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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๒๙ ส.ค. ๖๓-๔ ก.ย. ๖๓ มขี>าวเชิงบวก ๘๖ ข>าว จากที่ม ี๙๘ 

ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๒ - ๒๘ ส.ค. ๖๓) ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกับ จชต. มขี>าวเชิงลบ ๑๘ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๖ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๒ - ๒๘ ส.ค. 

๖๓)  

 ประเด็นข>าวเชิงลบ ได9แก> 

          ๑) เหตุร*ายรายวัน: ๑) ปXตตานีปYวน! คนร9าย'เผา-ขโมย-เปลีย่นมุมกล9อง CCTV หลายจุดในพื้นที่ ๒ อำเภอ และ ๒) รองผู9การนราฯ ฝYาความตาย โจรใต9รัวเอม็ 

๑๖ ยิงถล>มรถพรุน 

          ๒) การเมือง: ๑) กจิกรรม 'ประโยชน+ของเพื่อนมนุษย+เปfนกจิที่หน่ึง' มวลชนร>วมชูสามน้ิว พร9อมต้ังโตgะลงช่ือแก9 รธน., ๒) 'ปjยบุตร' ปXkน ปชช.สู9! งัดวาทะรอ 

รธน.ใหม>คือรอความตาย ฉะ 'สสร.' ฉบับรัฐบาล กินหมดโตgะ ๔ เด9ง 

 ประเด็นข>าวเชิงบวก ได9แก> 

          ๑) ยาเสพติด: ตร.ยะลา โชว+ผลงานจบัพ>อค9ายาเสพติดรายใหญ> ได9ของกลางกว>า ๗ หมื่นเม็ด 

          ๒) เศรษฐกิจฯ: ๑) 'บิ๊กปrอม' ประชุม คปต. ย้ำจุดยืน มั่นคง ปลอดภัย มุ>งเปrาความสงบสุข ปชช.อยู>ดีกินดี, ๒) รัฐบาลบิ๊กตู>ทำตามสญัญา!! กยท. แจ9งข>าวดี 

ราคายางทะยานไม>ย้ัง พุ>งทะลุ ๖๐ บ. /กก., ๓) เปjดตัว กาแฟมวลชน นราธิวาส ต>อยอดโมเดลสร9างงาน-สร9างอาชีพ และ ๔) 'นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจริาลัย' 

เปjดธุรกจิก9าวไกลถึงเมอืงจีน เช่ือมั่นศักยภาพ-อัตลักษณ+กาแฟยะลา 

          ๓) รปภ.ชีวิต/ทรัพยLสิน: ๑) ยะลาพบ 'โจรใต9' เคลือ่นไหว สั่งคุมเข9ม ๕ อำเภอยาวถึงกันยายน, ๒) ทหารสำรวจพื้นทีป่Yา ถูกบุกรกุ ทำลาย ในพื้นที่ อำเภอกาบัง 

จังหวัดยะลา และ ๓) ทหารคุมเข9ม ทำบญุสารทเดือนสบิรับตายาย 

          ๔) สิทธิมนุษยชน: ร>างกฎหมายปrองกันการทรมาณ-อุ9มฆ>า ผ>านสภาฯฉลุย! 

          จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสือ่มวลชน ส>งผลให9ระดับการรบัรู9เชิงบวกทีม่ีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จาก ๓.๐๐ ในสปัดาห+ 

ที่แล9ว (๒๒ - ๒๘ ส.ค. ๖๓) เปfน ๒.๒๘ ในสัปดาห+น้ี  
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    ในสPวนของประเด็นสำคญัจากสื่อมวลชนตPางประเทศและภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต* ในชPวงวันท่ี ๒๙ ส.ค. ๖๓–๔ ก.ย. ๖๓ ดังน้ี 

 Benarnews.org รายงานว>า ศาลปXตตานีได9พิพากษาจำคุกนางสาวมgะซง อาลี ภรรยาม>ายของสมาชิกขบวนการก>อความไม>สงบ ในฐานให9การสนับสนุนผู9ก>อความ

ไม>สงบ เปfนเวลา 5 เดือน แต>ศาลได9รอลงอาญาเปfนเวลาสองป� และปรบัเปfนเงิน 15,000 บาท 

          Benarnews.org รายงานว>า รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรมีาเลเซีย แสดงจุดยืนรฐับาลมาเลเซียจะไม>ส>งตัวชาวมุสลิมอุยกรู+ทีห่ลบหนีเข9าเมอืงผิดกฎหมาย

ให9ทางการจีน ซึง่เปfนการแสดงท>าทีชัดเจนเปfนครั้งแรกของรัฐบาลภายใต9การนำของนายกรัฐมนตรีมูยิดดีน ยัสซีน  

