ตร. คาดเอ่ียวขบวนการยาเสพติด 
๒) การพูดคุยเพื่อสันติสุข: แกนน า BRN ในมาราปาตานีลาออกจากการเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยฯ 
๓) เหตุร้ายรายวัน: ดักยิงประธานสภา อบต.ดับ เศร้าเจอแม่ก่อนลากลับบ้าน 

 ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่ 
๑) การเยียวยา: อีกกลไก ชายแดนใต้ กลุ่มสตรีหม้าย ร่วม ดับไฟ-ฟ้ืนสันติ   
๒) เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) ยะลาจัดงานสมโภชหลกัเมือง, ๒) ศอ.บต. ปล่อยคาราวานสินค้าธงฟ้าช่วยประชาชน, ๓) นักลงทุนจีนตั้งโรงงานมูลค่า 

๗๐๐ ลา้น., ๔) นิคมยางพาราเริ่มเนื้อหอมต่างชาติขยับลงทุน, ๕) เอ็นไอเอหนุนนวัตกรรมเพ่ือสังคมเปิดรับผลงานเพิ่มใน ๓ พ้ืนที่, ๖) สนามบินเบตงคืบแล้ว ๘๕% พร้อม
เปิดให้บริการ มิ.ย. ๖๓, ๗) ทุเรียนภาคใต้ปีนี้ ให้ผลผลิตกว่า ๔.๔ แสนตัน เพิ่มขึ้น ๔๖% เหตุราคาดี จีนต้องการสูง และ ๘) เปิดโฉม ๕๐ ทีม 'อาชีวศึกษา' ชิงแชมปสุด
ยอดสตาร์ทอัพระดับประเทศ 

๓) ยาเสพติด: ๑) แม่ทัพภาคท่ี ๔ แถลงผลการจับคุมคดียาเสพติดรายใหญ่ สามารถยึดของกลาง และยึดทรัพย์ รวมมูลค่ากว่า ๒๐๐ ล้านบาท และ ๒) รายงานผล
การปฏิบัติงานเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดในห้วง (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 

๔) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และ ทรัพย์สิน: ๑) รวบเครือข่ายค้ามนุษย์ชาวพม่า, ๒) มทภ.๔ ย้ าชัดใช้ กม. คืนสันติสุขสู่แดนใต้, ๓) ตร.ยะลาลงพื้นที่
ตรวจสอบเหตุยิงประธาน อบต. พุ่งเป้าขัดแย้งการเมืองท้องถิ่น, ๔) กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้าเผยเหตุความไม่สงบช่วงเดือนรอมฎอนลดลงกว่า ๖๐% และ ๕) ลุยเข้ม
ปราบแก๊งมอดไม้! เหิมหนักรุกตัดไม้เผาป่าสงวนฯ เบตง 
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         จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกท่ีมีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง จาก ๓.๑๕ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘-๒๔ พ.ค. ๖๒) เป็น 
๒.๗๘ ในสัปดาห์นี้  
 ในส่วนของประเด็นส าคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๑๘–๒๔ พ.ค. ๖๒ ดังนี้ 
       ประเด็นเกี่ยวกับ จชต. ที่มีการรายงานในสื่อต่างประเทศเกือบทั้งหมด รายงานโดยสื่อมาเลเซีย ยกเว้นข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานอภัยโทษให้กับ
นักโทษคดีความมั่นคง ใน จชต. ซึ่งถูกจ าคุกอยู่ที่เรือนจ าปัตตานี และ นับเป็นนักโทษคดีความมั่นคง จชต. คนแรกท่ีได้รับพระราชทานอภัยโทษ ข่าวนี้รายงานโดย 
benarnews.org สื่อที่ได้รับเงินสนับสนุนการด าเนินงานจากหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐ  
       ประเด็นส่วนใหญ่ที่สื่อมาเลเซียรายงาน ส่วนใหญ่เป็นประเด็นเก่ียวกับภัยแทรกซ้อนตามแนวชายแดนมาเลเซีย-ไทย โดยเฉพาะการลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมาย 
สินค้าหนีภาษี และ การค้ามนุษย์ ซึ่งในรอบสัปดาห์นี้ เจ้าหน้าที่ทางการมาเลเซียได้ตรวจยึดปศุสัตว์ ซึ่งมีทั้งวัว, ควาย, แพะ และ แกะ ที่ลักลอบน าเข้าจากประเทศไทยเพ่ือ
เตรียมขายเนื้อสัตว์เหล่านี้ในช่วงวันฮารีรายอ 
       ผู้บัญชาการต ารวจรัฐกลันตัน มีการจัดประชุมร่วมต ารวจมาเลเซีย-ไทย ทีส่ านักงานต ารวจน้ า Pengkalan Kubor ตรงข้าม อ.ตากใบ เพ่ือเตรียมมาตรการดูแลความ
ปลอดภัยชายแดนช่วงก่อนวันฮารีรายอ พร้อมย้ าให้ต ารวจมาเลเซีย และ ไทยเตือนประชาชนให้เดินทางข้ามพรมแดนในจุดผ่านแดนที่ถูกกฎหมายเท่านั้น หากมีการเดิน
ทางผ่านช่องทางธรรมชาติจะถูกลงโทษทั้งจ าคุก และ ปรับตามกฏหมาย 
       ในรอบสัปดาห์นี้ต ารวจมาเลเซียยังมีความร่วมมือกวาดล้างจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ส่งชาวอินเดียไปยังประเทศในยุโรป ซึ่งขบวนการนี้มีต ารวจ
มาเลเซียที่ชายแดนเกี่ยวข้องด้วย ท าหน้าที่ขับรถยนต์ส่งตัวชาวอินเดียข้ามพรมแดนเข้าประเทศไทยเพ่ือรอเวลาเดินทางต่อไปยังประเทศในยุโรป 
       Bernama ส านักข่าวของทางการมาเลเซีย รายงานข่าวเหตุร้ายรายวันคนร้ายใช้อาวุธปืนยิง อบต.ท่าทอง อ.รามัน จว.ย.ล. เสียชีวิตขณะขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านหลัง
ละหมาด 
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๒. ผลการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์ ประจ าวันที่ ๑๘–๒๔ พ.ค. ๖๒ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน้มความถี่ การน าเสนอประเด็นข่าวเชิงบวก และ ประเด็นข่าวเชิงลบ 

 

ในช่วงวันที่ ๑๘-๒๔ พ.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๗๙ ข่าว จากที่มี ๒๒๔ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ พ.ค. ๖๒) ส าหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะ
สีน้ าเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๒๑ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๔ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ พ.ค. 
๖๒) ส าหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงท่ี 
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๒.๒ ค่าสัดส่วนระหว่างข่าวเชิงบวก และ ข่าวเชิงลบ 

เมื่อน าจ านวนข่าวเชิงบวก และ จ านวนข่าวเชิงลบ ในแต่ละวันมาค านวณหาค่าสัดส่วน ระหว่างข่าวเชิงบวก กับ ข่าวเชิงลบ พบว่าในแต่ละวันจะมีค่าสัดส่วนฯ ดังนี้ 
วัน/เดือน/ปี จ านวนข่าวเชิงบวก (1) จ านวนข่าวเชิงลบ (2) ค่าสัดส่วน (3)=(1)/(2) 
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 

2019-05-18 23 5 4.6 

2019-05-19 26 5 5.2 

2019-05-20 21 2 10.5 

2019-05-21 25 1 25 

2019-05-22 32 4 8 

2019-05-23 33 0 33 

2019-05-24 19 4 4.75 

 25.57 3.14 8.14 
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๓. แนวโน้มในประเด็นที่เพ่งเล็ง ในช่วงวันที่ ๑๘–๒๔ พ.ค. ๖๒ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข 

 

ไม่มีข่าวเชิงบวกทั้งในสัปดาห์นี้ และ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ พ.ค. ๖๒) ส าหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ าเงิน) มีแนวโน้มฯ ต่ าค่อนข้างคงที ่ในส่วนของข่าว
เชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๔ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ พ.ค. ๖๒) ส าหรบัในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้ม
ฯ เพ่ิมข้ึน ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ "สุกรี ฮารี" ไขก๊อกหัวหน้าคณะพูดคุยฯฝั่ง "มาราฯ" จับตารื้อสองฝ่าย  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน 

 

