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บทสรุปผู้บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการน าเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๘ - ๒๔ ส.ค. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ค่อนข้างคงท่ี 
เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑ - ๑๗ ส.ค. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๑๒ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑ - ๑๗ ส.ค. ๖๑) 
 ภาพข่าวส าคัญเชิงลบ ได้แก่  

๑) เหตุร้ายรายวัน: ๑) ๔ คนร้าย ขี ่จยย. ขว้างระเบิด ใส่บ้านเรือนราษฎรปัตตานี เจ็บ ๒ ราย, และ ๒) ซุ่มยิงต ารวจปัตตานีมือปราบผู้ก่อความไม่สงบบาดเจ็บ 
๒) การบ ารุงขวัญก าลังพล: ค าสั่งย้ายต ารวจ ...ดุลพินิจ ต้องชอบด้วยกฎหมาย   
๓) สิทธิมนุษยชน: หนุ่มใหญ่เสียใจแต่งเด็กไทย ๑๑ ขวบ ต้นเหตุรัฐจ่อแบนแต่งงานเด็ก 

         ภาพข่าวส าคัญเชิงบวก ได้แก่  
๑. ยาเสพติด: ตร.นราธิวาส แถลงจับ ๓ ผู้ต้องหายึดยานรกกว่า ๖ แสนเม็ด  
๒. การพูดคุยเพื่อสันติ: “มหาธีร์” ตั้งอดีต ผบ.สันติบาลมาเลย์ นั่งแท่นผู้อ านวยความสะดวกพูดคุยดับไฟใต้ 
๓. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) ท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างสันติสุข...ลดความเหลี่อมล้ าพื้นท่ีชายแดนใต้, ๒) กลุ่มผู้เลี้ยงปลาเบตง จากชายแดนใต้ สู่ตลาด

ส่งออก และ ๓) แม่ทัพภาคท่ี ๔ เป็นประธานในพิธีเปิด จุดพักรถ ริมทางธารโต ตามโครงการ “เมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
๔. การช่วยเหลือประชาชน: ผบ.ฉก.นราธิวาส ส่งมอบถนนตามโครงการฯ ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส  
๕. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) ปิดล้อม ปะทะ ๗ ชม. โจรใต้ตาย ๑ จนท.เจ็บ ๑ มทภ.๔ ยัน คนร้ายยิงออกมาก่อน, ๒) ทหารโต้ข่าวลือให้เงิน ๑ ล้าน โจรใต้

กลับใจไม่เป็นจริง และ ๓) มอบวิทยุเครื่องแดง 
๖. ความร่วมมือของภาคประชาชน: ทีมปั่นจักรยาน “รวมหัวใจ ไปให้สุด ที่แดนใต้” เดินทางถึงจังหวัดยะลา ระดมทุนช่วยเหลือเด็กขาดโอกาส ๓ จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ พร้อมเปิดตัวหนังสั้นเรื่อง “คิดถึง” 
 จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกท่ีมีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๘ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑ - ๑๗ ส.ค. 
๖๑) 
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 ในส่วนของประเด็นส าคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๑๘ – ๒๔ ส.ค. ๖๑ ดังนี้ 
          ประเด็นที่เก่ียวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตรง คือ นายแพทย์มหาเธร์ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซียมีค าสั่งแต่งตั้ง ตันสรี อับดุล ราฮิม นูร์ อดีตผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานประสานงานอ านวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ แทนดาโต๊ะซัมซามิน ผู้ซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งโดยนายนาจิบ ราซัค อดีตนายกรัฐมนตรี 
          นอกจากนี้มีหลายประเด็นเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมข้ามชาติระหว่างไทยมาเลเซีย คือ การปล้นเรือประมงมาเลเซียที่บริเวณน่านน้ ารอยต่อสองประเทศใกล้
เกาะลังกาวี และต ารวจของทั้งสองประเทศเกิดการเข้าใจผิดมีการควบคุมตัวพลเมืองของทั้งสองประเทศ ก่อนที่จะมีการประสานท าความเข้าใจ และปล่อยตัวในเวลาต่อมา 
ต ารวจไทยตรวจพบรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อถูกโจรกรรมมาจากประเทศมาเลเซียจอดทิ้งไว้ที่จังหวัดสงขลา สันนิษฐานว่า คนร้ายโจรกรรมมาเพ่ือส่งไปขายในประเทศเมียน
มาร์ 
           ต ารวจมาเลเซียประสานข้อมูลกับต ารวจไทยน าไปสู่การจับกุมยาเสพติดล็อตใหญ่น้ าหนักกว่า ๕๐๐ กิโลกรัม มูลค่า ๒๖ ล้านริงกิต ที่เกาะปีนัง ซึ่งต ารวจปราบ 
ปรามยาเสพติดมาเลเซีย ระบุว่า ปีนังเป็นจุดส าคัญในการกระจายยาเสพติดไปอีกหลายประเทศ  
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๒. ผลการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์ ประจ าวันที่ ๑๘ – ๒๔ ส.ค. ๖๑ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน้มความถี่ การน าเสนอประเด็นข่าวเชิงบวก และประเด็นข่าวเชิงลบ 

 

ในช่วงวันที่ ๑๘ - ๒๔ ส.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีความถ่ีค่อนข้างคงท่ี(๑๗๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑ - ๑๗ ส.ค. ๖๑) ๑๗๔ ข่าวในสปัดาห์นี้) ส าหรับในมิติ
ของแนวโน้มความถ่ี (เส้นปะสีน้ าเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๑๒ (๓๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว 
(๑๑ - ๑๗ ส.ค. ๖๑) ๒๗ ข่าวในสัปดาห์นี้) ส าหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง 
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๒.๒ ค่าสัดส่วนระหว่างข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ 

