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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๓๐ ม.ีค. ๖๒ - ๕ เม.ย. ๖๒ พบว>า มขี>าวเชิงบวก ๑๖๗ ข>าว จาก

ที่มี ๑๖๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๓ - ๒๙ มี.ค. ๖๒) ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกับ จชต. มขี>าวเชิงลบ ๔๙ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๑๕ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๓ - 

๒๙ มี.ค. ๖๒)  

          ภาพข2าวสำคญัเชิงลบ ได*แก2  

๑. เหตุร*ายรายวัน: ๑) ปะทะเดือด คนร9ายยิงถล>มฐาน อส. ทีป่Zตตานี กลางดึก, ๒) สุดโหด ฆ>ากลางมสัยิด บุกยิง ร.ต.ท.สงักัดตชด. ๒ นาย ดับขณะละหมาด, ๓) 

โจรใต9 สุดเหมิ ใช9อาวุธสงคราม ยิงถล>มรถกระบะพ>อค9ารบัซือ้น้ำยาง ดับ ๒, ๔) คนร9ายวางระเบิดยิงถล>มซ้ำ นายทหารเจ็บ ๑ นาย, และ ๕) คนร9ายยิงถล>มโรงพกันราฯ 

๒. การบังคับใช*กฎหมาย:  โจทย+ทั้ง ๘ คดียิง ๔ ศพทุ>งยางแดงเรียกร9องให9รัฐมีแนวทางในการควบคุม ตรวจสอบการใช9กฎหมายพิเศษ ให9มีประสิทธิภาพกว>าที่

เปeนอยู> เพือ่คุ9มครองสทิธิเสรีภาพของประชาชนในพื้นที่ให9เกิดผลอย>างจริงจัง 

๓. สิทธิมนุษยชน: ตรวจ DNA คัดเลือกทหาร จชต. เสี่ยงละเมดิสิทธิมนุษยชน 

         ภาพข2าวสำคญัเชิงบวก ได*แก2  

๑. กีฬา: ๑) กกท.เปkดกีฬาสมานฉันท+ ๕ จชต. ร>วมแข>ง และ ๒) 'คิงเพาเวอร+' เปkดช่ือ ๑๐ เยาวชน 'ฟeอกซ+ ฮันต+' รุ>นที่ ๔ 

๒. ยาเสพติด: ซิวคนเดินยาบ9า ๓ แสนเม็ด – ไอซ+ ๕ โล 

๓. วัฒนธรรม/วิถีชีวิต: กองทัพภาคที่ ๔ ร>วมสวนนงนุชพัทยา เนรมิตรสวนต9นไม9ศักด์ิสิทธ์ิ สนง.คณะกรรมการอสิลามนราธิวาส และ จัดสวนพฤกษาเสรมิสง>า 

ศาสนสถาน วัดเมืองยะลา 

๔. การศึกษา: เลขาฯ สช. จี้ตรวจข9อเท็จจรงิ กรณี สช. ถูกกล>าวหา ทุจริตเงินอุดหนุปอเนาะ 

๕. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยYสิน: กำแพงวัดใจ ที่ชายแดนไทย – มาเลย+ 

          จากสถานการณ+ข>าวดังที่กล>าวข9างต9น ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสปัดาห+น้ี ลดลง จาก ๒.๘๗ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๓๐ ม.ีค. ๖๒ - ๕ 

เม.ย. ๖๒) เปeน ๑.๙๕ ในสัปดาห+น้ี   

         ในส2วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต2างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๓๐ ม.ีค. ๖๒ – ๕ เม.ย. ๖๒ ดังน้ี 
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         ประเด็นเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9 ที่มีการรายงานในสื่อต>างประเทศ พบในสื่อมาเลเซีย และ benarnews.org เว็บไซต+ข>าวภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต9

และเอเชียใต9 โดยประเด็นที่มกีารรายงานมากที่สุด คือ การตอบกระทู9สดในสภาผู9แทนราษฎร+มาเลเซียของนางวัน อะซซี>าห+ อิสมาเอล รองนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับความ

คืบหน9าของแผนการก>อสร9างกำแพงกั้นพรมแดนไทย - มาเลเซีย ความยาว ๑๑ กิโลเมตร ด9าน อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่ง รองนายกฯ มาเลเซีย แถลงว>า เปeนโครงการที่ต9องใช9

