
 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

1 

บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๒ - ๓ พ.ค. ๖๒ พบว>า มขี>าวเชิงบวก ๑๘๔ ข>าว

จากที่มี ๑๕๐ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๐ - ๒๖ เม.ย. ๖๒) ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกบั จชต. มขี>าวเชิงลบ ๓๒ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีม่ ี๒๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว 

(๒๐ - ๒๖ เม.ย. ๖๒)  

 ประเด็นข5าวเชิงลบ ได*แก5 

๑) เหตุร*ายรายวัน: ๑) คนร9ายยิง ปชช. บาดเจบ็ล>อ จนท. ลงพืน้ที่ - วางระเบิดซ้ำ ก>อนทิ้งใบปลิวข>มขู>!, ๒) โจรใต9ลอบกัดยิงชาวบ9านเจบ็ วางบึ้มซ9อนทหารสาหสั

๑, ๓) คืบหน9าป_วนปะนาเระ! ฝaมือโจรใต9เหิม ฝbงระเบิดบึ้มทหารพรานร>างแหลก และ ๔) ยิงสายข>าวยาเสพติด 'ย่ีงอ' ดับ 

๒) อาชญากรรมในพ้ืนท่ี: เกdงฉุนกระบะไม>ให9แทรกเข9าด>าน ขับไล>เบียด ชักปgนยิงใส> เจบ็ ๑ ซิง่หนี 

๓) การพูดคุยเพ่ือสันติสุข: สญูเปล>า...เวลา ๘ ปaพูดคุยดับไฟใต9 ยาแรงที่หมดอายุ คนพื้นที่รบัรู9และหาทางรอดเอง  

 ประเด็นข5าวเชิงบวก ได*แก5 

๑) ความร5วมมือของภาคประชาชน: นักปbkนจักรยาน ๓ จงัหวัดชายแดนใต9 มุ>งหน9าร>วมงานพระราชพิธีฯ 

๒) กระบวนการยุติธรรม: ศาลฯนาทวีสัง่จำคุกตลอดชีวิต ๓ คนร9าย ยิงถล>มเจ9าของร9านขายของชำดับ 

๓) วัฒนธรรม และวิถีชีวิต: ชาวมุสลิมฟbงธรรมรับ'รอมฎอน 

๔) ยาเสพติด: ๑) ยะลาเดินหน9าทูบนัีมเบอร+วันปoองกันยาเสพติด, ๓) เหิมหนัก! แกpงขนใบกระท>อม ๕๐๐ กิโลซิง่แหกด>าน – ชน รถ อส.หาดใหญ>พงัยับ, ๔) บุก

ยึดยาบ9า ๕ ล9านเม็ด ยัดกระสอบซุกในถ้ำ, ๕) ยึดใบกระท>อมส>งทางไปรษณีย+น้ำหนักกว>า ๒๐๐ กก.จับผู9ต9องหาทันควัน, ๖) ตร.หาดใหญ>รวบ ๒ พ>อค9ายานรก ยึดของกลาง

ไอซ+หนัก ๙๐.๘๕ กรัม และ ๗) ศปส.กอ.รมน.ภาค 4 สน. จดักิจกรรม รวมพลงัมวลชน ญาลันนันบารู "ต9อนรับรอมฎอน ฮ.ศ.๑๔๔๐" 

๕) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยXสิน: ๑) สัง่จบัแห>เติมน้ำมันเถ่ือน, ๒) มทภ.๔ ย้ำให9ทหารนอนนอกฐาน ดูแลหมู>บ9านเสี่ยงภัยตลอด ๒๔ ชม., ๓) 

'บิ๊กตู> 'สั่งคุมเข9มใต9ช>วง 'รอมฎอน', ๔) ปbตตานี - เจ9าหน9าที่ยิงปะทะเดือด คนร9ายเสียชีวิต ๑ ราย, ๕) เบตงคุมเข9มชายแดนไทย-มาเลเซีย! เฝoาระวังกลุ>มป_วนงานพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก, ๖) 'ผบก.ตม.๖' ปล>อยแถวระดมกวาดล9างอาชญากรรม ปฏิเสธเข9าเมอืง-จบัต>างด9าวเพียบ, ๗) บุกช>วย ๑๒ สาวลาว ถูกหลอกค9ากามที่โก-ลก โดนร9านหกั

ค>าน้ำ ๕๐% และ ๘) ขานรับนโยบายบิ๊กเดฟ จัดกำลงัเชิงรกุ ๗๓๕ ชป.จรยุทธ+ กดดัน จำกัดเสรี ผกร.ในหมู>บ9านเชิงเขาและหมู>บ9านเพ>งเลง็    
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          จากสถานการณ+ข>าวดังที่กล>าวข9างต9น ส>งผลให9การรบัรู9เชิงบวกทีม่ีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จาก ๒.๗๓ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๗ เม.ย. ๖๒ - ๓ พ.ค. 

๖๒) เป|น ๒.๔๖ ในสปัดาห+น้ี 

 ในส5วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต5างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๒๗ เม.ย. ๖๒ – ๓ พ.ค. ๖๒ ดังน้ี 

          ประเด็นข>าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9 สื่อมวลชนต>างประเทศทีร่ายงานเกือบทั้งหมดเป|นสื่อมาเลเซีย มีเฉพาะข>าวผู9ก>อความไม>สงบลอบวางระเบิดสงัหาร

อาสาสมัครทหารพรานหน่ึงคน ที่ อ.ปะนาเระ จ.ปbตตานี และเหตุผู9ก>อความไม>สงบยิงปgนใส>บ9านประชาชนก>อนระเบิดเสาไฟฟoาวางระเบิดลอบทำร9ายชุดเก็บกู9ระเบิด ที ่       

อ.หนองจิก จ.ปbตตานี ขณะที่นายกรัฐมนตรี และแม>ทัพภาคที่ ๔ สั่งการเพิ่มมาตรรักษาความปลอดภัยในช>วงเดือนรอมฎอน 

          สื่อมาเลเซีย รายงานว>า หน>วยงานสงัคมสงเคราะห+รัฐกลันตันประกาศเตรียมกวาดล9างขอทานจากประเทศเพื่อนบ9านทีเ่ดินทางเข9ามาเลเซียเพือ่ขอทานในช>วง

เทศกาลรอมฏอน 

          ประเด็นข>าวเชิงบวก เป|นประเด็นกระทรวงพาณิชย+จัดงานแสดงสินค9าไทยที่ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ประชาสัมพันธ+สินค9าไทยให9ชาวมาเลเซียรู9จัก และกระตุ9น

การค9าชายแดน ขณะเดียวกันประธานหอการค9าจงัหวัดนราธิวาสเสนอฟg}นการเดินรถไฟเช่ือมระหว>างนราธิวาส กบัรัฐกลันตัน เพื่อส>งเสริมการท>องเที่ยว การค9า และการ

ลงทุนชายแดนไทย - มาเลเซีย 
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๒. ผลการวิเคราะหXสารสนเทศด*านการประชาสมัพันธX ประจำวันท่ี ๒๗ เม.ย. ๖๒ – ๓ พ.ค. ๖๒ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข5าวเชิงบวก และประเด็นข5าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๒ - ๓ พ.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก (เส9นทึบสเีขียว) ๑๘๔ ข>าวจากที่ม ี๑๕๐ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๐ - ๒๖ เม.ย. ๖๒) สำหรบัในมิติของแนวโน9ม

ความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ เพิม่ข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกับ จชต. (เส9นทึบสีแดง) มขี>าวเชิงลบ ๓๒ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๒๑ ข>าวในสัปดาห+ที่

แล9ว (๒๐ - ๒๖ เม.ย. ๖๒) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน 
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๒.๒ ค5าสัดส5วนระหว5างข5าวเชิงบวก และข5าวเชิงลบ 

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

วัน/เดือน/ปe จำนวนข5าวเชิงบวก (1) จำนวนข5าวเชิงลบ (2) ค5าสัดส5วน (3)=(1)/(2) 

2019-04-20 18 1 18 

2019-04-21 14 0 14 

2019-04-22 35 1 35 

2019-04-23 25 2 12.5 

2019-04-24 21 6 3.5 

2019-04-25 17 5 3.4 

2019-04-26 20 6 3.33 

 21.43 3.14 6.82 

2019-04-27 14 4 3.5 

2019-04-28 26 3 8.67 

2019-04-29 21 4 5.25 

2019-04-30 26 5 5.2 

2019-05-01 23 6 3.83 

2019-05-02 44 10 4.4 

2019-05-03 30 0 30 

 26.29 4.71 5.58 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ5งเล็ง ในช5วงวันท่ี ๒๗ เม.ย. ๖๒ – ๓ พ.ค. ๖๒ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช>วงวันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๒ - ๓ พ.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ๑ ข>าว จากที่มี ๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๐ - ๒๖ เม.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มี

แนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกับ จชต. ม ี๒ ข>าว ในสัปดาห+น้ี จากที่ไม>มีข>าวในสปัดาห+ที่แล9ว (๒๐ - ๒๖ เม.ย. ๖๒) สำหรบัในมิติของแนวโน9ม

ความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ยุทธการดับไฟใต9และแนวทางเติมสันติสุข เป|นต9น ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> สูญเปล>า...เวลา ๘ ปa

พูดคุยดับไฟใต9 ยาแรงที่หมดอายุ คนพื้นที่รบัรู9และหาทางรอดเอง  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๒ - ๓ พ.ค. ๖๒ มขี>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๑๘ ข>าว จากที่มี ๑๗ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๐ - ๒๖ เม.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มี

แนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) คนร9ายยิง ปชช. บาดเจบ็ล>อ จนท. ลงพื้นที่ - วางระเบดิซ้ำ ก>อนทิ้งใบปลิวข>มขู>!, ๒) โจรใต9ลอบกัดยิง

ชาวบ9านเจ็บ วางบึม้ซ9อนทหารสาหัส1, ๓) คืบหน9าป_วนปะนาเระ! ฝaมือโจรใต9เหมิ ฝbงระเบิดบึม้ทหารพรานร>างแหลก และ ๔) ยิงสายข>าวยาเสพติด 'ย่ีงอ' ดับ 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๒ - ๓ พ.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๑ ข>าว จากที่ม ี๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๐ - ๒๖ เม.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9ม

ความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที่ ในส>วนข>าวเชิงลบฯ ไม>มขี>าวเชิงลบทั้งในสัปดาห+น้ี และ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๐ - ๒๖ เม.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ต่ำค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> แหวก 'มุ9ง' พลังประชารัฐ 'นักเลอืกต้ัง' ลุ9นเก9าอี้ รมต.   
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยXสิน 

 
ในช>วงวันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๒ - ๓ พ.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๔๐ ข>าว จากที่มี ๑๕ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๐ - ๒๖ เม.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9ม

ความถ่ี มีแนวโน9มฯ  เพิ่มข้ึน  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีข>าวเชิงลบ ๖ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีม่ี ๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๐ - ๒๖ เม.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9ม

ฯ ต่ำค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) สั่งจับแห>เติมน้ำมันเถ่ือน, ๒) มทภ.๔ ย้ำให9ทหารนอนนอกฐาน ดูแลหมู>บ9านเสี่ยงภัยตลอด ๒๔ ชม., ๓) 'บิ๊กตู> 'สั่งคุมเข9มใต9

ช>วง 'รอมฎอน', ๔) ปbตตานี - เจ9าหน9าที่ยิงปะทะเดือด คนร9ายเสียชีวิต ๑ ราย, ๕) เบตงคุมเข9มชายแดนไทย-มาเลเซีย! เฝoาระวังกลุ>มป_วนงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, ๖) 

'ผบก.ตม.๖' ปล>อยแถวระดมกวาดล9างอาชญากรรม ปฏิเสธเข9าเมือง-จบัต>างด9าวเพียบ, ๗) บุกช>วย ๑๒ สาวลาว ถูกหลอกค9ากามที่โก-ลก โดนร9านหกัค>าน้ำ ๕๐% และ ๘) 

ขานรับนโยบายบิ๊กเดฟ จัดกำลังเชิงรุก ๗๓๕ ชป.จรยุทธ+ กดดัน จำกัดเสรี ผกร.ในหมู>บ9านเชิงเขาและหมู>บ9านเพ>งเล็ง   ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ทำเป|นขบวนการ! แฉ'น้ำมัน

เถ่ือน'ระบาดหนัก ทะลักขาย ๔ จว.ใต9  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๒ - ๓ พ.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกจิฯ ๓๒ ข>าว จากที่มี ๒๙ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๐ - ๒๖ เม.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มี

แนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มขี>าวเชิงลบ ๓ ข>าวจากทีม่ ี๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๐ - ๒๖ เม.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มี

แนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) 'บิ๊กตู>' หวานเอาใจวันแรงงาน, ๒) เดินหน9าผ>าตำรวจ: ได9ใจประชาชน, ๓) พาณิชย+ดันค9าชายแดนพุ>ง ๑.๖ ล9านล9าน, 

๔) กนป.ทุ>มซื้อปาล+ม ๒ แสนตัน, ๕) เกษตรฯ ชู Mega Farm ต>อยอดเกษตรแปลงใหญ>, ๖) ททท.เฮรบัปa ๖๓ มาเลย+เที่ยวไทยเฉียด ๕ ล9านคน จัด Thanks4Million ลุ9น

เพิ่มรายได9 ๑.๓ แสนล9าน, ๗) แห>ชมงาน'เจ9าแม>โตpะโมะ'นราธิวาส, ๘) พลงังานแฉเหตุน้ำมันเถ่ือนราคาถูกทะลักไทย, ๙) วศ. ลงพืน้ที่ จ.นราธิวาส ติดตามผลการนำองค+

ความรู9 วทน. ยกระดับสินค9า ภายใต9โครงการ Bigrock, ๑๐) ย9อนรอย ๑๕ ปaมสัยิดกรอืเซะร9องรฐัพัฒนาพื้นที่รบันักท>องเที่ยวทั่วโลก และ ๑๑) หอฯยะลาชูเลี้ยงโค - ไก>เมิน

คอนแทร็กต+ฟาร+ม ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) ธุรกิจ รร.หาดใหญ> ๒.๕ หมื่นห9องเด้ียง Q1 ลูกค9าหด ๒๐% ด้ินปรับตัว-ถูกเทกโอเวอร+เพียบ และ ๒) อากาศร9อนดันราคาผกั

พุ>งสงู 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๒ - ๓ พ.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๑๒ ข>าวจากที่ม ี๑๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๐ - ๒๖ เม.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มี

แนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม>มีข>าวเชิงลบทัง้ในสปัดาห+น้ี และ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๐ - ๒๖ เม.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มี

แนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) สตูล - หาดใหญ>จับค9าไอซ+, ๒) ยะลาเดินหน9าทบูีนัมเบอร+วันปoองกันยาเสพติด, ๓) เหมิหนัก! แกpงขนใบกระท>อม 

๕๐๐ กิโลซิง่แหกด>าน – ชน รถ อส.หาดใหญ>พงัยับ, ๔) บุกยึดยาบ9า ๕ ล9านเม็ด ยัดกระสอบซุกในถ้ำ, ๕) ยึดใบกระท>อมส>งทางไปรษณีย+น้ำหนักกว>า ๒๐๐ กก.จับผู9ต9องหา

ทันควัน, ๖) ตร.หาดใหญ>รวบ ๒ พ>อค9ายานรก ยึดของกลางไอซ+หนัก ๙๐.๘๕ กรัม และ ๗) ศปส.กอ.รมน.ภาค 4 สน. จดักิจกรรม รวมพลงัมวลชน ญาลันนันบารู "ต9อนรับ

รอมฎอน ฮ.ศ.๑๔๔๐" ไม>มีข>าวเชิงลบ ในสัปดาห+น้ี 
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๒ – ๓ พ.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๒ – ๓ พ.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลงัพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปsญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๒ – ๓ พ.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปbญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคบัใช*กฎหมาย 

            ในช>วงวันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๒ – ๓ พ.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* 

 
 

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

เหตุร9ายรายวัน 

อาชญากรรมในพ้ืนที ่

การพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย+สิน 

การศึกษา 

การเมือง 

เศรษฐกิจ และการสร9างรายได9 

การสร9างความเข9าใจ และความสมานฉันท+ 

การช>วยเหลือประชาชน 

ยาเสพติด 

การเยียวยา 

วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 

ทุจริตคอร+รัปชั่น 

การยกระดับคุณภาพชีวิต 

กีฬา 

กระบวนการยุติธรรม 

ความร>วมมือของภาคประชาชน 

การบำรุงขวัญกำลังพล 
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ประเด็นข5าวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ๑) โจรใต9ฝbงระเบิดฆ>าทหารพราน ร>างแหลกเหลือแค>ขา เสียชีวิต 1 นาย, ๒) โจรใต9กดบึม้ทหารลาดตระเวนดับ1, ๓) คนร9ายยิงปชช.บาดเจบ็ล>อจนท.

ลงพื้นที-่วางระเบิดซ้ำ ก>อนทิ้งใบปลิวข>มขู>!, ๔) โจรใต9ลอบกดัยิงชาวบ9านเจบ็ วางบึ้มซ9อนทหารสาหสั1, ๕) คืบหน9าป_วนปะนาเระ! ฝaมือโจรใต9เหิม ฝbงระเบิดบึ้มทหารพราน

ร>างแหลก, ๖) ป_วนปะนาเระ! คนร9ายระเบิดรถทหารพรานขณะลาดตระเวนเสียชีวิต1นาย, ๗) โจรใต9วางบึ้ม ป_วนปะนาเระ-ปbตตานี ทหารพรานพลีชีพ1นาย, ๘) ป_วน

ปbตตานี! คนร9ายยิงถล>มใส>รถกระบะ บาดเจ็บ1รายเป|นเด็ก, ๙) ยิงบ9านพรุน-กดระเบิดซ้ำ, ๑๐) กดบึ้มร>างเละทหารใต9ดับ, ๑๑) ดักบึ้มทหารพรานดับที่ปะนาเระ ยึดเกdง

แจ9งหายกำลงัดัดแปลงโป�วสี, ๑๒) คอลัมน+: ข>าวสดทั่วไทย: ปbตตานี-ป_วนรายวัน, ๑๓) ภาพข>าว: ลูกหลง, ๑๔) คอลัมน+: ข>าวสั้น: ลอบบึม้โดนรถเกdงชาวบ9านโชคดีไร9คนเจ็บ

, ๑๕) ยิงสายข>าวยาเสพติด'ย่ีงอ'ดับ, ๑๖) กดระเบิดทหารพรานดับ1, ๑๗) กดระเบิดทหารพรานดับ1  และ  ๑๘) โจรใต9กดบึ้มอส.ทพ.ร>างแหลกดับ1  

๒. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) เกdงฉุนกระบะไม>ให9แทรกเข9าด>าน ขับไล>เบียด ชักปgนยิงใส> เจ็บ 1 ซิ่งหนี, ๒) จบัแล9ว!!หนุ>มหัวร9อนแซงไม>ได9 ชักปgนยิงสาวเจบ็  และ  ๓) แย>ง

เข9าด>านไม>พอใจรัวยิงแหลก  

๓. การเจรจาเพ่ือสันติ ๑) นโยบาย 'พูดคุยสันติสุข' เป|นแค> 'ยาหมดอายุ' คนในพื้นที่ต9องรบัรู9 และหาทางอยู>รอดให9ได9  และ  ๒) สูญเปล>า...เวลา8ปaพูดคุยดับไฟใต9 ยาแรง

ที่หมดอายุ คนพื้นทีร่ับรู9และหาทางรอดเอง  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) ภาพข>าว: เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร: พบปะ, ๒) คอลัมน+: ตาช่ังพันดาว  และ  ๓) คอลัมน+: ตาช่ังพันดาว,  

๒. ความร5วมมือของภาคประชาชน นักปbkนจกัรยาน 3 จังหวัดชายแดนใต9 มุ>งหน9าร>วมงานพระราชพิธีฯ  

๓. กระบวนการยุติธรรม ๑) ศาลปกครองยะลาอบรมความรู9กฎหมาย  และ  ๒) ศาลฯนาทวีสั่งจำคุกตลอดชีวิต 3 คนร9าย ยิงถล>มเจ9าของร9านขายของชำดับ,  

๔. กีฬา ๑) คอลมัน+: กีฬาภูธร: 'เฮงเฮงเฮง' แชมป�บอลยะลา เอฟเอคัพ / 'บุรรีัมย+เกมส+' ชมฟรีศึกไทยลีก-รถแข>ง, ๒) ภาพข>าว: กีฬาภูธร: พิธีป�ดบอลยะลา, ๓) ภาพข>าว: 

กีฬาภูธร: ให9กำลังใจ, ๔) ท>าเรือแรงดีไม>มีตก กิเลนไล>ตีเจpาหืดจับ, ๕) ภาพข>าว: สปอร+ตสแควร+: บอลพีอเีอ, ๖) โค9ชเลาะเร9าแข9งไทยโกยเงินรงิกิตลกีมาเลย+, ๗) สุดเจdง!'

