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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช>วงวันท่ี ๔-๑๐ ม.ค. ๖๓ พบว>า มีข>าวเชิงบวก ๑๓๓ ข>าว จากท่ีมี ๗๒ 

ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๘ ธ.ค. ๖๓-๓ ม.ค. ๖๓) ในส>วนของข>าวเชิงลบท่ีเก่ียวข9องกับ จชต. มีข>าวเชิงลบ ๕๗ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๕๑ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๘ ธ.ค. 

๖๓-๓ ม.ค. ๖๓)  

          ประเด็นเชิงลบ ได*แก: 

๑) อาชญากรรมในพ้ืนท่ี: คนร9ายขับกระบะยิงชาวบ9าน 'บาเจาะ' ดับ คาดสร9างสถานการณ+-ขัดแย9งธุรกิจ   

๒) เหตุร*ายรายวัน: ควบป[คอัพยิงใส>ป\อมหน9าค>ายป[เหล็ง รับ ๑๖ ป̂ปล9นป_น 

๓) สิทธิมนุษยชน: ก>อน 'ว่ิงไล>ลุง' นศ.PerMAS เผย ทหารเข9าถามข9อมูลกับแม> เช็คเคยร>วมแฟลชม็อบ 'ไม>ถอยไม>ทน' หรือไม> 

๔) กระบวนการยุติธรรม: Man of the Year 2019 คณากร เพียรชนะ 'คืนคำพิพากษาให9ผู9พิพากษาคืนความเปvนธรรมให9ประชาชน' 

๕) การเมือง: ๑) 'ทวี' ช้ีทางออกในการแก9ไฟใต9 ปwญหาอาจจะอยู>ท่ี 'ภาวะผู9นำ', ๒) ๑๖ ป̂ไฟใต9...เม่ือกลไกสภาขึงขัง ระวังเปvน'จุดตาย'รัฐบาลลุงตู>, ๓) เอาแล9ว! 

กมธ.กฎหมาย สภาฯ เรียก '๔ ผบ.ทบ.' แจง หลัง 'บุรินทร+' ซัดทอด ไล>จับ นักกิจกรรม, ๔) ฝ�ายค9านล็อคเป\าถล>มงบกลาง-กห. ซุกเบ้ียเล้ียงดับไฟใต9 ๔ พันล9าน? และ ๘) 

เดลินิวส+: เด็กยุคใหม>สะท9อนความจริง 

          ประเด็นข:าวเชิงบวก ได*แก:  

๑) การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทV: ตัวแทนครู-นักเรียนชายแดนใต9 เข9าพบ'บ๊ิกตู>'ทำเนียบรัฐบาลในโอกาสวันเด็ก-วันครู  

๒) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) เบตงคึกคักนักท>องเท่ียวมาเลย+-สิงคโปร+, ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสนับสนุน หลักสูตรภาษามลายูสู>ตลาดแรงงาน และ 

๓) รายงาน: 'ศอ.บต.'เร>งดันหลังเกษตรกรชายแดนใต9 ให9พ9นวิกฤตราคายางด่ิงเหว '๔ โลฯ ๑๐๐' 

๓) ทุจริตคอรัปช่ัน: อธิบดีป�าไม9ต้ังสอบข9อเท็จจริง เลิกจ9าง จนท.พิทักษ+ป�ายะลา 

๔) การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยVสิน: ๑) 'มทภ.๔' หวังดับไฟใต9ได9 ใช9ความจริง-ลดเง่ือนไข, ๒) เป[ดแผนประทุษกรรมปล9นป[ค อัพยิงถล>ม ค>ายป[เหล็ง, ๓) 'ตม.ปwตตานี' 

ตรวจเข9มพ้ืนท่ี รวบเมียนมาหลบหนีเข9าเมือง, ๔) มท.๒ ลุยตรวจเย่ียม-ให9กำลังใจ อส.ชายแดนใต9, ๕) มภท.๔ ส่ังลุยกวาดล9าง! แก�งมอดไม9เหิม รุกป�า สงวนฯ ยะลาเสียหาย 

๔๐ ไร> และ ๖) เร>งไล>ล>า '๑๙ โรฮิงญา' แหกศูนย+กักตัวตม.สงขลา ล>าสุดจับได9แล9ว ๑ คน  
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๕) ยาเสพติด: ๑) ทัพภาค ๔ เดินหน9าแก9ปwญหายาเสพติดในสตูล, ๒) 'บ๊ิกป\อม' ขึงขังยันยึด กม. ฟwนฉับตำรวจโยงยาเสพติดต9องให9ออก, ๓) ออกจากคุกมา หมาดๆ! 

หนุ>มซุกยาบ9า ๒ พันเม็ด สารภาพหาเงิน ซ้ือรถเก�ง และ ๕) บุกทลายโกดังบุหร่ีไฟฟ\ารายใหญ> ยึดของกลางมูลค>า ๕ ล9านบาท 

         จากสถานการณ+ข>าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกท่ีมีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๐.๗๑ ในสัปดาห+ 

ท่ีแล9ว (๒๘ ธ.ค. ๖๓-๓ ม.ค. ๖๓) เปvน ๑.๓๖ ในสัปดาห+น้ี  

 ในส:วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต:างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช:วงวันท่ี ๔–๑๐ ม.ค. ๖๓ ดังน้ี 

          การหลบหนีของผู9ต9องหาชาวโรฮิงญา ๑๙ คนจากสถานท่ีควบคุมตัวตำรวจตรวจคนเข9าเมือง อ.สะเดา จ.ว.ส.ข. เม่ือวันท่ี ๘ มกราคม เปvนประเด็นท่ืส่ือมวลชน

ต>างประเทศสนใจ และ รายงานมากท่ีสุดในประเด็นเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9  เน่ืองด9วยประเด็นผู9อพยพชาวโรฮิงญาเปvนประเด็นสากลท่ีถูกจับตา และ เปvนปwญหา

ระดับโลก ท้ังน้ิส่ือท่ีรายงานประเด็นน้ีประกอบด9วยสำนักข>าว Reuters, Straits Times ส่ือสิงคโปร+ และ ส่ือมาเลเซียหลายแห>ง 

          Benarnews.org หยิบงานวิจัยของนักวิชาการในประเทศสิงคโปร+ ประจำวิทยาลัยนานาชาติศึกษา เอส ราชา รัตนัม แห>งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง 

เก่ียวกับทิศทางการพูดคุยเพ่ือสันติสุขใน จชต. มารายงาน โดยระบุ ว>า "แนวโน9มในประเด็นท่ียังคงมีปwญหาต>อเน่ือง ระหว>างรัฐบาลไทย และ ขบวนการแบ>งแยกดินแดน  