ในช่วงวันที่ ๑๘-๒๔ พ.ค. ๖๒ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๓ ข่าว จากที่ม ี๘ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้าง
คงท่ี ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ดักยิงประธานสภา อบต. ดับ เศร้าเจอแม่ก่อนลากลับบ้าน  
 
 
 
 
 
 



 

                         สรุปสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการน าเสนอข่าวสารของสื่อมวลชน 
 
 

  

7 

 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 

ในช่วงวันที่ ๑๘-๒๔ พ.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๓ ข่าว จากที่มี ๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มี
แนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ 
ต่ าค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) พปชร. ประเคนให้ ๑๔ เก้าอ้ี! อ่อย ปชป-ภูมิใจไทย, ๒) ส.ส.มุสลิมเข้าสภา "เพชรดาว โต๊ะมีนา" จากงานเยียวยาสู่ถนน
การเมือง และ ๓) คอลัมน์: ท่องยุทธภพ: เช็กก าลัง ปชป. '๕๒ ส.ส.' ก๊กไหนใหญ่สุด ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ คอลัมน์: บทความพิเศษ: ส.ว.ชายแดนใต้ข้อคิดเห็นและความ
คาดหวังรวมทั้งกลไกติดตาม  
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน 

 

ในช่วงวันที่ ๑๘-๒๔ พ.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๓๙ ข่าว จากที่มี ๗๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถ่ี มี
แนวโน้มฯ  ลดลง  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๗ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ า
ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ตร.ชายแดนภาคใต้ฝึก 'โดรน' เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน, ๒) รวบเครือข่ายค้ามนุษย์ชาวพม่า, ๓) มทภ.๔ ขอชุมชนพูดความ
จริงคืนสันติสุขสู่ชายแดนใต้, ๔) มทภ.๔ ย้ าชัดใช้ กม. คืนสันติสุขสู่แดนใต้, ๕) ตร.ยะลาลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุยิงประธานอบต. พุ่งเป้าขัดแย้งการเมืองท้องถิ่น, ๖) กอ.
รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้าเผยเหตคุวามไม่สงบช่วงเดือนรอมฎอนลดลงกว่า ๖๐%, ๗) ลุยเข้มปราบแก๊งมอดไม้! เหิมหนักรุกตัดไม้เผาป่าสงวนฯ เบตง , ๘) กอ.รมน.ภาค ๔ 
สน. ชี้แจง ท าความเข้าใจกรณีเพจ : Wartani ได้ท าการโพสต์ภาพพร้อมข้อความบิดเบือน กรณี “เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัว” ที่อ าเภอจะแนะ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
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เวลา ๑๗.๓๐ น. เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัว น.ส.ไฟรุส มูซอ, ๙) แม่ทัพภาคที่ ๔ รุกเดินหน้าเข้าหาพูดคุย ผู้น า ๔ เสาหลัก ร่วมสร้างความปลอดภัยในพ้ืนที่, ๑๐) แม่ทัพภาคท่ี 
๔ ลงพื้นที่ "บันนังสตา" พักค้างแรมรับฟังปัญหา "ร่วมทุกข์ ร่วมสุข" กับชาวบ้าน และ ๑๑) แม่ทัพภาคที่ ๔ ย้ าชัด บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มก าลัง ตั้งเป้าเปลี่ยนหมู่บ้านสี
แดงให้เป็นสีขาว ลดความหวาดระแวง สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายชาวไทยพุทธในพื้นที่ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) สะเทือนใจล้านความรู้สึก! ไม้ยักษ์ป่าแดนใต้ถูกตัด-
เผา, ๒) หวังเสียง ส.ส. สะท้อนถึงฝ่ายมั่นคง ได้ 'ส าเหนียก' ข้อเท็จจริง ตอบโจทย์ดับไฟใต้, ๓) เสียงร้องความบอบช้ า ๑๕ ปีชายแดนใต้ รอมฎอนเวลาวิกฤติข่าวลวงถูกฝัง
ลึก-รัฐมืดแปดด้าน และ ๔) น้ ามันเถื่อนผุดโผล่เกลื่อนพื้นที่ทะลักเกือบทิ่มตาผลจับน้อยสวนทางเงินสูงลิ่ว 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ 

 

ในช่วงวันที่ ๑๘-๒๔ พ.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๔๕ ข่าว จากที่มี ๓๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ 
เพ่ิมข้ึน ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม่มีข่าวเชิงลบ ทั้งในสัปดาห์นี้ และ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถ่ี มีแนวโน้มฯ ต่ า
ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) โรงตึ๊งยะลาจัดโปรลดดอกเบี้ย, ๒) ยะลาจัดงานสมโภชหลักเมือง, ๓) ศอ.บต. ปล่อยคาราวานสินค้าธงฟ้าช่วยประชาชน, ๔) 
สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส สง่เสริมเกษตรกร ผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง ช่วยลดต้นทุน ฟื้นฟูคุณภาพดิน, ๕) ทบ.ถกสกัดลอบน าเข้าปาล์ม, ๖) 'จากแดนไกล' คอลเลคชั่นผ้าไทย'
ไม่เหมือนเดิม' เพราะกล้าทีจ่ะเปลี่ยน, ๗) นักลงทุนจีนตั้งโรงงานมูลค่า ๗๐๐ ล้าน., ๘) นิคมยางพาราเริ่มเนื้อหอมต่างชาติขยับลงทุน, ๙) เอ็นไอเอหนุนนวัตกรรมเพ่ือ
สังคมเปิดรับผลงานเพ่ิมใน ๓ พ้ืนที่, ๑๐) สนามบินเบตงคืบแล้ว ๘๕% พร้อมเปิดให้บริการ มิ.ย. ๖๓, ๑๑) ทุเรียนภาคใต้ปีนี้ ให้ผลผลิตกว่า ๔.๔ แสนตัน เพ่ิมข้ึน ๔๖% 
เหตุราคาดี จีนต้องการสูง, ๑๒) เปิดโฉม ๕๐ ทีม 'อาชีวศึกษา' ชิงแชมปสุดยอดสตาร์ทอัพระดับประเทศ และ ๑๓) คอลัมน์: จิระพงค์ เต็มเปี่ยม: สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน ไม่มีข่าวเชิงลบ ในสัปดาห์นี้ 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 

ในช่วงวันที่ ๑๘-๒๔ พ.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๗ ข่าว จากที่มี ๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ 
ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม่มีข่าวเชิงลบทั้งในสัปดาห์นี้ และ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑ - ๑๗ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ า
ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) รวบขบวนค้ายาเสพติด ยึดยาบ้า-เฮโรอีน มูลค่า ๒๐๐ ล้านบาท, ๒) รวบแก๊งลอบขนใบกระท่อม แลกค่าจ้างโลละ ๑๐๐ บาท, ๓) 
เก๋งซิ่งหนีด่านจนมุม! ทิ้งรถพร้อมยาบ้าเผ่นหนี, ๔) แม่ทัพภาคท่ี ๔ แถลงผลการจับคุมคดียาเสพติดรายใหญ่ สามารถยึดของกลาง และยึดทรัพย์ รวมมูลค่ากว่า ๒๐๐ ล้าน
บาท และ ๕) รายงานผลการปฏิบัติงานเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดในห้วง (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒) ไม่มีข่าวเชิงลบ ในสัปดาห์นี้ 
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช่วงวันที่ ๑๘–๒๔ พ.ค. ๖๒ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบ ารุงขวัญก าลังพล 

             ในช่วงวันที่ ๑๘–๒๔ พ.ค. ๖๒ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบ ารุงขวัญก าลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. 
             ในช่วงวันที่ ๑๘–๒๔ พ.ค. ๖๒ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. 
 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย 

             ในช่วงวันที่ ๑๘–๒๔ พ.ค. ๖๒ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย 
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๔. ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ และแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ 

 

 
 

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

อาชญากรรมในพื้นที่

การพูดคุยเพื่อสันติสุข

เหตุร้ายรายวัน

การเมือง

การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

ยาเสพติด

การยกระดับคุณภาพชีวิต

วัฒนธรรม และวิถีชีวิต

การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์

การศึกษา

เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

กีฬา

การช่วยเหลือประชาชน

การเยียวยา
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ประเด็นข่าวเชิงลบ 

๑. อาชญากรรมในพื้นที่ ๑) ยิงโหด!หนุ่มช่างสักเบ้าตาทะลุเสียชีวิต ตร.คาดเอ่ียวขบวนการยาเสพติด, ๒) คอลัมน์: ข่าวสั้น: คนร้ายจ่อยิงหนุ่มยะลาดับคาเตาถ่านร้าง  
และ  ๓) คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: ลูกซองยิงหนุ่มยะลาดับ  
๒. การเจรจาเพื่อสันติ ๑) แกนน า BRN ในมาราปาตานีลาออกจากการเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยฯ , ๒) "สุกรี ฮารี" ไขก๊อกหัวหน้าคณะพูดคุยฯฝั่ง "มาราฯ" จับตารื้อสอง
ฝ่าย, ๓) 'อุสตาซชุกรี'ไขก๊อก'มาราปาตานี'  และ  ๔) 'อุสตาซชุกรี'ไขก๊อก'มาราปาตานี'  
๓. เหตุร้ายรายวัน ๑) ดักยิงประธานสภา อบต.ดับ เศร้าเจอแม่ก่อนลากลับบ้าน, ๒) การเมืองท้องถิ่น-ไฟใต้! คนร้ายลอบยิง'ประธาน อบต.ท่าธง'ยะลาดับ  และ  ๓) 
มือปืนรัวคาร์บินดับประธานอบต.  
 