          Bernama รายงานว>าหน>วยงานความมั่นคงมาเลเซยีพบเส9นทางลักลอบขนใบกระท>อมเข9าประเทศไทยเส9นทางใหม> ใช9เรือประมงขนส>งทางทะเลชายฝXkงรัฐเปอร+ลิส  
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๒. ผลการวิเคราะหLสารสนเทศด*านการประชาสมัพันธL ประจำวันท่ี ๒๙ ส.ค. ๖๓ – ๔ ก.ย. ๖๓ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นขPาวเชิงบวก และประเด็นขPาวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๒๙ ส.ค. ๖๓ - ๔ ก.ย. ๖๓ มขี>าวเชิงบวก (เส9นทึบสเีขียว) ๘๖ ข>าว จากที่ม ี๙๘ ข>าวในสัปดาห+ทีแ่ล9ว (๒๒ - ๒๘ ส.ค. ๖๓) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกบั จชต. (เส9นทึบสีแดง) มขี>าวเชิงลบ ๑๘ ข>าวในสปัดาห+น้ี จากที่ม ี๖ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๒ - ๒๘ 

ส.ค. ๖๓) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึนเล็กน9อย 
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๒.๒ คPาสัดสPวนระหวPางขPาวเชิงบวก และขPาวเชิงลบ 

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

วัน/เดือน/ปc จำนวนขPาวเชิงบวก (1) จำนวนขPาวเชิงลบ (2) คPาสัดสPวน (3)=(1)/(2) 

2020-08-22 16 1 16 

2020-08-23 11 2 5.5 

2020-08-24 13 0 13 

2020-08-25 28 3 9.33 

2020-08-26 11 0 11 

2020-08-27 14 0 14 

2020-08-28 5 0 5 

 14 1.43 9.79 

2020-08-29 12 0 12 

2020-08-30 9 3 3 

2020-08-31 16 6 2.67 

2020-09-01 9 2 4.5 

2020-09-02 14 2 7 

2020-09-03 16 4 4 

2020-09-04 10 1 10 

 12.29 2.71 4.54 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพPงเล็ง ในชPวงวันท่ี ๒๙ ส.ค. ๖๓ – ๔ ก.ย. ๖๓ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช>วงวันที่ ๒๙ ส.ค. ๖๓ - ๔ ก.ย. ๖๓ ไม>มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยฯ จากทีม่ี ๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๒ - ๒๘ ส.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกบั จชต. ไม>มขี>าวเชิงลบในช>วง ๒๒ ส.ค. ๖๓-๔ ก.ย. ๖๓ สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ 
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๒๙ ส.ค. ๖๓ - ๔ ก.ย. ๖๓ มขี>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๕ ข>าว จากที่ไม>มขี>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๒ - ๒๘ ส.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

เพิ่มข้ึน ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) ปXตตานีปYวน! คนร9าย'เผา-ขโมย-เปลี่ยนมุมกล9อง CCTV หลายจุดในพื้นที่ 2 อำเภอ และ ๒) รองผู9การนราฯ 

ฝYาความตาย โจรใต9รัวเอ็ม 16 ยิงถล>มรถพรุน 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๒๙ ส.ค. ๖๓ - ๔ ก.ย. ๖๓ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกบั จชต. ๑ ข>าว จากที่ม ี๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๒ - ๒๘ ส.ค. ๖๓) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๗ ข>าว ในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๓ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๒ - ๒๘ ส.ค. ๖๓) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> เช็ค'สภาพคล>อง'มหาดไทย ปลดแอกเลือกต้ัง'ท9องถ่ิน'  ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) กิจกรรม 

'ประโยชน+ของเพื่อนมนุษย+เปfนกิจที่หน่ึง' มวลชนร>วมชูสามน้ิว พร9อมต้ังโตgะลงช่ือแก9 รธน., ๒) 'อันวาร+' ยัน ทำตามมติพรรค ปชป.เดิม ชะลอซื้อเรือดำน้ำ, ๓) 'อันวาร+' 

หนุนแก9 ม.272 ไม>เอา ส.ว. ลั่นไม>ใช>กบฏ และ ๕) 'ปjยบุตร' ปXkน ปชช.สู9! งัดวาทะรอ รธน.ใหม>คือรอความตาย ฉะ 'สสร.' ฉบับรัฐบาล กินหมดโตgะ 4 เด9ง 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยLสิน 

 
ในช>วงวันที่ ๒๙ ส.ค. ๖๓ - ๔ ก.ย. ๖๓ มขี>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๔ ข>าว จากที่ม ี๕ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๒ - ๒๘ ส.ค. ๖๓) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ  ต่ำค>อนข9างคงที ่ ในส>วนข>าวเชิงลบฯ ไม>มีข>าวเชิงลบในช>วง ๒๒  ส.ค. ๖๓-๔ ก.ย. ๖๓ ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำ

ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ยะลาพบ 'โจรใต9' เคลื่อนไหว สั่งคุมเข9ม 5 อำเภอยาวถึงกันยายน, ๒) ทหารสำรวจพื้นทีป่Yา ถูกบุกรุก ทำลาย ในพื้นที่ 

อำเภอกาบงั จังหวัดยะลา และ ๓) ทหารคุมเข9ม ทำบุญสารทเดือนสิบรับตายาย ไม>มีข>าวเชิงลบ ในสัปดาห+น้ี 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๒๙ ส.ค. ๖๓ - ๔ ก.ย. ๖๓ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกจิฯ ๒๓ ข>าว จากที่มี ๒๗ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๒ - ๒๘ ส.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มขี>าวเชิงลบ ๑ ข>าว จากที่ไม>มีข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๒ - ๒๘ ส.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) สุดขอบฟrาท9าเที่ยวไทย: โลซิน ขุมทรพัย+กลางทะเลลึก, ๒) นักท>องเที่ยวแห>ชมทะเลหมอก 'อัยเยอร+เวง' 