เมื่อน าจ านวนข่าวเชิงบวก และจ านวนข่าวเชิงลบ ในแต่ละวันมาค านวณหาค่าสัดส่วน ระหว่างข่าวเชิงบวกกับข่าวเชิงลบ พบว่าในแต่ละวันจะมีค่าสัดส่วนฯ ดังนี้ 
วัน/เดือน/ปี จ านวนข่าวเชิงบวก (1) จ านวนข่าวเชิงลบ (2) ค่าสัดส่วน (3)=(1)/(2) 
2018-08-11 13 9 1.44 

2018-08-12 22 5 4.4 

2018-08-13 24 1 24 

2018-08-14 41 3 13.67 

2018-08-15 31 4 7.75 

2018-08-16 23 3 7.67 

2018-08-17 21 6 3.5 

 25 4.43 5.64 

2018-08-18 19 4 4.75 

2018-08-19 16 10 1.6 

2018-08-20 23 8 2.88 

2018-08-21 37 3 12.33 

2018-08-22 29 1 29 

2018-08-23 28 1 28 

2018-08-24 22 0 22 

 24.86 4 6.22 
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๓. แนวโน้มในประเด็นที่เพ่งเล็ง ในช่วงวันที่ ๑๘ – ๒๔ ส.ค. ๖๑ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข 

 

ในช่วงวันที่ ๑๘ - ๒๔ ส.ค. ๖๑ มีข่าวเชิงบวก ๑ ข่าวส าหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ าเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ไม่
มีข่าวเชิงลบ ส าหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ต่ าค่อนข้างคงที่ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในสัปดาห์นี้  ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ "มหาธีร์" ตั้งอดีต ผบ.
สันติบาลมาเลย์ นั่งแท่นผู้อ านวยความสะดวกพูดคุยดับไฟใต้  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน 

 

ในช่วงวันที่ ๑๘ - ๒๔ ส.ค. ๖๑ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีความถ่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๒๒ (๙ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑ - ๑๗ ส.ค. ๖๑) ๑๑ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของ
แนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) ๔ คนร้าย ขี ่จยย. ขว้างระเบิด ใส่บ้านเรือนราษฎรปัตตานี เจ็บ ๒ ราย, และ ๒) ซุ่มยิง
ต ารวจปัตตานีมือปราบผู้ก่อความไม่สงบบาดเจ็บ 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 

ในช่วงวันที่ ๑๘ - ๒๔ ส.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีความถ่ีลดลง ร้อยละ ๒๗ (๑๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑ - ๑๗ ส.ค. ๖๑) ๑๓ ข่าวใน สัปดาห์
นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพ่ิมขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถ่ีคงท่ี (๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑ - ๑๗ ส.ค. ๖๑) ๒ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้ม
ความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงท่ี ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ยุทธศาสตร์ ๔+๑๐ เอสอีซีดันเศรษฐกิจภาคใต้ และ ๒) ๒ พรรค (ประชาชาติไทย และภูมิใจไทย) ที่เดินหนา้
ไปก่อนพรรคอ่ืนๆ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ สุเทพ เทือกสุบรรณ ไลฟ์ แจงอนุมัติสร้างโรงพัก ๓๖๙ แห่ง  
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน 

 

ในช่วงวันที่ ๑๘ - ๒๔ ส.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีความถี่เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๔ (๒๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑ - ๑๗ ส.ค. ๖๑) ๒๔ ข่าว ใน
สัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพ่ิมขึ้นในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถ่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๑๐๐ (๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑ - ๑๗ ส.ค. ๖๑) ๒ ข่าว ในสัปดาห์
นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) เที่ยวเบตงอุ่นใจ ประชาชนร่วมดูแลความปลอดภัย, ๒) มอบวิทยุเครื่องแดง, ๓) ใต้ระอุ
รับรายอ ปะทะเดือด ๒ ครั้งใน ๕ วัน วสิามัญฯอีก ๑, ๔) ทหารโต้ข่าวลือให้เงิน ๑ ล้าน โจรใต้กลับใจไม่เป็นจริง, ๕) กอ.รมน.ภาค ๔ สน. แจงเหตุยิงชาวบ้าน /ลอบวาง 

ระเบิดสวนยาง จ.ยะลา, ๖) ปัตตานีคุมเข้มหลังผู้ก่อเหตุจ้องป่วนในพื้นที่ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) แม่ทัพภาคท่ี ๔ มีข้อมูลว่า ไม่ใช่ฝีมือของ “แนวร่วม”ขบวนการ
แบ่งแยกดินแดน แต่เป็นเรื่องความขัดแย้งภายในครอบครัว เท็จจริงอย่างไร ต้องมีพยานหลักฐาน และ ๒) กอ.รมน. ต้องทบทวนนโยบายใหม่ ก่อนเดินเข้าทาง บีอาร์เอ็น 
มากกว่านี้ 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ 

 