ประเด็นเชิงบวก 

๑. การเยียวยา ๑) คอลัมน์: สกู๊ปหน้า 1: 'อีกกลไก'ชายแดนใต้ 'กลุ่มสตรีหม้าย' ร่วม'ดับไฟ-ฟ้ืนสันติ'  และ  ๒) คอลัมน์: สกู๊ปหน้า 1: 'อีกกลไก'ชายแดนใต้ 'กลุ่มสตรี
หม้าย' ร่วม'ดับไฟ-ฟ้ืนสันติ',  
๒. การช่วยเหลือประชาชน ภาพข่าว: มอบถุงยังชีพ  
๓. กีฬา ๑) เด็กเทพยังแรงใกล้ได้100ทอง, ๒) เด็กเทพเก่งจ่อ100ทองกีฬาเยาวชน, ๓) คอลัมน์: ลัดเลาะถิ่นเซาะกราว: ผ่านครึ่งทาง'สปอร์ตฮีโร่'โกย105ทอง 'นราฯ'มา
ไกล1,500กม.ร่วม'กีฬายช.', ๔) คอลัมน์: ลัดเลาะถิ่นเซาะกราว: ผ่านครึ่งทาง'สปอร์ตฮีโร่'โกย105ทอง 'นราฯ'มาไกล1,500กม.ร่วม'กีฬายช.', ๕) คอลัมน์: ลัดเลาะถิ่นเซาะ
กราว: 'ตราด'ผุดสนามใหม่จัด'ช้างขาวเกมส์'ทัพนักหวด'สุพรรณบุรี'ผงาด2แชมป์, ๖) คอลัมน์: ลัดเลาะถิ่นเซาะกราว: นักกีฬาเมืองหลวงป้องเจ้าทองสมัย31 'กกท.-ตราด'
ดัน'อีสปอร์ต'แข่งกีฬายช., ๗) ปืนใหญ่วางคิวอุ่น ช่วงหยุดรอมฎอน, ๘) คอลัมน์: บุรีรัมย์เกมส์: กทม.โกยเกิน100ทอง-ตราดผุดสนามกีฬาเยาวชน, ๙) แชมป์ครบทุกภาค!
กรมพลฯจัดประกวดวงโยธวาธิตทั่วไทย, ๑๐) ประกวดวงโยธวาทิตได้แชมป์ครบแล้ว 5 ภาค  และ  ๑๑) ประกวดวงโยฯ62ได้แชมป์5ภาค,  
๔. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ ๑) คอลัมน์: ถอดรหัสอาชีพ: เปิดรับผลงาน 'หมู่บ้านนวัตกรรม', ๒) ลุยท าแผนการผลิตแบบครบวงจร, ๓) เอ็นไอเอรับผลงาน
นวัตกรรมเพ่ือสังคม, ๔) คอลัมน์: Activity for FUN: คัดสรรเทคโนโลยี, ๕) คอลัมน์: Lineทาง, ๖) ภาพข่าว: ก.ย.เสร็จ, ๗) โรงตึ๊งยะลาจัดโปรลดดอกเบี้ย, ๘) ยะลาจัด
งานสมโภชหลักเมือง, ๙) บินไทยจัดหนัก4โปรโมชั่น, ๑๐) ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี9ชูนวัตกรรมใหม่ สร้างเครื่องท าลายของกลางยาสูบแบบเบ็ดเสร็จ, ๑๑) ศอ.บต.
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ปล่อยคาราวานสินค้าธงฟ้าช่วยประชาชน, ๑๒) เอ็นไอเอรับผลงานนวัตกรรมเพ่ือสังคม, ๑๓) 'มิน'ิร่วม'ททท.'หนุนท่องเที่ยวเมืองรอง, ๑๔) สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 
ส่งเสริมเกษตรกร ผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง ช่วยลดต้นทุน ฟื้นฟูคุณภาพดิน, ๑๕) กนอ.เผยนักลงทุนต่างชาติ จ่อลงทุนเพ่ิม'รับเบอร์ซิตี้', ๑๖) ทบ.ถกสกัดลอบน าเข้าปาล์ม, ๑๗) 
คืบหน้าวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ ลุยท าแผนการผลิต ครบวงจร, ๑๘) ทบ.ถกสกัดลอบน าเข้าปาล์ม, ๑๙) ทุเรียนใต้ลูกดก4.4แสนตัน ชาวสวนยิ้มราคาเขยิบ19%, ๒๐) 
กนอ.ยิ้มนิคมยางเสร็จ ต่างชาติแห่จองลงทุน, ๒๑) 'จากแดนไกล'คอลเลคชั่นผ้าไทย'ไม่เหมือนเดิม'เพราะกล้าที่จะเปลี่ยน, ๒๒) เส้นทางสายผ้าทอ สู่เทรนด์แฟชั่นโลก, ๒๓) 
เส้นทางสายผ้าทอ สู่เทรนด์แฟชั่นโลก, ๒๔) ดึงเครือข่ายทุเรียนแปลงใหญ่ 22 จังหวัด, ๒๕) นักลงทุนจีนตั้งโรงงานมูลค่า700ล., ๒๖) ดึงเครือข่ายทุเรียนแปลงใหญ่ 22 
จังหวัด, ๒๗) กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับแบรนด์ไทยWISHARAWISHจัดงานแสดงผลงานเครื่องแต่งกายผ้าไทยต้นแบบ, ๒๘) นิคมยางพาราเริ่มเนื้อหอมต่างชาติขยับ
ลงทุน, ๒๙) ขนสินค้าจีไอร่วมงานผลไม้ไทยอร่อยที่สุดในโลก, ๓๐) การบินไทยจัด 4 โปรฯ ตั๋วถูก, ๓๑) นิคมฯรับเบอร์ซิตี้เนื้อหอม มาเลย์-จีน-ญี่ปุ่นชักแถวลงทุน, ๓๒) 
เอ็นไอเอหนุนนวัตกรรมเพ่ือสังคมเปิดรับผลงานเพ่ิมใน3พ้ืนที,่ ๓๓) สรุปข่าวเศรษฐกิจ ประจ าวันที่ 23 พ.ค. 2562, ๓๔) สรุปข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์มติชน, ๓๕) กนอ.
โชว์ศักยภาพศูนย์ SMEs-ITC เอสเอ็มอี-สตาร์ทอัพแห่ใช้กว่า 1,000 ราย, ๓๖) 'ทีเส็บ' เดินหน้าปั้นรายได้ 2.2 แสนลบ. บุกตลาด ASEAN+6-CLMV-ยุโรป, ๓๗) ต้ัง
สมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย ดึงแปลงใหญ่จัดการทั้งระบบ, ๓๘) สนามบินเบตงคืบแล้ว85%พร้อมเปิดให้บริการมิ.ย.63, ๓๙) มาแล้ว!! 3ราย ต่างชาติจ่อลงทุน นิคมฯรับ
เบอร์ซิตี้, ๔๐) ทุเรียนภาคใต้ปีนี้ ให้ผลผลิตกว่า 4.4 แสนตัน เพ่ิมข้ึน 46% เหตุราคาดี จีนต้องการสูง, ๔๑) เปิดโฉม50ทีม'อาชีวศึกษา' ชิงแชมปสุดยอดสตาร์ทอัพ
ระดับประเทศ, ๔๒) คอลัมน์: จิระพงค์ เต็มเปี่ยม: สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  และ  ๔๓) เปิด50ไอเดียเด็ดฝีมือ'คนอาชีวะ'ประชัน'สุดยอดสตาร์ทอัพ'ระดับประเทศ,  
๕. การศึกษา ๑) คอลัมน์: ไทยมองไทย: นวัตกรรมการศึกษาภาคีเชียงใหม่ (จบ), ๒) คอลัมน์: ตีเกราะเคาะไม้: รมว.อว.ทีค่นอุดมศึกษาอยากเห็น, ๓) คอลัมน์: ตีเกราะ
เคาะไม้: รมว.อว.ที่คนอุดมศึกษาอยากเห็น, ๔) รมว.อว.ที่คนอุดมศึกษาอยากเห็น, ๕) สดุยิ่งใหญ่ มรภ.สงขลา เจ้าภาพสัมมนาเครือข่ายสมาพันธ์นิสิต นศ. 'ราชภัฏ' ทั่ว
ประเทศ, ๖) คอลัมน์: สังคมตลาดบ้าน: มอบหนังสือ  และ  ๗) ภาพข่าว: มรภ.สงขลา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มรภ.เพชรบุรี,  
๖. การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ ๑) ภาพข่าว: เปิดกิจกรรม, ๒) คอลัมน์: คนตามข่าว: สุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงานคนใหม่, ๓) คอลัมน์: ข่าวทะลุ
