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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที ่๒๕ - ๓๑ ส.ค. ๖๑ พบว>า ข>าวเชิงบวกมีความถ่ี ลดลง ร9อยละ 

๑๘ เมื่อเทียบกบัสปัดาห+ที่แล9ว (๑๘ - ๒๔ ส.ค. ๖๑) ในส>วนของข>าวเชิงลบมีความถ่ี เพิ่มข้ึน ร9อยละ ๒๙ เมื่อเทียบกับสปัดาห+ที่แล9ว (๑๘ - ๒๔ ส.ค. ๖๑) 

 ภาพข1าวสำคัญเชิงลบ ได*แก1  

๑) เหตุร*ายรายวัน: ๑) โจมตีเชิงสัญลักษณ+ขวางงานพัฒนา, ๒) คนร9ายข่ี จยย.ประกบยิงถล>ม ๕ นัด ถูกอดีตสารวัตรกำนันรือเสาะ ดับคาที,่ ๓) ซุ>มยิงหนุ>ม ต>างถ่ิน

เจ็บ ด.ช.วัย ๑๔ อยู>ในร9านชำ โดนลกูหลงดับ, ๔) เหมิเกรมิ!! คนร9ายจ>อยิงหัว อส.ดับกลางตลาดนัดกรือเซะ ท>ามกลางคนแน>น, ๕) โจรใต9ปaวน! บุกจับเจ9าหน9าที ่๖ คนมัด 

ก>อนลอบวางเพลิงการไฟฟdา อ.กาบัง และ ๖) ใต9ปaวน! ยิงฐานปฏิบัติการเจ9าหน9าที ่๒ อำเภอ  

๒) เทคโนโลยีในการแก*ไขปOญหา จชต.: ป.ป.ช. ยันไม>ปล>อยคดี GT200 ขาดอายุความ แต>วินิจฉัยยาก เหตุเหมอืน “ห9อยพระเครื่อง” จนท.ใช9แล9วรู9สึกคุ9มค>า 

๓) สิทธิมนุษยชน: ถูก - ไม1ถูก ใบอนุญาตแต1งงานเด็ก ๔ จว.ใต* 

๔) การพูดคุยเพ่ือสันติ: ๑) เปลี่ยนตัวผู9อำนวยความสะดวกพูดคุยดับไฟใต9...เดินหน9าหรือล>าถอย! และ ๒) ฟoงเพื่อนลุงตู> ลกูอันวาร+ แนวร>วมฯ ชาวบ9าน พูดถึง ผู9

อำนวยความสะดวกฯ ดับไฟใต9คนใหม>  

         ภาพข1าวสำคญัเชิงบวก ได*แก1  

๑. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) คึกคักงาน มหกรรมผลไม9ของดีเมืองยะลา, ๒) แฟช่ันผ9าบาติกแดนใต9บนรันเวย+ แอล แฟช่ัน วีค และ ๓) สนามบนิเบตง 

เดินหน9าสวย คาดเปrดบรกิารเต็มสบูปs ๖๓ 

๒. การเมือง: ความคึกคักของการเคลื่อนไหวของพรรคการเมือง เพื่อเตรียมตัวเลือกต้ัง เช>น การเปrดตัวพรรคประชาชาติ ของกลุ>มวาดะห+ 

๓. ยาเสพติด: ๑) สกัดจบักระบะพ>อค9ามะพร9าว ค9นพบซุกยาบ9า-ไอซ+กว>า ๒๐ ล9าน และ ๒) ตะลึง คลังกญัชาภาคใต9 ยัดไว9 400 กก. ที่สงขลา  

๔. วัฒนธรรมและวิถีชีวิต: นราฯ จัดมหกรรม วัฒนธรรมขุนละหาร ชมอัตลักษณ+ชายแดนใต9 

๕. ความร1วมมือของภาคประชาชน: ทัพดาราเติมพลัง รวมหัวใจไปให9สุดที่แดนใต9 

๖. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย_สิน: ๑) ล>าไอ9โม>งชุดดำเผาการไฟฟdาฯกาบัง-วางระเบิดเสาไฟฟdา, ๒) ล>าโจรใต9สกัดแผน ปaวนใหญ>ทหารปoดจ>าย ๑ ล9าน แลกกลับใจ และ 

๓) แม>ทัพภาค ๔ ตรวจสอบผลการปฎิบัติการ หลังเจ9าหน9าที ่๓ ฝaาย เข9าตรวจค9นและจับกมุกัญชาอัดแท>ง จำนวน ๔๐๐ กิโลกรัม มูลค>าประมาณ ๔ ล9านบาท 
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      จากสถานการณ+ข>าวดังที่กล>าวข9างต9น ส>งผลให9การรบัรู9เชิงบวกทีม่ีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง ร9อยละ ๒๑ เมื่อเทียบกับสัปดาห+ที่แล9ว (๑๘-๒๔ ส.ค. ๖๑)    

      ในส1วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต1างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช1วงวันท่ี ๒๕ – ๓๑ ส.ค. ๖๑ ดังน้ี 

       การแต>งต้ัง ตันสรีอบัดุล ราฮีม โมฮมัหมัด นูร+ เปzนผู9อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยสันติสุขจงัหวัดชายแดนใต9 เปzนประเด็นข>าวเกีย่วกบัจังหวัดชายแดน

ภาคใต9ที่มีการนำเสนอในสือ่มาเลเซียอย>างกว9างขวางที่สุด เน่ืองจาก ตันสรีอบัดุล ราฮีม อดีตผู9บัญชาการตำรวจแห>งชาติมาเลเซีย เปzนคู>กรณีกบันายอันวาร+ อิบราฮิม 

หัวหน9าพรรค PKR พรรคแกนนำรัฐบาล ในเหตุการณ+อื้อฉาวที่เรียกว>า black eyes incident จากกรณีทีเ่ขาลงมือซ9อมนายอันวาร+ ขณะถูกควบคุมตัวดำเนินคดีข9อหา 

ประพฤติมิชอบเมื่อปs ๒๕๔๑ ดังน้ันหลงันายแพทย+มหาเธร+มคีำสั่งแต>งต้ัง ตันสรีอบัดุล ราฮมี จึงมีเสียงคัดค9านจาก นูรุล อิซซาร+ อันวาร+ สมาชิกสภาผู9แทนพรรค PKR 

บุตรสาวของนายอันวาร+ อิบบราฮมิ รวมทัง้ สส.พรรค DAP ซึ่งเปzนพรรคร>วมรัฐบาลกอ็อกมาเรียกร9องให9รัฐมนตรีของพรรคแสดงท>าทีคัดค9านคำสั่งแต>งต้ัง ตันสรีอบัดุล รา

ฮีม ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด9วย 

      ส>วนประเด็นอื่นทีเ่กี่ยวกับ จชต. เปzนประเด็นเกี่ยวกบัการก>อเหตุรุนแรง และเหตุร9ายรายวัน คือ คนร9ายบุกจับพนักงานการไฟฟdาส>วนภูมิภาค อ.กาบัง จ.ยะลา ก>อน

วางเพลงิเผาสำนักงาน และในเวลาใกล9เคียงกันคนร9ายกลุ>มหน่ึงใช9อาวุธป�นกราดยิงใส>สำนักงานการไฟฟdาส>วนภูมิภาค อ.โคกโพธ์ิ จ.ปoตตานี และขว9างระเบิดเพลงิ หวังเผา

