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บทสรุปผู้บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการน าเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๙ - ๑๕ มี.ค. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๒๓๖ ข่าว จากที่มี ๑๙๒ 
ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ - ๘ มี.ค. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๘๔ ข่าวในสัปดาห์นี ้จากที่มี ๖๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ - ๘ มี.ค. ๖๒)  
          ภาพข่าวส าคัญเชิงลบ ได้แก่  

๑. เหตุร้ายรายวัน: ๑) 'สตูล-พัทลุง' เกิดเหตุระเบิดหลายจุด, ๒) โจรใต้ลอบยิงถล่มฐานทหารตากใบ ก่อนวางระเบิดถนนป้องกัน จนท. ติดตาม, ๓) คนร้าย
กระหน่ ายิงหนุ่มใหญ่ทุ่งยางแดงดับขณะกลับบ้าน, ๔) มือดีโผล่ป่วน 'นราฯ' ๔ อ าเภอ แขวนป้ายข้อความ 'PATANI 110', ๕) โจรใต้ลอบวางระเบิดที่ 'เจาะไอร้อง' ทหาร
พรานเจ็บ ๑ นาย, ๖) ๒ โจรใต้ป่วน! แต่งหญิงขว้างไปป์บอมบ์ใส่ จนท. ขณะตั้งจุดสกัดหลัง สภ.ยี่งอ, ๗) ๒ คนร้ายขี ่จยย.ประกบยิงชาวบ้านยะรังเสียชีวิต และ ๘) คนร้าย 
ดักบึ้ม รถลาดตระเวน อ.บาเจาะ ชาวบ้านโดนลูกหลงเจ็บ  

๒. อาชญากรรมในพื้นที่: สาวปัตตานีถูกแก๊งวางยารูดทรัพย์ทิ้งไว้หน้าหอนาฬิกาหาดใหญ่สูญทอง ๓ บาท 
๓. สิทธิมนุษยชน: ๑๕ ปีทนายสมชาย...อุ้มหายไร้คนผิด          
ภาพข่าวส าคัญเชิงบวก ได้แก่  
๑. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต: ชมพิธีลุยน้ า-ลุยไฟ งานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว 
๒. การพูดคุยเพื่อสันติสุข: ๑) "ทีมบิ๊กเมา"ยันพูดคุยดับไฟใต้ยังเดินหน้า ถก "มาราฯ" รอหลังเลือกตั้ง และ ๒) เปิดชื่อ ๖๗ คณะประสานงานระดับพ้ืนที่ ขับเคลื่อน

พูดคุยฯ 
๓. การเมือง: ๑) การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษใน จชต., ๒) คนไทยในมาเลย์แห่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าล้น!, ๓) 'วันนอร์' เปิดเวทีใหญ่สงขลา ยก'ไฟใต้'ปัญหา

ระดับชาติ ย้ าต้องดึงภาค ปชช. ร่วมแก้ไข, ๔) 'ทวี' น าทัพ 'ประชาชาติ' ช่วยผู้สมัครหาเสียงกลางใจเมือง 'ยะลา' และ ๕) ' นโยบาย'ดับไฟใต้'ของพรรคการเมือง 
๔. ยาเสพติด: ๑) กอ.รมน.ภาค ๔ สน.แถลงผลปฏิบัติงานแก้ปัญหายาเสพติดชายแดนใต้ และ ๒) รมช.กห. ลงพื้นที่ จชต. ติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อม

ตรวจเยี่ยมศูนย์ (CCTV)  
๕. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ : เปิดจองทุเรียนล่วงหน้า ผ่านเครือข่ายสหกรณ์ 
๖. การบังคับใช้กฎหมาย: ประกาศขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินนราธิวาสฯอีก ๓ เดือน   
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๗. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) 'ประวิตร' บินด่วน หลังบึ้มพัทลุง-สตูล ระวังใต้ตอนบน, ๒) 'บิ๊กแดง'ลงใต้สั่งลุยกลุ่มป่วน, ๓) ปัตตานี-ปิดล้อมยิงปะทะโจรใต้ จบั
ได้ ๓ คน พร้อมอาวุธปืน, ๔) BRN แถลงครบ ๕๙ ปีตอกย้ าปม ๑๑๐ นายกฯเตือนอย่าขยายความ, และ ๕) แม่ทัพภาคท่ี ๔ ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุระเบิดป่วนสตูล พัทลุง 
 จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกท่ีมีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ค่อนข้างคงที่  จาก ๑.๗ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๙ - ๑๕ มี.ค. ๖๒) 
เป็น ๑.๖๔ ในสัปดาห์นี้  
    ในส่วนของประเด็นส าคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๙ – ๑๕ มี.ค. ๖๒ ดังนี้ 
 เหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องกว่า ๑๐ จุดในพื้นที่ จ.สตูล และพัทลุง ช่วงกลางคืนวันที่ ๙ มีนาคม และวันที่ ๑๐ มีนาคมเป็นเหตุการณ์ท่ีมีการรายงานมาก
ที่สุดในสื่อต่างประเทศโดยเฉพาะสื่อมาเลเซีย และรายงานข่าวของสื่อต่างประเทศตั้งข้อสังเกต และอ้างแหล่งข่าวในหน่วยงานความมั่นคงระบุว่า อาจมีความเชื่อมโยงกับ
กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะที่พลเอกประวิทย์ วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกลาโหม ระบุว่า เหตุระเบิดสตูล และพัทลุงไม่
เกี่ยวกับการเมือง เป็นที่น่าสังเกตว่าส านักข่าวซินหัวของทางการจีนเป็นส านักข่าวต่างประเทศอีกแห่งหนึ่งที่มีความสนใจการรายงานข่าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ยกตัวอย่าง เช่นในสัปดาห์นี้ ซินหัวรายงานข่าวเหตุระเบิดที่สตูล พัทลุง และคนร้ายก่อเหตุลอบยิงขบวนรถไฟสายใต้ ขณะเดินรถจากนราธิวาสมุ่งหน้ายะลา 
          ในโอกาสครบรอบ ๕๙ ปีวันก่อตั้งขบวนการบีอาร์เอ็น มีการออกแถลงการณ์ในรูปแบบวิดิโอคลิปแสดงจุดยืนเรียกร้องเอกราชการปกครองตนเองในพ้ืนที่ที่พวกเขา
เรียกว่าปาตานี ซึ่งซาคารี อาบูซา นักวิเคราะห์ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี ตีความว่า เป็นการแสดงท่าทีว่าบีอาร์เอ็นยังไม่พร้อมร่วมพูดคุยกับรัฐบาลไทย  
          กงสุลใหญ่มาเลเซียประจ าจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ชาวมาเลเซียยื่นขอหนังสือรับรองการแต่งงานในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นในปี ๒๕๖๑ เอกอัครราชทูตมาเลเซีย 
ประจ าประเทศไทย เตรียมแผนการตลาดประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาพุทธ โดยเฉพาะวัดไทย ที่อ าเภอตุมปัต รัฐกลันตัน หวังเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวไทย 
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๒. ผลการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์ ประจ าวันที่ ๙ – ๑๕ มี.ค. ๖๒ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน้มความถี่ การน าเสนอประเด็นข่าวเชิงบวก และประเด็นข่าวเชิงลบ 

 

ในช่วงวันที่ ๙ - ๑๕ มี.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๒๓๖ ข่าว จากที่มี ๑๙๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ - ๘ มี.ค. ๖๒) ส าหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสี
น้ าเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๘๔ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๖๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ - ๘ มี.ค. 
๖๒) ส าหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงท่ี 
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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) 
2019-03-02 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 27 8 3.38 

 27.43 9.14 3 

2019-03-09 25 5 5 

2019-03-10 35 7 5 

2019-03-11 31 21 1.48 

2019-03-12 61 9 6.78 

2019-03-13 24 10 2.4 

2019-03-14 40 15 2.67 

2019-03-15 20 17 1.18 

 33.71 12 2.81 
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๓. แนวโน้มในประเด็นที่เพ่งเล็ง ในช่วงวันที่ ๙ – ๑๕ มี.ค. ๖๒ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข 

 

ในช่วงวันที่ ๙ - ๑๕ มี.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข ๓ ข่าว จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ - ๘ มี.ค. ๖๒) ส าหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ 
(เส้นปะสีน้ าเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ไม่มีข่าวเชิงลบทั้งในสัปดาห์นี้ และ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ - ๘ มี.ค. ๖๒) ส าหรับในมิติของ
แนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ต่ าค่อนข้างคงท่ี ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) "ทีมบิ๊กเมา"ยันพูดคุยดับไฟใต้ยังเดินหน้า ถก "มาราฯ" รอหลังเลือกตั้ง และ ๒) 
เปิดชื่อ ๖๗ คณะประสานงานระดับพ้ืนที่ ขับเคลื่อนพูดคุยดับไฟใต้ 
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน 

 