กันอย>างคึกคักช>วงวันหยุด, ๓) 'บิ๊กปrอม' ประชุม คปต. ย้ำจุดยืน มั่นคง ปลอดภัย มุ>งเปrาความสงบสุข ปชช.อยู>ดีกินดี, ๔) พาณิชย+รับรอง'ลูกหยียะรงั-

ข9าวหอมมะลิพะเยา'เปfนสินค9าจีไอ, ๕) ปXตตานีจัดกิจกรรมจิตอาสารักษ+สิง่แวดล9อมเสริมสร9างการท>องเที่ยว เพิม่รายได9ให9กับคนในชุมชน, ๖) รัฐบาลบิก๊ตู>ทำตามสัญญา!! 

กยท. แจ9งข>าวดี ราคายางทะยานไม>ย้ัง พุ>งทะลุ 60 บ. /กก., ๗) เปjดตัว กาแฟมวลชน นราธิวาส ต>อยอดโมเดลสร9างงาน-สร9างอาชีพ และ ๘) 'นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย' 

เปjดธุรกจิก9าวไกลถึงเมอืงจีน เช่ือมั่นศักยภาพ-อัตลักษณ+กาแฟยะลา ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> เลือ่นลงทุนรถไฟทางคู>เฟส2 เหตุเจอพิษไวรัสโควิด-19  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันที่ ๒๙ ส.ค. ๖๓ - ๔ ก.ย. ๖๓ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๖ ข>าว จากที่ไม>มขี>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๒ - ๒๘ ส.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม>มีข>าวเชิงลบในช>วง ๒๒ ส.ค. ๖๓-๔ ก.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที่ 

ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) จับเด็ก 17 ป�ค9ายา!! สารภาพกลบัจากมาเลย+ตกงาน รบัยาบ9าจากเพื่อนมาขาย และ ๒) ตร.ยะลา โชว+ผลงานจับพ>อค9ายาเสพติดรายใหญ> 

ได9ของกลางกว>า 7 หมื่นเม็ด ไม>มีข>าวเชิงลบ ในสัปดาห+น้ี 
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

              ในช>วงวันที่ ๒๙ ส.ค. ๖๓ – ๔ ก.ย. ๖๓ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

              ในช>วงวันที่ ๒๙ ส.ค. ๖๓ – ๔ ก.ย. ๖๓ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลงัพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๒๙ ส.ค. ๖๓ – ๔ ก.ย. ๖๓ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปXญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคบัใช*กฎหมาย 

            ในช>วงวันที่ ๒๙ ส.ค. ๖๓ – ๔ ก.ย. ๖๓ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบงัคับใช9กฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีสPงผลกระทบตPอการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบตPอการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีสPงผลกระทบตPอการรับรู* 
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ประเด็นขPาวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ๑) เผา-ขโมยกล9องวงจรปjดหลายจุดที่ปXตตานี, ๒) ปXตตานีปYวน! คนร9าย'เผา-ขโมย-เปลี่ยนมุมกล9อง CCTV หลายจุดในพื้นที่ 2 อำเภอ, ๓) 

รองผู9การนราฯฝYาความตาย โจรใต9รัวเอ็ม16ยิงถล>มรถพรุน, ๔) โจรใต9เหมิ! ซุ>มยิงถล>มรถรองผู9การฯนราธิวาส สั่งเตือนกำลังพลระวังตัว  และ  ๕) 

โจรใต9ซุ>มยิงรองผู9การนราธิวาส  

๒. การเมือง ๑) นักศึกษามอ.จัดกจิกรรมการเมือง'คนใต9 ไม>อยู>ใต9ตีนเผด็จการ', ๒) กิจกรรม 'ประโยชน+ของเพื่อนมนุษย+เปfนกจิทีห่น่ึง' มวลชนร>วมชูสามน้ิว 

พร9อมต้ังโตgะลงช่ือแก9 รธน., ๓) 'อันวาร+' ยัน ทำตามมติพรรคปชป.เดิม ชะลอซื้อเรือดำน้ำ, ๔) 'ปjยบุตร' ชำแหละยับ รูปแบบ สสร.ของรัฐบาล 'กินรวบ 4 เด9ง', ๕) 'อันวาร+' 

หนุนแก9ม.272 ไม>เอาส.ว. ลั่นไม>ใช>กบฏ, ๖) นักศึกษา มอ.จดักิจกรรมการเมือง'คนใต9 ไม>อยู>ใต9ตีนเผด็จการ'ยืนตรงชู 3 น้ิวไล>รบ.  และ  ๗) 'ปjยบุตร'ปXkนปชช.สู9! 