สำนักงานการไฟฟdาโคกโพธ์ิ 
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๒. ผลการวิเคราะห_สารสนเทศด*านการประชาสมัพันธ_ ประจำวันท่ี ๒๕ – ๓๑ ส.ค. ๖๑ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข1าวเชิงบวก และประเด็นข1าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๒๕ - ๓๑ ส.ค. ๖๑ ข>าวเชิงบวก (เส9นทึบสีเขียว) มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๑๘ (๑๗๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๘ - ๒๔ ส.ค. ๖๑) ๑๔๒ ข>าวในสัปดาห+น้ี) สำหรบั

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกบั จชต. (เส9นทบึสีแดง) มีความถ่ี เพิ่มข้ึน ร9อยละ ๒๙ (๒๗ ข>าวใน

สัปดาห+ที่แล9ว (๑๘ - ๒๔ ส.ค. ๖๑) ๓๕ ข>าวในสัปดาห+น้ี) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่
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๒.๒ ค1าสัดส1วนระหว1างข1าวเชิงบวก และข1าวเชิงลบ 

เมื่อนำจำนวนข>าวเชิงบวก และจำนวนข>าวเชิงลบ ในแต>ละวันมาคำนวณหาค>าสัดส>วน ระหว>างข>าวเชิงบวกกบัข>าวเชิงลบ พบว>าในแต>ละวันจะมีค>าสัดส>วนฯ ดังน้ี 

วัน/เดือน/ปf จำนวนข1าวเชิงบวก (1) จำนวนข1าวเชิงลบ (2) ค1าสัดส1วน (3)=(1)/(2) 

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 

2018-08-25 15 1 15 

2018-08-26 13 5 2.6 

2018-08-27 26 6 4.33 

2018-08-28 33 3 11 

2018-08-29 26 1 26 

2018-08-30 18 5 3.6 

2018-08-31 11 14 0.79 

 20.29 5 4.06 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ1งเล็ง ในช1วงวันท่ี ๒๕ – ๓๑ ส.ค. ๖๑ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช>วงวันที่ ๒๕ - ๓๑ ส.ค. ๖๑ ข>าวเชิงบวก มีความถ่ีเพิ่มข้ึน ร9อยละ ๑๐๐ (๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๘ - ๒๔ ส.ค. ๖๑) ๒ ข>าวในสัปดาห+น้ี) สำหรับในมิติ ของแนวโน9ม

ความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ เพิม่ข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกับ จชต. มีข>าว ๓ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ไม>มีข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๘ - ๒๔ ส.ค. ๖๑) 

สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ชงเซฟต้ีโซนรามันความหวังดับไฟใต9 และ ๒) อดีต ผบ.ตร. มาเลเซีย 

ยืนยันรับบทบาทช>วย 'พูดคุยสันติสุข' ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) เปลี่ยนตัวผู9อำนวยความสะดวกพูดคุยดับไฟใต9...เดินหน9าหรือล>าถอย! และ ๒) ฟoงเพือ่นลงุตู> ลูกอันวาร+ 

แนวร>วมฯ ชาวบ9าน พูดถึงผู9อำนวยความสะดวกฯดับไฟใต9คนใหม>  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๒๕ - ๓๑ ส.ค. ๖๑ ข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน มีความถ่ีเพิ่มข้ึน ร9อยละ ๑๑๘ (๑๑ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๘ - ๒๔ ส.ค. ๖๑) ๒๔ ข>าวในสัปดาห+น้ี) ในมิติ

ของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) โจมตีเชิงสญัลักษณ+ขวางงานพฒันา, ๒) 

คนร9ายข่ี จยย.ประกบยิงถล>ม ๕ นัด ถูกอดีตสารวัตรกำนันรอืเสาะ ดับคาที,่ ๓) ซุ>มยิงหนุ>มต>างถ่ินเจ็บ ด.ช.วัย ๑๔ อยู>ในร9านชำ โดนลูกหลงดับ, ๔) เหิมเกรมิ!! คนร9ายจ>อ

ยิงหัว อส.ดับกลางตลาดนัดกรือเซะ ท>ามกลางคนแน>น, ๕) โจรใต9ปaวน! บุกจบัเจ9าหน9าที่ ๖ คนมัด ก>อนลอบวางเพลิงการไฟฟdา อ.กาบงั และ ๖) ใต9ปaวน! ยิงฐานปฏิบัติการ

เจ9าหน9าที่ ๒ อำเภอ  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๒๕ - ๓๑ ส.ค. ๖๑ ข>าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีความถ่ีเพิม่ข้ึน ร9อยละ ๖๑ (๑๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๘ - ๒๔ ส.ค. ๖๑) ๒๑ ข>าวใน

สัปดาห+น้ี) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๕๐ (๒ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๑๘ - ๒๔ ส.ค. ๖๑) ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี) ใน

มิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) "ทวี สอดส>อง" จบัมือ "วันนอร+-วาดะห+" ปo�น "พรรคประชาชาติ" สู9ศึกเลือกต้ัง และ ๒) ครม. แต>งต้ัง 

รองเลขา ศอ.บต. น่ังผู9ว>าปoตตานี, ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> คนไทยเครียด! ลดาวัลลิ์อ9อนทวงสญัญา บิก๊ตู> คืนความสุขจัดเลอืกต้ังปs ๖๒ 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย_สิน 

 
ในช>วงวันที่ ๒๕ - ๓๑ ส.ค. ๖๑ ข>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๗๐ (๒๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๘ - ๒๔ ส.ค. ๖๑) ๗ ข>าว ใน

สัปดาห+น้ี) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ  ค>อนข9างคงที่ ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๕๐ (๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๘ - ๒๔ ส.ค. ๖๑) ๑ ข>าว ใน

สัปดาห+น้ี) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ล>าไอ9โม>งชุดดำเผาการไฟฟdาฯกาบงั-วางระเบิดเสาไฟฟdา, ๒) ล>าโจรใต9สกัดแผน ปaวน

ใหญ>ทหารปoดจ>าย ๑ ล9าน แลกกลบัใจ และ ๓) แม>ทัพภาค ๔ ตรวจสอบผลการปฎิบัติการ หลังเจ9าหน9าที ่๓ ฝaาย เข9าตรวจค9นและจบักุมกัญชาอัดแท>ง จำนวน ๔๐๐ 

กิโลกรัม มลูค>าประมาณ ๔ ล9านบาท ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> กอ.รมน.ภาค ๔ ส>วนหน9า ต9องบอกให9ชัด ซีไออาร+ซมีีบทบาทอะไรกบัการดับไฟใต9  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๒๕ - ๓๑ ส.ค. ๖๑ ข>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๓๓ (๕๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๘ - ๒๔ ส.ค. ๖๑) ๓๕ ข>าวใน สัปดาห+น้ี ) ใน

มิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๕๐ (๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๘ - ๒๔ ส.ค. ๖๑) ๑ ข>าวใน

สัปดาห+น้ี ) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) นราธิวาส บมูเที่ยวชุมชนลองแล ลูกไม9บ9านฉัน, ๒) พัฒนาเครื่อง แต>งกาย

มุสลิมชายแดนใต9 ตอบสนองความต9องการตลาดอาเซียน, ๓) คึกคักงานมหกรรมผลไม9ของดีเมืองยะลา, ๔) บิ๊กตู>บีเ้พิ่มพืน้ที่เกษตรอินทรีย+ มกอช.เปrดนาร>อง ๕ จว.ชายแดน

ใต9, ๕) แฟช่ันผ9าบาติกแดนใต9บนรันเวย+ แอลแฟช่ันวีค, ๖) ดีปdาเปrดสาขาภาคใต9 เช่ือมธุรกจิดิจทิัล3ชาติเพือ่นบ9าน, ๗) สนามบินเบตง เดินหน9าสวย คาดเปrดบรกิารเต็มสูบ

