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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๒ - ๑ มี.ค. ๖๒ พบว>า มขี>าวเชิงบวก ๑๕๖ ข>าว จาก

ที่ม ี๑๗๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๖ - ๒๒ ก.พ. ๖๒) ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกับ จชต. มขี>าวเชิงลบ ๔๒ ข>าว จากที่ม ี๓๗ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๖ - ๒๒ ก.พ. ๖๒)  

 ภาพข1าวสำคัญเชิงลบ ได*แก1  

๑. เหตุร*ายรายวัน: ๑) บึ่ม! ๒ ลกู สน่ันบันนังสตา เจ9าหน9าที่ดับ ๑ เจ็บ ๑ ชาวบ9านโดนลูกหลงสาหัส, ๒) โจรใต9เหี้ยม บุกจี้ ๒ ตร.เจาะไอร9อง ไปยิงทิง้ เผารถ ชิง

เอ็ม ๑๖ และ ป^น ๙ มม. และ ๓) โจรใต9สุดเหี้ยม ประกบยิง โดนแผ>นหลังทะลหุน9าอก ทหารชุดรบพเิศษ ดับ ๑ 

         ภาพข1าวสำคญัเชิงบวก ได*แก1  

๑. การเจรจาเพ่ือสันติสุข: มทภ.๔ ถกแนวเจรจาสันติภาพใต9 

๒. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: พณ.นราธิวาสจัดงานย่ิงใหญ> 'บางนราแฟร+ กินเพลิน เดินห9าง' หวังเพิ่มรายได9ชุมชน 

๓. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต: แห>เที่ยวงานสมโภช 'เจ9าแม>กวนอมิ 

๔. ยาเสพติด: ๑) รวบใบกระท>อม - ป^น, ๒) 'ตร.เจาะไอร9อง' รวบพ>อค9ายาแก9ไอ ยึดอาวุธป^น-เครื่องกระสุนจำนวนมาก, ๓) ป.ป.ส. เปeด ๗ กลุ>มผู9มสีิทธ์ิขอ 

อนุญาตผลิต นำเข9า และส>งออก 'กัญชา' , ๔) ปฏิบัติการรวมพลังแก9ไขปhญหายาเสพติด คืนความสุขจังหวัดชายแดนภาคใต9 ตอน “คืนคนดีสู>ครอบครัว” และ ๕) 

ศปส.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. จัดพิธีปeดโครงการสนับสนุนการแก9ไข บำบัด ฟ^kนฟู เด็ก เยาวชน และครอบครัว 

๕. การเยียวยา: ทภ.๔ ส>งศพทหารกล9า โดนลอบบึม กลับแม>ฮ>องสอน อย>างสมเกียรติ 

๖. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยYสิน: ๑) 'บิ๊กแปoะ' รู9แล9วคดีอุ9มฆ>า ๒ ตร.เจาะไอร9อง โยงกลุ>มวางระเบิดหาดสมหิรา,, ๒) ยะลาเข9มเฝrาระวัง ๘ อำเภอ หว่ัน จนท. 

เจอโจรใต9สังหารอีก, ๓) ประณามโจรใต9 อ9ุมฆ>า ๒ ตร.เจาะไอร9อง ทิง้ศพคูน้ำ-เผารถ, ๔) ตำรวจยะลาปะทะกลุ>มอาร+เคเค มั่วสุมเสพยา ยิงบาดเจ็บ จับเปtน ๒, ๕) อย>าเช่ือ! 

ทหารอุ9มฆ>า ๒ ตำรวจนราฯ ช้ีผู9ก>อเหตุหวังสร9างความเข9าใจผิด และ ๖) ตม.จบัตาเขมรมสุลมิเข9าไทยต9องสงสัยปvวนใต9 

๗. การเมือง: ๑) ลุ9นสุดตัวสนามเลอืกต้ังยะลา เขต ๒ อลัดุลการิม-ซูการ+โน-ริดวาน ใครดีใครอยู>?, ๒) 'ประชาชาติ' ลุยพบชาวยะหา จว.ใต9 แข>งดุเผารถ-กรีดปrาย 

เตือนผู9สมัคร-ทีมงานต9องระวัง, ๓) ผู9ว>าฯปhตตานีเข9ม รับมือศึกเลือกต้ัง และ ๔) ยะลาอบรม ลูกเสืออาสา ส>งประจำหน>วยเลือกต้ัง 
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 จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ลดลง จาก ๒.๓๕ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๒๓ ก.พ. 

๖๒ - ๑ มี.ค. ๖๒) เปtน ๒.๒๘ ในสัปดาห+น้ี  

 ในส1วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต1างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช1วงวันท่ี ๒๓ ก.พ. ๖๒ – ๑ มี.ค. ๖๒ ดังน้ี 

          เหตุการณ+คนร9ายใช9อาวุธป^นสงครามจี้ตำรวจ ๒ นายจากร9านน้ำชา ในพื้นที่ อ.เจาะไอร9อง จ.นราธิวาส ก>อนนำไปสังหาร และชิงอาวุธป^น เปtนเหตุการณ+ในจงัหวัด

ชายแดนภาคใต9ที่สื่อมวลชนต>างประเทศรายงานมากที่สุดในรอบสัปดาห+ และ Benarnews.org มีข9อสงัเกตุว>า เปtนเหตุการณ+ที่แทบไม>เคยเกิดข้ึน ทัง้น้ีส>วนใหญ>ผู9ก>อความไม>

สงบมักลอบทำร9ายทหาร และตำรวจด9วยวิธีลอบวางระเบิดแสวงเครือ่งข9างถนน ส>วน AFP มีข9อสังเกตว>า เหตุร9ายรายวันเกิดถ่ีข้ึนในช>วงหลายสปัดาห+ทีผ่>านมา ขณะที่

กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขไม>คืบหน9า 

         เหตุการณ+คนร9ายลอบวางระเบิดชุดคุ9มครองครูในพืน้ที ่อ.บันนังสตา จ.ยะลา เช9าวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ+ วันเดียวกันที่เกิดเหตุคนร9ายใช9อาวุธป^นจึต้ำรวจ ๒ นายก>อน

นำตัวไปสังหาร เปtนอีกเหตุร9ายรายวันที่มีการรายงานในสื่อต>างประเทศในรอบสัปดาห+ 

         สื่อมาเลเซียหลายสำนักรายงานว>า รัฐมนตรมีหาดไทยมาเลเซียเตรียมนัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนข9อเท็จจริงที่ได9รบัการแต>งต้ังโดยสมเด็จพระราชาธิบดี ใน

สัปดาห+น้ีเพือ่กำหนดกรอบประเด็นการสืบสวนสอบสวนคดีค>ายกักกันผู9อพยพชาวโรฮิงญา และหลมุฝhงศพ ๑๓๙ ศพที่ Wang Kelian รัฐเปอร+ลิส ติดพรมแดนไทย ด9าน    อ.