บีอาร+เอ็น คงเปvนประเด็นท่ีกลุ>มบีอาร+เอ็นเรียกร9องให9มีประชาคมนานาชาติเข9าสังเกตการณ+ร>วมในการพูดคุยฯ กับรัฐบาลไทยด9วย" พร9อมกับช้ีว>า หากบีอาร+เอ็นไม>เข9าร>วม

โต�ะเจรจา ก็ยากท่ีจะเห็นความคืบหน9าของกระบวนการสร9างสันติสุข  

       ส่ือมาเลเซียรายงานว>า มัสยิดกรือเซะแหล>งท>องเท่ียวทางประวัติศาสตร+ท่ีได9รับความนิยมในหมู>นักท>องเท่ียวมาเลเซียมากเปvนลำดับต9นๆ 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

3 

๒. ผลการวิเคราะหVสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธV ประจำวันท่ี ๔–๑๐ ม.ค. ๖๓ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข:าวเชิงบวก และประเด็นข:าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันท่ี ๔-๑๐ ม.ค. ๖๓ มีข>าวเชิงบวก (เส9นทึบสีเขียว) ๑๓๓ ข>าว จากท่ีมี ๗๒ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๘ ธ.ค. ๖๓-๓ ม.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ เพ่ิมข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบท่ีเก่ียวข9องกับ จชต. (เส9นทึบสีแดง) มีข>าวเชิงลบ ๕๗ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๕๑ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๘ 

ธ.ค. ๖๓-๓ ม.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงท่ี 
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๒.๒ ค:าสัดส:วนระหว:างข:าวเชิงบวก และข:าวเชิงลบ 

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

วัน/เดือน/ปe จำนวนข:าวเชิงบวก (1) จำนวนข:าวเชิงลบ (2) ค:าสัดส:วน (3)=(1)/(2) 

2019-12-28 7 8 0.88 

2019-12-29 10 8 1.25 

2019-12-30 9 7 1.29 

2019-12-31 11 7 1.57 

2020-01-01 10 2 5 

2020-01-02 6 9 0.67 

2020-01-03 19 10 1.9 

 10.29 7.29 1.41 

2020-01-04 13 4 3.25 

2020-01-05 10 8 1.25 

2020-01-06 17 9 1.89 

2020-01-07 37 4 9.25 

2020-01-08 19 4 4.75 

2020-01-09 20 13 1.54 

2020-01-10 17 15 1.13 

 19 8.14 2.33 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ:งเล็ง ในช:วงวันท่ี ๔ – ๑๐ ม.ค. ๖๓ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ไม>มีข>าวเชิงบวก และข>าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยฯ ท้ังในช>วงวันท่ี ๔-๑๐ ม.ค. ๖๓ และในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๘ ธ.ค. ๖๓-๓ ม.ค. ๖๓)  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันท่ี ๔-๑๐ ม.ค. ๖๓ มีข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๑ ข>าว จากท่ีมี ๓ ข>าว ในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๘ ธ.ค. ๖๓-๓ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำ

ค>อนข9างคงท่ี ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ควบป[คอัพยิงใส>ป\อมหน9าค>ายป[เหล็ง รับ ๑๖ ป̂ปล9นป_น  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันท่ี ๔-๑๐ ม.ค. ๖๓ มีข>าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๗ ข>าว จากท่ีมี ๒ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๘ ธ.ค. ๖๓-๓ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงท่ี ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีข>าวเชิงลบ ๓๘ ข>าว ในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๘ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๘ ธ.ค. ๖๓-๓ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ เพ่ิมข้ึน ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> 'บ๊ิกตู>' ประชุม ครม.สัญจรนราธิวาส 20-21 ม.ค.น้ี  ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) 'ทวี' ช้ีทางออกในการแก9ไฟใต9 ปwญหาอาจจะอยู>ท่ี 

'ภาวะผู9นำ', ๒) 16 ป̂ไฟใต9...เม่ือกลไกสภาขึงขัง ระวังเปvน'จุดตาย'รัฐบาลลุงตู>, ๓) เอาแล9ว! กมธ.กฎหมาย สภาฯ เรียก '4 ผบ.ทบ.' แจง หลัง 'บุรินทร+' ซัดทอด ไล>จับ 

นักกิจกรรม, ๔) คอลัมน+ อ�อด เทอร+โบ ดับเคร่ืองชน: 16 ป̂ไฟใต9หมดไป 3 แสนกว>าล9าน, ๕) 16 ป̂ไฟใต9...เด็กกำพร9า 7 พัน เหตุรุนแรงทะลุ 1 หม่ืนคร้ัง กับข9อกังขาซุกงบ!, 

๖) ฝ�ายค9านล็อคเป\าถล>มงบกลาง-กห. ซุกเบ้ียเล้ียงดับไฟใต9 4 พันล9าน?, ๗) ว่ิงไล>ลุง : กมธ.กฎหมายฯ เรียก 4 นายพล คสช. แจงปมละเมิดสิทธิ นักกิจกรรมการเมือง 

พร9อมเป[ดให9คน “ว่ิงไล>ลุง” ร9องเรียนหากถูกสกัด และ ๘) เดลินิวส+: เด็กยุคใหม>สะท9อนความจริง 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยVสิน 

 
ในช>วงวันท่ี ๔-๑๐ ม.ค. ๖๓ มีข>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๑๙ ข>าว จากท่ีมี ๑๒ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๘ ธ.ค. ๖๓-๓ ม.ค. ๖๓)  ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงท่ี  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีข>าวเชิงลบ ๕ ข>าว ในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๑๔ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๘ ธ.ค. ๖๓-๓ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ลดลง ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) 'มทภ.4' หวังดับไฟใต9ได9 ใช9ความจริง-ลดเง่ือนไข, ๒) เป[ดแผนประทุษกรรมปล9นป[ค อัพยิงถล>ม ค>ายป[เหล็ง, ๓) 'ตม.ปwตตานี' 

ตรวจเข9มพ้ืนท่ี รวบเมียนมาหลบหนีเข9าเมือง, ๔) มท.2 ลุยตรวจเย่ียม-ให9กำลังใจ อส.ชายแดนใต9, ๕) มภท.4 ส่ังลุยกวาดล9าง! แก�งมอดไม9เหิม รุกป�า สงวนฯ ยะลาเสียหาย 

40 ไร>, ๖) เร>งไล>ล>า '19โรฮิงญา' แหกศูนย+กักตัวตม.สงขลา ล>าสุดจับได9แล9ว 1 คน และ ๗) ทวงคืนผืนป�านราธิวาส! รุกตัดไม9เขตป�าไม9 ถาวรต9นแม>น้ำสายบุรีกว>า 30 ไร> 

ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) มาเลฯ จับเพ่ิม 1 โรฮิงญา! หนีศูนย+กักตัวสงขลา อีก 17 รายยังไร9ร>องรอย, ๒) จ้ี กอ.รมน. แจงคดี 'อับดุลเลาะ' และ ๓) ป̂ 2563 ถ9า กอ.รมน.ภาค 

