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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๑๙-๒๕ ต.ค. ๖๒ พบว>ามขี>าวเชิงบวก ๑๗๒ ข>าว จากที่ม ี๑๙๓ 

ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๒-๑๘ ต.ค. ๖๒) ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกับ จชต. มขี>าวเชิงลบ ๓๔ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๗๙ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๒-๑๘ ต.ค. ๖๒)  

          ประเด็นข5าวเชิงลบ ได*แก5  

๑) การศึกษา: ๑) "กศน.ยะลา" เจอวุฒิฯ ปลอมอื้อ ใช9สอบตำรวจ-สมัครเลือกต้ังท9องถ่ิน และ ๒) เรื่องเล>าจาก 'เด็กชายขอบ' ขอโอกาส เพื่อสร9างประโยชน+   

๒) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยOสิน: มาเลย+เป`ดคลปิแฉ "กองทัพมด" ขนสินค9าเถ่ือนข9ามพรมแดนไทย 

ประเด็นข5าวเชิงบวก ได*แก5  

๑) การพูดคุยเพ่ือสนัติสุข:  ๑) มทภ.๔ เดินหน9า ขับเคลื่อนสันติสุข จังหวัดชายแดนใต9 และ ๒) "ประสานความร>วมมือ รับฟdงทุกความคิดเห็น ด9วยแนวทางสันติวิธี 

สร9างสภาวะแวดล9อมที่ดีให9เอื้ออำนวยต>อกระบวนการพูดคุย" 

๒) การเมือง: ๑) วันนอร+ต>อรองถอนฟgองกลับ แลกบิก๊แดงไม>เอาผิด ม.๑๑๖, ๒) คอลัมน+ ข>าวทะลุคน: นิรามาน สุไลมาน ลา 'กก.บห. อนาคตใหม>' และ ๓) ป`ดลบั 

๑ ปมสังหารผู9ช>วย สส.ภูมิใจไทย ปลอกกระสุนไม>โยง ๓ จว.ใต9 

๓) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ศอ.บต. รุกด9านเศรษฐกจิอกีก9าว เตรียมจัดซื้อที่ดินต้ังนิคมอุตฯที่นราธิวาส 

๔) ยาเสพติด: ๑) บุกทลายจุดพักใบกระท>อมชายแดนไทย-มาเลเซีย ยึดของกลางกว>า ๕๐๐ โล และ ๒) กอ.รมน.ภาค ๔ ส>วนหน9ารายงานผลการปฏิบัติงาน 

เดินหน9าแก9ปdญหายาเสพติด ในห9วง (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒)  

       จากสถานการณ+ข>าวดังที่กล>าวข9างต9น ส>งผลให9การรบัรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสปัดาห+น้ี เพิ่มข้ึน จาก ๑.๔๗ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๒ - ๑๘ ต.ค. ๖๒) เปsน 

๒.๓๓ ในสัปดาห+น้ี  

 ในส5วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต5างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๑๙ – ๒๕ ต.ค. ๖๒ ดังน้ี 

       ครบรอบ ๑๕ ปtเหตูการณ+จบักุมผู9ชุมนุมประท9วงหน9าสถานีตำรวจภูธร อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เปsนเหตุให9มผีู9เสียชีวิต ๘๕ คนเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ เปsน

ประเด็นข>าวที่สื่อต>างประเทศรายงานข>าวมากทีสุ่ด โดยส>วนใหญ>อ9างอิงรายงานของสำนักข>าว AFP ซึ่งสื่อที่นำรายงานของ AFP ไปเผยแพร>ส>วนใหญ>เปsนสื่อมาเลเซีย 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

2 

รวมทั้งสื่อสิงคโปร+ และ อลัจาซีรา (Aljazeera) ขณะที่ benarnews.org เว็บไซต+ข>าวที่ได9รับเงินอุดหนุนการดำเนินงานจากหน>วยงานรัฐบาลอเมริกัน รายงานประเด็น 

ญาติผู9ได9รบัผลกระทบจากเหตุการณ+ตากใบ ประกาศไม>ประสงค+รือ้ฟ��นคดีอ9างไม>สามารถต>อสู9กบัรัฐได9 

       ประเด็นอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกบัจังหวัดชายแดนภาคใต9 เปsนประเด็นเกี่ยวกบัการกระทำความผิดข9ามรัฐ และ ความมั่นคงตามแนวชายแดน โดยเฉพาะที่รัฐกลันตันซึง่ผู9

บัญชาการตำรวจรฐักลันตันเดินทางไปตรวจที่ชายแดนรันตูปdนยัง ติดกับ อ.สุไหงโกลก ประกาศสร9างรั้วบรเิวณชายแดน และ ติดต้ังกล9องวงจรป`ดเพื่อจัดการปdญหาการ

ลักลอบขนสินค9าผิดกฎหมาย และ การลักลอบเข9าเมอืง 

       ที่ชายแดนปาดังเบซาร+ ติดกับอ.สะเดา เจ9าหน9าที่ตวจคนเข9าเมืองมาเลเซียจบักุมชาวมาเลเซียซกุซ>อนแรงงานพม>าในรถยนต+ขณะพยายามลกัลอบข9ามพรมแดนเข9า

ประเทศไทยเพื่อเดินทางกลับเมียนมาร+ และเจ9าหน9าที่ตรวจคนเข9าเมืองจบักุมคนไทยทีเ่ป`ดร9านขายของในตลาดปาดังเบซาร+ ในข9อหาไม>มีใบอนุญาตทำงานในประเทศ

มาเลเซีย 
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๒. ผลการวิเคราะหOสารสนเทศด*านการประชาสมัพันธO ประจำวันท่ี ๑๙–๒๕ ต.ค. ๖๒ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข5าวเชิงบวก และประเด็นข5าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๑๙-๒๕ ต.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก (เส9นทบึสเีขียว) ๑๗๒ ข>าว จากที่ม ี๑๙๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๒-๑๘ ต.ค. ๖๒) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกบั จชต. (เส9นทึบสีแดง) มขี>าวเชิงลบ ๓๔ ข>าวในสปัดาห+น้ี จากที่ม ี๗๙ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๒-๑๘ 

ต.ค. ๖๒) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ลดลง 
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๒.๒ ค5าสัดส5วนระหว5างข5าวเชิงบวก และข5าวเชิงลบ 

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

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

2019-10-12 44 16 2.75 

2019-10-13 23 7 3.29 

2019-10-14 30 11 2.73 

2019-10-15 33 9 3.67 

2019-10-16 26 14 1.86 

2019-10-17 26 12 2.17 

2019-10-18 11 10 1.1 

 27.57 11.29 2.44 

2019-10-19 20 12 1.67 

2019-10-20 12 3 4 

2019-10-21 20 4 5 

2019-10-22 29 1 29 

2019-10-23 38 3 12.67 

2019-10-24 37 7 5.29 

2019-10-25 16 4 4 

 24.57 4.86 5.06 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ5งเล็ง ในช5วงวันท่ี ๑๙–๒๕ ต.ค. ๖๒ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช>วงวันที่ ๑๙-๒๕ ต.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นพูดคุยเพื่อสันติสุข ๔ ข>าว จากที่ไม>มขี>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๒-๑๘ ต.ค. ๖๒) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกบั จชต. ไม>มขี>าวเชิงลบทัง้ในสปัดาห+น้ี และในสปัดาห+ที่แล9ว  (๑๒-๑๘ ต.ค. ๖๒) สำหรับในมิติ   

ของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) มทภ.๔ เดินหน9า ขับเคลื่อนสันติสุข จงัหวัดชายแดนใต9 และ ๒) 

"ประสานความร>วมมือ รับฟdงทกุความคิดเห็น ด9วยแนวทางสันติวิธี สร9างสภาวะแวดล9อมที่ดีให9เอื้ออำนวยต>อกระบวนการพูดคุย" 
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๑๙-๒๕ ต.ค. ๖๒ ไม>มขี>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน จากที่ม ี๓ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๒-๑๘ ต.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๑๙-๒๕ ต.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๓๙ ข>าว จากที่ม ี๓๖ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๒-๑๘ ต.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๑๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๓๗ ข>าว ในสปัดาห+ที่แล9ว (๑๒-๑๘ ต.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ลดลง ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) วันนอร+ต>อรองถอนฟgองกลับ แลกบิ๊กแดงไม>เอาผิด ม.๑๑๖, ๒) คอลัมน+ ข>าวทะลุคน: นิรามาน สุไลมาน ลา 'กก.บห. อนาคตใหม>' และ 

๓) ป`ดลบั ๑ ปมสงัหารผู9ช>วย สส.ภูมิใจไทย ปลอกกระสุนไม>โยง ๓ จว.ใต9 ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) ต้ังผู9ช>วย ผบ.ตร.เปsนหัวหน9า พนง.สบืสวนสอบสวน คดีที่ กอ.รมน. 

ยัดข9อหายุยงปลุกปd�นให9วงเสวนานับ ๑ รธน.ใหม>, ๒) 'โบว+' ตามเหน็บ 'บิ๊กแดง' ไม>เลิก บอกเล>นการเมอืงเก>ง, ๓) โดนจดัหนัก! 'ชลิตา' ขำปนอนาถ โวย ตร. ต้ังทีมเกือบ 

๖๐ นายทำคดีฟgองผิด ม.๑๑๖, ๔) สบั 'บิ๊กตู>' ๕ ปtแก9ไฟใต9เหลว, ๕) นศ.ใต9-นักวิชาการ ประสานเสียงแก9 รธน.๖๐, ๖) ประชุมสภา : เจาะงบดับไฟใต9 ๓.๖ หมื่นล9าน 

อยู>ในมือกองทัพบกมากที่สุด ๔.๒ พันล9าน และ ๗) สมุไฟกองใหม>...ชายแดนใต9 การเมอืงขัดทหาร สะท9อน 'เสถียรภาพ' ความมั่นคง 

  



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

8 

๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยOสิน 

 
ในช>วงวันที่ ๑๙-๒๕ ต.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๙ ข>าว จากที่ม ี๑๕ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๒-๑๘ ต.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ  ลดลง  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๗ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๑๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๒-๑๘ ต.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ชาวเมืองหมอแคนรวมพลงัจัดโครงการ ส>ง 'แจ>วบอง' สู>ทหารชายแดนใต9แทนคำขอบคุณ, ๒) แม>ทัพภาค ๔ เน9นใช9ยุทธศาสตร+ 

คนดี, ๓) รุดตรวจหลุมระเบิดใน อ.รามัน, ๔) ตำรวจได9ภาพ ๒ คนร9ายจ>อยิงหนุ>มสาหัสคาถนน, ๕) มท.ภ.๔ มอบนโยบาย เน9นการทำงานเชิงรุก แก9ปdญหาชายแดนใต9 และ 

๖) แม>ทัพภาคที่ ๔ พบปะกำลงัพลกองอำนวยการรกัษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส>วนหน9า มอบนโยบายการปฏิบัติงาน เน9นงานเชิงรุก สู9ด9วยความจรงิ ไม>สร9างเงื่อนไข 

เดินหน9าสร9างสันติสุขชายแดนใต9 ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) ๑๕ ปtตากใบ...ญาติเหย่ือภาวนาอย>าตายก>อนใต9สงบ และ ๒) มาเลย+เป`ดคลปิแฉ "กองทพัมด" ขนสินค9าเถ่ือน 

ข9ามพรมแดนไทย 

 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

9 

๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๑๙-๒๕ ต.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ  ๒๙ ข>าวจากที่ม ี๓๐ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๒-๑๘ ต.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มขี>าวเชิงลบ ๔ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๒-๑๘ ต.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) มท.๒ ลุยช>วยชาวสวนปาล+มใต9, ๒) หนุนเกษตรกรชายแดนใต9 'ปลูกไผ>' ส>งเกาหล,ี ๓) รอยเท9านักเดินทาง: นราฯ 

น>ารัก, ๔) อุตฯ นราธิวาสเสรมิเข้ียวเล็บ, ๕) เกษตรแปลงใหญ>ปdตตานียกระดับรายได9ประชาชน, ๖) รายงานพเิศษ: ของดีชายแดนใต9 โกปt�วังเก>า-ข9าวเกรียบปลา, ๗) 

'ทหาร-ป�าไม9-ชุมชน'พัฒนาพื้นที่, ๘) ยะลาเร>งปgองโรคใบร>วงยางพารา, ๙) ท9องถ่ินพูด: แยนะ เจะวานิ ประธานกลุ>มแม>บ9านไอร+กเูลง็ 'สละอินโดฯเทือกเขาบูโด', ๑๐) 

ศอ.บต.รกุด9านเศรษฐกิจอกีก9าว เตรียมจัดซื้อที่ดินต้ังนิคมอตุฯที่นราธิวาส และ ๑๑) โอกาสและความท9าทาย การท>องเที่ยวนิยามใหม>แบบ 'เศรษฐกจิสีน้ำเงิน' 

ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> โรคใบร>วง  
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๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันที่ ๑๙-๒๕ ต.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๑๓ ข>าว จากที่ม ี๘ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๒-๑๘ ต.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ค>อนข9างคงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด มขี>าวเชิงลบ ๑ ข>าว จากที่ไม>มขี>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๒-๑๘ ต.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำ

ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ทลายแก�งยาบ9า 'พัทลุง-สงขลา', ๒) ป.ป.ส. จับมอืทหาร-ตร.ลุยปฏิบัติการ ๕ จงัหวัด สกัดการลำเลียงยาเสพติดในพื้นที,่ ๓) 

แกะรอยจาก'ม.๓๘-ไบโอเมทรกิซ+' ตม.รวบผู9ต9องหาชาวอังกฤษหนีคดีค9ายา, ๔) บุกทลายจุดพักใบกระท>อมชายแดนไทย-มาเลเซีย ยึดของกลางกว>า ๕๐๐ โล, ๕) 