สะเดา จ.สงขลา โดยมีกำหนดให9แล9วเสร็จภายใน ๖ เดือน 
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๒. ผลการวิเคราะหYสารสนเทศด*านการประชาสมัพันธY ประจำวันท่ี ๒๓ ก.พ. ๖๒ – ๑ ม.ีค. ๖๒ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข1าวเชิงบวก และประเด็นข1าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๒ - ๑ มี.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก (เส9นทึบสเีขียว) ๑๕๖ ข>าว จากที่ม ี๑๗๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๖ - ๒๒ ก.พ. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9ม 

ความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกบั จชต. (เส9นทึบสีแดง) มขี>าวเชิงลบ ๔๒ ข>าว จากที่ม ี๓๗ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๖ 

- ๒๒ ก.พ. ๖๒) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสแีดง) มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่
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๒.๒ ค1าสัดส1วนระหว1างข1าวเชิงบวก และข1าวเชิงลบ 

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

วัน/เดือน/ปd จำนวนข1าวเชิงบวก (1) จำนวนข1าวเชิงลบ (2) ค1าสัดส1วน (3)=(1)/(2) 

2019-02-16 13 3 4.33 

2019-02-17 18 3 6 

2019-02-18 46 12 3.83 

2019-02-19 26 8 3.25 

2019-02-20 22 2 11 

2019-02-21 25 5 5 

2019-02-22 23 4 5.75 

 24.71 5.29 4.67 

2019-02-23 23 2 11.5 

2019-02-24 19 2 9.5 

2019-02-25 12 0 12 

2019-02-26 28 5 5.6 

2019-02-27 25 15 1.67 

2019-02-28 27 9 3 

2019-03-01 22 9 2.44 

 22.29 6.14 3.63 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ1งเล็ง ในช1วงวันท่ี ๒๓ ก.พ. ๖๒ – ๑ มี.ค. ๖๒ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช>วงวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๒ - ๑ มี.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข ๔ ข>าว จากที่ไม>มขี>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๖ - ๒๒ ก.พ. ๖๒) สำหรบัในมิติของ 

แนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ เพิม่ข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบฯ ไม>มขี>าวเชิงลบ ทัง้ในสปัดาห+น้ี และในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๖ - ๒๒ ก.พ. ๖๒) 

สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> มทภ.๔ ถกแนวเจรจาสันติภาพใต9  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๒ - ๑ มี.ค. ๖๒ มขี>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๒๙ ข>าว จากที่ม ี๔ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๖ - ๒๒ ก.พ. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) บึ่ม! ๒ ลูกสน่ันบันนังสตา เจ9าหน9าที่ดับ ๑ เจบ็ ๑ ชาวบ9านโดนลูกหลงสาหสั, ๒) โจรใต9เหี้ยม บกุจี ้๒ 

ตร.เจาะไอร9อง ไปยิงทิง้ เผารถ ชิงเอม็ ๑๖ และ ป^น ๙ มม. และ ๓) โจรใต9สุดเหี้ยม ประกบยิง โดนแผ>นหลังทะลหุน9าอก ทหารชุดรบพเิศษ ดับ ๑ 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๒ - ๑ มี.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๒๑ ข>าว จากที่ม ี ๑๙ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๖ - ๒๒ ก.พ. ๖๒) ในมิติของ 

แนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๔ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๑ ข>าว ในสปัดาห+ที่แล9ว (๑๖ - ๒๒ ก.พ. ๖๒) ในมิติของแนวโน9ม 

ความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) คอลัมน+: เจาะสนามเลือกต้ังป� ๖๒: ลุ9นสุดตัวสนามเลอืกต้ังยะลา เขต ๒ อัลดุลการิม-ซูการ+โน-ริดวาน 

ใครดีใครอยู>?, ๒) 'ประชาชาติ' ลุยพบชาวยะหา จว.ใต9 แข>งดุเผารถ-กรีดปrาย เตือนผู9สมัคร-ทีมงานต9องระวัง, ๓) ผู9ว>าฯปhตตานีเข9ม รับมอืศึกเลือกต้ัง และ ๔) ยะลาอบรม 

ลูกเสืออาสา ส>งประจำหน>วยเลือกต้ัง ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) เปeด ๗ + ๕ นโยบาย 'Peace Survey-องค+กรสทิธิฯ' เสนอพรรคการเมือง แก9ปมชายแดนใต9, ๒) วิวาทะ 

"ตัดงบกลาโหม-หนักแผ>นดิน" ลามสู> "ปฏิรปูกองทัพ" และ ๓) เลอืกต้ัง ๒๕๖๒ : พรรคการเมืองจี้ถอนทหาร – เลิกกฏหมายพิเศษในชายแดนใต9 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยYสิน 

 
ในช>วงวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๒ - ๑ มี.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๒๑ ข>าว จากที่ม ี๗ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๖ - ๒๒ ก.พ. ๖๒) ในมิติของแนวโน9ม 

ความถ่ี มีแนวโน9มฯ  เพิ่มข้ึน  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี ๖ ข>าวในสัปดาห+ทีแ่ล9ว (๑๖ - ๒๒ ก.พ. ๖๒) ๑ ข>าว ในสัปดาห+น้ี) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) 'บิ๊กแปoะ' สั่งล>าโจรใต9 ดูแลสวัสดิการ ๒ ตร. ถูกอุ9มฆ>าเต็มที,่ ๒) ยะลาเข9มเฝrาระวัง ๘ 

อำเภอ หว่ัน จนท. เจอโจรใต9สงัหารอีก, ๓) 'บิ๊กแปoะ' รู9แล9วคดีอุ9มฆ>า ๒ ตร.เจาะไอร9อง โยงกลุ>มวางระเบิดหาดสมิหรา, ๔) สัง่ย9ายด>วน! ผู9การ ทพ.๓๓ บันนังสตา 

เซ>นคาร+บอมบ+ทหารพรานดับ, ๕) ฝvายความมั่นคงใต9ถกเครยีด! คดียิง ๒ ตร.ดับ พุ>งเปrากลุ>ม 'อายิ ยามา', ๖) ประณามโจรใต9 อ9ุมฆ>า ๒ ตร.เจาะไอร9อง ทิง้ศพคูน้ำ-เผารถ, ๗) 

ตำรวจยะลาปะทะกลุ>มอาร+เคเค มั่วสมุเสพยา ยิงบาดเจบ็ จับเปtน ๒, ๘) อย>าเช่ือ!ทหารอุ9มฆ>า ๒ ตำรวจนราฯ ช้ีผู9ก>อเหตุหวังสร9างความเข9าใจผิด และ ๙) 