4 ส>วนหน9ายังไม>ปรับแผน 'ไฟใต9' ก็ยังจะโชนแสงต>อไปอีกยาวนาน 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันท่ี ๔-๑๐ ม.ค. ๖๓ มีข>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๖ ข>าว จากท่ีมี ๑๘ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๘ ธ.ค. ๖๓-๓ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ เพ่ิมข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข>าวเชิงลบ ๓ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๑ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๘ ธ.ค. ๖๓-๓ ม.ค. ๖๓) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงท่ี ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) เบตงคึกคักนักท>องเท่ียวมาเลย+-สิงคโปร+, ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสนับสนุน 

หลักสูตรภาษามลายูสู>ตลาดแรงงาน, ๓) ชาวบ9านปลูกแตงโมขายสร9างรายได9, ๔) รายงานพิเศษ: กลุ>มเกษตรกรบ9านทรายขาว แปรรูป 'ส9มแขก' ตอบโจทย+ลูกค9า, ๕) 

นักธุรกิจปwตตานีช้ีวางแผนรับปwญหา, ๖) 'ม.นราธิวาส' พัฒนามะพร9าว จว.ใต9, ๗) งานจักสาน'วานีตา'คราฟท+ไทยเจาะเทรนด+โลก กับไอเท็มแต>งบ9าน - แฟชัน 4 สไตล+, ๘) 

สสท.ลุยต้ังสันนิบาตสหกรณ+จว., ๙) ผลการดำเนินงานโครงการประกันรายได9เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะท่ี 1 และ ๑๐) รายงาน: 'ศอ.บต.'เร>งดันหลังเกษตรกรชายแดนใต9 

ให9พ9นวิกฤตราคายางด่ิงเหว '4โลฯ100' ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> รายงาน: 'ยาง4โลฯ100' ไม>ดรามา ลืมซะ! สัญญา 65บ./กก.'ทำได9จริง ทำทันที'  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันท่ี ๔-๑๐ ม.ค. ๖๓ มีข>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๘ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๑๑ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๘ ธ.ค. ๖๓-๓ ม.ค. ๖๓ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ เพ่ิมข้ีนเล็กน9อย ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด มีข>าวเชิงลบ ๔ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากท่ีไม>มีข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๒๘ ธ.ค. ๖๓-๓ ม.ค. ๖๓) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงท่ี ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ทัพภาค 4 เดินหน9าแก9ปwญหายาเสพติดในสตูล, ๒) ผู9การสงขลาต้ัง กก.2 ชุดสอบ ตร. 

ยักยอกของกลางยาไอซ+, ๓) 'บ๊ิกป\อม' ขึงขังยันยึด กม. ฟwนฉับตำรวจโยงยาเสพติดต9องให9ออก, ๔) ออกจากคุกมาหมาดๆ! หนุ>มซุกยาบ9า 2 พันเม็ด สารภาพหาเงิน ซ้ือรถเก�ง 

และ ๕) บุกทลายโกดังบุหร่ีไฟฟ\ารายใหญ> ยึดของกลางมูลค>า 5 ล9านบาท ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> จ้ีสอบ ตร.จับ'ไอซ+'อมของกลางมโหฬารกว>า 600 ล.  
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

            ในช>วงวันท่ี ๔–๑๐ ม.ค. ๖๓ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ได9แก> ก>อน 'ว่ิงไล>ลุง' นศ.PerMAS เผย ทหารเข9าถามข9อมูลกับแม> เช็คเคยร>วมแฟลชม็อบ 

'ไม>ถอยไม>ทน' หรือไม>  

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

           ในช>วงวันท่ี ๔–๑๐ ม.ค. ๖๓ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

           ในช>วงวันท่ี ๔–๑๐ ม.ค. ๖๓ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปwญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

           ในช>วงวันท่ี ๔–๑๐ ม.ค. ๖๓ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส:งผลกระทบต:อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต:อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส:งผลกระทบต:อการรับรู* 
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*หมายเหตุ ประเด็นเชิงลบค:าเปuนลบ 

ประเด็นข:าวเชิงลบ 

๑. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) คนร9ายขับกระบะยิงชาวบ9าน'บาเจาะ'ดับ คาดสร9างสถานการณ+-ขัดแย9งธุรกิจ  และ  ๒) ประกบยิงดับพ>อค9าท่ีบาเจาะ  

๒. เหตุร*ายรายวัน ควบป[คอัพยิงใส>ป\อมหน9าค>ายป[เหล็ง รับ 16 ป̂ปล9นป_น  

๓. กระบวนการยุติธรรม Man of the Year 2019 คณากร เพียรชนะ 'คืนคำพิพากษาให9ผู9พิพากษาคืนความเปvนธรรมให9ประชาชน'  

๔. สิทธิมนุษยชน ก>อน 'ว่ิงไล>ลุง' นศ.PerMAS เผย ทหารเข9าถามข9อมูลกับแม> เช็คเคยร>วมแฟลชม็อบ 'ไม>ถอยไม>ทน' หรือไม>  

๕. การเมือง ๑) ส.ส.ฟ\อง จนท.รัฐไม>เข9าข>ายแทรกแซงหน9าท่ี บรรทัดฐานจากศาล รธน., ๒) 'ทวี' ช้ีทางออกในการแก9ไฟใต9 ปwญหาอาจจะอยู>ท่ี 'ภาวะผู9นำ', ๓) 

16ป̂ไฟใต9...เม่ือกลไกสภาขึงขัง ระวังเปvน'จุดตาย'รัฐบาลลุงตู>, ๔) เอาแล9ว! กมธ.กฎหมาย สภาฯ เรียก '4 ผบ.ทบ.' แจง หลัง 'บุรินทร+' ซัดทอด ไล>จับนักกิจกรรม, ๕) 

คอลัมน+ อ�อด เทอร+โบ ดับเคร่ืองชน: 16 ป̂ไฟใต9หมดไป 3 แสนกว>าล9าน, ๖) บทความพิเศษ : การแก9ไขปwญหาจังหวัดชายแดนภาคใต9, ๗) 

ศูนย+ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน ประมวลสถานการณ+คุกคามสิทธิฯ'ว่ิงไล>ลุง', ๘) 'ช>อ'ข9องใจ!สวมเส้ือว่ิงไล>ลุงเข9าสภาไม>ได9 เล็งง9างปาก'กอ.รมน.', ๙) 

พท.จัด2ทีมซักฟอกถล>ม2ปมใหญ>, ๑๐) พท.แบ>ง2ทีม-ลุยซักฟอก2ปมใหญ>!, ๑๑) 16 ป̂ไฟใต9...เด็กกำพร9า 7 พัน เหตุรุนแรงทะลุ 1 หม่ืนคร้ัง กับข9อกังขาซุกงบ!, ๑๒) 16 
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ป̂ไฟใต9...ระวังเปvน"จุดตาย"รัฐบาลลุงตู>, ๑๓) รูป ว่ิง ไล> ลุง นวัตกรรม การเมือง ออกไป ออกไป, ๑๔) รูป ว่ิง ไล> ลุง นวัตกรรม การเมือง ออกไป ออกไป, ๑๕) 

ฝ�ายค9านล็อคเป\าถล>มงบกลาง-กห. ซุกเบ้ียเล้ียงดับไฟใต9 4 พันล9าน?, ๑๖) อาการ ผงาดข้ึน จากกิจกรรม 'ว่ิง ไล> ลุง' เผชิญหน9า ท9าทาย, ๑๗) 

'ว่ิงไล>ลุง'พร่ึบ34จว.วิษณุโต9ได9งบลับเดือนละล9าน, ๑๘) สภาผ>านงบกลาโหม หลังฝ�ายค9านรุมถล>มเรือดำน้ำ-ไฟใต9, ๑๙) ว่ิงไล>ลุง : กมธ.กฎหมายฯ เรียก 4 นายพล คสช. 