ในช่วงวันที่ ๑๘ - ๒๔ ส.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถ่ีเพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๘๙ (๒๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑ - ๑๗ ส.ค. ๖๑) ๕๓ ข่าวใน สัปดาห์นี้ ) ใน
มิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพ่ิมข้ึนในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มี ๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑ - ๑๗ ส.ค. ๖๑) ในมิติ
ของแนวโน้มความถ่ี มีแนวโน้มฯ ต่ าค่อนข้างคงท่ี ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) เที่ยวชุมชนโดนใจ กับ อส. Social, ๒) สร้างมูลค่าใบไม้สีทอง, ๓) กลุ่มผู้เลี้ยงปลาเบตง จาก
ชายแดนใต้สู่ตลาดส่งออก, ๔) เบตงฉลองวันฮารีรายอฯ, ๕) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เร่งสร้างความเชื่อมั่นการค้า-การลงทุน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ขานรับนโยบาย
รัฐบาล พัฒนาเศรษฐกิจสู่สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน, ๖) ชงแผนพัฒนาสนามบินใต้เข้า ครม.สัญจร, ๗) สางปมปัญหาขาดแคลนแรงงานประมง งัด ๓ มาตรการจบั
มือทุกส่วนผ่าทางตัน, ๘) ปั้นเบญจมาศส่งออก, ๙) ยะลา-นักท่องเที่ยวแห่ชมทะเลหมอกที่อัยเยอร์เวง, ๑๐) ปลื้ม สรรพสามิต เอาจริงปราบบุหรี่เถื่อน, ๑๑) ยลชายแดนใต้
นราฯ-ยะลา, ๑๒) แม่เจ้า!ยอดขายทะลุวันละ4000 ต้มใบพ้อต้อนรับฮารีรายอ, ๑๓) ท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างสันติสุข ...ลดความเหลี่อมล้ า พ้ืนที ่ชายแดนใต้, และ ๑๔) แม่
ทัพภาคท่ี 4 เป็นประธานในพิธีเปิด จุดพักรถ ริมทางธารโต ตามโครงการ “เมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ชวนกรีด ศก.ใต ้ทรุดหนัก  
 

 ๓.๖ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 
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            ในชว่งวันที่ ๑๘ – ๒๔ ส.ค. ๖๑ มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ได้แก่ ๑) ตม.ปัตตานีบุกจับแรงงานพม่าอาสาสอนหนังสือเด็ก อ้างท างานนอก กม. ชี้กิน
ข้าววัดเท่ากับรับค่าจ้าง และ ๒) หนุ่มใหญ่เสียใจแต่งเด็กไทย ๑๑ ขวบ ต้นเหตุรัฐจ่อแบนแต่งงานเด็ก 

 ๓.๗ ประเด็นการบ ารุงขวัญก าลังพล 

            ในชว่งวันที่ ๑๘ – ๒๔ ส.ค. ๖๑ มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบ ารุงขวัญก าลังพล ได้แก่ ค าสั่งย้ายต ารวจ ...ดุลพินิจ ต้องชอบด้วยกฎหมาย  
 ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. 
            ในชว่งวันที่ ๑๘ – ๒๔ ส.ค. ๖๑ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. 
 ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย 

            ในชว่งวันที่ ๑๘ – ๒๔ ส.ค. ๖๑ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ และแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก 
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 ๔.๑ ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ 
 

 
 
ประเด็นข่าวเชิงลบ 

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

เหตรุ้ายรายวนั

การบ ารุงขวญัก าลงัพล

สิทธิมนษุยชน

กระบวนการยตุิธรรม

การศกึษา

การเมือง

ความร่วมมือของภาคประชาชน

การยกระดบัคณุภาพชีวิต

วฒันธรรม และวิถีชีวิต

การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์

การรักษาความปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สิน

การชว่ยเหลือประชาชน

อาชญากรรมในพืน้ที่

เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

การพดูคยุเพ่ือสนัติ

กีฬา

ยาเสพติด
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๑. เหตุร้ายรายวัน ๑) 4คนร้ายขี่จยย.ขว้างระเบิดใส่บ้านเรือนราษฎรปัตตานี เจ็บ2ราย, ๒) ปาระเบิด 3 ลูกถล่มบ้านชาวบ้าน - ยิงรถต ารวจไม่สนลูกน้อยนั่งไปด้วย, ๓) 
โจรใต้ปาบึ้มยิงปืนใส่-เจ็บ2  และ  ๔) ซุ่มยิงต ารวจปัตตานีมือปราบผู้ก่อความไม่สงบบาดเจ็บ  
๒. การบ ารุงขวัญก าลังพล ค าสั่งย้ายต ารวจ ...ดุลพินิจ ต้องชอบด้วยกฎหมาย   
๓. สิทธิมนุษยชน ๑) ตม.ปัตตานีบุกจับแรงงานพม่าอาสาสอนหนังสือเด็ก อ้างท างานนอก กม. ชี้กินข้าววัดเท่ากับรับค่าจ้าง  และ  ๒) หนุ่มใหญ่เสียใจแต่งเด็กไทย11ขวบ
ต้นเหตุรัฐจ่อแบนแต่งงานเด็ก  
 

