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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช>วงวันท่ี ๓๑ ส.ค. ๖๒ - ๖ ก.ย. ๖๒ พบว>า มีข>าวเชิงบวก ๒๐๑ ข>าว 

จากท่ีมี ๒๓๘ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๔-๓๐ ส.ค. ๖๒) ในส>วนของข>าวเชิงลบท่ีเก่ียวข9องกับ จชต. มีข>าวเชิงลบ ๔๔ ข>าว ในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๑๐๗ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว 

(๒๔ ๓๐ ส.ค. ๖๒)  

          ประเด็นข5าวเชิงลบ ได*แก5  

๑) เหตุร*ายรายวัน: ๑) คนร9ายประกบยิงโจY ๑๗ ปZดับ! หลังกลับจากเท่ียวงานแสดงสินค9ายะลา และ ๒) สลดโจรใต9ฆ>าโหดชาวบ9าน 

๒) การเมือง: 'ช>อ' เย่ียมครอบครัว 'อับดุลเลาะ' ล่ันรัฐต9องคืนความเป̀นธรรม-ช้ี ๑๕ ปZกฎหมายพิเศษโหมไฟใต9 

๓) สิทธิมนุษยชน: ๑) กรรมการสิทธิฯ ร9อง 'ครม.-สภา' เร>งออกกฎหมายปhองกันซ9อมทรมาน-อุ9มโดยเร็ว  และ  ๒) กฏหมายพิเศษในมือทหาร และ 

"หน>วยซักถาม" แดนสนธยา ปมร9อนและรอยร9าวลึกของปmญหาชายแดนใต9  

ประเด็นข5าวเชิงบวก ได*แก5  

๑) การพูดคุยเพ่ือสันติสุข:  ๑) เสียงเพรียก'สันติภาพ'จากชายแดนใต9 และ ๒) ประชาคมใต9จับมือ ส.ส. ชูสันติภาพ 

๒) ยาเสพติด:  จับแกpงค9ายา-ยึด ๒๐๐ ล9าน 

๓) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) เอ็นไอเอช้ี ๔ กลุ>มธุรกิจนวัตกรรมโชนแสงในภาคใต9ชายแดน พร9อมจับมือ ศอบต. เร>งปmqนสตาร+ทอัพในพ้ืนท่ี 

หวังบูมเศรษฐกิจ - คุณภาพชีวิตด9วยนวัตกรรม และ ๒) ทีมเศรษฐกิจ กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9า เตรียมสำรวจพ้ืนท่ีปลูกกาแฟอะราบีกานำร>องขยายผลยังจังหวัดนราธิวาส 

๔) การ เยียวยา: ศอ.บต.เคาะเยียวยาครอบครัว'อับดุลเลาะ อีซอมูซอ' ๕ แสนบาท 

๕) การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยVสิน: ๑) ตร.สงขลาประกบ ๒ แนวร>วมรุ>นใหม> ไม>เคยมีคดีติดตัว-ร>วมปล9นร9านทอง, ๒) กอ.รมน. คุมซิมมือถือ จว.ชายแดนใต9 

ส่ังลงทะเบียนถึง ๓๑ ต.ค.-ปhองก>อเหตุ, ๓) ศาลส่ังจับอีก ๔ มือบ้ึมปuวนกรุง, ๔) พบหลักฐาน ๓ พ่ีน9องตระกูล "หลำโสะ" ส>อร>วมปล9นทองนาทวี, ๕) 

จับเรือประมงลอบขายน้ำมันเถ่ือนกลางทะเลอ>าวไทยกว>า ๑ หม่ืนลิตร, ๖) ส่ังขัง'5ทหาร'ถ9าผิด-ไล>ออก ยกพวกตีกับ'นักการเมือง' และ ๗) พล.ท.พรศักด์ิ พูลสวัสด์ิ มทภ.๔ 

/ผอ.รมน.ภาค ๔ เป̀นประธาน การประชุมช้ีแจงสร9างความเข9าใจนโยบาย ของภาครัฐในการจัดต้ังและปฏิบัติงานของ ชป.กร. 
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          จากสถานการณ+ข>าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกท่ีมีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๑.๒๘ ในสัปดาห+ 

ท่ีแล9ว (๒๔ - ๓๐ ส.ค. ๖๒) เป̀น ๒.๓๓ ในสัปดาห+น้ี  

   ในส5วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต5างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๓๑ ส.ค. ๖๒–๖ ก.ย. ๖๒ ดังน้ี 

         สัปดาห+น้ี ไม>พบรายงานเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9ในส่ือต>างประเทศและส่ือในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงสอดคล9องกับส่ือในประเทศท่ีมีรายงานเก่ียวกับจชต.ลดลง 

โดยเฉพาะเหตุร9ายรายวัน  
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๒. ผลการวิเคราะหVสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธV ประจำวันท่ี ๓๑ ส.ค. ๖๒–๖ ก.ย. ๖๒ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข5าวเชิงบวก และประเด็นข5าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันท่ี ๓๑ ส.ค. ๖๒-๖ ก.ย. ๖๒ มีข>าวเชิงบวก (เส9นทึบสีเขียว) ๒๐๑ ข>าว จากท่ีมี ๒๓๘ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๔-๓๐ ส.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบท่ีเก่ียวข9องกับ จชต. (เส9นทึบสีแดง) มีข>าวเชิงลบ ๔๔ ข>าว ในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๑๐๗ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๔ 

