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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๑๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๒ พบว>า มขี>าวเชิงบวก ๒๓๒ ข>าว จากที่ม ี

๒๓๖ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๙ - ๑๕ มี.ค. ๖๒) ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกับ จชต. มขี>าวเชิงลบ ๒๓ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีม่ ี๘๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๙ - ๑๕ 

ม.ีค. ๖๒)  

          ภาพข2าวสำคญัเชิงลบ ได*แก2  

๑. สิทธิมนุษยชน: เจ9าสาวเด็กมสุลิมที่ภาคใต9 

๒. การพูดคุยเพ่ือสันติสุข: เพิ่มบทบาทชุมชนดับไฟใต9 

๓. เหตุร*ายรายวัน: โจรใต9ป\วนไม>เลิกดักยิงขบวนรถไฟโก-ลก ไร9เจ็บ-ตาย 

ภาพข2าวสำคัญเชิงบวก ได*แก2  

๑. กระบวนการยุติธรรม: ยธ.ร>วม กห.ให9ความคุ9มครองพยานในคดีอาญา ๓ จว.ชายแดนใต9, 

๒. การศึกษา: ศธ. ใช9ระบบแนะแนวอาชีพจัดหางานจังหวัดชายแดนภาคใต9 สร9างแรงจงูใจเรียนสายอาชีพ หวังขับเคลื่อนระบบการศึกษาไทย 

๓. การเมือง: ๑) 'วันนอร+' ฟcนธงโค9งสุดท9าย ฟาก ปชต. กวาด ๓๐๐ ส.ส., ๒) หาเสียงชายแดนใต9 ๓ ทนายมุสลิม แยกทางเดิน ชิงคะแนนเข9าสภาฯ, ๓) เลือกต้ัง

ล>วงหน9าที่ชายแดนใต9 ประชาธิปไตยเบ>งบานที่ปลายขวาน, ๔) สุดยอด! ยาย ๑๐๐ ปg ไปกาบัตร ต้ังแต>สาวจนแก>ไม>เคยพลาด และ ๕) สาวท9องแก>น้ำเดินคาหน>วยเลือกต้ัง 

ขอใช9สิทธิก>อนไป รพ. 

๔. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยVสิน: ๑) แถลงการณ+ประณามเหตุยิงรถไฟ, ๒) เตือนโจรใต9จ9องลงมอื เตรียมล9างแค9นทหาร สัง่ จนท. ให9ระวัง ๑๐๐%, ๓) ยึด ๓ แสนลิตร 

น้ำมันดีเซลเถ่ือนภาคใต9 แม>ทัพภาค ๔ สั่งขยายผล, ๔) จนท.ยะลาพบชุดประกอบระเบิด ซกุในสวนยาง คาดเปkนของกลุ>มอาร+เคเค และ ๕) แม>ทัพภาคที่ ๔ ประชุมตรวจ

เย่ียม พบปะพูดคุย มอบนโยบาย หัวหน9าชุดปฏิบัติการจรยุทธ+ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต9 

 จากสถานการณ+ข>าวดังที่กล>าวข9างต9น ส>งผลให9การรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพิ่มข้ึน จาก ๑.๖๔ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๖ - ๒๒ ม.ีค. ๖๒) 

เปkน ๒.๙๑ ในสปัดาห+น้ี   
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 ในส2วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต2างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๑๖ – ๒๒ มี.ค. ๖๒ ดังน้ี 

          ข>าวสารเกี่ยวกบัจงัหวัดชายแดนภาคใต9ที่รายงานโดยสื่อต>างประเทศส>วนใหญ>เปkนประเด็นเกี่ยวกบัการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู9แทนราษฎร ซึง่รายงานของสำนักข>าว 

Reuters อ9างนักวิเคราะห+ทางการเมอืงเช่ือว>าจะไม>มีพรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหน่ึงยึดครองที่น่ัง ส.ส. ส>วนใหญ>ในจงัหวัดชายแดนภาคใต9 ทั้งน้ีมีข9อสังเกตุว>า 

Bernama สำนักข>าวของทางการมาเลเซียเปkนสื่อมวลชนที่รายงานข>าวความเคลื่อนไหวสนามเลอืกต้ังจังหวัดชายแดนภาคใต9มากที่สุด 

          การจับกุมเรอืประมงลักลอบขนน้ำมันดีเซลเถ่ือนจำนวน ๓ แสนลิตร ที่อำเภอท>าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เปkนประเด็นข>าวอีกประเด็นทีส่ื่อมาเลเซียให9ความสนใจ

เน่ืองเพราะเปkนสถิติการจับกุมน้ำมันเถ่ือนทีม่ีปริมาณมากทีสุ่ด และสันนิษฐานว>าต9นทางของน้ำมันดีเซลน>าจะมาจากชายฝczงในรฐักลันตัน ประเทศมาเลเซีย  
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๒. ผลการวิเคราะหVสารสนเทศด*านการประชาสมัพันธV ประจำวันท่ี ๑๖ – ๒๒ มี.ค. ๖๒ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข2าวเชิงบวก และประเด็นข2าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๑๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก (เส9นทึบสีเขียว) ๒๓๒ ข>าว จากที่ม ี๒๓๖ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๙ - ๑๕ ม.ีค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะ

สีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกบั จชต. (เส9นทึบสีแดง) มขี>าวเชิงลบ ๒๓ ข>าวในสปัดาห+น้ี จากที่ม ี๘๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๙ - ๑๕ 

ม.ีค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ลดลง 
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๒.๒ ค2าสัดส2วนระหว2างข2าวเชิงบวก และข2าวเชิงลบ 

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

วัน/เดือน/ปc จำนวนข2าวเชิงบวก (1) จำนวนข2าวเชิงลบ (2) ค2าสัดส2วน (3)=(1)/(2) 

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 

2019-03-16 21 10 2.1 

2019-03-17 49 7 7 

2019-03-18 46 0 46 

2019-03-19 25 1 25 

2019-03-20 34 1 34 

2019-03-21 32 3 10.67 

2019-03-22 25 1 25 

 33.14 3.43 9.66 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ2งเล็ง ในช2วงวันท่ี ๑๖ – ๒๒ ม.ีค. ๖๒ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช>วงวันที่ ๑๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๒ ไม>มขี>าวเชิงบวก จากทีม่ี ๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๙ - ๑๕ มี.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ลดลง 

ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกบั จชต. มขี>าวเชิงลบ ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ไม>มขี>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๙ - ๑๕ มี.ค. ๖๒) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสี

แดง) มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> เพิม่บทบาทชุมชนดับไฟใต9   
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๑๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๒ มขี>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๒ ข>าว จากที่ม ี๕๖ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๙ - ๑๕ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง 

ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> โจรใต9ป\วนไม>เลิกดักยิงขบวนรถไฟโก-ลก ไร9เจ็บ-ตาย  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๑๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการเมอืงเกี่ยวกับ จชต. ๘๔ ข>าว จากที่มี ๕๖ ข>าวในสัปดาห+ทีแ่ล9ว (๙ - ๑๕ ม.ีค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มี

แนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๙ - ๑๕ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9าง

คงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) กกต.ลงพื้นที่ตรวจ ๓ จชต. สั่งเข9มความปลอดภัยหน>วยเลือกต้ัง, ๒) 'วันนอร+' ฟcนธงโค9งสุดท9าย ฟาก ปชต. กวาด ๓๐๐ ส.ส., ๓) หาเสียง

ชายแดนใต9 ๓ ทนายมุสลิม แยกทางเดิน ชิงคะแนนเข9าสภาฯ, ๔) บิ๊กตู> อ9อนพี่น9อง ๓ จชต. จะไม>ทำให9ประชาชนผิดหวัง, ๕) เลือกต้ังล>วงหน9าที่ชายแดนใต9 ประชาธิปไตย

เบ>งบานทีป่ลายขวาน, ๖) สุดยอด! ยาย ๑๐๐ ปg ไปกาบัตร ต้ังแต>สาวจนแก>ไม>เคยพลาด, ๗) สาวท9องแก>น้ำเดินคาหน>วยเลือกต้ัง ขอใช9สิทธิก>อนไป รพ., ๘) แม>ทัพภาคที่ 4 

นำกำลังพลใช9สิทธ์ิเลือกต้ังล>วงหน9าที่ จ.ยะลา, ๙) รอมฎอน ปcนจอร+: ไฟใต9 อนาคตที่ท9าทายในระบอบที่ยังเรียกช่ือไม>ได9 และ ๑๐) นายอำเภอสุไหงปาดี นำเจ9าหน9าที่ทุก

หน>วยงานเดินรณรงค+เลือกต้ังโค9งสุดท9าย ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ภาพข>าว: ทำลายป�าย  
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยVสิน 

 
ในช>วงวันที่ ๑๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๑๖ ข>าว จากที่ม ี๕๗ ข>าวในสัปดาห+ทีแ่ล9ว (๙ - ๑๕ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ  ลดลง  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๕ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๑๙ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๙ - ๑๕ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ลดลง ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ผวาโจรใต9ยิงถล>ม เพิม่กำลัง คุมเข9มรถไฟ ๓ จว., ๒) คนร9ายสารภาพวางแผนบึ้มใต9, ๓) แถลงการณ+ประณามเหตุยิงรถไฟ, ๔) เตือนโจร

ใต9จ9องลงมอื เตรียมล9างแค9นทหาร สั่งจนท.ให9ระวัง ๑๐๐%, ๕) ยึด ๓ แสนลิตร น้ำมันดีเซลเถ่ือนภาคใต9 แม>ทัพภาค ๔ สั่งขยายผล, ๖) จนท.ยะลาพบชุดประกอบระเบิด 

ซุกในสวนยาง คาดเปkนของกลุ>มอาร+เคเค และ ๗) แม>ทัพภาคที่ ๔ ประชุมตรวจเย่ียม พบปะพูดคุย มอบนโยบาย หัวหน9าชุดปฏิบัติการจรยุทธ+ ในพื้นที่จงัหวัดชายแดน

ภาคใต9 ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) พลิกปมไฟใต9ขยายวง บึ้ม ๑๕ จุด 'สตูล-พัทลุง' รำลึกครบ ๑๑๐ ปาตานี สั่งยกระดับเข9ม รปภ. และ ๒) ทหารแจงผู9ต9องสงสัยลื่นล9มเอง 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๑๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๖ ข>าว จากที่ม ี๒๗ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๙ - ๑๕ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ค>อนข9างคงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกจิฯ มขี>าวเชิงลบ ๒ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๙ - ๑๕ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มี

แนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) 'วิถีเบตง' กลางกระแสพฒันา 'ชีวิตผู9คน..ใต9สุดสยาม' ถึงไกลแค>ไหน..ก็ไม>หลงทาง!!, ๒) สงขลาจัดแฟช่ันโชว+ชูอัต

ลักษณ+ผ9าทอตากใบ, ๓) นักท>องเที่ยวจาก ๓ จังหวัดชายแดนใต9หนีร9อนเที่ยวแหลมสมิหลา, ๔) ไปรษณีย+ไทย ช>วยเกษตรกรกระจายผลผลติสู>ผู9บรโิภคส>ง ๓ สุดยอดผลไม9

หน9าร9อนเกรดพรเีมียม และ ๕) 'ตาเนาะแมเราะ' แกะรอยแหล>งกำเนิดอาหารเบตง ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ราคามะนาวพุ>งกระฉูดลูก ๘ บาท  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันที่ ๑๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๔ ข>าว จากที่ม ี๙ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๙ - ๑๕ ม.ีค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม>มีข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ไม>มีข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๙ - ๑๕ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำ

ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ตชด.สงขลา จบัหนุ>มวัย ๒๔ ริค9ายาไอซ+, ๒) ตชด.รวบ ๒ เยาวชนค9ายาเสพติด! แลกค>าตอบแทนยาบ9า ๑ ถุง, ๓) ผงะ! จับใบ

กระท>อมแพ็คส>งพสัดุ ยึด ๑๑๔ กล>องหนัก ๑๘๓ กิโล และ ๔) จับเสี่ยนากุ9ง ผันตัวค9ายาบ9า อ9างทำธุรกิจขาดทุนต9องใช9หน้ีนับล9าน ไม>มีข>าวเชิงลบ ในสัปดาห+น้ี 
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๑๖ – ๒๒ มี.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสทิธิมนุษยชน ได9แก> คอลัมน+: ก>อการดี: เจ9าสาวเด็กมุสลิมที่ภาคใต9 (จบ)  

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันที่ ๑๖ – ๒๒ มี.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารงุขวัญกําลงัพล ได9แก> ท.ทหารอดทนกบัเบี้ยเลี้ยงที่ (ไม>ควร) ถูกหกั ?  