แจงปมละเมิดสิทธินักกิจกรรมการเมือง พร9อมเป[ดให9คน “ว่ิงไล>ลุง” ร9องเรียนหากถูกสกัด, ๒๐) 16ป̂ไฟใต9..เม่ือกลไกสภาขึงขัง ระวังเปvน'จุดตาย'รัฐบาล, ๒๑) สัญญาณ 

ขาลง ประยุทธ+ พลังประชารัฐ มกราคม 2563, ๒๒) การยุทธ+ การเมือง การเมือง ใน'สมรภูมิ'ใหญ> ปริมาณ คุณภาพ, ๒๓) กรณี ว่ิงไล>ลุง พ้ืนท่ี การเมือง 'ใหม>' ในโฉม 

สุขภาพ, ๒๔) เรียก'นายกฯ-3บ๊ิกคสช.' แจงคำส่ังจับนักกิจกรรม, ๒๕) คอลัมน+ สบายๆสไตล+ไมตรี: ว่ิงไล>ลุงกับว่ิงเชียร+ลุง, ๒๖) จดหมายถึงเดลินิวส+, ๒๗) คอลัมน+: 

ในประเทศ: ก9าวคนละก9าว, ๒๘) เดลินิวส+: เด็กยุคใหม>สะท9อนความจริง, ๒๙) เดลินิวส+: เด็กยุคใหม>สะท9อนความจริง  และ  ๓๐) คอลัมน+ จดหมายถึงเดลินิวส+  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. การช:วยเหลือประชาชน ๑) 'บ๊ิกตู>'น่ังผู9บัญชาการ ต้ังศูนย+แก9วิกฤติภัยแล9ง, ๒) 'บ๊ิกตู>'น่ังผู9บัญชาการ แก9ปwญหาวิกฤติน้ำ-ภัยแล9ง, ๓) คอลัมน+ ฅนปนข>าว: 

ลุยเจาะบ>อบาดาล  และ  ๔) 'กปน.'ขอเจาะบ>อบาดาลใน4พ้ืนท่ีใช9น้ำผลิตประปา,  

๒. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) จัดใหญ>งานวันเด็กป̂2563คึกคัก, ๒) 'เลียงโต�ะจีน'กับการควบคุมชาวจีน ในกรุงเทพฯ สมัยรัชกาลท่ี 5, ๓) วันเด็ก, ๔) ถูกทุกข9อ, ๕) 

เยาวชนเข9าค>ายพหุวัฒนธรรม, ๖) เยาวชนเข9าค>ายพหุวัฒนธรรม  และ  ๗) คอลัมน+ เร่ืองเก>าเล>าสนุก: คร้ังแรกใน ๑๖๐ ป̂ท่ีกรุงเทพฯ ถูกโจมตี! 

ถล>มด9วยระเบิดทางอากาศ!!,  

๓. กีฬา ๑) เจาะกติกาชิงบัลลังก+สมาคมบอลไทย, ๒) เดอะซันเกมส+, ๓) จับตา'อุตสาหกรรมกีฬา'ป̂63, ๔) ฮอตนิวส+: 'คิง เพาเวอร+' แจกฟุตบอลกว>าแสนลูกวันเด็กป̂ 63, 

๕) กุนซือสงขลาเช่ือทีมดีพอลุ9นแชมป¤โซนใต9, ๖) ป_นใหญ>ใช9อุ>น3นัดวัดฝ̂เท9า, ๗) 'บ๊ิกก9อง'ลุยงานกีฬาป̂63 ดันทัพไทยคว9าชัยโอลิมป[กเกมส+  และ  ๘) คิง เพาเวอร+ 

ส>งความสุข กระจายความสนุกท่ัวไทย!!! แจกลูกฟุตบอลกว>าแสนลูก รับวันเด็กแห>งชาติป̂ 63,  

๔. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) รอบร้ัวท่ัวท9องถ่ินไทย, ๒) รอบร้ัวท่ัวท9องถ่ินไทย, ๓) กับแกล9มการเมือง: วันเด็ก, ๔) ชีพจรท่ัวไทย, ๕) 

'ป[ดทอง'9ป̂ดันศก.ชุมชน2.6พันล., ๖) คอลัมน+ ชีพจรท่ัวไทย, ๗) ทางคนทางข>าว: เย่ียมผู9เล้ียงโคเน้ือตากใบ, ๘) นักท>องเท่ียวชมไทยเลิกใช9'ถุงพลาสติก', ๙) 

นักท>องเท่ียวชมไทยเลิกใช9'ถุงพลาสติก', ๑๐) ศอ.บต.-วิสาหกิจสุขภาพชุมชน สร9างอาชีพสตรีจว.ชายแดนใต9, ๑๑) 'พ>อเมืองนราธิวาส' สร9างความสุขป̂ใหม> ชูผู9สูงอายุเปvน 
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'ปูชนียบุคคล', ๑๒) ข>าวภูมิภาค : 6 มกราคม 2563, ๑๓) รักษ+เกษตร : ระบบเกษตรผสมผสานเปvนอย>างไร, ๑๔) ลมหนาว'หิมาลัย'ปกคลุม 'เหนือ'อุณหภูมิลด1-2องศาฯ, 

๑๕) สคร.12 สงขลา เฝ\าระวังโรคปอดอักเสบจากเช้ือไวรัส เตรียมพร9อมป\องกันโรคทุกช>องทางเข9า-ออกประเทศ, ๑๖) สคร.12 สงขลา เฝ\าระวัง 'โรคปอดอักเสบ' 

ป\องกันทุกช>องทางเข9า-ออก, ๑๗) DTACมาแล9วรายท่ีสอง รับเอกสารประมูล5G, ๑๘) TRUEล่ันร>วมประมูล5Gแน>นอน แย9มสนใจเข9าชิงคล่ืน2600MHz, ๑๙) ทีโอที-

