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บทสรุปผู้บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการน าเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒ - ๘ มี.ค. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๘๘ ข่าว จากที่มี ๑๕๖ 
ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ ก.พ. ๖๒ - ๑ มี.ค. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๖๓ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๔๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ ก.พ. 
๖๒ - ๑ มี.ค. ๖๒)  
          ภาพข่าวส าคัญเชิงลบ ได้แก่  

๑. เหตุร้ายรายวัน: ๑) โจรใต้ฝังระเบิด บึ้มชุด รปภ.คร ูที่ปะนาเระ อส.-ทหารพราน บาดเจ็บ ๓, ๒) โจรใต้ ท าทีซื้อของก่อนชักปืนยิงลุงวัย ๖๖ ปี ดับคาร้านน้ า
ชาที่ปัตตานี, ๓) คนร้ายประกบยิงชาวบ้านดับ ๑ ขณะขี ่จยย. ออกไปกรีดยาง และ ๔) ยิงหัวอดีตอส.ยะลาสาหัสคาบ้าน 

๒. สิทธิมนุษยชน: ๑) ดู พ.ร.บ.ป้องกันซ้อมทรมาน-อุ้มหาย ยังดีกว่านี้ได้ ล่าสุด สนช. ถอดจากวาระพิจารณาแล้ว  และ  ๒) เจ้าสาวเด็กมุสลิม ที่ภาคใต้  
๓. อาชญากรรมในพื้นที่: ๑) หนุ่มสุไหงโก-ลก หนีตายขอร้านกาแฟช่วย หลังโดนคนร้ายดักซุ่มยิงเจ็บหนัก และ ๒) นัดเคลียร์หลังมัสยิด! ยิงหนุ่มตายที่รือเสาะ 

คาดขัดแย้งยาเสพติด 
         ภาพข่าวส าคัญเชิงบวก ได้แก่  

๑. กีฬา: กองทัพภาคท่ี ๔ พร้อมจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ ๖๙ ประจ าปี ๖๒ (Army Games 2019) เพ่ือแสดงพลังความรักความสามัคคี 
๒. การเมือง: ๑) เทียบนโยบาย ๓ พรรค "ประชาธิปัตย์ ประชาชาติ อนาคตใหม่" ลุยหาเสยีงชายแดนใต้, ๒) 'อภิสิทธิ์' ตบเท้าน าทัพ 'ปชป.' ลงพื้นที่ 'ยะลา'ช่วย

ผู้สมัคร สส.โกยคะแนน, ๓) 'ตัสนีม เจ๊ะตู' ผู้สมัคร สส.เขต ๓ พปชร. ลั่นพลังหญิงลุยงานการเมืองได้ และ ๔) 'ทวี' น าทีม 'ประชาชาติ' ลุย 'ปัตตานี' ชูแก้ปัญหาพื้นที่-พัฒนา
ภาคใต้ 

๓. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) บูมเที่ยวทุ่งหญ้าคาชายแดนไทย - มาเลเซีย, ๒) หนุนเลี้ยง 'ไก่เบตง' เพ่ิมค่าการค้าชายแดนใต้ชูเอกลักษณ์ความอร่อย
เฉพาะตัว, ๓) คราฟท์คอฟฟ่ี 'โกปี๊ เบตง', ๔) ชาวสวนยางเฮ! ราคาขึ้นขยับแตะ ๖๐ บาท จ่อทุ่มงบซื้อยางท าถนนแอสฟัลท์ติก ปี ๖๒ - ๖๓, ๕) ปศุสัตว์ยกระดับการเลี้ยง
นกกระทาไข่สายบุรีให้ได้มาตรฐานเพิ่มโอกาสด้านตลาด, ๖) ผลักงานวิจัยลงหิ้ง ดัน'อาหาร'ช่วยเศรษฐกิจชายแดนใต้ และ ๗) 'ไต้ต๋ง' จุดชมทะเลหมอกน้องใหม่แห่งเบตง 
ชมวิวร้อยเขา สองแผ่นดิน 
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๔. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน : ๑) ทหารพรานปะทะเดือดคนร้ายถูกวิสามัญ ๑ ศพ กลางป่ารือเสาะ, ๒) 'ปัตตานี' คึกคัก ทดสอบเข้า อส., ๓) 'ชาวนราฯ-ผู้น า
ศาสนา' มอบดอกไม้ให้ก าลัง จนท. สร้างสันติสุขชายแดนใต้, ๔) ผอ.รมน.ภาค ๔ – เครือข่ายไทยพุทธถกมาตรการรักษาความปลอดภัยชุมชน – วัดชายแดนใต้ และ๕) กอ.
รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้าแจงปมซ้อมทหาร เป็นคลิปเก่าตั้งแต่ปี ๕๘ 

๕. ยาเสพติด: ๑) บุกจับเอเย่นต์ยาบ้าวัยโจ๋, ๒) ล้างบางแก๊งค์ค้ายานรกเมืองสงขลา รวบ ๔ ผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาบ้า-ไอซ์-อาวุธปืน และ ๓) ปอเนาะญา
ลันนันบารู ชี้แจงกรณีเยาวชนจิตอาสาหลบหนีระหว่างเดินทางกลับหลังจากร่วมกิจกรรมที่จังหวัดกระบี่ 
 จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกท่ีมีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง จาก ๒.๒๘ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ ก.พ. ๖๒ - ๑ มี.ค. 
๖๒) เป็น ๑.๗ ในสัปดาห์นี้  
 ในส่วนของประเด็นส าคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๒ – ๘ มี.ค. ๖๒ ดังนี้ 
       มีเฉพาะสื่อมาเลเซีย ที่รายงานข่าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่วนใหญ่เป็นข่าวที่มีผลกระทบหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
       ๑) ภาวะภัยแล้ง ส่งผลให้ปริมาณน้้าในแม่น้้าโกลกลดลง จนบางช่วงมีสันดอนทราย และบางช่วงแห้งขอด กระทั่งชาวบ้านเดินข้ามแม่น้้าได้ กระทบกับอาชีพเรือข้าม

ฝาก และการหาปลา อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ต้ารวจน้้าที่เปงกาลัน กุโบร์ ตรงข้ามอ้าเภอตากใบ ก็ยังลาดตระเวนทางน้้าตามปรกติ  
       ๒) คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริง คดีค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาที่เกี่ยวข้องกับค่ายกักกัน และหลุมศพชาวโรฮิงญากว่าร้อยคน ที่ชายแดนรัฐเปอร์ลิส ใกล้ 
อ.สะเดา จ.สงขลาเมื่อ ๓ ปีก่อน คณะกรรมการฯที่โปรดเกล้าแต่งตั้งโดยสมเด็จพระราชาธิบดี ได้จัดประชุมนัดแรก และแต่งตั้งอดีตผู้พิพากษาสูงสุดต้ารงแต่งตั้งประธาน 
       ๓) ส้านักข่าวเบอนามา รายงานการลงพ้ืนที่หาเสียงของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่จังหวัดปัตตานี มีผู้สนับสนุนมาให้ก้าลังใจนับพันคน ขณะที่นายอภิสิทธิ์ ไม่หวง
รอยยิ้ม 
       ๔) ส้านักข่าวเบอนามา รายงานเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ทหารปะทะกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ในป่าใกล้หมู่บ้านในต้าบลลาโ อ้าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ผู้ก่อความ
ไม่สงบเสียชีวิต ๑ คน สันนิษฐานว่าเป็นสมาชิกกลุ่มบีอาร์เอ็น 
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๒. ผลการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์ ประจ าวันที่ ๒ – ๘ มี.ค. ๖๒ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน้มความถี่ การน าเสนอประเด็นข่าวเชิงบวก และประเด็นข่าวเชิงลบ 