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปsญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๑๖ – ๒๒ มี.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปcญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคบัใช*กฎหมาย 

             ในช>วงวันที่ ๑๖ – ๒๒ มี.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย ได9แก> 'ผสานวัฒนธรรม' ร9องสอบปมผู9ต9องสงสัยได9รบับาดเจ็บสาหสั ยุติบังคับใช9

กม.พิเศษ จบักุมคุมขังผู9ต9องสงสัย  
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๔. ประเด็นท่ีส2งผลกระทบต2อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต2อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส2งผลกระทบต2อการรับรู* 

 
 
 

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

สิทธิมนุษยชน 

การพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

เหตุร*ายรายวัน 

การบังคับใช*กฏหมาย 

อาชญากรรมในพ้ืนท่ี 

การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยVสิน 

การบำรุงขวัญกำลังพล 

การยกระดับคุณภาพชีวิต 

ทุจริตคอรVรัปช่ัน 

ยาเสพติด 

เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* 

การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทV 

การช2วยเหลือประชาชน 

การเมือง 

วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 

การศึกษา 

กีฬา 

กระบวนการยุติธรรม 
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ประเด็นข2าวเชิงลบ 

๑. สิทธมินุษยชน คอลมัน+: ก>อการดี: เจ9าสาวเด็กมุสลิมที่ภาคใต9(จบ)  

๒. การพูดคุยเพ่ือสันติสุข คอลัมน+: โพสต+ทูเดย+: เพิ่มบทบาทชุมชนดับไฟใต9  

๓. เหตุร*ายรายวัน ๑) โจรใต9ป\วนไม>เลกิดักยิงขบวนรถไฟโก-ลกไร9เจ็บ-ตาย  และ  ๒) คนร9ายดักยิงถล>มขบวนรถไฟเสียหายที่นราธิวาส-เจ9าหน9าที่ยึดระเบิดซุกในป\า 2 จุด

ที่ปcตตานี คนร9ายสารภาพเตรียมไว9สังหาร จนท.  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. กระบวนการยุติธรรม ๑) ศาลใช9ระบบ'อ-ีฟgลลิ่ง'แล9ว37แห>ง  และ  ๒) ยธ.ร>วม กห.ให9ความคุ9มครองพยานในคดีอาญา 3 จว.ชายแดนใต9,  

๒. การศึกษา ๑) ปลื้มรร.ประชารัฐช>วยเด็กใต9ได9๒) คอลมัน+: แวดวงการศึกษา: ดึง4อาชีวะใต9เข9าร.ร.ประชารฐั, ๓) ศูนย+ฝ�กอบรมอาชีพประจำอำเภอห>างไกล อีกกลไก

ขับเคลื่อน การพัฒนายกระดับการศึกษาไทยเขตพื้นที่ จงัหวัดชายแดนภาคใต9, ๔) 'ศธ'ส>งข9อมูลทจุริตระบบ'โมเน็ต'ให9ป.ป.ช.อีก, ๕) บ9านยานิงแชมป�ว่ิง31ขา, ๖) ก.ศึกษา 

ใช9ระบบแนะแนวอาชีพจัดหางานจังหวัดชายแดนภาคใต9 สร9างแรงจูงใจเรียนสายอาชีพ หวังขับเคลือ่นระบบการศึกษาไทย, ๗) ศธ. ชูบิ๊กดาต9า ช>วยพัฒนาระบบการเรียน

การสอน ลดความเหลื่อมล้ำจังหวัดชายแดนภาคใต9ที่ย่ังยืน, ๘) ศธ.มอบทุนเรียนสายวิชาชีพนักเรียนโครงการสานฝcนการกีฬาพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต9 หวังสร9างโอกาส 

ลดเหลื่อมล้ำ สร9างสรรค+คุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข, ๙) ศธ.มอบทุนเรียนสายวิชาชีพนักเรียนโครงการสานฝcนการกีฬาพืน้ที่จังหวัดชายแดนภาคใต9 หวังสร9างโอกาส ลด

เหลื่อมล้ำ สร9างสรรค+คุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข, ๑๐) ภาพข>าว: คิงส+เมนฯ มอบอุปกรณ+ส>งเสรมิความย่ังยืนแก>โรงเรียนในภาคใต9  และ  ๑๑) มรภ.สงขลา สานสัมพันธ+

ชายแดนใต9ผ>านค>ายวิทย+-คณิตฯ,  

๓. กีฬา ๑) ภาพข>าว: แชมป�ว่ิง 31 ขา, ๒) ภาพข>าว: แชมป�ว่ิง 31 ขา, ๓) เด็กนราธิวาสแชมป�ว่ิง31ขาสามัคคีปg14, ๔) กกท.รับมอบสนามกีฬา มหาสารคามเสรจ็เฟส2, 

๕) กกท.รับมอบสนามกีฬา มหาสารคามเสรจ็เฟส2, ๖) บ9านยานิงทีมAนราธิวาสผงาดชนะเลิศว่ิง31ขา, ๗) 'อาร+มี่ ยูไนเต็ด'รับมือ'กองเรอืยุทธการ'ศึกลูกหนัง'ช9าง เอฟเอ 

คัพ'รอบคัดเลือก, ๘) กกท.รบัมอบสนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม, ๙) กรมพลศึกษาเตรียมจัด Peace Game ประจำปg 62, ๑๐) คอลัมน+: เลาะสนามฟุตบอลลกี: ซีพสีาน

ฝcนปcนโอกาสรุ>น 3 ก9าวแรกเพื่อเปkนนักเตะอาชีพ  และ  ๑๑) แม>ทัพภาคที่ 4 เปkนประธานเป�ดงานกีฬาฟุตบอลประเพณี พสบ.จชต.,  

๔. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลัมน+: ส>องพระยอดนิยม, ๒) คอลมัน+: บทความพเิศษ: พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งกรุงรัตนโกสินทร+ (1), ๓) คอลมัน+: ส>องพระยอด
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นิยม, ๔) โยกผอ.พศจ.พร9อมต้ัง'สาโรจน+'น่ังผอ.มส., ๕) คอลัมน+: สจุิตต+ วงษ+เทศ: สุโขทัย ห>างไกลทะเล รฐัเล็กๆ จากชุมชน 2,000 ปg ไม>ใช>ราชธานีแห>งแรก, ๖) โคราชจัด

เสวนาเน่ืองในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, ๗) คอลัมน+: สุจิตต+ วงษ+เทศ, ๘) ภาพข>าว: ซ9อมตัก, ๙) ต้ังผอ.มหาเถรฯ-โยก14ผอ.พศจ., ๑๐) คอลมัน+: จารกิบ9านจารึก

ธรรม: 'พระผู9นำแสงสว>างสู>จังหวัดชายแดนภาคใต9' พระครปูระโชติรัตนานุรักษที่ข9าพเจ9ารู9จัก(๖), ๑๑) ผู9แทนพิเศษของรฐับาล ติดตามความคืบหน9าการระดมทุนจัดซือ้

ที่ดินถวายเปkนที่ธรณีสงฆ+ของวัดมะกรูด อำเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปcตตานี, ๑๒) รองผู9อำนวยการรกัษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส>วนหน9า เปkนประธานในกจิกรรมปฐมนิเทศ

ผู9ที่จะเดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล รุ>นที่ 3 ตามโครงการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส>วนหน9า, ๑๓) แม>ทพัภาคที่ 4 เปkนประธาน