ประเด็นเชิงบวก 

๑. ยาเสพติด ๑) คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: 3หนุ่มขนยาบ้า1แสนเม็ด  และ  ๒) ตร.นราธิวาสแถลงจับ3ผู้ต้องหายึดยานรกกว่า6แสนเม็ด พร้อมของกลางมูลค่า27ล.,  
๒. กีฬา ๑) ซิโก้ สานฝันเยาวชนไทย เล่นฟุตบอลดีได้ไปอังกฤษ, ๒) ยกน้ าหนักล็อกถล่มน้องแนนชวดทองบิ๊กอ๊อดไม่ปลดโย่งหนุนปั้นช้างศึกต่อ, ๓) เยาวชนไทยจาก
โครงการซีพีสานฝัน...ปันโอกาส ปั้นเยาวชนเข้าสโมสรฟุตบอลอาชีพ ร่วมทีมฟุตบอลโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สร้างชื่อเสียง ประเทศไทย คว้าแชมป์โลกรายการ
นอร์เวย์คัพ 2018  และ  ๔) คอลัมน์: ตะลุยสังเวียนทั่วไทย: บรูไนคลั่งมวยไทยเปิดยิมสอน,  
๓. การพูดคุยเพื่อสันติ "มหาธีร์" ตั้งอดีต ผบ.สันติบาลมาเลย์ นั่งแท่นผู้อ านวยความสะดวกพูดคุยดับไฟใต้  
๔. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ ๑) ภาพข่าว: เมืองต้นแบบ, ๒) เที่ยวชุมชนโดนใจ กับ อส. Social, ๓) คอลัมน์: แวดวงธุรกิจภูธร: ลุยปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยระบบ
ดิจิทัล, ๔) คอลัมน์: แบรนด์ดังประจ าถิ่น: สร้างมูลค่าใบไม้สีทอง, ๕) กลุ่มผู้เลี้ยงปลาเบตง จากชายแดนใต้สู่ตลาดส่งออก, ๖) คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: เบตงฉลอง
วันฮารีรายอฯ, ๗) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เร่งสร้างความเชื่อมั่นการค้า-การลงทุน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ขานรับนโยบายรัฐบาล พัฒนาเศรษฐกิจสู่สามเหลี่ยม
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน, ๘) คอลัมน์: สกู๊ปหน้า 1: บูรณาการน่าจับตาพัฒนาขมิ้นชัน อีกนวัตกรรมสมุนไพร, ๙) ชงแผนพัฒนาสนามบินใต้เข้าครม.สัญจร, ๑๐) เชื่อมศก.
ใต-้บิมสเทค ดันชุมพร-ระนองศูนย์ขนส่งสินค้า เอกชนชง35โปรเจกต์เร่งด่วน, ๑๑) ปลานิลเบตงสร้างรายได้ พลิกฟ้ืนชาวปลายด้ามขวาน, ๑๒) คอลัมน์: งานคนค้น
คนงาน: สางปมปัญหาขาดแคลนแรงงานประมง งัด 3 มาตรการจับมือทุกส่วนผ่าทางตัน, ๑๓) ปั้นเบญจมาศส่งออก, ๑๔) แห่เที่ยวเทศกาล55เมืองรองคึกคัก, ๑๕) ชง
แผน 2 แสนล. ครม.สัญจรชุมพร ดันถนนเชื่อมอ่าวไทย-อันดามัน-ท่าเรือสงขลา 2, ๑๖) ประมงเฮอดุลย์เคลียร์แรงงานขาด, ๑๗) คอลัมน์: t-zab: ติ่มซ าในฝันโชคดี แต่
เตี้ยม, ๑๘) เปิดธุรกิจใหม่พลิกโฉมECF3ปีรายได้หมื่นล้าน, ๑๙) ตรังเล็งของบครม.สัญจร2พันล., ๒๐) รพ.พระราม9รีแบรนด์26ปี ผนึกพันธมิตร-รุกดิจิทัล, ๒๑) ททท.จัด
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ใหญ่ปลุกเท่ียวเมืองรอง, ๒๒) ยะลา-นักท่องเที่ยวแห่ชมทะเลหมอกที่อัยเยอร์เวง, ๒๓) คอลัมน์: จับประเด็น: ปลื้ม สรรพสามิต เอาจริงปราบบุหรี่เถื่อน, ๒๔) ยลชายแดน
ใต้นราฯ-ยะลา, ๒๕) ยลชายแดนใต้นราฯ-ยะลา, ๒๖) ยกเครื่องรถบขส.แดนใต้ให้โดนใจ, ๒๗) แรงงานตั้งเป้า!ฝึกแรงงานพ้นจนกว่า 6 แสนราย, ๒๘) สวทน.เร่งขยายเมือง
นวัตกรรมอาหารสู่ภูมิภาค, ๒๙) พลังงานลงพ้ืนที่ตรวจโรงแยกก๊าซ เล็งใช้‘ขนอม’สร้างสถานี‘FSRU’, ๓๐) ‘เหนือ-ใต’้จับมือกระจายผลไม้ จัดงาน‘ลูกไม้แดนทักษิณ
เชื่อมโยงเวียงพิงค์ถ่ินล าไย’, ๓๑) ปศุสัตว์ลุยยึด‘ขาไก่แช่แข็ง’ลอบน าเข้า3.7พันกิโลฯ, ๓๒) แม่เจ้า!ยอดขายทะลุวันละ4,000 ต้มใบพ้อต้อนรับฮารีรายอ, ๓๓) ท่องเที่ยว
โดยชุมชนสร้างสันติสุข...ลดความเหลี่อมล้ าพ้ืนที่ชายแดนใต้, ๓๔) กฟผ.เตรียมงบปรับโรงไฟฟ้าเก่ารองรับพลังงานทดแทน, ๓๕) “ชวน” แนะชูท่องเที่ยวหลังเศรษฐกิจใต้
ทรุดหนัก, ๓๖) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน, ๓๗) กรมส่งเสริม
การเกษตร ส่งเสริมบริโภคผลไม้ปลอดภัย คุณภาพดีข้ามถิ่นเหนือ-ใต้ จัดงาน ลูกไม้แดนทักษิณ เชื่อมโยง เวียงพิงค์ ถิ่นล าไย, ๓๘) คอลัมน์: สัมภาษณ์พิเศษ: อพท.ชู
ท่องเที่ยว โดยชุมชน สานสามัคคี 3 จว.ชายแดนใต้, ๓๙) รมว.แรงงาน ลงใต้ติดตามการฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยที่ยะลา, ๔๐) ฟิลลิป มอร์ริส ปลื้มรัฐปราบบุหรี่เถื่อนเชิงรุก
ชายแดนใต้ ชี้นโยบายแบบบูรณาการจะช่วยบรรเทาปัญหาได้, ๔๑) ภาพข่าว: รมว.ดิจิทัลฯ ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมการด าเนินงานสถานีเคเบิลใต้น้ า “ชลี 5” จ.ชุมพร, ๔๒) 
กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดใหญ่ งาน “ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 11” ระหว่างวันที่ 1 - 10 ก.ย. นี้ ณ บริเวณตลาด อ.ต.ก. (พหลโยธิน) กรุงเทพฯ ตั้งเป้าส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาอาชีพเกษตรจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ าหน่ายสินค้าคุณภาพ  และ  ๔๓) แม่ทัพภาคท่ี 4 เป็นประธานในพิธีเปิด จุดพักรถ ริมทางธารโต ตาม
โครงการ “เมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”,  
๕. อาชญากรรมในพื้นที่ คนร้ายยิงชาวบ้านสาหัส!หน้าโรงเรียนสอนศาสนา คาดเรื่องส่วนตัว-ป่วนใต้  
๖. การช่วยเหลือประชาชน ๑) พิสูจน์ดีเอ็นเอ 300 คนชายแดนใต้, ๒) ภาพข่าว: มอบถนน  และ  ๓) ผบ.ฉก.นราธวิาส ส่งมอบถนนตามโครงการฯ ให้ประชาชนในพื้นท่ี
จังหวัดนราธิวาส,  
๗. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ๑) เที่ยวเบตงอุ่นใจ ประชาชนร่วมดูแลความปลอดภัย๒) คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: สร้างความม่ันคง, ๓) โจรใต้
ปะทะทหารพรานดับ1, ๔) คอลัมน์: เรียงคนมาเป็นข่าว: มอบวิทยุ, ๕) คอลัมน์: บันทึกสังคม: มอบวิทยุเครื่องแดง, ๖) คอลัมน์: ข่าวข้นคนเข้ม: ดับไฟใต้, ๗) ใตร้ะอุรับรา
ยอ ปะทะเดือด 2 ครั้งใน 5 วนั วิสามัญฯอีก 1, ๘) ทหารโต้ข่าวลือให้เงิน1ล้าน โจรใต้กลับใจไม่เป็นจริง, ๙) กอ.รมน.ภาค 4 สน.แจงเหตุยิงชาวบ้าน/ลอบวางระเบิดสวน
ยางจ.ยะลา, ๑๐) ปิดล้อม ปะทะ 7 ชม. โจรใต้ตาย 1 จนท.เจ็บ 1 มทภ.4 ยัน คนร้ายยิงออกมาก่อน, ๑๑) ปัตตานีคุมเข้มหลังผู้ก่อเหตุจ้องป่วนในพ้ืนที่, ๑๒) ภาพข่าว: 