ตม.จับตาเขมรมุสลิมเข9าไทยต9องสงสัยปvวนใต9 ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ยิงทหารดับอีก ๑ ที่บาเจาะ แฉแก�งอุ9ม ตร. จงใจแต>งทหารหลอกชาวบ9าน  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๒ - ๑ มี.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๔๐ ข>าว จากที่ม ี๒๔ ข>าวในสัปดาห+ทีแ่ล9ว (๑๖ - ๒๒ ก.พ. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในสปัดาห+น้ี จากทีม่ ี๗ ข>าวในสัปดาห+ทีแ่ล9ว (๑๖ - ๒๒ ก.พ. ๖๒) ในมิติของแนวโน9ม ความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ลดลง ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) เพาะเห็ดถ่ังเช>าสร9างรายได9เดือนละ ๕ แสน, ๒) สกายวอล+ค ปhตตานี, ๓) 'นราธิวาส' ชู 'เมืองเกษตรกร-หัตถกรรม', ๔) 

ยันเดินหน9าต>อ! ชงบอร+ดใหญ> ข้ึนค>าจ9างข้ันต่ำ ๒ - ๑๐ บาท, ๕) พณ.นราธิวาสจัดงานย่ิงใหญ> 'บางนราแฟร+ กินเพลิน เดินห9าง' หวังเพิ่มรายได9ชุมชน และ ๖) 

จับคาด>านสะเดา! ตำรวจมาเลย+รบัจ9างขน'ตัวน่ิม'ลอบส>งขายจีน ไม>มีข>าวเชิงลบ ในสัปดาห+น้ี 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๒ - ๑ มี.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๖ ข>าว จากทีม่ ี๖ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๖ - ๒๒ ก.พ. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

คงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม>มขี>าวเชิงลบทั้งในสัปดาห+น้ี และสปัดาห+ที่แล9ว (๑๖ - ๒๒ ก.พ. ๖๒) ๐ ข>าวในสัปดาห+น้ี ) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) รวบใบกระท>อม - ป^น, ๒) 'ตร.เจาะไอร9อง' รวบพ>อค9ายาแก9ไอ ยึดอาวุธป^น-เครื่องกระสุนจำนวนมาก, ๓) ป.ป.ส. 

เปeด ๗ กลุ>มผู9มสีิทธ์ิขออนุญาตผลิต นำเข9า และส>งออก 'กัญชา' , ๔) ปฏิบัติการรวมพลังแก9ไขปhญหายาเสพติด คืนความสุขจังหวัดชายแดนภาคใต9 ตอน 

“คืนคนดีสู>ครอบครัว” วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ+ ๒๕๖๒ และ ๕) ศปส.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. จัดพิธีปeดโครงการสนับสนุนการแก9ไข บำบัด ฟ^kนฟู เด็ก เยาวชน และครอบครัว 

ไม>มีข>าวเชิงลบ ในสัปดาห+น้ี 
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๒ – ๑ มี.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสทิธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

            ในช>วงวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๒ – ๑ มี.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

            ในช>วงวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๒ – ๑ มี.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปhญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคบัใช*กฎหมาย 

            ในช>วงวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๒ – ๑ มี.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบงัคับใช9กฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส1งผลกระทบต1อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต1อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส1งผลกระทบต1อการรับรู* 

 
 

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

เหตุร*ายรายวัน 

อาชญากรรมในพ้ืนท่ี 

การยกระดับคุณภาพชีวิต 

การเมือง 

การศึกษา 

การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยYสิน 

การเยียวยา 

การช1วยเหลือประชาชน 

ยาเสพติด 

กีฬา 

วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 

กระบวนการยุติธรรม 

การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทY 

เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* 

การเจรจาเพ่ือสันติ 

การบำรุงขวัญกำลังพล 
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ประเด็นข1าวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ๑) โจรใต9ลอบบึ้ม อส.ทพ.พลีชีพ1สาหสั1 หญิงชาวบ9านถูกลูกหลง, ๒) บึ่ม!2ลูกสน่ันบันนังสตาเจ9าหน9าที่ดับ1เจ็บ1ชาวบ9านโดนลกูหลงสาหสั, ๓) 

โจรใต9ปvวนลอบบึมทหารพรานบ9านบาเจาะ ดับ 1 เจบ็ 2 คาดสร9างสถานการณ+, ๔) ภาพข>าว: โจรใต9ดักบึม้ทหารพรานพลีชีพ1สาหสั1, ๕) โจรใต9เหี้ยม 

บุกจี้2ตร.เจาะไอร9องไปยิงทิ้ง เผารถ ชิงM16-ป^น9มม., ๖) เหี้ยม! คนร9ายบกุอุ9มฆ>า2ตร.ชิงป^น-เผารถ, ๗) เหิม!โจรใต9อุ9มฆ>า2ตร.นราฯดับ 'บิ๊กแปoะ'สั่งเร>งไล>ล>าคนร9าย, ๘) 

โจรใต9สุดเหี้ยม ประกบยิง โดนแผ>นหลงัทะลุหน9าอก ทหารชุดรบพเิศษ ดับ 1, ๙) ทหารรบพเิศษ พลาด ถูกโจรใต9ดักยิง ทิ้งรถหนี โดนไล>ฆ>าสุดโหด, ๑๐) คืบหน9า! 

โจรใต9ดักบึ้มทหารพราน ชาวบ9านข่ีจยย.ผ>านโดนลกูหลงเจบ็เพิ่ม1ราย, ๑๑) โจรใต9ปvวนลอบวางบึ้ม ทหารพรานยะลาพลีชีพ1บาดเจ็บ1, ๑๒) ด>วน! 

คนร9ายลอบวางระเบิดชุดทหารพราน33เสียชีวิต1-สาหัส1, ๑๓) โจรใต9โหด!บกุอุ9ม2ตำรวจ ก>อนฆ>าทิ้งคูน้ำชิงรถยนต+-อาวุธป^น, ๑๔) โจรใต9เหี้ยม!บุกอุ9ม2ตำรวจ 

ฆ>าทิ้งคูน้ำชิงรถ-ป^น3กระบอก, ๑๕) โจรใต9ลอบบึ้ม อส.ทพ.พลีชีพ1สาหัส1 หญิงชาวบ9านถูกลกูหลง, ๑๖) โจรใต9เหี้ยม! ประกบยิงทหารชุดชป.บาเจาะเสียชีวิตอีก1ราย, 

๑๗) 'โจรใต9'ไล>ฆ>า'ทหารพยาบาล' หนีตายเข9าปvาถูกตามรัวดับ, ๑๘) จนท.ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดส.ท.ถูกยิงดับ พบร>องรอยหนีสุดชีวิตก>อนโจรใต9ตามมายิงซ้ำ, ๑๙) 

บึ้ม'บันนังสตา'ทพ.ดับ-สาหสั2, ๒๐) ผู9หญิงเปtนเหย่ือซ้ำ! เหตุบึ้มบันนังสตาทหารพรานดับ 1 เจ็บ 1, ๒๑) คนร9ายแต>งกายคล9ายทหารบุกอุ9ม 2 ตำรวจฆ>าทิ้ง-เผารถ, ๒๒) 