CATรับเอกสารประมูล5G 'ADVANC' เปvนรายท่ี 5 เล็งมา 14 ม.ค.น้ี  และ  ๒๐) ศอ.บต.-วิสาหกิจสุขภาพชุมชน สร9างอาชีพสตรีจว.ชายแดนใต9,  

๕. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทV ๑) คอลัมน+: สรุปข>าวในประเทศ: ส.ค.ส.เด็กๆ ถึงลุงตู>-ขออย>าวีน โอดบ9านไม>มีเงิน 'ยาง' ราคาตก, ๒) 

บางเท่ียวดีบางทีร9าย: แทนไท การเดินทางไม>มีคำนิยาม, ๓) คอลัมน+ บุ�กสโตร, ๔) คอลัมน+ ไหลตามโลก, ๕) คอลัมน+ บุ�กสโตร, ๖) 'บ๊ิกตู>'อ9อน3จว.ใต9-ยันรัฐบาลดูแลทุกคน, 

๗) 'บ๊ิกตู>'ขอบคุณ!ทุกคนแสดงความเสียใจหลัง'บิดา'เสียชีวิต, ๘) เด็กไทยส>งส.ค.ส.ป̂ใหม>อวยพร'ลุงตู>' ขออย>าวีน-ใจร9อน, ๙) ตัวแทนครู-นักเรียนชายแดนใต9 

เข9าพบ'บ๊ิกตู>'ทำเนียบรัฐบาลในโอกาสวันเด็ก-วันครู, ๑๐) เด็กไทยส>ง ส.ค.ส.อวยพรนายกฯ บอกรักนะลุงตู> ขออย>าวีน-ใจร9อน, ๑๑) เด็กท่ัวไทยส>ง 'สคส.' อวยพร 'ลุงตู>' 

ขอให9ต>อสู9กับส่ิงเลวร9าย บอกนายกฯ อย>าใจร9อน  และ  ๑๒) 'ประยุทธ+'ขอบคุณทุกคนแสดงความเสียใจหลังบิดาเสียชีวิตวอนทุกฝ�ายประหยัดใช9น้ำ,  

๖. การศึกษา ๑) ดีเดย+ใช9หลักสูตรพ้ืนฐานใหม>ป̂65, ๒) ใช9จริงหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานป̂65, ๓) สพฐ. ดีเดย+ใช9หลักสูตรข้ันพ้ืนฐานใหม>ป̂ 65, ๔) กสศ. 

เดินหน9าช>วยเด็กอนุบาลยากจนพิเศษ 1.5 แสนคนท่ัวประเทศ, ๕) นำร>องใช9หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหม> 6จังหวัดก>อนใช9จริงท้ังปท.ป̂65, ๖) กสศ. ขอบคุณ กมธ. 

คืนงบ 1.9 พันล9าน ช>วยเด็กเส่ียงหลุดนอกระบบ 9 แสนคน, ๗) ร>างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….  และ  ๘) 'ณัฏฐพล' จ้ีใช9หลักสูตรใหม>ป̂ 65-

เน9นฐานสมรรถนะ,  

๗. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) เบตงคึกคักนักท>องเท่ียวมาเลย+-สิงคโปร+, ๒) เบตงคึกคักนักท>องเท่ียวมาเลย+-สิงคโปร+, ๓) ไทยสมายล+'Upcycling', ๔) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสนับสนุน หลักสูตรภาษามลายูสู>ตลาดแรงงาน, ๕) ชาวบ9านปลูกแตงโมขายสร9างรายได9, ๖) ชาวบ9านปลูกแตงโมขายสร9างรายได9, ๗) 

'คมนาคม'เร>งเบิกจ>ายงบป̂63 กระตุ9นลงทุนหนุนเศรษฐกิจ, ๘) ศิลปะวัฒนธรรม: จักสานไทย เทรนด+ระดับโลก, ๙) ไทยสมายล+เป[ดตัวสินค9าโครงการ Upcycling the Sky 

สานต>อแนวคิด 'ไทยสมายล+ รักษ+โลก' ร>วมเติมรอยย้ิมสู>ความย่ังยืน, ๑๐) รายงานพิเศษ: กลุ>มเกษตรกรบ9านทรายขาว แปรรูป 'ส9มแขก' ตอบโจทย+ลูกค9า, ๑๑) 

นักธุรกิจปwตตานีช้ีวางแผนรับปwญหา, ๑๒) รายงานพิเศษ: กลุ>มเกษตรกรบ9านทรายขาว แปรรูป 'ส9มแขก' ตอบโจทย+ลูกค9า, ๑๓) 'ม.นราธิวาส' พัฒนามะพร9าวจว.ใต9, ๑๔) 

'ม.นราธิวาส' พัฒนามะพร9าวจว.ใต9, ๑๕) ข>าวสดท่ัวไทย: สงขลา-จับหนีภาษี, ๑๖) พัฒนามะพร9าว, ๑๗) ภาพข>าว: พัฒนามะพร9าว, ๑๘) 

งานจักสาน'วานีตา'คราฟท+ไทยเจาะเทรนด+โลก กับไอเท็มแต>งบ9าน - แฟชัน 4 สไตล+, ๑๙) สสท.ลุยต้ังสันนิบาตสหกรณ+จว., ๒๐) TPCH ต้ังเป\าป̂น้ี 
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รายได9โตต>อเน่ืองจากป̂62 เหตุโรงไฟฟ\าชีวมวลและโรงไฟฟ\าขยะ 59 เมกฯ COD หนุน, ๒๑) ผลการดำเนินงานโครงการประกันรายได9เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะท่ี 1, 

๒๒) รมว.แรงงาน นำคณะ เข9าพบนายกฯ ประชาสัมพันธ+ภารกิจบัณฑิตแรงงานสู>ความม่ันคงชายแดนใต9, ๒๓) ส>งเสริมปลาเล้ียงง>ายใช9'ตลาดนำการผลิต''มีศักด์ิ 

ภักดีคง'ชูทิศทางประมงไทยป̂ 63  และ  ๒๔) รายงาน: 'ศอ.บต.'เร>งดันหลังเกษตรกรชายแดนใต9 ให9พ9นวิกฤตราคายางด่ิงเหว'4โลฯ100',  

๘. ทุจริตคอรVรัปช่ัน ๑) อธิบดีป�าไม9ต้ังสอบข9อเท็จจริง เลิกจ9างจนท.พิทักษ+ป�ายะลา, ๒) ทส.ส่ังต้ังกก.สอบเรียกเงินเข9าทำงาน, ๓) ข>าวส้ัน: 

สอบเจ9าหน9าท่ีป�าไม9เรียกเงินแลกเข9าทำงาน, ๔) อธิบดีป�าไม9 ส่ังสอบปมอดีตลูกจ9างโวยถูกปลด ข้ีขัดแย9งในหน>วยงาน, ๕) ชาวบ9านร>วมสอบทุจริตรัฐมากข้ึน, ๖) 