ปs 63, ๘) สหกรณ+สะบ9าย9อยเปrดจุดรับซื้อลองกองในจังหวัดสงขลา พร9อมส>งออกทดสอบตลาดสิงค+โปร+ล็อตแรก ๒ ตัน, ๙) แม>ทัพภาคที่ ๔ ลงพื้นที่ตรวจเย่ียม ศูนย+เรียนรู9

ด9านการประมง ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา พร9อมปล>อยกบภูเขาเพื่อส>งเสริมให9มีการเลี้ยงกบภูเขาเชิงเศรษฐกิจ, ๑๐) จังหวัดปoตตานี จัดงานเทศกาลอาหาร

ปลอดภัย ไก>ฆอและภาคใต9 ครั้งที ่๑๗ อร>อยได9ไร9แอลกอฮอล+ ตอน "หิ้วถุงผ9า พาปr�นโต ภาค ๒" เพื่อกระตุ9นเศรษฐกจิในพื้นที,่ ๑๑) กลุ>มแม>บ9านเกษตรกรน้ำตกทรายขาว 

นำผลผลิตทางการเกษตรในชุมชน มาแปรรปูเปzนกล9วยเส9นปรุงรส สร9างงาน สร9างรายได9ให9ชุมชน และ ๑๒) กลุ>มทอผ9าบ9านทรายขาว สืบสาน “ผ9าลายจวนตานี” ผ9าทอ

โบราณในพื้นที่ จชต. สร9างรายได9และคุณภาพชีวิตที่ดีแก>ชุมชน ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> เครือข>ายสวนยางฯขู>บุกกรุง! นัดชุมนุม ๑ ก.ย. ย่ืน ๕ ข9อถล>ม กยท.บรหิารเหลว  
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 ๓.๖ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๒๕ – ๓๑ ส.ค. ๖๑ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสทิธิมนุษยชน ได9แก> นศ.เชียงใหม>-แม>โจ9-ม.อ.ปoตตานี จี้ยกเลกิกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติ ช้ีรุก

ล้ำความเปzนส>วนตัว  

 ๓.๗ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

              ในช>วงวันที่ ๒๕ – ๓๑ ส.ค. ๖๑ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารงุขวัญกําลงัพล 

 ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปOญหา จชต. 

              ในช>วงวันที่ ๒๕ – ๓๑ ส.ค. ๖๑ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปoญหา จชต. ได9แก> ป.ป.ช. ยันไม>ปล>อยคดี GT200 ขาดอายุความ แต>วินิจฉัย

ยาก เหตุเหมือน ‘ห9อยพระเครื่อง’ จนท.ใช9แล9วรู9สึกคุ9มค>า  

 ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

              ในช>วงวันที่ ๒๕ – ๓๑ ส.ค. ๖๑ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส1งผลกระทบต1อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต1อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส1งผลกระทบต1อการรับรู* 

 
 
 

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

เหตรุ้ายรายวนั 

เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. 

สทิธิมนษุยชน 

การพดูคยุเพืIอสนัต ิ

การศกึษา 

การรักษาความปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สนิ 

ความร่วมมือของภาคประชาชน 

การยกระดบัคณุภาพชีวิต 

วฒันธรรม และวิถีชีวิต 

ยาเสพตดิ 

กีฬา 

การเมือง 

เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ 

การชว่ยเหลือประชาชน 

การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉนัท์ 

กระบวนการยตุธิรรม 

การเยียวยา 
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ประเด็นข1าวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ๑) โจมตีเชิงสญัลักษณ+ขวางงานพฒันา, ๒) คนร9ายข่ี จยย.ประกบยิงถล>ม 5 นัด ถูกอดีตสารวัตรกำนันรือเสาะ ดับคาที,่ ๓) ซุ>มยิงหนุ>มต>างถ่ินเจบ็ ด.ช.

วัย 14 อยู>ในร9านชำ โดนลูกหลงดับ, ๔) เหมิเกริม!! คนร9ายจ>อยิงหัว อส.ดับกลางตลาดนัดกรือเซะ ท>ามกลางคนแน>น, ๕) โจรใต9ปaวน! บกุจบัเจ9าหน9าที่ 6 คนมัด ก>อนลอบ

วางเพลงิการไฟฟdา อ.กาบงั, ๖) โจรใต9เอาอีก ยิงถล>ม-ขว9างระเบิดเพลิง หวังเผา กฟภ.โคกโพธ์ิ, ๗) มือป�นบกุตลาดนัด400ปsกรือเซะ ยิงอส.-ชาวบ9านดับ2ศพ, ๘) ใต9ปaวน! 

ยิงฐานปฏิบัติการเจ9าหน9าที่ 2 อำเภอ, ๙) ใต9ปaวน! บกุเผา-ยิงถล>มสำนักงานการไฟฟdาฯกาบัง-โคกโพธ์ิ, ๑๐) จ>อยิง อส.ดับกลางตลาดขณะขายของเปzนอาชีพเสริม  และ  

๑๑) ปoตตานี-กลุ>มคนร9ายปาระเบิดเพลิง-ยิงใส>ที่ทำการไฟฟdาโคกโพธ์ิ  

๒. เทคโนโลยีในการแก*ไขปOญหา จชต. ป.ป.ช. ยันไม>ปล>อยคดี GT200 ขาดอายุความ แต>วินิจฉัยยาก เหตุเหมือน ‘ห9อยพระเครื่อง’ จนท.ใช9แล9วรู9สึกคุ9มค>า  

๓. สิทธมินุษยชน ๑) ถูก-ไม>ถูก? ใบอนุญาตแต>งงานเด็ก 4 จว.ใต9  และ  ๒) นศ.เชียงใหม>-แม>โจ9-ม.อ.ปoตตานี จี้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติ ช้ีรุกลำ้ความเปzน

ส>วนตัว  

๔. การเจรจาเพ่ือสันติ ๑) เปลี่ยนตัวผู9อำนวยความสะดวกพูดคุยดับไฟใต9...เดินหน9าหรือล>าถอย!  และ  ๒) ฟoงเพือ่นลงุตู> ลูกอันวาร+ แนวร>วมฯ ชาวบ9าน พูดถึงผู9อำนวย

ความสะดวกฯดับไฟใต9คนใหม>  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. การเยียวยา ๑) คอลัมน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: พระราชทานดินฝoงศพ2อส.  และ  ๒) ในหลวงร.10พระราชทานดินฝoงศพ2อส.สุไหงปาดีเหย่ือโจรใต9,  

๒. กระบวนการยุติธรรม ๑) คอลัมน+: ข>าวสั้น: ศาลปoตตานียกคำร9องปมครอูาสาพม>า, ๒) คุก18ปs16เดือนป¡าต๊ิก-ป¡ากบ ยกฟdองค9ามนุษย+วิคตอเรีย  และ  ๓) บังคับคดีจัด

มหกรรมขายทอดตลาดจ.สงขลา นำร>องเพิ่มช>องทางเข9าถึงปชช.,  

๓. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันท_ ๑) เบนท+ลยี+ เบนเทกา อัครยนตรกรรมเอสยูวี, ๒) เบนท+ลีย+ เบนเทกา อัครยนตรกรรมเอสยูวี, ๓) คอลมัน+: แวดวงราชภัฏ

, ๔) จุดจบคู>โฉด ผัวเดนคุกฝoงมุก-เมียหลง ยอมให9ข>มขืนน9องออทสิติก!  และ  ๕) ศูนย+ประชาสัมพันธ+ กองอำนวยการรกัษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส>วนหน9า,  