คน: สุทธิ สุโกศล ปลัดแรงงานคนใหม่, ๔) คอลัมน์: ข่าวทะลุคน: สุทธิ สุโกศล ปลัดแรงงานคนใหม่, ๕) มอบรางวัลเชิดชูเกียรติต ารวจน้ าดี, ๖) รอบรั้วเมืองใต้ : 23 
พฤษภาคม 2562  และ  ๗) คอลัมน์: เย็นกายสุขใจ: ทุกอย่างจะเบา เพราะเราช่วยกัน,  
๗. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) อลังการงานมหรสพสมโภช 7 คืนทั่วไทย เฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่ 10, ๒) คอลัมน์: ส่องพระยอดนิยม, ๓) 
พุทธศาสนิกชน แห่ท าบุญ วิสาขบูชาคึกคัก, ๔) ปีติกรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯวันวิสาขบูชา, ๕) คอลัมน์: ส่องพระยอดนิยม, ๖) คอลัมน์: สี่แยกข่าวย่อย: ชมนิทรรศการ
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ศิลปะ๗) ภาพข่าว: มอบถุงยังชีพ, ๘) คอลัมน์: กา@ครั้งหนึ่ง: พระบรมราโชบาย ร.๑ การแก้ปัญหาหัวเมืองภาคใต้การควบคุมเมืองปัตตานี, ๙) คอลัมน์: มงคลข่าวสด: 
หลวงปู่แก้ว ธัมมาราโม พระเกจิชื่อดังสงขลา, ๑๐) คอลัมน์: มองอย่างเซียน: เซียนตุ้ย คลองขวาง รู้ลึกพระหลวงปู่ทวด, ๑๑) คอลัมน์: อริยะโลกที่ 6: หลวงพ่อหมุน ยสโร 
พระเกจิชื่อดังพัทลุง, ๑๒) คอลัมน์: อริยะโลกท่ี 6: หลวงพ่อหมุน ยสโร พระเกจิชื่อดังพัทลุง, ๑๓) มทภ.4 ร่วมท าบุญตักบาตร -เวียนเทียนกลางวัน 'วันวิสาขบูชา', ๑๔) 
ท าบุญตักบาตรทั่วปท. เทศกาล'วิสาขบูชา', ๑๕) ข่าวภูมิภาค : 22 พฤษภาคม 2562, ๑๖) คอลัมน์: บันทึกธรรมวิจัย: ใต้ร่มโพธิ์พฤกษ์ 'พระครูประโชติรัตนานุรักษ์' พระผู้
ไม่เคยประมาทในการท าความดี, ๑๗) แม่ทัพภาคท่ี 4 เข้าพบปะเยี่ยมเยียนจุฬาราชมนตรีในโอกาสเดือนรอมฎอน ฮ.ศ 1440, ๑๘) แม่ทัพภาคท่ี 4 ร่วมพิธีท าบุญตักบาตร 
เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจ าปี 2562 ณ วัดเมืองยะลา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา, ๑๙) อ าเภอโคกโพธิ์ จัดกิจกรรมบวชต้นไม้ และละหมาดฮายัต ชุมชนทรายขาว ครั้งที่ 2 
ประจ าปี 2562 ตามโครงการ “อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”, 
๒๐) แม่ทัพภาคท่ี 4 ร่วมละศีลอดพร้อมประธานกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดปัตตานี ในช่วงเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1440 และร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิ
สาขบูชา ประจ าปี 2562, ๒๑) ที่ปรึกษาศูนย์สันติวิธี น าก าลังพลของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา 
ประจ าปี 2562, ๒๒) ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 และนายอ าเภอยะหา ร่วมพบปะกับผู้น าศาสนาและพ่ีน้องชาวไทยมุสลิม พร้อมร่วมละศีลอดสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน  และ  ๒๓) ภาพข่าว: ข่าวภูมิภาค: มอบถุงยังชีพ,  
๘. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) คอลัมน์: Activity for FUN: คัดสรรเทคโนโลยี, ๒) 'ดีป้า' เดินสายสร้างเมืองอัจฉริยะชายแดนใต้, ๓) ภาพข่าว: มอบรถ, ๔) คอลัมน์: 
พลังงานรอบทิศ: ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ : พระเอกขี่ม้าขาว?, ๕) 'ดีป้า' เดินสายสร้างเมืองอัจฉริยะชายแดนใต้, ๖) คอลัมน์: กฎหมาย4.0: ก.ม.คุ้มครองข้อมูลเด็ก-
เยาวชน ในสภาพแวดล้อมดิจิทัล, ๗) เปิดใจ'หมอประเสริฐ'หยอด'กัญชา'สู้มะเร็ง, ๘) ภาพข่าว: ทางคนทางข่าว: ประเมิน, ๙) คอลัมน์: รอบกรุง, ๑๐) ส ารวจคนไร้บ้าน
ครบ77จังหวัดสะท้อนปัญหา-วางแนวทางแก้, ๑๑) ดันสมาร์ทซิตี้ โรดโชว5์จว.ใต,้ ๑๒) สธ.ร่วมมือเครือข่าย8หน่วยงาน ป้องเจ็บ-ตายจากแมงกะพรุนพิษ, ๑๓) สถานี
พัฒนาที่ดินนราธิวาส ส่งเสริมเกษตรกร ผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง ช่วยลดต้นทุน ฟื้นฟูคุณภาพดิน, ๑๔) ปั้นผู้ต้องขังเป็นช่างท าทอง สร้างโอกาสคืนคนดีสู่สังคม, ๑๕) ชาวเทพา
ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 'เทพาที่ยั่งยืน' ขอแก้ไขผังเมืองสงขลา เน้นปกป้องพ้ืนที่เกษตรกรรม-ไม่เอาอุตสาหกรรม, ๑๖) 'ดีป้า'สร้างเมืองอัจฉริยะชายแดนใต้ ลุยจัด 
'สมาร์ทซิตี้ไทยแลนด์โรดโชว์'!!, ๑๗) คอลัมน์: SOCIETY: สานใจไทย สู่ใจใต้, ๑๘) แนะเสริมที่อยู่อาศัยฟ้ืนฟูชีวิตคนไร้บ้าน, ๑๙) เอ็นไอเอ เตรียมรุกน านวัตกรรมไขปัญหา
เหลื่อมล้ าน าร่อง 6 หมู่บ้าน หวังยกคุณภาพชีวิตใหม่ให้ยั่งยืนถึงระดับโมเลกุล, ๒๐) สานพลัง 'เอกชน-รัฐ-ชุมชน' ใช้ดิจิทัลสร้างชุมชนเข้มแข็ง, ๒๑) คอลัมน์: สานฝันปัน
น้ าใจ: 'สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี'  และ  ๒๒) กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดการประชุมคณะท างานแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 3 จังหวัด
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ชายแดนภาคใต้ และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2562,  