ปลัดทส.ต้ังกก.สอบปมลูกจ9างป�าไม9ร9องเลิกจ9างไม>เปvนธรรม เป[ดช>องรีดเงินแลกรับเข9าทำงาน, ๗) 'จตุพร'เผยอธิบดีป�าไม9ต้ังกก.สอบจนท.เรียกเงินแลกเข9างาน  และ  ๘) 

อธิบดีป�าไม9ยันให9ความเปvนธรรมทุกฝ�าย,  

๙. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยVสิน ๑) คอลัมน+ เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร, ๒) ตรวจเย่ียม, ๓) เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: มอดไม9บุกรุกป�าในยะลา, ๔) 

ล>า19โรฮีนจา แหกห9องขังตม., ๕) ทำแผน, ๖) 'มทภ.4'หวังดับไฟใต9ได9 ใช9ความจริง-ลดเง่ือนไข, ๗) เป[ดแผนประทุษกรรมปล9นป[คอัพยิงถล>มค>ายป[เหล็ง, ๘) 

บุกค9นรังโจรใต9 บนเทือกเขาในยะลา พบอุปกรณ+เสบียงอ้ือ, ๙) 'ตม.ปwตตานี'ตรวจเข9มพ้ืนท่ี รวบเมียนมาหลบหนีเข9าเมือง, ๑๐) มท.2ลุยตรวจเย่ียม-

ให9กำลังใจอส.ชายแดนใต9, ๑๑) 'ตม.ยะลา'รวบคาวัด สาวเมียนมาหนีเข9าเมือง, ๑๒) มภท.4ส่ังลุยกวาดล9าง! แก�งมอดไม9เหิม รุกป�าสงวนฯยะลาเสียหาย40ไร>, ๑๓) 

'ตม.ปwตตานี-จัดหางาน'รวบสาวใหญ>ฟ[ลิปป[นส+ ขอเข9าไทยเพ่ือมาเท่ียว ลอบทำงานเปvนครู, ๑๔) ข>าวภูมิภาค : 8 มกราคม 2563, ๑๕) 

เร>งไล>ล>า'19โรฮิงญา'แหกศูนย+กักตัวตม.สงขลา ล>าสุดจับได9แล9ว1คน, ๑๖) ล>าโรฮีนจาหนีศูนย+กักตัวสงขลา เส่ียงตายโรยตัวตึก3ช้ัน, ๑๗) ทวงคืนผืนป�านราธิวาส! 

รุกตัดไม9เขตป�าไม9ถาวรต9นแม>น้ำสายบุรีกว>า30ไร>, ๑๘) รู9จัก แอดมินคารมดี 'เพจตำรวจภูธรเมืองสงขลา' ตอบคอมเมนต+ฮา ใส>ใจประชาชน  และ  ๑๙) มทภ.4 

ส่ังไล>ล>าแก�งมอดไม9รุกป�าสงวนยะลารวม40ไร>,  

๑๐. ยาเสพติด ๑) เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: จับหนุ>มค9ายาบ9าซ้ือรถเก�ง, ๒) ทัพภาค4เดินหน9าแก9ปwญหายาเสพติดในสตูล, ๓) ผู9การสงขลาต้ังกก.2 

ชุดสอบตร.ยักยอกของกลางยาไอซ+, ๔) 'บ๊ิกป\อม'ขึงขังยันยึดกม. ฟwนฉับตำรวจโยงยาเสพติดต9องให9ออก, ๕) ออกจากคุกมาหมาดๆ! หนุ>มซุกยาบ9า2พันเม็ด 

สารภาพหาเงินซ้ือรถเก�ง, ๖) บุกทลายโกดังบุหร่ีไฟฟ\ารายใหญ> ยึดของกลางมูลค>า5ล9านบาท  และ  ๗) ตำรวจทลายแหล>งขายบุหร่ีไฟฟ\ารายใหญ> 

ยึดของกลางมูลค>า5ล9านบาท,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต:อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต:อสถานการณV จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกท่ีมีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๐.๗๑ ในสัปดาห+ท่ีแล9ว 

(๒๘ ธ.ค. ๖๓-๓ ม.ค. ๖๓) เปvน ๑.๓๖ ในสัปดาห+น้ี ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ เพ่ิมข้ึน 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต:างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช:วงวันท่ี ๔ – ๑๐ ม.ค. ๖๓ 

          การหลบหนีของผู9ต9องหาชาวโรฮิงญา ๑๙ คนจากสถานท่ีควบคุมตัวตำรวจตรวจคนเข9าเมือง อ.สะเดา จ.ว.ส.ข. เม่ือวันท่ี ๘ มกราคม เปvนประเด็นท่ืส่ือมวลชน

ต>างประเทศสนใจ และ รายงานมากท่ีสุดในประเด็นเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9  เน่ืองด9วยประเด็นผู9อพยพชาวโรฮิงญาเปvนประเด็นสากลท่ีถูกจับตา และ เปvนปwญหา

ระดับโลก ท้ังน้ิส่ือท่ีรายงานประเด็นน้ีประกอบด9วยสำนักข>าว Reuters, Straits Times ส่ือสิงคโปร+ และ ส่ือมาเลเซียหลายแห>ง 

          Benarnews.org หยิบงานวิจัยของนักวิชาการในประเทศสิงคโปร+ ประจำวิทยาลัยนานาชาติศึกษา เอส ราชา รัตนัม แห>งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง 

เก่ียวกับทิศทางการพูดคุยเพ่ือสันติสุขใน จชต. มารายงาน โดยระบุ ว>า "แนวโน9มในประเด็นท่ียังคงมีปwญหาต>อเน่ือง ระหว>างรัฐบาลไทย และ ขบวนการแบ>งแยกดินแดน  

บีอาร+เอ็น คงเปvนประเด็นท่ีกลุ>มบีอาร+เอ็นเรียกร9องให9มีประชาคมนานาชาติเข9าสังเกตการณ+ร>วมในการพูดคุยฯ กับรัฐบาลไทยด9วย" พร9อมกับช้ีว>า หากบีอาร+เอ็นไม>เข9าร>วม

โต�ะเจรจา ก็ยากท่ีจะเห็นความคืบหน9าของกระบวนการสร9างสันติสุข  

       ส่ือมาเลเซียรายงานว>า มัสยิดกรือเซะแหล>งท>องเท่ียวทางประวัติศาสตร+ท่ีได9รับความนิยมในหมู>นักท>องเท่ียวมาเลเซียมากเปvนลำดับต9นๆ 

๕.๑ The Star ส่ือมาเลเซียรายงานว:า ผู*ต*องขังชาวโรฮิงญา ๑๙ คนหลบหนีออกจากท่ีควบคุมตัวสำนักงานตำรวจตรวจคนเข*าเมืองอ.สะเดา จ.สงขลา เม่ือเวลา