อภิสิทธ์ิ หวันส'ูนศ.มรภ.สงขลา คว9าอันดับ3แข>งขันปbนจกัสลีตัที่เบลเยียม  และ  ๘) ปbkน 4 ภาค เทิดไท9องค+ราชัน (สายใต9) เริ่มออกตัวแล9วทีจ่ังหวัดปbตตานี,  

๕. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) สสจ.ยะลาเฝoาระวังไข9เลือดออกหว่ันปaน้ีระบาดหนัก, ๒) 'มูลนิธิฮลิาลอะห+มัร'อบรมกู9ชีพทางน้ำ, ๓) 132โครงการพระราชดำริพลิกชีวิต
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คนไทยอยู>ดีกินดี, ๔) เตือนอย>าการ+ดตกโรคพิษสุนัขบ9า, ๕) สธ.หนุนหญิงท9องคัดกรองก>อนเสี่ยง แม>ท9องอายุ35ปaข้ึนไปลกูเสี่ยงเป|นเด็กดาวน+, ๖) สธ.หนุนหญิงท9องคัด

กรองก>อนเสี่ยง แม>ท9องอายุ35ปaข้ึนไปลูกเสี่ยงเป|นเด็กดาวน+, ๗) คอลมัน+: จบักระแสภูมิภาค: แว>นตาเพือ่พี่น9อง3จว.ใต9, ๘) คอลัมน+: จับกระแสภูมิภาค: แว>นตาเพื่อพี่น9อง3

จว.ใต9, ๙) กรมชลฯเป�ดกิจกรรมจิตอาสา, ๑๐) กรมชลฯเป�ดกิจกรรมจิตอาสา, ๑๑) คอลัมน+: ข>าวสั้น: เตือนโรคอาหารเป|นพิษฤดูร9อน, ๑๒) ภาพข>าว: ขอพร, ๑๓) 

คอลัมน+: สดจากเยาวชน: เย่ียมบ9านนกเงือกกลางป_า 'ฮาลาบาลา', ๑๔) คอลมัน+: สดจากเยาวชน: เย่ียมบ9านนกเงือกกลางป_า 'ฮาลาบาลา', ๑๕) ทหารเป�ดโครงการคืน

ความสุข-แสงสว>างในการมอง ตัดแว>นใหม>ฟรีให9ปชช.3จว.ใต9, ๑๖) 4 เรื่องควรรู9สู9ภัยพิษสุนัขบ9าหน9าร9อน, ๑๗) เตือนระวังโรคพิษสุนัขบ9าหลายพื้นที,่ ๑๘) กรมอุตุฯเตือน 

ไทยยังร9อนจัด ให9ระวังพายุฤดูร9อนและลกูเห็บตก  และ  ๑๙) ประชาชนชาวนราธิวาสกว>า 500 คน เข9ารับบริการตามโครงการ “แว>นตาเพื่อพี่น9อง 3 จงัหวัดชายแดน

ภาคใต9”,  

๖. ทุจริตคอรXรัปชั่น ๑) ป.ป.ช.เป�ดทรัพย+สิน32ผู9บรหิารอปท., ๒) ป.ป.ช.เป�ดทรัพย+สิน32ผู9บริหารอปท., ๓) ลงดาบแล9ว! ปลัด อบต.พร9อมพวก 5 คนโกงงบดูงานเที่ยว

ลังกาวี, ๔) ป.ป.ช. ประกาศเป�ดเผยบญัชีแสดงรายการ'ทรพัย+สิน-หน้ีสิน'ของผู9บรหิารท9องถ่ิน  และ  ๕) ป.ป.ช. ประกาศเป�ดเผยบญัชีแสดงรายการทรัพย+สินและหน้ีสิน

ของผู9บรหิารท9องถ่ิน,  

๗. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) ขบวนช9างพิธีเข9า'สุหนัต'ย่ิงใหญ>, ๒) คอลัมน+: บทความพิเศษ: ชายแดนใต9: ปรากฏการณ+ฝูงชนนับหมื่นแม9ค่ำคืน (ถึงดึก)สะท9อนนัยยะ

อะไรบ9าง, ๓) เฉลิมพระเกียรติร.10 บรมราชาภิเษก, ๔) คอลัมน+: ส>องพระยอดนิยม, ๕) คอลัมน+: นานาทัศนะคนรักพระ: เสี่ยขอด ดงละคร คล9องพระบันดาลร่ำรวย, ๖) 

บินนราฯ-กระบี่พร9อมส>งแสวงบญุ, ๗) คอลมัน+: ส>องพระยอดนิยม, ๘) ชาวมุสลมิฟbงธรรมรับ'รอมฎอน', ๙) แห>ขบวนช9างพิธี'เข9าสุนัต'ย่ิงใหญ>, ๑๐) ร.10รับสั่งดูแล

ประชาชนร>วมพระราชพิธี, ๑๑) เสวยราชสมบัติกษัตรา ด่ืมด่ำศิลปวัตถุล้ำค>า โบราณราชประเพณี, ๑๒) 'ยะลา'อนุรักษ+มรดกวัฒนธรรม, ๑๓) 'ยะลา'อนุรักษ+มรดก

วัฒนธรรม, ๑๔) เสวยราชสมบัติกษัตรา ด่ืมด่ำศิลปวัตถุล้ำค>า โบราณราชประเพณี, ๑๕) ชาวปbตตานีนับแสนคนร>วมฟbงบรรยายธรรมต9อนรบัเดือนรอมฎอน, ๑๖) คอลัมน+: 

เรื่องเก>าเล>าสนุก: ตะวันออกใช9น้ำ ตะวันตกใช9มงกุฎ!, ๑๗) 117 แหล>งน้ำศักด์ิสทิธ์ิทั่วไทย ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, ๑๘) เครือข>ายผู9หญงิยุติความรุนแรงแสวง

สันติภาพ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต9 ร>วมกับ กลุ>มสตรีศูนย+สนัติวิธี กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดกจิกรรม รวมพลงัสตรจีิตอาสาชายแดนใต9 “ชวนทำความดีเดือนรอมฏอน 

2562”, ๑๙) คณะกรรมการอสิลามประจำจังหวัดสงขลา และหน>วยงานที่เกี่ยวข9องร>วมจัด “เราทั้งผอง พี่น9องกัน สร9างความสมานฉันท+สู>สังคมพหุวัฒนธรรม ครั้งที่ 2”

ส>งเสริมการอยู>ร>วมกันด9วยความสมานฉันท+ในสังคมพหุวัฒนธรรม, ๒๐) แม>ทพัภาคที่ 4 อวยพรพี่น9องมสุลมิ ในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ฮ.ศ.1440, ๒๑) โฆษก 

กอ.รมน.ภาค4สน. รับมอบอินทผลมัจากกองทัพบกเพื่อส>งต>อยังพี่น9องประชาชนที่นับถือศาสนาอสิลามในพื้นทีจ่ชต., ๒๒) Al-Othaimeen: Dialogue of Cultures and 
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Civilizations is an effective remedy against soaring hatred and discrimination  และ  ๒๓) กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดอบรมและฉีดวัคซีนให9กบัผู9ที่จะเดินทางไป

ประกอบพิธีฮจัญ+,  

๘. การเยียวยา ๑) ภาพข>าว: นรา..แบ>งปbน, ๒) ภาพข>าว: นรา..แบ>งปbน, ๓) ร.10พระราชทานสิ่งของผู9บาดเจบ็, ๔) ส>งศพทหารเหย่ือบึม้กลับบ9าน, ๕) ร.10พระราชทาน

ดอกไม9-ตะกร9าสิ่งของแก>กำลงัพลและราษฎรปbตตานี, ๖) ร.10 โปรดเกล9าฯให9ผู9ว>าฯปbตตานี เชิญพวงมาลาหลวงสมเด็จพระราชินี ในร.9 วางหน9าหีบศพ'อาสาฯทหาร