เงินลงทุนสูงเปรียบเสมือนโครงการสร9างกำแพงระหว>างสหรฐั – เม็กซิโก ของประธานาธิบดีโดนัลด+ ทรมัป~ และจะมีการนัดประชุมหารือกับฝ�ายไทยหลังการเลือกต้ังทั่วไป

เสร็จสิ้นลง ซึ่งเปeนที่น>าสังเกตุว>าสือ่มวลชนไทยแทบไม>ให9ความสำคัญกบัประเด็นน้ีเลย มเีพียง Voice tv ทีร่ายงานข>าว 

         สื่อมาเลเซีย รายงานเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม อ9างคำยืนยันจากเจ9าหน9าที่ทางการไทยหลายหน>วยงานรวมทั้งกระทรวงการต>างประเทศ ระบุตรงกันว>า ฝ�ายทางการไทย

ยังไม>พร9อมขยายเวลาเปkดด>านที่ด>านนอก อ.สะเดา จ.สงขลา ติดกับ ด>านบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห+ จาก ๑๘ ช่ัวโมงเปeน ๒๔ ช่ัวโมง ต้ังแต>วันที่ ๑ เมษายน เปeนต9นไป อ9าง

เหตุผลความไม>พร9อมภายในหน>วยงานของไทย 

        เหตุคนร9ายสวมที่คลมุศรีษะปkดบังใบหน9าบุกเข9าใช9อาวุธป�นยิงใส>ตำรวจตระเวนชายแดน ๒ นาย ขณะน่ังฟZงคุตะบะห+ (บรรยายธรรม) ภายในมัสยิดบ9านมายอ อ.ธาร

โต จ.ยะลา พบในรายงานของสื่อมาเลเซีย และ benarnews.org 
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๒. ผลการวิเคราะหYสารสนเทศด*านการประชาสมัพันธY ประจำวันท่ี ๓๐ ม.ีค. ๖๒ – ๕ เม.ย. ๖๒ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข2าวเชิงบวก และประเด็นข2าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๓๐ ม.ีค. ๖๒ - ๕ เม.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก (เส9นทึบสเีขียว) ๑๖๗ ข>าว จากที่ม ี๑๖๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๓ - ๒๙ มี.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9ม

ความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกบั จชต. (เส9นทึบสีแดง) มขี>าวเชิงลบ ๔๙ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๑๕ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว 

(๒๓ - ๒๙ ม.ีค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน 
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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/ปg จำนวนข2าวเชิงบวก (1) จำนวนข2าวเชิงลบ (2) ค2าสัดส2วน (3)=(1)/(2) 

2019-03-23 36 1 36 

2019-03-24 31 3 10.33 

2019-03-25 28 1 28 

2019-03-26 27 2 13.5 

2019-03-27 12 4 3 

2019-03-28 21 2 10.5 

2019-03-29 9 2 4.5 

 23.43 2.14 10.95 

2019-03-30 24 14 1.71 

2019-03-31 14 11 1.27 

2019-04-01 15 0 15 

2019-04-02 27 2 13.5 

2019-04-03 33 11 3 

2019-04-04 40 7 5.71 

2019-04-05 14 4 3.5 

 23.86 7.14 3.34 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ2งเล็ง ในช2วงวันท่ี ๓๐ ม.ีค. ๖๒ – ๕ เม.ย. ๖๒ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช>วงวันที่ ๓๐ ม.ีค. ๖๒ - ๕ เม.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ๒ ข>าว จากที่มี ๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๓ - ๒๙ มี.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงนิ) มี

แนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกบั จชต. ไม>มีข>าวเชิงลบทั้งในสัปดาห+น้ี และสัปดาห+ที่แล9ว (๒๓ - ๒๙ มี.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ร>างการปกครองท9องถ่ินรปูแบบพิเศษ ในจังหวัดชายแดนภาคใต9 ข9อเสนอเพื่อการถกแถลง และพูดคุยใน

เบื้องต9น  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๓๐ ม.ีค. ๖๒ - ๕ เม.ย. ๖๒ มขี>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๒๓ ข>าว จากที่ม ี๒ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๓ - ๒๙ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มี

แนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) ปะทะเดือด คนร9ายยิงถล>มฐาน อส. ทีป่Zตตานี กลางดึก, ๒) สุดโหด ฆ>ากลางมสัยิด บุกยิง ร.ต.ท.สังกัด