ตรวจเข้ม  และ  ๑๓) กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงความคืบหน้าเหตุปิดล้อมตรวจค้นบุคคลต้องสงสัยในพื้นที่ อ.กรงปินัง จ.ยะลา เมื่อ 
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16 ส.ค.61 และชี้แจงเหตุคนร้ายยิงราษฎรที่ อ.รามัน จ.ยะลา, เหตุระเบิด ในพ้ืนที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เมื่อ 19 ส.ค.6,  
๘. การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ ๑) ภาพข่าว: สร้างสุข  และ  ๒) ศปชส.กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนในพื้นที่ จชต. เพ่ือกระชับ
ความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้,  
๙. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) ครูพบครูสร้างโอกาสเชื่อมโยงงานหัตถศิลป์, ๒) เก็บดินมายาย้อมผ้าใส่ลายฟ้ืนความสุขชุมชนหน้าถ้ า, ๓) แฮมเมอร์พาเที่ยวปักษ์ใต้บ้านเรา
, ๔) คอลัมน์: แวดวงราชภัฏ, ๕) สุดซึ้ง! เปิดตัว คิดถึง หนังสั้นสะท้อนความฝัน เยาวชนแดนใต้, ๖) ชาวมุสลิมยะลา ร่วมละหมาด วันรายอฮัจยี 2561, ๗) วันฮารีราย
อชายแดนภาคใต้คึกคัก! ชาวมุสลิมออกพบปะเยี่ยมญาติ, ๘) วันฮารีรายอชายแดนภาคใต้คึกคัก! ชาวมุสลิมออกพบปะเยี่ยมญาติ, ๙) ศิลปิน21ชาติเตรียมลุยไทยแลนด์
เบียนนาเล่ก.ย.นี้, ๑๐) โดนัท ฟินในหัวใจได้ถ่ายทอดความงามสุดแดนใต้ลงภาพยนตร์ คิดถึง, ๑๑) เก็บดินมายาย้อมผ้าใส่ลาย ฟื้นความสุขชุมชนหน้าถ้ า, ๑๒) ฟ้ืนฟู
ศิลปวัฒนธรรมโบราณขุนละหาร, ๑๓) ททท.จัดยิ่งใหญ่ เทศกาลท่องเที่ยวเมืองรอง สัมผัสมหัศจรรย์ 55 เมืองรอง ลองไปแล้วจะรู้  และ  ๑๔) มหัศจรรย์ 55 เมอืงรอง,  
๑๐. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ขนส่งปัตตานีคุมเข้มรถรับส่งนร., ๒) คอลัมน์: ข่าวสั้น: ภาคใต้จัดเวทีพัฒนาอาหารไทย, ๓) เปิดใจอพม.ดีเด่นปี61 ทุ่มเทท าความดีด้วย
หัวใจ, ๔) ปัตตานี-โรงเรียนรับผิดชอบเด็กหญิงถูกลืมในรถรับ-ส่งนักเรียน, ๕) ดีเดย์สัปดาห์หน้า! ป.ป.ท.ระดม จนท.สว่นกลางลุยตรวจชลประทานชายแดนใต้, ๖) เมือง
สงขลาสดใสขึ้น ไม่มีหมอกควันจากอินโดนีเซียปกคลุมเมือง, ๗) สตูลเตือนภัยหมอกควันไฟอินโดฯ แนะวิธีป้องกัน-ดูแลสุขภาพ, ๘) ป.ป.ช.ลงดาบ "อดีตผอ.ทรัพยากรฯ
ยะลา" เรียกสินบน 86 ครั้ง โทษสูงสุดถึงประหาร!, ๙) เฝ้าระวัง5เขื่อนใหญ่ เพ่ิมเข่ือนปราณบุรีหลังน้ าไหลเข้า84%, ๑๐) กระบี่ขึ้นแท่นนักสูบอันดับ1 อ้ึง!ปักษ์ใต้เยอะสุด, 
๑๑) สถานการณ์หมอกควันปกคลุมทั่วเมืองเบตง สธ.เตือนปชช.ใช้หน้ากากอนามัย  และ  ๑๒) แม่ทัพภาคท่ี 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการป่าชุมชนบ้านต้นตาล พร้อม
เน้นย้ าให้ประชาชนรักและหวงแหนในผืนป่า,  
๑๑. ความร่วมมือของภาคประชาชน ๑) ส าเร็จแล้ว!!ปั่นจักรยาน-ขี่เจ็ตสกี"รวมหัวใจ ไปสุดแดนใต้"ระดมทุนช่วยน้องชายแดนใต้, ๒) คุณแหน : 21 สิงหาคม 2561, ๓) 
ชาวเบตงร่วมต้อนรับทีมนักปั่นจักรยานรวมหัวใจไปให้สุดที่แดนใต้ ระดมทุนช่วยเด็กยากไร้, ๔) ทิพยทันที ดูแลดารานางแบบชื่อดังที่ประสบอุบัติเหตุจาก กิจกรรม รวม
หัวใจ ไปให้สุด ที่แดนใต้, ๕) คอลัมน์: ข่าวสั้น: ริมน้ าใจเพื่อเด็กก าพร้า, ๖) “ตูน บอดี้สแลม” ฮีโร่ที่สัมผัสได้ โผล่เซอร์ไพรส์ “แฟนพันธุ์แท้ ก้าวคนละก้าว” บอกต่อ
โครงการดีๆ, ๗) วุ้นเส้น-พอร์ช-หยาด น าทัพดารา ชวนวิ่งการกุศล “หมอชวนวิ่ง” ครั้งแรกของโลก ที่ “หมอ” จะมาชวนทุกคน “วิ่ง” ไปด้วยกัน, ๘) ทีมปั่นจักรยาน 
“รวมหัวใจ ไปให้สุด ที่แดนใต้” เดินทางถึงจังหวัดยะลา ระดมทุนช่วยเหลือเด็กขาดโอกาส 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเปิดตัวหนังสั้นเรื่อง “คิดถึง”, ๙) รอง
ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีต้อนรับทีมเจ็ทสกี ตามกิจกรรม “รวมหัวใจไปให้สุด ที่แดนใต้” พร้อมน าเงินบริจาคช่วยเหลือเด็ก
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ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้, ๑๐) พ่ีน้องประชาชนชาวอ าเภอเบตง ร่วมต้อนรับ ทีมนักปั่นในกิจกรรม "รวมหัวใจ ไปให้สุด ที่แดนใต้" ระดมทุนช่วยเด็ก ขาด
โอกาสในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  และ  ๑๑) จิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” ต าบลตาชี ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลา พัฒนาแหล่งน้ าสาธารณะ 
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9,  
๑๒. การเมือง ๑) เจาะแผนบูมเศรษฐกิจใต้, ๒) ยุทธศาสตร์4+10เอสอีซีดันเศรษฐกิจภาคใต้, ๓) สภาพงัน ชะงัก ของ พลังดูด สามมิตร ลากพิษ ติดหาง, ๔) ครม.ดัน
โครงการระเบียงศก.ภาคใต้ น าร่อง4จังหวัด-ชูไทยแลนด์ริเวียร่าดึงต่างประเทศ, ๕) บิ๊กตู่ไฟเขียวสารพัดโครงการ พัฒนาใต้มูลค่า2แสนล้าน  และ  ๖) รอบรั้วเมืองใต้ : 23 
สิงหาคม 2561,  
๑๓. การศึกษา ๑) ภาพข่าว: ร่วมถ่ายภาพ, ๒) ภาพข่าว: ร่วมใจ, ๓) ภาพข่าว: รักชาติ  และ  ๔) ศอ.บต.ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 สน. และ เครือข่ายภาคีการศึกษาใน
พ้ืนที่ พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนศูนย์ ตาดีกาพ้ืนที่ชายแดนใต้,  
๑๔. กระบวนการยุติธรรม เปิดเพิ่มศาลปกครองสุพรรณบุรี-ภูเก็ต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๔.๒ ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต่อสถานการณ์ จชต. 
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  จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดข้ึนจากการน าเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกท่ีมีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพ่ิมขึ้น จากสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑ - ๑๗ 
ส.ค. ๖๑) ร้อยละ ๘ (๒.๓๒ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘ - ๒๔ ส.ค. ๖๑) ๒.๕๒ ในสัปดาห์นี้ ) ในมิติของแนวโน้มการรับรู้เชิงบวก มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 