พราน', ๗) ร.10พระราชทานดอกไม9ตะกร9าสิ่งของ แก>ทหาร-ราษฎรบาดเจบ็เหตุความไม>สงบปbตตานี, ๘) ในหลวงพระราชทานพวงมาลาวางหน9าหีบศพอาสาสมัครทหาร

พราน  และ  ๙) รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน.เป|นประธานรดน้ำศพและส>งศพ อส.ทพ.ทีเ่สียชีวิตขณะปฏิบัติหน9าที่,  

๙. ยาเสพติด ๑) คอลมัน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: สตูล-หาดใหญ>จบัค9าไอซ+, ๒) ยะลาเดินหน9าทูบีนัมเบอร+วันปoองกนัยาเสพติด, ๓) คอลมัน+: ข>าวสดทั่วไทย: สตูล-เช>าบ9าน

ค9ายา, ๔) คอลมัน+: ข>าวสดทั่วไทย: หาดใหญ>-ล>าระทึกขนกระท>อม, ๕) คอลัมน+: ข>าวสดทั่วไทย: สงขลา-ล>าระทกึรถกระบะ, ๖) เหิมหนัก!แกpงขนใบกระท>อม500โลซิ่งแหก

ด>าน-ชนรถอส.หาดใหญ>พังยับ (ชมคลปิ), ๗) บุกยึดยาบ9า5ล9านเม็ด ยัดกระสอบซุกในถ้ำ, ๘) ยึดใบกระท>อมส>งทางไปรษณีย+น้ำหนักกว>า 200 กก.จับผู9ต9องหาทันควัน, ๙) 

ล>าระทึก! ขนกระท>อมแหกด>านหนี ก>อนจนมมุป_าสวนยาง-ยึดของกลาง 14 กระสอบ, ๑๐) ตร.หาดใหญ>รวบ2พ>อค9ายานรก ยึดของกลางไอซ+หนัก90.85กรัม, ๑๑) แคมป� 

35 คำตอบของแสงสว>าง  และ  ๑๒) ศปส.กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดกจิกรรม รวมพลงัมวลชน ญาลันนันบารู "ต9อนรับรอมฎอน ฮ.ศ.1440",  

๑๐. การช5วยเหลือประชาชน ๑) ภาพข>าว: รอมฎอน, ๒) ระดมทำฝนทั่วประเทศเพิม่น้ำ 197 เข่ือน, ๓) 'องคมนตรี'ติดตามปฏิบัติการฝนหลวง ย้ำให9ช>วยเหลือปชช.

ประสบภัยแล9ง, ๔) แจงสทิธ์ิร>วมโครงการช>วยพืชหลังนา, ๕) จังหวะเหมาะฝนหลวงข้ึนบินเติมน้ำเข่ือนแก9ภัยแล9ง, ๖) องคมนตรี ติดตามการดำเนินการฝนหลวงปa 62 เร>ง

แก9ปbญหาภัยแล9ง-ดับไฟป_า, ๗) เกษตรฯ แจงสทิธ์ิรับความช>วยเหลือกรณีปลูกพืชหลงันา  และ  ๘) คอลัมน+: ข>าวสั้น: พ>อเมืองนราฯ มอบบ9านผู9ยากไร9,  

๑๑. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทX ๑) คอลมัน+: เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร, ๒) คอลัมน+: กากี กะ สีเขียว, ๓) บทเรียน 15 ปaกรือเซะ "ความเป|นธรรมต9อง

นำการเมอืงและการทหาร", ๔) นอภ. เข9า นปส.72, ๕) นปส.72 ในสังกัด มท., ๖) แม>ทพัภาคที่ 4 ให9การต9อนรบั ผู9บญัชาการหน>วยร>วมเฉพาะกจิ ร>วมกจิกรรมภารกิจ

ความร>วมมือทางการทหาร บนเรือรบหลวงแคนเบอร+รา (HMAS Canberra) อำเภอป_าตอง จังหวัดภูเก็ต  และ  ๗) ตัวแทนสาวงาม มสิแกรนด+ ยะลา ปbตตานี นราธิวาส 

เดินสายขอกำลังใจจากประชาชน จชต.,  

๑๒. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) 'บิ๊กตู>'หวานเอาใจวันแรงงาน, ๒) แจงเหตุน้ำมันเถ่ือนทะลัก, ๓) แรงงานวอนประยุทธ+, ๔) ภาพข>าว: เดินหน9าผ>าตำรวจ: ได9ใจ

ประชาชน, ๕) โรงแรม'หาดใหญ>-สะเดา'วิกฤต, ๖) 'บิ๊กตู>'รบั10ข9อเสนอปลื้มคนว>างงานน9อย, ๗) 'บิก๊ตู>'รบั10ข9อเสนอปลืม้คนว>างงานน9อย'บิ๊กอูd'ดัน2โครงการ, ๘) พณ.ดัน
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ค9าชายแดนพุ>ง1.6ล9านล., ๙) พณ.ดันค9าชายแดนพุ>ง1.6ล9านล., ๑๐) กนป.ทุ>มซื้อปาล+ม2แสนตัน, ๑๑) เกษตรฯ ชู Mega Farm ต>อยอดเกษตรแปลงใหญ>, ๑๒) ภาพข>าว: 

อัญเชิญ, ๑๓) เกษตรฯ ชู Mega Farm ต>อยอดเกษตรแปลงใหญ>, ๑๔) คอลัมน+: รอบกรุง, ๑๕) จัตุรัสทั่วไทย: ททท.เฮรับปa'63มาเลย+เที่ยวไทยเฉียด5ล9านคน จัด

Thanks4Millionลุ9นเพิม่รายได91.3แสนล9าน, ๑๖) คอลัมน+: ย>อข>าวเศรษฐกิจ: เข9มน้ำมันเถ่ือนทะลัก, ๑๗) ย>อข>าวเศรษฐกิจ: เข9มน้ำมันเถ่ือนทะลัก, ๑๘) แห>ชมงาน'เจ9าแม>

โตpะโมะ'นราธิวาส, ๑๙) รายงานพเิศษ : กษ.ชูMega Farmต>อยอดแปลงใหญ> หนุนรวมตัวลดต9นทุนผลิตตามตลาด, ๒๐) พลังงานแฉเหตุน้ำมันเถ่ือนราคาถูกทะลักไทย, 

๒๑) แกนนำ'พปชร.'ลงพื้นที่สงขลา รบัฟbงปbญหาราคาปาล+มตกต่ำ แนะดึงสตpอก-ผลิตไฟฟoา, ๒๒) ดีเซลไทยแพงกว>ามาเลเซีย สนพ.อ9างเหตุโครงสร9างภาษีต>างกัน, ๒๓) 

วิทยาศาสตร+ สำหรับเยวชน : วิทย+แก9จน ยกระดับภูมิภาค, ๒๔) สานต>อโครงการ'หมู>บ9านอนุรกัษหม>อนไหม', ๒๕) มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช>วงกลางปa 2562, ๒๖) วศ.

ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส ติดตามผลการนำองค+ความรู9 วทน. ยกระดับสินค9า ภายใต9โครงการ Bigrock, ๒๗) รฐัจ>อเชือดลกัลอบขายน้ำมันเถ่ือนภาคใต9 ย้ำน้ำมันไทยมีคุณภาพ

ดีกว>ามาเลเซีย, ๒๘) สนพ.ต่ืนน้ำมันเถ่ือนมาเลเซียบุก ช้ีไทยแพงเพราะคุณภาพดีกว>า, ๒๙) ย9อนรอย15ปaมสัยิดกรือเซะร9องรัฐพฒันาพื้นทีร่ับนักท>องเที่ยวทั่วโลก, ๓๐) 

คอลัมน+: ระเบียงข>าวทั่วไทย  และ  ๓๑) หอฯยะลาชูเลี้ยงโค-ไก>เมินคอนแทร็กต+ฟาร+ม,  

๑๓. การเมือง แหวก 'มุ9ง' พลงัประชารัฐ 'นักเลือกต้ัง' ลุ9นเก9าอี้ รมต.  

๑๔. การศึกษา ๑) บิ๊กซี ซูเปอร+เซ็นเตอร+ ผนึก กลุ>มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห>งทั่วภูมิภาคประเทศไทย เพือ่ส>งเสรมิการศึกษา สร9างบุคลากรทีม่ีคุณภาพสู>สงัคมไทย, ๒) 

บิ๊กซี ซเูปอร+เซ็นเตอร+ ผนึก กลุ>มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห>งทั่วภูมิภาคประเทศไทย เพื่อส>งเสรมิการศึกษา สร9างบุคลากรที่มีคุณภาพสู>สังคมไทย, ๓) กศภ.7 เผยความ

คืบหน9าทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ปa 2562พร9อมประเมินคัดกรองข้ันสุดท9าย คาดประกาศผลได9ต9นเดือน ก.ค. น้ี, ๔) ผู9แทนพิเศษของรัฐบาลประชุมเสรมิสร9างการมสี>วนร>วม

ตามกลไกประชารฐั ครั้งที่ 9 (2/2562)  และ  ๕) รองนายกรัฐมนตรี เป�ดงานมหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต9 ประจำปa 2562,  

๑๕. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยXสิน ๑) คอลัมน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: บุกรวบเอเย>นต+ค9ามนุษย+, ๒) ส>งทหารกองเกินผลัด1คึกทั่วไทย, ๓) คอลัมน+: 

เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: ลอบขนแรงงานต>างด9าว, ๔) คอลมัน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: สั่งจับแห>เติมน้ำมันเถ่ือน, ๕) มทภ.4 ย้ำให9ทหารนอนนอกฐาน ดูแลหมู>บ9านเสี่ยงภัย

ตลอด 24 ชม., ๖) 'บิก๊ตู>'สัง่คุมเข9มใต9ช>วง'รอมฎอน' คนร9ายยิงชาวบ9าน-บึม้ซ้ำ'จนท.', ๗) บกุช>วยหญิงลาวค9ากาม'โก-ลก', ๘) ตร.ปะทะกลุ>มป_วนใต9จับตาย1, ๙) ปbตตานี-

เรียกผู9เกี่ยวข9องสอบปากคำเหตุปะทะคนร9าย, ๑๐) ปbตตานี-เจ9าหน9าที่ยิงปะทะเดือด คนร9ายเสียชีวิต 1 ราย, ๑๑) ภาพข>าว: ยะลา, ๑๒) คอลมัน+: ข>าวสั้น: เบตงเฝoาระวัง

ป_วนงานพระราชพิธีฯ, ๑๓) ตม.สอบกราวรูดแกpงปลอมวีซ>าให9ต>างชาติซุก, ๑๔) คอลมัน+: เกษมราษฎร+: 'บิ๊กอูpด' สานต>อแก9ทุจริตกำชับหัวไม>ส>ายหางไม>กระดิก, ๑๕) ชวน

สร9างสันติสุข...ปbกหมุดเดือนรอมฎอน, ๑๖) ภาพข>าว: 15 ปaกรือเซะ, ๑๗) '15ปa'กรือเซะเข9มทั่วปbตตานี, ๑๘) รวบแกpงค9ามนุษย+ข9ามชาติ ลอบขนต>างด9าวส>งมาเลเซีย โยง



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

17 

เครือข>าย'ระนอง-ประจวบฯ-ชุมพร', ๑๙) บุกรังแกpงค9ามนุษย+ข9ามชาติ นายหน9าไหวทันรีบพาหนี, ๒๐) เบตงคุมเข9มชายแดนไทย-มาเลเซีย! เฝoาระวังกลุ>มป_วนงานพระราช

พิธีบรมราชาภิเษก, ๒๑) 'ผบก.ตม.6'ปล>อยแถวระดมกวาดล9างอาชญากรรม ปฏิเสธเข9าเมือง-จบัต>างด9าวเพียบ, ๒๒) ปะทะเดือด! จนท.บกุลากคอผู9ก>อเหตุรุนแรงปbตตานี 

คนร9ายดับ 1, ๒๓) ทนไม>ไหวโดนปราบหนัก! ป�ดซุ9มลอบขาย'น้ำมันเถ่ือน', ๒๔) แฉโจรใต9ถูกเด็ดหัวทีป่bตตานีหมายจับอือ้ เอี่ยว'ลอบบึ้ม'สภ.หาดใหญ>-ปล9นรถ, ๒๕) ทหาร

พรานปะทะเดือดโจรใต9!บนเขาเมาะแต ยึดกระสุน-เสบยีงเร>งล>าคนร9ายบาดเจ็บ, ๒๖) ฉก.ทพ.33 ส>งชุดจรยุทธ+กดดันโจรใต9 ขณะที่ ตร.ปbตตานี จับมือยิงเกdงสาว29, ๒๗) 

บุกช>วย 12 สาวลาว ถูกหลอกค9ากามทีโ่ก-ลก โดนร9านหักค>าน้ำ 50%, ๒๘) นายอำเภอนำกำลงับุกช>วย 12 สาวลาวถูกหลอกค9าประเวณีกลางเมืองโก-ลก, ๒๙) ทลายโอ

เกะสุไหงโก-ลกค9ากาม, ๓๐) 50 นายบุกป�ดล9อมบ9าน ปะทะเดือดโจรใต9 จับตาย 1 ศพ ตามล>าพวกหนี, ๓๑) ตร.จบัเครอืข>ายค9ามนุษย+ส>งแรงงานต>างด9าวเมียนมาไป

มาเลเซีย, ๓๒) ปbตตานีปะทะเดือดจนท.เจบ็1คนร9ายดับ1-ล>าอีก2, ๓๓) กองทัพพร9อมรบัทหารใหม> แม>ทัพมอบนโยบายการฝ³ก กำชับให9 "ดูแลน9องสุดท9องของกองทัพบก" 

สร9างความเช่ือมั่นต>อสังคม, ๓๔) ฉก.ทพ. 33 สนองนโยบายแม>ทัพภาคที่ 4 จัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ กดดันโจรให9ออกจากหมู>บ9าน, ๓๕) เจ9าหน9าที่กำลัง 3 ฝ_าย เข9าบังคับ

ใช9กฎหมายต>อผู9ต9องหาคดีสำคัญ และเกิดเหตุปะทะกับคนร9าย ในพื้นที่ บ9านบากง ต.บางเขา อ.หนองจิก จว.ปน., ๓๖) ขานรับนโยบายบิ๊กเดฟ จัดกำลังเชิงรุก 735 ชป.จร