ในช่วงวันที่ ๙ - ๑๕ มี.ค. ๖๒ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๕๖ ข่าว จากที่มี ๒๒ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ - ๘ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพ่ิมข้ึน
ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) 'สตูล-พัทลุง' เกิดเหตุระเบิดหลายจุด, ๒) โจรใต้ลอบยิงถล่มฐานทหารตากใบ ก่อนวางระเบิดถนนป้องกัน จนท. ติดตาม, ๓) 
คนร้ายกระหน่ ายิงหนุ่มใหญ่ทุ่งยางแดงดับขณะกลับบ้าน, ๔) มือดีโผล่ป่วน 'นราฯ' ๔ อ าเภอ แขวนป้ายข้อความ 'PATANI 110', ๕) โจรใต้ลอบวางระเบิดที่ 'เจาะไอร้อง' 
ทหารพรานเจ็บ ๑ นาย, ๖) ๒ โจรใต้ป่วน! แต่งหญิงขว้างไปป์บอมบ์ใส่ จนท. ขณะตั้งจุดสกัดหลัง สภ.ยี่งอ, ๗) ๒ คนร้ายขี ่จยย.ประกบยิงชาวบ้านยะรังเสียชีวิต, ๘) คนร้าย 
ดักบึ้ม รถลาดตระเวน อ.บาเจาะ ชาวบ้านโดนลูกหลงเจ็บ และ ๙) คนร้ายยิง ชรบ. เฝ้าไร่แตงโมดับ จนท. เร่งตรวจสอบหาปมการฆ่า 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 

ในช่วงวันที่ ๙ - ๑๕ มี.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๕๖ ข่าว จากที่มี ๕๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ - ๘ มี.ค. ๖๒) ๕๖ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของ
แนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๕ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ - ๘ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี ่
มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงท่ี ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) รัฐบาลก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีย้ าความส าคัญเด็ก-สตรี, ๒) การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษใน จชต., ๓) 
เลือกตั้งเขต ๒ ยะลาเดือด อับดุลการิม-ซูการ์โน-ริดวาน แพ้ไม่ได้, ๔) เด็กอนุทินเจาะพ้ืนที่นราฯ ชูราคายาง, ๕) คนไทยในมาเลย์แห่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าล้น!, ๖) 'เทวัญ' 
ลงพื้นที ่ 'เบตง' ชูนโยบายสร้างศูนย์ออกก าลังกาย ดันการท่องเที่ยวภาคใต้, ๗) 'วันนอร์'เปิดเวทีใหญ่สงขลา ยก'ไฟใต้'ปัญหาระดับชาติ ย้ าต้องดึงภาค ปชช. ร่วมแก้ไข, ๘) 
'ทวี' น าทัพ 'ประชาชาติ' ช่วยผู้สมัครหาเสียงกลางใจเมือง 'ยะลา', ๑๐) 'ม.อ.โพล' ทุ่มหมดหน้าตัก! ภาคใต้ 'อนาคตใหม่' แลนด์สไลด์ ชู 'ธนาธร' เป็นนายกฯ, ๑๑) คอลัมน์: 
วิเคราะห์จุดอ่อน... นโยบาย'ดับไฟใต้'ของพรรคการเมือง, ๑๒) พรรคการเมือง-สิทธิมนุษยชน (1) นโยบายเสรีภาพการแสดงออก การชุมนุม ชายแดนใต้ และ ๑๓) คนไทย
ในต่างประเทศใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าคึกคัก ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ผู้สมัครยะลาร้อง ทีมงานถูกคุกคาม  
 
 
 



 

                         สรุปสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการน าเสนอข่าวสารของสื่อมวลชน 
 
 

  

8 

 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน 

 

ในช่วงวันที่ ๙ - ๑๕ มี.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๕๗ ข่าวจากที่มี ๔๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ - ๘ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มี
แนวโน้มฯ  ค่อนข้างคงท่ี  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑๙ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ - ๘ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ 
ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ตม.สงขลารวบเมียนมา, ๒) ประกบเข้ม นักเรียนศาสนา, ๓) 'ประวิตร' บินด่วน หลังบึ้มพัทลุง-สตูล ระวังใต้ตอนบน, ๔) 'บิ๊กแดง'
ลงใต้สั่งลุยกลุ่มป่วน, ๕) แกะรอยวงจรปิดล่าคนร้ายวางระเบิดป่วน ๒ จังหวัดใต้, ๖) ปัตตานี-ไล่ล่ารถฝ่าด่านตรวจ พบเป็นรถผู้ต้องหาคดีความมั่นคง, ๗) ปัตตานี-ปิดล้อม
ยิงปะทะโจรใต้ จับได้ ๓ คน พร้อมอาวุธปืน, ๘) ด่านเข้มภูเก็ต-หาดใหญ่ผวาบึ้มลาม, ๙) BRN แถลงครบ ๕๙ ปีตอกย้ าปม ๑๑๐ นายกฯเตือนอย่าขยายความ, ๑๐) 
'สงขลา' จัดชุดมวลชนสัมพันธ์ลงพื้นที่เฝ้าระวังหวั่นเกิดเหตุระเบิดซ้ ารอย 'สตูล-พัทลุง', ๑๑) เตือนด่วน!'โจรใต้'เคลื่อนไหวถี่ จ่อยิงถล่มแก้แค้นทหาร, ๑๒) ย้ายด่วน 
ผกก.สภ.เมืองสตูล ไปเป็น ผกก.อ านวยการ ภ.จว.ปัตตานี, ๑๓) BKI มอบเสื้อเกราะกันกระสุนให้แก่ทหาร ๓ จังหวัดชายแดนใต้, และ ๑๔) แม่ทัพภาคท่ี ๔ ลงพื้นที่
ตรวจสอบเหตุระเบิดป่วนสตูล พัทลุง ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ชายแดนใต้วุ่นต่อ รัฐรับป่วนใต้ขยายพ้ืนที่ โยง "PATANI 110" 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ 

 

ในช่วงวันที่ ๙ - ๑๕ มี.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๗ ข่าว จากที่มี ๓๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ - ๘ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ 
ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ - ๘ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มี
แนวโน้มฯ ต่ าค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) กรมท่าอากาศยาน เร่งเดินหน้าสร้างท่าอากาศยานเบตง ตั้งเป้าเปิดบริการ ปี ๖๓ กระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว-การค้า 
๓ จชต., ๒) ยกยะลา? มาเชียงใหม่เปิดแล้ว มหกรรมท่องเที่ยวอะเมซิ่งเบตง ๒๐๑๘, ๓) กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดช่องทางสั่งจองทุเรียนเกรดพรีเมี่ยมส่งถึงบ้าน, ๔) ยอดค้า
ชายแดน 'มาเลย์' พุ่ง ๓.๖ แสน ดีเดย์ ๑ เม.ย. เปิด 'ด่านสะเดา' น าร่องบริการ ๒๔ ชม., ๕) Thailand offers rubber farmers subsidy amid falling latex prices และ 
๖) จังหวัดนราธิวาสจัดงาน “วัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สันติสุข” มุ่งสานสัมพันธ์อาเซียน กระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนในพื้นท่ี ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) 'ปาล์ม' ระส่ า
หนักผลผลิตทะลักสต๊อกล้นทุบราคาดิ่ง และ ๒) โวยธนาคาร ยุบสาขาชายแดน เหตุเศรษฐกิจซบ ยกตู้เอทีเอ็มไปด้วย! 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 

ในช่วงวันที่ ๙ - ๑๕ มี.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๙ ข่าว จากที่มี ๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ - ๘ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้าง
คงท่ี ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม่มีข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ - ๘ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง 
ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ตชด. จับต้มน้ ากระท่อม, ๒) ๑๕ หน่วยงานผนึกก าลังเฝ้าระวังป้องกัน คนไทยห่างไกลอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติด, ๓) กอ.รมน.ภาค ๔ 
สน.แถลงผลปฏิบัติงานแก้ปัญหายาเสพติดชายแดนใต้, ๔) กองทัพบก ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. และ มรย. จัดกิจกรรมค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมจังหวัดยะลา 
สร้างเครือข่ายขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่, ๕) รมช.กห. ลงพื้นที่ จชต. ติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์ (CCTV) และ ๖) รายงาน
ผลการปฏิบัติงานเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดในห้วง (๑ พ.ย.๖๑ – ๗ มี.ค.๖๒)  
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช่วงวันที่ ๙ – ๑๕ มี.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ได้แก่ ๑) ๕ เรื่องจากลูก-เมียผู้ถูกอุ้มหายในวาระ ๑๕ ปี ‘ทนายสมชาย’ ที่ยังตามหาความ
ยุติธรรม, ๒) ๑๕ ปีทนายสมชาย...อุ้มหายไร้คนผิด, ๓) ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันอุ้มหายฯ ถูกใครอุ้มหายจาก สนช. และ ๔) จาก ทักษิณ สู่ ประยุทธ์ การสูญหายของ สมชาย นี
ละไพจิตร กับ ไฟใต้ ที่ยังไร้ค าตอบ 

 ๓.๘ ประเด็นการบ ารุงขวัญก าลังพล 

             ในช่วงวันที่ ๙ – ๑๕ มี.ค. ๖๒ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบ ารุงขวัญก าลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. 
             ในช่วงวันที่ ๙ – ๑๕ มี.ค. ๖๒ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. 
 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย 