๔. การช1วยเหลือประชาชน ๑) นย.ระดม18หน>วยงานซ9อมแผนทางทะเลเต็มอัตราศึก  และ  ๒) พิธีการส>งมอบ เส9นทาง ตามโครงการก>อสร9างและปรับปรุงถนนที่ชำรุด

ในพืน้ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต9และ 4 อำเภอของจงัหวัดสงขลา จำนวน 8 เส9นทางในพื้นทีจ่ังหวัดปoตตานี ยะลา และนราธิวาส,  
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๕. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) คอลัมน+: แวดวงธุรกจิภูธร: นราธิวาสบูมเที่ยวชุมชนลองแล ลกูไม9บ9านฉัน, ๒) บิก๊ตู>ปลกุเศรษฐกิจภาคใต9 ขายฝoนเอาใจหรอืทำจริง, 

๓) ไมค+ ควง ฐิสา เที่ยวเทศกาลอาหารสุดฟrนบุกชิมทเุรียนข้ึนช่ือเมืองเบตง, ๔) พัฒนาเครื่องแต>งกายมุสลิมชายแดนใต9 ตอบสนองความต9องการตลาดอาเซียน, ๕) บิ๊กตู>

ปลุกเศรษฐกจิภาคใต9 ขายฝoนเอาใจหรือทำจริง, ๖) หอมหวาน! ไมค+-ฐิสา แท็กทมีตะลุยเบตงชิมผลไม9เลื่องช่ือ, ๗) คึกคักงานมหกรรมผลไม9ของดีเมืองยะลา, ๘) คอลัมน+: 

ถอดรหสัอาชีพ: สาธิตทำอาหารในงานของดีใต9, ๙) คอลัมน+: t-zab: ปลากเุลาปdาเองตากใบ หอม-มัน, ๑๐) บิ๊กตู>บี้เพิ่มพืน้ที่เกษตรอินทรีย+ มกอช.เปrดนาร>อง5จว.ชายแดน

ใต9 ระบุทีผ่>านมาทาได9ช9าเหตุผู9รบัรองน9อย, ๑๑) ดีปdาเปrดสาขาภาคใต9เช่ือมข9อมูล3ประเทศ, ๑๒) วิทย+เสริมโอท็อป ขยับเทียบช้ันพรีเมียม, ๑๓) คอลัมน+: Biz Movement, 

๑๔) คอลมัน+: ย>อยข>าวเศรษฐกจิ: ของดีจากชายแดนใต9ครั้งที1่1ที่อ.ต.ก., ๑๕) แฟช่ันผ9าบาติกแดนใต9บนรันเวย+ แอลแฟช่ันวีค, ๑๖) คอลมัน+: รายงานพิเศษ: เจาะโครงการ

ระเบียงเศรษฐกจิใต9 พฒันาใหญ>-หนุน ไทยแลนด+รเิวียร>า, ๑๗) ดีปdาเปrดสาขาภาคใต9 เช่ือมธุรกิจดิจิทลั3ชาติเพื่อนบ9าน, ๑๘) นักท>องเที่ยว แห>กินบฟุเฟaต+ทุเรียนหมอนทอง

ปลอดสารพิษถึงสวน, ๑๙) ‘ดีปdา’เตรียมจัดงานเทคโนโลยีดิจิทัลสุดย่ิงใหญ> ขับเคลื่อนสู>ไทยแลนด+4.0, ๒๐) พฒันาผ9าไทยแดนใต9ส>งออกตลาดโลกสำเรจ็, ๒๑) ข>าวภูมิภาค 

: 28 สิงหาคม 2561, ๒๒) บิ๊กจิน มอบ วช.ต้ังศูนย+วิจัยชุมชน ต>อยอดขยายผลวิจัยสู>ท9องถ่ิน, ๒๓) แฟช่ันผ9าบาติกแดนใต9บนรันเวย+ แอล แฟช่ัน วีค, ๒๔) มาถูกทาง 

ผู9ใช9บริการย้ิม บขส.เปrดศูนย+รบั-ส>งพสัดุภัณฑ+ที่ภูเก็ต, ๒๕) “กลุ>มเซ็นทรลั”ขนทพัสินค9าจากฟาร+มสู>เมือง สานต>อนโยบายรัฐเพือ่สงัคม, ๒๖) สนามบินเบตง เดินหน9าสวย 

คาดเปrดบริการเต็มสูบปs 63, ๒๗) สหกรณ+สะบ9าย9อยเปrดจุดรับซือ้ลองกองในจงัหวัดสงขลา พร9อมส>งออกทดสอบตลาดสิงค+โปร+ล็อตแรก 2 ตัน, ๒๘) “ไมค+-ฐิสา” แท็กทมี

ตะลุยเบตง ชิมผลไม9เลื่องช่ือ, ๒๙) สานต>อนโยบายรัฐ กลุ>มเซ็นทรลั จัดงาน  “เซ็นทรัลกรุ©ป ฟาร+มเมอร+ มาร+เก็ต ประชารัฐโมเดิร+นเทรด ” ขนทัพสินค9าจากฟาร+มสู>เมือง 

เล็งขยายจัดต>อเน่ืองไปทั่วประเทศ, ๓๐) แม>ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเย่ียม ศูนย+เรียนรู9ด9านการประมง ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา พร9อมปล>อยกบภูเขาเพื่อ

ส>งเสริมให9มีการเลี้ยงกบภูเขาเชิงเศรษฐกจิ, ๓๑) จังหวัดปoตตานี จัดงานเทศกาลอาหารปลอดภัย ไก>ฆอและภาคใต9 ครั้งที่ 17 อร>อยได9ไร9แอลกอฮอล+ ตอน "หิ้วถุงผ9า พา

ปr�นโต ภาค 2" เพื่อกระตุ9นเศรษฐกิจในพืน้ที่, ๓๒) กลุ>มแม>บ9านเกษตรกรน้ำตกทรายขาว นำผลผลิตทางการเกษตรในชุมชน มาแปรรูปเปzนกล9วยเส9นปรุงรส สร9างงาน สร9าง

รายได9ให9ชุมชน  และ  ๓๓) กลุ>มทอผ9าบ9านทรายขาว สบืสาน “ผ9าลายจวนตานี” ผ9าทอโบราณในพื้นที่ จชต. สร9างรายได9และคุณภาพชีวิตที่ดีแก>ชุมชน,  

๖. การเมือง ๑) แนวร>วม, ๒) "ทวี สอดส>อง" จับมือ "วันนอร+-วาดะห+" ปo�น "พรรคประชาชาติ" สู9ศึกเลอืกต้ัง, ๓) ครม.แต>งต้ังรองเลขาศอ.บต.น่ังผู9ว>าปoตตานี, ๔) ชายแดน 

ภาคใต9 อุบัติ แห>ง ประชาชาติ พันธมิตร เพื่อไทย, ๕) คอลมัน+: ทวี สอดส>อง จับมอื วันนอร+-วาดะห+ ปo�นพรรคประชาชาติ, ๖) จับตาโยกย9ายใหญ>รับเลือกต้ัง 62!  และ  ๗) 

คอลัมน+: บทเรียนจากความจรงิกับดร.จีระ: ครม.สัญจรควรจะไปประชุม3จังหวัดภาคใต9(ปoตตานี นราธิวาส ยะลา),  