 

ในช่วงวันที่ ๒ - ๘ มี.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๘๘ ข่าว จากที่มี ๑๕๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ ก.พ. ๖๒ - ๑ มี.ค. ๖๒) ส าหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ 
(เส้นปะสีน้ าเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๖๓ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๔๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ 
ก.พ. ๖๒ - ๑ มี.ค. ๖๒) ส าหรบัในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ เพ่ิมข้ึน 
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๒.๒ ค่าสัดส่วนระหว่างข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ 

เมื่อน าจ านวนข่าวเชิงบวก และจ านวนข่าวเชิงลบ ในแต่ละวันมาค านวณหาค่าสัดส่วน ระหว่างข่าวเชิงบวกกับข่าวเชิงลบ พบว่าในแต่ละวันจะมีค่าสัดส่วนฯ ดังนี้ 
วัน/เดือน/ปี จ านวนข่าวเชิงบวก (1) จ านวนข่าวเชิงลบ (2) ค่าสัดส่วน (3)=(1)/(2) 
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 

2019-03-02 15 12 1.25 

2019-03-03 32 5 6.4 

2019-03-04 43 3 14.33 

2019-03-05 23 13 1.77 

2019-03-06 29 11 2.64 

2019-03-07 23 12 1.92 

2019-03-08 23 7 3.29 

 26.86 9 2.98 
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๓. แนวโน้มในประเด็นที่เพ่งเล็ง ในช่วงวันที่ ๒ – ๘ มี.ค. ๖๒ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข 

 

ในช่วงวันที่ ๒ - ๘ มี.ค. ๖๒ ไม่มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข จากที่มี ๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ ก.พ. ๖๒ - ๑ มี.ค. ๖๒) ส าหรับในมิติของแนวโน้ม
ความถี ่(เส้นปะสีน้ าเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ไม่มีข่าวเชิงลบทั้งในสัปดาห์นี้ และ สัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ ก.พ. ๖๒ - ๑ มี.ค. ๖๒) 
ส าหรับในมิติของแนวโน้มความถ่ี (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ต่ าค่อนข้างคงที่  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน 

 

ในช่วงวันที่ ๒ - ๘ มี.ค. ๖๒ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๒๒ ข่าว จากที่มี ๒๙ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ ก.พ. ๖๒ - ๑ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้ม
ฯ เพ่ิมข้ึน ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) โจรใต้ฝังระเบิด บึ้มชุด รปภ.ครู ที่ปะนาเระ อส.-ทหารพราน บาดเจ็บ ๓, ๒) โจรใต้ ท าทีซื้อของก่อนชักปืนยิงลุง
วัย ๖๖ ปี ดับคาร้านน้ าชาที่ปัตตานี, ๓) คนร้ายประกบยิงชาวบ้านดับ ๑ ขณะขี ่จยย. ออกไปกรีดยาง และ ๔) ยิงหัวอดีตอส.ยะลาสาหัสคาบ้าน 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 

ในช่วงวันที่ ๒ - ๘ มี.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๕๗ ข่าว จากท่ีมี ๒๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ ก.พ. ๖๒ - ๑ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้ม
ความถี่ มีแนวโน้มฯ เพ่ิมข้ึน ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๕ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๔ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ ก.พ. ๖๒ - ๑ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มี
แนวโน้มฯ ต่ าค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) เทียบนโยบาย ๓ พรรค "ประชาธิปัตย์ ประชาชาติ อนาคตใหม่" ลุยหาเสียงชายแดนใต้, ๒) 'อภิสิทธิ์' ตบเท้าน าทัพ 
'ปชป.' ลงพื้นที่ 'ยะลา'ช่วยผูส้มัคร สส.โกยคะแนน, ๓) 'ตัสนีม เจ๊ะตู' ผู้สมัคร สส.เขต ๓ พปชร. ลั่นพลังหญิงลุยงานการเมืองได้ และ ๔) 'ทวี' น าทีม 'ประชาชาติ' ลุย 
'ปัตตานี' ชูแก้ปัญหาพ้ืนที่-พัฒนาภาคใต้ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) จะต้อง 'สูญเสีย' จนท.-ประชาชน-เวลา-งบ อีกเท่าไหร่ 'ไฟใต้' จึงจะดับ และ ๒) 'วันมูหะมัดนอร์ มะทา' 
ชูธง 'ประชาชาติ' ตั้งลูกแก้รัฐธรรมนูญฉบับทหาร'ประชาชนจะสั่งสอนผู้มีอ านาจ' 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน 

 

ในช่วงวันที่ ๒ - ๘ มี.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๔๗ ข่าว จากที่มี ๒๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ ก.พ. ๖๒ - ๑ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโนม้
ความถี่ มีแนวโน้มฯ  เพ่ิมขึ้น  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑๕ ข่าว จากที่ม ี๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ ก.พ. ๖๒ - ๑ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้ม
ฯ เพ่ิมขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) แม่ทัพ ๔ สั่งคุมเข้มหวั่นคนร้ายตอบโต้, ๒) ทหารพรานปะทะเดือดคนร้ายถูกวิสามัญ ๑ ศพ กลางป่ารือเสาะ, ๓) 'ปัตตานี' คึกคัก 
ทดสอบเข้า อส., ๔) 'ชาวนราฯ-ผู้น าศาสนา' มอบดอกไม้ให้ก าลัง จนท. สร้างสันติสุขชายแดนใต้, ๕) ผอ.รมน.ภาค ๔ – เครือข่ายไทยพุทธถกมาตรการรักษาความปลอดภัย
ชุมชน - วัดชายแดนใต้, ๖) โฆษก ทอ.แจงปมเครื่องบินตก ชี้งบจ ากัดจ าเป็นใช้รุ่นเก่า, ๗) กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้าแจงปมซ้อมทหาร เป็นคลิปเก่าตั้งแต่ปี ๕๘ และ ๘) 
มทภ.๔ เปิดหลักสูตรพัฒนานักบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผนึกก าลังนักบริหาร จชต. หวังเชื่อมโยงขับเคลื่อนงานแก้ปัญหาใต้ทุกมิติ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) ระทึก!! 
เครื่องบินพีซเมกเกอร์ทัพฟ้าเครื่องยนต์ขัดข้อง และ ๒) ว่อนโซเชียล! 'พลทหาร' แฉนาย อ้างโดนต่อยตาบวมแบบไม่มีเหตุผล 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ 