            ในชว่งวันที่ ๙ – ๑๕ มี.ค. ๖๒ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย 
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๔. ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ และแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ 
 

 
 
 
 

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

เหตุร้ายรายวัน

อาชญากรรมในพ้ืนที่

สิทธิมนุษยชน

การรักษาความปลอดภัยในชวิีต และทรัพย์สิน

การยกระดับคุณภาพชีวิต

การบังคับใช้กฏหมาย

เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

การช่วยเหลือประชาชน

ยาเสพติด

การบ ารุงขวัญก าลังพล

กีฬา

การเมือง

การพูดคุยเพ่ือสันติสุข

วัฒนธรรม และวิถีชีวิต

การศึกษา

การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์
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ประเด็นข่าวเชิงลบ 

๑. เหตุร้ายรายวัน ๑) บึ้มป่วนสตูล-พัทลุง 'ลุงตู่-ป้อม'สั่งล่าผู้ก่อนเหตุ ไม่ฟันธง'การเมือง-ไฟใต้', ๒) 'สตูล-พัทลุง' เกิดเหตุระเบิดหลายจุด, ๓) แขวนป้ายผ้า พ่นสีสเปรย์
กลางถนน ป่วนนราฯ 4 อ าเภอ, ๔) โจรใต้ดักบึมทหารพรานเจ็บ1ที่เจาะไอร้อง คาดหวังสังหาร จนท.รายวัน, ๕) คนร้ายลอบวางระเบิดปลอม ขึงป้ายผ้า ตร.ยะลา ชี้หวัง
ป่วนเมือง, ๖) โจรใต้แต่งหญิงขว้างบึ้มใส่ต ารวจยี่งอโชคดีไร้เจ็บ, ๗) โจรใต้แต่งหญิงขว้างไปป์บอมบ์ใส่ ชรบ.ที่ อ.ยี่งอ โชคดีไร้เจ็บ, ๘) โจรใต้ลอบยิงถล่มฐานทหารตากใบ 
ก่อนวางระเบิดถนนป้องกัน จนท.ติดตาม, ๙) สตูล ป่วน เจอระเบิด 7 ลูก โชคดีไร้เจ็บตาย ผู้ว่าฯ สั่งคุมเข้ม, ๑๐) บึมป่วนเมือง กว่าสิบจุด! สตูลกับพัทลุง, ๑๑) คนร้าย
กระหน่ ายิงหนุ่มใหญ่ทุ่งยางแดงดับขณะกลับบ้าน, ๑๒) มือดีโผล่ป่วน'นราฯ'4อ าเภอ แขวนป้ายข้อความ'PATANI 110', ๑๓) โจรใต้ลอบวางระเบิดที่'เจาะไอร้อง' ทหาร
พรานเจ็บ1นาย, ๑๔) มือป่วนพ่นข้อความ'PATANI 110'ที่ยะลา จนท.คาดจงใจสร้างความแตกแยก, ๑๕) กดบึ้มสนั่นเฉียด20จด ถล่มพัทลุง-สตูล โรงพัก-ร้านค้าเสียหาย, 
๑๖) ลอบยิงชาวบ้านทุ่งยางแดงดับคาดฝีมือโจรใต้ป่วนหนักข้อ, ๑๗) 2โจรใต้ป่วน! แต่งหญิงขว้างไปป์บอมบ์ใส่จนท.ขณะตั้งจุดสกัดหลังสภ.ยี่งอ, ๑๘) 2คนร้ายขี่จยย.
ประกบยิงชาวบ้านยะรังเสียชีวิต, ๑๙) คนร้ายดักบึ้มรถลาดตระเวนอ.บาเจาะ ชาวบ้านโดนลูกหลงเจ็บ, ๒๐) โจรใต้บุกถล่มฐานทหารตากใบเจ็บ3 ก่อนวางระเบิดสะพาน
เปิดทางหลบหนี, ๒๑) ไม่เกรงใจ'พ่อเมืองลุง' วางบึ้มลูกท่ี11ใกล้ที่ประชุมผู้ว่าฯ, ๒๒) ไม่ตัดโยงไฟใต้! จับตาแก๊งค้ามนุษย์เอ่ียว'บึ้มสตูล-พัทลุง' แฉจยย.บอมบ์ขโมยจาก
สงขลา, ๒๓) คนร้ายยิงชรบ.เฝ้าไร่แตงโมดับ จนท.เร่งตรวจสอบหาปมการฆ่า, ๒๔) ป่วนหนักรับวันตั้งBRN ยิงถล่มฐานทหารตากใบ ลอบบึ้มชาวบ้านเจ็บ, ๒๕) ระเบิด
ป่วน'สตูล-พัทลุง'14จุด-กู้ได้อีก3, ๒๖) บึ้มสตูล-พัทลุงพบหลักฐานโยงชายแดนใต้ สงสัยปม 110 - ป่วนการเมือง, ๒๗) บึ้มสตูล-พัทลุงคนร้ายชุดเดียวกัน รัฐตั้ง 3 ปม 
"การเมือง-ไฟใต้-ภัยแทรกซ้อน", ๒๘) ปัตตานียังดุ-ยิงดับหนุ่มชรบ., ๒๙) แต่งฮิญาบ-ปาบึ้มชรบ.'ยี่งอ'เดือด!, ๓๐) "ไปป์บอบม์"ถล่มจุดตรวจ สภ.ยี่งอ - พ่นสี 110 ลามป้าย
หาเสียง, ๓๑) 6โจรบุกปล้นบ้าน-ระทึกยะลา, ๓๒) บึ้มถล่มนาวิกใต้ชาวบ้านดับแทน, ๓๓) บึ้มป่วนสตูล-พัทลุง, ๓๔) บึ้มพัทลุงโยงป่วนสงขลา ขว้างไปป์บอมบ์ฐานชรบ., 
๓๕) ระเบิดป่วนพัทลุง นับ 10 จุด ไร้เจ็บ ตาย, ๓๖) คนร้ายลอบวางระเบิด โรงพักสตูล, ๓๗) 'บึ้ม16จุด'ป่วน2จว.ใต้ จยย.บอมบ์โรงพักสตูล, ๓๘) พุ่งปมการเมือง-
สนธิสัญญา ระเบิด'พัทลุง-สตูล'14จุด, ๓๙) ภาพข่าว: ขว้างบึ้ม, ๔๐) ใต้ป่วนระเบิดฐาน'ตากใบ'ปัตตานีปะทะเดือดล่าจับ, ๔๑) บึ้มฐาน'ตากใบ'ทหารเจ็บ3นาย'รถ-อาคาร'
พังยับ, ๔๒) บึ้มป่วน2จังหวัด ลอบวางระเบิด15จุด, ๔๓) โจรใต้ถล่มถึงห้องนอน ฉกปืน-เงิน-ทองค าเผ่น  และ  ๔๔) เหิมเกริมบึ้ม15จุด2จว. ทีมอีโอดี ลุยเก็บกู้ระทึกราง
รถไฟ  
๒. อาชญากรรมในพื้นที่ สาวปัตตานีถูกแก๊งวางยารูดทรัพย์ทิ้งไว้หน้าหอนาฬิกาหาดใหญ่สูญทอง 3 บาท  
๓. สิทธิมนุษยชน ๑) 5 เรื่องจากลูก-เมียผู้ถูกอุ้มหายในวาระ 15 ปี ‘ทนายสมชาย’ ที่ยังตามหาความยุติธรรม, ๒) 15 ปีทนายสมชาย...อุ้มหายไร้คนผิด, ๓) ร่าง พ.ร.บ.
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ป้องกันอุ้มหายฯ ถูกใครอุ้มหายจาก สนช.  และ  ๔) จาก ทักษิณ สู่ ประยุทธ์ การสูญหายของ สมชาย นีละไพจิตร กับ ไฟใต้ ที่ยังไร้ค าตอบ  
 