ตชด. ๒ นาย ดับขณะละหมาด, ๓) โจรใต9 สุดเหิม ใช9อาวุธสงคราม ยิงถล>มรถกระบะพ>อค9ารบัซื้อน้ำยาง ดับ ๒, ๔) คนร9ายวางระเบิดยิงถล>มซ้ำ นายทหารเจ็บ ๑ นาย, 

และ ๕) คนร9ายยิงถล>มโรงพกันราฯ 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๓๐ ม.ีค. ๖๒ - ๕ เม.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๘ ข>าว จากที่มี ๖๙ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๓ - ๒๙ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9ม

ความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๘ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๘ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๓ - ๒๙ ม.ีค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ว>าที่ ส.ส.สรุินทร+ ปาลาเร> ทำไมสามารถฝ�ากระแส ประชาธิปZตย+ตกต่ำที่ชายแดนใต9 และ ๒) โล>ง! 'กลุ>มวาดะห+' เปรย จบเลือกต้ัง 

ยกเลกิจุดตรวจ ๒ - ๓ จุด สิ้นสุดภารกจิกดดันบ9าน 'ศรียะลา' ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) ยังไม>เจอสูตรที่ใช>? เจอแต>เครื่องคิดเลข.., ๒) วิบากกรรมเลือกต้ังไทยชะตาประเทศ

ในมือ '๗ เสือ กกต.' และ ๓) 'นิพิฏฐ+' เดือดโผล>แฉ โกงเลอืกต้ัง หลักฐานถึงยุบพรรค 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยYสิน 

 
ในช>วงวันที่ ๓๐ ม.ีค. ๖๒ - ๕ เม.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๑๒ ข>าว จากที่มี ๑๕ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๓ - ๒๙ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9ม

ความถ่ี มีแนวโน9มฯ  ค>อนข9างคงที่ ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๗ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีม่ี ๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๓ - ๒๙ ม.ีค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มี

แนวโน9มฯ เพิ่มข้ึนภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) กำแพงวัดใจ ที่ชายแดนไทย-มาเลย+, ๒) ทหารพราน - ตร. ตรวจสอบระเบิด ซุกสวนยางพาราริมถนน, ๓) กองทัพน9อยที่ ๔ 

ตรวจสภาพความพร9อมรบ และเคลื่อนย9าย บก. และ ร9อย บก.ทน.๔ เข9าที่ต้ังปกติถาวร, ๔) ผู9บังคับหน>วยเฉพาะกิจยะลา ลงพื้นที่ตรวจเย่ียมการตรวจเลอืกทหารกองเกิน

เปeนทหารกองประจำการ, ๕) พิธีเปkดการฝ�กหลักสูตรรองหวัหน9า/ผู9ช>วยหัวหน9าชุดคุ9มครองตำบล รุ>นที ่๑/๖๒  และ ๖) จับ 'หญงิ ๑ ชาย ๑๔ 'แรงงานเถ่ือนพม>า ยัดกันอยู>

ในรถกระบะ ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) 'ปชช' ๑๔  จว.ใต9วิตก จับข้ัวต้ังรัฐบาล เหตุระเบิด'สตูล-พัทลุง' ฉุดความเช่ือมั่น และ ๒) ผ>อนผันทหารที่ยะลา เจอรอตรวจ DNA กว>า 

๓ ชม. สงสัยทำไมไม>แจ9งก>อน 
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      ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๓๐ ม.ีค. ๖๒ - ๕ เม.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกจิฯ ๒๗ ข>าว จากที่มี ๒๘ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๓ - ๒๙ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มี

แนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มขี>าวเชิงลบ ๖ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๓ ข>าวในสปัดาห+ที่แล9ว (๒๓ - ๒๙ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9ม

ความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) 'โกป��' ของดีแดนใต9 'กาแฟโบราณ' กลไก'พฒันาชีวิต', ๒) หวานมัน หลากพันธุ+ ทุเรียนไทย, ๓) 'กะมิยอ' 

ชุมชนต9นแบบสร9างอาชีพแปรรปู 'ตาลโตนด' เพิ่มรายได9ย่ังยืน, ๔) เฟ�นหาผู9ประกอบการเดินรถโดยสารสายปZตตานี-ยะลา, ๕) กรมพฒันาที่ดิน เดินหน9าเพิม่ผลผลิตลด

ต9นทุนพืชเศรษฐกจิ ๓ จชต., ๖) นราธิวาสชูงานสมโภชเจ9าแม>โต�ะดึงเม็ดเงินเข9าสุไหงโก-ลก และ ๗) ยะลาจัดงานแสดงและจำหน>ายสินค9า“SDB YALA TALENT” กระตุ9น