ส>งผู9แสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล รุ>นที่ 3  และ  ๑๔) แม>ทัพภาคที่ 4 ตรวจเย่ียมศูนย+ฟ��นฟสูมรรถภาพ ค>ายจินดาภรณ+ และเปkนประธานพิธีตัดหวายลูกนิมิต วัดช9าง

คลอด ต.ท>าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา,  

๕. การเมือง ๑) คอลมัน+: กับแกล9มการเมือง: นโยบายค>าแรงข้ันต่ำ, ๒) 500 ส.ส.จากคูหาสู>สภาผู9แทนราษฎร, ๓) กกต.ลงพื้นที่ตรวจ3จว.ชายแดนใต9 สั่งเข9มความ

ปลอดภัยหน>วยเลือกต้ัง, ๔) โซเชียลถล>ม3พรรค-กกต.สั่งลบ, ๕) 'วันนอร+'ฟcนธงโค9งสุดท9าย ฟากปชต.กวาด300ส.ส., ๖) 'วันนอร+'ฟcนธงโค9งสุดท9าย ฟากปชต.กวาด300ส.ส., 

๗) คอลัมน+: เดินหน9าชน: ม.อ.โพล ปชป.โดนเท?, ๘) น.ศ.มฟล.หวังปท.พัฒนา, ๙) ด>าปชป.เหมอืนด>าพ>อแม>ชวนกรีดเทอืก, ๑๐) ภาพข>าว: เนืองแน>น, ๑๑) เลือกต้ัง 2562 

: หาเสียงชายแดนใต9 3 ทนายมุสลิม แยกทางเดิน ชิงคะแนนเข9าสภาฯ, ๑๒) คอลัมน+: ทะลุคนทะลวงข>าว: เป�ดโพลโค9งท9ายเลอืกต้ัง ประยุทธ+-ธนาธร-สุดารัตน+ นายกฯในใจ

คนกรุง-ใต9-อสีาน, ๑๓) 2.6ล9าน-กาล>วงหน9าห9ามเซลฟgzพท.ทิง้หมัดเด็ด, ๑๔) แห>กาล9นคูหาวุ>น-แจกบัตรผิดเขตอื้อ, ๑๕) บิ๊กตู> อ9อนพี่น9อง 3 จชต.จะไม>ทำให9ประชาชน

ผิดหวัง, ๑๖) จาก "บิ๊กตู>" ถึงพี่น9องชายแดนใต9 ให9คำมั่นลดการทหาร เพิม่งานพฒันา, ๑๗) เลือกต้ังล>วงหน9าที่ชายแดนใต9 ประชาธิปไตยเบ>งบานทีป่ลายขวาน, ๑๘) 

ชายแดนใต9 11 เก9าอี้ ประชาชาติ ข่ี ปชป., ๑๙) สุดยอด!ยาย100ปgไปกาบัตร ต้ังแต>สาวจนแก>ไม>เคยพลาด, ๒๐) สาวท9องแก>น้ำเดินคาหน>วยเลือกต้ัง ขอใช9สิทธิก>อนไปรพ., 

๒๑) ทหาร'ตรัง-นราฯ'พรึ่บ! ตบเท9าใช9สทิธ์ิล>วงหน9าคึกคัก คุมเข9มป�องเหตุร9าย, ๒๒) 'ภาคใต9'เลอืกต้ังล>วงหน9าคึกคัก ตรึงกำลังจังหวัดไม>สงบ, ๒๓) 'อุตตม'ลุยยะลา!ย้ำ'บิ๊กตู>'

เหมาะสมน่ังนายกฯนำพาประเทศก9าวข9ามขัดแย9ง, ๒๔) 'อนุทิน'ยกทัพ'ภท.'เยือนนราฯ ชู?'เอสอซีี'ดึงท>องเที่ยว-ลงทุน? มัน่ใจกวาดเรียบ? 11? เขต, ๒๕) กกต.ยะลา ระดม

จนท.เตรียมความพร9อมเลอืกต้ัง24ม.ีค.น้ี, ๒๖) 'กรณ+'ลงใต9ชูแก9จน สร9างแรงงานทกัษะสงู ผลกัดันความเจริญเช่ือมจีน, ๒๗) วันนอร+หาเสียงทิ้งทวนนราฯ เตือน4

นายอำเภอเลิกช>วยพรรคการเมืองหาเสียง, ๒๘) 'ประชาชาติ'ปราศรัยใหญ>ทิง้ทวน ชู มิติแก9ปcญหาจังหวัดชายแดนใต9, ๒๙) 'สเุทพ'กร9าว! ถ9าเลือกพรรคตระกลู'เพือ่'ชนะ

เลือกต้ัง เจอกันราชดำเนิน! (ชมคลปิ), ๓๐) 'ชวน หลีกภัย'นำทีมประชาธิปcตย+ ข้ึนรถแห>รอบเมืองยะลา, ๓๑) ปราศรัยเดือด! ปชป.สส.เขต 1 สงขลา จวก'แม9ว-ปู'ไม>เคย

พัฒนาใต9, ๓๒) 'เสรีพิศุทธ+' ทิ้งทวนปราศรัยใหญ> 'สงขลา' อยากมีคุณภาพชีวิตดีให9เลือก 'เสรรีวมไทย', ๓๓) เขต 1 'สงขลา' ชิงเดือดวัดบารมี 'วันนอร+' ศึก 'ประชาธิปcตย+-
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พลังประชารัฐ-ประชาชาติ', ๓๔) 'พ>อของฟ�า'วัดใจพลงัเงียบ �โพลล+หลอกดาว?, ๓๕) พลังประชารฐัมั่นใจกวาด6เก9าอี้ ส.ส.3จังหวัดชายแดนใต9, ๓๖) แม>ทัพภาคที่ 4 นำ

กำลังพลใช9สทิธ์ิเลือกต้ังล>วงหน9าที่ จ.ยะลา, ๓๗) บุคคลในข>าว (หน9า4) 19/03/62, ๓๘) คอลมัน+: ท>องยุทธภพ: 'เอาทักษิณกลับบ9าน''ยงยุทธ-ตู>'เสียงแตกจบัตากองทัพ'

งูเห>า', ๓๙) คอลัมน+: ตลาดความคิดรุ>นใหม>การเมือง: ขอเปkนพลังคนรุ>นใหม>ใส>ใจทุกปcญหาประชาชน อับดุลเล�าะ บุวา  และ  ๔๐) Thailand Unsettled EP.6  

๖. รอมฎอน ปsนจอรV: ไฟใต* อนาคตท่ีท*าทายในระบอบท่ียงัเรียกชื่อไม2ได*, ๔๑) 4-5 ผู9นำพรรคดัง! ไม>เอาลงุตู> ในดีเบตหนล>าสุด, ๔๒) นายอำเภอสุไหงปาดี นำเจ9าหน9าที่