งัดวาทะรอรธน.ใหม>คือรอความตาย ฉะ'สสร.'ฉบับรัฐบาล กนิหมดโตgะ4เด9ง  
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ประเด็นเชิงบวก 

๑. ยาเสพติด ๑) ยะลาจับยาบ9ารายใหญ>7หมื่นเม็ด, ๒) จบัยา๓) จับยา, ๔) จับเด็ก17ป�ค9ายา!! สารภาพกลบัจากมาเลย+ตกงาน รับยาบ9าจากเพื่อนมาขาย, ๕) ตร.ยะลา 

โชว+ผลงานจับพ>อค9ายาเสพติดรายใหญ>ได9ของกลางกว>า 7 หมื่นเม็ด  และ  ๖) จับกุมผู9ต9องหาค9ายาบ9า พร9อมของกลางกว>า 7 หมื่นเม็ด,  

๒. การศึกษา ๑) ภาพข>าว: คอลัมน+ ใต9ร>มเงาสพฐ.: ณัทกร แก9วประชุม, ๒) แสดงความยินดี, ๓) ท9องถ่ินไทยก9าวไกลการศึกษา: คิดค9นท>องสูตรคูณมิติใหม>, ๔) 

กสศ.ดึง11เครือข>าย เดินหน9าโรงเรียนพัฒนาตนเอง หวังยกระดับคุณภาพการศึกษาให9กับเด็กด9อยโอกาส  และ  ๕) 'สพป.ปXตตานีเขต 3' ดูงาน 'สพป.นศ.2' 

พัฒนาการศึกษาสู>ไทยแลนด+ 4.0,  

๓. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลัมน+ ชีพจรทั่วไทย, ๒) คึกคัก! วันหยุดยาวที่สถานีรถไฟตันหยงมสั ปชช.แห>เดินทางกลับภูมลิำเนา, ๓) 26 พระอารามหลวง 

ขาดเจ9าภาพผ9าพระกฐินพระราชทาน, ๔) ทหารพรานนาวิกโยธินกวนอาซูรอสัมพันธ+ สบืสานประเพณีพี่น9องชาวไทยมุสลิม  และ  ๕) นราธิวาส 

ปชช.แห>กลบับ9านวันหยุด'สถานนีรถไฟตันหยงมสั'คึกคัก,  

๔. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทL ๑) เที่ยวย>านปทุมวัน-ชุมชนบ9านครัวเสพงานศิลป� วิถีชีวิต อาหารเลิศรส, ๒) ปX�นสังคมไทยนักเช็กข>าวลวง 

เปjดพื้นทีร่>วมหาข9อเทจ็จริง, ๓) เชิดชูครูเบเย็ง, ๔) 'สโมสรโรตารี่นราธิวาส จัดงานฉลองนายกและคณะกรรมการบรหิาร ป�บริหาร 2563 - 2564, ๕) 10 ป� 

ประกวด'รถในฝXน'พาเด็กไทยสู>เวทสีากล, ๖) 'เที่ยวย>านปทมุวัน-ชุมชนบ9านครัว 'เสพงานศิลป� วิถีชีวิต อาหารเลิศรส  และ  ๗) จังหวัดอุดรธานี 

แถลงข>าวการจัดการแข>งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห>งประเทศไทย ประจำป� 2563,  

๕. การชPวยเหลือประชาชน ๑) คอลัมน+ ข>าวสดทั่วไทย: ยะลา - จงอางบกุ, ๒) กรมกจิการผู9สูงอายุ ชวนบรจิาคสิ่งของช>วยผู9สูงวัย ผ>านโครงการ'ปXนน้ำใจสู>ตายาย', ๓) 

'นิพนธ+' ย้ำชัด การจัดการสาธารณภัย ผู9ว>าฯ และ ปภ. ต9องทำงานเชิงรุก ยึดหลักความปลอดภัยในชีวิต ปชช.  และ  ๔) หนีไม>ไหว! กู9ภัยจับงเูหลือมหลังเขมือบไก>2ตัว,  

๖. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) สุดขอบฟrาท9าเที่ยวไทย: โลซิน ขุมทรัพย+กลางทะเลลึก, ๒) หยียะรงั-หอมมะลิพะเยาตีทะเบียน'จีไอ'เพิม่มูลค>า, ๓) 

เตรียมเงินกว>า5พันล9านช>วยชาวประมง, ๔) พณ.ข้ึนทะเบียนจีไอ ลูกหยียะรงัปXตตานี ข9าวหอมมะลิพะเยา, ๕) พาณิชย+จับคู>ห9างซื้อตรงเกษตรกร, ๖) 

นักท>องเที่ยวแห>ชมทะเลหมอก 'อัยเยอร+เวง' กันอย>างคึกคักช>วงวันหยุด, ๗) 'บิ๊กปrอม' ประชุม คปต. ย้ำจุดยืน มั่นคง ปลอดภัย มุ>งเปrาความสงบสุข ปชช.อยู>ดีกินดี, ๘) 

ธ.ก.ส.ลุยปล>อยกู9ช>วยชาวประมง22จงัหวัด5.3พันล9าน, ๙) พาณิชย+รับรอง'ลกูหยียะรัง-ข9าวหอมมะลิพะเยา'เปfนสินค9าจไีอ, ๑๐) ออมสิน ปล>อยกู9 10 