๕. ประเด็นส าคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๑๘ – ๒๔ ส.ค. ๖๑ 
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          ประเด็นที่เก่ียวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตรง คือ นายแพทย์มหาเธร์ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซียมีค าสั่งแต่งตั้ง ตันสรี อับดุล ราฮิม นูร์ อดีตผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานประสานงานอ านวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ แทนดาโต๊ะซัมซามิน ผู้ซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งโดยนายนาจิบ ราซัค อดีตนายกรัฐมนตรี 
          นอกจากนี้มีหลายประเด็นเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมข้ามชาติระหว่างไทยมาเลเซีย คือ การปล้นเรือประมงมาเลเซียที่บริเวณน่านน้ ารอยต่อสองประเทศใกล้
เกาะลังกาวี และต ารวจของทั้งสองประเทศเกิดการเข้าใจผิดมีการควบคุมตัวพลเมืองของทั้งสองประเทศ ก่อนที่จะมีการประสานท าความเข้าใจ และปล่อยตัวในเวลาต่อมา 
ต ารวจไทยตรวจพบรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อถูกโจรกรรมมาจากประเทศมาเลเซียจอดทิ้งไว้ที่จังหวัดสงขลา สันนิษฐานว่า คนร้ายโจรกรรมมาเพ่ือส่งไปขายในประเทศเมียน
มาร์ 
           ต ารวจมาเลเซียประสานข้อมูลกับต ารวจไทยน าไปสู่การจับกุมยาเสพติดล็อตใหญ่น้ าหนักกว่า ๕๐๐ กิโลกรัม มูลค่า ๒๖ ล้านริงกิต ที่เกาะปีนัง ซึ่งต ารวจปราบ 
ปรามยาเสพติดมาเลเซีย ระบุว่า ปีนังเป็นจุดส าคัญในการกระจายยาเสพติดไปอีกหลายประเทศ  
 