รวบพ>อค9าเสื้อมอื ๒ ต9มน้ำท>อมขาย ขยายผลต>อพบยาไอซ+-ป�นm16-เครื่องกระสุนเพียบ, ๖) รายงานผลการปฏิบัติงานเดินหน9าแก9ปdญหายาเสพติดในห9วง (๑ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑ – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒) กอ.รมน.ภาค ๔ ส>วนหน9า, ๗) เจ9าหน9าทีบุ่กค9นโกดัง ปาดังเบซาร+ ยึดของกลางใบกระท>อมได9กว>า ๑ ตัน และ ๘) กอ.รมน.ภาค ๔ ส>วนหน9า 

รายงานผลการปฏิบัติงานเดินหน9าแก9ปdญหายาเสพติดในห9วง (๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒) ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> สถานการณ+ยาเสพติดที่ภาคใต9 

รัฐบาลรู9และเข9าใจแค>ไหน จะทำอย>างไร เมือ่ประชาชนเห็นว>าการค9ายาเปsนเรื่องปกติ!  
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     ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๑๙–๒๕ ต.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสทิธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันที่ ๑๙–๒๕ ต.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารงุขวัญกําลงัพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปsญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๑๙–๒๕ ต.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปdญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคบัใช*กฎหมาย 

             ในช>วงวันที่ ๑๙–๒๕ ต.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* 

 
*หมายเหตุ ประเด็นเชิงบวกค5าเปvนบวก 

การพูดคยุเพื,อสันต ิ
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*หมายเหตุ ประเด็นเชิงลบค5าเปvนลบ 

ประเด็นข5าวเชิงลบ 

๑. การศึกษา ๑) "กศน.ยะลา" เจอวุฒิฯปลอมอื้อ ใช9สอบตำรวจ-สมัครเลือกต้ังท9องถ่ิน, ๒) เรือ่งเล>าจาก 'เด็กชายขอบ' ขอโอกาส เพื่อสร9างประโยชน+  และ  ๓) 

เดลินิวส>ก>อนข้ึนแท>น: เช็กปลอมวุฒิการศึกษา  

๒. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยOสิน ๑) 15 ปtตากใบ...ญาติเหย่ือภาวนาอย>าตายก>อนใต9สงบ, ๒) มาเลย+เป`ดคลปิแฉ "กองทพัมด" 

ขนสินค9าเถ่ือนข9ามพรมแดนไทย  และ  ๓) เดลินิวส+: คะแนนความโปร>งใส  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. กีฬา ๑) คอลมัน+ โฟกัสลูกหนังไทย: 'ชนาธิป'ลุ9นแชมป�แรกในญีปุ่�น-สาว19ปtคัดบอลโลก, ๒) แข9งฟูแลมจ�อย ชวดเตะซีเกมส+, ๓) คอลัมน+ โฟกัสลูกหนังไทย: 

'ชนาธิป'ลุ9นแชมป�แรกในญี่ปุ�น-สาว19ปtคัดบอลโลก, ๔) วัดโบสถ+เซ็งชวดใช9กองหลังตัวหลัก  และ  ๕) โปรเน็ตซิวชัยกอล+ฟบางกอกกล�าส,  

๒. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) นายไกรศร วิศิษฎ+วงศ+, ๒) ผ9าป�าสามัคคี, ๓) ภาพข>าว: นายไกรศร วิศิษฎ+วงศ+, ๔) วิษณุให9ศาลตัดสิน เมินต9านแบนสารพิษ, ๕) 
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วิษณุเมินเสียงต9าน 3สารพิษ ให9ศาลปค.ตัดสิน, ๖) ภาพ เก>า เล>าตำนาน: เมืองงามสง>า ผงัเมืองดี... อยู>ที่'ยะลา', ๗) โกลบเทค ส>งฟรีแอพพลิเคช่ัน NOSTRA Map 

สนับสนุนโครงการ'ก9าวคนละก9าว', ๘) คอลมัน+ ภาพ เก>า เล>าตำนาน: เมืองงามสง>า ผังเมืองดี... อยู>ที่'ยะลา', ๙) 'ยาดองสัตว+มีพิษ'เสี่ยงถึงตาย 

หมอช้ีไม>มีข9อมูลยันรักษาโรค, ๑๐) คอลัมน+ จับกระแสภูมิภาค: มอบรางวัลพยาบาลดีเด>น, ๑๑) วอนช>วยหญิงตาบอดสู9ชีวิต, ๑๒) มรภ.ยะลารณรงค+ประหยัดพลังงาน, 

๑๓) มรภ.ยะลารณรงค+ประหยัดพลังงาน, ๑๔) เคาะแล9ว..ยกระดับด>านควบคุมโรคติดต>อระหว>างประเทศ, ๑๕) กรมที่ดิน เร>งเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน 

เสริมสร9างความมั่นคงพื้นที่3จชต., ๑๖) เบตงจัดกจิกรรมจิตอาสาพัฒนาปรบัปรุงภูมทิัศน+เน่ืองในวันป`ยมหาราช ประจำปt 2562, ๑๗) 

'เบตง'ออกจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม ปรับภูมทิัศน+เสาไฟฟgา, ๑๘) ย่ิงกว>าถูกหวย ลุงสัปเหร>อ ปลืม้ใจส>ง ลกูชายเรียนจบดร. ลูกสาวจบป.โท, ๑๙) 

'พี่ตูน'นำทีมว่ิงก9าวคนละก9าวหาเงินให9 7 รพ.ภาคใต9วันแรกได9แล9ว 11 ล9าน, ๒๐) จังหวัดยะลาจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม>ของแผ>นดิน ประจำปt 2562 

สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ9าสริิกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปtหลวง, ๒๑) แม>ทัพภาคที่ 4 

ผู9อำนวยการศูนย+อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 4 เปsนประธาน เป`ดศูนย+จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  และ  ๒๒) พสกนิกรชาวยะลา 

ร>วมกิจกรรมจิตอาสา พฒันาปรบัภูมิทัศน+ ทำความสะอาดบริเวณเส9นทางรถไฟ และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ถวายพระราชกุศล และน9อมรำลึก 

เน่ืองในโอกาสวันคล9ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล9าเจ9าอยู>หัว,  

๓. การช5วยเหลือประชาชน ๑) สทนช.ย้ำยังต9องจับตาฝนภาคใต9, ๒) แจงโอนเงินส>วนต>างประกันรายได9, ๓) ขออกี 5-7 วันปล>อยตัว 21 พ>อค9าแม>ค9าไทยถูกจับในมาเลย+, 

๔) เร>งช>วย 26 แม>ค9าชาวไทยถูกมาเลย+จบัคาพลาซ>าปาดังเบซาร+  และ  ๕) "กีตอ ไม>ทิง้กัน" สร9างห9องน้ำให9ผู9ยากไร9ในพื้นที่ จ.นราธิวาส,  