ล9านเร>งอุ9มกลุ>มประมงพาณิชย+, ๑๑) บิก๊ปrอม ประชุมคปต. ย้ำจุดยืนประชาชนอยู>ดีกินดี มั่นคง ปลอดภัย, ๑๒) 'บิ๊กปrอม'ถกคปต.เร>งเปjดสนามบินเบตง รับท>องเที่ยว, ๑๓) 
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จนท.ติดตามความก9าวหน9าโครงการศูนย+จำหน>ายสินค9า-ผลติภัณฑ+ชุมชนอำเภอสุไหงปาดี, ๑๔) ไฮไลต+ 77 จังหวัดและสถานที่ท>องเที่ยวหยุดยาวยอดนิยมหลังโควิด 2563 

ต9องไป, ๑๕) ปXตตานีจัดกจิกรรมจิตอาสารกัษ+สิ่งแวดล9อมเสริมสร9างการท>องเที่ยว เพิ่มรายได9ให9กับคนในชุมชน, ๑๖) ธ.ก.ส.ปล>อยสินเช่ือ 5.3 

พันล9านเติมสภาพคล>องประมงไทย 22 จังหวัดชายฝXkงทะเล สูงสุด 5 ล9าน, ๑๗) อว.ปXกหมุด 'เศรษฐกจิเชิงนวัตกรรม' นำทุนวัฒนธรรมเพิม่มลูค>าเศรษฐกจิชาติ, ๑๘) 

'ฮาลาล อู9ฟูY' บกุตลาดค9าออนไลน+สตูล แหล>งรวมธุรกิจ-ร9านอาหารตอบทุกโจทย+ฮาลาล, ๑๙) รัฐบาลบิ๊กตู>ทำตามสัญญา!! กยท. แจ9งข>าวดี ราคายางทะยานไม>ย้ัง พุ>งทะลุ 

60 บ. /กก., ๒๐) พณ.ผลกัดันสินค9าชุมชนต>อเน่ือง ประกาศข้ึนทะเบียน'ลูกหยียะรงั'-'ข9าวหอมมะลิพะเยา'สินค9า GI, ๒๑) เปjดตัว กาแฟมวลชน นราธิวาส 

ต>อยอดโมเดลสร9างงาน-สร9างอาชีพ, ๒๒) 'นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจริาลัย' เปjดธุรกจิก9าวไกลถึงเมืองจีน เช่ือมั่นศักยภาพ-อัตลักษณ+กาแฟยะลา  และ  ๒๓) ออมสิน 

ปล>อยกู9ประมงพาณิชย+สูงสุด10ล9านบาท,  

๗. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยLสิน ๑) ยะลาพบ'โจรใต9'เคลื่อนไหว สั่งคุมเข9ม 5 อำเภอยาวถึงกันยายน, ๒) 

ยะลาคุมเข9มหลังพบความเคลือ่นไหวกลุ>มผู9ก>อเหตุรุนแรงในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนใต9, ๓) ทหารสำรวจพื้นทีป่Yา ถูกบุกรุก ทำลาย ในพื้นที่ อำเภอกาบัง จงัหวัดยะลา  และ  

๔) ทหารคุมเข9ม ทำบุญสารทเดือนสิบรับตายาย,  

๘. สิทธมินุษยชน ร>างกฎหมายปrองกันการทรมาณ-อุ9มฆ>า ผ>านสภาฯฉลุย!  

๙. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) สวนพฤกษศาสตร+'ระยอง'แหล>งศึกษาระบบนิเวศอีอซีี, ๒) SHE ศาสตร+ดัดจัดสรรีะ สร9างอาชีพ'สตรีเปราะบาง', ๓) ทางคนทางข>าว: 

มอบพันธุ+ผกัพระราชทาน, ๔) รายงานพเิศษ: ศอ.บต.ขับเคลื่อนการพัฒนาสู>ความสำเรจ็ได9แน> ถ9าสถานการณ+ไฟใต9คลี่คลายไปในทิศทางที่ดี, ๕) Cafe Amazon for 

chance ช>องทางสร9างคุณค>าให9ผู9ด9อยโอกาส, ๖) สธ.-ม.นเรศวร ใช9แอปพลิเคชัน'หมอรู9จักคุณ' สำหรับประชาชน อสม. บุคลากรการแพทย+และสาธารณสุข, ๗) 

'ปXตตานี'ปราบจริง 'ประมงอวนรุน'ติดเครื่องยนต+, ๘) สธ.ชู 2 แอพ ดูแลสุขภาพปชช.ยุคนิวนอร+มัล, ๙) บุกจับรีเทนเนอร+เถ่ือนคาบ9านพกั หลงัเปjดเพจต้ังขายออนไลน+-

ส>งผ>านไปรษณีย+, ๑๐) 'สาคร'นำคณะอนุกมธ.ลงพื้นที่ ศึกษาปXญหาอปุสรรคพัฒนาลุ>มน้ำ3จงัหวัดชายแดนใต9, ๑๑) ข>าวภูมิภาค : 4 กันยายน 2563, ๑๒) เพราะ 'โอกาส' 

ทำให9มีชีวิตใหม> 'น.อ.ศักด์ิมงคล' บารสิต9าอดีตทหารผ>านศึก, ๑๓) คณะกรรมาธิการวิสามัญพจิารณาศึกษาแนวทางการบรหิารจัดการลุ>มน้ำทัง้ระบบ 