๙. ยาเสพติด ๑) รวบขบวนค้ายาเสพติด ยึดยาบ้า-เฮโรอีน มูลค่า 200 ล้านบาท, ๒) รวบแก๊งลอบขนใบกระท่อม แลกค่าจ้างโลละ 100 บาท, ๓) เก๋งซิ่งหนีด่านจนมุม! ทิ้ง
รถพร้อมยาบ้าเผ่นหนี, ๔) คนขับเก๋งเผ่นหนียอมทิ้งรถเจอด่านตรวจที่แท้ขนยาบ้า40,000เม็ด, ๕) ภาพข่าว: ยึดยาบ้า, ๖) แม่ทัพภาคที่ 4 แถลงผลการจับคุมคดียาเสพติด
รายใหญ่ สามารถยึดของกลาง และยึดทรัพย์ รวมมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท  และ  ๗) รายงานผลการปฏิบัติงานเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดในห้วง (1 พฤศจิกายน 2561 - 
15 พฤษภาคม 2562),  
๑๐. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ๑) คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: สนธิก าลังกวาดล้างต่างด้าว, ๒) ตร.ชายแดนภาคใต้ฝึก'โดรน' เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน, ๓) ภาพข่าว: ลงพื้นที่, ๔) บุกจับต่างด้าวเถื่อนทะลักสงขลา, ๕) ดักยิง'ปธ.อบต.ท่าธง'ดับตร.ตั้งปมการเมือง-ไฟใต้, ๖) รวบเครือข่ายค้ามนุษย์ชาวพม่า, ๗) 
รวบเครือข่ายค้ามนุษย์ชาวพม่า, ๘) มทภ.4ให้ก าลังใจชาวรือเสาะชี้โจรต้องมอบตัวก่อนไม่มีที่อยู่, ๙) มทภ.4ให้ก าลังใจชาวรือเสาะ ชี้โจรต้องมอบตัวก่อนไม่มีที่อยู่, ๑๐) 
มทภ.4เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงรือเสาะ เผยมอบความห่วงใย-ก าลังใจที่ดี, ๑๑) มทภ.4เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงรือเสาะ เผยมอบความห่วงใย-ก าลังใจที่ดี, ๑๒) คอลัมน์: ชีพจรทั่วไทย
, ๑๓) ภ.4ขอชุมชนพูดความจริงคืนสันติสุขสู่ชายแดนใต้, ๑๔) ภาพข่าว: จับแรงงาน, ๑๕) คอลัมน์: ชีพจรทั่วไทย, ๑๖) มทภ.4เผยล้างโจรไม่ได้เปลี่ยนแม่ทัพไม่มี
ประโยชน์, ๑๗) คุมเข้มความปลอดภัยไปจน'วันฮารีรายอ', ๑๘) แก๊งมอดไม้รุกป่าสงวนของแม่ตัดไม้มีค่าลักลอบปลูกทุเรียน, ๑๙) แก๊งตัดไม้รุก'สวนป่าสิริกิติ์'พบท าลาย
เพ่ิมหลายแปลง, ๒๐) มทภ.4ย้ าชัดใช้กม.คืนสันติสุขสู่แดนใต้, ๒๑) ภาพข่าว: รปภ.เข้ม, ๒๒) สรุปสถานการณ์ความไม่สงบหลังผ่านครึ่งทางรอมฎอน, ๒๓) ตร.ยะลาลง
พ้ืนที่ตรวจสอบเหตุยิงประธานอบต. พุ่งเป้าขัดแย้งการเมืองท้องถิ่น, ๒๔) ก.แรงงานลุยจับต่างด้าวกว่า6พันคนแย่งอาชีพคนไทย, ๒๕) กอ.รมน.ภาค4ส่วนหน้าเผยเหตุ
ความไม่สงบช่วงเดือนรอมฎอนลดลงกว่า60%, ๒๖) ไล่จับต่างด้าว แย่งอาชีพคนไทย 'เมียนมา'มากสุด, ๒๗) แก๊งมอดไม้รุกสวนป่าสิริกิติ์ พบต้นไม้ใหญ่ถูกโค่น/ลอบปลูก
ต้นทุเรียน, ๒๘) ลุยเข้มปราบแก๊งมอดไม้! เหิมหนักรุกตัดไม้เผาป่าสงวนฯเบตง (ชมคลิป), ๒๙) รวบ14เมียนมาซุกบ้านเช่าริมถนนสายเอเชีย รอนายหน้าเตรียมส่งข้ามชาติ, 
๓๐) บุกจับ14หม่องแรงงานเถื่อน รอนายหน้าส่งข้ามประเทศ, ๓๑) ลุยจับต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย พบ เมียนมามากสุด ส่งกลับประเทศแล้วกว่า 6,200 คน, ๓๒) แม่ทัพ
ภาคท่ี 4 ให้ข้อคิด เครือข่ายวิทยุเครื่องแดง "นั่งติดที่ เป็นเวลา ตามองถนน" เน้นย้ า เตรียมความพร้อมทั้งระบบ รับมือได้ทุกเหตุการณ์, ๓๓) แม่ทัพภาคท่ี 4 ลงพื้นที่ตรวจ
เยี่ยมการปฏิบัติงานของเครือข่ายเฝ้าระวังภาคประชาชน วิทยุเครื่องแดง ในสถานที่ท่องเที่ยว ศูนย์กลางการค้าท่ีส าคัญใจกลางเมืองหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา, ๓๔) แม่ทัพภาคท่ี 4 เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรง กองทัพภาคท่ี 4 ถึงระดับกองพัน ครั้งที่ 3/62 (วาระพิเศษ), ๓๕) แม่ทัพภาคท่ี 4 ลงพื้นที่จังหวัด
นราธิวาส พบปะประชาชน ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง เดินหน้าสร้างความเข้าใจ ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด และการควบคุมพ้ืนที่ปลอดภัย, ๓๖) กอ.รมน.
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ภาค 4 สน. ชี้แจง ท าความเข้าใจกรณีเพจ : Wartani ได้ท าการโพสต์ภาพพร้อมข้อความบิดเบือน กรณี “เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัว” ที่อ าเภอจะแนะ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 
2562 เวลา 17.30 น. เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัว น.ส.ไฟรุส มูซอ, ๓๗) แม่ทัพภาคที่ 4 รุกเดินหน้าเข้าหาพูดคุย ผู้น า 4 เสาหลัก ร่วมสร้างความปลอดภัยในพื้นท่ี, ๓๘) แม่ทัพ
ภาคท่ี 4 ลงพื้นที่ "บันนังสตา" พักค้างแรมรับฟังปัญหา "ร่วมทุกข์ ร่วมสุข" กับชาวบ้าน  และ  ๓๙) แม่ทัพภาคที่ 4 ย้ าชัด บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มก าลัง ตั้งเป้าเปลี่ยน
หมู่บ้านสีแดงให้เป็นสีขาว ลดความหวาดระแวง สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายชาวไทยพุทธในพื้นที่,  
๑๑. การเมือง ๑) พปชร.ประเคนให้ 14เก้าอ้ี! อ่อยปชป.-ภูมิใจไทย, ๒) ส.ส.มุสลิมเข้าสภา "เพชรดาว โต๊ะมีนา" จากงานเยียวยาสู่ถนนการเมือง  และ  ๓) คอลัมน์: ท่อง
ยุทธภพ: เช็กก าลัง ปชป. '52 ส.ส.' ก๊กไหนใหญ่สุด,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต่อสถานการณ์ จชต. 