๓๐ ส.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ลดลง 
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๒.๒ ค5าสัดส5วนระหว5างข5าวเชิงบวก และข5าวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข>าวเชิงบวก และจำนวนข>าวเชิงลบ ในแต>ละวันมาคำนวณหาค>าสัดส>วน ระหว>างข>าวเชิงบวกกับข>าวเชิงลบ พบว>าในแต>ละวันจะมีค>าสัดส>วนฯ ดังน้ี 

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

2019-08-24 27 17 1.59 

2019-08-25 25 21 1.19 

2019-08-26 39 21 1.86 

2019-08-27 45 21 2.14 

2019-08-28 43 14 3.07 

2019-08-29 33 4 8.25 

2019-08-30 26 9 2.89 

 34 15.29 2.22 

2019-08-31 38 5 7.6 

2019-09-01 27 3 9 

2019-09-02 25 8 3.13 

2019-09-03 43 8 5.38 

2019-09-04 31 9 3.44 

2019-09-05 22 8 2.75 

2019-09-06 15 3 5 

 28.71 6.29 4.56 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ5งเล็ง ในช5วงวันท่ี ๓๑ ส.ค. ๖๒–๖ ก.ย. ๖๒ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช>วงวันท่ี ๓๑ ส.ค. ๖๒-๖ ก.ย. ๖๒ มีข>าวเชิงบวก ๓ ข>าว จากท่ีมี ๒ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๔-๓๐ ส.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) 

มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบท่ีเก่ียวข9องกับ จชต. ไม>มีข>าวเชิงลบ ในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๒ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๔-๓๐ ส.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของ 

แนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ลดลง ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) เสียงเพรียก'สันติภาพ'จากชายแดนใต9 และ ๒) ประชาคมใต9จับมือ ส.ส. ชูสันติภาพ 
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันท่ี ๓๑ ส.ค. ๖๒-๖ ก.ย. ๖๒ มีข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๖ ข>าว จากท่ีมี ๖ ข>าว ในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๔-๓๐ ส.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ลดลง ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) คนร9ายประกบยิงโจY ๑๗ ปZดับ! หลังกลับจากเท่ียวงานแสดงสินค9ายะลา และ ๒) สลดโจรใต9ฆ>าโหดชาวบ9าน 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันท่ี ๓๑ ส.ค. ๖๒-๖ ก.ย. ๖๒ มีข>าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๒ ข>าว จากท่ีมี ๑๓ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๔-๓๐ ส.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9ม 

ความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีข>าวเชิงลบ ๓๒ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๒๑ ข>าว ในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๔-๓๐ ส.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

เพ่ิมข้ึน ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ฝuายรัฐ-ค9านจับมือแน>นแก9ไฟใต9ร>วมกันหลังวิกฤตศรัทธาอับดุลเลาะ ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) ม.หาดใหญ>ช้ีดัชนี เช่ือม่ันใต9ด่ิงจ้ีรัฐอัดงบฯ 

พัฒนา, ๒) 'ช>อ'เย่ียมครอบครัว'อับดุลเลาะ'ล่ันรัฐต9องคืนความเป̀นธรรม-ช้ี ๑๕ ปZกฎหมายพิเศษโหมไฟใต9 และ ๓) จุดเด>น การเมือง จากอับดุลเลาะ ถึง บิลล่ี แสง 

ประชาธิปไตย 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยVสิน 

 
ในช>วงวันท่ี ๓๑ ส.ค. ๖๒-๖ ก.ย. ๖๒ มีข>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๓๙ ข>าว จากท่ีมี ๘๙ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๔-๓๐ ส.ค. ๖๒) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ  ลดลง  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีข>าวเชิงลบ ๓ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๓๖ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๔-๓๐ ส.ค. ๖๒) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ตร.สงขลาประกบ ๒ แนวร>วมรุ>นใหม> ไม>เคยมีคดีติดตัว-ร>วมปล9นร9านทอง, ๒) กอ.รมน. คุมซิมมือถือ 

จว.ชายแดนใต9 ส่ังลงทะเบียนถึง ๓๑ ต.ค.-ปhองก>อเหตุ, ๓) ศาลส่ังจับอีก ๔ มือบ้ึมปuวนกรุง, ๔) พบหลักฐาน ๓ พ่ีน9องตระกูล "หลำโสะ" ส>อร>วมปล9นทองนาทวี, ๕) 

จับเรือประมงลอบขายน้ำมันเถ่ือนกลางทะเลอ>าวไทยกว>า ๑ หม่ืนลิตร, ๖) ส่ังขัง'5ทหาร'ถ9าผิด-ไล>ออก ยกพวกตีกับ'นักการเมือง' และ ๗) พล.ท.พรศักด์ิ พูลสวัสด์ิ มทภ.๔ 

/ผอ.รมน.ภาค ๔ เป̀นประธาน การประชุมช้ีแจงสร9างความเข9าใจนโยบาย ของภาครัฐในการจัดต้ังและปฏิบัติงานของ ชป.กร. ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) 

ความตายท่ียังเป̀นปริศนา 'อับดุลเลาะ อีซอมูซอ' ผู9ต9องสงสัย 'ไฟใต9' และ ๒) 'หาดใหญ>โพล' ช้ีเช่ือม่ัน ๑๔ จว.ใต9 วูบ 
 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