ประมาณ ๔  โมงเช*าวันท่ี ๘ มกราคม โดยใช*เส้ือผ*าผูกเปuนเชือกโรยตัวจากช้ันสาม เม่ือทราบเหตุตำรวจ ทหารและเจ*าหน*าท่ีฝ�ายปกครองได*สนธิกำลังติดตามตัว

รวมท้ังใช*สุนัขตำรวจดมกล่ินติดตามตัวผู*ต*องขังตามพ้ืนท่ีชายแดนไทย-มาเลเซีย ซ่ึงตำรวจเช่ือว:าเปuนจุดหมายปลายทางชาวโรฮิงญา  

ท้ังน้ีตำรวจสามารถติดตามจับกุมตัวได*หน่ึงคนท่ีได*รับบาดเจ็บท่ีเท*าระหว:างการหลบหนี 

ก:อนหน*าน้ีเม่ือ ๒ ปeก:อนก็เกิดเหตุการณVผู*ต*องขังชาวโรฮิงญาหลบหนีออกจากท่ีควบคุมตัวของตำรวจตรวจคนเข*าเมืองอ.สะเดา มาแล*วคร้ังหน่ึง 

 

(A group of 19 male Rohingya escaped from the Songkhla Immigration detention centre at 8am on Wednesday (Jan 8), said Police Colonel 

Phongphan Saengsanga, director of Sadao Police Station. 

The escapees were said to have used a cloth rope to descend from the third floor of the building after dismantling an iron-grilled window at 

around 4am. 
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Police, military and administration officials were mobilised and have since recaptured one of escapees with a broken leg, while others were 

likely to have fled across the Thai-Malaysian border. 

Police sniffer dogs have been deployed in the border area within a 5km radius from the detention centre. 

The Rohingya are victims of trafficking and were to be returned to their country of origin. 

A similar incident happened two years ago. - The Nation/Asia News Network) 

ท่ีมาข9อมูล ; https://www.thestar.com.my/news/regional/2020/01/08/19-rohingya-escape-from-detention-centre-in-thailand 

 

๕.๑.๑ สำนักข*าว Reuters รายงานว:าท่ีควบคุมตัวของสำนักงานตำรวจคนเข*าเมืองอ.สะเดา มีผู*ต*องขังความผิดเข*าเมืองผิดกฏหมาย ๔๐ คน ท้ังหมดเปuนชาว

โรฮิงญา ซ่ึงอยู:ระหว:างถูกควบคุมตัวเพ่ือรอเนรเทศกลับภูมิลำเนาในประเทศเมียนมารV รวมท้ัง ๑๙ คนท่ีหลบหนีออกจากห*องขังเม่ือวันท่ี ๘ มกราคม ซ่ึงมีรายงานว:า 

ตำรวจติดตามจับกุมตัวได*แล*ว ๒ คน 

พ.ต.อ.ไพรัช พุกเจริญ รองผู*บังคับการตำรวจตรวจคนเข*าเมืองภาคใต* เป�ดเผยว:าได*มีการประสานขอความช:วยเหลือจากสำนักงานตำรวจแห:งชาติมาเลเซียให*ช:วย

ติดตามจับกุมตัวผู*ต*องหาชาวโรฮิงญาอีก ๑๗ คนซ่ึงเช่ือว:าหลบหนีข*ามพรมแดนเข*าประเทศมาเลเซียแล*ว 

สำหรับชาวโรฮิงญาท่ีถูกจับกุมตัวในพ้ืนท่ีชายแดนไทย-มาเลเซีย ล*วนแต:มีจุดมุ:งหมายต*องการลักลอบเข*าประเทศมาเลเซีย 

รอยเตอรVรายงานว:า ประเทศไทยเปuนเส*นทางท่ีขบวนการค*ามนุษยVลักลอบนำเข*ามาเหย่ือจากประเทศกัมพูชา เมียนมารVและลาว เข*ามาทำงานหรือพักรอเพ่ือ

เดินทางต:อไปยังประเทศอ่ืน ซ่ึงองคVกรสิทธิมนุษยชนในสหรัฐอเมริกาตำหนิรัฐบาลไทยว:า ไม:มีมาตรการช:วยเหลือดูแลเหย่ือค*ามนุษยV ท่ีดีเปuนท่ีน:าพอใจ 

(They were part of some 40 Rohingya Muslims, identified as victims of human traffickers, who were intercepted by Thai authorities on their way 

to Malaysia and had been detained at the centre to await repatriation to Myanmar, police said. Two were found later, police said. 
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"We've coordinated with Malaysian authorities to help find the remaining 17 who might have escaped into the border areas," Pairat 

Pookcharoen, deputy commander of an immigration police unit in the south, told Reuters today. 

Thailand has long been a destination and transit country for men, women and children smuggled and trafficked from poorer, neighbouring 

countries, including Cambodia, Laos and Myanmar. The United States and rights groups have criticised Thai authorities for not doing enough to 

protect victims of trafficking.) 

ท่ีมาข9อมูล ; https://www.nst.com.my/world/world/2020/01/555076/thailand-asks-malaysia-help-find-rohingya-who-escaped-detention-centre 

https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/thailand-asks-malaysia-to-help-find-rohingya-who-escaped-detention-centre 

๕.๑.๒ benarnews.org เวปไซต+ข>าวภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต9และเอเชียใต9 ท่ีได9รับการสนับสนุนเงินทุนดำเนินงานจากรัฐบาลสหรัฐ รายงานเม่ือวันท่ี ๙ มกราคม 

อ9างคำให9สัมภาษณ+นายตำรวจระดับสูงของมาเลเซีย ระบุว>า ไม>ได9รับการติดต>อขอความช>วยเหลือจากตำรวจไทยให9ช>วยติดตามจับกุมชาวโรฮิงญา ๑๗ คน 

"เรายังไม>ได9รับคำส่ังหรือการขอความช>วยเหลือ เก่ียวกับการหลบหนีของชาวโรฮิงญาจากฝ�ายไทย” อับดุล ลาติฟ อับดุล ราห+มาน ผู9บัญชาการหน>วยความม่ันคงชายแดน 

ประจำรัฐเคดะห+ ประเทศมาเลเซีย กล>าวแก>เบนาร+นิวส+ 

ท่ีมาข9อมูล ; https://www.benarnews.org/thai/news/TH-rohingya-border-01092020141321.html 

 

๕.๒ benarnews.org รายงานความเห็นทางวิชาการของนักวิชาการสิงคโปร+ เก่ียวกับกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต9ว>า ยากท่ีจะคาดเดาทิศทาง

พร9อมกับย้ำว>า หากต9องการขับเคล่ือนกระบวนการพูดคุยให9มีความก9าวหน9าจำเปvนต9องมีตัวแทนของขบวนการบีอาร+เอ็นร>วมกระบวนการพูดคุย  
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นักวิเคราะห+ในประเทศสิงคโปร+ ประจำวิทยาลัยนานาชาติศึกษา เอส ราชา รัตนัม แห>งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง ระบุตามรายงานท่ีเผยแพร>ล>าสุด ว>า "แนวโน9ม