ประเด็นเชิงบวก 

๑. การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ ๑) คอลัมน์: วงยุติธรรม, ๒) คอลัมน์: อาศรมมิวสิก: อาจารย์อัญชลี เมฆวิบูลย์ รับรางวัลเชิดชูผู้ท าความดีเพื่อสังคม สาขา
การส่งเสริมดนตรี มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ๓) คอลัมน์: อาศรมมิวสิก: อาจารย์อัญชลี เมฆวิบูลย์ รับรางวัลเชิดชูผู้ท าความดีเพื่อสังคม สาขาการส่งเสริม
ดนตรี มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ๔) คอลัมน์: กาแฟด า: บทสนทนาที่ชายทะเลจะนะ, ๕) คอลัมน์: ดวลส าบัดส านวน: นัดที่ 825  และ  ๖) 'เล็ก เดอะ 
วอยซ์' จากลูกเลสู่แชมป์เสียง ทะเลกว้าง ทางไกล,  
๒. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลัมน์: Centric: แปลงกาย 'เจ้าชายน้อย' ปริวรรตอักษรล้านนาและปะเกอกะเญอ, ๒) พิธีพลีกรรมตักน้ าศักดิ์สิทธิ์ ที่ จ.กาญจนบุรี๓) 
คอลัมน์: สมุนไพรเพื่อสุขภาพ: รู้จักต้นคูนหรืออ้อดิบ กินให้ถูกมีประโยชน์ กินผิด 'อันตราย', ๔) คอลัมน์: ภาพเก่า เล่าต านาน: ฝูงเพชฌฆาตน้ าเค็ม แห่งเกาะแรมรี, ๕) 
ถอดรหัส'ปัตตานี 110' กับสนธิสัญญาอังกฤษ-สยาม, ๖) ปีติตราสัญลักษณ์ราชพิธี, ๗) คอลัมน์: ภาพเก่า เล่าต านาน: ฝูงเพชฌฆาตน้ าเค็ม แห่งเกาะแรมรี, ๘) คอลัมน์: 
NATIONAL GEOGRAPHIC ฉบับภาษาไทย: พ้ืนที่ชุ่มน้ าในชีวิตและความทรงจ า, ๙) ชมพิธีลุยน้ า-ลุยไฟ งานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว, ๑๐) ภาพข่าว: สร้างสัมพันธ์, ๑๑) 
ผวจ.โคราช-ปัตตานี-ชุมพรเตรียมพิธีตักน้ า, ๑๒) คอลัมน์: บุ๊กสโตร์: เสียดินแดนมลายู ประวัติศาสตร์ชาติ ฉบับ Plot Twist, ๑๓) คอลัมน์: เลาะแผง, ๑๔) คอลัมน์: บุ๊กส
โตร์: เสียดินแดนมลายู ประวัติศาสตร์ชาติ ฉบับ Plot Twist, ๑๕) วัดพระธรรมกายถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้, ๑๖) ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล 
ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างฐานประดิษฐ์รูปหล่อ หลวงปู่ทวดเหยียบน้ าทะเลจืด และปรับภูมิทัศน์ วัดบ่อน้ าร้อน อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา, ๑๗) คอลัมน์: จาริกบ้าน
จารึกธรรม: ครูแห่งสันติที่สอนด้วยชีวิต พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ที่ข้าพเจ้ารู้จัก (V), ๑๘) คอลัมน์: คมเลนส์ส่องพระ, ๑๙) คอลัมน์: เรื่องเก่าเล่าสนุก: พระแสงราช
ศัสตราประจ าเมือง! พระราชทานราชสิทธิ์ให้เจ้าเมือง ตัดสินพิพากษาได้ถึงประหารชีวิต!!, ๒๐) ชมพิธีลุยน้ า-ลุยไฟ งานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว, ๒๑) ผู้แทนพิเศษของ
รัฐบาล ติดตามความคืบหน้าการด าเนินการปรับปรุงบังกะโล 100ปี และปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านเหมืองลาบู ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา  และ  ๒๒) ผู้แทนพิเศษ
ของรัฐบาล ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาที่พักสงฆ์และโครงการเกษตรผสมผสาน บ้านหาดทราย ต าบลตลิ่งชัน อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา,  
๓. การศึกษา ๑) คอลัมน์: ชีพจรทั่วไทย, ๒) คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: เจ.เอส.พี.ฯรับบริจาคหนังสือ, ๓) คอลัมน์: ชีพจรทั่วไทย, ๔) 'สงขลา-วูลองกอง'ตั้งหน่วยวิจัย
เผยแพร่สู่นานาชาติ, ๕) อาชีวะสร้างความเท่าเทียมการศึกษาแดนใต้, ๖) ภาพข่าว: ตรวจคุณภาพ, ๗) ภาพข่าว: ตรวจคุณภาพ, ๘) ดึง4วิทยาลัยอาชีวะร่วมสร้างโอกาส
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การศึกษาชายแดนใต้, ๙) ศธ.ใช้ระบบแนะแนวอาชีพจัดหางานชายแดนภาคใต้ สร้างแรงจูงใจเรียนสายอาชีพ, ๑๐) ศธ.ชูบิ๊กดาต้า ช่วยพัฒนาระบบการเรียนการสอน ลด
ความเหลือมล้ าชายแดนภาคใต้ที่ยั่งยืน, ๑๑) Education@Heart ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเยาวชนไทย  และ  ๑๒) ภาพข่าว: ไทยสมายล์สนับสนุนคอมพิวเตอร์แก่
กองก าลังต ารวจชายแดนภาคใต้ 40 ฐานปฏิบัติการ,  
๔. การเจรจาเพื่อสันติ ๑) แม่ทัพลั่น ถ้ารัฐอ่อนแอ หงายทองทุกวัน ก็พูดคุยไม่รู้เรื่อง!, ๒) "ทีมบิ๊กเมา"ยันพูดคุยดับไฟใต้ยังเดินหน้า ถก"มาราฯ"รอหลังเลือกตั้ง  และ  ๓) 
เปิดชื่อ 67 คณะประสานงานระดับพ้ืนที่ ขับเคลื่อนพูดคุยดับไฟใต้,  
๕. การเมือง ๑) รัฐบาลก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีย้ าความส าคัญเด็ก-สตรี ชวนผู้ชายให้เกียรติ-เคารพศักดิ์ศรีผู้หญิง, ๒) หาเสียง'ค่าแรงขั้นต่ า', ๓) ต้านสืบทอดอ านาจ 
ทษช.กร้าว จัดใหญ่'เวท4ีภาค', ๔) รัฐบาลก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีย้ าความส าคัญเด็ก-สตรี ชวนผู้ชายให้เกียรติ-เคารพศักดิ์ศรีผู้หญิง, ๕) คอลัมน์: พินิจการเมือง: การ
ปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษใน จชต., ๖) คอลัมน์: สมรภูมิเลือกตั้ง2562: เลือกตั้งเขต 2 ยะลาเดือด อับดุลการิม-ซูการ์โน-ริดวาน แพ้ไม่ได้, ๗) คอลัมน์: ในประเทศ: 
'อนาคตใหม่' ยิ่งตี ยิ่งดัง จากภาคใต้ สู่อีสาน 'ธนาธร' แรงกว่า 'บิ๊กตู'่, ๘) คอลัมน์: บทความพิเศษ (S)ELECTION'62: ปัญหา การเลือกตั้งล่วงหน้าที่มาเลเซีย, ๙) 'เทวัญ'
ลุยเบตงช่วยผู้สมัครชพน. ผลกัดันสร้างสถานที่ออกก าลังกาย, ๑๐) ภาพข่าว: ลุยเบตง, ๑๑) ภาพข่าว: เวทีวันสตรี, ๑๒) ภาพข่าว: เวทีวันสตร,ี ๑๓) ภาพข่าว: ลงใต้, ๑๔) 
คอลัมน์: ข่าวสั้น: เด็กอนุทินเจาะพ้ืนที่นราฯ ชูราคายาง, ๑๕) พรรคประชาชาติหนักใจกกต.ไม่พร้อม, ๑๖) ประชาชาติหนักใจกกต.ไม่พร้อม, ๑๗) ภาพข่าว: ล่องใต้, ๑๘) 
ภาพข่าว: เสียงมุสลิม, ๑๙) 'สุวัจน์'โชวว์ิชั่นนโยบายการท่องเที่ยว, ๒๐) กกต.แจงไม่ยุบพปชร.ปมโต๊ะจีนโพลใต้'ธนาธร'พุ่ง, ๒๑) คนไทยในมาเลย์ล้นทะลักใช้สิทธิ์ต่างแดน
คึก, ๒๒) ภาพข่าว: เสียงยะลา, ๒๓) คนไทยในมาเลย์แห่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าล้น!, ๒๔) คอลัมน์: ทิ้งหมัดเข้ามุม: คือระบอบประชาธิปไตยไทย, ๒๕) 'เทวัญ'ลงพื้นที่'เบ
ตง' ชูนโยบายสร้างศูนย์ออกก าลังกาย ดันการท่องเที่ยวภาคใต้, ๒๖) พปชร.เปิดตัวผู้สมัครส.ส.เขต2นราฯ โวชาวบ้านถูกใจ'มารดาประชารัฐ-พัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ, 
๒๗) 'อุตตม'ลุยสงขลา! เหน็บใครไม่จับมือพปชร.ก็อย่าจับ มั่นใจได้เป็นแกนน าจัดตั้งรัฐบาลแน่, ๒๘) 'สุวัจน'์อ้อนคนสงขลา ถ้าเบื่อการเมืองสร้างปัญหา ขอเลือก'ชาติ
พัฒนา' (ชมคลิป), ๒๙) 'วันนอร์'เปิดเวทีใหญ่สงขลา ยก'ไฟใต'้ปัญหาระดับชาติ ย้ าต้องดึงภาคปชช.ร่วมแก้ไข, ๓๐) โค้งสุดท้าย!! ปชป.ชู10จุดเปลี่ยนศก.ไทย, ๓๑) 'พรรค
วันนอร์'โวลั่นเบตง กวาดเรียบ 11 สส.3จว.ชายแดนใต้, ๓๒) คนไทยใน'มาเลย์'แห่ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ลั่นไม่เอาพรรคทหาร, ๓๓) ปชป.เปิด10จุดเปลี่ยนศก.สร้างชาติ 
'อภิสิทธิ์'ย้ า!สร้างโอกาสปชช.ทุกภูมิภาค, ๓๔) 'ทวี' น าทัพ 'ประชาชาติ' ช่วยผู้สมัครหาเสียงกลางใจเมือง 'ยะลา', ๓๕) 'เขต1ยะลา'สนามชิงชัย'2พรรคใหม่-1พรรคเก่า', 
๓๖) พปชร.อ้อนคนสงขลา ชี้ถึงเวลาเปลี่ยนภาคใต้ มั่นใจเป็นแกนน าตั้ง รบ., ๓๗) พลังประชารัฐเตรียมเปิดนโยบายโค้งสุดท้าย เชื่อเป็นหมัดเด็ดมัดใจชาวบ้าน, ๓๘) 'ม.อ.
โพล'ทุ่มหมดหน้าตัก!ภาคใต้'อนาคตใหม่'แลนด์สไลด์ ชู'ธนาธร'เป็นนายกฯ, ๓๙) คอลัมน์: วิเคราะห์จุดอ่อน... นโยบาย'ดับไฟใต้'ของพรรคการเมือง, ๔๐) 'อนุทิน'ล่อง
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สงขลาโปรยหวานห่วงใต้ชูนโยบายเลิกขัดแย้ง, ๔๑) พรรคการเมือง-สิทธิมนุษยชน (1) นโยบายเสรีภาพการแสดงออก การชุมนุม ชายแดนใต้, ๔๒) อ๋อย-เต้น รณรงค์ 4 
ภาค ต้าน คสช.สืบทอดอ านาจ, ๔๓) คนไทยในต่างประเทศใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าคึกคัก  และ  ๔๔) เลือกตั้งเขต 2 ยะลาเดือด อับดุลการิม-ซูการ์โน-ริดวาน แพ้ไม่ได้,  
๖. กีฬา ๑) ปราสาทเลิกฝืดพิฆาตต่อ, ๒) คอลัมน์: ย่อยข่าวกีฬา: สุไหงปาดีแชมป์บอล19ปี, ๓) คอลัมน์: สปอร์ตออนเพจ, ๔) อุ้มยึดตัวจริง 'มารินอส' ฮึด ไล่เจ๊าท้ายเกม, 
๕) กรมพลศึกษาเตรียมจัด Peace Game ปี 62 ส่งเสริมฟุตบอล-มวยไทย สานสัมพันธ์ จ.ชายแดนใต้, ๖) 'อาร์มี่'เฉือน'นักรบอโยธยา' คว้าชัย5นัดติด'ไทยลีก2', ๗) สุไหง
ปาดีดับโทษปทุมคงคาแชมป์บอล19ปี, ๘) 'สดมภ์-เขตตะวัน'รั้งจ่าฝูงแมทช์เปิดไทยพีจีเอทัวร์ 2019 ที่กัซซัน, ๙) คอลัมน์: ปฏิทินกิจกรรม, ๑๐) ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: 