บุกอุ9มจากร9านน้ำชาฆ>า'2ตร.'แล9วเผารถ-ปล9นป^น, ๒๓) นราธิวาสคนร9ายบุกอุ9ม 2 ตำรวจกลางร9านน้ำชา ยิงเสียชีวิตทิง้ศพในคูน้ำ, ๒๔) บึ้มข9างกุโบร+บาเจาะทหารดับ1, 

๒๕) 8คนร9ายมัดไพล>หลัง-ยิงทิ้งอุ9มฆ>า'2สตท.', ๒๖) คนร9ายบุกจบั2ตร.นราฯยิงทิง้, ๒๗) ภาพข>าว: ลอบบึม้, ๒๘) โจรใต9บึ้มทหารพรานตาย1เจ็บ2คน  และ  ๒๙) คอลมัน+: 

เด>นทั่วไทย: บึ้มบันนังสตาดับ 1 สาหสั 1  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) ลุ9นโผ'สว.-รองผบก.' บิก๊แปoะโวรอบน้ีคลอดแน>, ๒) ลุ9นแต>งต้ังตร.ระดับสว.-รองผบก.  และ  ๓) โผย9าย'รองผบก.-สว.'ใกล9คลอด,  

๒. การเจรจาเพ่ือสันติ ๑) คอลัมน+: แวดวงธุรกิจภูธร, ๒) มทภ.4ถกแนวเจรจาสันติภาพใต9, ๓) มทภ.4ถกแนวเจรจาสันติภาพใต9  และ  ๔) มทภ.4 

มอบแนวทางแก9ความขัดแย9งระดับพื้นที่ จชต. เพื่อสู>ความสนัติสุข,  

๓. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) คอลัมน+: เปeดตะกร9าข>าว: เพิ่มจีไอ, ๒) คอลมัน+: หุ9นส>วนประเทศไทย: ดีเดย+ค>าจ9างใหม>...ลุ9นก>อนหรือหลงัเลือกต้ัง, ๓) 

เพาะเห็ดถ่ังเช>าสร9างรายได9เดือนละ5แสน, ๔) ทำข9อตกลงซือ้ขายผลไม9ระหว>างสหกรณ+, ๕) อนุฯเมินแรงต9าน ลุยชงข้ึนค>าจ9าง2-10บ., ๖) ภาพข>าว: ลงพื้นที่, ๗) 
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ชงบอร+ดใหญ>ข้ึนค>าแรง2-10บาท, ๘) คอลัมน+: สสว.ทิปส+: Early Stage & Boost Up New Entrepreneur, ๙) คอลัมน+: ติดป�กเอสเอม็อี: สสว.ปhkนโค9ช 4.0 

ตอบโจทย+เอสเอ็มอเีชิงพื้นที่, ๑๐) คอลัมน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: จับตำรวจมาเลย+ขนตัวน่ิม, ๑๑) งานค9นคนคนค9นงาน: ค>าจ9างข้ันต่ำความหวัง 'คนจน' 

หลากมุมมองโยงการเมืองจุ9น, ๑๒) คอลัมน+: ไฟแนนเชียลไดเจสต+: ECF ฟุrงออร+เดอร+ทะลัก-รบัรู9โรงไฟฟrามินบ,ู ๑๓) ทำข9อตกลงซื้อขายผลไม9ระหว>างสหกรณ+, ๑๔) 

เพาะเห็ดถ่ังเช>าสร9างรายได9เดือนละ5แสน, ๑๕) 'สเกลอพั'เอสเอม็อี กองทัพมด...บุกโลก!, ๑๖) สสว.ปhkนโค9ชเอสเอ็มอี17จว., ๑๗) สกายวอล+ค ปhตตานี, ๑๘) 

ชุมชนเบตงรวมกลุ>มเพาะเห็ด'ถ่ังเช>า'สร9างรายได9เดือน5แสน, ๑๙) สสว.เดินหน9าโครงการพฒันาผู9ประกอบการใหม>และโครงการยกระดับธุรกจิเริ่มต9น, ๒๐) 

สหกรณ+ฯลำพูนเปeดตลาดส>งลำไยลงใต9แก9ผลผลิตล9น, ๒๑) ตร.มาเลย+ขนตัวน่ิมจนมุมคาด>านสะเดา, ๒๒) 'นราธิวาส'ชู'เมืองเกษตรกร-หัตถกรรม', ๒๓) เบตงเพาะถ่ังเช>า 

ขายชาวต>างชาติ, ๒๔) สรุปมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ+ 2562, ๒๕) ยันเดินหน9าต>อ!ชงบอร+ดใหญ> ข้ึนค>าจ9างข้ันต่ำ2-10บาท, ๒๖) 

ชาวประมง22จว.ลุ9น ครม.ซื้อเรือคืน305ลำ, ๒๗) พณ.นราธิวาสจัดงานย่ิงใหญ>'บางนราแฟร+ กนิเพลิน เดินห9าง'หวังเพิ่มรายได9ชุมชน, ๒๘) จับคาด>านสะเดา! 

ตำรวจมาเลย+รับจ9างขน'ตัวน่ิม'ลอบส>งขายจีน, ๒๙) สสว.แนะSMEประกันค>าเงินพฒันาต9นแบบธุรกิจ800ราย, ๓๐) ร>างประกาศกระทรวงพาณิชย+ เรือ่ง 

กำหนดให9มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ+มันสำปะหลงัเปtนสินค9าที่ต9องมหีนังสอืรบัรองและต9องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข9า, ๓๑) สสว.ปhkนโค9ช 4.0 

ตอบโจทย+เอสเอ็มอเีชิงพื้นที่, ๓๒) ECF ต้ังเปrารายได9โต 15%-ขยายฐานลูกค9าใหม> จีน อินเดีย, ๓๓) ECF ต้ังเปrารายได9โต 15% ปรับกลยุทธ+ดันมาร+จิ้น 

บรหิารต9นทุนอย>างมปีระสิทธิภาพ, ๓๔) ECF ต้ังเปrารายได9โต 15% ปรับกลยุทธ+ดันมาร+จิ้น บรหิารต9นทุนอย>างมปีระสทิธิภาพ, ๓๕) ภาพข>าว: รวบคาด>านสะเดา 

ตร.มาเลย+ขนตัวน่ิมเข9าไทย, ๓๖) 'ECF'ดันมาร+จิ้นพุ>ง ออเดอร+นอกทะลัก, ๓๗) ททท. คิง เพาเวอร+ มหานคร ธนาคารกสกิรไทย และ ออลออฟลัค ผนึกกำลงัครั้งย่ิงใหญ> 

นำสุดยอด 2 วัฒนธรรมอาหารโคจรมาพบกันครั้งแรก ไทย - ฮ>องกง สตรทีฟูrด แบทเทลิ ฟูrดเฟสติวัล, ๓๘) ดึงกลุ>มสหกรณ+กระจายลำไยหวังพยุงราคา  และ  ๓๙) 

ครม.ไฟเขียว! ร>างประกาศกระทรวงพาณิชย+ให9มันสำปะหลงั-ผลิตภัณฑ+ ปฏิบัติตามมาตรการระเบียบนำเข9า,  

๔. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทY ๑) คอลัมน+: BUSINESS Model Idea: สื่อออนไลน+แบบไหนเจาะใจสามจังหวัดชายแดนใต9  และ  ๒) คุณแหน : 23 

กุมภาพันธ+ 2562,  

๕. กระบวนการยุติธรรม ๑) ประหาร3 ฆ>านายกเขาพระ, ๒) ประหารทีมฆ>านายกเขาพระ, ๓) ประหารชีวิต 3 ผู9ต9องหา! 