ลงพื้นที่ชายแดนภาคใต9, ๑๔) ผู9ว>าฯ นราธิวาส เปjดโครงการ 'รวมพลัง อพม. ต9านภัยการค9ามนุษย+', ๑๕) 'จริยธรรมนำองค+กร'…. ทางรอดยุคโควิด-19, ๑๖) 

ศูนย+ศึกษาการพัฒนาพกิุลทองฯ เชิญเที่ยวงาน 'ชมศูนย+ศึกษา พัฒนาความรู9 ดูนิทรรศการ' ครั้งที่ 21, ๑๗) 'ผู9นำ 2 ศาสนาสุไหงปาดี' 

จับมอืขับเคลือนโครงการศูนย+จำหน>ายสินค9าและผลิตภัณฑ+ชุมชน, ๑๘) 'สาคร' นำคณะอนุกมธ.ลุ>มน้ำใต9ล>องศึกษาปXญหา อุปสรรคพฒันาลุ>มน้ำ 3 จังหวัดชายแดนใต9 
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พบแม>น้ำสายบุรีขาดการบริหารจัดการ, ๑๙) ผู9ว>าฯนราธิวาส มอบหมวกนิรภัยให9นร.โรงเรียนราธิวาส ตามโครงการ 'จิตอาสา สวมหมวกให9น9อง', ๒๐) 

มอบเมล็ดพันธุ+ผักพระราชทาน แก>พสกนิกรชาวจังหวัดนราธิวาส, ๒๑) มอบหมวกนิรภัยให9นักเรียนโรงเรียนนราสิกขาลยั ตามโครงการ 'จิตอาสา สวมหมวกให9น9อง', ๒๒) 

ศอ.บต. นำร>องการออกบัตรรบัรองสถานะกลุ>มโอรัง อสัลี, ๒๓) ชูโฟทิค กรุgป ร>วมกบั สถานบันพัฒนาฝ�มือแรงงาน ๒๓ ปXตตานี กรมพัฒนาฝ�มือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

ให9ความรู9เกี่ยวกบัระบบสบูน้ำพลงังานแสงอาทิตย+, ๒๔) ศอ.บต.จัดกิจกรรมการนำคุณค>าหลักศาสนาสู>การเสรมิสร9างครอบครัวคุณธรรม, ๒๕) รองผู9ว>าฯนราธิวาส 

มอบหมวกนิรภัยตามโครงการ 'จิตอาสา สวมหมวกให9น9อง' สร9างจิตสำนึกด9านความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา  และ  ๒๖) คณะส>วนล>วงหน9า ตรวจพื้นที่นราธิวาส 

เตรียมการรับเสด็จฯ 'กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ',  

๑๐. กีฬา ๑) 8ทีมใต9ร9อง'บิ๊กอgอด'ขอความชัดเจน, ๒) ข่ีม9ายิงธนู, ๓) ท9องถ่ินพูด: อบัดุลเลาะห+ เจะมุ ครูร.ร.เฉลมิพระเกียรติฯยะลา 'เด็กๆมีแววเปfนนักกีฬาทุกคน'  และ  

๔) 8 ทีมภาคใต9ไทยลกี 3 ส>งจดหมายถึง ส.บอล ขอความชัดเจนเรื่องเงินสนับสนุน,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบตPอการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ตPอสถานการณL จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จาก ๓.๐๐ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๒๒ 

- ๒๘ ส.ค. ๖๓) เปfน ๒.๒๘ ในสัปดาห+น้ี ในมิติของแนวโน9มการรบัรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ลดลง 
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนตPางประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในชPวงวันท่ี ๒๙ ส.ค. ๖๓ – ๔ ก.ย. ๖๓ 

Benarnews.org รายงานว>า ศาลปXตตานีได9พิพากษาจำคุกนางสาวมgะซง อาลี ภรรยาม>ายของสมาชิกขบวนการก>อความไม>สงบ ในฐานให9การสนับสนุนผู9ก>อความไม>สงบ 

เปfนเวลา 5 เดือน แต>ศาลได9รอลงอาญาเปfนเวลาสองป� และปรับเปfนเงิน 15,000 บาท 

Benarnews.org รายงานว>า รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย แสดงจุดยืนรฐับาลมาเลเซียจะไม>ส>งตัวชาวมุสลมิอุยกรู+ที่หลบหนีเข9าเมืองผิดกฏหมายให9ทางการ

จีน ซึ่งเปfนการแสดงท>าทีชัดเจนเปfนครั้งแรกของรัฐบาลภายใต9การนำของนายกรัฐมนตรีมูยิดดีน ยัสซีน  

Bernama รายงานว>าหน>วยงานความมั่นคงมาเลเซียพบเส9นทางลกัลอบขนใบกระท>อมเข9าประเทศไทยเส9นทางใหม> ใช9เรอืประมงขนส>งทางทะเลชายฝXkงรฐัเปอร+ลิส  

๕.๑ benarnews.org รายงานเมื่อวันที่ ๔ กันยายน อ9างเจ9าหน9าที่จงัหวัดปXตตานี เปjดเผยเมื่อวันศุกร+ที่ ๔ กันยายน ว>า ศาลปXตตานีได9พิพากษาจำคุกนางสาวมgะซง อาลี 