๗. กีฬา ๑) คอลมัน+: ย>อยข>าวกีฬา: 3โซน ไทยลีก4 ได9ทมีเตะชปล., ๒) คอลัมน+: จับกระแสทั่วไทย: จัดแข>งแบดชายแดนใต9, ๓) ปoนจักสีลัตโกยเหรียญ ลูกยางลิว4ทีมอชก. 
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สะเทือนชัชชุอรเจ็บ, ๔) ได917สโมสรT4เตะรอบแชมเปsยนส+ลีก, ๕) ช9างเผือกเลื่อนข้ึนท ี2 ตามเปdา, ๖) เจแอลเชียงใหม>คว9าแชมป¬ T3 รอยเตอร+ชูพะยูนพิฆาตลุ9นเลื่อนช้ัน, 

๗) สิงห+นายด>านชนะเลื่อนช้ันสู>ท ี2, ๘) เช็กคิวเตะไทยลีก3-4 นัดเพลย+ออฟ+แชมเปs�ยนส+ลีก, ๙) หนุ>มยะลาดีใจเช่ือลกูสาวให9โชคบอลโลกจากเดลินิวส+  และ  ๑๐) มง

ฟอร+ต เฉือน รุ>งอรุณ บาสฯ สพฐ. สปอนเซอร+,  

๘. ยาเสพติด ๑) ตะลงึ คลังกญัชาภาคใต9 ยัดไว9 400 กก. ที่สงขลา ต>อไฟฟdาช็อตคน!, ๒) ทล.สระบรุ ีสกัดจับกระบะพ>อค9ามะพร9าว ค9นพบซกุยาบ9า-ไอซ+กว>า 20 ล9าน  

และ  ๓) จับพ>อค9ารับซื้อมะพร9าวสวนตกอับ รบัจ9างขนยาบ9าไอซ+หาเงินใช9หน้ี,  

๙. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลัมน+: SE เปลี่ยนโลก: บหุงา ชาชัก หน่ึงแก9วเพื่อเด็กกำพร9าและมิตรสหาย, ๒) ยะลา-ลุ9น 19 สาวงามจังหวัดชายแดนใต9 ครองมงกุฎธิดา

ชาวสวนปs 61, ๓) เทศกาลศิลปะครัง้แรกที ่จ.ปoตตานี REFORMING PATANI, ๔) นราฯจัดมหกรรมวัฒนธรรมขุนละหารชมอัตลกัษณ+ชายแดนใต9, ๕) เปrดตัวรกุขมรดก

ของแผ>นดิน ต9นสมพง-ต9นหลุมพอ ชวนนักท>องเที่ยวชม, ๖) กระทงกุรบ>าน...รายอรักษ+โลกแบบไทยๆ กบัสายธารน้ำใจสู>ชายแดนใต9, ๗) จนท.ลงพื้นที่ติดตามโครงการ

ก>อสร9างSky Walkทะเลหมอกอัยเยอร+เวง, ๘) สปข.6 จัดงานมอบรางวัล “มหกรรมหนังสั้นอัตลักษณ+ชายแดนใต9” ครัง้ที่ 4 ส>งเสริมเยาวชนให9ผลิตสื่อสร9างสรรค+, ๙) 

พิพิธภัณฑ+วัฒนธรรมโกตาบารเูปrดพื้นที่ให9เย่ียมชมวัตถุโบราณ เพื่อประชาสัมพันธ+แหล>งเรียนรู9ทางประวัติศาสตร+ในท9องถ่ิน, ๑๐) พิธี "ไหว9คร ูซลีัต วายัง"งานวันรวมญาติ

ชุมชนสัมพันธ+ชาวสาคอ จ.ยะลา ตามความเช่ือของศิลปrนพืน้บ9าน ที่หาดูได9ยากในปoจจบุัน, ๑๑) อำเภอรามัน จัดงานแข>งเรือพาย ชุมชนท>องเที่ยว otop นวัตวิถี สร9าง

ความเข9มเเข็งสู>ชุมชน  และ  ๑๒) แม>ทพัภาคที่ 4 ร>วมเปzนประธานในพิธีถวายผ9าปaาสามัคคีเพื่อสมทบทุนก>อสร9างฐานประดิษฐ+รูปหล>อ หลวงปูaทวดเหยียบน้ำทะเลจืดและ

ปรับภูมทิัศน+ วัดบ>อน้ำร9อน อ.เบตง จ.ยะลา,  

๑๐. การยกระดับคณุภาพชีวิต ๑) คอลัมน+: Smartไทยแลนด+: สพด. เผยหญงิอายุมากที่ต้ังครรภ+เสี่ยงต>อโรคฉุกเฉิน พร9อมแนะวิธีปฐมพยาบาลกรณีเกิดภาวะตกเลือด, ๒) 

สวท.ตรงัอบรมเยาวชน-รณรงค+คนรุ>นใหม>ไม>สบูบหุรี,่ ๓) ตามไปดู...มรภ.สงขลาใช9อาชาบำบัด เสริมพฒันาการเด็กออทสิติก, ๔) คอลัมน+: คิดเพื่อโลก: PTTEP Teenergy 

ปsที่ 5๕) คอลัมน+: ชีพจรทั่วไทย, ๖) อย.ยันแนบปมค9านพยาบาลจ>ายยาได9ส>งครม.พจิารณา, ๗) สถาบันวัคซีนแห>งชาติ และ สธ.ชู!! ทุ>งยางแดง จ.ปoตตานีเปzนพื้นที่นำร>อง 

สางปoญหา...ความไม>ครอบคลุมของการได9รับวัคซีนใน 3 จังหวัดชายแดนใต9, ๘) สรพ.ดัน จ.ปoตตานีเปzนต9นแบบ ปoตตานีโมเดลพัฒนาระบบส>งต>อและดูแลรักษาผู9ปaวยกลุ>ม

โรคหัวใจ, ๙) ก.วิทย+ปลื้มวิทย+สร9างคน สร9างแรงบันดาลใจสู>ภูมิภาค เยาวชนแห>ร>วมงานคับค่ัง, ๑๐) วว.พัฒนาเบญจมาศสายพันธุ+ใหม>ต9านทานโรค, ๑๑) เทศบาลเมือง

นราฯลงดาบ ปรบั7-11กวาดขยะไม>เก็บทิ้ง, ๑๒) ข>าวภูมิภาค : 29 สิงหาคม 2561, ๑๓) ข>าวภูมิภาค : 29 สิงหาคม 2561, ๑๔) “สงขลา”เปrดสัมมนาเศรษฐกิจพอเพียง 

การขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม>, ๑๕) กฟผ.ฟ��นปaาชายเลนภาคใต9 เปลี่ยนดินเสื่อมโทรมเปzนตู9 ATM, ๑๖) วว. ผนึกกำลังเครือข>ายพันธมิตร 5 มหาวิทยาลัยรัฐ 
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ขับเคลื่อนเศรษฐกจิฐานรากด9วยวิทย+-เทคโนโลยี-นวัตกรรม ปoกหมุดพัฒนาผู9ประกอบการโอทอปในพื้นที ่10 จังหวัดเปdาหมาย, ๑๗) มหกรรม “พลังอ>านชายแดนใต9”, 

๑๘) วว.ลงพื้นที ่จงัหวัดนราธิวาส อบรมการทำเตาชีวมวลประหยัดพลังงาน ขยายผลในพื้นที่ 10 จงัหวัดเปdาหมาย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว>าการ

กระทรวงวิทยาศาสตร+ฯ  และ  ๑๙) กระทรวงอุตสาหกรรม ผนึกกำลงัหมู>บ9านต9นแบบ CIV “ชุมชนบ9านศาลาดิน” นำผู9นำ15หมู>บ9าน CIV เรียนรู9 ทดสอบตลาด ต>อยอดสู>

การเช่ือมโยงเครือข>ายธุรกจิ,  

๑๑. ความร1วมมือของภาคประชาชน ๑) ภาพข>าว: ถวายพระพร, ๒) สรุยุทธ+นำคณะองคมนตร-ีภริยา ลงนามถวายพระพรพระราชินีในรัชกาลที่ 9, ๓) คอลัมน+: สกู©ป