9 

 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันท่ี ๓๑ ส.ค. ๖๒ - ๖ ก.ย. ๖๒ ข>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถ่ีเพ่ิมข้ึน ร9อยละ ๔๓ (๓๙ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๔ - ๓๐ ส.ค. ๖๒) ๕๖ ข>าวใน สัปดาห+น้ี 

) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๘๕ (๗ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๔ - ๓๐ ส.ค. ๖๒) ๑ 

ข>าวในสัปดาห+น้ี ) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพ่ิมข้ึน ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) สุดขอบฟhาท9าเท่ียวไทย: เท่ียวยะลา-นราธิวาส, ๒) 'เบตง' เป�ดตลาด 

น้ำสระบัวแดง ชวนชมธรรมชาติ-ศึกษาประวัติศาสตร+, ๓) พัฒนาลายผ9าไทยร>วมสมัยชายแดนใต9, ๔) 'ไผ>ขุนพล' พืชเศรษฐกิจ 'สปอตไลต+' ไล>ความมืดมน ๓ จังหวัด 

ชายแดนใต9, ๕) เอ็นไอเอช้ี ๔ กลุ>มธุรกิจนวัตกรรมโชนแสงในภาคใต9ชายแดน พร9อมจับมือ ศอบต. เร>งปmqนสตาร+ทอัพในพ้ืนท่ี หวังบูมเศรษฐกิจ - คุณภาพชีวิตด9วยนวัตกรรม 

และ ๖) ทีมเศรษฐกิจ กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9า เตรียมสำรวจพ้ืนท่ีปลูกกาแฟอะราบีกานำร>องขยายผลยังจังหวัดนราธิวาส ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> 

เรือประมงปmตตานีรวมตัวขอผ>อนผันจ>ายค>าจ9างช9า  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันท่ี ๓๑ ส.ค. ๖๒-๖ ก.ย. ๖๒ มีข>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๑๑ ข>าว จากท่ีมี ๑๔ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๔-๓๐ ส.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ เพ่ิมข้ึส ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม>มีข>าวเชิงลบท้ังในสัปดาห+น้ี และ ในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๔-๓๐ ส.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงท่ี ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) จับแกpงค9ายา-ยึด ๒๐๐ ล9าน, ๒) 'สบยช.'ช้ีทางรับมือลูกติดยา และ ๓) ของใคร?ไอซ+ ๕ กระเป�ามูลค>า ๓๔ ล9าน 

ถูกท้ิงซุกปhายบอกทาง  
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันท่ี ๓๑ ส.ค. ๖๒–๖ ก.ย. ๖๒ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ได9แก> ๑) กรรมการสิทธิฯ ร9อง 'ครม.-สภา' เร>งออกกฎหมายปhองกันซ9อมทรมาน-

อุ9มโดยเร็ว และ ๒) กฏหมายพิเศษในมือทหาร และ "หน>วยซักถาม" แดนสนธยา ปมร9อนและรอยร9าวลึกของปmญหาชายแดนใต9 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

            ในช>วงวันท่ี ๓๑ ส.ค. ๖๒–๖ ก.ย. ๖๒  ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปqญหา จชต. 

            ในช>วงวันท่ี ๓๑ ส.ค. ๖๒–๖ ก.ย. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปmญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

            ในช>วงวันท่ี ๓๑ ส.ค. ๖๒–๖ ก.ย. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* 

 

การพูดคุยเพื่อสันติสขุ 
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ประเด็นข5าวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ๑) คนร9ายประกบยิงโจY17ปZดับ! หลังกลับจากเท่ียวงานแสดงสินค9ายะลา, ๒) คอลัมน+: ข>าวสดท่ัวไทย: ยะลา-ยิงหนุ>มดับ, ๓) คอลัมน+: ข>าวสดท่ัวไทย: 

ยะลา-ยิงหนุ>มดับ, ๔) ภาพข>าว: ถูกยิง, ๕) 'ปmตตานี'ดุประกบยิงหนุ>มดับวันนอร+จ้ีสางปมอับดุลเลาะห+  และ  ๖) สลดโจรใต9ฆ>าโหดชาวบ9าน  

๒. การเมือง ๑) ม.หาดใหญ>ช้ีดัชนีเช่ือม่ันใต9ด่ิงจ้ีรัฐอัดงบฯพัฒนา, ๒) ม.หาดใหญ>ช้ีดัชนีเช่ือม่ันใต9ด่ิงจ้ีรัฐอัดงบฯพัฒนา, ๓) 

ภรรยาอับดุลเลาะยืมมือ'อนาคตใหม>'ช>วยคล่ีปมการตายอย>างน>าสงสัยของสามี, ๔) อนาคตใหม>จ้ียกเลิก 'กฎหมายพิเศษ' ในภาคใต9, ๕) 

อนค.บ้ีต้ังคกก.สอบเคลียร+ปมเสียชีวิต'อับดุลเลาะ', ๖) 'เมียอับดุลเลาะ' ย่ืนหนังสือถึง อนค. ตรวจสอบการเสียชีวิตผิดปกติ 'ช>อ' จ้ี 'นายกฯ-กองทัพ' ตอบให9ชัดเจน, ๗) 

'ช>อ'เย่ียมครอบครัว'อับดุลเลาะ'ล่ันรัฐต9องคืนความเป̀นธรรม-ช้ี 15 ปZกฎหมายพิเศษโหมไฟใต9, ๘) โฆษกอนาคตใหม> เย่ียม-ให9กำลังใจครอบครัว 'อับดุลเลาะห+ อีซอมูซอ', 