 

ในช่วงวันที่ ๒ - ๘ มี.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจ ๒๘ ข่าว จากที่มี ๔๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ ก.พ. ๖๒ - ๑ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มี
แนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๕ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่ไม่มขี่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ ก.พ. ๖๒ - ๑ มี.ค. ๖๒) ในมิติ
ของแนวโน้มความถ่ี มีแนวโน้มฯ ต่ าค่อนข้างคงท่ี ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) บูมเที่ยวทุ่งหญ้าคาชายแดนไทย - มาเลเซีย, ๒) หนุนเลี้ยง 'ไก่เบตง' เพ่ิมค่าการค้าชายแดน
ใต้ชูเอกลักษณ์ความอร่อยเฉพาะตัว, ๓) คราฟท์คอฟฟ่ี 'โกปี๊ เบตง', ๔) ชาวสวนยางเฮ! ราคาข้ึนขยับแตะ ๖๐ บาท จ่อทุ่มงบซื้อยางท าถนนแอสฟัลท์ติกปี ๖๒ - ๖๓, ๕) 
ปศุสัตว์ยกระดับการเลี้ยงนกกระทาไข่สายบุรีให้ได้มาตรฐานเพิ่มโอกาสด้านตลาด, ๖) ผลักงานวิจัยลงหิ้ง ดัน'อาหาร'ช่วยเศรษฐกิจชายแดนใต้ และ ๗) 'ไต้ต๋ง' จุดชมทะเล
หมอกน้องใหม่แห่งเบตง ชมวิวร้อยเขา สองแผ่นดิน ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ เผย ๒ เขต ศก.พิเศษเหลว  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 

ในช่วงวันที่ ๒ - ๘ มี.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๔ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากท่ีมี ๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ ก.พ. ๖๒ - ๑ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ 
มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด มีข่าวเชิงลบ ๓ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ ก.พ. ๖๒ - ๑ มี.ค. ๖๒) ในมิติของ
แนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพ่ิมข้ึน ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) บุกจับเอเย่นต์ยาบ้าวัยโจ๋, ๒) ล้างบางแก๊งค์ค้ายานรกเมืองสงขลา รวบ ๔ ผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาบ้า-
ไอซ์-อาวุธปืน และ ๓) ปอเนาะญาลันนันบารู ชี้แจงกรณีเยาวชนจิตอาสาหลบหนีระหว่างเดินทางกลับหลังจากร่วมกิจกรรมที่จังหวัดกระบี่ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ตามล่า 
'๓โจ'๋ กระโดดข้ามรั้วปั๊ม หนีทหารคุมตัวบ าบัดยาฯ  
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช่วงวันที่ ๒ – ๘ มี.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ได้แก่ ดู พ.ร.บ.ป้องกันซ้อมทรมาน-อุ้มหาย ยังดีกว่านี้ได้ ล่าสุด สนช. ถอดจากวาระ
พิจารณาแล้ว  
 ๓.๘ ประเด็นการบ ารุงขวัญก าลังพล 

             ในช่วงวันที่ ๒ – ๘ มี.ค. ๖๒ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบ ารุงขวัญก าลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. 
             ในช่วงวันที่ ๒ – ๘ มี.ค. ๖๒ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. 
 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย 

             ในช่วงวันที่ ๒ – ๘ มี.ค. ๖๒ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย 
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๔. ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ และแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ 

 

 

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

เหตุร้ายรายวัน

สิทธิมนุษยชน

อาชญากรรมในพื้นที่

การยกระดับคุณภาพชีวิต

ยาเสพติด

การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

การศึกษา

เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

การเมือง

การช่วยเหลือประชาชน

การบ ารุงขวัญก าลังพล

กีฬา

การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์

วัฒนธรรม และวิถีชีวิต

การเยียวยา
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ประเด็นข่าวเชิงลบ 

๑. เหตุร้ายรายวัน ๑) โจรใต้ฝังระเบิด บึมชุดรปภ.ครูที่ปะนาเระ อส.-ทหารพราน บาดเจ็บ3, ๒) โจรใต้ ท าทีซื้อของก่อนชักปืนยิงลุงวัย 66 ปี ดับคาร้านน้ าชาที่ปัตตานี, 
๓) คนร้ายป่วนยะลา! ยิง'อดีต อส.กาบัง'บาดเจ็บ, ๔) คนร้ายประกบยิงชาวบ้านดับ1 ขณะขี่จยย.ออกไปกรีดยาง, ๕) ด่วน!คนร้ายลอบวางระเบิดทหารพรานชุดรปภ.ครูที่
ปัตตานีเจ็บ3นาย, ๖) 2คนร้ายท าทีซื้อกาแฟ สบช่องสาดกระสุนใส่คนแก่ดับท่ีสายบุรี, ๗) คนร้ายบึ้มชุดคุ้มครองครูเจ็บ3, ๘) บึ้ม ชคต.ที่ปะนาเระเจ็บระนาว เจอระเบิดถัง
แก๊สซุกตลาดกะพ้อ, ๙) ปัตตานีจ่อยิงเฒ่าคาร้านน้ าชา, ๑๐) ภาพข่าว: สังเวยอีก, ๑๑) จ่อยิงหัวดับ ทหารนราฯ, ๑๒) บึ้มทหารชุดรปภ.ครูปัตตานีเจ็บ3นาย, ๑๓) ปัตตานี 
คนร้ายลอบวางระเบิด ชุด รปภ.ครู นักเรียนนั่งสอบ หนีตายวุ่น, ๑๔) บึ้ม'ทหาร-อส.'รปภ.ครูเจ็บ3, ๑๕) คอลัมน์: ทางคนทางข่าว, ๑๖) ป่วนใต้ยิง'สิบโท'ดับที่นราฯ, ๑๗) 
ภาพข่าว: บุกยิง, ๑๘) ยิงหัวอดีตอส.ยะลาสาหัสคาบ้าน, ๑๙) บึ้มหน้าโรงเรียนทหาร-อส.เจ็บ3, ๒๐) คอลัมน์: สถานการณ์เด่น  และ  ๒๑) โจรใต้ซิ่งประกบยิงทหารรบ
พิเศษ  
๒. สิทธิมนุษยชน ๑) ดู พ.ร.บ.ป้องกันซ้อมทรมาน-อุ้มหาย ยังดีกว่านี้ได้ ล่าสุด สนช. ถอดจากวาระพิจารณาแล้ว  และ  ๒) คอลัมน์: ก่อการดี: เจ้าสาวเด็กมุสลิม ที่
ภาคใต้ (1)  
๓. อาชญากรรมในพื้นที่ ๑) หนุ่มสุไหงโก-ลก หนีตายขอร้านกาแฟช่วย หลังโดนคนร้ายดักซุ่มยิงเจ็บหนัก, ๒) ดักซุ่มยิงชาวบ้านที่สุไหงโก-ลกเจ็บ 1 ราย คาดขัดแย้ง
ส่วนตัว, ๓) นัดเคลียร์หลังมัสยิด! ยิงหนุ่มตายที่รือเสาะ คาดขัดแย้งยาเสพติด, ๔) คอลัมน์: ข่าวสดทั่วไทย: ปัตตานี-ล่าฉกทอง  และ  ๕) คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: 
เรียกหนุ่มปัตตานีออกมายิง  
 