ทุกหน>วยงานเดินรณรงค+เลือกต้ังโค9งสุดท9าย, ๔๓) ศิริโชค ผู9สมัครเขต 7 ปชป. ครวญ สงขลา ก็โดนทุ>มซือ้เสียง 22 ล9าน  และ  ๔๔) แม>ทัพภาคที่ 4 นำกำลงัพลใช9สิทธ์ิ

เลือกต้ังล>วงหน9าอย>างคึกคัก ที่จงัหวัดยะลา,  

๗. การช2วยเหลือประชาชน ๑) คอลัมน+: เด>นทั่วไทย: กรมชลฯ เร>งแก9ภัยแล9งเชิงรุก, ๒) ทช.เป�ดถนนพระราชดำริ ว่ิงเลาะรมิเข่ือนบางลาง, ๓) นายกฯแย9มคุย'ซูจ'ีแก9เผา

ป\า นราฯจับตาสกัดลาม3พันไร>, ๔) นายกฯรอถก'ซูจ'ีร>วมแก9เผาป\าพม>าเหนือวิกฤตฝุ\นพุ>ง, ๕) คอลัมน+: จับกระแสภูมิภาค: ปล>อยแถวจนท.ดับไฟป\า, ๖) คอลัมน+: จบั

กระแสภูมิภาค: ปล>อยแถวจนท.ดับไฟป\า, ๗) ข>าวสั้น : 16 มนีาคม 2562, ๘) 'กฤษฎา'งัดไอเดียสมัยน่ังผู9ว>าฯสงขลา สอนมวยผู9บริหาร-ขรก.เกษตรฯ สยบปcญหาช>วย

ชาวบ9าน, ๙) ชุดดับไฟป\าพรุบาเจาะเดินเท9าฉีดน้ำต>อเน่ือง ยังมีควันครุกรุ>น-หลงัอากาศร9อนจัด, ๑๐) ป\าพรุบาเจาะไฟดับแล9ว เจ9าหน9าที่ยังต9องเฝ�าระวังตลอด24ชม., ๑๑) 

อธิบดีฝนหลวงฯเป�ดศูนย+ฝนหลวงสรุาษฎร+ ระดม9หน>วยแก9แล9ง-ลดฝุ\นพิษ, ๑๒) ผวจ.นราธิวาสเป�ดประตูระบายน้ำเพิ่มความชุ>มช้ืน 'ป\าพรุบาเจาะ', ๑๓) ปศุสัตว+เบตง

บริการปชช.! ชาวบ9านอุ9มหมา-แมวฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ9า หว่ันระบาดหน9าร9อน, ๑๔) ครม.เคาะงบกลาง 3.79 หมื่นล9าน เติมเงินกองทุนประชารัฐ, ๑๕) หน>วยเฉพาะกจิกรม

ทหารพรานที่ 47 มอบบ9านแก>ราษฎรที่ได9รับผลกระทบจากเหตุการณ+ความไม>สงบในพื้นที่ชายแดนใต9, ๑๖) หน>วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ร>วมกจิกรรมจิตอาสา

กำจัดลกูน้ำยุงลายเพื่อควบคุมโรคไข9เลือดออก, ๑๗) นายกรัฐมนตรี ติดตามการช>วยเหลือผู9ประสบภัยจากพายุโซนร9อน "ปาบึก" และเย่ียมชมโรงพยาบาลศูนย+การแพทย+

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ+ จังหวัดนครศรีธรรมราช  และ  ๑๘) คอลัมน+: ข>าวสั้น: นราธิวาสซ9อมป�องกันสาธารณภัย,  

๘. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทV ปชช.เบตงร>วมบริจาคโลหิต ทำความดี บรจิาคโลหิต น9อมจิตรำลึก รัชกาลที9่  

๙. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) คอลัมน+: Wanderlust: 'ตาเนาะแมเราะ' แกะรอยแหล>งกำเนิดอาหารเบตง, ๒) คอลัมน+: วิถีชีวิต: 'วิถีเบตง' กลางกระแสพัฒนา 

'ชีวิตผู9คน..ใต9สุดสยาม' ถึงไกลแค>ไหน..ก็ไม>หลงทาง!!, ๓) รุกบินชายแดน, ๔) สงขลาจัดแฟช่ันโชว+ชูอัตลักษณ+ผ9าทอตากใบ, ๕) คอลมัน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: ชาว

บ9านอ>วมมะนาว8บาท, ๖) ภาพข>าว: ติดตามผลงาน, ๗) ผ>อนพิโกฯเลิกทำแผนธุรกจิ, ๘) โชว+ลงทุนอีอซี1ี.2ล9านล9าน, ๙) รฟท.กางแผนแสนล9านพัฒนาโลจสิติกส+, ๑๐) ฐา

กรจ>อต้ังศูนย+5จีทั่วปท., ๑๑) คอลมัน+: กาแฟดำ: ที่น่ีคือแหล>งอาหารของอาเซียน!, ๑๒) เป�ดจองทุเรียนเกรดพรีเมียมชาวสวนระยองส>งตรงถึงบ9าน, ๑๓) แนะต้ังวิสาหกิจ
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ชุมชนท>องเที่ยวไต9ต̈ง, ๑๔) นักท>องเที่ยวจาก3จังหวัดชายแดนใต9หนีร9อนเที่ยวแหลมสมิหลา, ๑๕) พช.เป�ดงาน OTOP ภูมิภาค ขนทัพสินค9า บริการถึงมือ หวังเพิ่มช>องทาง

ตลาด, ๑๖) กรมการพฒันาชุมชน เป�ดงาน OTOP ภูมิภาค ครั้งที่ 5 ขนทพัสินค9า OTOP ระดับ 3-5 ดาว บริการถึงมือผู9บริโภค หวังเพิ่มช>องทางการตลาด พร9อมสนับสนุน

ผู9ผลิต ผู9ประกอบการ OTOP เรียนรู9ทักษะการบริหารจัดการ และการตลาด, ๑๗) สวทช. รบัมอบฟู�ดอินโนโพลสิจาก สวทน. เพือ่ก9าวสู>ฮบันวัตกรรมอาหารโลก, ๑๘) 

ไปรษณีย+ไทย ช>วยเกษตรกรกระจายผลผลิตสู>ผู9บริโภคส>ง 3 สุดยอดผลไม9หน9าร9อนเกรดพรเีมียม, ๑๙) สสว. จบัมือ 8 มหาวิทยาลัยรัฐ จัดต้ังศูนย+แห>งความเปkนเลิศ 

(Excellence Center) ใน 4 ภูมิภาค 8 แห>งทั่วประเทศ หวังเสริมสร9างเครือข>ายเพื่อการพฒันาที่ย่ังยืน รองรับการแข>งขันในยุค 4.0, ๒๐) TPCH ช้ีงบปgน้ีเด9ง บุ�กชีวมวล 