๙) 'อนค.'ต้ังกระทู9สด จ้ีกห.ตอบปม 'อับดุลเลาะห+'เสียชีวิต, ๑๐) ภรรยาอับดุลเลาะ บุกร9องขอเป̀นธรรมย่ืน'อนค.'จ้ีสอบการเสียชีวิต, ๑๑) 'ช>อ'โผล>ปmตตานี 

ให9กำลังใจครอบครัว'อับดุลเลาะห+' อ9างจะตามทวงความจริงจากรบ., ๑๒) 'ชวน'โยนครม. เคาะวันซักฟอกปมถวายสัตย+ พท.ดักคอ'บ๊ิกตู>'อย>าหนี, ๑๓) 

สส.กระทู9สภาคดี'อับดุลเลาะ', ๑๔) อนาคตใหม>ขยายแผล "อับดุลเลาะ" ย่ืนกระทู9-ปลุกสู9ต>อ, ๑๕) จุดเด>น การเมือง จากอับดุลเลาะ ถึง บิลล่ี แสง ประชาธิปไตย, ๑๖) 

จุดเด>น การเมือง จากอับดุลเลาะ ถึง บิลล่ี แสง ประชาธิปไตย, ๑๗) 'ช>อ'เย่ียมครอบครัว'อับดุลเลาะ', ๑๘) 'ช>อ'ลากตปท.สอบ'อับดุลเลาะ', ๑๙) 
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วิพากษ+ต้ังกระทรวงใหม>กระจายอำนาจจริงหรือ?, ๒๐) วิพากษ+ต้ังกระทรวงใหม>กระจายอำนาจจริงหรือ?, ๒๑) อนค.เล็งต้ังกระทู9ปม'อับดุลเลาะห+', ๒๒) 

เมียอับดุลเลาะย่ืนให9สอบการตาย  และ  ๒๓) คอลัมน+: ในประเทศ: 'ชวน' สัปปายะ  

๓. สิทธิมนุษยชน ๑) กรรมการสิทธิฯ ร9อง 'ครม.-สภา' เร>งออกกฎหมายปhองกันซ9อมทรมาน-อุ9มโดยเร็ว  และ  ๒) กฏหมายพิเศษในมือทหาร และ "หน>วยซักถาม" 

แดนสนธยา ปมร9อนและรอยร9าวลึกของปmญหาชายแดนใต9  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี แจ9งข9อหาหนักยิงกันหน9าผับดัง  

๒. การพูดคุยเพ่ือสันติสุข ๑) เสียงเพรียก'สันติภาพ'จากชายแดนใต9, ๒) ประชาคมใต9จับมือส.ส.ชูสันติภาพ  และ  ๓) เสียงเพรียก'สันติภาพ'จากชายแดนใต9,  

๓. ยาเสพติด ๑) คอลัมน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: 'สงขลา'จู>โจมล9างแกpงยา, ๒) จับแกpงค9ายา-ยึด200ล9าน, ๓) คอลัมน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: รวบ7แกpงยานรกข9ามชาติ, ๔) 

ตชด.สงขลาจับ3นักค9ายาบ9า-ป�น, ๕) ยึดทรัพย+แกpงยาเสพติด150ล., ๖) ยึดทรัพย+แกpงยาเสพติด150ล., ๗) สบยช.แนะวิธีจัดการปmญหาเม่ือพบลูกติดยาและก9าวร9าว, ๘) 

'สบยช.'ช้ีทางรับมือลูกติดยา, ๙) 'สบยช.'ช้ีทางรับมือลูกติดยา  และ  ๑๐) ของใคร?ไอซ+5กระเป�ามูลค>า34ล9าน ถูกท้ิงซุกปhายบอกทาง,  

๔. กีฬา ๑) 10จังหวัดสนจองเมืองกีฬา, ๒) คอลัมน+: โฟกัสวอลเลย+บอล: ได9ทีมเล่ือนช้ัน 'โปรชาลเลนจ+' สู> 'ไทยลีก' เชียร+ตบสาวยู 18 สู9ศึกชิงแชมป�โลกถ่ินฟาโรห+, ๓) 

คอลัมน+: เกาะกระแสท่ัวทิศ: ไทยลีก 3-4 ไคลแม็กซ+ 'ขอนแก>น-แพร>' ลุ9นระทึกชิงข้ึนช้ัน, ๔) ชูช9างศึกเป̀นต>อ, ๕) ธีราทรยิงสุดงาม ตุงแรกใน'เจลีก', ๖) 10จังหวัดเล็ง 

สนเมืองกีฬา๗) คอลัมน+: โฟกัสวอลเลย+บอล: ได9ทีมเล่ือนช้ัน 'โปรชาลเลนจ+' สู> 'ไทยลีก' เชียร+ตบสาวยู 18 สู9ศึกชิงแชมป�โลกถ่ินฟาโรห+, ๘) 10จังหวัดเสนอตัวเมืองกีฬา 

'กทม.-ภูเก็ต-โคราช'มาครบ, ๙) ตบสาวไทยพบเอฟซี สร9างแรงใจท่ีปmตตานี, ๑๐) ภาพข>าว: เป̀นกันเอง, ๑๑) ตบสาวพบแฟนคลับสร9างแรงใจท่ีปmตตานี, ๑๒) 