ปeดคดีรองนายกอบต.สั่งฆ>า'นายกฯเขาพระ'เพื่อนรัก, ๔) สั่งประหารชีวิต'ผู9จ9างวาน-มือป^น' ยิง'นายก อบต.เขาพระ'  และ  ๕) 

ปeดคดีฆ>านายกอบต.เขาพระศาลพิพากษาประหารชีวิตรองนายกอบต.เพื่อนรกั,  
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๖. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) แห>เที่ยวงานสมโภชเจ9าแม>กวนอิม, ๒) สสุานและประวัติศาสตร+ของปhตตานี, ๓) คอลมัน+: ข>าวสั้น: แห>เที่ยวงานสมโภช 'เจ9าแม>กวนอมิ', ๔) 

ข>าวสั้น : 25 กุมภาพันธ+ 2562, ๕) คอลัมน+: จาริกบ9านจารกึธรรม: ต9นแบบของพระผู9สร9าง...ผู9สบืทอดอายุพระพทุธศาสนา พระครปูระโชติรัตนานุรกัษที่ข9าพเจ9ารู9จัก (๓)  

และ  ๖) คอลัมน+: ข>าวสั้น: จัดวัฒนธรรมเช่ือมใจชายแดนใต9สันติสุข,  

๗. กีฬา ๑) คอลมัน+: เช็กคิวฟาดแข9ง: สโมสรลีกภูมิภาคฝvาด>าน แย>งต๋ัวเพลย+ออฟโตโยต9าลีกคัพ, ๒) คอลัมน+: เช็กคิวฟาดแข9ง: สโมสรลีกภูมิภาคฝvาด>าน 

แย>งต๋ัวเพลย+ออฟโตโยต9าลีกคัพ, ๓) คอลัมน+: ย>อยข>าวกีฬา: กำแพงเพชรเฉือนชัยคัดลีกคัพ, ๔) คอลัมน+: กอล+ฟกระซิบ: แมตช+ธงชัย, ๕) ภาพข>าว: ย>องก�วน: กอล+ฟธงชัย  

และ  ๖) 'ปhตตานี'เชือ'บอสซู'คุณภาพดี,  

๘. การช1วยเหลือประชาชน ชาวเน็ตเชิญชวนคนช>วยอุดหนุน ร9านเฟอร+นิเจอร+ถูกเก²งชน เผาวอด 80 ล9าน  

๙. ยาเสพติด ๑) คอลมัน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: รวบใบกระท>อม-ป^น, ๒) 'บิ๊กโจ�ก'บกุค9นสุขมวิท ยึดยาปลุกเซ็กซ+ ตะลงึของปลอมเพียบ ขายสินค9าทางออนไลน+, ๓) 

'ตร.เจาะไอร9อง'รวบพ>อค9ายาแก9ไอ ยึดอาวุธป^น-เครื่องกระสนุจำนวนมาก, ๔) ป.ป.ส. เปeด 7 กลุ>มผู9มีสทิธ์ิขออนุญาตผลติ นำเข9าและส>งออก 'กัญชา' , ๕) 

ปฏิบัติการรวมพลังแก9ไขปhญหายาเสพติด คืนความสุขจงัหวัดชายแดนภาคใต9 ตอน “คืนคนดีสู>ครอบครัว” วันที่ 23 กุมภาพันธ+ 2562 ณ หอประชุมเฉลมิพระเกียรติ 80 

พรรษา 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  และ  ๖) ศปส.กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดพิธีปeดโครงการสนับสนุนการแก9ไข บำบัด ฟ^kนฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว,  

๑๐. การเยียวยา ๑) คอลมัน+: ข>าวข9นคนเข9ม: เพื่อน9อง, ๒) คอลัมน+: ข>าวข9นคนเข9ม: เพื่อน9อง, ๓) 'กอ.รมน.ภาค4สน.'จดัพิธีส>งศพวีรบุรุษผู9กล9า 

เสียชีวิตเหตุระเบิดบันนังสตา, ๔) สุดอาลัยชาวบ9านและเจ9าหน9าที่ร>วมฝhงศพ ส.ต.ท.พลีชีพทีน่ราธิวาส, ๕) ส>งศพ อส.ทพ.พลีชีพเหตุบึมยะลา 

ข้ึนเครื่องบินกลับบ9านเกิดที่แม>ฮ>องสอน, ๖) ทภ.4 ส>งศพทหารกล9า โดนลอบบึม กลับแม>ฮ>องสอน อย>างสมเกียรติ, ๗) 

ร>วมอาลัย!ส>งศพวีรบรุุษแดนใต9กลบับ9านเกิดแม>ฮ>องสอน, ๘) ศพ อส.ทพ.เหย่ือบึมยะลา ถึงบ9านเล9ว ครอบครัวภูมิใจสละชีพเพื่อชาติ, ๙) คอลัมน+: ข>าวสั้น: นราฯจัดเดิน-

ว่ิงการกุศลเพื่อเด็กกำพร9า  และ  ๑๐) กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9า จัดพิธีส>งศพ วีรบุรุษผู9กล9า ที่เสียชีวิตจากเหตุระเบิดในพื้นที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา,  

๑๑. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยYสิน ๑) คอลัมน+: สถานการณ+เด>น, ๒) คอลัมน+: เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร, ๓) คอลัมน+: เดินหน9าผ>าตำรวจ, ๔) 

โจรใต9อุ9มฆ>า2ตร.หนีนอกประเทศ๕) คอลมัน+: ภาพเล>าเรือ่ง: สนับสนุน ตชด.ภาคใต9, ๖) เร>งหาเบาะแสคนร9ายอุ9มฆ>าตำรวจ 2 นาย ที่นราธิวาส, ๗) คาดแก�งอุ9มฆ>า 2 

ตำรวจหนีข9ามแดน สงสัยแก�งปvวนใต9โยงภัยแทรกซ9อน, ๘) คาดหนีข9ามฝh³งเพื่อนบ9าน!เบาะแสโจรใต9อุ9มฆ>า2ตร. แก9แค9นจนท.วิฯ2ศพแกนนำ, ๙) 'บิ๊กแปoะ'สั่งล>าโจรใต9 