ยุทธ+ กดดัน จำกัดเสรี ผกร.ในหมู>บ9านเชิงเขาและหมู>บ9านเพ>งเลง็ 2 วันปะทะเดือด ย้ำสร9างความเช่ือมั่นให9พี่น9องประชาชนก>อนเข9าสู>เดือนรอมฎอน 1440  และ  ๓๗) แม>

ทัพภาคที่ 4 เป�ดปฏิบัติการเชิงรุก นำ ชป.จรยุทธ+ กดดันโจรออกจากหมู>บ9าน ย้ำผู9นำท9องที่ท9องถ่ินต9องเลอืกข9าง นำร>องพื้นที่สะบ9าย9อย จ. สงขลา,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต5อสถานการณX จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จาก ๒.๗๓ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๒๗ 

เม.ย. ๖๒ - ๓ พ.ค. ๖๒) เป|น ๒.๔๖ ในสัปดาห+น้ี ในมิติของแนวโน9มการรบัรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ลดลง 
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต5างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๒๗ เม.ย. ๖๒ – ๓ พ.ค. ๖๒ 

    ประเด็นข>าวเกี่ยวกบัจงัหวัดชายแดนภาคใต9 สื่อมวลชนต>างประเทศทีร่ายงานเกือบทั้งหมดเป|นสือ่มาเลเซีย มีเฉพาะข>าวผู9ก>อความไม>สงบลอบวางระเบิดสงัหาร

อาสาสมัครทหารพรานหน่ึงคน ที่ อ.ปะนาเระ จ.ปbตตานี และเหตุผู9ก>อความไม>สงบยิงปgนใส>บ9านประชาชนก>อนระเบิดเสาไฟฟoาวางระเบิดลอบทำร9ายชุดเก็บกู9ระเบิด ที่        

อ.หนองจิก จ.ปbตตานี ขณะที่นายกรัฐมนตรี และแม>ทัพภาคที่ ๔ สั่งการเพิ่มมาตรรักษาความปลอดภัยในช>วงเดือนรอมฎอน 

    สื่อมาเลเซีย รายงานว>า หน>วยงานสังคมสงเคราะห+รัฐกลันตันประกาศเตรียมกวาดล9างขอทานจากประเทศเพื่อนบ9านที่เดินทางเข9ามาเลเซียเพือ่ขอทานในช>วงเทศกาล

รอมฏอน 

   ประเด็นข>าวเชิงบวก เป|นประเด็นกระทรวงพาณิชย+จัดงานแสดงสินค9าไทยที่ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ประชาสมัพนัธ+สินค9าไทยให9ชาวมาเลเซยีรู9จัก และกระตุ9นการค9า

ชายแดน ขณะเดียวกันประธานหอการค9าจงัหวัดนราธิวาสเสนอฟg}นการเดินรถไฟเช่ือมระหว>างนราธิวาส กบัรัฐกลันตัน เพื่อส>งเสรมิการท>องเทีย่ว การค9า และการลงทุน

ชายแดนไทย - มาเลเซีย 
 
๕.๑ สำนักข>าว bernama ของทางการมาเลเซีย รายงานเมือ่วันที่ ๑ พฤษภาคม ว>า ได9เกิดเหตุคนร9ายลอบวางระเบิดข9างถนนและจุดระเบิดขณะชุดลาดตระเวณ

อาสาสมัครทหารพรานผ>านจุดทีล่อบวางระเบิด เป|นเหตุให9อาสาสมัครทหารพรานดำรงค+ ทองโอ อายุ ๓๔ ปaเสียชีวิตในที่เกิดเหตุในพื้นทีอ่.ปะนาเระ จ.ปbตตานี 

อีกเหตุการณ+ เป|นเหตุคนร9ายลอบวางระเบิดเพือ่ดักทำร9ายชุดเก็บกู9วัตถุระเบิดที่เข9าไปตรวจสอบเหตุคนร9ายลอบวางระเบิดเสาไฟฟoา ในคืนวันจันทร+ที่ ๒๙ เมษายน 

ในพื้นที่อ.หนองจิก จ.ปbตตานี 

(A ranger was killed, while three other members of a bomb disposal squad were injured in two separate explosions in Pattani, in southern 

Thailand within a spate of 48 hours. 

Panare District Crime Investigation Deputy Police Chief, Pol Capt Norawich Thongsod said in the first incident at 10.20am (local time), the victim 

known as Damrong Thong-u, 34, died at the scene. 

The incident occurred when the victim with five others were patrolling Kg Rawor in the Panare District, Pattani. 

"Initial investigation found that the homemade bomb had exploded after being triggered by a battery," he told reporters here today. 
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In the second incident, at about 9am (local time) yesterday, three members of the bomb squad were injured when two bombs exploded in 

Nong Chik, Pattani. 

The bomb disposal squad was at the scene to conduct an inspection following an explosion that occurred on Monday night.) 

ที่มาข9อมลู ; http://bernama.com/en/news.php?id=1722174 

 

๕.๑.๑ benarnews.org มรีายละเอียดเพิ่มเติมจาก ร.ต.อ.นรวิชญ+ ทองสด รอง สว. สอบสวน สภ.ปะนาเระ จ.ปbตตานี กล>าวว>า น>าจะเป|นการสร9างสถานการณ+ความไม>

สงบในพื้นที่ ด9าน พ.อ.สมคิด คงแข็ง ผบ.ทพ.42 ได9นำกำลังออกติดตามคนร9ายในพื้นทีท่ันท ี

"หลงัเกิดเหตุได9นำกำลังร>วมออกไล>ล>าคนร9าย และป�ดล9อมตรวจค9นในพื้นที่เกิดเหตุทันที เช่ือว>าคนร9ายน>าจะเป|นกลุ>มก>อความไม>สงบในพื้นที่ รู9ความเคลือ่นไหวว>าเจ9าหน9าที่

ว>าเดินลาดตระเวนเส9นทาง จงึนำระเบิดมาฝbงไว9 เมื่อสบโอกาสจึงจุดชนวนระเบิดทันที" พ.อ.สมคิด กล>าวแก>ผู9สื่อข>าว 

เหตุดังกล>าว เกิดข้ึนเพียงหน่ึงวันหลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ+ จันทร+โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน9าคณะรักษาความสงบแห>งชาติ (คสช.) กล>าวถึงการดูแลความสงบ

เรียบร9อย พื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต9 ในช>วงเดือนรอมฎอน ว>าได9สั่งการให9หน>วยงานด9านความมั่นคงเพิม่ความเข9มงวด ทั้งการต้ังจุดตรวจ-จุดสกัด และงานด9านการข>าว 

ทั้งน้ี เดือนรอมฎอนจะเริ่มข้ึนในต9นสปัดาห+หน9า ซึ่งชาวมุสลมิจะมกีารสังเกตดวงจันทร+ เพื่อยืนยันวันที่แน>นอน 

"คนร9ายมีการเคลือ่นไหวอย>างต>อเน่ือง เขาไม>เคยหยุดทีจ่ะผลิตแนวร>วมรุ>นใหม> และก>อเหตุทันทเีมื่อมีโอกาส มั่นใจว>าการใช9วิธีสันติจะสามารถแก9ปbญหาน้ีได9 เหตุการณ+