แถลงข่าว, ๑๑) ARMY GAMES 2019 "สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี"  และ  ๑๒) ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน
กองทัพบก ครั้งท่ี 69 Army Games 2019,  
๗. การบ ารุงขวัญก าลังพล ๑) คลอดแล้ว1,450ต าแหน่ง, ๒) ผู้ว่าฯนราธิวาสเยี่ยมทหารพราน บาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิด, ๓) โปรดเกล้าฯให้ผู้ว่าฯ
นราธิวาส เชิญดอกไม้-ตะกร้าสิ่งของพระราชทาน มอบทหารพรานที่บาดเจ็บเหตุลอบวางระเบิด  และ  ๔) ภาพข่าว: สิ่งของพระราชทาน,  
๘. ยาเสพติด ๑) คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: ตชด.จับต้มน้ ากระท่อม, ๒) ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยม, ๓) คอลัมน์: ตรวจเยี่ยม, ๔) วันสุข: 15 หน่วยงานผนึกก าลังเฝ้าระวัง
ป้องกัน คนไทยห่างไกลอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติด, ๕) กอ.รมน.ภ.4กวาดล้างยาเสพติด, ๖) กอ.รมน.ภาค4สน.แถลงผลปฏิบัติงานแก้ปัญหายาเสพติดชายแดนใต้, 
๗) กองทัพบก ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 สน. และ มรย. จัดกิจกรรมค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมจังหวัดยะลา สร้างเครือข่ายขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พ้ืนที่, ๘) รมช.กห. ลงพื้นที่ จชต. ติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์ (CCTV)  และ  ๙) รายงานผลการปฏิบัติงานเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดในห้วง 
(1 พฤศจิกายน2561 – 7 มีนาคม 2562),  
๙. การช่วยเหลือประชาชน ๑) 'มทภ.4-มท.'ช่วยแล้งใต้คนโคราชเดือดร้อนหนักขาดประปา-หาซื้อน้ าวุ่น, ๒) คปภ.เดินสายประกันภัยเกษตร10จังหวัด พร้อมเผยพื้นที่
เสี่ยงจ่ายเบี้ยแพง, ๓) ขอความเห็นชอบโครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบภัยจากพายุ โซนร้อนปาบึก, ๔) องคมนตรีเชิญถุง
พระราชทานถวายแก่พระสงฆ์ และ ปชช. - จนท. ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  และ  ๕) มทภ.4 รวมพลคนกู้ภัย บูรณาการทุกภาคส่วน เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง,  
๑๐. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ ๑) จี้ห้างเลิกอ้างขายน้ ามันถูก ชี้ไม่มีเพดาน42บ.นานแล้ว, ๒) จี้ห้างอ้างขายน้ ามันปาล์มถูก, ๓) พาณิชย์ทบทวนโครงสร้างราคา
น้ ามันปาล์มขวด, ๔) เปิดจองทุเรียนล่วงหน้า ผ่านเครือข่ายสหกรณ์, ๕) ห้ามขายปาล์มขวด42บ., ๖) คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: สัมมนาสนับสนุนSMEs, ๗) คอลัมน์: 
BUSINESS Model Idea: Offline ยังใช้ได้ไหมใน 3 จังหวดัภาคใต้, ๘) กรมท่าอากาศยาน เร่งเดินหน้าสร้างท่าอากาศยานเบตง ตั้งเป้าเปิดบริการ ปี 2563 กระตุ้น
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เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว-การค้า 3 จังหวัดชายแดนใต้, ๙) 'สุวัจน์'โชว์วชิั่นนโยบายการท่องเที่ยว, ๑๐) เปิดจองทุเรียนแสนกก.ประกันราคา130บ., ๑๑) คอลัมน์: ย่อยข่าว: มัน
นี่เอ็กซ์โปใต้1.3หมื่นล., ๑๒) กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดจองทุเรียนพรีเมี่ยมส่งถึงบ้าน, ๑๓) ยกยะลา? มาเชียงใหม่เปิดแล้ว มหกรรมท่องเที่ยวอะเมซิ่งเบตง 2019, ๑๔) 
กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือสหกรณ์ผลิตผลไม้พบสหกรณ์ผู้ซื้อ เปิดจองทุเรียนล่วงหน้ารับประกันคุณภาพเกรดพรีเมี่ยมส่งตรงถึงบ้าน, ๑๕) มันนี่ เอ็กซ์โป หาดใหญ่ 2019 
เงินสะพัดกว่า 1.3 หมื่นล้านบาท ดอกเบี้ย 0% ดันสินเชื่อบ้านพุ่ง, ๑๖) TPOLYงานใหม่อัพพอร์ตหนุนรายได้ปีนี้ทุบสถิติ, ๑๗) กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดช่องทางสั่งจอง
ทุเรียนเกรดพรีเมี่ยมส่งถึงบ้าน, ๑๘) ยอดค้าชายแดน'มาเลย์'พุ่ง3.6แสน ดีเดย์1เม.ย.เปิด'ด่านสะเดา'น าร่องบริการ24ชม., ๑๙) Thailand offers rubber farmers 
subsidy amid falling latex prices  และ  ๒๐) จังหวัดนราธิวาสจัดงาน “วัฒนธรรมเชือ่มใจ ชายแดนใต้สันติสุข” มุ่งสานสัมพันธ์อาเซียน กระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชน
ในพ้ืนที่,  
๑๑. การบังคับใช้กฏหมาย ๑) ประกาศขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินนราธิวาสฯอีก3เดือน  และ  ๒) ขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉิน 3 จว.ชายแดนใต้ อีก 3 เดือน,  
๑๒. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) Aging Health Data นวัตกรรมดูแลผู้สูงอายุ, ๒) เปลี่ยนโฉมส.ป.ก. 36 ล้านไร่สู่วิสาหกิจแปลงใหญ่, ๓) สธ.ปรับแผนดูแลผู้สูงอายุ, ๔) 
Aging Health Dataนวัตกรรมดูแลผู้สูงอายุ, ๕) ประเทศไทย…ไร้ขยะ!, ๖) กระทรวงทรัพยากรฯโชว์ผลงานลดขยะพลาสติก, ๗) คร.เตือน4จว.ใต้ระวังโรคหัดระบาด  และ  
๘) ศอ.บต. จัดงานมหกรรมขับเคลื่อน การพัฒนาไร้รอยต่อ มิติใหม่แห่งการพัฒนา จชต. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจในพ้ืนที่จชต.,  
๑๓. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ๑) จับคดีบึ้มพัทลุง-สตูล, ๒) คอลัมน์: ตรีศูล, ๓) คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: ตม.สงขลารวบเมียนมา, ๔) บิ๊ก
ป้อมบินสยบไฟใต้, ๕) เลิกคุมเพดานราคาปาล์มขวดลดเหลือ30บาท, ๖) ประกบเข้ม นักเรียนศาสนา, ๗) คอลัมน์: ตรีศูล, ๘) บึ้มพัทลุง-สตูล โยงระเบิด รูปปั้นนางเงือก, 
๙) ปะทะเดือดโจรใต้2จว.จับได้3คน, ๑๐) 'ประวิตร'บินด่วน หลังบึ้มพัทลุง-สตูล ระวังใต้ตอนบน, ๑๑) 'ป้อม-แป๊ะ'ลงตรวจ2จว.เค้นผู้ต้องสงสัยบึ้มสตูล, ๑๒) 'ศรีวราห์'เร่ง
หมายจับ ระเบิด'พัทลุง-สตูล' เผยรู้ตัวแล้ว'2ราย', ๑๓) 'บิ๊กแดง'ลงใต้สั่งลุยกลุ่มป่วน, ๑๔) บิ๊กแดงย้ าก าลังพลดูแลเลือกตั้ง, ๑๕) 'บิ๊กแดง'ลงใต้สั่งลุยกลุ่มป่วน, ๑๖) บิ๊กแดง
ย้ าก าลังพลดูแลเลือกตั้ง, ๑๗) ผบ.ทบ.ลงใต้เร่งคดีบึ้ม2จว., ๑๘) แกะรอยวงจรปิดล่าคนร้ายวางระเบิดป่วน 2 จังหวัดใต,้ ๑๙) นราธิวาส-วงจรปิดจับภาพคนร้ายในชุดคลุม
สีด าขว้างระเบิดใส่ต ารวจยี่งอ, ๒๐) คลิป 2 คนร้ายขว้างระเบิดใส่บ้านต ารวจยี่งอ, ๒๑) ปัตตานี-ไล่ล่ารถฝ่าด่านตรวจ พบเป็นรถผู้ต้องหาคดีความมั่นคง, ๒๒) ปัตตานี-ปิด
ล้อมยิงปะทะโจรใต้ จับได้ 3 คน พร้อมอาวุธปืน, ๒๓) ด่านเข้มภูเก็ต-หาดใหญ่ผวาบึ้มลาม, ๒๔) คอลัมน์: ทิ้งหมัดเข้ามุม: คือระบอบประชาธิปไตยไทย, ๒๕) 'ป้อม'ชี้
ปมบึ้มไฟใต้ขยายวง, ๒๖) ได้เบาะแสมือบึ้มสตูลมท.1ยันไม่ใช่การเมือง, ๒๗) BRN แถลงครบ 59 ปีตอกย้ าปม 110 นายกฯเตือนอย่าขยายความ, ๒๘) ตร.สงขลาจับกุม
ชาวเมียนมา10คน หลบหนีเข้าเมืองเตรียมไปยังมาเลย์ต่อ, ๒๙) ยกระดับ รปภ.เมืองหาดใหญ่สุงสุด ตรวจเข้มจุดเสี่ยง จยย.-รถยนต์, ๓๐) เด้งผกก.สภ.เมืองสตูล เซ่น
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ระเบิดโรงพัก, ๓๑) 'ผบช.ภ.9'ลั่นขอเวลารวบตัวมือบึ้มป่วนสตูล-พัทลุง พบคนในพ้ืนที่มีเอ่ียว!, ๓๒) สั่งย้ายผกก.สภ.ปากพะยูน สังเวยพิษระเบิด11จุดทั่ว'พัทลุง', ๓๓) คุม
มือบึ้มป่วนใต้ 'บิ๊กป้อม'บินลงพ้ืนที่สอบ ยันไม่เกี่ยวการเมือง, ๓๔) 'ศรีวราห์'แฉคนร้ายบึ้มพัทลุง-สตูลมาจาก3จว.ใต้ โยงแก๊งวางระเบิดหาดสมิหลา, ๓๕) 'สงขลา' จัดชุด
มวลชนสัมพันธ์ลงพื้นที่เฝ้าระวังหวั่นเกิดเหตุระเบิดซ้ ารอย 'สตูล-พัทลุง', ๓๖) เตือนด่วน!'โจรใต้'เคลื่อนไหวถี่ จ่อยิงถล่มแก้แค้นทหาร, ๓๗) เรียกถกด่วนประเมิน'บึ้มสตูล' 
สั่งคุมเข้มสถานที่ราชการ-แหล่งท่องเที่ยว, ๓๘) บิ๊กป้อม ปัด ลอบวางระเบิดพัทลุง ไม่เก่ียวดิสเครดิตเลือกตั้งรัฐบาล, ๓๙) ย้ายด่วน ผกก.สภ.เมืองสตูล ไปเป็น ผกก.
อ านวยการ ภ.จว.ปัตตานี, ๔๐) ตร.ยันรู้ตัว! มือระเบิดป่วน สั่งย้าย 2 ผกก. ป้อมลงพ้ืนที่ ไม่โยงโจรใต้ (คลิป), ๔๑) บิ๊กป้อมชี้โจรใต้บึ้ม!สตูล-พัทลุง, ๔๒) นายกฯ แจงให้
ข่าวบึมใต้เมื่อพร้อม หวั่นคนร้ายรู้ความเคลื่อนไหว จนท., ๔๓) แฉมือบึ้มป่วนพัทลุง-สตูลมาจาก 3 จว.ใต้ โยงแก๊งระเบิดหาดสมิหลา, ๔๔) ภาพข่าว: พล.ต.อ.ศรีวราห์ 
รังสิพราหมณกุล, ๔๕) ตร.ปัตตานีปะทะคนร้าย จับผู้ต้องสงสัย 3 คนพร้อมอาวุธปืนที่หนองจิก, ๔๖) BKI มอบเสื้อเกราะกันกระสุนให้แก่ทหาร 3 จังหวัดชายแดนใต้, ๔๗) 
ถอดรหัส PATANI 110 กับสนธิสัญญาอังกฤษ-สยาม รับรองอธิปไตยไทยเหนือปาตานี?, ๔๘) คอลัมน์: ตีโฉบฉวย: ซ่องสุม, ๔๙) คืบหน้าเหตุวางระเบิดป่วนสตูลและพัทลุง  
และ  ๕๐) แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุระเบิดป่วนสตูล พัทลุง,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต่อสถานการณ์ จชต. 