บันเทงิ: ทัพดาราเติมพลัง รวมหัวใจไปให9สุดที่แดนใต9, ๔) ภาพข>าว: บุคคลแนวหน9า: รวมใจให9น9อง  และ  ๕) ภาพข>าว: งานมอบรางวัล Panus Thailand Logtech 

Award 2018,  

๑๒. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย_สิน ๑) ภาพข>าว: มอบวิทยุเครื่องแดง, ๒) ล>าไอ9โม>งชุดดำเผาการไฟฟdาฯกาบัง-วางระเบิดเสาไฟฟdา, ๓) มทภ.4ลงพื้นที่

พังงาเร>งแก9ไขปoญหาบุกรุกพื้นที่ชายหาด-จัดระเบียบเรือโดยสาร, ๔) ล>าโจรใต9สกัดแผนปaวนใหญ>ทหารปoดจ>าย1ล.แลกกลับใจ, ๕) ผบ.พล.ร.15 เปzนประธานพิธีสวนสนาม

เน่ืองในวันสถาปนากองพลทหารราบที่ 15 ครบรอบ 13 ปs  และ  ๖) แม>ทัพภาค 4 ตรวจสอบผลการปฎิบัติการ หลงัเจ9าหน9าที่ 3 ฝaาย เข9าตรวจค9นและจับกุมกญัชาอัด

แท>ง จำนวน 400 กิโลกรัม มลูค>าประมาณ 4 ล9านบาท,  

๑๓. การศึกษา ผู9ช>วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตร ีเปrดงานกระทรวงศึกษาธิการเคลื่อนที่พบประชาชนจังหวัดยะลา  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต1อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต1อสถานการณ_ จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จากสัปดาห+ที่แล9ว (๑๘ - ๒๔ 

ส.ค. ๖๑) ร9อยละ ๒๑ (๒.๕๒ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๒๕ - ๓๑ ส.ค. ๖๑) ๑.๙๙ ในสัปดาห+น้ี ) ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต1างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช1วงวันท่ี ๒๕ – ๓๑ ส.ค. ๖๑ 

       การแต>งต้ัง ตันสรีอบัดุล ราฮีม โมฮมัหมัด นูร+ เปzนผู9อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยสันติสุขจงัหวัดชายแดนใต9 เปzนประเด็นข>าวเกี่ยวกบัจังหวัดชายแดน

ภาคใต9ที่มีการนำเสนอในสือ่มาเลเซียอย>างกว9างขวางที่สุด เน่ืองจาก ตันสรีอบัดุล ราฮีม อดีตผู9บัญชาการตำรวจแห>งชาติมาเลเซีย เปzนคู>กรณีกบันายอันวาร+ อิบราฮิม 

หัวหน9าพรรค PKR พรรคแกนนำรัฐบาล ในเหตุการณ+อื้อฉาวที่เรียกว>า black eyes incident จากกรณีทีเ่ขาลงมือซ9อมนายอันวาร+ ขณะถูกควบคุมตัวดำเนินคดีข9อหา 

ประพฤติมิชอบเมื่อปs ๒๕๔๑ ดังน้ันหลงันายแพทย+มหาเธร+มคีำสั่งแต>งต้ัง ตันสรีอบัดุล ราฮมี จึงมีเสียงคัดค9านจาก นูรุล อิซซาร+ อันวาร+ สมาชิกสภาผู9แทนพรรค PKR 

บุตรสาวของนายอันวาร+ อิบบราฮมิ รวมทัง้ สส.พรรค DAP ซึ่งเปzนพรรคร>วมรัฐบาลกอ็อกมาเรียกร9องให9รัฐมนตรีของพรรคแสดงท>าทีคัดค9านคำสั่งแต>งต้ัง ตันสรีอบัดุล รา

ฮีม ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด9วย 

      ส>วนประเด็นอื่นทีเ่กี่ยวกับ จชต. เปzนประเด็นเกี่ยวกบัการก>อเหตุรุนแรง และเหตุร9ายรายวัน คือ คนร9ายบุกจับพนักงานการไฟฟdาส>วนภูมิภาค อ.กาบัง จ.ยะลา ก>อน

วางเพลงิเผาสำนักงาน และในเวลาใกล9เคียงกันคนร9ายกลุ>มหน่ึงใช9อาวุธป�นกราดยิงใส>สำนักงานการไฟฟdาส>วนภูมิภาค อ.โคกโพธ์ิ จ.ปoตตานี และขว9างระเบิดเพลงิ หวังเผา

สำนักงานการไฟฟdาโคกโพธ์ิ 

 

๕.๑ กระแสคัดค9านการแต>งต้ังตันสรอีับดุล ราฮีม โมฮมัหมัด นูร+ ทำหน9าที่ผู9อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยสันติสุข เริ่มจากนูรุล อิซวาร+ อันวาร+ สส.พรรค PKR 

บุตรสาวนายอันวาร+ อิบราฮมิ ว>าที่นายกรัฐมนตรีถัดจากนายพทย+มหาเธร+ โมฮมัหมัด  

The Star รายงานเมื่อวันที่ ๒๘ สงิหาคม นูรลุ อิซซาร+ อันวาร+ ได9ทวีตข9อความ คัดค9านการแต>งต้ังบุคคลที่อื้อฉาวจากการใช9อำนาจมิชอบลงมือซ9อมนายอันวาร+ อิบราฮิม 

จนขอบตาช้ำดำ เมื่อปs ๒๕๔๑ ทีเ่รียกว>า  

 

(In a tweet yesterday, the Permatang Pauh MP vehemently opposed the appointment of the man, who was widely linked to the 1998 “black 

eye” incident. 

In that year, her father and new PKR president-elect Datuk Seri Anwar Ibrahim, was allegedly punched by Abdul Rahim while under detention 

and after being fired as the deputy prime minister. It resulted in Anwar appearing in court with a darkened eye.) 
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ที่มาข9อมลู ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/08/28/nurul-brutal-assaulter-a-facilitator-for-peace-talks/ 

๕.๑.๑ The Star รายงานเมื่อวันที่ ๒๙ สงิหาคม ว>า นายบู เช็ง เฮา แกนนำพรรค DAP วิจารณ+การแต>งต้ังตันสรีอบัดุล ราฮีม นูร+ ว>า เปzนการตัดสินใจที่ไม>ถูกต9อง และเปzน

การแสดงให9เห็นถึงความล9มเหลวในการกำหนดมาตรฐานคุณสมบัติทีเ่หมาะสมของเจ9าหน9าทีร่ัฐ 

ดร.บู เรียกร9องให9นายหลิม กวน เอ็ง รฐัมนตรีว>าการกระทรวงการคลงั เลขาธิการพรรค DAP หยิบยกเรือ่งน้ีข้ึนมาหารือในคณะรัฐมนตรี เพือ่ร>วมกันกำหนดมาตรฐาน

คุณสมบัติเจ9าหน9าที่ของรัฐที่มเีกียรติมีศักด์ิศรเีปzนที่ยอมรับของประชาชน พร9อมทัง้เรียกร9องให9คณะรัฐมนตรีทัง้คณะแสงดท>าทีคัดค9านคำสั่งแต>งต้ังตันสรอีับดุล ราฮีม นูร+ 

เปzนผู9อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยสันติสุข จชต. 

(A DAP veteran has claimed that the appointment of former Inspector-General of Police Tan Sri Abdul Rahim Noor as the new facilitator for the 

southern Thailand peace talks shows a “weak determination” by the government in forging institutional reforms. 