 

  จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดข้ึนจากการน าเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกท่ีมีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง จาก ๓.๑๕ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘ 
- ๒๔ พ.ค. ๖๒) เป็น ๒.๗๘ ในสัปดาห์นี้ ในมิติของแนวโน้มการรับรู้เชิงบวก มีแนวโน้มฯ ลดลง 
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๕. ประเด็นส าคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๑๘ – ๒๔ พ.ค. ๖๒ 

    ประเด็นเกี่ยวกับ จชต. ที่มีการรายงานในสื่อต่างประเทศเกือบทั้งหมด รายงานโดยสื่อมาเลเซีย ยกเว้นข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานอภัยโทษให้กับ
นักโทษคดีความมั่นคง ใน จชต. ซึ่งถูกจ าคุกอยู่ที่เรือนจ าปัตตานี และ นับเป็นนักโทษคดีความมั่นคง จชต. คนแรกที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ขา่วนี้รายงานโดย 
benarnews.org สื่อที่ได้รับเงินสนับสนุนการด าเนินงานจากหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐ  
    ประเด็นส่วนใหญ่ที่สื่อมาเลเซียรายงาน ส่วนใหญ่เป็นประเด็นเก่ียวกับภัยแทรกซ้อนตามแนวชายแดนมาเลเซีย-ไทย โดยเฉพาะการลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมาย สินค้า
หนีภาษี และ การค้ามนุษย์ ซึ่งในรอบสัปดาห์นี้ เจ้าหน้าที่ทางการมาเลเซียได้ตรวจยึดปศุสัตว์ ซึ่งมีท้ังวัว, ควาย, แพะ และ แกะ ที่ลักลอบน าเข้าจากประเทศไทยเพื่อเตรียม
ขายเนื้อสัตว์เหล่านี้ในช่วงวันฮารีรายอ 
    ผู้บัญชาการต ารวจรัฐกลันตัน มีการจัดประชุมร่วมต ารวจมาเลเซีย-ไทย ที่ส านักงานต ารวจน้ า Pengkalan Kubor ตรงข้าม อ.ตากใบ เพ่ือเตรียมมาตรการดูแลความ
ปลอดภัยชายแดนช่วงก่อนวันฮารีรายอ พร้อมย้ าให้ต ารวจมาเลเซีย และ ไทยเตือนประชาชนให้เดินทางข้ามพรมแดนในจุดผ่านแดนที่ถูกกฎหมายเท่านั้น หากมีการเดิน
ทางผ่านช่องทางธรรมชาติจะถูกลงโทษทั้งจ าคุก และ ปรับตามกฏหมาย 
    ในรอบสัปดาห์นี้ต ารวจมาเลเซียยังมีความร่วมมือกวาดล้างจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ส่งชาวอินเดียไปยังประเทศในยุโรป ซึ่งขบวนการนี้มีต ารวจมาเลเซีย
ที่ชายแดนเกี่ยวข้องด้วย ท าหน้าที่ขับรถยนต์ส่งตัวชาวอินเดียข้ามพรมแดนเข้าประเทศไทยเพ่ือรอเวลาเดินทางต่อไปยังประเทศในยุโรป 
    Bernama ส านักข่าวของทางการมาเลเซีย รายงานข่าวเหตุร้ายรายวันคนร้ายใช้อาวุธปืนยิง อบต.ท่าทอง อ.รามัน จว.ย.ล. เสียชีวิตขณะขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านหลัง
ละหมาด 
 
๕.๑ สื่อมาเลเซียรายงานเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ว่า เจ้าหน้าที่หน่วยปราบปราม (General Operation Force) ตรวจยึดปศุสัตว์นับร้อยตัวที่ลักลอบน าเข้าจากประเทศ
ไทยข้ามแม่น้ าโกลกเข้าไปพักที่คอกปศุสัตว์ของชาวบ้านใกล้พรมแดนในรัฐกลันตัน เพ่ือรอจ าหน่ายในช่วงวันฮารีรายอ  
มีปฏิบัติการจับกุมตรวจยึดปศุสัตว์ ๒ ครั้งในรอบสัปดาห์นี้ ครั้งแรกวันเสาร์ที่ ๑๘ พค. จับกุมยึดปศุสัตว์ ๑๒๓ ตัว พักรออยู่ที่ Pengkalan Kubor อ.ตุมปัต รัฐกลันตัน 
และในวันอาทิตย์ ที่ ๑๙ พค.ก็มีการจับกุมยึดปศุสัตว์อีก ๗๕ ตัว 
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เจ้าหน้าที่หน่วยปราบปรามของมาเลเซีย บอกว่า ปศุสัตว์ทั้งหมดเชื่อว่ามีการลักลอบต้อนข้ามแม่น้ าโกลกและน าไปพักรอในที่ดินของชาวบ้านใกล้พรมแดนเพ่ือจ าหน่สย
ต่อไป 
 
(The General Operations Force (PGA) has seized livestock including cattle, goats, sheep and buffaloes, all worth almost RM1mil, at the border 
of Kelantan and Thailand. 
PGA Ninth Battalion commanding officer Supt Ramly Poncho said most of the livestock was seized at enclosures belonging to locals after being 
brought in illegally from a neighbouring country. 

He said the cattle was usually brought in by crossing the river and would be transported through rat trails to designated enclosures. 

“On Sunday, we seized 75 (heads of) cattle, 46 goats, 38 sheep and four buffaloes in a raid at Kampung Tok Rusa, near Kubang Pak Itam. 

“We found that all the animals were brought in illegally. 

“The owner of the enclosure also admitted there were no documents to keep the animals,” he told reporters yesterday.Earlier on Friday, a 
total of 37 heads of cattle were seized after a team trailed and intercepted a lorry in Tok Uban here. 

The next day, Supt Ramly said another 123 heads of cattle were also seized at an enclosure near Kampung Pulau, Pengkalan Kubor, Tumpat. 

“One of our tactics is to deploy our personnel, so that they are aware of any development in the areas. 

“All personnel, especially the public intelligence unit, will always be on the ground to monitor their respective areas,” he added. 

Supt Ramly said all seized animals were believed to be brought in for the upcoming Hari Raya celebration.) 

ที่มาข้อมูล ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/05/21/illegal-livestock-worth-rm1mil-held-at-kelantanthai-border-in-ops/ 

https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/05/21/illegal-livestock-worth-rm1mil-held-at-kelantanthai-border-in-ops/
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http://bernama.com/en/news.php?id=1728111 
https://www.nst.com.my/news/nation/2019/05/490182/livestock-worth-rm1m-smuggled-kelantan 
 

๕.๒ สื่อมาเลเซียรายงานว่า ผู้บัญชาการต ารวจรัฐกลันตันได้จัดประชุมร่วมระหว่างต ารวจมาเลเซียและไทย ทั้งต ารวจน้ าและหน่วยอื่นที่มีหน้าที่ดูแลความม่ันคงตามแนว
ชายแดน การประชุมจัดที่ส านักงานต ารวจน้ า Pengkalan Kubor คืนวันที่ ๒๑ พค. เพ่ือวางมาตรการร่วมกันในการปราบปรามการกระท าผิดกฏหมายตามแนวชายแดน
ช่วงก่อนวันฮารีรายอ 

ดาโต๊ะฮัสซันนุดดิน ผบ.ต ารวจรัฐกลันตัน แจ้งในที่ประชุมขอให้ต ารวจมาเลเซียและไทย แจ้งเตือนประชาชนให้เดินทางข้ามพรมแดนผ่านขุดผ่านแดนที่ถูกกฏหมายเท่านั้น 
มิฉะนั้นจะต้องถูกด าเนินคดีตามกฏหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น ทั้งนี้ทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฏหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น พร้อมทั้งบอกผู้สื่อข่าวว่า ในช่วงเดือนรอมฎอนและ
วันฮารีรายอ เจ้าหน้าที่ต ารวจและหน่วยงานป้องกันชายแดนหน่วยอื่นๆมีการเพ่ิมมาตราการเข้มงวดมากขึ้น ไม่ได้มีการผ่อนปรนหรือลดการลาดตระเวณอย่างที่ชาวบ้าน
เชื่อ 

(The Kelantan police will step up security along the Kelantan-Thailand border to avoid any illegal activities in view of the upcoming Aidil Fitri 
celebration. 

Kelantan police chief Datuk Hasanuddin Hassan said the cooperation between the Royal Malaysian Police (RMP) and the Thai authorities in 
controlling the border had so far been good, especially with the Thai marine police and the border patrol team. 

"We also want to advise any parties that want to commute across the border to use legitimate routes. 

"If they are detained by the authorities, they could land themselves in very deep trouble and might also have to pay a very costly fine," he 
told reporters after attending the Pengkalan Kubor Region 3 Marine Police Force iftar programme near Kuala Takbai here Tuesday (May 21) 
night. 

http://bernama.com/en/news.php?id=1728111
https://www.nst.com.my/news/nation/2019/05/490182/livestock-worth-rm1m-smuggled-kelantan
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Commenting on illegal border-crossing activities, Hasanuddin said during any festive season, certain parties might make excuses for doing so, 
citing the long distance as the reason they committed the act. 

However, he said no matter what the excuse, residents along the border must abide by the law. 