10จังหวัดขอเป̀นเมืองกีฬา ภาคใต9สมัคร5-อีสานมา2, ๑๓) 10จังหวัดเสนอตัวพร9อมลุ9นเมืองกีฬาปZ2562, ๑๔) สตูลฟmดปmตตานีแบ>งกลุ>มไทยลีก4รอบแชมเปZqยนลีก, ๑๕) 

โรงแรมย9ายแขกเวียดนามแอบส>องช9างศึก, ๑๖) ม.อ.ปmตตานีจัดใหญ>งานวันวิชาการ ดึง3นักตบสาวทีมชาติร>วมสร9างแรงบันดาลใจ, ๑๗) 

บ๊ิกอpอดยันมีรางวัลรอตอบแทนช9างศึก, ๑๘) เจ9าท>าป�ดจราจรแม>น้ำบางนราช่ัวคราว, ๑๙) ภาพข>าว: ลงใต9, ๒๐) ภาพข>าว: เลาะโชว+รูม: กองทุน, ๒๑) 'ระนอง'เยือนก>อน 

ศึกชิงต๋ัวใบสุดท9ายสู>ไทยลีก2, ๒๒) ''คิง เพาเวอร+''มอบความสุขสู>ชายแดนใต9, ๒๓) สปอร+ตนิวส+ : 5 กันยายน 2562, ๒๔) คิง เพาเวอร+ กระจายความสุขสู>ชายแดนใต9 

มอบสนามฟุตบอล ยะลา-ปmตตานี-นราธิวาส ส>งเสริมเยาวชนไทยสู>นักเตะมืออาชีพ, ๒๕) ป�ดรอบโซนไทยลีก4 'นครแม>สอด'รอดตายหวุดหวิด  และ  ๒๖) 'คิงเพาเวอร+' ลุย 
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3 จังหวัดชายแดนใต9 หนุนเด็กไทยเข9าถึงมาตรฐานฟุตบอลระดับโลก,  

๕. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) คอลัมน+: เป�ดตะกร9าข>าว: ร>วมมือถ>ายทอด, ๒) คอลัมน+: ซ่ิง ว่ิง ลุย: 7ประเด็นสำคัญบุรีรัมย+มาราธอน2020, ๓) คอลัมน+: โลก คน เมือง: 

หมุนเวียน เพ่ือโลก, ๔) คอลัมน+: จับกระแสภูมิภาค: พัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิม, ๕) ควันไฟปuาอินโดฯปกคลุมสงขลา, ๖) ส>องท่ัวไทย 'คลินิกกัญชา' ช>วยผู9ปuวย 6 โรค, ๗) 

ส>องท่ัวไทย 'คลินิกกัญชา' ช>วยผู9ปuวย 6 โรค, ๘) ภาพข>าว: พิสูจน+ดีเอ็นเอ, ๙) อนุรักษ+'สาหร>ายผมนาง', ๑๐) ตลาดวาดฝmนสร9างอาชีพ ช>วยเด็กไทยก9าวข9ามความจน, ๑๑) 

คอลัมน+: ข>าวสดท่ัวไทย: ยะลา-รุกปuาต9นน้ำ, ๑๒) ภาพข>าว: รุกปuา, ๑๓) คอลัมน+: ข>าวสดท่ัวไทย: ยะลา-รุกปuาต9นน้ำ, ๑๔) อนุรักษ+'สาหร>ายผมนาง', ๑๕) ภาพข>าว: 

ตรวจดีเอ็นเอ, ๑๖) เร>งสรุปชาวบ9านรอบโรงไฟฟhาใช9ไฟฟรีถือเป̀นผู9เสียสละ, ๑๗) ข>าวภูมิภาค : 5 กันยายน 2562, ๑๘) สัมภาษณ+พิเศษ : เป�ดมุมคิดโฆษกพรรคภูมิใจไทย 

พันเอก ดร.เศรษฐพงค+ มะลิสุวรรณ สาธารณสุขไทยก9าวสู>ยุคTelemedicine, ๑๙) 12 ปZ 'กกพ.' เป�ดตัว แคมเปญ 'กำกับความสุขให9คนไทย', ๒๐) 

กกพ.เร>งสรุปต้ังโรงไฟฟhาชุมชน ขีดเส9นเคาะพ้ืนท่ีนำร>องธ.ค.น้ี  และ  ๒๑) 'ตลาดวาดฝmน'สร9างอาชีพ,  

๖. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) คอลัมน+: สุดขอบฟhาท9าเท่ียวไทย: เท่ียวยะลา-นราธิวาส, ๒) ผสมปทุมมา-กระเจียวพันธุ+ใหม>, ๓) 'เบตง'เป�ดตลาดน้ำสระบัวแดง 

ชวนชมธรรมชาติ-ศึกษาประวัติศาสตร+, ๔) คอลัมน+: สุดขอบฟhาท9าเท่ียวไทย: เท่ียวยะลา-นราธิวาส, ๕) พัฒนาลายผ9าไทยร>วมสมัยชายแดนใต9, ๖) คอลัมน+: 

จับกระแสภูมิภาค: เสริมทักษะเรียนรู9การตลาด, ๗) บาติก โมเดิร+น พลิกโฉมผ9าท9องถ่ิน ยกระดับสู>ตลาดสากล, ๘) 'จุรินทร+'ตรวจผลไม9ข้ึนเคร่ืองฟรี, ๙) 