“The appointment would inevitably reflect a failure of the government to set a standard of integrity for public officers and representatives,” 

said former Johor DAP chief Dr Boo Cheng Hau in a statement Wednesday. 

“I urge the DAP secretary-general and Finance Minister Lim Guan Eng to raise the issue in the Cabinet meeting for in-depth soul searching by 

the present Cabinet members in regards to where the new standard for Malaysian public officers' integrity shall lie. 

“All Cabinet members are urged to collectively reject the appointment of Abdul Rahim to represent Malaysian in an international peace talk to 

prevent Malaysia's positive image as a nation determined for better changes, from deterioration,” said Dr Boo, who is now the DAP Taman 

Ungku Tun Aminah Branch publicity secretary.) 

 

ที่มาข9อมลู ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/08/29/rahim-noors-appointment-reflects-govts-weakness-in-forging-institutional-

reforms-says-daps-boo/ 
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๕.๑.๒ The Star รายงานเมื่อวันที่ ๓๐ สงิหาคม ว>า นางวัน อาซิซะห+ อสิมาอลิ รองนายกรัฐมนตรี ยอมรับว>า เธอไม>สบายกับคำสั่งแต>งต้ังตันสรีอบัดุล ราฮีม นูร+ อดีตผู9

บัญชาการตำรวจแห>งชาติ ทำหน9าทีผู่9อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยสันติสุข จชต. 

นางวัน อาซิซะห+ บอกว>า นายกรัฐมนตรีมหาเธร+ ได9พูดเรื่องการแต>งต้ังตันสรอีับดุล ราฮิม กบัเธอว>า เปzนคนทีป่ระสบการณ+เกี่ยวกบัการต>อต9านการก>อการร9ายและกลุ>มผู9ก>อ

ความไม>สงบ ซงึเธอก็ตอบกลับไปว>า ขอให9นายกรัฐมนตรีเปzนผู9ตัดสินใจ  

นางวัน อาซิซะห+ บอกว>า การแก9ปoญหาความไม>สงบในจชต มีความสำคัญกบัมาเลเซียด9วยเช>นกัน และผู9ที่ได9รบัการแต>งต้ังให9เข9ามาทำหน9าทีผู่9อำนวยความสะดวกจึงมี

หน9าที่ต9องขับเคลื่อนแก9ปoญหา 

เมื่อผู9สื่อข>าวถามว>า รู9สกึลำบากใจมั๊ยที่ให9อภัยกบัตันสรีอบัดุล ราฮีม นูร+ นางตอบว>า “การให9อภัยไม>ใช>เรื่องยากสำหรับเธอ”  

(Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail has admitted that she is displeased with the appointment of former IGP Tan Sri Abdul Rahim Mohd Noor 

as the facilitator for the southern Thailand peace talks. 

The Deputy Prime Minister, however, said that it was Prime Minister Tun Dr Mahathir Mohamad’s prerogative to make the appointment. 

“He mentioned it to me that he thought Tan Sri Rahim had experience during the insurgency and terrorism activities. So I leave it to him, but I 

did explain to him why my daughter had reservations,” she said in an interview with radio station BFM on Thursday (Aug 30) morning. 

Wan Azizah said it was important for the country to resolve the problem, and whoever was chosen for the role of facilitator had to deliver. 

When asked if it was harder to forgive Rahim Noor compared to Dr Mahathir, Dr Wan Azizah said that it was easy for her to forgive.) 

 

ที่มาข9อมลู ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/08/30/wan-azizah-admits-displeased-with-rahim-noor-appointment-but-its-dr-m-call/ 
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๕.๑.๓ The Star รายงานเมื่อวันที่ ๒๙ สงิหาคม อ9างคำให9สมัภาษณ+ของโมฮัมหมัด ซาบู รฐัมนตรกีลาโหม ยืนยันว>าการแต>งต้ังตันสรีอับดุล ราฮีมเปzนการตัดสินใจที่ถูกต9อง 

เน่ืองเพราะอดีตผู9บัญชาการตำรวจแห>งชาติ เปzนผู9มีบทบาทสำคัญทีผ่ลกัดันให9เกิดการลงนามในข9อตกลงสันติภาพทีห่าดใหญ> หรอืการยุติการสู9รบระหว>างพรรค

คอมมิวนิสต+มลายากับรัฐบาลมาเลเซีย ซึง่เปzนการยุติการเคลื่อนไหวของพรรคคอมมใวนิสต+มลายา ต้ังแต>ปs ๒๕๓๒ 

“ตันสรอีับดุล ราฮีม รู9จักประเทศไทยเปzนอย>างดี ดดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต9” 

ทางด9านตันสรีอับดุล ราฮีม ตอบคำถามผู9สื่อข>าวสั้นๆ ว>า ต9องการทิ้งสิ่งทีเ่กิดข้ึนในอดีตไว9ข9างหลัง และตัวเขาก็ได9รับโทษทัณฑ+จากการกระทำผิดไปแล9ว 

พร9อมทั้งย้ำว>า จะทำหน9าที่ได9ที่ได9รบัการมอบหมายจากรัฐบาลอย>างเต็มความสามารถ  

 

(Former Inspector-General of Police Tan Sri Abdul Rahim Noor was chosen as the new facilitator for the southern Thailand peace talks based 

on merits, says Defence Minister Mohamad Sabu. 

He said Abdul Rahim was appointed because of his key role in the Hat Yai 1989 Peace Agreement, which marked the end of the Communist 

insurgency in Malaysia. 

“He knows Thailand very well, especially southern Thailand. 

“I am confident Prime Minister Tun Dr Mahathir Mohamad had looked at his capabilities when he gave him this task,” he told reporters after 

attending the Defence Ministry’s assembly here yesterday. 

When contacted, Abdul Rahim said he wanted to leave behind what had happened in the past, adding that he had already been punished for 

it. 

“The government has scrutinised my background and believes I am suitable. 
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“I will conduct my duties to the best of my abilities,” he said.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/08/29/mat-sabu-exigp-abdul-rahim-chosen-based-on-merit/ 

 

๕.๒ สำนักข>าว bernama รายงานเมื่อวันที ่๒๙ สงิหาคม ว>า พลเอกประยุทธ จันทร+โอชา นายกรัฐมนตรี ได9กล>าวกับผู9บัญชาการทหารสงูสุดมาเลเซีย ทีเ่ข9าเย่ียมคาราวะที่

ทำเนียบรัฐบาล ว>า รัฐบาลไทยพร9อมร>วมมือกบัรัฐบาลมาเลเซียในการพัฒนาความสัมพันธ+เพือ่ประโยชน+แก>ประชาชนทัง้สองประเทศ 

พลโทวีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกรัฐบาล แถลงว>า นายกรัฐมนตรีได9แสดงความขอบคุณรฐับาลมาเลเซีย ที่ช>วยทำหน9าที่อย>างสร9างสรรค+ในบทบาทผู9อำนวยความสะดวก

กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจงัหวัดชายแดนภาคใต9 

(Bilateral relations and cooperation between Thailand and Malaysia will be further developed under the administrations of Prime Ministers Gen 

Prayut Chan-o-cha and Tun Dr Mahathir Mohamad, said a Thai government spokesman. 

 

The Thai government’s deputy spokesman Lt Gen Weerachon Sukondhapatipak  said remarks to the effect were made by Prayut during a 

meeting with Malaysia's Armed Forces Chief Gen Tan Sri Zulkifli Zainal Abidin, when the latter paid a courtesy call on him at his office at 

Government House here today. 