ดูแลสวัสดิการ2ตร.ถูกอุ9มฆ>าเต็มที่, ๑๐) ยะลาเข9มเฝrาระวัง8อำเภอ หว่ันจนท.เจอโจรใต9สงัหารอีก, ๑๑) 'บิก๊แปoะ'รู9แล9วคดีอุ9มฆ>า 2 ตร.เจาะไอร9อง 
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โยงกลุ>มวางระเบิดหาดสมิหรา, ๑๒) สัง่ย9ายด>วน!ผู9การทพ.33บันนังสตา เซ>นคาร+บอมบ+ทหารพรานดับ, ๑๓) ฝvายความมั่นคงใต9ถกเครียด! คดียิง2ตร.ดับ พุ>งเปrากลุ>ม 'อายิ 

ยามา', ๑๔) ประณามโจรใต9 อ9ุมฆ>า2ตร.เจาะไอร9อง ทิ้งศพคูน้ำ-เผารถ, ๑๕) ล>า'อายิ ยามา' อ9ุมฆ>า2ตร.เจาะไอร9อง คาดเผ>นซุกเพื่อนบ9าน, ๑๖) คอลัมน+: ข>าวสั้น: 

ไทยสมายล+มอบคอมพิวเตอร+ ตำรวจชายแดนใต9, ๑๗) ตำรวจยะลาปะทะกลุ>มอาร+เคเค มั่วสุมเสพยา ยิงบาดเจบ็ จับเปtน2, ๑๘) 

อย>าเช่ือ!ทหารอุ9มฆ>า2ตำรวจนราฯช้ีผู9ก>อเหตุหวังสร9างความเข9าใจผิด, ๑๙) ผู9การนราฯ คาดคนร9ายยิงตร.ดับ 2 หวังโต9 จนท.ปมปะทะ2ศพที่เขาไอร+ลาฆอ, ๒๐) 

ตม.จับตาเขมรมุสลิมเข9าไทยต9องสงสัยปvวนใต9  และ  ๒๑) 2ตำรวจพลีชีพ จกัรทิพย+สัง่ล>าโจรใต9,  

๑๒. การศึกษา ๑) คอลัมน+: จับกระแสภูมิภาค: ประกวดหนังสั้นวิทยาศาสตร+, ๒) มรภ.สงขลา จบัมือ สธช.พฒันาวิชาชีพสาธารณสุข, ๓) ศธ.สร9างความเข9มแข็งการศึกษา 

เร>งขับเคลื่อนการศึกษา 6 ภาค, ๔) คอลัมน+: แปะข>าวชาวมหา'ลัย, ๕) คอลัมน+: แปะข>าวชาวมหา'ลัย, ๖) มรภ.สงขลา ประชุมวิชาการระดับชาติด9านวิทย+ 

ผนึกมหา'ลัยกลุ>มภาคี ร>วมบูรณาการพัฒนาท9องถ่ินย่ังยืน, ๗) ชับบ+ ไลฟ´ สานต>อกจิกรรมเพื่อสังคม Education@Heart ส>งเสรมิทักษะการเรียนรู9ของเยาวชนไทย 

พร9อมขยายโอกาสสู> 6 โรงเรียนทั่วภูมิภาค, ๘) ชับบ+ ไลฟ´ สานต>อกิจกรรมเพื่อสังคม, ๙) มรภ.สงขลา ปลืม้ เข9าร>วมสัมมนาสภา-นิสิต นศ. ทั่วประเทศ  และ  ๑๐) SYS 

Education Fund สานต>ออนาคตเยาวชนไทย,  

๑๓. การเมือง ๑) พปชร.เคลียร+คิวงาน'บิ๊กตู>' ยอมส>งข้ึนเวทดีีเบต, ๒) คอลัมน+: เจาะสนามเลือกต้ังป� 62: ลุ9นสุดตัวสนามเลอืกต้ังยะลาเขต2 อัลดุลการิม-ซูการ+โน-

ริดวาน..ใครดีใครอยู>?, ๓) คอลัมน+: เจาะสนามเลือกต้ังป�62: ลุ9นสุดตัวสนามเลอืกต้ังยะลาเขต2อบัดุลการิม-ซกูาร+โน-ริดวาน..ใครดีใครอยู>?, ๔) 

หาเสียงระอุปลุกกระแส'เลือกข9าง', ๕) ตระกลูเพื่อแห>ย้ำมุก'เผด็จการ', ๖) ช่ังน้ำหนัก: เขต 1 นราธิวาส, ๗) คอลมัน+: คนข>าวคืนอำนาจ, ๘) รปช.ชัดเจน! 

'สเุทพ'ลั่นไม>เอาเครือข>ายทักษิณ ย้ำไม>แทงกัก๊เหมือนบางพรรค, ๙) พรรคประชาชาติลุยพื้นที่'ยะหา' จชต.หาเสียงดุ'กรีดปrาย-เผารถหัวคะแนน', ๑๐) 

จะเอา'ประเทศ'หรือ'ทักษิณ'! 'กำนัน'ประกาศลั่นเลือกต้ังครัง้น้ีวัดกันไปเลย (ชมคลิป), ๑๑) 'สเุทพ'ลุยเบตงหาเสียง ลั่นจะอยู>ข9างประเทศหรือทักษิณ, ๑๒) 

'ประชาชาติ'ลุยพบชาวยะหา จว.ใต9แข>งดุเผารถ-กรีดปrาย เตือนผู9สมัคร-ทีมงานต9องระวัง, ๑๓) ผู9ว>าฯปhตตานีเข9ม รับมือศึกเลือกต้ัง, ๑๔) ยะลาอบรมลูกเสืออาสา 

ส>งประจำหน>วยเลือกต้ัง, ๑๕) บิ๊กตู>สนร>วมดีเบต, ๑๖) ตระกูลเพื่อแห>ย้ำมกุ'เผด็จการ'  และ  ๑๗) กกต. มีมติให9สมาชิกองค+กรปกครองส>วนท9องถ่ิน 

ช>วยพรรคการเมืองหาเสียงได9,  

๑๔. การยกระดับคณุภาพชีวิต ๑) จี้ช>วยเหลือนร.เหย่ืออดีตครูหื่น, ๒) สวทช.สัญจรภาคใต9ส>งมอบเทคโนฯ, ๓) คอลมัน+: เรื่องจากปก: รกัแท9 เทใจให9นกเงือก, ๔) 

สถานการณ+ของโรคเรื้อน, ๕) 'นราฯ'เดินหน9าประหยัดพลังงานครัวเรือน, ๖) ไอ9เข9ลุ>มน้ำบางนรา! หนีไล>ล>าโผล>อาบแดดหาดเสด็จอ.ตากใบ, ๗) คอลัมน+: ดูแลสุขภาพ: 
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สถานการณ+ของโรคเรื้อน, ๘) ราษฎรที่ยังไม>ได9สัญชาติไทย (2), ๙) สคร.12 ชวนเปtนหูเปtนตา เฝrาระวังเด็กจมน้ำช>วงปeดเทอม  และ  ๑๐) 