๔. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) กลุ>มสตรียะหาจัดงานชุมชนพหุวัฒนธรรม, ๒) ภาพข>าว: สานประเพณี, ๓) คอลัมน+ สุวรรณภูมิ ในอาเซียน: ดินแดนไทย'ได9มา-คืนไป' 

สมัยแรกสุด แค>ภาคกลาง, ๔) ทางคนทางข>าว: กวน'อาซรูอ'ตลาดน้ำยะกัง, ๕) ถวายรางวัล'พระเทพปdญญาภรณ+', ๖) พระเครื่องคนดัง: วิชัย ปาลคะเชนทร+ คล9อง 

'หลวงปู�ทวด', ๗) ยะลาประกาศผลประกวดเรือพระ, ๘) คอลัมน+ พระเครือ่งคนดัง: วิชัย ปาลคะเชนทร+ คล9อง 'หลวงปู�ทวด', ๙) กลุ>มพิธีการศพพระราชทานยะลา, ๑๐) 

องคมนตรลีงพื้นที่สรุาษฎร+ธานี ร>วมพิธีแสดงพระธรรมเฉลมิพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และถวายผ9าป�าสามัคคี 

โดยเสด็จพระราชกุศลโครงการทนุเล>าเรียนหลวงสำหรบัพระสงฆ+ไทย, ๑๑) แม>ทพัภาคที่ 4 เปsนประธานทอดกฐินสามัคคี 

พร9อมมอบทุนการศึกษาให9กับเด็กนักเรียนในพื้นที่  และ  ๑๒) กองอำนวยการรกัษาความมั่งคงภายในภาค 4 ส>วนหน9า นำกำลงัพล 

และประชาชนในพื้นที่เข9าร>วมกิจกรรมไหว9พระสวดมนต+,  
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๕. การเจรจาเพ่ือสันติ ๑) สันติสุข, ๒) สันติสุข, ๓) มทภ.4เดินหน9า ขับเคลื่อนสันติสุข จังหวัดชายแดนใต9  และ  ๔) "ประสานความร>วมมอื รับฟdงทุกความคิดเห็น 

ด9วยแนวทางสันติวิธี สร9างสภาวะแวดล9อมที่ดีให9เอื้ออำนวยต>อกระบวนการพูดคุย",  

๖. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทO ๑) ก็อซซปิการเมือง: จอมขยัน, ๒) คอลัมน+ โลกสองวัย: กรรมการ Ticket to Life ชุดวันน้ี, ๓) โลกสองวัย: กรรมการ 

Ticket to Life ชุดวันน้ี, ๔) ถวายรางวัล'พระเทพปdญญาภรณ+', ๕) โครงการ"รวมพลังสู>ความเปsนหน่ึงเพือ่ใต9สันติสุข" เปด̀พื้นที่เยาวชน เสรมิสร9างสันติสุขชายแดนใต9  และ  

๖) หน>วยเฉพาะกจิกรมทหารพรานที่ 47 จัดกิจกรรมปลูกต9นไม9เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล9าเจ9าอยู>หัว,  

๗. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) ปลูกถ่ัวหรั่งแซมในสวนยางพารา, ๒) มท.2ลุยช>วยชาวสวนปาล+มใต9, ๓) หนุนเกษตรกรชายแดนใต9'ปลกูไผ>'ส>งเกาหลี, ๔) 

หนุนเกษตรกรชายแดนใต9'ปลูกไผ>'ส>งเกาหลี, ๕) ลงเครื่อง4สนามบินโล>งข้ึน, ๖) จังหวัดทุ>มกำลังเพิ่มศักยภาพแปลงใหญ>ปdตตานี, ๗) เทศกาลอาหาร, ๘) 

อุตฯนราธิวาสเสริมเข้ียวเลบ็, ๙) รอยเท9านักเดินทาง: นราฯ น>ารัก, ๑๐) อุตฯนราธิวาสเสริมเข้ียวเลบ็, ๑๑) เกษตรแปลงใหญ>ปdตตานียกระดับรายได9ประชาชน, ๑๒) 

รายงานพิเศษ: ของดีชายแดนใต9 โกปt�วังเก>า-ข9าวเกรียบปลา, ๑๓) รายงานพิเศษ: ของดีชายแดนใต9 โกปt�วังเก>า-ข9าวเกรียบปลา, ๑๔) 

มท.ถกนโยบายประกันปาล+มน้ำมันภาคใต9, ๑๕) 'ทหาร-ป�าไม9-ชุมชน'พัฒนาพื้นที่, ๑๖) ยะลาเร>งปgองโรคใบร>วงยางพารา, ๑๗) ท9องถ่ินพูด: แยนะ เจะวานิ 

ประธานกลุ>มแม>บ9านไอร+กเูลง็ 'สละอินโดฯเทือกเขาบูโด', ๑๘) นราธิวาสเจอแล9วโรคใบร>วงยาง, ๑๙) มท.2ถกนโยบายประกันรายสวนปาล+ม-น้ำมันภาคใต9, ๒๐) 

ศอ.บต.รกุด9านเศรษฐกิจอกีก9าว เตรียมจัดซื้อที่ดินต้ังนิคมอตุฯที่นราธิวาส, ๒๑) รายงานพเิศษ : ศอ.บต.รุกด9านเศรษฐกิจอีกก9าว จัดซื้อที่ดินต้ังนิคมอุตสาหกรรม 

จ.นราธิวาส, ๒๒) นราธิวาสเร>งสกัดโรคยางใบร>วง ระบาด6อำเภอกว>า2 แสนไร>, ๒๓) โอกาสและความท9าทาย การท>องเที่ยวนิยามใหม>แบบ 'เศรษฐกิจสีน้ำเงิน'  และ  

๒๔) เดอะไนน+ เซ็นเตอร+ พระราม 9 เป`ดพื้นทีส่ร9างความสุข ด9วยเวิร+คช็อปธรรมชาติบำบัด ภายในงาน 'LOCAL THAI สมดุลแห>งธรรมชาติ',  

๘. ยาเสพติด ๑) เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: ตร.ลอ็กพ>อค9าเสพไอซ+, ๒) ทลายแก�งยาบ9า'พัทลุง-สงขลา', ๓) คอลัมน+ ข>าวสดทั่วไทย: ยะลา-น้ำกระท>อม, ๔) ข>าวสดทั่วไทย: 

ยะลา-น้ำกระท>อม, ๕) ยึดไอซ+ลอตมหมึา1.5ตัน มูลค>าพันล.คาด>านแม>สอด ซุกรถพ>วงมุ>งหน9าอยุธยา, ๖) ป.ป.ส.จบัมือทหาร-ตร.ลุยปฏิบัติการ5จังหวัด 

สกัดการลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่, ๗) แกะรอยจาก'ม.38-ไบโอเมทริกซ+' ตม.รวบผู9ต9องหาชาวอังกฤษหนีคดีค9ายา, ๘) 'ไบโอเมทรกิซ+'เจ�ง!จบัพิรุธรวบแคนาดา 