 

"The (Thai) Prime Minister affirmed Thailand's willingness to join hands with the Malaysian government for the interests of the two countries 

and their peoples," Weerachon said in a statement released after the meeting. 

 

The Thai premier also thanked Putrajaya for playing a constructive role as the facilitator for southern Thailand peace talks. 
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Thailand, according to Prayut ,wants to resolve problems in the southern border provinces through peaceful means and with participation from 

all sectors, said the spokesman.....) 

 

ที่มาข9อมลู ; http://bernama.com/en/news.php?id=1637460 
 
๕.๒.๑ สำนักข>าว bernama รายงานเมื่อวันที่ ๒๘ สงิหาคม อ9างคำให9สัมภาษณ+ของผู9บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซีย ภายหลังเข9าร>วมประชุมคณะกรรมการระดับสงูทย-

มาเลเซีย ที่กรุงเทพ ว>า ความร>วมมือของทั้งสองประเทศผ>านกลไกกรรมการระดับสูง ซึง่ร>ววมือกันมานาน ๓๕ ปs ประสบความสำเร็จและมีความร>วมมือแก9ปoญหาชายแดน

มากมาย 

สำหรับการประชุมครัง้น้ีทัง้สองฝaายมีการหารคือเรือ่งการขยายขอบเขตความร>วมมือทาดง9านข>าวกรอง และความร>วมมืออื่นๆ 

ผู9บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซีย กล>าวว>า ภัยคุกคามร>วมทีท่ั้งสองประเทศกำลังเผชิญ คือ ภัยจากกลุ>มก>อการร9ายทีเ่รียกตัวเองว>า IS ซึ่งทั้งสองประเทศตกลงที่จะร>วมมือ

ขจัดภัยคุกคามน้ี 

(The Malaysia-Thailand High Level Committee (HLC) which was established 35 years ago has move forward to become a mature cooperation 

between two neighbouring countries especially in resolving border issues. 

 

According to Malaysian Armed Forces (ATM) chief Gen Tan Sri Zulkifli Zainal Abidin the cooperation initiated by security agencies of both 

countries under the committee has achieved good results. 

 

"The HLC has move forward to become a mature cooperation between the two countries. We have made initiatives together, including 

intelligence sharing and others but obviously there is still a lot of work to be done," he told the media after attending the 35th Malaysia-

Thailand HLC meeting here, today. 
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One of the most pressing issue faced by the two Southeast Asian countries, he said, involved dangers posed by extremist group Daesh (Islamic 

State) where both countries were committed to do more to defeat the threat. ) 

 
 
ที่มาข9อมลู ; http://bernama.com/en/news.php?id=1636996 

 

๕.๓ สำนักข>าว bernama รายงานเมื่อวันที่ ๒๙ สงิหาคม ว>า เกิดเหตุคนร9ายกราดยิงและขว9างระเบิดเพลิงใส>สำนักงานการไฟฟdาส>วนภูมิภาค ที่จ.ปoตตานี ในเวลาไล>เลี่ยกัน

ก็เกิดเหตุคนร9ายวางเพลงิเผาสำนักงานการไฟฟdาส>วนภูมิภาคที่ จ.ยะลา 

พันตำรวจเอกกฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห>งชาติ ระบุ น>าจะเปzนฝsมือของกลุ>มผู9ก>อความไม>สงบ 

(An undisclosed number of attackers hurled a homemade Molotov cocktail and sprayed bullets at the Provincial Electricity Authority (PEA) 

office in Pattani Wednesday night while another PEA office in Yala was struck by arsonists, Thai News Agency (TNA) reported. 
 
The incidents were initially believed to be linked to southern insurgency, said deputy police spokesman, Kritsana Pattanacharoen.) 

ที่มาข9อมลู ; http://bernama.com/en/news.php?id=1637657 

๕.๓.๑ benarnews.org รายงานเมือ่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ว>า เกิดเหตุคนร9ายใช9อาวุธป�นจ>อยิงศีรษะอาสาสมัครรกัษาดินแดนจังหวัดปoตตานี ขณะที่ขายของในตลาดนัดชุมชน

มัสยิดกรือเซะ จนเสียชีวิตหน่ึงราย เมือ่ค่ำวันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ สิงหาคม โดยลูกกระสุนยังพลาดไปโดนผู9หญิงทีม่าซื้อของจนเสียชีวิตอีกหน่ึงรายและบาดเจ็บอีกสองราย 

พ.ต.อ.กรีติ ยูโซะ ผกก.สภ.เมอืง จ.ปoตตานี ได9รับแจ9งเหตุคนร9ายไม>ทราบจำนวนใช9อาวุธป�นจ>อยิงที่ศีรษะของนายอายิ มดูอ อายุ 55 ปs อาสาสมัครรกัษาดินแดนจังหวัด

ปoตตานี จนเสียชีวิตกลางตลาดนัดชุมชนบ9านกรือเซะ บรเิวณ ม.3 ต.ตันหยงลุโละ อ.เมือง ส>วนผู9ที่ถูกลูกหลงที่ต>อมาเสยีชีวิตที่โรงพยาบาลปoตตานี คือ นางอามเีนาะ สามะ 

อายุ 39 ปs อยู>บ9านเลขที่ 51/1 ม.5 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปoตตานี 
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พ.ต.อ.กรีติ ยูโซะ กล>าวว>า จากการสอบสวนทราบว>า ก>อนเกิดเหตุขณะทีผู่9ตายกำลังยืนขายสินค9ากฟิท+ช็อปกลางตลาดนัดชุมชนบ9านกรือเซะ ด9านหน9ามสัยิดโบราณกรื

อเซะอยู>น้ัน ได9มีคนร9ายไม>ทราบจำนวนแฝงมากบัชาวบ9านทีเ่ดินตลาด เข9ามาจ>อยิงที่ศีรษะจำนวน 2 นัด จนล9มลงเสียชีวิตทันที กระสุนพลาดไปถูกลกูค9าได9รับบาดเจบ็อีก 2 

ราย จากน้ัน คนร9ายยังได9หยิบอาวุธป�นพกสั้นประจำกายของผู9ตายหลบหนีไปด9วย 

ในส>วนประเด็นสาเหตุ  พ.ต.อ.กีรติ ยูโซะ ผกก.สภ.เมือง จ.ปoตตานี กล>าวว>า อยู>ระหว>างการสบืสวนและสอบสวน 

เหตุการณ+ดังกล>าวนับเปzนเหตุอุกฉกรรจ+ นับต้ังแต>การทีเ่จ9าหน9าที่ได9วิสามัญฆาตกรรมสมาชิกขบวนการ 3 ราย และจับกุมตัวอีก 6 ราย เมื่อช>วงก>อนวันรายอฮัจย+ ใน

สัปดาห+ที่ผ>านมา 

 (A suspected insurgent shot dead a defense volunteer and a woman in Pattani town in Thailand’s restive Deep South, while unidentified 

masked gunmen set fire to trucks and offices after tying up electricity workers in nearby Yala province, police and witnesses said Thursday. 

Hundreds of people were shopping on Thursday night at an open-air market next to the Krue Se Mosque, a historic site in Pattani province, 

when a man pulled out a handgun and opened fire at Ayi Mudo, a 55-year-old defense volunteer, Police Col. Kirati Yusof told reporters. 

Two rounds struck Ayi’s head, killing him instantly, Kirati said. 

“Stray bullets hit two other women and the gunman took his gun,” Kirati said, adding that the victim was selling ornamental items in the 

market. 

One of the two women was pronounced dead at the Pattani Hospital and the other remained under care, authorities said.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/thai/news/violence-Deep-South-08302018114621.html 
 