จุรินทร+ตรวจสร9างด>านสะเดาแห>ง2, ๑๐) 'สงขลา'เป�ดพ้ืนท่ีระบายผลไม9, ๑๑) จุรินทร+ตรวจสร9างด>านสะเดาแห>ง2, ๑๒) คอลัมน+: จับกระแสภูมิภาค: 

เสริมทักษะเรียนรู9การตลาด, ๑๓) บาติก โมเดิร+น พลิกโฉมผ9าท9องถ่ิน ยกระดับสู>ตลาดสากล, ๑๔) 'ไผ>ขุนพล' พืชเศรษฐกิจ 'สปอตไลต+' ไล>ความมืดมน 3 

จังหวัดชายแดนใต9, ๑๕) คอลัมน+: ข>าวส้ัน: โอปปhาสแกน จชต.หาพ้ืนท่ีปลูกไผ>, ๑๖) คอลัมน+: จับประเด็น: 'ถาวร' ถกแก9ปมการค9าไทย-มาเลเซีย, ๑๗) 

'ผ9าบาติก'ยกระดับสู>สากล, ๑๘) คอลัมน+: ท9องถ่ินพูด: รอฮายา สะมะแอ กลุ>มนูรไอซ+ปmนใจยะลา 'ผ9าปาเตpะ-ผ9าบาติก' ขายดี, ๑๙) ภาพข>าว: ย>องกpวน: เป�ดงาน, ๒๐) 

กรมเจรจาฯรุกตลาดอาเซียน, ๒๑) 'เบตง'เป�ดตลาดน้ำสระบัวแดง, ๒๒) ดันไทยตีตลาดอาเซียน, ๒๓) พาณิชย+ เดินหน9าขับเคล่ือนเศรษฐกิจ, ๒๔) ภาพชุดโลมาเริงร>า 

@เกาะโลซิน, ๒๕) คอลัมน+: ท9องถ่ินพูด: มาโนช ชูจาด ปลัดทม.เบตง ปรับถนนรองรับสนามบินเบตง, ๒๖) เชียงรายส>งเสริมการจำหน>ายลองกอง ยะลา-

แม>สายเพ่ิมตลาดช>วยเกษตรกร, ๒๗) ตรวจใบอนุญาตแรงงานต>างด9าว ก>อนหมดอายุ31มี.ค.63, ๒๘) รายงานพิเศษ : 'สมุนไพรนางไพร'ผลงานเด็ดส.ป.ก. 

เกษตรแปลงใหญ>สร9างรายได9งาม, ๒๙) ทูตจีน-ภริยาหลงเสน>ห+ผลไม9ไทย จอดรถซ้ือทุเรียน-มังคุด, ๓๐) 'จุรินทร+'ดันเยาวชนใต9 สู>ผู9ประกอบการหน9าใหม>ขายออนไลน+, ๓๑) 

ครึกคร้ืน! 'จุรินทร+'ดันเด็กใต9สร9างแรงบันดาลใจ มุ>งสู>นักขายออนไลน+ต>อยอดธุรกิจ, ๓๒) จุรินทร+ลงพ้ืนชายแดนใต9แก9ปmญหาค9าไทย-มาเลเซีย, ๓๓) 
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'จุรินทร+'ปmqนสมาร+ทโชห>วย3 หม่ืนแห>งท่ัวประเทศ, ๓๔) 'เบลล>า' ท่ึง! ลองรถยนต+ไร9คนขับ สุดว9าว ควบคุมจากกรุงเทพฯ สู> หาดใหญ> ผ>าน 5G ฝZมือ 'เอไอเอส-ม.อ.', ๓๕) 

'กรมเจรจาฯ' เสริมแกร>งผู9ประกอบการ 3 จังหวัดชายแดนใต9ใช9ประโยชน+จากเอฟทีเอ ลุยตลาดอาเซียน, ๓๖) คอลัมน+: ตะลอนเท่ียว: ลงใต9เท่ียวดินแดนด9ามขวานไทย 

'นรา-ยะลา How Are You', ๓๗) กระตุ9นศก.ท>องเท่ียวทันที!เอกชนหนุนรถบัสมาเลเซียเข9าสงขลาและไปต>อจังหวัดอ่ืนได9, ๓๘) 'จุรินทร+' นำทีมลุยส>งออกสินค9าเกษตร, 

๓๙) สสว.ปล้ืมดึงโค9ชอัปเกรดเอสเอ็มอีแตะ3พันคน, ๔๐) เอ็นไอเอช้ี 4 กลุ>มธุรกิจนวัตกรรมโชนแสงในภาคใต9ชายแดน พร9อมจับมือ ศอบต. เร>งปmqนสตาร+ทอัพในพ้ืนท่ี 

หวังบูมเศรษฐกิจ - คุณภาพชีวิตด9วยนวัตกรรม, ๔๑) ขนมไหว9พระจันทร+ทำมือมณฑลเบเกอร่ี, ๔๒) คอลัมน+: สังคมรถยนต+: มิตซูบิชิสนับสนุนยะลามาราธอน, ๔๓) จุรินทร+ 

แนะ ทูตพาณิชย+ เป̀นเซลส+แมน ขายของให9ประเทศ ตัวเองก็ไม>เว9น, ๔๔) 'จุรินทร+'ดันสินค9าบ>งช้ีทางภูมิศาสตร+จดทะเบียน เพ่ิมรายได9ให9ชุมชน, ๔๕) 'จุรินทร+' 