๕.๑ bernama ส านักข่าวทางการมาเลเซียและ benarnews เวปไซท์ข่าวที่ได้รับเงินทุนด าเนินงานจาหน่วยงานรัฐบาลอเมริกัน รายงานตรงกันว่า รัฐบาลมาเลเซียได้ลง
นามค าสั่งแต่งตั้งตันสรีอับดุล ราฮีม นูร์ อดีตผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติและผู้บัญชาการต ารวจสันติบาล ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานประสานงานอ านวยความสะดวก
กระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 

ตันสรีอับดุล ราฮิม บอกกับ bernama ว่า เขารู้สึกว่าต าแหน่งที่เพ่ิงได้รับการแต่งตั้ง เป็นงานที่ท้าทายเนื่องเพราะเป็นปัญหาความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยาวนาน โดยที่ยังไม่
สามารถบรรลุข้อตกลงได้ อย่างไรก็ตามเขาบอกว่า ประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บัญชาการต ารวจสันติบาลและความเข้าใจปัญหาชายแดนมาเลเซีย-ไทย เป็นประโยชน์อย่าง
มากในการประสานงานอ านวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยสันติสุข 

ผู้อ านวยการส านักงานประสานงานและอ านวยความสะดวกคนใหม่บอกว่า การผลักดันให้กระบวนการพูดคุยสันติสุขบรรลุความส าเร็จ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความ
ร่วมมือและจริงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
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(Elaborating, Abdul Rahim described his new task as very challenging as it involved prolonged issues and disputes which had yet to reach any 
concrete agreement. 

As such, he said he would also use his experience as the Bukit Aman special branch director to facilitate the talks. 

“I think my vast experience and knowledge on the issues at the border can be well put in use in performing my new task,” he said. 

Abdul Rahim, however, said that he would also need the cooperation and commitment from the parties involved in ensuring success of the 
peace talks./bernama) 

 

ตันสรีอับดุล ราฮิม วัย ๗๕ ปี มีผลงานเป็นที่จดจ าในฐานะผู้ท าหน้าที่เจรจาต่อรองกับพรรคคอมมิสต์มลายาให้ยอมวางอาวุธ และร่วมลงนามข้อตกลงสันติภาพกับรัฐบาล
มาเลเซีย ในปี ๒๕๓๒ 

ข้อตกลงสันติภาพฉบับนี้ใช้ชื่อว่า ข้อตกลงสันติภาพหาดใหญ่ เนื่องเพราะเป็นข้อตกลงที่รัฐบาลไทยท าหน้าที่ผู้ประสานงานอ านวยความสะดวกการเจรจาระหว่างรัฐบาล
มาเลเซียกับพรรคคอมมิวนิสต์มลายา 

(Rahim, 75, is perhaps best remembered as the negotiator who was instrumental in getting the former Communist Party of Malaya to lay down 
their arms and sign a peace deal with the Malaysian government in 1989. 

The Peace Agreement of Hat Yai – named after the city in southern Thailand along the border with Malaysia – came about through peace talks 
facilitated by the Thai government and ended the 21-year-old communist insurgency.) 



 

                         สรุปสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการน าเสนอข่าวสารของสื่อมวลชน 
 
 

  

19 

ที่มาข้อมูล; https://www.malaymail.com/s/1665766/ex-igp-rahim-noor-appointed-facilitator-for-southern-thailand-peace-talks 
https://www.benarnews.org/english/news/malaysian/peace-facilitator-08242018162911.html 
 
๕.๒ ส านักข่าว bernama รายงานเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ว่า ต ารวจสตูลฃได้ปล่อยตัวชาวประมงมาเลเซียสี่คน ที่ถูกโจรสลัดปล้นในน่านน้ าใกล้เกาะลังกาวี ก่อนที่จะได้รับ
การช่วยเหลือน ามาควบคุมตัวที่จังหวัดสตูล 
ผู้บังคับการต ารวจภูธรจ.สตูล บอกว่า ทั้งสี่คนได้รับการปล่อยตัวและน าส่งขึ้นเรือเฟอรรี่ไปยังเกาะลังกาวีเมื่อคีนวันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม 
Bernama รายงานว่า ก่อนหน้าที่จะมีการปล่อยตัวชาวประมงมาเลเซียทั้งสี่คน ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างตัวแทนจากส านักงานกงสุลมาเลเซียที่จ.สงขลา กับฝ่ายไทย
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานที่ประชุม 
ภายใต้ข้อตกลง ทางฝ่ายมาเลเซียได้ปล่อยตัวต ารวจไทย ๓ คนและผู้ช่วยผู้ใหญ่อีก ๑ คน ที่ถูกจับกุมตัวโดยต ารวจมาเลเซียด้วยความเข้าใจผิดว่า บุคคลเหล่านี่เกี่ยวข้องกับ
โจรสลัดปล้นเรือประมงมาเลเซีย 
 
(:Satun provincial police have released and sent back four Langkawi fishermen who were allegedly abducted by a group of armed men in the 
waters of Pulau Langgun near the tourist island. 