ประเด็นเชิงบวก 

๑. การเยียวยา ๑) ร.10พระราชทานสิ่งของญาติทหารเหยื่อป่วนใต้, ๒) ภาพข่าว: ให้ก าลังใจ, ๓) ร.10พระราชทานแจกันดอกไม้  และ  ๔) ร.10พระราชทานแจกัน
ดอกไม้,  
๒. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) พระราชทาน ตราสัญลักษณ์, ๒) ยะลาคึกคักจัดแข่งประชันเสียงนกเขาชวาอาเซียน, ๓) เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: แข่งนกเขาชวาครั้งท่ี34, ๔) 
แหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์ ที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, ๕) คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: แข่งนกเขาชวาครั้งท่ี34, ๖) เมื่อผู้หญิงท าหนัง ดูงานผ่านสายตาเธอ, ๗) 
ประวัติศาสตร์และอาหาร ที่'บาราโหม', ๘) มุมใหม่ 3 จว.ใต้ ผ่าน'หนังสั้น'เยาวชน, ๙) มุมใหม่ 3 จว.ใต้ ผ่าน'หนังสั้น'เยาวชน, ๑๐) คอลัมน์: อริยะโลกท่ี6: หลวงพ่อบุญ



 

                         สรุปสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการน าเสนอข่าวสารของสื่อมวลชน 
 
 

  