ภรรยาม>ายของสมาชิกขบวนการก>อความไม>สงบ ในฐานให9การสนับสนุนผู9ก>อความไม>สงบ เปfนเวลา 5 เดือน แต>ศาลได9รอลงอาญาเปfนเวลาสองป� และปรบัเปfนเงิน 15,000 

บาท 

พ.ต.อ. ทศพล สาราพฤกษ+ ผู9กำกับ สภ.บ9านโสร>ง อ.ยะรงั จ.ปXตตานี เปjดเผยว>า น.ส. มgะซง อาลี อายุ 48 ป� เปfนภรรยาของนายอาหามะ จาจ9า คนร9ายทีเ่จ9าหน9าที่ยิง

เสียชีวิตในการการปะทะกันในพื้นที่บ9านบือแนจือแร> ตำบลกำลำ อำเภอยะรัง ปXตตานี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ทีผ่>านมา โดย น.ส. มgะซง ถูกลงโทษฐานกระทำความผิดตาม

มาตรา 189 ประมวลกฎหมายอาญา ฐานให9การช>วยเหลอืคนร9าย และฝYาฝ§นประกาศ กอ.รมน.ภาค 4 สน. เรือ่งการจดทะเบียนซิมการ+ด ห9ามมิให9ผู9อื่นใช9 

"ศาลพิพากษาให9ลงโทษ ทั้ง 2 ข9อหา คือ จำคุก 10 เดือน ปรับ 30,000 บาท  แต>จำเลยยอมรบัสารภาพ จึงลดโทษให9กึง่หน่ึง คงเหลือจำคุก 5 เดือน ปรับ 15,000 บาท 

สำหรับโทษจำคุกให9รอลงอาญา 2 ป�” พ.ต.อ. ทศพล กล>าวแก>ผู9สือ่ข>าว 

ทั้งน้ี นายอาหามะ จาจ9า เปfนหน่ึงในคนร9าย 7 คน ที่เสียชีวิตจากการปะทะในระหว>างทีเ่จ9าหน9าที่ติดตามไล>ล>าคนร9ายมาต้ังแต>วันที่ 13 สิงหาคม ศกน้ี หลงัเกิดเหตุระเบิดใน

พื้นที่จังหวัดนราธิวาส และปXตตานี เมื่อหน่ึงวันก>อนหน9าน้ัน โดยนายนายอาหามะ จาจ9า ถูกยิงตายในวันที่ 16 สงิหาคม น้ี 
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ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/thai/news/TH-insurgent-convict-09042020115710.html 

 

๕.๒ สำนักข>าว bernama ของทางการมาเลเซียรายงานเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ว>า ผู9บังคับการกองพันที่ ๒ หน>วยปฏิบัติการกูลมิ แถลงว>า เจ9าหน9าที่ได9จบักุมขบวนกา

ลักลอบขนใบกระท>อมข9ามพรมแดนไปยังประเทศไทย ได9ใช9เส9นทางลำเลียงเส9นทางใหม> ซึง่เปfนเรือประมงลำเลียงทางทะเลตามแนวชายฝXkงรัฐเปอร+ลิส โดยนับต้ังแต>วันที่ ๓ 

สิงหาคมเปfนต9นมา มีการจับกุมยึดของกลางใบกระท>อมน้ำหนักรวม ๑๑.๘ ตัน มูลค>า ๓๔๘,๐๐๐ ริงกิต หรอืประมาณ ๓ ล9านบาท ทั้งน้ีมีการจับกุมใบกระท>อมที่ใช9

เรือประมงลำเลียง น้ำหนัก ๒.๕ ตันรวมอยู>ด9วย ทั้งน้ีเปfนที่น>าสังเกตว>า ขบวนการลักลอบขนใบกระท>อมมีการใช9เส9นทางทางทะเลหลายครั้ง โดยเฉพาะในพื้นที่บาตู ปเูตgะ 

(Batu Putih) ในรัฐเปอร+ลสิ 

(Syndicates smuggling ketum leaves are now believed to be plying the coastal areas of Batu Putih in Perlis as the new gateway to their 

smuggling activities to a neighbouring country. 

Kulim General Operations Force (GOF) commander of the Second Battalion, Supt Md Dali Jamil said these actions followed strict national 

border controls implemented through Ops Benteng COVID-19 at the border from Bukit Kayu Hitam to Wang Kelian. 

“Battalion 2 GOF Kulim, which took over the task (controlling the border) since Aug 3, managed to seize 11.8 tonnes of ketum leaves worth 

RM348,000, and of that amount, a total of 2.5 tonnes of ketum leaves were seized from the smugglers who used fishing boats in the coastal 

area. 