 

  จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดข้ึนจากการน าเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกท่ีมีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ค่อนข้างคงที่  จาก ๑.๗ ในสัปดาห์ที่
แล้ว (๙ - ๑๕ มี.ค. ๖๒) เป็น ๑.๖๔ ในสัปดาห์นี้ ในมิติของแนวโน้มการรับรู้เชิงบวก มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงท่ี 
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๕. ประเด็นส าคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๙ – ๑๕ มี.ค. ๖๒ 

    เหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องกว่า ๑๐ จุดในพ้ืนที่ จ.สตูล และพัทลุง ช่วงกลางคืนวันที่ ๙ มีนาคม และวันที่ ๑๐ มีนาคมเป็นเหตุการณ์ท่ีมีการรายงานมากที่สุด

ในสื่อต่างประเทศโดยเฉพาะสื่อมาเลเซีย และรายงานข่าวของส่ือต่างประเทศตั้งขอ้สังเกต และอ้างแหล่งข่าวในหน่วยงานความมั่นคงระบุว่า อาจมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้
ก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะที่พลเอกประวิทย์ วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกลาโหม ระบุว่า เหตุระเบิดสตูล และพัทลุงไม่เกี่ยวกับ
การเมือง เป็นที่น่าสังเกตว่าส านักข่าวซินหัวของทางการจีนเป็นส านักข่าวต่างประเทศอีกแห่งหนึ่งที่มีความสนใจการรายงานข่าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกตัวอย่าง 
เช่นในสัปดาห์นี้ ซินหัวรายงานข่าวเหตุระเบิดที่สตูล พัทลุง และคนร้ายก่อเหตุลอบยิงขบวนรถไฟสายใต้ ขณะเดินรถจากนราธิวาสมุ่งหน้ายะลา 