"Ahead of the festive season, many would assume that the security control will be loosened, but for us, that would be the time when control 
is intensified. 

"Other agencies at the border, such as the Malaysian Border Security Agency, the General Operations Force and the Immigration Department of 
Malaysia, will also work together with us to tighten border control," he said. – Bernama) 

 
ที่มาข้อมูล ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/05/22/kelantan-thai-border-security-tightened-ahead-of-aidil-fitri/ 
http://bernama.com/en/news.php?id=1728584 
ttps://www.nst.com.my/news/nation/2019/05/490476/police-beef-border-security-ahead-raya-celebrations 
 
 

 
๕.๓ สื่อมาเลเซียรายงานว่าส านักงานตรวจคนเข้าเมืองรัฐเปรัคมีการกวาดล้างจับกุมเครือข่ายค้ามนุษย์ข้ามชาติที่มีพฤติการณ์ส่งชาวอินเดียเข้าประเทศยุโรปอย่างผิด
กฏหมาย ซึ่งขบวนการนี้มีทั้งชาวอินเดียและชาวมาเลเซียรวมทั้งต ารวจร่วมกระท าผิดกฏหมาย 
ขบวนการนี้มีการกระท าผิดกกหมายมานาน ๑๐ ปีแล้ว โดยร่วมกันน าชาวอินเดียมาพักรอที่มาเลเซีย ก่อนเดินทางเข้าไทยโดยมีต ารวจมาเลเซียที่ชายแดนท าหน้าที่ขับ
รถยนต์น าตัวส่งเข้าประเทศไทย ทั้งนี้ชาวอินเดียแต่ละคนต้องจ่ายเงินคนละ ๕,๐๐๐ ริงกิตเพ่ือแลกกับการพาพวกเขาเข้าประเทศไทยเพ่ือเตรียมเดินทางไปยุโรป 

https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/05/22/kelantan-thai-border-security-tightened-ahead-of-aidil-fitri/
http://bernama.com/en/news.php?id=1728584
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(The Perak Immigration Department has crippled a human-trafficking syndicate which has been smuggling Indian nationals into Europe for the 
last 10 years with the arrest of three masterminds comprising a local family of three - a man, his wife and their son. 
Its director Kamalludin Ismail said in the four-day operations which began on Monday, three police personnel - a sergeant and two constables 
aged between 22 and 57- were also detained together with 45 Indian migrants. 

“The modus operandi would be the Indian nationals would be brought in by a syndicate which would contact the husband-and-wife team 
who would look for civilians to take them across the Malaysia-Thailand border before sending them to Europe,” Kamalludin said in a press 
conference held at the Home Ministry Complex here late last night. 
He added that the role of the police personnel would be to arrange for the transportation and drive the Indians nationals across the border. 
Commenting further, Kamalludin said each of the Indian nationals would have to pay up to RM5,000 to be smuggled into Thailand before 
heading on to Europe.) 
 
ที่มาข้อมูล ; http://bernama.com/en/news.php?id=1729245 
https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2019/05/491091/family-3-masterminds-human-trafficking-syndicate-arrested-perak 
 
๕.๔ ส านักข่าว Bernama รายงานว่าได้เกิดเหตุคนร้ายสี่คนใช้มอเตอร์ไซค์เป็นพาหนะประกบยิงนายกอบต.ท่าทอง อ.รามัน จ.ยะลา ในช่วงค่ าวันที่ ๒๒ พค.ขณะที่นายก
อบต.ขับมอตอร์ไซค์บ้านภายหลังร่วมละศีลอดกับครอบครัว 
ต ารวจไม่ตัดประเด็นสาเหตุการสังหารว่าอาจจะเกิดจากความขัดแย้งการเมืองท้องถิ่น 
(The president of the Tha Thong Administrative Council in Raman District, Yala in Southern Thailand was fatally shot while on his way home 
after breaking fast with family members yesterday. 

http://bernama.com/en/news.php?id=1729245
https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2019/05/491091/family-3-masterminds-human-trafficking-syndicate-arrested-perak
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In the 7.40pm (local time) incident, Sama-ae Sama, 55, was gunned down while riding his motorcycle home. 
Yala Region Criminal Investigations Chief Colonel Pol.Suriyan Jantawong said he was seriously injured and died later at the Raman Hospital. 
Preliminary investigations revealed that the victim was gunned down by four unknown men. 
Police are not ruling out the possibility that deceased was the victim of a conflict in local politics.) 
ที่มาข้อมูล : http://bernama.com/en/news.php?id=1729169 
 
๕.๕ benarnews.org รายงานข่าวการได้รับพระราชทานอภัยโทษของนักโทษคดีความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นคนแรก โดยรายงานของ benarnews.org มีทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีรายละเอียด ดังนี้ ; 
 
นายอับดุลรอนิง เจ๊ะเลาะ นักโทษที่ถูกจ าคุกฐานร่วมมือโจมตีสถานีต ารวจภูธรแม่ลาน ในจังหวัดปัตตานี เมื่อครั้งที่ขบวนการแบ่งแยกดินแดน ระดมก าลังโจมตีเป้าหมายใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่าสิบเป้าหมาย ที่ยังน าไปสู่เหตุการณ์สังหารหมู่ที่มัสยิดกรือเซะ เมื่อเดือนเมษายน 2547 ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ได้
แสดงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

นายอับดุลรอนิงเล่าเหตุการณ์ให้เบนาร์นิวส์ฟังว่า ตนเองถูกว่าจ้างให้ขับรถ โดยที่ไม่รู้ว่าผู้ว่าจ้างมีแผนการโจมตีเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด 

ในห้วงเวลานั้น นายอับดุลรอนิง ที่ปัจจุบันอยู่ในวัยห้าสิบต้น เล่าว่า ตนเพิ่งกลับมาจากไปประกอบพิธีฮัจย์ ได้ไม่นานนัก จากนั้น มีคนในหมู่บ้านมาชวนให้ตนเองไปร่วมถาง
ป่า ที่อ าเภอบันนังสตา ซึ่งก็ท ากันมาอย่างเป็นปกติ เพราะตนเองก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไป แต่เหตุการณ์ในวันที่ 28 เม.ย. 2547 ได้พลิกผันชะตาชีวิตของตนเองอย่างรุนแรง 

“แต่พอวันที่เกิดเหตุ ระหว่างที่ผมขับรถไป โดยใช้รถของเพ่ือนบ้าน เมื่อถึง สภ.แม่ลาน คนบนรถบอกให้จอด ผมก็จอด ตอนแรกก็ไม่รู้อะไรว่าจอดท าไม แต่พอตัวเองถูกยิง
ที่ชายโครง ก็เพ่ิงรู้ว่ามีเหตุ คิดว่าจะตายแล้ว แต่พยาบาลที่โรงพยาบาลช่วยชีวิตได้ทัน ส่วนคนอ่ืนๆ สี่ห้าคนตายหมด ผมบาดเจ็บและถูกด าเนินคดี” นายอับดุลรอนิง เล่า
เหตุการณ์การในครั้งนั้นให้เบนาร์นิวส์ฟัง 

http://bernama.com/en/news.php?id=1729169
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นายอับดุลรอนิง กล่าวว่า ตนถูกฟ้องด าเนินคดีจนศาลฎีกาพิพากษาจ าคุกประหารชีวิต และต่อมาได้การลดโทษเหลือจ าคุกตลอดชีวิต และได้รับพระราชทานอภัยโทษ ก่อน
ก าหนดปล่อยตัว เป็นเวลาเกือบสามปี นับเป็นนักโทษรายแรกในคดีความมั่นคง ตามค ากล่าวของเจ้าหน้าที่ผู้ไม่ประสงค์ออกนามรายหนึ่ง 

“ในตอนแรก ก็คิดว่า คงอยู่ 10-20 วัน เดี๋ยวเขาคงปล่อย เพราะเราไม่ท าอะไรผิด แต่ยิ่งอยู่ยิ่งนาน ยิ่งนานจนศาลตัดสินประหารชีวิตและได้ลดโทษจนเหลือตลอดชีวิต 
ได้รับอภัยโทษ จนล่าสุดได้ออกมาแล้ว ผมดีใจจนบอกไม่ถูก ขอบคุณ ในหลวง ร.10 มาก ที่พระราชทานอภัยโทษให้ ถ้าไม่ได้ในหลวง ผมก็คงต้องรอถึง 2 ปี 10 เดือน 10 
วัน นั่นคือ วันที่ 28 มกราคม 2565” นายอับดุลรอนิง กล่าวอย่างตื้นตันใจ 