"We notice that the smuggling trend has changed by using the coast in Perlis, especially in Batu Putih, to smuggle ketum leaves to a 

neighbouring country. Previously, there were no cases there but now there have been five cases," he said in a press conference here today.) 
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ที่มาข9อมลู ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1875598 

 

๕.๓ benarnews.org รายงานเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ว>า นายเรดซวน โมฮมัหมัด ยูโซฟ รัฐมนตรปีระจำสำนักนายกรัฐมนตรีได9ตอบกระทู9ถามจากสส.ฝYายค9าน เกี่ยวกับ

แนวทางการดำเนินการทางกฏหมายกับชาวมุสลิมอุยกูร+ ทีล่กัลอบเข9าเมืองโดยผิดกฏหมาย ว>า รัฐบาลมาเลเซียจะส>งตัวชาวมุสลิมอุยกูร+จากมณฑลซินเจียงให9รัฐบาลจีน

หรือไม> 

คำช้ีแจงที่เผยแพร>ในเวปไซต+สภาผู9แทนราษฏร+มาเลเซีย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำจุดยืนว>า รัฐบาลมาเลเซยีไม>มีนโยบายแทรกแซงกจิการภายในของจีน แต

รัฐบาลมาเลเซียกจ็ะไม>ส>งตัวชาวมุสลมิอุยกรู+ให9กบัรฐับาลจีน เน่ืองจากชาวมสุลมิอุยกรู+ถูกกดข่ีข>มเหงในประเทศจีน ด9วยเหตุน้ีรฐับาลมาเลเซียจงึมีนโยบายอนุญาตให9ชาว

มุสลิมอุยกรู+เดินทางไปยังประเทศที่สาม แทนที่จะส>งตัวให9ทางการจีน เพราะพวกเขาตกอยู>ในความหวาดกลัว และการส>งตัวให9รัฐบาลจีนพวกเขาอาจต9องถูกลงโทษ 

ท>าทีของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐตรีต>อนโยบายชาวมุสลิมอุยกรู+ นับเปfนการแสดงจุดยืนของรัฐบาลมาเลเซียภายใต9การนำของนายกรัฐมนตรีมูยิดดีน ยัสซีน เปfนครั่ง

แรก 

ก>อนหน9าน้ีรัฐบาลมาเลเซียภายใต9การนำของนายแพทย+มหาเธร+ โมฮัมหมัด กป็ฏิเสธคำร9องขอตัวชาวมุสลมิอุยกรู+ ๑๑ คน จากรัฐบาลจีนมาแล9วครัง้หน่ึง ทั้งน้ีนอกจาก

ปฏิเสธคำร9องขอแล9วนายแพทย+มหาเธร+ ยังส>งชาวมุสลิมอุยกูร+ ๑๑ คนที่หลบหนีมาจากประเทศไทยไปยังประเทศตุรกีอกีด9วย ซึ่งเปfนการเปลี่ยนแปลงท>าทีตรงกนัข9ามกับ

รัฐบาลนายนาจบิ ราซัค ที่ขานรบัจีน เตรียมส>งชาวมุสลิมอุยกูร+ ๑๑ คนให9ตามที่ทางการจีนต9องการ 

หมายเหตุ ;นโยบายปกปrองชาวมุสลิมอุยกูร+ ของรัฐบาลมาเลเซียอาจส>งผลให9ชาวมุสลิมอุยกรู+ใช9เส9นทางผ>านจงัหวัดชายแดนภาคใต9หลบหนีเข9าประเทศมาเลเซีย 
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(Malaysia’s new government will not extradite ethnic Uyghurs to China if Beijing requests it and will allow them safe passage to a third country, 

a cabinet member told parliament recently, responding to questions from a lawmaker concerned that the policy could damage relations with 

China. 

Although the government believes every country has the right to solve its internal problems as it chooses, the government also believes 

Uyghurs are being oppressed in China, so it won’t send them back there, said Redzuan Md Yusof, minister in the Prime Minister’s Department. 

“[I]n the matter of Uyghur refugees, the government is of the stand not to interfere in the internal affairs of China,” Redzuan said in his written 

response. “However, if any Uyghur refugees flee to Malaysia for protection, Malaysia has decided not to extradite them even if China requests 

it,” Redzuan said. 

“Malaysia believes every nation has the right to solve its internal problems without any interference from other countries. [But] the issue of 

oppression against Muslims around the world, including of the Uyghurs in Xinjiang in China, does exist and must be admitted by all parties,” he 

said. 

Redzuan further said that any Uyghurs would “be allowed to go to a third country” via Malaysia because “they have valid fears about their 

safety and about persecution against them in their own country.” 

Redzuan’s comments mark the first time that the government of Prime Minister Muhyiddin Yassin has publicly articulated a stance on the 

Uyghurs since coming to power in Muslim-majority Malaysia six months ago. 

The previous government, led by Mahathir Mohamad, had also said it wouldn’t extradite Uyghurs to China. 
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The minister’s comments outlining the Muhyiddin government’s policy on Uyghurs were in response to written questions posed by opposition 

parliamentarian Chan Foong Hin in July-August. The minister’s replies were published on the parliament’s website on Friday. 

The opposition lawmaker told BenarNews that he had questions about Uyghur refugees in Malaysia because he wanted to know what the new 

government’s stance was and what its implications would be for Sino-Malaysian relations. 

“As far as I am concerned, I recalled that the government extradited Uyghur refugees to China during the Najib [Razak] administration, but 

Mahathir’s administration altered the previous policy and refused to extradite them to China, though there was a request from China,” said 

Chan.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/english/news/malaysian/Uyghurs-09042020182238.html 

 

 

 

 

 

 
 