ผกก.ยะลาแจงตำรวจไม>ระงับเหตุ,  

๑๕. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) ยะลา-อดีตครูเข9ามอบตัวคดีกระทำชำเราเด็กหลายรายแล9ว, ๒) ส>งฝากขังอจ.ยะลาอนาจารเด็ก, ๓) 'อดีตครู'มอบตัวตร.ปhดข>มขืน-

ทำอนาจารเด็กหญิง5ราย, ๔) ครหูื่นชำเราศิษย+ย>องมอบตัว คุมเข9าห9องขังค9านประกัน, ๕) คดีครหูื่นข>มขืนเด็กใกล9งวด เตรียมส>งสำนวนให9อัยการ, ๖) จบัแล9ว'2 

ทหารพราน' ต9องสงสัยยิงเพื่อนร>วมสงักัดดับคาบ9านพัก, ๗) มอบตัวแล9ว! มือมีดวัย 17 แทงนักเรียน ม.4 ดับอ9างเปtนการปrองกันตัว, ๘) ผกก.ยะลาสั่งล>าตัวครูหนีคดี 

ข>มขืน13ป�5รายประสานตม.-เพื่อนบ9าน, ๙) มอบตัวแล9ว อดีตครูสอนภาษา-ดีเจดังยะลา สู9คดีข>มขืนเด็กต่ำกว>า 15 ป�, ๑๐) มือแทง หนุ>ม ม.4 ตายที่เบตงมอบตัวตร.แล9ว 

รับปมขัดแย9งเรื่องผู9หญิง  และ  ๑๑) รวบ 2 ทหารพรานยศสิบโท ลอบยิงเพื่อนทหารสังกัดเดียวกัน ดับคาบ9านทีส่งขลา 
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต1อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต1อสถานการณY จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ลดลง จาก ๒.๓๕ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๒๓ ก.พ. ๖๒ - 

๑ มี.ค. ๖๒) เปtน ๒.๒๘ ในสัปดาห+น้ี ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ลดลง 
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต1างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช1วงวันท่ี ๒๓ ก.พ. ๖๒ – ๑ ม.ีค. ๖๒ 

    เหตุการณ+คนร9ายใช9อาวุธป^นสงครามจี้ตำรวจ ๒ นายจากร9านน้ำชา ในพื้นที่ อ.เจาะไอร9อง จ.นราธิวาส ก>อนนำไปสังหาร และชิงอาวุธป^น เปtนเหตุการณ+ในจังหวัด

ชายแดนภาคใต9ที่สื่อมวลชนต>างประเทศรายงานมากที่สุดในรอบสัปดาห+ และ Benarnews.org มีข9อสงัเกตุว>า เปtนเหตุการณ+ที่แทบไม>เคยเกิดข้ึน ทัง้น้ีส>วนใหญ>ผู9ก>อความไม>

สงบมักลอบทำร9ายทหาร และตำรวจด9วยวิธีลอบวางระเบิดแสวงเครือ่งข9างถนน ส>วน AFP มีข9อสังเกตว>า เหตุร9ายรายวันเกิดถ่ีข้ึนในช>วงหลายสปัดาห+ทีผ่>านมา ขณะที่

กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขไม>คืบหน9า 

    เหตุการณ+คนร9ายลอบวางระเบิดชุดคุ9มครองครูในพื้นที ่อ.บันนังสตา จ.ยะลา เช9าวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ+ วันเดียวกันที่เกิดเหตุคนร9ายใช9อาวุธป^นจึ้ตำรวจ ๒ นายก>อนนำตัว

ไปสังหาร เปtนอีกเหตุร9ายรายวันทีม่ีการรายงานในสื่อต>างประเทศในรอบสัปดาห+ 

    สื่อมาเลเซียหลายสำนักรายงานว>า รัฐมนตรมีหาดไทยมาเลเซียเตรียมนัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนข9อเทจ็จริงที่ได9รบัการแต>งต้ังโดยสมเด็จพระราชาธิบดี ใน

สัปดาห+น้ีเพื่อกำหนดกรอบประเด็นการสืบสวนสอบสวนคดีค>ายกักกันผู9อพยพชาวโรฮิงญา และหลมุฝhงศพ ๑๓๙ ศพที่ Wang Kelian รัฐเปอร+ลิสติดพรมแดนไทย ด9าน    อ.

สะเดา จ.สงขลา โดยมีกำหนดให9แล9วเสร็จภายใน ๖ เดือน 

 

๕.๑ สำนักข1าว AFP รายงานเมื่อวันอังคารท่ี ๒๖ กุมภาพันธY ว1า ได*เกิดเหตุคนร*าย ๘ คนแต1งกายด*วยชุดสีดำเลียนแบบทหารใช*อาวุธป�นจ้ีตำรวจ ๒ คนท่ีร*านน้ำชา

แห1งหน่ึงในอ.เจาะไอร*อง จ.นราธิวาส ก1อนนำตัวไปสังหารและชิงอาวุธป�นหลบหนีไป 

ตำรวจท่ีเสียชีวิต ๒ คนๆหน่ึงเป�นชาวมุสลิมและอีกคนเป�นชาวพุทธ 

ปd ๒๕๖๑ สถิติการก1อเหตุรุนแรงและจำนวนผู*เสียชีวิตต่ำสุดเน่ืองจากมาตรกดดันทางยุทธการทำให*ผู*ก1อความไม1สงบมีโอกาสโจมตีเป�าหมายทางทหารและพลเรือน

น*อยลง แต1ในช1วงหลายสัปดาหYท่ีผ1านมา มีความถ่ีการก1อเหตุเพ่ิมขึ้นท้ังการสังหารพระภิกษุ และโต�ะอิหม1าม รวมท้ังชุดคุ*มครองโรงเรียน 

ก1อนหน*าน้ีไม1ก่ีชั่วโมงได*เกิดเหตุคนร*ายลอบวางระเบิดแสวงเคร่ืองโจมตีทหารพรานชุดคุ*มครองครูท่ีอ.บันนังสตา จ.ยะลา เป�นเหตุให*อส.ทพ.เสยีชีวิต ๑ นาย ได*รับ

บาดเจ็บอีก ๑ นาย และมผีู*หญิงขี่รถมอเตอรYไซคYผ1านถูกลกูหลงได*รับบาดเจ็บอีก ๑ คน 

AFP อ*างแหล1งข1าวระบุว1า เหตุรุนแรงท่ีเกิดขึ้นคาดว1าเป�นการตอบโต*ของกลุ1มผู*ก1อความสงบ ภายหลังเจ*าหน*าทหารปฏิบัติการยุทธการโจมตีค1ายของกลุ1มผู*ก1อความ

ไม1สงบในเขตภูเขาในพ้ืนท่ีใกล*เคียง 
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รายงานข1าวของ AFP ระบุว1า กระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุข จชต.อยู1ในสภาวะไร*ทิศทางเน่ืองจากกลุ1ม BRN ซึ่งคมุกองกำลังติดอาวุธส1วนใหญ1ของกลุ1มผู*ก1อความ

ไมสงบปฏิเสธท่ีจะเข*าร1วมกระบวนการพูดคุย  

 

(Two policemen in Thailand were executed after being abducted in the kingdom's violent southern borderlands, police said yesterday as 

bloodshed spikes again in a 15-year insurgency. 