“ผมดีใจมาก ตอนที่รู้จากเจ้าหน้าที่เรือนจ าเมื่อวันที่ 3 พ.ค. ที่ผ่านมา ดีใจจนบอกไม่ถูก ตื้นตันใจมาก จะอ่านอัลกุรอ่านก็ไม่ได้ จะคุยกับเพ่ือนก็ไม่ได้ ดีใจจนเสียงหาย 
เพ่ือนๆ เป็นร้อยที่เข้ามาอ าลา ทุกคนต่างดีใจด้วย" นายอับดุลรอนิง กล่าวเพ่ิมเติม 

นับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2547 ที่กองก าลังแบ่งแยกดินแดนสามจังหวัดภาคใต้ ได้เข้าปล้นปืนที่กองพันพัฒนาที่ 4 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในอ าเภอเจาะไอ
ร้อง จังหวัดนราธิวาส ไปกว่าสี่ร้อยกระบอก และได้สังหารเจ้าหน้าที่ทหาร 4 นาย ความรุนแรงจากสงครามแบ่งแยกดินแดนที่ได้เริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่ทศวรรษท่ี 60 ได้ปะทุ
ขึ้นอีกระลอก 

จากนั้นในวันที่ 28 เม.ย. 2547 กองก าลังขบวนการได้โจมตีเป้าหมายที่มั่นของเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และสงขลา พร้อมๆ กัน 11 จุด เป็นเหตุให้มี
ผู้เสียชีวิต 108 คน ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้กล่าวว่ามีผู้เสียชีวิต 107 ราย ในจ านวนนั้น มีผู้เสยีชีวิตภายในมัสยิดกรือเซะถึง 32 คน มีเพียงนายอับดุลรอนิง ที่รอดชีวิตและถูก
ด าเนินคดี 

“15 ปี ที่อยู่ข้างในได้บทเรียนเยอะ โดยเฉพาะการมีระเบียบวินัยการตรงต่อเวลา เพราะเราอยู่กับคนจ านวนมาก ทุกอย่างต้องใช้กฎระเบียบเพ่ือความเรียบร้อยภายใน
เรือนจ า เข้าใจ และยังฝังใจ” นายอับดุลรอนิง กล่าว พร้อมกับบอกว่าตนเป็นนักโทษชั้นดี ได้รับใบประกาศชมเชยถึง 7 ใบ 
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"วันที่ออกมาไม่มีใครมารับ เพราะทุกคนที่บ้านไม่รู้ว่าจะได้ออก จึงอาศัยรถยนต์เพื่อนกลับมาลงที่สี่แยกดอนยาง โทรหาน้องสาวเขาตกใจ ก็บอกไปว่า เราเองยังคิดว่าฝัน
ระหว่างนั่งรถกลับมา ยังนึกในใจว่าเราฝันไปไหม เพราะไม่คิดว่าจะได้รับอภัยโทษครั้งนี้ ถึงบ้านเจอหน้าแม่ เจอหน้าทุกคนได้แต่เงียบ ไม่รู้จะพูดอะไร ดีใจ ทุกคนร้องไห้ดี
ใจ" นายอับดุลรอนิง กล่าวเพ่ิมเติม 

เจ้าหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนใต้ กล่าวว่า มีนักโทษที่ถูกจองจ าในคดีความมั่นคง ประมาณ 500 คน ส่วนตัวเลขผู้ที่ได้รับการอภัยโทษเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
รัชกาลที่ 10 นั้น ยังไม่ทราบชัดเจน เนื่องจากเป็นการด าเนินการตามรายเป็นกรณีไป ทั้งนี้ หลักการคร่าวๆ ต้องมีโทษน้อยกว่าสามปี และเป็นนักโทษชั้นดี เป็นต้น 

“หลังจากนี้ ตั้งใจจะค้าขาย หาเงินเลี้ยงแม่และครอบครัว ถ้าหน่วยงานไหนมีทุนพอที่จะท าให้ตนได้สร้างเนื้อสร้างตัวได้บ้าง จะขอรับหมด ตอนนี้ ก็เห็นที่ว่างข้างบ้านมี ก็
ได้ถางหญ้า แล้วตั้งใจจะลงพริก เพ่ือให้ได้เงินมาใช้จ่ายก่อนในระหว่างที่หาทุนท าอาชีพค้าขาย” 

นางแอเสาะ ลาเต๊ะ แม่ของนายอับดุลรอนิง กล่าวว่า ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือนายอับดุลรอนิง และดีใจมากที่ได้ลูกกลับมา 

“ตอนนี้ เขาออกมาแล้ว เมาะไม่ต้องไปเรือนจ าแล้ว ไม่ต้องท างานหนักแล้ว เพราะรอนิงจะเลี้ยงเมาะ ดีใจมาก" นางแอเสาะ กล่าวแก่เบนาร์นิวส์ 

(King Maha Vajiralongkorn has pardoned a man imprisoned for life in connection with insurgent attacks that killed more than 100 people in 
Thailand’s Deep South in 2004, in what a prison official said was the first royal pardon of a suspected southern rebel. 

Abdulroning Jeloh, who was interviewed by BenarNews at his mother’s home in Pattani province on Tuesday, expressed gratitude to the 
monarch for granting the rare pardon that gave him back his freedom after 15 years behind bars. 

“I thank the King for the pardon,” he said, “otherwise I needed to wait for two more years, 10 months and 10 days.” 
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Abdulroning received a death sentence in 2004 but it was commuted to life imprisonment in 2004. His pardon came about three years before 
his scheduled release for good behavior. 

A prison official, who requested anonymity, confirmed that Abdulroning had received a royal pardon and was released last Friday. He was the 
first among 500 suspected insurgents incarcerated in the Deep South to receive such a pardon, the official said. 

Royal pardons are offered occasionally at “auspicious moments,” such as during the monarch’s coronation, and would include some criteria, 
corrections officials said. 

According to the Royal Gazette, prisoners who could be eligible for royal pardon would include those with disabilities or terminal diseases, or 
those within a year of completing their sentence. 

Fateful day 

On April 28, 2004, separatist insurgents launched widespread pre-dawn attacks on 11 security checkpoints and government locations in the 
southern provinces of Pattani, Songkhla and Yala. 

Initial reports said there were 108 fatalities on both sides, but Thai authorities later reported that 107 suspected insurgents and five members 
of the security forces had been killed. 

Abdulroning was captured after being shot in the ribs during coordinated attacks, but he maintained his innocence during the interview with 
Benar. 
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Abdulroning, who declined to give his age but appeared to be in his 50s, said on that day in April, he drove a truck carrying some of his 
neighbors. He was told to stop the vehicle when they arrived at Mae Lan police station without knowing what would happen next, he said. 

He figured out what his neighbors had in mind only after shooting erupted and a bullet pierced his chest, he said. 

“I thought I was dead, but the nurses saved me,” Abdulroning said, adding that five of his neighbors were killed in the attack. “I was detained 
and tried,” he said, emphasizing that he thought he would only be sent to jail for 10 or 20 days. 

The 2004 attacks led to a massacre at the historic Krue Se Mosque, when suspected 32 insurgents hid in the small concrete structure and were 
killed after a general ordered an all-out assault. 

In January of the same year, insurgents raided a military barracks in Narathiwat, another Deep South province, and looted more than 400 rifles, 
reigniting the insurgency that began in the 1960s and has killed more than 7,000 people in the mainly Muslim and Malay-speaking southern 
border region since 2004. 

The Barisan Revolusi Nasional (BRN), the strongest of the separatist insurgent groups that fight for independence of the Malay Patani people in 
the Deep South, never officially claimed responsibility for the attacks. 

During the past five years, Thailand has attempted negotiations BRN but talks have largely stalled. 

Abdulroning told BenarNews that he would live a clean life, growing chili peppers in their backyard to raise money. 

“I intend to become a merchant to feed my mom,” he said. 
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His mother, Aesa Lateh, said she was very happy to have her son back. 

“I don’t need to go to the prison to visit him no more," she said.) 

ที่มาข้อมูล ; https://www.benarnews.org/english/news/thai/thailand-insurgents-05212019172830.html 
https://www.benarnews.org/thai/news/TH-insurgent-pardon-05212019145017.html 
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