43 MW ป�ดดีลเขมรกลางปg, ๒๑) สสว.จบัมือ 8 มหาวิทยาลัยรัฐ ยกระดับวิสาหกจิชุมชน รองรับการแข>งขันยุค 4.0, ๒๒) ไทยสมายล+ เป�ดตัวโปรโมช่ัน 'เที่ยวกรงุวัน

สงกรานต+' เส9นทางบินในประเทศขาเข9ากรุงเทพฯ ราคาเริม่ต9น 1,090 บาท/ท>าน/เที่ยว พร9อมบรกิารฟลูเซอร+วิส, ๒๓) TPCH ผนึกพันธมิตรข9ามชาติ! ปcม̄พลงังานในมือ

250MW  และ  ๒๔) 'ตาเนาะแมเราะ' แกะรอยแหล>งกำเนิดอาหารเบตง,  

๑๐. ยาเสพติด ๑) ตชด.สงขลาก จับหนุ>มวัย24 ริค9ายาไอซ+, ๒) ตชด.รวบ2เยาวชนค9ายาเสพติด! แลกค>าตอบแทนยาบ9า1ถุง, ๓) ผงะ! จับใบกระท>อมแพ็คส>งพัสดุ ยึด114

กล>องหนัก183กิโล  และ  ๔) จับเสี่ยนากุ9ง ผันตัวค9ายาบ9า อ9างทำธุรกจิขาดทุนต9องใช9หน้ีนับล9าน,  

๑๑. ทุจริตคอรVรัปชั่น มรภ.สงขลา อบรมประเมินคุณธรรมและความโปร>งใสหน>วยงานภาครัฐ  

๑๒. การยกระดับคณุภาพชีวิต ๑) เผยยะลาไข9เลือดออกระบาดหนัก, ๒) กองพลพฒันาที่ 4 สร9างฟาร+มกล9วยไม9ในค>ายทหาร, ๓) กองพลพฒันาที่ 4 สร9างฟาร+มกล9วยไม9

ในค>ายทหาร, ๔) คอลัมน+: สมุนไพรเพื่อสุขภาพ: รู9จักต9นคูนหรอือ9อดิบ กินให9ถูกมีประโยชน+ กินผิด 'อันตราย', ๕) 'ฐากร'ยืนยัน'5จี'ปรบัโฉมหน9าประเทศไทย, ๖) กสทช.ดึง'

เอไอ'ลุยเทเลเฮลธ+, ๗) 7 เดือนลดถุงพลาสติกได9 814 ล9านใบ ทส.ปลกุคนไทยลุยต>อ-ดับวิกฤติขยะ, ๘) ตรวจตลาดสดเมืองเบตงเฝ�าระวังสารเคมีปนเป��อน, ๙) คอลัมน+: 

สังคมเศรษฐกจิ, ๑๐) เบตงเกบ็อาหาร-พบน้ำมันทอดซ้ำ, ๑๑) กสทช.-สาธารณสุข ลุยโครงการเทเลเฮลท+ ต>อยอดเน็ตชายขอบ, ๑๒) กสทช.ลุยการแพทย+ไฮเทค พื้นที่ชาย

ขอบ/นำร>อง8จว., ๑๓) ภาพข>าว: ซินเน็คฯ สนับสนุนคอมฯ รพ.ยะลาสิรริัตนรกัษ+, ๑๔) ใช9เน็ตความเร็วสงูรักษา 4 โรค  และ  ๑๕) ผู9แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตามความ

คืบหน9าการขับเคลื่อนชุมชนทุ>งพลา และการพฒันาพื้นที่ของวัดทุ>งพลา อำเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปcตตานี,  

๑๓. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) เผยคำสัง่โยกย9ายเก็บตก'สว.-รองผบก.' แก9-ถอน440ช่ือ  และ  ๒) ยำตำรวจ 17/03/62,  

๑๔. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยVสิน ๑) ผวาโจรใต9ยิงถล>ม เพิ่มกำลงั คุมเข9มรถไฟ3จว., ๒) คนร9ายสารภาพวางแผนบึม้ใต9, ๓) แถลงการณ+ประณามเหตุ

ยิงรถไฟ, ๔) รถไฟชายแดนใต9ว่ิงปกติแล9วหลงัถูกกราดยิง, ๕) เตือนโจรใต9จ9องลงมอื เตรียมล9างแค9นทหาร สั่งจนท.ให9ระวัง100%, ๖) ทหารพรานเจออปุกรณ+ระเบิดฝcงดิน
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สวนยาง คาดโจรใต9เตรียมบึ้มยะลา, ๗) ยึด3แสนลิตร น้ำมนัดีเซลเถ่ือนภาคใต9 แม>ทัพภาค4สั่งขยายผล, ๘) รถไฟชายแดนใต9ยังว่ิงปกติหลังถูกลอบยิง สหภาพฯออก

แถลงการณ+ประณาม, ๙) 'สหภาพรถไฟ' ประณามเหตุลอบยิงขบวนสุไหงโก-ลก-ยะลา, ๑๐) ทหารป�ดพื้นที่หลังยึดน้ำมนัเถ่ือนรายสำคัญแม>ทัพภาค4สัง่ห9ามเข9า, ๑๑) 

จนท.ยะลาพบชุดประกอบระเบิด ซุกในสวนยาง คาดเปkนของกลุ>มอาร+เคเค, ๑๒) ทหารป�ดพื้นที่ตรวจยึดน้ำมันเถ่ือนท>าศาลา-เร>งสูบขนถ>ายน้ำมันออกจากเรือ, ๑๓) แม>ทัพ

ภาคที่ 4 ประชุมตรวจเย่ียม พบปะพูดคุย มอบนโยบาย หวัหน9าชุดปฏิบัติการจรยุทธ+ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต9  และ  ๑๔) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ภาค 4 ส>วนหน9า เผยเหตุยิงรถไฟหวังสถานการณ+ สร9างความเดือดร9อนให9ชาวบ9าน,  

๑๕. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) คอลมัน+: สมุนไพรเพื่อสุขภาพ: บอน พืชพิษ กินได9แต>ต9องทำให9ถูกวิธี, ๒) ผบช.ภาค9หาเบาะแสยิงอดีตตร., ๓) 'ผบช.ภ.9' ลงพื้นที่ลุยเร>งคดี

ยิง 'ร.ต.อ.วัชรินทร+' ต้ังปมสอบ 3 แนวทาง, ๔) รู9ทางหนีทีมฆ>า'ร.ต.อ.วัชรินทร+' เร>งสอบเบอร+ต9องสงสัย  และ  ๕) ผบช.ภ.9ลุยสอบ คดียิงตร.จอมแฉ สงสัยทกุประเด็น,  