ในประเด็นท่ียังคงมีปwญหาต>อเน่ือง ระหว>างรัฐบาลไทยและขบวนการแบ>งแยกดินแดน บีอาร+เอ็น คงเปvนประเด็นท่ีกลุ>มบีอาร+เอ็นเรียกร9องให9มีประชาคมนานาชาติเข9า

สังเกตการณ+ร>วมในการพูดคุยฯ กับรัฐบาลไทยด9วย" 

"แต>หากปราศจากกลุ>มบีอาร+เอ็นร>วมในกระบวนการพูดคุยฯ องค+กรมาราปาตานี (คณะผู9แทน ของกลุ>มแบ>งแยกดินแดนหลายกลุ>ม ในจังหวัดชายแดนภาคใต9) ก็จะยังต9อง

ทนกับสถานภาพท่ีขาดความชอบธรรมในการเปvนตัวแทนฝ�ายขบวนการฯ ในการพูดคุยเพ่ือสันติสุขอยู>น่ันเอง" นักวิเคราะห+กล>าว 

ขบวนการแนวร>วมปฏิวัติแห>งชาติมลายูปwตตานี (หรือ บีอาร+เอ็น) เปvนกลุ>มแบ>งแยกดินแดนท่ีใหญ>และมีอำนาจท่ีสุดในสามจังหวัดชายแดนใต9ของไทย 

"อน่ึงแนวทางท่ีผ>านมาแสดงให9เห็นแล9วว>า พลเอก ประยุทธ+ จันทร+โอชา ไม>ได9มีความต้ังใจท่ีจะให9ส>วนร>วมในพ้ืนท่ีทางการเมือง หรือให9มีการพิจารณารูปแบบของการ

ปกครองตนเองในระดับภูมิภาคใด ๆ เขายังคงใช9วิธีระงับความรุนแรง ในขณะท่ีจะยังรักษาสถานะทุกอย>างดังเดิม" รายงานระบุ 

รายงานฉบับน้ี ระบุด9วยว>า การพูดคุยอย>างเปvนทางการท่ีมีมาเลเซียเปvนตัวกลางน้ัน ไม>ได9มีข้ึนมานานหลายเดือนแล9ว และการพูดคุยท่ีผ>าน ๆ มา ก็ขาดความคืบหน9าท่ี

สำคัญ และยังมีการกล>าวหาว>า บรรดาผู9นำหัวรุนแรงของกลุ>มบีอาร+เอ็น ซ่ึงเปvนผู9บงการกองกำลังติดอาวุธในพ้ืนท่ี ไม>เข9าร>วมในการเจรจาและไม>ให9การสนับสนุนความ

พยายามพูดคุยเพ่ือสันติสุขด9วย 

ท่ีมาข9อมูล ; https://www.benarnews.org/thai/news/TH-deepsouth-insurgency-01082020172657.html 

 

๕.๓ New Straits Times ส่ือมาเลเซียรายงานว>า มัสยิดกรือเซะท่ีจังหวัดปwตตานี เปvนหน่ึงในสถานท่ีท>องเท่ียวทางประวัติศาสตร+ท่ีนักท>องเท่ียวมาเลเซียนิยมมากเปvนลำดับ

ต9นๆ 
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Che Yusniah Che Soh นักท>องเท่ียวมาเลเซียบอกว>า เธอและเพ่ือนชาวมาเลเซียเดินทางไปท่ีกรือเซะเพ่ิอละหมาด และหลังจากน้ันเจ9าหน9าท่ีมัสยิดก็จะนำเธอและเพ่ือน

ชาวมาเลเซีย ชมมัสยิดท่ีเต็มไปด9วยร>องรอยลูกกระสุนป_น พร9อมกับเล>าเร่ืองราวเหตุการณ+ความรุนแรงท่ีมัสยิดแห>งน้ีให9พวกเธอท่ีมาจากเมืองโกตาบารู ฟwง 

ทางด9านเจ9าหน9าท่ีมัสยิดกรือเซะ บอกผู9ส่ือข>าวมาเลเซียว>า นักท>องเท่ียวมาเลเซียท่ีนิยมเดินทางมาเท่ียวท่ีกรือเซะส>วนใหญ>เดินทางมาจากรัฐเคดาห+ กลันตัน และตรังกานู 

พร9อมกับบอกว>า ท้ังตัวเขาเองและโต�ะอิหม>ามประจำมัสยิดกรือเซะ ไม>รู9เบ่ือหรือเหน็ดเหน่ือยกับการท่ีบอกเล>าเร่ืองราวของมัสยิดกรือเซะให9นักท>องเท่ียวฟwงซ้ำแล9วซ้ำเล>า 

(Visitors normally choose to stop at the mosque, which was designated as a historical site by the Department of Fine Arts of Thailand in 1935, 

whenever they visit the province, either during school or public holidays. 

One of them, Che Yusniah Che Soh said she and her friends stopped at the mosque to perform Asar prayers. 

"After finishing our prayers, a man believed to be an imam assistant approached us and started to tell the story (on the 2004 attack). He 

showed us the damages caused by the attack around the mosque," said the 39-year-old from Kota Baru. 

The mother of three said Malaysian visitors appeared to be "at awe" by the damages sustained by the mosque, especially the bullet holes on 

the wall. 

"Many just could not believe that some parts of the mosque are still strong despite being repeatedly hit by bullets," said Che Yusniah. 

According to the mosque's assistant imam Ahmad Daud, 54, Malaysians especially those from the east coast states such as Kelantan and 

Terengganu, travelled just to witness for themselves the damage from the attack. - NSTP/SHARIFAH MAHSINAH ABDULLAH 

According to the mosque's assistant imam Ahmad Daud, 54, Malaysians especially those from the east coast states such as Kelantan and 

Terengganu, travelled just to witness for themselves the damage from the attack. 

"For me and the imam, we will never tire of sharing the story with the visitors. 
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"We want everyone to know about the April 28, 2004 incident," he said. 

It was reported that a total 2.96 million Malaysians travelled to Thailand in the first nine months of last year, contributing 75.63 billion baht 

(RM10.5 billion) in tourism receipts. 

Based on the latest statistics from Thailand’s Ministry of Tourism and Sports (MoTS), Malaysian tourists arrival grew by 5.56 per cent from 2.80 

million in the same period of the previous year. 

Apart from the mosque, other tourist destinations preferred by Malaysians included the Samila Beach, Hat Yai Floating Market and the famous 

shopping haven, Asean Trade Bazaar.) 

 

ท่ีมาข9อมูล ; https://www.nst.com.my/news/nation/2020/01/554566/bullet-holes-pattanis-kresek-mosque-attracting-malaysian-tourists 

 

 
 