ปลอมหนังสือเดินทางคาด>านตม.มุกดาหาร, ๙) บุกทลายจุดพักใบกระท>อมชายแดนไทย-มาเลเซีย ยึดของกลางกว>า500โล, ๑๐) รวบพ>อค9าเสื้อมือ2ต9มน้ำท>อมขาย 

ขยายผลต>อพบยาไอซ+-ป�นm16-เครื่องกระสุนเพียบ, ๑๑) รายงานผลการปฏิบัติงานเดินหน9าแก9ปdญหายาเสพติดในห9วง (1 พฤศจิกายน 2561 – 17 ตุลาคม 2562) 

กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9า, ๑๒) เจ9าหน9าทีบุ่กค9นโกดัง ปาดังเบซาร+ ยึดของกลางใบกระท>อมได9กว>า 1 ตัน  และ  ๑๓) กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9า 
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รายงานผลการปฏิบัติงานเดินหน9าแก9ปdญหายาเสพติดในห9วง (1 พฤศจิกายน 2561 – 13 ตุลาคม 2562),  

๙. ความร5วมมือไทย-มาเลยO ประสานความร>วมมือไทย - มาเลเซีย ผ>านการประชุมคณะกรรมการชายแดนส>วนภูมิภาค "แก9ปdญหา สร9างความมั่นคง อย>างย่ังยืน"  

๑๐. การเมือง ๑) นิวส+โน9ต News Note: แววนายกฯ, ๒) ถูกทุกข9อ, ๓) วันนอร+ต>อรองถอนฟgองกลบั แลกบิก๊แดงไม>เอาผิดม.116, ๔) วอน ผบ.ทบ.ถอนฟgองแกนนำ 7 

พรรคร>วมฝ�ายค9าน, ๕) คอลัมน+ ข>าวทะลุคน: นิรามาน สุไลมาน ลา'กก.บห.อนาคตใหม>', ๖) ป`ดลบั 1 ปมสังหารผู9ช>วยสส.ภูมิใจไทย ปลอกกระสุนไม>โยง3จว.ใต9, ๗) 

แฉฝ�ายค9านวอน'บิ๊กแดง'สัง่ถอนฟgอง7แกนนำข้ึนเวทีแก9รธน., ๘) รับชง'บิ๊กแดง'ถอนฟgองฝ�ายค9าน เสนอกองทพัร>วมกมธ., ๙) ระวังกบัดัก!แผนถอนฟgอง7แกนนำ 

ทำ'บิ๊กตู>'โดน ม.157  และ  ๑๐) คอลมัน+ ถอดรหสัลายพราง: 'แดง'แผลงฤทธ์ิ,  

๑๑. กระบวนการยุติธรรม ๑) กก.สอบ'คณากร'ยิงตัวสรปุแล9ว, ๒) ส>งผลสอบผู9พิพากษายิงตัว รอเข9าที่ประชุมก.ต.18พ.ย.น้ี, ๓) ครบ15วัน! 

ลุ9นผลสอบข9อเท็จจริงผู9พิพากษา'คณากร'ยิงตัวเอง  และ  ๔) ผลสอบผู9พิพากษายิงตัวเองเสร็จแล9ว เตรียมชงเข9าก.ต.18 พฤศจิกายนน้ี,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต5อสถานการณO จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพิ่มข้ึน จาก ๑.๔๗ ในสปัดาห+ที่แล9ว 

(๑๒ - ๑๘ ต.ค. ๖๒) เปsน ๒.๓๓ ในสัปดาห+น้ี ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน 
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต5างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๑๙–๒๕ ต.ค. ๖๒ 

    ครบรอบ ๑๕ ปtเหตูการณ+จบักุมผู9ชุมนุมประท9วงหน9าสถานีตำรวจภูธร อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เปsนเหตุให9มีผู9เสียชีวิต ๘๕ คนเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ เปsนประเด็น

ข>าวที่สื่อต>างประเทศรายงานข>าวมากที่สุด โดยส>วนใหญ>อ9างอิงรายงานของสำนักข>าว AFP ซึง่สื่อที่นำรายงานของ AFP ไปเผยแพร>ส>วนใหญ>เปsนสื่อมาเลเซีย รวมทั้งสื่อ

สิงคโปร+ และ อัลจาซรีา (Aljazeera) ขณะที่ benarnews.org เว็บไซต+ข>าวที่ได9รับเงินอุดหนุนการดำเนินงานจากหน>วยงานรัฐบาลอเมริกัน รายงานประเด็น ญาติผู9ได9รบั

ผลกระทบจากเหตุการณ+ตากใบ ประกาศไม>ประสงค+รื้อฟ��นคดีอ9างไม>สามารถต>อสู9กับรัฐได9 

   ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9 เปsนประเด็นเกี่ยวกับการกระทำความผิดข9ามรัฐ และ ความมั่นคงตามแนวชายแดน โดยเฉพาะที่รัฐกลันตันซึ่งผู9บญัชาการ

ตำรวจรัฐกลันตันเดินทางไปตรวจที่ชายแดนรันตูปdนยัง ติดกับ อ.สุไหงโกลก ประกาศสร9างรั้วบริเวณชายแดน และ ติดต้ังกล9องวงจรป`ดเพื่อจัดการปdญหาการลักลอบขน

สินค9าผิดกฎหมาย และ การลักลอบเข9าเมอืง 

   ที่ชายแดนปาดังเบซาร+ ติดกบัอ.สะเดา เจ9าหน9าที่ตวจคนเข9าเมืองมาเลเซียจบักุมชาวมาเลเซียซกุซ>อนแรงงานพม>าในรถยนต+ขณะพยายามลกัลอบข9ามพรมแดนเข9า

ประเทศไทยเพื่อเดินทางกลับเมียนมาร+ และเจ9าหน9าที่ตรวจคนเข9าเมืองจบักุมคนไทยทีเ่ป`ดร9านขายของในตลาดปาดังเบซาร+ ในข9อหาไม>มีใบอนุญาตทำงานในประเทศ

มาเลเซีย 

 

๕.๑ สำนักข5าว AFP รายงานข5าวครบรอบ ๑๕ ปdเหตุการณOการชุมนุมประท*วงท่ีหน*าสถานีตำรวจภูธรอ.ตากใบ จ.นราธิวาส เมื่อวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ ซึ่งมี

ประชาชนท่ีถูกจับกุมเสียชีวิตจากสาเหตุขาดอากาศหายใจระหว5างอยู5บนรถบรรทุกของทหารจากอ.ตากใบไปยังค5ายอิงคยุทธบริหาร จ.ปsตตานี ระยะทาง ๑๕๐ 

กิโลเมตร ซึ่งพวกเขาถูกมัดมือไพล5หลังนอนซ*อนทับบนรถบรรทุก 

เหตุการณOตากใบ ซึ่ง AFP ใช*คำว5า Tak Bai massacre (การสังหารหมู5ท่ีตากใบ) เปvนเหตุการณOท่ีมผีู*เสียชีวิตจำนวนมากท่ีสุดนับต้ังแต5เกิดเหตุการณOไม5สงบปd 