The police chief, Maj Gen Suphawat Tapkiew, said the fishermen were released at Satun’s Tammalang ferry pier at about 11 pm (midnight in 
Malaysia) Monday to return to Langkawi. 

“The four Malaysian fishermen were released following an agreement after a meeting between relevant authorities from Thailand and Malaysia 
to find a solution to the problem,” he told Bernama Tuesday, and added that Monday’s meeting was chaired by Satun governor Pattarapon 
Rattanapichetchai. 

Bernama was made to understand that the meeting also involved officials from Malaysia’s Consulate General in Songkhla. 
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Suphawat said he expected the three Thai police officers and a deputy village head currently held by the Malaysian authorities to be released 
and returned to Thailand soon as part of the agreement reached to solve the problem. 

The three Thai policemen were attached to the Mueng police station in Satun, he said, adding that the four Malaysian fishermen were released 
after the police recorded their statements.) 

 

ที่มาข้อมูล ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1634613 
 
๕.๓ ส านักข่าว bernama รายงานเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ว่า ต ารวจสงขลาได้พบรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อถูกโจรกรรมมาจากประเทศมาเลเซียจอดทิ้งไว้ใกล้ชายแดน ซึ่ง
ต ารวจไทยสันนิษฐานว่า ขบวนการโจรกรรมรถยนต์มีเป้าหมายส่งรถยนต์คันดังกล่าวไปขายตลาดมืดในประเทศเมียนมาร์ 
ข้อมูลจากสายสืบต ารวจระบุว่ารถยนต์คันดังกล่าวถูกโจรกรรมและลักลอบเข้ามาทางพรมแดนอ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ก่อนที่จะน ามาพักไว้ที่หาดใหญ่ 
ต ารวจสันนิษฐานว่า คนร้ายทิ้งรถยนต์คันดังกล่าวเมื่อพบต ารวจก่อนที่หลบหนีไป 
(Thailand police have found a four-wheel-drive vehicle, believed to have been stolen in Malaysia, abandoned in a village in Songkhla province 
close to the common border of the two countries. 
 
Sixth Division Police chief Col Sompong Suwannawong said it could be possible that the vehicle, which was found in 
Kampung Thunprin Thursday evening, was to be sold in the black market in Myanmar. 
 
“The police received intelligence information indicating that the vehicle was brought into Thailand via Sungai Golok and it was being taken to 
Hatyai,” he said to reporters. 
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The driver, believed to be a member of a cross-border vehicle theft syndicate, fled before the police arrived at the scene, he said. 
 
The vehicle had already been fitted with a Thai registration plate to avoid it being detained at any roadblock, he added.....) 
 
ทีมาข้อมูล ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1635737 
 
๕.๔ The Star สื่อมาเลเซียรายงานเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ต ารวจปราบปรามยาเสพติดมาเลเซียได้ประสานข้อมูลกับต ารวจปราบปรามยาเสพติดและส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดของไทย น าไปสู่การจับกุมยาเสพติดรายใหญ่ที่เกาะปีนัง มูลค่าประมาณ ๒๖ ล้านริงกิต 

ยาเสพติดทึ่จับกุมได้มีน้ าหนักรวมกว่า ๕๐๐ กิโลกรัม เป็นประเภทยาบ้าและไอซ์ ซุกซ่อนในซองชา 

รองผู้บัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติดมาเลเซีย เชื่อว่า ยาเสพติดล็อตที่จับกุมได้มีต้นทางมาจากสามเหลี่ยมทองค าลเลียงผ่านประเทศไทย และลักกลอบเข้าปีนัง ซึ่ง
ต ารวจมาเลเซียเชื่อว่า ปีนังตอนนี้เป็นจุดกระจายยาเสพติดไปยังประเทศอ่ืนๆ 

(Drugs worth over RM26mil were found stuffed inside Chinese tea packets in what is believed to be the biggest drug bust by the police so far 
this year. 
In a series of six raids at several locations on the island on Tuesday evening, the police seized more than 506kg drugs, including 
methamphetamine and ecstasy pills. 

They also arrested four men aged between 35 and 59. 

http://www.bernama.com/en/news.php?id=1635737
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Bukit Aman NCID deputy director Deputy Comm Datuk Kang Chez Chiang said the raids were conducted by police officers from Bukit Aman and 
Penang with cooperation from the Thailand Narcotics Operations Bureau and the Thailand Office of Narcotics Control Board. 

DCP Kang said the drugs were believed to have been brought in from the “Golden Triangle”, referring to the area that intersects Thailand, Laos 
and Myanmar, and entered Malaysia through Thailand. 

“We believe Penang has been used as a transit state for smuggling and distribution activities before it was sold in the local market or 
exported.) 

 

ที่มาข้อมูล; https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/08/24/drugs-worth-rm26mil-seized/ 
 
 

https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/08/24/drugs-worth-rm26mil-seized/