๑๖. การบังคับใช*กฏหมาย แวดวงนักปกครอง : 16 มีนาคม 2562  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต2อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต2อสถานการณV จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพิ่มข้ึน จาก ๑.๖๔ ในสปัดาห+ที่แล9ว 

(๑๖ - ๒๒ ม.ีค. ๖๒) เปkน ๒.๙๑ ในสปัดาห+น้ี  ในมิติของแนวโน9มการรบัรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน 
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต2างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๑๖ – ๒๒ ม.ีค. ๖๒ 

    ข>าวสารเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9ที่รายงานโดยสื่อต>างประเทศส>วนใหญ>เปkนประเด็นเกี่ยวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู9แทนราษฎร ซึ่งรายงานของสำนักข>าว 

Reuters อ9างนักวิเคราะห+ทางการเมอืงเช่ือว>าจะไม>มีพรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหน่ึงยึดครองที่น่ัง ส.ส. ส>วนใหญ>ในจงัหวัดชายแดนภาคใต9 ทั้งน้ีมีข9อสังเกตุว>า 

Bernama สำนักข>าวของทางการมาเลเซียเปkนสื่อมวลชนที่รายงานข>าวความเคลื่อนไหวสนามเลอืกต้ังจังหวัดชายแดนภาคใต9มากที่สุด 

    การจับกมุเรือประมงลักลอบขนน้ำมันดีเซลเถ่ือนจำนวน ๓ แสนลิตร ที่อำเภอท>าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เปkนประเด็นข>าวอีกประเด็นที่สือ่มาเลเซียให9ความสนใจเน่ือง

เพราะเปkนสถิติการจับกุมน้ำมันเถ่ือนที่มปีรมิาณมากทีสุ่ด และสันนิษฐานว>าต9นทางของน้ำมันดีเซลน>าจะมาจากชายฝczงในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย  

 

๕.๑ สำนักข>าว Reuters รายงานเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ว>า การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู9แทนราษฎร+คราวน้ีบรรยากาศในสามจังหวัดชายแดนภาคใต9คึกคักกว>าการเลือกต้ังครั้ง

ก>อนๆ และการเลือกต้ังครัง้น้ีมีพรรคการเมืองและผู9สมัครหน9าใหม>หลายคน เช>นปาติเมาะห+ ผู9สมัครหญิงมสุลิมพรรครวมพลงัประชาชาติไทย ที่ลงสมัครด9วยความมุ>งหวังที่

เข9าสภาผู9แทนเพื่อเปkนปากเปkนเสียงให9ประชาชนในจชต.และยุติปcญหาการก>อเหตุรุนแรงในจชต. 

การเลือกต้ังครั้งน้ียังเปkนครั้งแรกที่มีการเสนอช่ือนายวันมูฮมัหมัด นอร+ มะทา หัวหน9าพรรคประชาชาติ ซึ่งเปkนคนไทยเช้ือสายมลายู นับถือศาสนามสุลมิเข9าชิงตำแหน>ง

นายกรัฐมนตร ี

รอยเตอร+ รายงานว>า นายวันมูฮัมหมัด นอร+ มะทาเปkนพันธมิตรกบันายทักษิณ ชินวัตร เพื่อหวังเปkนหัวหอกเกบ็คะแนนเลือกต้ังของพรรคการเมืองปgกที่เรียกตัวเองว>า เปkน

ฝ\ายประชาธิปไตย 

พรรคประชาชาติ มีนโยบายให9มีการแก9ไขกฏหมายให9ประชาชนในจังหวัดชาแดนภาคใต9มีอำนาจปกครองตนเองมากข้ึนและผลักดันกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขให9

เดินหน9า 

ทางด9านนักวิเคราะห+ทางการเมืองคาดการณ+ผลการเลือกต้ังครั้งน้ีว>า จะไม>มีพรรคการใดที่ได9เสียงเปkนกอบเปkนกำในพื้นที่จชต. 

(In previous elections, the deep south was not much courted by politicians seeking national power. But the arrival of several new parties on 

the political scene, along with stalled peace talks, have stirred interest in the campaign in the south - and enthusiasm to participate among 

newly minted candidates. 
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Pateemoh, a Muslim who is a candidate for the pro-junta Action Coalition for Thailand party (ACT), said she got involved because she felt for 

the first time there was a chance for the concerns of the south to be heard and - possibly - bring an end to the conflict. 

"For a long time many Thais have looked at problems in the deep south as a marginal border issue, but this election I have seen changes," she 

told Reuters at her party headquarters in Yala province. 

Ending the insurgency is deeply personal to her. Three of her brothers and one sister have been shot dead since 2004 in suspected attacks by 

insurgents, who often target teachers and local officials for working with central government. 

"I really want to be a voice in forming policy and solving the conflict issue in the deep south, and people have to remember that women's 

voices need to matter in this process," she said. 

This is the first election that a Malay Muslim from the deep south, Wan Muhamad Noor Matha, 74, is a prime ministerial candidate. 

Matha, a former house speaker and the leader of Prachachart Party, is a key ally to Thaksin who could help capture votes for the "democratic 

front" of anti-junta parties in the deep south. Pro-Thaksin parties have in the past performed badly in the region, where he was widely blamed 

for exacerbating the conflict with harsh tactics when he was in power from 2001 to 2006. 

Prachachart has been campaigning greater people's participation in the region's governance and peace process. 

Analysts predict that no single party will dominate the region, with the Democrats, ACT, Bhumjaithai Party, and two anti-junta parties, 

Prachachart and Future Forward, all seen as competitive. 

All are campaigning for greater autonomy to a varying degree for the restive region, a sensitive issue for the Thai military.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.thestar.com.my/news/world/2019/03/22/in-thailands-restive-deep-south-election-stirs-rare-enthusiasm/ 
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๕.๑.๑ สำนักข>าว Bernama รายงานเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ว>า นายวันมูฮัมหมัด นอร+ มะทา หัวหน9าพรรคประชาชาติวัย ๗๔ ปg ยืนยันว>าพรรคประชาชาติมีนโยบายที่จะ

ทำเพื่อประโยชน+ของคนไทยทุกคน ไม>ใช>มีนโยบายเพื่อประโยชน+ของคนมาเลย+มุสลิมเท>าน้ัน ทั้งน้ีเห็นได9จากผู9สมัครของพรรคทีม่ีทัง้นับถือศาสนาพทุธ มุสลิม และคริส

เตียน 

(Prachachart Party, which is contesting in the Thai general election on March 24, has assured that it would continue to fight for the interest of 

all Thais, regardless of ethnicity and religion. 

Its chief, former House of Representatives speaker, Wan Muhammad Nor Matha, 74, said the party, better known as the ‘ummah’ (Muslim 

community) party wanted the Thai people to live in peace and harmony. 