๒๕๔๗ เปvนต*นมา และเปvนจุดปะทุของการจับอาวุธต5อสู*กับรัฐไทย (galvanized an insurgency) และเปvนสญัญลักษณOของการเพิกเฉยโดยรัฐท่ีละเลยไม5ลงโทษ

เอาผิดเจ*าหน*าท่ี (emblem of state impunity) 

เหตุการณOตากใบเปvนเหตุให*มีผู*เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ ๗๘ คน และถูกยิงเสียชีวิตในบริเวณท่ีชุมนุมอีก ๗ คน 
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AFP รายงานว5าเหตุการณOตากใบนำไปสู5ความรุนแรงในพ้ืนท่ีแทบไม5เว*นแต5ละวัน มีท้ังการใช*อาวุธป�นเข5นฆ5า การซุ5มโจมตีและลอบวางระเบิดเปvนเหตุให*มผีู*เสียชีวิต

รวมกันกว5า ๗,๐๐๐ คน แต5แม*กระน้ันเหตุการณOไม5สงบในจชต.ก็เปvนประเด็นภายในประเทศ มีไม5ก่ีเหตุการณOท่ีได*รับความสนใจจากสื่อต5าวงประเทศรายงานไปท่ัว

โลก 

น.ส.พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู*อำนวยการมลูนิธิผสานวัฒนธรรม บอกกับสำนักข5าว AFP ว5า นับต้ังแต5เกิดเหตุการณOตากใบยังไม5เคยมีเจ*าหน*าท่ีรัฐถูกลงโทษจากการ

ดำเนินคดีแม*แต5คนเดียว ซึ่งเปvนโศกนาฏกรรมในกระบวนการยุติธรรมไทย 

Tak Bai (Thailand): Muslims in the conflict-blistered Thai south marked with prayers the 15th anniversary of the deaths of scores of protesters 

who suffocated in army trucks, an incident that galvanised an insurgency and remains an emblem of state impunity. 

Known across Thailand’s “deep-south” as the “Tak Bai massacre”, the Oct 25, 2004, incident remains one of the deadliest days in the 

rebellion by Malay-Muslims against rule by the Thai state, which colonised the provinces bordering Malaysia over a century ago. 

Seventy-eight people suffocated to death after they were arrested and stacked on top of each other in the back of Thai military trucks, face 

down and with their hands tied behind their backs. 

Seven more were shot dead as security forces used live rounds on a large crowd of protesters who had gathered outside a police station 

calling for the release of several detainees. 

Since the incident, more than 7,000 people – the majority civilians, both Muslim and Buddhist – have died in near-daily shootings, ambushes 

and bomb blasts as rebels fight for greater autonomy from Thailand. 

Despite the high death toll, the highly localised unrest garners few international headlines. 

No members of the Thai security forces have been prosecuted over the Tak Bai incident, despite a government inquiry condemning the actions 

of security forces on the day. 

Instead, Tak Bai has become synonymous with the lack of accountability in a region governed by emergency laws and flooded with army and 

police units – a powerful recruiting tool for the insurgency. 
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“After 15 years of armed conflict, no government officials have been charged,” Pornpen Khongkachonkiet, director of the Cross Cultural 

Foundation which works on rights in the troubled region, said. 

“That has proved impunity in the Thai judicial system is the greater tragedy.” — AFP) 

 

ที่มาข9อมลู ; https://www.thestar.com.my/news/regional/2019/10/26/muslims-in-thai-south-mark-15-years-since-tak-bai-massacre 

https://www.nst.com.my/world/world/2019/10/533174/thai-muslims-mark-15-years-tak-bai-massacre 

https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/muslims-in-thai-south-mark-15-years-since-tak-bai-massacre 

https://www.aljazeera.com/news/2019/10/muslims-south-thailand-mark-15-years-tak-bai-massacre-

191025064417853.html?fbclid=IwAR0dbRBoEXx3UeoGvZbBmURsuRyVwoWwuilfa0FYdqhkF3TfRV2iOLN6NMk 

 

๕.๑.๑ benearnews.org รายงานว>า ทางญาติของผู9เสียชีวิตและบาดเจ็บ ได9จัดพิธีละหมาดฮายัดเพือ่รำลึกถึงโศกนาฏกรรมในครั้งน้ัน โดยแกนนำกลุ>มผู9ได9รบัผลกระทบ

จากเหตุการณ+ กล>าวว>า ทุกคนตัดสินใจไม>ติดตามดำเนินคดี เพราะไม>สามารถต9านทานพลังฝ�ายรัฐได9 แม9ว>าจะเหลืออายุความเหลอือีก 5 ปtก็ตาม ส>วนนักสิทธิมนุษยชน

กล>าวว>า รัฐบาลควรจะทบทวนกระบวนการยุติธรรม เพื่อทำให9ความจรงิปรากฏ 

 

 

นางแยนะ สะแลแม อายุ 60 ปt แกนนำกลุ>มผู9ได9รบัผลกระทบจากเหตุการณ+ตากใบ ในฐานะผู9นำสตรี สันติภาพ อ.ตากใบ (ภาคประชาสงัคม) ซึง่สามีถูกยิงเสียชีวิตก>อนเกิด

เหตุการณ+ และลกูชายถูกจับกุมในเหตุการณ+ตากใบ แต>ได9รับการปล>อยตัวในภายหลัง กล>าวแก>เบนาร+นิวส+ในวันน้ีว>า  กลุ>มผู9ได9ผลกระทบไม>มีความคิดในใจในเรือ่งการ

ดำเนินคดีแล9ว แม9อายุความจะสิ้นสุดลงใน 5 ปtข9างหน9า 
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“ส>วนทางคดีทกุคนบอกว>า ไม>ขอทำให9ยืดเย้ือ เพราะชาวบ9านไม>มีพลงัทีจ่ะไปต>อสู9กับรัฐ” นางแยนะ ซึง่ได9ร>วมจัดให9มกีารประกอบพิธีละหมาดฮายัต และอ>านอัรวะฮ+ เพื่อ

อุทิศส>วนกุศลให9กับผู9เสียชีวิตที่ล>วงลบัไปแล9ว ในหมู>บ9านจาเราะ ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส กล>าวแก>เบนาร+นิวส+ 

“มันลบยาก เพราะมันคือฝtทีเ่กิดข้ึน แล9วมีแผลเปsน ตอนน้ีไม>รู9สกึอะไรแล9ว เพียงแต>ที่ยังจัดงาน เพราะเคยจัดมาตลอด 15 ปt พอถึงครบรอบเหตุการณ+ทีสู่ญเสีย ก็ต9องจัด

เพื่อรำลึกสิ่งที่เกิดข้ึน... ตราบใดทีก่ะนะยังมีชีวิต กะนะก็จะจัดงานรำลึกเหตุการณ+ตากใบ จะไม>ลมืเหตุการณ+สลายการชุมนุมที่ตากใบ และเหตุการณ+ที่กลุ>มไม>ทราบฝ�าย