14 

เลิศ สีลเตโช เจ้าส านักสงฆ์บุญเลิศ จ.สระบุรี, ๑๑) ฮือฮาพ่อค้าทุเรียนหาลูกเขยแถมเงินอีก10ล.  และ  ๑๒) คอลัมน์: จาริกบ้านจารึกธรรม: พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ที่
ข้าพเจ้ารู้จัก (๔),  
๓. การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ ๑) ภาพข่าว: สร้างก าลังใจ, ๒) 'คุณปลื้ม-ไรวา'รับรางวัลสตรีดีเด่น, ๓) เมื่อ 10 ปีไม่ควรสูญหาย  และ  ๔) ผู้ว่าฯนราธิวาส
พบสื่อแถลงผลงานรอบ6เดือน-เดินหน้าตามนโยบาย'7วาระ นราน่าอยู่อย่างยั่งยืน',  
๔. กีฬา ๑) คอลัมน์: ย่อยข่าวกีฬา: ปัตตานี-ห้วยแถลงได้เฮไทยลีก4, ๒) ภาพข่าว: กีฬากองทัพบก, ๓) 'ปัตตานี'เชือ'บอสซู'คุณภาพดี  และ  ๔) กองทัพภาคท่ี 4 พร้อม
จัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 69 ประจ าปี 2562 (Army Games 2019) เพ่ือแสดงพลังความรักความสามัคคี,  
๕. การบ ารุงขวัญก าลังพล ๑) แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมผู้บาดเจ็บเหตุเครื่องบินลงจอดฉุกเฉิน  และ  ๒) ย าต ารวจ หั่นดอกไม้และกระบอง 03/03/62,  
๖. การช่วยเหลือประชาชน ๑) นราฯตั้งศูนย์รับร้อน-แล้ง, ๒) ผู้ว่าฯปัตตานีส ารวจปากร่องน้ าปะนาเระ คลื่นซัดทรายเข้าฝั่งปิดทางเข้าออก-ชาวประมงเดือดร้อน, ๓) 
นายกฯสั่งรับมือวิกฤติ 'เอลนีโญ'  และ  ๔) สั่งรับมือภัยแล้ง 'กฤษฎา'ถกด่วน เชื่อเอลนีโญยาว,  
๗. การเมือง ๑) ภาพข่าว: ลยุแดนใต้, ๒) คอลัมน์: รายงาน: การปราศรัย จากไลฟ์ออนไลน์สู่บรรยากาศจริง ข้อสังเกตหลากช่องทางสื่อสารในเลือกตั้ง '62, ๓) งานค้นคน
คนค้นงาน: ค่าจ้างข้ันต่ าความหวัง 'คนจน' หลากมุมมองโยงการเมืองจุ้น, ๔) คอลัมน์: สมรภูมิภูธร, ๕) ชู'บิ๊กตู'่ดันเรตติ้งพุ่งฉิว, ๖) คอลัมน์: บทน ามติชน: สู่ 24 มี.ค. 62, 
๗) เตือนบิ๊กตู่ปราศรัยเสี่ยงพลาด-ผิดกม., ๘) เมื่อ 10 ปีไม่ควรสูญหาย, ๙) คอลัมน์: บทน ามติชน: สู่ 24 มี.ค. 62, ๑๐) เนชั่นวิเคราะห์เลือกตั้ง: เจาะลึก'สนามเลือกตั้ง'ทั่ว
ไทย, ๑๑) คอลัมน์: มติชนเลือกตั้ง: พปชร.ส่ง 'บิ๊กตู่' ลงพื้นที่โกยเรตติ้ง ล้มแผนขึ้นปราศรัย-หวั่นได้ไม่คุ้มเสีย, ๑๒) คอลัมน์: มติชนเลือกตั้ง: พปชร.ส่ง 'บิ๊กตู'่ ลงพื้นที่โกยเร
ตติ้ง ล้มแผนขึ้นปราศรัย-หวั่นได้ไม่คุ้มเสีย, ๑๓) คอลัมน์: คันปากอยากเล่า: เดินจนเท้าแตก, ๑๔) คอลัมน์: ข่าวข้นคนเข้ม, ๑๕) คอลัมน์: กกต.ชวนรู้: จ านวนส.ส. แต่ละ
จังหวัด, ๑๖) คอลัมน์: ข่าวข้นคนเข้ม, ๑๗) เทียบนโยบาย 3 พรรค "ประชาธิปัตย์ ประชาชาติ อนาคตใหม่" ลุยหาเสียงชายแดนใต้, ๑๘) ภาพข่าว: รณรงค์, ๑๙) ซัดรบ.
แจกบัตรคนจน-อุดหนุนนายทุน, ๒๐) มาร์คฉะบัตรคนจน-บังคับซื้อร้านคนรวย, ๒๑) การเมืองไม่ใช่เรื่องบาดหมาง ผู้สมัครคู่แข่งชายแดนใต้แห่ให้ก าลังใจ ทษช., ๒๒) 
ภาพข่าว: ทัวร์สนามเลือกตั้ง: อนค.ลุยยะลา-หาดใหญ่, ๒๓) ฮือต้าน'ช่อง9'ปลดพิธีกรดังโต้วุ่นรัฐไม่เก่ียว, ๒๔) คอลัมน์: กกต.ชวนรู้: จ านวนส.ส. แตล่ะจังหวัด, ๒๕) 
ประชาชาติลุยสงขลา-ย้ าแก้ไฟใต้, ๒๖) สดศรีแนะน าบิ๊กตู่เฉยๆไว้!หาเสียง-มีแต่เสี่ยง, ๒๗) 'มาร์ค'ลั่นหากเป็นรัฐบาล แก้ปัญหายางพาราตกต่ าทันที, ๒๘) ปช.ชูนโยบาย
3,000บาทถ้วนหน้า ผุดรพ.รักษาหนี้, ๒๙) 'อภิสิทธิ์' ตบเท้าน าทัพ 'ปชป.' ลงพื้นที่ 'ยะลา'ช่วยผู้สมัคร สส.โกยคะแนน, ๓๐) 'ตัสนีม เจ๊ะตู' ผู้สมัคร สส.เขต3 'พปชร.ลั่นพลัง
หญิงลุยงานการเมืองได้, ๓๑) ผู้สมัครส.ส.'ทษช.'3จว.ใต้ลุ้นระทึก'ยุบ-ไม่ยุบ'บ่ายนี้, ๓๒) 'มาร์ค'ลุยยะลาพุ่งเป้าแกนน าตั้งรัฐบาล, ๓๓) รอบรั้วเมืองใต้ : 7 มีนาคม 2562, 
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๓๔) 'ทวี' น าทีม 'ประชาชาติ' ลุย 'ปัตตานี' ชูแก้ปัญหาพื้นที่-พัฒนาภาคใต้, ๓๕) ตลาดแตก! 'มาร์ค'ลุยหาเสียงหาดใหญ่ แม่ยกรุมกอดขอถ่ายรูปคึกคัก (ชมคลิป), ๓๖) เปิด
คิวปราศรัย'บิ๊กตู'่! พปชร.เดินสายจัดเวที 4 ภาค เปิดซิงบ้านเกิดโคราช 10 มีนาฯ, ๓๗) พปชร.จัดเวทีใหญ4่ภาค รับบิ๊กตู่ไฮด์ปาร์ค 10มีนาคมประเดิมโคราช, ๓๘) เดลินิวส์
3มี.ค. พปชร.เปิดคิว'บิ๊กตู่'ขึ้นเวทีปราศรัย4ภาค, ๓๙) 'ทวี'น าทัพพรรคประชาชาติ ปูพรมปัตตานีโชว์แก้ปากท้อง เดินหน้าพัฒนาชายแดนใต้, ๔๐) เดินจนเท้าแตก, ๔๑) 
คอลัมน์: ท่องยุทธภพ: ปอกเปลือก 'พงศกร' โยง 'ปิยบุตร' ซ้ายใหม่ รอล้างมรดก คสช., ๔๒) มาร์คขอคนใต้เทใจให้ปชป. จัดตั้งรัฐบาลเพื่ออนาคตประเทศ, ๔๓) พปชร.
ปรับกลยุทธ์ใหม่, ๔๔) 'สมศักดิ์'โชว์พาวปรับแผนหาเสียง'ลุงตู่'ดึงปราศรัยสุโขทัย 16 มี.ค.นี้, ๔๕) คอลัมน์: สัมภาษณ์: วันนอร์ : ไขรหัสรัฐธรรมนูญพิการร่วมฝ่ายค้าน
ก ามะลอ รอเชือดพวกสืบทอดอ านาจ  และ  ๔๖) 'พปชร.'นราฯโต้'หญิง'ท างานได้พร้อมแก้ปัญหาทุกเรื่องไม่ต่าง'ชาย',  
๘. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ ๑) คอลัมน์: สกู๊ปหน้า 1: 'ไก่เบตง'มีมิติใหม่(2) 'กุ๊กๆลดไฟใต้' กลไก'ฟ้ืนเศรษฐกิจ', ๒) ผลักงานวิจัยลงหิ้ง ดัน'อาหาร'ช่วยเศรษฐกิจ
ชายแดนใต้, ๓) คอลัมน์: สกู๊ปหน้า 1: 'ไก่เบตง'มีมิติใหม่(2) 'กุ๊กๆลดไฟใต้' กลไก'ฟ้ืนเศรษฐกิจ', ๔) กบร.ไฟเขียวเปิด2แอร์ไลน์แวะเมืองรอง, ๕) คลอดกฎการบินฉบับใหม่
ใช้เม.ย., ๖) คอลัมน์: บอกกล่าวเล่าเรื่อง: บูมเที่ยวทุ่งหญ้าคาชายแดนไทย-มาเลเซีย, ๗) คอลัมน์: สกู๊ปหน้า 1: 'ไก่เบตง'มีมิติใหม่(1) 'ของดีแดนใต้' ลุ้นใช้วิจัย'อัพเกรด', ๘) 
คอลัมน์: รายงาน: หนุนเลี้ยง'ไก่เบตง' เพ่ิมค่าการค้าชายแดนใต้ชูเอกลักษณ์ความอร่อยเฉพาะตัว, ๙) คราฟท์คอฟฟ่ี 'โกปี๊ เบตง', ๑๐) คอลัมน์: กรุงเทพมอนิเตอร์: วว.ส่ง
ต่อโนว์ฮาวเพ่ิมรายได้ชุมชน 30%, ๑๑) คอลัมน์: รายงาน: หนุนเลี้ยง'ไก่เบตง' เพ่ิมค่าการค้าชายแดนใต้ชูเอกลักษณ์ความอร่อยเฉพาะตัว, ๑๒) คลอดพรบ.การบินฉบับ
ใหม่เปิดทางต่างชาติถือหุ้น100%, ๑๓) กม.การบินฉบับใหม่คลอดเม.ย., ๑๔) ชง'คนร.'เคาะเคเบลิใต้น้ า หนุน'ฮับดิจิทัล'อาเซียน, ๑๕) ยกเครื่องกลุ่มแม่บ้านโกปี๊วังเก่า'เบ
ตง', ๑๖) สกว.จับมือศอ.บต.วิจัย 'ไก่เบตง', ๑๗) สกว.จับมือศอ.บต.วิจัย 'ไก่เบตง', ๑๘) พาณิชย์ลุยสร้างสตอรี่สินค้าจีไอหวังเพ่ิมมูลค่า, ๑๙) ชาวสวนยางเฮ! ราคาข้ึนขยับ
แตะ60บาท จ่อทุ่มงบซื้อยางท าถนนแอสฟัลท์ติกปี62-63, ๒๐) ตลาดประชุมนานาชาติคึกคัก ทีเส็บชูไทยเดินหน้าเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงานประชุมระดับโลก, ๒๑) ปศุสัตว์