Clashes between ethnic Malay-Muslim rebels and forces from the Buddhist-majority Thai state that annexed the region a century ago have 

killed nearly 7,000 people since 2004, mostly civilians. 

The death toll dropped to a record low last year as Thailand's junta tightened its security web, with militant attacks on civilians becoming less 

frequent. 

But tit-for-tat violence has spiralled in recent weeks, leaving imams and Buddhist monks dead and hitting security forces protecting schools. 

On Tuesday, about eight suspected militants stormed a tea shop in Narathiwat province near Malaysia's border, said Lieutenant Sarayuth 

Khotchawong. "The kidnappers abducted two policemen, took their guns and forced them to get into a pick-up truck." 

The men's bodies were found later, a few hundred metres away. One of the victims was Buddhist while the other was Muslim, he said. 

The killings occurred several hours after a bomb exploded in neighbouring Yala province, killing a Thai ranger on patrol. 

The authorities said the latest attacks were likely in retaliation for raids by security forces in nearby mountains to pursue those responsible for 

recent assaults on soft targets. 
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In January, black-clad assailants shot dead two monks. 

Peace talks have gone nowhere, with the Barisan Revolusi Nasional (BRN), who command the majority of rebel foot soldiers, refusing to join 

discussions with the Thai side. 

Thailand remains unwilling to cede ground in public on demands for greater autonomy or allow international observers to mediate talks. 

In a rare public statement on Jan 4, the BRN vowed to "keep fighting".) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/2-policemen-killed-as-violence-in-thai-south-spikes-again 

 

๕.๑.๑ benarnews.org รายงานเหตุการณ+คนร9ายใช9อาวุธปน̂และสงัหารตำรวจ ๒ นาย เช>นกัน พร9อมต้ังขัอสงัเกตว>า เปtนเหตุการณ+ที่ไม>ปรกติ เน่ืองจากแทบไม>เคยมกีรณี

ใช9อาวธป^นจี้ควบคุมตัวเจ9าหน9าทีร่ัฐ และสังหาร โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต9กลุ>มผู9ก>อความไม>สงบมักจะใช9ระเบิดแสวงเครื่องลอบทำร9ายเจ9าหน9าทีร่ัฐ ตาม

ท9องถนน 

(The brazen abduction and killing of the lawmen was unusual even in Thailand’s volatile southern border region, where security personnel 

often are targeted randomly in roadside bombings.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/english/news/thai/Deep-South-violence-02272019173412.html 
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๕.๑.๒ สำนักข>าว bernama รานงานเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพนัธ+ ว>า เกิดเหตุคนร9ายใช9ระเบิดแสวงเครื่องลอบโจมตีอาสาสมัครทหารพราน ชุดคุ9มครองครูในพื้นที่อ.บันนังสตา 

จ.ยะลา เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ ๙.๒๕ น.วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ+ เปtนเหตุถให9อส.ทพ.เสียชีวิต ๑ คน ได9รับบาดเจบ็อีก ๑ คน พร9อมด9วยผู9หญิงชาวบ9านที่ข่ีมอเตอร+ไซค+ผ>าน

บรเิวณจุดเกิดเหตุ 

ผู9กำกบัสภ.บันนังสตา บอกว>า อส.ทพ.ถูกลอบสังหารเปtนชุดคุ9มครองครู ขณะเกิดเหตุกำลงัเดินทางกลับฐานปฏิบัติการซึง่อยู>ห>างจากจุดทีผู่9ก>อความไม>สงบซุ>มโจมตี

ประมาณ ๕๐๐ เมตร 

(A Thai ranger died and two others including a civilian were wounded when a bomb went off in Benan Star District in the restive Yala province 

in southern Thailand today. 

In the incident at about 9.25am (local time) , a 38-year-old ranger died at the scene and his 33-year-old comrade was seriously injured while a 

woman motorcyclist, 38, was hurt in the incident in Kg Lalae. 

Benan Setar police chief Police Col Tirapoj Yindee said in the incident, the two soldiers with five colleagues on a teacher protection duty at a 

school were on their way back to the ranger headquarters located about 500 metres from the incident location.) 

..... 

ที่มาข9อมลู; http://bernama.com/en/news.php?id=1699058 

 

๕.๒ สื่อมาเลเซีย รายงานเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ+ ว>า นายมูยิดดิน ยัสซิน รัฐมนตรีมหาดไทยเตรียมเชิญคณะกรรมการสอบสวนคดีค>ายกักกันแรงงานอพยพชาวโรฮิงญา ที่ 

เจ9าหน9าที่ค9นพบที่ชายแดนติดกับประเทศไทยด9านอ.สะเดา จ.สงขลา เมื่อ ๓ ป�ก>อน ในจุดทีเ่รียกว>า Wang Kelian ในรฐัเปอร+ลสิ พร9อมพบหลุมฝhงศพ ๑๓๙ ศพ 

เมื่อ ๓ ป�ก>อน 

รมต.มหาดไทยมาเลเซีย บอกว>า คณะกรรมการชุดน้ีได9รับการแต>งต้ังโดยสมเด็จพระราชาธิบดี มีกรอบระยะเวลาการทำงานสืยสวนสอบสวนให9แล9วเสร็จภายใน ๖ เดือน 
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(The members of the Royal Commission of Inquiry looking into the issue of human trafficking and graves discovered in Wang Kelian, Perlis, three 

years ago are expected to take six months to complete their investigations. 

The government had agreed to set up the RCI in early January this year. 

Home Minister Muhyiddin Yassin said all the members of the RCI had received the consent of the Yang di-Pertuan Agong. 

‘’I will meet with all the appointed members next week and give a briefing for them to begin their tasks. 

‘’The investigation will take six months and a complete report will be sent to my ministry for further action,’’ he told reporters after launching 

a blood donation programme organised by the Tan Sri Muhyiddin Charity Golf Foundation with the co-operation of the National Blood Centre 

in Kuala Lumpur today. 

In May 2015, the nation was rocked with the discovery of 139 graves and 28 abandoned human trafficking camps on top of Bukit Wang Burma 

in Wang Kelian, located on the Malaysia-Thailand border.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.malaysiakini.com/news/465334 

http://bernama.com/en/news.php?id=1697922 
 
 