กราดยิงสามีของกะนะ เมือ่ 15 ปt ทีผ่>านมา” นางแยนะ กล>าวเพิ่มเติม 

นางอังคณา นีละไพจิตร อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห>งชาติ และผู9ได9รบัรางวัลรามอน แมกไซไซ ปt 2562 กล>าวว>า รัฐบาลควรจะทบทวนกระบวนการยุติธรรม เพื่อทำให9

ความจริงปรากฏเพื่อให9ทหารเปsนมืออาชีพ 

“ในโอกาสครบ 15 ปtเหตุการณ+ตากใบ เห็นว>ามีความจำเปsนอย>างย่ิงทีทุ่กฝ�ายต9องทบทวนระบบยุติธรรม กรณีเหตุการณ+ละเมิดสิทธิมนุษยชนร9ายแรง (Atrocity Crime) 

เพื่อมิให9เกิดเหตุการณ+ลกัษณะเช>นน้ีอีก และเพื่อคืนความเปsนธรรมให9เหย่ือและครอบครัว ทั้งตามหลักอายุความคดีอาญาซึ่งมีอายุความ 20 ปt กรณีตากใบ เราจงึมีเวลาอีก 

5 ปt ในการดำเนินการเพื่อนำคดีข้ึนสู>การพจิารณาของศาลยุติธรรม เพือ่เปsนการเป`ดเผยความจริงเรือ่งราวต>างๆ ที่เกิดข้ึน และคืนความเปsนธรรมให9ผู9ถูกละเมิดสิทธิทกุคน” 

นางอังคณากล>าว 

“การนำคดีข้ึนสู>การพจิารณาของศาลไม>ใช>เพื่อการแก9แค9น หรือเพื่อประจานบุคคลหรือหน>วยงานใด แต>การนำคดีข้ึนสู>ศาลที่มีการพจิารณาคดีอย>างเปsนธรรม (Fair Trial) 

จะนำไปสู>การเป`ดเผยความจริง และนำไปสู>วัฒนธรรมการพร9อมรับผิด (Accountability) ยุติวัฒนธรรมการงดเว9นโทษ (Cultural of Impunity) และจะนำไปสู>การปฏิรปู

ความมั่นคงและปฏิรูปกองทพัเพื่อให9ทหารเปsนทหารอาชีพ” นางอังคณากล>าวเพิม่เติม 

ด9าน พ.อ.ปราโมทย+ พรหมอินทร+ โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส>วนหน9า กล>าวว>า คนนอกพื้นที่ไม>ควรพยายามส>งเสรมิให9รื้อฟ��นคดี 
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“เรือ่งตากใบยุติไปแล9ว การดำเนินการตามข้ันตอนตามกฎหมายทุกอย>างอยู>ที่กระบวนการยุติธรรม ที่เขาจะพิพากษา ซึง่มันยุติแล9ว ส>วนการช>วยเหลอืเยียวยาก็มกีาร

จ>ายเงินเยียวยาเรียบร9อยแล9ว ทางเจ9าหน9าที่ก็พยายามเขาไปพบปะกบัเครอืญาติอยู>ตลอดเวลา อย>าไปจุดกระแส ปdจจุบนัน้ี คนที่มาจุดกระแสล9วนเปsนคนนอกทั้งน้ันเลย 

ทหารไม>เคยหวาดระแวงชาวบ9าน มีแต>จะปรับทกุข+ผูกมิตรช>วยเหลือเกื้อกูลกัน" พ.อ.ปราโมทย+ กล>าวแก>เบนาร+นิวส+ 

(Yaena Salaemae, 60, whose husband was shot and killed and a son detained on that day, has led efforts to reach financial settlements 

totaling about 600 million baht ($21 million) with the government. 

She told BenarNews that while the victims have five more years to pursue justice before reaching the statute of limitations, they have 

abandoned efforts to charge the officers involved. 

“Everyone agrees on bringing an end to this because we do not have the resources to fight the state,” Yaena said during a memorial ceremony 

attended by about 100 in Narathiwat province. 

Angkhana Neelapaijit, a former National Human Rights commissioner, said the government should punish officers who were involved in the 

incident. 

“On the 15th anniversary of the Tai Bai massacre, it is absolutely necessary for all parties to review the justice system to prevent this from 

reoccurring and bring justice to victims and their families,” said Angkhana, a recent recipient of the Ramon Magsaysay Awards, Asia’s highest 

honor. 

“Bringing the case to court for hearings is not for revenge or to expose any person or organization, but to lead to full disclosure of the truth 

and to a culture of accountability,” she said. “It will end the culture of impunity and will lead to security and military reform.” 
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Meanwhile, Col. Pramote Prom-in, spokesman for the regional office of the Internal Security Operations Command, said outsiders should not 

get involved. 

“All cases involving Tak Bai incident have already come to their conclusion. Justice has been served,” he told BenarNews. “Compensation has 

been made. Currently, only outsiders are trying to tell local people to launch legal battles.”) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/thai/news/TH-takbai-anniversary-10252019150808.html 

https://www.benarnews.org/english/news/thai/thailand-insurgents-10252019173449.html 

 

 

๕.๒ สื่อมาเลเซยีรายงานว>า ดาโต�ะฮีสซันนุดดิน ฮสัซัน ผู9บญัชาการตำรวจรัฐกลันตันได9เดินทางไปตรวจชายแดนที่รันตูปdนยัง เมืองชายแดนที่อยู>ติดอ.สไุหงโกลก จ.

นราธิวาส พร9อมสั่งการเจ9าหน9าที่ว>า ควรมีการดำเนินสร9างรัว้พร9อมกบัติดกล9องวงจรป`ดเช>นเดียวกบัแนวพรมแดนฝd�งประเทศไทย เพือ่หยุดย้ังการลักลอบขนสินค9าผิด

กฏหมาย และการลกัลอบข9ามพรมแดน อย>างไรก็ตามผบ.ตร รัฐกลันตันว>า แม9จะมีแม>น้ำโกลกเปsนพรมแดนธรรมชาติเปsนระยะทางยาว แต>ตำรวจยังสามารถดูแลจัดการได9  

ส>วนเรื่องปdญหาตำรวจรบัสินบนขบวนการค9าของเถ่ือน ผบ.ตร รัฐกลันตัน บอกว>า มีการจัดการดำเนินการตำรวจที่กระทำความผิดแล9วลกัำชับให9ตำรวจอยู>ในระเบียบวินัย  

(The authorities should consider building fencing and install closed-circuit television (CCTV) along the Kelantan-Thailand border to discourage 

illegal cross-border activities. 

Kelantan police chief Datuk Hasanuddin Hassan said the setting up of a fence and installation of CCTV would also help enforcement agencies 

check on smuggling activities. 
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"Kelantan is only separated with Thailand by the shallow Golok river and it cannot be denied that smuggling activities are still happpening, but 

it is under control. 

"The Thai authority had set up a fence as well as CCTVs at their side of the border area to check on cross-border activities. 