ยกระดับการเลี้ยงนกกระทาไข่สายบุรีให้ได้มาตรฐานเพ่ิมโอกาสด้านตลาด, ๒๒) บอร์ดกบร.ไฟเขียว มาตรการส่งเสริม ใช้สนามบินภูมิภาค ดันเที่ยวเมืองรอง, ๒๓) ผลัก
งานวิจัยลงหิ้ง ดัน'อาหาร'ช่วยเศรษฐกิจชายแดนใต้, ๒๔) 'ไต้ต๋ง' จุดชมทะเลหมอกน้องใหม่แห่งเบตง ชมวิวร้อยเขา สองแผ่นดิน, ๒๕) วว. สร้างรายได้วิสาหกิจชุมชนด้วย
เทคโนโลยีนวัตกรรม ถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการเกิดการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมได้มากกว่า 900 ล้านบาท/ป,ี ๒๖) กบร.ไฟเขียวเปิด2แอร์ไลน์แวะ
เมืองรอง  และ  ๒๗) เมินเขตศก.พิเศษปรับให้รัฐใช้แทน,  
๙. การศึกษา ๑) ชับบ์ ไลฟ์ สานต่อกิจกรรมเพ่ือสังคม Education@Heart, ๒) กอ.รมน.ภาค 4 สน. น าส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพิจารณาแนวทางสร้างการรับรู้ด้าน
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง เพ่ือยกระดับการศึกษาในพ้ืนที่ให้มีคุณภาพ, ๓) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสานความร่วมมือโครงการบริการวิชาการกับ กอ.รมน.ภาค 4 
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สน. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในพื้นที่  และ  ๔) “ยูเนสโก หนุนเสริมโอกาสทางการศึกษา มอบทุนแก่นักเรียน ตกหล่นที่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา”,  
๑๐. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ๑) ปะทะเดือดโจรใต้ยึดของกลางอ้ือ, ๒) คอลัมน์: เดินหน้าผ่าต ารวจ, ๓) ปิดล้อมเขา วิสามัญฯ โจรใต้1ศพ!, ๔) 
คอลัมน์: ทันสถานการณ์: ถล่มรังคนร้ายบนเขารือเสาะวิสามัญ 1 ศพ, ๕) ทหารทลายรังโจรใต้วิสามัญ1ศพ, ๖) ปะทะเดือดโจรใต้ยึดของกลางอ้ือ, ๗) ภาพข่าว: ปะทะอีก, 
๘) แม่ทัพ4สั่งคุมเข้มหวั่นคนร้ายตอบโต้, ๙) แม่ทัพ4สั่งคุมเข้มหวั่นคนร้ายตอบโต้, ๑๐) ภาพข่าว: เคลียร์พื้นที่, ๑๑) 'มทภ.4'แจงคลิปซ้อมทหาร เก่าปี'58-ลงโทษไป
หมดแล้ว, ๑๒) ภาพข่าว: ปะทะเดือด, ๑๓) คอลัมน์: ทหารพรานปะทะเดือดนราฯว1ศพคาค่าย, ๑๔) ทหารพรานวิสามัญฯโจรใต้ ขึ้นเขานราฯ-ยิงปะทะเดือด, ๑๕) ทพ.
ล่าข้ามคืน-วิฯ1ศพคนร้ายป่วนใต้, ๑๖) ทหารพรานปะทะกลุ่มคนร้ายที่หลบหนีจากการปะทะที่รือเสาะอีกครั้ง รู้แล้วเป็นกลุ่มของใคร, ๑๗) ทหารพรานปะทะเดือดคนร้าย
ถูกวิสามัญ 1 ศพ กลางป่ารือเสาะ, ๑๘) ทหารพรานปะทะเดือดคนร้ายถูกวิสามัญ 1 ศพ กลางป่ารือเสาะ, ๑๙) คอลัมน์: บันทึกสังคม: สนับสนุนคอมพิวเตอร์, ๒๐) ข้าม
เนินเขา2ลูกบุกถึงรัง'โจรใต'้วิสามัญไป1ศพ, ๒๑) ปะทะเดือด 2 ระลอก "รือเสาะ-ดุซงญอ" กลุ่มติดอาวุธตาย-เจ็บหลายคน, ๒๒) 'ปัตตานี'คึกคัก ทดสอบเข้าอส., ๒๓) 
ปะทะเดือดรือเสาะ-จับตายกลางป่า, ๒๔) ปะทะเดือดรือเสาะ' วิ'1ศพคาป่า, ๒๕) ทพ.ปะทะอีกรอบเชิงเขา'ดุซงญอ', ๒๖) 'ชาวนราฯ-ผู้น าศาสนา'มอบดอกไม้ให้ก าลังจนท.
สร้างสันติสุขชายแดนใต้, ๒๗) ผอ.รมน.ภาค4-เครือข่ายไทยพุทธถกมาตรการรักษาความปลอดภัยชุมชน-วัดชายแดนใต้, ๒๘) โฆษกทอ.แจงปมเครื่องบินตก ชี้งบจ ากัด
จ าเป็นใช้รุ่นเก่า, ๒๙) กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าแจงปมซ้อมทหาร เป็นคลิปเก่าตั้งแต่ปี 58, ๓๐) 'ทหารพราน'ยิงปะทะเดือด เด็ดหัว'โจรใต้'-เจ็บหลายราย, ๓๑) ทหาร
พรานปะทะเดือดโจรใต้'นราฯ' ยิงดับหนึ่ง-ปิดล้อมเร่งไล่ล่าที่เหลือ, ๓๒) ทหารปะทะโจรใต้นราธิวาส เปิดฉากยิงเดือดจับตาย1ศพ, ๓๓) ใต้เดือด! จนท.ปะทะโจรใต้อีก
หลายระลอก ล่า'อิสมะแอ'แกนน าระดับสั่งการ, ๓๔) ปะทะเดือดโจรใต้ตาย1 ทพ.ล้อมเชิงเขารือเสาะ เปิดฉากดวลปืนสนั่นป่า, ๓๕) ไล่ล่าโจรใต้ ปะทะดุเดือดหลายระลอก 
บุกปิดล้อมยึดฐานที่มั่น, ๓๖) ทหารพรานบุกยึดค่ายพักแรมโจรใต้, ๓๗) ปะทะเดือดรือเสาะวิสามัญคนร้ายดับ1-ยึดอาวุธ, ๓๘) ถล่มรังโจร ปะทะเดือดทหารพรานที่
นราธิวาส จับตาย1 ไล่ล่าขึ้นเขา, ๓๙) ทหารพราน ปะทะโจรใต้ ที่รือเสาะ ยึดของกลางเพียบ, ๔๐) ทหารพรานบุกรังโจรใต้ ล้อมปะทะเดือดยิงร่างพรุน 1 ศพ ตามล่าพวก
หนี!, ๔๑) ข้ามเนินเขา2ลูก บุกถึงรัง'โจรใต้' วิสามัญไป1ศพ, ๔๒) ผอ.รมน.ภาค 4 พบเครือข่ายไทยพุทธรับฟังความเห็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้, 
๔๓) มทภ.4 เปิดหลักสูตรพัฒนานักบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผนึกก าลังนักบริหาร จชต. หวังเชื่อมโยงขับเคลื่อนงานแก้ปัญหาใต้ทุกมิติ, ๔๔) ทอ.แจงเครื่องบิน AU-
23A ถึงจะเก่าแต่ได้ดูแลอย่างดี, ๔๕) พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร ปิดการอบรมข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ รุ่นที่ 4 ประจ าปี 2562  และ  ๔๖) กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า แจง ซ้อมทหารเป็นคลิปเก่าตั้งแต่ปี 58,  
๑๑. ยาเสพติด ๑) คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: บุกจับเอเย่นต์ยาบ้าวัยโจ๋, ๒) ไม่ท าโทษเด็กหนีรถทหารรุนแรง, ๓) ล้างบางแก๊งค์ค้ายานรกเมืองสงขลา รวบ4ผู้ต้องหา
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พร้อมของกลางยาบ้า-ไอซ์-อาวุธปืน  และ  ๔) ปอเนาะญาลันนันบารู ชี้แจงกรณีเยาวชนจิตอาสาหลบหนีระหว่างเดินทางกลับหลังจากร่วมกิจกรรมที่จังหวัดกระบี่,  
๑๒. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: 7วาระนราน่าอยู่-ยั่งยืน, ๒) ภาพข่าว: ลงพื้นที่, ๓) คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: พัฒนาเมืองนราธิวาส, 
๔) คอลัมน์: โลกในมือคุณ: ผู้ช่วยชีวิตนกเงือก 600 ตัว, ๕) คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: รักษาปากแหว่งเพดานโหว่, ๖) คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: พัฒนาเมืองนราธิวาส, 
๗) ภาพข่าว: ทางคนทางข่าว: จัดท าฝาย, ๘) ฝนหลวงฯวางแผนแก้ภัยแล้ง! ท าฝนช่วยพื้นที่เกษตรเติมน้ าเขื่อนอุบลรัตน์, ๙) กรมป่าไม้แบล็คลิสต์ชุมชนบุกรุกป่า-จุดไฟเผา
ป่า, ๑๐) ผู้ว่าฯปัตตานีเปิดฝายมีชีวิตเพ่ือการท านาของเกษตรกรในพ้ืนที่โคกโพธิ์, ๑๑) รอง ผอ.รมน.จว.ป.น.(ท.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ รวมพลัง ปกป้องผืนป่า วัน
สถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ประจ าปี 2562  และ  ๑๒) รวมพลังจิตอาสา พัฒนาพ้ืนที่บ้านผ่านศึก อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต่อสถานการณ์ จชต. 