“Prachachart Party is a party for all. It is not a party fighting only for the interest of the Malay Muslims. We (party) have candidates from among 

the Muslim, Buddhist and Christian communities for the post of prime minister.) 

 

ที่มาข9อมลู ;  http://www.bernama.com/en/news.php?id=1706993 

 

๕.๑.๒ สำนักข>าว Bernama รายงานเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พูดถึงพรรคพลงัประชารัฐว>า แม9จะเปkนพรรคการเมืองที่มีอายุเพียง ๕ เดือนแต>พรรคน้ีกเ็ปkนพรรคการเมืองทีมี

โอกาสลุ9นที่น่ังในจชต. และการเป�ดเวทปีราศรัยที่นำโดยนายอุตตม สาวนายนเพื่อแนะนำผ9สมัครของพรรคในพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต9เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ก็มีคนฟcง

การปราศรัยราว ๒ หมื่นคน 

นายอุตตม ได9กล>าวบนเวทปีราศรัยว>า พรรคประชารัฐพร9อมที่จะปกป�องอนาคตของคนไทยทัง้ประเทศ โดยเฉพาะในจชต. 
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(Despite being only five months old, the Palang Pracharath Party plans to give stiff competition to the more established political parties in the 

turbulent southern provinces of Thailand, in the General Election next Sunday. 

The presence of the party’s chief Uttama Savanaya and several other delegates here today proved that it was a force to be reckoned with, as 

20,000 people thronged the ceremony to introduce the candidates for the provinces of Narathiwat, Pattani, and Yala. 

In his speech, Uttama gave assurances the party was ready to defend the fate of the people in the country, especially in southern Thailand.) 

 

ที่มาข9อมลู ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1706134 

 

๕.๑.๓ สำนักข>าว Bernama รายงานเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ว>า การเลือกต้ังล>วงหน9าในจงัหวัดชายแดนภาคใต9ผ>านพ9นไปด9วยดี มีผู9ลงทะเบียนใช9สิทธ์ิล>วงหน9ากว>า ๔ หมื่น

คน ท>ามกลางมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยอย>างเข9มงวด 

ที่จังหวัดปcตตานีมผีู9ลงทะเบียนใช9สทิธ์ิ ๑๔,๓๓๗ คน ที่นราธิวาส ๑๓,๒๙๐ คนและยะลา ๑๓,๔๔๐ คน 

(The early voting process in Southern Thailand today went smoothly when more than 40,000 early voters in the three troubled regions went 

out to cast their ballots. 

All voting centres which were opened from 8 am until 5 pm in the three regions namely Pattani, Yala and Narathiwat were under tight control 

by members of the security forces to prevent the occurrence of any undesired incidents. 

In Pattani, a total of 14,337 early voters were registered while in Narathiwat there were 13,290 voters and Yala 13,440 voters who were mostly 

members of the security forces who were working in the troubled regions.) 

 

ที่มาข9อมลู ;  http://www.bernama.com/en/news.php?id=1706064 
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๕.๒ สำนักข>าว Bernama รายงานว>า ทหารไทยจับกุมเรือประมงสองลำพร9อมลูกเรอื ๑๓ คนในข9อหาร>วมกันลักลอบนำเข9าน้ำมันดีเซลจากประเทศมาเลเซียโดยหลีกเลี่ยง

จ>ายภาษี พลตรีจตุพร กลมัสุต รองแม>ทัพภาคที่ ๔ ให9สัมภาษณ+ว>าการจับกมุเกิดข้ึนเมื่อเวลาประมาณตีสองครึ่ง ที่ท>าเรอืในอำเภอท>าศาลา จ.นครศรีธรรมราช พร9มอระบุว>า 

น>าจะเปkนการจับกุมน้ำมันดีเซลเถ่ือนทีมีปริมาณมากที่สุด มมีูลค>า ๑๐ ล9านบาท 

พลตรจีตุพร บอกว>า ข9อมูลจากการสอบสวนเบื้องต9นเช่ือว>าน้ำมันเถ่ือนทีจ่ับกมุได9มีต9นทางจากรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีราคาถูกกว>าประเทศไทยมากจึงเปkน

แรงจงูใจให9มีการลกัลอบนำเข9า 

พลตรจีตุพร บอกว>า ผู9บงการใหญ>เปkนคนจังหวัดสงขลามีเรอืบรรทุกน้ำมันเถ่ือน ๓๐ ลำ มีการลกัลอบนำเข9าน้ำมันเถ่ือนเดือนละ ๖ ถึง ๗ เที่ยวและทำมาเปkนเวลาหน่ึงปg

แล9ว โดยมีเรือบรรทกุน้ำมันลอยลำอยู>บรเิวณใกล9น>านน้ำสากลเพื่อขนถ>ายให9กับเรอืประมงดัดแปลงบรรทุกเข9าฝczงที่อ.ท>าศาลา  

 (Thai Army today seized 300,000 litres of diesel worth about 10 million baht, believed to have been smuggled from Malaysia, and detained 13 

locals for investigation. 

The 4th Army deputy commander, Maj Gen Jatuporn Kalaphasut said the authority discovered over 120,000 litres of diesel in a trawler and 

over 170,000 litres in another trawler in the operation at 2.30 am (local time) in Klong Bo Non pier, Tha Sala district in Nakhon Si Thammarat, 

southern Thailand. 

“It is believed to be the largest seizure of smuggled diesel in southern Thailand. 

“Based on the initial investigation, the diesel is believed to be from Kelantan, east coast of Malaysia. The diesel price in Malaysia is cheaper 

and that’s why they are taking advantage of this,” he told Bernama, here, today. 

The diesel price in Thailand is 27.29 baht (RM3.60) per litre for Ultraforce Diesel and 30.89 baht (RM4.06) per litre for Ultraforce Premium Diesel. 

The diesel price in Malaysia is RM2.18. 
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Jatuporn said the syndicate, with a local man from Songkhla as the mastermind, had about 30 boats to run the smuggling activity. 

Based on the investigation, he said the syndicate transported the fuel about six to seven times monthly, for about a year. 

“It is a well-organised syndicate where the oil tankers were waiting to load and distribute the smuggled diesel to other districts. 

“A ship carrying the diesel would be drifted to international waters, bordering Malaysia and Thailand and the trawlers would ferry it back to the 

pier in Tha Sala,” he said. 

Jatuporn said the authority also seized five oil tankers near the pier. 

He said 13 locals were arrested, including the boats’ skippers and crews, and oil tanker drivers but the mastermind abandoned his car and 

managed to escape during the raid. – BERNAMA) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.nst.com.my/news/nation/2019/03/471380/thai-army-seizes-300000-litres-diesel-smuggled-malaysia 

 
 