"Therefore, I believe Kelantan should also be equipped with these things," he told reporters after spending almost an hour visiting the border 

today. 

Hasanuddin said the setting up of fencing and the installation of CCTVs should be carried out as soon as possible as it would curb illegal 

activities. 

He said that the number of policemen involved in corruption, including those who manned the border areas, was still low and under control. 

"I have warned them repeatedly not to get involved in this menace as it will tarnish the image of the force. 

"Police officers with high integrity will not take money if they were offered by culprits or smugglers. 

"Instead of that (taking money), the police officer will act immediately or report to his or her supervisor about the wrongdoings," he said. 

During the visit, Hasanuddin and several senior officers went to the Muhibbah bridge which connects Rantau Panjang with Sungai Golok town, 

to witness activities along the Golok river and under the bridge. 

No smuggling activity was spotted at the time, but fewer passenger boats were seen plying along the river.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.nst.com.my/news/nation/2019/10/531743/cctvs-and-fencing-should-be-installed-along-kelantan-border 
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๕.๓ สำนักข>าว bernama รายงานเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม อ9างคำแถลงของผู9อำนวยการสำนักงานตรวจคนเข9าเมืองรัฐปะลิส เป`ดเผยว>า เจ9าหน9าที่ตนวจคนเข9าเมืองที่ด>านปา

ดังเบซาร+ได9ตรวจค9นรถยนต+คันหน่ึงในตอนเช9า และขอให9เจ9าของรถยนต+เป`ดกระโปรงท9ายรถยนต+ให9ตรวจค9น เจ9าหน9าทีจ่ึงพบชาวพม>า ๓ คนซุกซ>อนอยู>จึงได9จบักุม

ดำเนินคดี ชาวพม>าทั้งสามคนให9การว>า ได9ว>าจ9างให9ชาวมาเลเซียพาข9ามพรมแดนเข9าประเทศไทย หลงัจากน้ันพวกเขาจะเดินทางกลบับ9านทีป่ระเทศเมียนมาร+ 

(A human trafficking agent who tried to smuggle three illegal immigrants by concealing them under a car passenger seat and boot, was busted 

in an operation today conducted by the Perlis Immigration Department. 

Department director Basri Othman said the three Myanmar nationals aged 19 to 47, hired the syndicate to take them out of the country to 

return home through Thailand. 

"During an inspection of a Proton Hero vehicle at the Immigration, Customs, Quarantine and Security Complex (ICQS) at the Padang Besar-

Thailand border at about 6.45am, a man came down and pretended to open a car boot after being asked to do so by an officer. 

"However, all of a sudden, the man in his forties made a dash for the Thai border before any action could be taken," he told a news 

conference at ICQS here today, adding that the case was being investigated under the Immigration Act 1959/63.) 

ที่มาข9อมลู ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1783255 

๕.๔ สำนักข>าว bernama รายงานว>า เจ9าหน9าที่ตรวจคนเข9าเมืองรัฐปะลสิได9ปฏิบัติการตรวจค9นจับกุมคนต>างชาติลกัลอบทำงานโดยไม>มีใบอนุญาติทำงาน ๓ ครั้งระหว>าง

วันที่ ๓ ถึง ๒๐ ตุลาคม และจับกุมผู9กระทำความผิดได9ทั้งหมด ๒๗ คนในจำนวนน้ีเปsนคนสัญชาติไทย ๖ คน ลักลอบทำงานและเป`ดร9านขายของที่ปาดังเบซาร+ ซึง่คน

เหล>าน้ิต9องจ>ายเช>าที่เดือนละประมาณ ๕๐๐ รงิกิต ถึงหลายพันริงกิต และคนต>างชาติบางคนกร็ับจ9างชาวมาเลเซียขายของ 

ในระหว>างตรวจค9นจบักุมเจ9าหน9าที่ตรวจคนเข9าเมือง เป`ดเผยว>า ที่ตลาดเบซาร+ มีการจัดวางคนดูต9นทาง คอยแจ9งเตือนเมื่อเจ9าหน9าที่ตรวจคนเข9าเมืองมาตรวจค9นด9วย 

 

(The Perlis Immigration Department has detained 27 foreign traders including six from Thailand in three separate operations through the Op 

Belanja after they were believed to have misused their social visit passes to work and trade in Padang Besar. 
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Director of Perlis Immigration Basri Othman said all of them, aged between 21 and 52 years, were detained in the operations conducted on Oct 

3, 19 and 20. 

He said during the operations, the foreign traders pretended to be tourists in order to dupe the authorities. 

He said intelligence work by the department found that locals had rented out their trading spots to the foreigners at a fee ranging from RM500 

to several thousand ringgit. 

“Further investigations found that there were employers who paid these foreigners to look after their trading spots as they had other premises 

to man,” he said in a statement today. 

Basri added that the Immigration Department had identified the trading locations controlled by ‘tonto’ (look-outs) to help the Thai nationals 

escape.) 

 

ที่มาข9อมลู ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1781715 

 

๕.๕ สำนักข>าว bernama รายงานเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ว>า ตำรวจรัฐปtนังได9จับกุมแก�งค+โจรกรรมรถยนต+ที่มหีัวหน9าแก�งค+วัย ๓๙ ปt เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ซึง่พัวพันกบัการ

โจรกรรมรถยนต+หรู๒๑ คัน ที่ปtนัง กัวลาลมัเปอร+ และที่ยะโฮร+  

ข9อมูลจากตำรวจมาเลเซียระบุว>า หลงัจากโจรกรรมแล9วแก�งค+น้ีจะปลอมแปลงเอกสารเพื่อนำรถยนต+ผ>านด>านบูกิตกายูฮตัิม รัฐเคดาห+ไปยังอ.สะเดา จ.สงขลา ซึง่แก�งค+
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(Police crippled a luxury car theft gang dubbed "Geng Acu" with the arrest of the 39-year-old gang leader at his house in Tamam Bertam Ria 

here last Friday (Oct 18). 

Seberang Prai Utara district police chief ACP Noorzainy Mohd Noor said police also arrested another man, aged 26, and the gang leader’s 

girlfriend, 36, at about 

12.15pm based on intelligence and surveillance over the past two weeks. 

He also said investigations found the gang was involved in 21 luxury vehicle theft cases in Penang, Kuala Lumpur and Johor, amounting to 

RM1.5mil, and from the total, 17 cars were sold to the syndicate’s network in Thailand. 

According to the police, each stolen vehicle would be sent to Thailand through the Bukit Kayu Hitam border by the gang, and they would 

receive RM10,000 as commission while the buying and selling would be handled by the syndicate in Thailand. 

"The gang only targets luxury vehicles such as the Toyota vehicle models - the Vellfire, Alphard, Harrier, and Hilux following high demand in 

neighbouring countries. 

"Investigations also found that the suspects used fake documents, including fake immigration stamps to take the cars there (Thailand), ” he 

added.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/10/21/cross-border-luxury-car-theft-ring-crippled-gang-leader-arrested 

http://www.bernama.com/en/news.php?id=1781574 
 
 