    ในโอกาสครบรอบ ๕๙ ปีวันก่อตั้งขบวนการบีอาร์เอ็น มีการออกแถลงการณ์ในรูปแบบวิดิโอคลิปแสดงจุดยืนเรียกร้องเอกราชการปกครองตนเองในพ้ืนที่ที่พวกเขา
เรียกว่าปาตานี ซึ่งซาคารี อาบูซา นักวิเคราะห์ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี ตีความว่า เป็นการแสดงท่าทีว่าบีอาร์เอ็นยังไม่พร้อมร่วมพูดคุยกับรัฐบาลไทย  
    กงสุลใหญ่มาเลเซียประจ าจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ชาวมาเลเซียยื่นขอหนังสือรับรองการแต่งงานในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนในปี ๒๕๖๑ เอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจ า
ประเทศไทย เตรียมแผนการตลาดประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาพุทธ โดยเฉพาะวัดไทย ที่อ าเภอตุมปัต รัฐกลันตัน หวังเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวไทย 
 
๕.๑ เหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุงและสตูล ช่วงกลางคืนวันที่ ๙ ต่อเนื่องถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม เป็นเหตุการณ์ที่สื่อต่างประเทศรายงานมาก
ที่สุด รวมทั้งซินหัวส านักข่าวของทางการจีน ซึ่งรายงานเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคมอ้างค าให้สัมภาษณ์ของพันเอกปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษกกอ.รมน.ภาค ๔ สน. ระบุว่า
หน่วยงานด้านความม่ันคงของไทยทั้งทหารและต ารวจมีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่ 
หมายเหตุรายงานข่าวของส านักข่าวซินหัว ถุกน าไปรายงานต่อโดยส านักข่าวเอนามาของทางการมาเลเซียและสื่อมาเลเซียอีกหลายแห่ง 
(Security measures have been stepped up in southern Thailand following the weekend's bombings in which nobody was reportedly killed or 
injured, reported Xinhua news agency, quoting a government official. 
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Authorities, including military and police officers, have been put on alert and security measures stepped up in Satun and Phatthalung provinces 
where bomb blasts occurred, but nobody was reportedly killed or injured on Saturday and Sunday, according to Colonel Pramote Phromin, the 
spokesman of the Internal Security Operations Command for southern operations.) 

ที่มาข้อมูล; https://www.nst.com.my/world/2019/03/468121/security-measures-stepped-southern-thailand-following-weekends-bombings 
 
๕.๑.๑ ส านักข่าวเบอนามา รายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียได้ออกค าเตือนชาวมาเลเซีย เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ขอให้ชาวมาเลเซียที่พ านักอยู่ในประเทศไทย
และนักท่องเที่ยว ขอให้ระมัดระวังตัวภายหลังได้รับการยืนยันจากสถานกงสุลมาเลเซียที่จังหวัดสงขลา เกี่ยวกับเหตุระเบิดที่จังหวัดสตูลและพัทลุง 
แถลงการณ์ของกระทรสงการต่างประเทศขอให้ชาวมาเลเซียที่อยู่ในประเทศลงทะเบียนกับสถานฑูตที่กรุงเทพ หรือสถานกงสุลที่จังหวัดสงขลา โดยสามารถลงทะเบียนผ่าน
ทางเวปไซต์และทางแฟกซ์ 
Malaysians travelling to Thailand or those residing in that country are advised to remain vigilant and exercise caution at all times following a 
series of explosions in southern Thailand. 
The Foreign Ministry, in a statement, today said the Consulate General of Malaysia in Songkhla, Thailand confirmed that there had been 
explosions in different parts of Thailand, namely four in Satun Province and six in Phatthalung Province on March 9 and 10. 
 

"Malaysians travelling to or residing in Thailand are encouraged to register themselves with the Embassy of Malaysia in Bangkok or the 
Consulate General of Malaysia in Songkhla. The registration can be done either by email or fax," said the statement. 
 
ที่มาข้อมูล ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1703344 
 

http://www.bernama.com/en/news.php?id=1703344
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๕.๑.๒ สื่อมาเลเซียหลายแห่งรายงานเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ระบุว่า พลเอกประวิทย์ วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมปฏิเธว่า เหตุระเบิดท่ีสตูลและ
พัทลุงเกิดจากแรงจูงใจทางการเมือง พร้อมระบุว่า การใช้ก าลังทหารและเจ้าหน้าที่ความมั่นคงควบคุมพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเข้มข้นส่งผลให้กลุ่มผู้ก่อควาไม่สงบ
ต้องออกมาก่อเหตุไม่สงบนอกพ้ืนที่ 
(Thai Deputy Prime Minister, Gen Prawit Wongsuwan said tight security in the southern Thai provinces of Narathiwat, Pattani and Yala could 
have prompted the culprits to set off bombs in Satun and Phattalung.  
“We have deployed security forces and various measures were taken to keep peace in the areas (Narathiwat, Pattani and Yala). That’s why 
they launched attacks outside the areas… Don’t think it is political,” he told reporters here today. 
Prawit who is also the Defence Minister visited Satun and Phatthalung provinces with a senior security delegation today.) 
..... 
ที่มาข้อมูล ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1703745 
https://www.nst.com.my/world/2019/03/468233/thai-dpm-series-bombings-not-politically-motivated 
 
๕.๑.๓ ส านักข่าวเบอนามา รายงานเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ระบุว่า มีการตั้งข้อสังเกตุว่า กลุ่มท่ีก่อเหตุระเบิดน่าจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในจชต.เนื่องจากพบว่า
มอเตอร์ไซค์ท่ีใช้ประกอบระเบิดถูกปล้นมาจากอ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 
เบอนามาอ้างแหล่งข่าวในแวดวงทหารระบุว่า เหตุระเบิดครั้งนิ้เป็นตัวบ่งชี้ว่ากลุ่มผู้ก่อควาไม่สงบก าลังขายพ้ืนที่การก่อเหตุออกจาก จชต. 
การก่อเหตุระเบิดที่สตูลและพัทลุง ตรงกับวันครบรอบ ๑๑๐ ปีการลงนามสนธิสัญญาแองโกล-สยาม คศ.๑๙๐๙ 
นอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตุว่าการก่อเหตุระเบิดครั้งนี้อาจมีจุดประสงค์ท าลายความน่าเชื่อถือรัฐบาลที่กองทัพหนุนหลัง 
(Suspicions grew of a possible link with insurgents in the Muslim-majority deep south when a motorcycle carrying a pipe bomb exploded 
outside Satun’s Muang police station. 
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The motorbike was stolen in November in Songkhla’s Saba Yoi district, an area where insurgent attacks have occurred, Colonel Pramote Phrom-
in, spokesman for the Internal Security Operations Command’s advance unit in the South, said yesterday. 

A military source said the latest attacks could indicate that insurgents from the three border provinces were expanding their area of operation 
into Satun and Phatthalung. 

The source noted that yesterday marked the 110th anniversary of a 1909 Anglo-Siam treaty that recognised the kingdom’s annexation of the 
sultanate of Patani. 

There were also suspicions of the bomb attacks being politically motivated, aimed at discrediting the junta-backed government ahead of the 
March 24 election, according to the military source.) 

ที่มาข้อมูล ; https://www.thestar.com.my/news/regional/2019/03/12/insurgents-political-motive-suspected-in-serial-blasts/ 
 

๕.๑.๔ benarnews.org รายงานเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ว่า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก  เดินทางไปยัง กองพลทหารราบที่ 15 อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 
เพ่ือติดตามสั่งการแก้ปัญหาความไม่สงบ โดยเฉพาะในช่วงเลือกตั้ง ในขณะที่บีอาร์เอ็นได้ออกแถลงการณ์ครบรอบการก่อตั้ง 59 ปี เรียกร้องการสนับสนุนจากนานาชาติ 
โดยต้องการอิสรภาพในการปกครองตนเองของปาตานี 

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. เดินทางไปยังกองพลทหารราบที่ 15 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพ่ือร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความม่ันคง ผู้ว่าราชการจังหวัด 
และหน่วยราชการอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยกล่าวว่า สาระส าคัญของการประชุมครั้งนี้เพ่ือประสิทธิภาพในการดูแลสถานการณ์ความไม่สงบ 

https://www.thestar.com.my/news/regional/2019/03/12/insurgents-political-motive-suspected-in-serial-blasts/
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“เพ่ิมแผนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยในพื้นที่ให้มีความเข้มข้นเข้มแข็ง เพ่ือเป็นการดูแลและป้องกันไม่ให้กลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีสร้างสถานการณ์ให้เกิดความวุ่นวายต่างๆ 
เรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ก่อเหตุรุนแรง การจรยุทธ์นอนนอกฐาน กดดันจ ากัดเสรีทั้งพ้ืนที่ป่าเขาและพ้ืนที่ซัพพอร์ทไซด์ โดยให้ผู้น าศาสนา ผู้น าท้องที่ ท้องถิ่น เข้ามา
มีบทบาทในการท างานและก าลังภาคประชาชนให้ช่วยกันปฏิเสธและต่อต้าน ไม่ให้ใช้หมู่บ้านเป็นแหล่งพักพิง” พล.อ.อภิรัชต์ กล่าว 