 

  จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดข้ึนจากการน าเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกท่ีมีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง จาก ๒.๒๘ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ 
ก.พ. ๖๒ - ๑ มี.ค. ๖๒) เป็น ๑.๗ ในสัปดาห์นี้ ในมิติของแนวโน้มการรับรู้เชิงบวก มีแนวโน้มฯ ลดลง 
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๕. ประเด็นส าคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๒ – ๘ มี.ค. ๖๒ 
       มีเฉพาะสื่อมาเลเซีย ที่รายงานข่าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่วนใหญ่เป็นข่าวที่มีผลกระทบหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
       ๑) ภาวะภัยแล้ง ส่งผลให้ปริมาณน้้าในแม่น้้าโกลกลดลง จนบางช่วงมีสันดอนทราย และบางช่วงแห้งขอด กระทั่งชาวบ้านเดินข้ามแม่น้้าได้ กระทบกับอาชีพเรือข้าม

ฝาก และการหาปลา อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ต้ารวจน้้าที่เปงกาลัน กุโบร์ ตรงข้ามอ้าเภอตากใบ ก็ยังลาดตระเวนทางน้้าตามปรกติ  
       ๒) คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริง คดีค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาที่เกี่ยวข้องกับค่ายกักกัน และหลุมศพชาวโรฮิงญากว่าร้อยคน ที่ชายแดนรัฐเปอร์ลิส ใกล้ 
อ.สะเดา จ.สงขลาเมื่อ ๓ ปีก่อน คณะกรรมการฯที่โปรดเกล้าแต่งตั้งโดยสมเด็จพระราชาธิบดี ได้จัดประชุมนัดแรก และแต่งตั้งอดีตผู้พิพากษาสูงสุดต้ารงแต่งตั้งประธาน 
       ๓) ส้านักข่าวเบอนามา รายงานการลงพ้ืนที่หาเสียงของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่จังหวัดปัตตานี มีผู้สนับสนุนมาให้ก้าลังใจนับพันคน ขณะที่นายอภิสิทธิ์ ไม่หวง
รอยยิ้ม 
       ๔) ส้านักข่าวเบอนามา รายงานเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ทหารปะทะกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ในป่าใกล้หมู่บ้านในต้าบลลาโ อ้าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ผู้ก่อความ
ไม่สงบเสียชีวิต ๑ คน สันนิษฐานว่าเป็นสมาชิกกลุ่มบีอาร์เอ็น 
 

๕.๑ Bernama ส้านักข่าวของทางการมาเลเซีย รายงานเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ว่า มีการยิงปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกับสมาชิกกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ในพ้ืนที่ต้าบลลา
โล๊ะ อ.รือเสาะ เป็นเหตุให้ผู้ก่อตวามไม่สงบเพศชายอายุ ๒๙ ปีเสียชีวิตหนึ่งคน เบื้องต้นสันนิษบานว่าเป็นสมาชิกลุ่มบีอาร์เอ็น 
พันเอกกรกฏ เจริญฤทธิ์ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๔๖ การปฏิบัติการยุทธการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ข่าวได้เบาะแสว่ามีกลุ่มติดอาวุธเข้ามาในพ้ืนที่ ก่อน
หน้านี้หนึ่งวัน  
(An armed man was killed in a gun battle with Thai security forces in the restive province of Narathiwat in southern Thailand this morning. 
At about 7am in Kampung Lalok in Rusak district, a 29-year-old man believed to be a member of Barisan Revolusi Nasional (BRN) was shot dead 
at the scene. 
Head of the 46th Ranger Col Korakod Jarenrid said the operation was held after security authorities received information on the presence of a 



 

                         สรุปสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการน าเสนอข่าวสารของสื่อมวลชน 
 
 

  

20 

group of armed men in the area since yesterday.) 
 