หลงัจากน้ี ก็อาจสงูข้ึนบ9างเล็กน9อย หากเทียบสถิติตามปaทีผ่>านมา และเจ9าหน9าทีก่็ไม>ควรประมาท" ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร+ภิรมย+ศรี ผู9อำนวยการศูนย+เฝoาระวังสถานการณ+

ภาคใต9 กล>าวแก>เบนาร+นิวส+ 

ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/thai/news/TH-deepsouth-violence-05012019170807.html 
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๕.๒ New Straits Times สื่อมาเลเซียรายงานเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ว>า อ9างคำให9สัมภาษณ+ของผู9อำนวยการสำนักงานสังคมสงเคราะห+ รัฐกลันตัน บอกว>า ในเดือน

รอมฎอนปaน้ี รัฐกลันตันเตรียมเจ9าหน9าที่ ๕๐ คนไว9เตรียมรบัมือกวาดล9างขอทานต>างชาติ โดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ9านที่เดินทางเข9ามาหากินเพราะพวกเขารู9ดีว>า คนก

ลันตันใจดี 

รายงานระบุว>า ในช>วงเดือนรอมฎอนมีคนไทยลกัลอบเดินทางเข9ามาเลเซียผ>านช>องทางธรรมชาติเพื่อขอทาน ซึ่งแต>ละคนมีรายได9ประมาณวันละ ๓๐๐ รงิกิต หรือกว>า 

๒,๐๐๐ บาท  

(The Kelantan Welfare Department is planning to put a stop to the influx of foreign beggars in the state during Ramadan. 

Its director Said Sidup said the department has planned more than 50 operations against these foreign beggars who were known to cross over 

to the state during the fasting month to collect “donations” and beg. 

“We realise that foreign beggars, especially those from the neighbouring country, will come to Kelantan to beg because they know local 

people are very generous. 

It was reported that every Ramadan, hundreds of foreign beggars, mostly from Thailand, would enter Kelantan via the many illegal jetties along 

the Kelantan/Thai border. 

They were said to be able to collect up to RM300 a day by stationing themselves at Ramadan bazaars in the state.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.nst.com.my/news/nation/2019/05/484652/kelantan-launch-crackdown-foreign-beggars-during-ramadan 
 
 
 
 
 
๕.๓ สำนักข>าว bernama รายงานเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน อ9างคำให9สัมภาษณ+ของเจ9าหน9าที่ระดับสูงของไทยและมาเลเซยีพูดถึงความร>วมมือของรัฐบาลไทยและมาเลเซียที่

มีพันธกิจร>วมในการกระตุ9นการค9าชายแดนไทยมาเลเซียและคาบสมทุรมาเลเซียตอนเหนือ ให9ขยายตัวมากย่ิงข้ึน 
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เจ9าหน9าที่ระดับสูงด9านการค9าของทั้งสองประเทศรวมทัง้กงสลุไทย ณ.เมืองโกตาบารู และกงสุลมาเลเซียที่จ.สงขลา กล>าวในระหว>างเข9าร>วมงานแสดงสินค9าไทย ที่อ.สุไหงโก

ลก  

นายสาโรช สุวัฒติกุล หัวหน9าคณะผู9จัดงานแดสงสินค9าชายแดนใต9 บอกว>า เขาหวังว>าการจัดงานแสดงสินค9าครั้งน้ีจะเป|นตัวกระตุ9นการค9าการลงทุนในสามจงัหวัดชายแดน 

คือนราธิว>ส ปbตตานี และยะลา 

ทางด9านผู9อำนวยการสำนักงานการค9าและอุตสาหกรรมระหว>างประเทศ รัฐกลันตัน แสดงความหวังว>า การจัดงานแสดงสินค9าครั้งน้ีจะเป|นส>วนหน่ึงของการกระตุ9นการค9า

ระหว>างสุไหงโกลก และรันตูปbนจัง ให9คึกคักมากย่ิงข้ึน 

(Thailand and Malaysia have expressed their commitment to expanding the border trade between southern Thailand and northern Peninsular 

Malaysia. 

Sarote Suwattigul, who led the Thai delegation to the Southern Border Trade Fair, said it is a good initiative aimed at expanding trade 

cooperation in the region. 

“We hope this trade fair can boost growth and investment in the three southern Thai provinces of Narathiwat, Pattani and Yala. 

“We also hope such programmes can enhance the good ties between Malaysian and Thai entrepreneurs, and help small and medium 

entrepreneurs to grow their trade to an international level,” he told reporters on Saturday. 

The three-day trade fair that began on Friday at the Maharaj stadium in Sungai Golok was organised by the Department of International Trade 

Promotion, Ministry of Commerce Thailand, and featured 120 booths including 80 by traders from Thailand and 40 from Malaysia. 

Also present were Malaysian consul general in Songkhla Mohd Afandi Abu Bakar; Malaysian External Trade Development Corporation 

(MATRADE) ASEAN and Oceania Section director Raja Badrulnizam Raja Kamarzaman; and Thailand consul general in Kota Bharu Mongkol 

Singsomboon. 
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International Trade and Industry Ministry Kelantan director Nik Mohd Fahim Muhaimin expressed hope the event could increase the value of 

the border trade via Rantau Panjang and Sungai Golok. 

Narathiwat, designated as one of Thailand’s Special Economic Development Zones, is an important gateway for border trade between Malaysia 

and Thailand. – Bernama) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.nst.com.my/news/nation/2019/04/483879/thailand-malaysia-committed-expanding-border-trade 

 

๕.๔ สำนักข>าว bernama รายงานเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน อ9างคำให9สัมภาษณ+ของนายกิตติ หวังธรรมมั่ง ประธานหอการค9าจังหวัดนราธิวาส เสนอให9รื้อฟg}นการให9บริการ

เส9นทางรถไฟเช่ือมระหว>างนราธิวาสกับรัฐกลันตัน เพื่อส>งเสริมการท>องเที่ยวเมืองชายแดนและการค9าของทั้งสองประเทศ 

ประธานหอการค9าจังหวัดนราธิวาส ยังเสนอให9มีเส9นทางเดินรถไฟเช่ือมระหว>างปbตตานี กับ กรงุกัวลาลัมเปอร+ เพื่อกระชับความสัมพันธ+และส>งเสริมการค9าของทั้งสอง

ประเทศ 

เส9นทางรถไฟระหว>างสุไหงโกลกกบัรัฐกลันตัน ไม>ได9เป�ดให9บริการมานานเกือบ ๒๐ ปaแล9ว 

(The Narathiwat Provincial Chamber of Commerce has proposed that the governments of Thailand and Malaysia revive the Narathiwat-Kelantan 

train route to strengthen bilateral trade ties between the two nations. 

Its president Kitti Wangthammang said the train service along the Thai-Malaysia border had the potential to boost cross-border economic 

activities. 

“It will also boost tourism activities especially in border towns in both countries,” he told reporters recetnly. 

He also proposed that a new train route from Pattani, in southern Thailand to Kuala Lumpur, Malaysia be created to foster better ties and 

trade. 

Meanwhile, director of the Sungai Kolok Train Station, Alawee Umar welcomed the proposal by the Narathiwat Chamber of Commerce to 
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revive the train route which had been cut off for almost 20 years. 

He said the train service would facilitate movement by the local residents and cargo, as well as promote economic growth.) 

 

ที่มาข9อมลู ; http://bernama.com/en/news.php?id=1721606 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