พล.อ.อภิรัชต์ ระบุว่า ได้สั่งการให้เพิ่มมาตรการดูแลเป้าหมายอ่อนแอเชิงสัญลักษณ์ โดยเฉพาะวัด มัสยิด และชุมชนล่อแหลม ให้การสนับสนุนดูแลห้วงก่อนและหลัง
เลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ ก าลังพลทุกนายวางตัวเป็นกลางและให้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวกการจัดการเลือกตั้ง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

“ช่วงการเลือกตั้งนั้น เน้นรักษาความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่บริเวณสถานที่เลือกตั้ง ตลอดจนรักษาความปลอดภัยเส้นทางให้แก่ประชาชนที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง รวมถึงการ
ขนย้ายหีบเลือกตั้ง นอกจากนี้ ยังให้มีการเตรียมความพร้อมชุดเคลื่อนที่เร็ว เพื่อคลี่คลายสถานการณ์เมื่อมีเหตุ รวมทั้งเตรียมการสนับสนุนเลลิคอปเตอร์ ส าหรับใช้ขนย้าย
หีบเลือกตั้งในกรณีฉุกเฉิน หากได้รับการประสานจาก กกต.” พล.อ.อภิรัชต์ กล่าวเพ่ิมเติม 

ที่มาข้อมูล : https://www.benarnews.org/thai/news/TH-MY-BRN-03132019170302.html 
 

๕.๒ benarnews.org รายงานว่า ขบวนการแบ่งแยกดินแดนบีอาร์เอ็นได้เผยแพร่วิโอแถลงการณ์ในโอกาสครบรอบ ๕๙ ปีการก่อตั้งบีอาร์เอ็น สรุปเนื้อหาส าคัญได้ดังนี้  

เนื่องในวันครบรอบ 59 ปี การก่อตั้ง ขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานี หรือ บีอาร์เอ็น (Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani - BRN) 13 มีนาคม 
2503 บีอาร์เอ็นได้ออกแถลงการณ์ในวิดีโอคลิปกว่า 6 นาที โดยนายอับดุล คาริม คาลิบ แผนกประชาสัมพันธ์ของบีอาร์เอ็น เรียกร้องอิสรภาพในการปกครองตนเอง โดย
ขอความร่วมมือจากนานาชาติ 

“ข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนที่ปาตานีในปัจจุบัน เป็นเพียงการพูดคุย ไม่ใช่กระบวนการพูดคุย หลักฐานข้อเท็จจริงก็คือ เมื่อมีการเรียกร้องให้ด าเนินการแนวทางของนานาชาติ 
ฝ่ายสยาม ประเทศไทยจะปฏิเสธทันที ดังนั้น เราและประชาชนชาวปาตานีทั้งมวล ได้เรียกร้องต่อนานาประเทศ ให้สนใจและมีความร่วมมือ ในการแก้ไขความขัดแย้งนี้… 
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ในนามนักต่อสู้เพื่อประชาชน ปาตานี บีอาร์เอ็น ต้องการความเป็นหนึ่งเดียวของชาวมลายูปาตานี เพ่ือให้เป็นพลังอันน าไปสู่อิสรภาพ อิสรภาพในทุก ๆ ด้าน และได้จัดให้มี
การปกครองตนเองด้วยความเป็นธรรมอย่างท่ีสุด” นายอับดุล กล่าวผ่านวิดีโอที่ถูกเผยแพร่ในวันนี้บนอินเตอร์เน็ต 

นายซาคารี อาบูซา นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคง ในกรุงวอชิงตัน และผู้สนับสนุนบทวิเคราะห์แก่เบนาร์นิวส์ ได้กล่าวถึงวิดีโอล่าสุดวันนี้ ของ "แผนกประชาสัมพันธ์" BRN 
ที่เผยแพร่ออนไลน์ ในวันครบรอบปีที่ 59 ของการก่อตั้งกลุ่มขบวนการฯ 

"วิดีโอแถลงถึงวันครบรอบปีที่ 59 วันนี้ ของการก่อตั้ง BRN ปี 2503 ดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ได้พร้อมที่จะเจรจา ไม่ว่ารัฐบาลไทยจะกล่าวอย่างไรก็ตาม" นายอาบูซา กล่าว
ในทวิตเตอร์ของเขาในวันพุธนี้  

ที่มาข้อมูล ; https://www.benarnews.org/thai/news/TH-MY-BRN-03132019170302.html 
 
๕.๓ สื่อมาเลเซียหลายส านัก รายงานอ้างค าให้สัมภาษณ์กงสุลใหญ่มาเลเซียประจ าจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จ านวนค าขอหนังสือรับรองการแต่งงานของชาวมาเลเซียใน
ประเทศไทยเพ่ิมจ านวนขึ้นทุกปีนับตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ และเฉพาะปี ๒๕๖๑ มีจ านวนค าขอหนังสือรับรอง ๔,๖๕๓ ฉบับ เทียบกับ ๔,๓๗๕ ฉบับในปี ๒๕๖๐ 
(The Malaysian consulate-general in Songkhla, Thailand, has recorded a steady increase in the number of applications from Malaysians to 
obtain marriage verification letters since 2011. 

Consul-general Mohd Afandi Abu Bakar said a total of 4,653 applications for marriage verification letters were received last year compared to 
4,375 in 2017.) 

ที่มาข้อมูล ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/03/10/more-malaysians-applying-for-marriage-verification-letter-in-songkhla/ 
http://www.bernama.com/en/news.php?id=1703233 
https://www.nst.com.my/news/nation/2019/03/467778/more-malaysians-applying-marriage-verification-letters-songkhla 

https://www.benarnews.org/thai/news/TH-MY-BRN-03132019170302.html
https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/03/10/more-malaysians-applying-for-marriage-verification-letter-in-songkhla/
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https://www.malaysiakini.com/news/467309 
 

๕.๔ ส านักข่าวเบอนามา รายงานเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม อ้างค าให้สัมภาษณ์ดาโต๊ะโจลี่ซามูแอล เอกอัครราชฑูตมาเลเซียประจ ากรุงเทพ บอกว่า หน่วยงานที่เกี่ยวกับการ
ธุรกิจท่องเที่ยวมาเลเซียควรท างานร่วมกับสมาคมพุทธศาสนา เพ่ือร่วมกันพัฒนาแหล่งวัดวาอารามในประเทศมาเลเซียหเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพ่ือต้อนรับนักท่องเที่ยวไทย
ซึ่งกว่าร้อยละ ๙๕ ของประชากรนับถือศาสนาพุทธ 

ทั้งนี้มาเลเซียมีเป้าหมายพัฒนาในอ.ตุมปัต รัฐกลันตัน ซึ่งมีคนเชื้อสายไทยอยู่หนานแน่นที่สุดในมาเลเซีย ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวไทย 

(Malaysian ambassador to Thailand, Datuk Jojie Samuel said as about 95 per cent of Thais were practitioners of Theravada Buddhism, Malaysia 
was eyeing to tap the potential of Buddhist tourism. 
 

“Malaysia is a multiracial and multireligious nation but there are numerous ancient Buddhist temples, shrines and statues in the country that 
would attract the Thais. 
 
“The Thais love to visit temples and shrines for Buddhist rituals and ceremonies. This is among the markets that we have not fully tapped. 
 

“As one of the fastest emerging tourism segments, tourism industry players and stakeholders should work closely with the Buddhist 
associations to develop this sector,” he told Bernama recently.) 

ที่มาข้อมูล ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1705054 
 

 

http://www.bernama.com/en/news.php?id=1705054
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๕.๕ สื่อมาเลเซียเตือนชาวมาเลเซียที่มีธุระเดินทางไปที่อ าเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา ให้ระมัดระวังอย่านั่งแท๊กซี่หรือตุ๊กตุ๊ก กับคนแปลกหน้า เพ่ือป้องกันการถูกโจรกรรม 

ส านักข่าวเบอนามา ระบุว่า อนิสา ลาเต๊ะ วัย ๓๑ ปี ชาวปตัตานีเป็นเหยื่อรายล่าสุด ที่ถูกคนร่ายผู้หญิงวัย ๓๐ ปี ปลดเครื่องประดับมูลค่าประมาณ ๕ หมื่นบาทจากตัวเธอ 
เหตุเกิดระหว่างที่เธอนั่งรถตู้โดยสารจากหาดใหญ่ไปยังปาดังเบซาร์ ประเทศมาเลเซีย  

(Malaysians intending to visit Hatyai, Songkhla, Thailand are advised to be more alert, especially when they take taxis or ‘’tuk-tuk’’ with people 
they do not know, to avoid being robbed. 
Latest, a Thai woman lost jewellery worth 50,000 baht (RM6,500) when riding a tuk-tuk together with a woman she did not know, in Hatyai. 
Anisah Lateh, 31, from Pattani province, who was heading for Padang Besar, Malaysia said she met the woman suspect, in her 30s, when she 
took a van to Hatyai.) 
..... 
ที่มาข้อมูล ;http://www.bernama.com/en/news.php?id=1705190 
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