ที่มาข้อมูล ; http://bernama.com/en/news.php?id=1700736 
 
๕.๒ ส้านักข่าว Bernama รายงานเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เดินทางไปหาเสียงช่วยผู้สมัคร สส.ของพรรคที่จังหวัดปัตตานี 
มีผู้สนับสนุนไปต้อนรับประมาณ ๔ พันคน เบอนามารายงานว่า แม้อากาศจะร้อนอบอ่สอุณหภูมิราว ๓๔ องศาเซลเซียส แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคส้าหรับนายอภิสิทธิ์ ผู้ไม่
หวงรอยยิ้มเวลาที่พบกับผู้สนับสนุนที่เดินเข้ามาจับไม้จับมือขอถ่ายรูป 
About 4,000 Democrat Party supporters thronged the Benjamarachutit School in Mueang district here yesterday to greet its leader Abhisit 
Vejjajiva who visited the area as part of his campaign trail in the restive region in southern Thailand. 
The temperature that reached 34 degrees Celcius didn’t stop them from crowding the school compound to meet former prime minister Abhisit 
who arrived with four other party candidates contesting in Pattani Province. 
Clad in a light blue T-shirt, Abhisit, 54, one of the 68 candidates vying for the prime minister’s post, never stingy with his smile as he was 
surrounded by his supporters who wanted to shake hands with him. 
 
ที่มาข้อมูล ;http://bernama.com/en/news.php?id=1701186 
 
๕.๓ สื่อมาเลเซียหลายแห่งรายงานข่าวเกี่ยวกับภัยแล้งในรัฐกลันตันภาคเหนือของมาเลเซีย ส่งผลให้แม่น้้าโกลกท่ีกั้นพรมแดนไทยและมาเลเซีย หลายช่วงน้้าแห้งขอด 
ชาวบ้านสามารถเดินข้ามแม่น้้าได้  
สภาพที่แม่น้้าโกลกแห้งขอดมีสันดอนทรายโผล่กลางแม่น้้า เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือ จึงส่งผลกระทบท้าให้เรือข้ามฝากหลายจุดต้องหยุดให้บริการ และชาวบ้านที่หา
ปลาในแม่น้้าเลี้ยงชีพก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วย 

http://bernama.com/en/news.php?id=1700736
http://bernama.com/en/news.php?id=1701186
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The dry spell in Kelantan which started about two weeks ago, has caused the water level in Sungai Golok, which borders Malaysia and 
Thailand, to drop significantly.A check by Bernama in Rantau Panjang found a sandbar had formed in the middle of the river, causing problems 
for boat operators to do their daily activities.In addition, a check at Kampung Jeram Perdah here found the distance between Malaysia and 
Thailand had "shortened" as the river had been reduced to a 4 metre drain.As a result, residents living nearby can merely travel on foot to the 
neighbouring country.A boat operator Din Mamat, 50, said the situation had forced boat operators to be more careful for fear of being hit by 
woods or rocks in the shallow riverbed.A resident of Kampung Jeram Perdah, Ismail Awang, 60, said the prolonged dry weather would not be 
good for boat operators, as people could now walk on foot to the border."Previously, this area was a favourite spot for fishermen and anglers, 
but now it is difficult for them to earn a living," he added. - Bernama 

ที่มาข้อมูล ; https://www.nst.com.my/news/nation/2019/03/466447/sungai-golok-dries 
               http://bernama.com/en/news.php?id=1701806 
 
๕.๓.๑ Bernama รายงานว่า แม้ระดับน้้าในแม่น้้าโกลกจะลดลงหลายจุดแห้งขอด แต่ที่เปงกาลัน กุโบร์ รัฐกลันตัน ตรงข้ามอ้าเภอตากใบ แม่น้้าโกลกลริเวณนี้มีน้้าทะเล
หนุน ท้าให้ต้ารวจน้้ามาเลเซียยังสามารถลาดตระเวณตามแนวพรมแดนได้ หัวหน้าสถานีต้ารวจน้้าเปงกาลัน กุโบร์ ยืนยันว่า เรือต้ารวจน้้าทั้ง ๓ ล้ายังปฏิบัติการลาด
ตระเวณแม้น้้าโกลกตามปรกติ 
(The Pengkalan Kubor Marine Police will continue its patrols along the Malaysia-Thailand border which is separated by Sungai Golok despite 
facing difficulties from the shallow waters caused by the current dry season. 
Commanding Officer of the Pengkalan Kubor Region Three Marine Police (PPM), Tumpat, ASP Mohd Rudzuan Ahmad said although Sungai Golok 
was not totally dry, there were certain parts like Kubang Pak Itam which were getting shallower due to the drought compared to Kuala Tumpat. 

https://www.nst.com.my/news/nation/2019/03/466447/sungai-golok-dries
http://bernama.com/en/news.php?id=1701806
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"At present, the river is not totally dry as there is still the sea tide. The Pengkalan Kubor PPM is carrying out its duties as usual with a strength 
of three patrol boats operating each day.) 
 
ที่มาข้อมูล ;http://bernama.com/en/news.php?id=1700924 
 
๕.๔ Bernama รายงานเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ว่า คณะกรรมการสืบสวนสอบอิสระที่ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งโดยสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย ได้มีการประชุมครั้งแรก
และได้แต่งตั้งให้ตุน อรีฟิน ซากาเรีย อดีตผู้พิพากษาสูงสุดมาเลเซีย เป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้ ซึ่งมีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จและผู้กระท้าผิดคดีค้ามนุษย์ที่
เกี่ยวข้องกับค่ายกักกันช่วโรฮิงญาที่วังกะเหรียน รัฐเปอร์ลิส ใกล้ชายแดนไทยด่นอ.สะเดา จ.สงขลา พร้อมพบหลุมศพกว่า ๑๐๐ ศพ เมื่อสามปีที่แล้ว 
คณะกรรมการชุดนี้มีทั้งหมด ๗ คน ทั้งหมดเป็นอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในแวดวงยุติธรรม 
 (Former Chief Justice Tun Arifin Zakaria has been appointed as the chairman of the Royal Commission Inquiry (RCI) into the discovery of 
temporary settlement camps and mass graves in Wang Kelian, Perlis.The Home Ministry in a statement said former Inspector General of Police 
(IGP) Tan Sri Norian Mai is the RCI's deputy chairman.The RCI also has five other members.According to the statement, the ministry obtained the 
consent to appoint the members of the RCI from the deputy Yang di-Pertuan Agong on Jan 29, 2019.Five others in the RCI are former Attorney-
General's Chambers' (AGC) chief prosecutor Datuk Noorbahri Baharuddin, Suhakam chairman Tan Sri Razali Ismail, former AGC chief researcher 
Datuk Junaidah Abdul Rahman, former Malaysian ambassador to Thailand Datuk Nazirah Hussin and former Public Accounts Committee (PAC) 
deputy chairman Dr Tan Seng Giaw.) 

ที่มาข้อมูล ; https://www.nst.com.my/news/nation/2019/03/466152/tun-arifin-head-rci-discovery-mass-graves-wang-kelian 
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