ลงพ้ืนท่ีสงขลา เดินหน9านโยบายผลักดันผลไม9ไทยสู>ผลไม9โลก, ๔๖) ครึกคร้ืน! จุรินทร+ ดันเด็กใต9สร9างแรงบันดาลใจ เป̀นนักขายออนไลน+ ต>อยอดธุรกิจ, ๔๗) นานมาก 32 

ปZ ไก> อูกัส เลิกโง> เสกสวยหล>อให9ซุป'ตาร+หลายยุค, ๔๘) 'จุรินทร+' ตรวจการสร9างด>านสะเดาแห>ง 2 เร>งแก9อุปสรรคการค9าไทย-มาเลย+  และ  ๔๙) ไทยสมายล+ 

ร>วมสนับสนุนผลผลิตของเกษตรกรไทยให9ผู9โดยสารโหลดผลไม9ไทยได9อย>างจุใจเพ่ิมข้ึน 20 กิโลกรัม,  

๗. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลัมน+: เพลินอดีตพิศปmจจุบัน: จ้ิมก9อง(๑), ๒) พัฒนาลายผ9าไทยร>วมสมัยชายแดนใต9, ๓) คอลัมน+: เพลินอดีตพิศปmจจุบัน: จ้ิมก9อง(๑), ๔) 

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร>วมสมัย (สศร.) แถลงข>าวเป�ดตัวผลงานการออกแบบ 

เคร่ืองแต>งกายผ9าไทยในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ+และออกแบบลายผ9าไทยร>วมสมัยชายแดนใต9, ๕) ภาพข>าว: ไหว9พระ, ๖) ภาพข>าว: ไหว9พระ, ๗) 

กริชเช่ือมใจชายแดนใต9วธ.เร>งต>อยอดสู>สินค9าวัฒนธรรม, ๘) 'กริช'เช่ือมใจชายแดนใต9วธ.เร>งต>อยอดสู>สินค9าวัฒนธรรม, ๙) เร่ืองเล>าจากบ9านเรา 4จังหวัดชายแดนใต9, ๑๐) 

'อ9วนบะกุpดเตY' เคร่ืองแน>น หอมซุป ต9นตำรับสุไหงโก-ลก, ๑๑) เยือนแดนใต9'บ9านทรายขาว', ๑๒) คอลัมน+: พระพุทธ, ๑๓) เสาะหา 'เลขเด็ด' จนวันสุดท9าย 

ไหว9ขอจอมปลวก ได9เลขตรงลูกหมู 2 หัว 4 ตา  และ  ๑๔) แม>ทัพภาคท่ี 4 เป̀นประธานพิธีเบิกเนตรพระพุทธไสยาสน+และพระโพธิสัตว+กวนอิม ณ วัดเขากง อ.เมือง 

จ.นราธิวาส,  

๘. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทV ๑) ภาพข>าว: ลงนาม, ๒) คอลัมน+: รายงาน: จากจอร+แดน มุ>งสู>'อิรัก' ภารกิจท9าทายของทูต 'พรพงศ+ กนิษฐานนท+', ๓) 

ขับรถย9อนรอยคนรุ>นปูu จากสิงคโปร+สูเกาะอังกฤษ, ๔) ทริป "แลนด+โรเวอร+" รุ>นคุณปูu ผ>านชายแดนใต9ไปลอนดอน, ๕) 

ประกาศผล10สาวงามภาคใต9เข9ารอบสุดท9ายนางสาวไทย2562, ๖) คณะส่ือมวลชนจากอินโดนีเซีย เข9าพบปะแม>ทัพภาคท่ี 4 ร>วมหารือ สานสัมพันธ+ 

เพ่ิมช>องทางการรับรู9ขยายผลสร9างความเข9าใจสู>สาธารณะ  และ  ๗) พสบ.จชต. จัดการแข>งขันกอล+ฟการกุศล คร้ังท่ี 8 / 2562 หารายได9ช>วยเหลือผู9ได9รับผลกระทบจาก 
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สถานการณ+ความไม>สงบในพ้ืนท่ี จชต.,  

๙. การเยียวยา ๑) เยียวยา 5 แสนครอบครัวอับดุลเลาะ - รัฐเมินฝuายค9านย่ืนกระทู9จ้ีสอบใหม>, ๒) เยียวยาครอบครัว'อับดุลเลาะห+'5แสน ปuวยดับขณะคุมตัว  และ  ๓) 

ศอ.บต.เคาะเยียวยาครอบครัว'อับดุลเลาะ อีซอมูซอ'5 แสนบาท,  

๑๐. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยVสิน ๑) ล>าแนวร>วม-โจรใต9ปล9นทอง85ล9าน มุ>งตัวแสบแกpงปuวน ออก 'รับงาน' ได9ผลตอบแทน 2ทาง, ๒) 

ล>าคู>หูฝาแฝดแกpงโจรใต9, ๓) 1พ.ย.ใช9แอพลงทะเบียนซิม3จชต., ๔) จ>อหมายจับอีก4คน ปล9นทองโยงแกpงยา, ๕) เร>งไขปริศนาคดีโจรใต9ปล9นทอง, ๖) 

ตร.สงขลาประกบ2แนวร>วมรุ>นใหม> ไม>เคยมีคดีติดตัว-ร>วมปล9นร9านทอง, ๗) หลักฐานมัดอีก1-ปล9นทอง แฉฉกมือถือชาวบ9านอำพราง, ๘) 

กอ.รมน.คุมซิมมือถือจว.ชายแดนใต9 ส่ังลงทะเบียนถึง31ต.ค.-ปhองก>อเหตุ, ๙) จับเรือประมงดัดแปลงขนน้ำมันเถ่ือนหม่ืนลิตร, ๑๐) คอลัมน+: ข>าวส้ัน: ยัน จนท.รู9ตัว 17 

คนร9ายปล9นทองใต9, ๑๑) ศาลส่ังจับอีก4มือบ้ึมปuวนกรุง, ๑๒) หมายจับเพ่ิมคดีบ้ึมกรุงพุ>ง 12 คน ท่ีแท9มือส>งระเบิดถูกจับคาด>านโกลก, ๑๓) ภาพข>าว: ทีมปล9นทอง, ๑๔) 

พบอีกหนุ>มแฝด ปล9นทองนาทวี, ๑๕) พบหลักฐาน 3 พ่ีน9องตระกูล "หลำโสะ" ส>อร>วมปล9นทองนาทวี, ๑๖) ออกหมายจับ6โจรปล9นทอง 'ศรีวราห+'ส่ังดูแลพ้ืนท่ีนาทวี, ๑๗) 

คุมผู9ต9องหาส>งระเบิดให9บ้ึมหน9ากลาโหมฝากขัง ไร9ประกันส>งเรือนจำทุ>งสองห9อง, ๑๘) จับเรือประมงลอบขายน้ำมันเถ่ือนกลางทะเลอ>าวไทยกว>า1หม่ืนลิตร, ๑๙) 

ลุยตรวจปuาละเมาะ!'ตม.ปmตตานี'รวบหนุ>มเขมรลอบเข9าเมือง, ๒๐) แฉปล9นทองนาทวีเอ่ียว'BRN' คาดของกลางอยู>มาเลเซีย, ๒๑) 'บ๊ิกปู'เตรียมจ้ีคดีปล9นทองนาทวี 

จ>อออกหมายจับอีก5ราย, ๒๒) 'ศรีวราห+'จ>อลงพ้ืนท่ีสอบหลักฐานปล9นทองนาทวี เตรียมออกหมายจับเพ่ิมอีก, ๒๓) กอ.รมน.-

กสทช.เพ่ิมช>องทางลงทะเบียนซิมการ+ดชายแดนใต9, ๒๔) ผบ.ตร.เผยยังไม>ตัดประเด็นปล9นร9านทอง โยงกลุ>มผู9ก>อการร9าย, ๒๕) เป�ดปฏิบัติการปล9นทองนาทวี 

หาทุนแบ>งแยกชายแดนใต9, ๒๖) ส่ังขัง'5ทหาร'ถ9าผิด-ไล>ออก ยกพวกตีกับ'นักการเมือง', ๒๗) พยานช้ีตัว-ฝากขังผู9ต9องหาบ้ึมปuวนกรุง, ๒๘) 'ศรีวราห+'บ้ีคดีปล9นทองนาทวี-

หมายจับ6รายหลักฐานแน>น  และ  ๒๙) พล.ท.พรศักด์ิ พูลสวัสด์ิ มทภ.4 /ผอ.รมน.ภาค 4 เป̀นประธาน การประชุมช้ีแจงสร9างความเข9าใจนโยบาย 

ของภาครัฐในการจัดต้ังและปฏิบัติงานของ ชป.กร.,  

๑๑. การศึกษา ๑) ภาพข>าว: พอช.มอบคอมพิวเตอร+มือสอง, ๒) ภาพข>าว: เลาะโชว+รูม: กองทุน, ๓) ภาพข>าว: เป�ดงาน, ๔) ม.อ.ปmตตานีจัดใหญ>งานวันวิชาการ 

ดึง3นักตบสาวทีมชาติร>วมสร9างแรงบันดาลใจ, ๕) ภาพข>าว: เป�ดงาน, ๖) 'องคมนตรี'ตรวจเย่ียมโรงเรียนราชประชานุเคราะห+41, ๗) คณะมนุษยศาสตร+ฯ ม.อ.ปmตตานี 

ร>วมกับมูลนิธิเกาหลี และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ KOREAN STUDIES WORKSHOP FOR NON-KOREAN 

EDUCATORS 2019, ๘) พลโท พรศักด์ิ พูลสวัสด์ิ แม>ทัพภาคท่ี 4 พร9อมด9วย หัวหน9าส>วนราชการ ข9าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ชมรมแม>บ9านและประชาชนจิตอาสา 
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เฝhารับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ9าน9องนางเธอ เจ9าฟhาจุฬาภรณวลัยลักษณ+ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  และ  ๙) องคมนตรี ลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียม 

ติดตามผลการดำเนินงาน และเป�ดอาคารละหมาดหญิงโรงเรียนราชประชานุเคราะห+ 40 จังหวัดปmตตานี,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต5อสถานการณV จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกท่ีมีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๑.๒๘ ในสัปดาห+ท่ีแล9ว 

(๒๔ - ๓๐ ส.ค. ๖๒) เป̀น ๒.๓๓ ในสัปดาห+น้ี ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ เพ่ิมข้ึน 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต5างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๓๑ ส.ค. ๖๒ – ๖ ก.ย. ๖๒ 

    สัปดาห+น้ี ไม>พบรายงานเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9ในส่ือต>างประเทศและส่ือในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงสอดคล9องกับส่ือในประเทศท่ีมีรายงานเก่ียวกับจชต.ลดลง 

โดยเฉพาะเหตุร9ายรายวัน  
 