เศรษฐกจิ พร9อมเปkดพื้นที่ให9เยาวชน โชว+ความสามารถ ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) พ>อค9าหัวใสนำโรบสัต9าลาวสวมสทิธ์ิไทยส>ง รง., ๒) ท>องเที่ยวหาดใหญ>ซบเซาไกด+ว>างงาน

สงกรานต+มาเลย+จองที่พักไม>เต็ม, ๓) 'นิด9า'หว่ันประเด็นการเมืองเลื่อนส>งผลศึกษาโรงไฟฟ�าใต9 และ ๔) ร9อนจัดมะนาวราคาพุ>งโลละ ๑๒๐ 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันที่ ๓๐ ม.ีค. ๖๒ - ๕ เม.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๑๐ ข>าว จากที่ไม>มขี>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๓ - ๒๙ ม.ีค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มี

แนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม>มขี>าวเชิงลบทั้งในสปัดาห+น้ี และ สปัดาห+ที่แล9ว (๒๓ - ๒๙ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9ม

ฯ ต่ำค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ซิวคนเดินยาบ9า ๓ แสนเม็ด – ไอซ+ ๕ โล, ๒) จับกระท>อม ๑ ตันอัดแน>นเต็มรถ ลอบผ>านช>องทางธรรมชาติชายแดนไทย-

มาเลเซีย, ๓) ตชด.รวบหนุ>มสั่งยาบ9าทางโทรศัพท+ ปล>อยขายวัยรุ>นในหาดใหญ>, ๔) ซิวสายส>งยาเจาะพื้นบ9านทำช>องลบั ซ>อนของกลาง ๑๐ ล9าน และ ๕) ตำรวจบุกจบั

เอเย>นต+ค9ายาไอซ+ชาวมาเลย+ได9ภรรยาคราวหลานคาบ9านเช>า ไม>มีข>าวเชิงลบ ในสปัดาห+น้ี 
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๓๐ ม.ีค. ๖๒ – ๕ เม.ย. ๖๒ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสทิธิมนุษยชน ได9แก> ตรวจ DNA คัดเลือกทหาร เสี่ยงละเมิดสทิธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

            ในช>วงวันที่ ๓๐ ม.ีค. ๖๒ – ๕ เม.ย. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารงุขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปvญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๓๐ ม.ีค. ๖๒ – ๕ เม.ย. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปZญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคบัใช*กฎหมาย 

             ในช>วงวันที่ ๓๐ ม.ีค. ๖๒ – ๕ เม.ย. ๖๒ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย ได9แก> ยกฟ�องคดีญาติ ปปช.ทุ>งยางแดงถูกยิงตาย ๕๘ เรียกค>าเสียหาย 

ทบ. สตช.-สำนักนายกฯ  
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๔. ประเด็นท่ีส2งผลกระทบต2อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต2อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส2งผลกระทบต2อการรับรู* 

 
 
 

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

เหตุร9ายรายวัน 

การบังคับใช9กฏหมาย 

สิทธิมนุษยชน 

การเมือง 

การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย+สิน 

การเยียวยา 

เศรษฐกิจ และการสร9างรายได9 

อาชญากรรมในพ้ืนท่ี 

การยกระดับคุณภาพชีวิต 

การศึกษา 

การบำรุงขวัญกำลังพล 

วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 

ยาเสพติด 

กีฬา 

การสร9างความเข9าใจ และความสมานฉันท+ 

การช>วยเหลือประชาชน 

การพูดคุยเพ่ือสันติสุข 
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ประเด็นข2าวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ๑) ปะทะเดือด คนร9ายยิงถล>มฐาน อส. ที่ปZตตานี กลางดึก, ๒) สุดโหด ฆ>ากลางมัสยิด บกุยิงร.ต.ท.สังกัดตชด.2นาย ดับขณะละหมาด, ๓) โจรใต9 สุด

เหิม ใช9อาวุธสงคราม ยิงถล>มรถกระบะพ>อค9ารบัซื้อน้ำยาง ดับ 2, ๔) คนร9ายเหมิ! ซุ>มยิง'ฐานชุดคุ9มครองตำบลดอน'ปะนาเระ โชคดีไร9เจ็บ, ๕) ยิงถล>มผัว-เมียชาวสะบ9าย9อย

ดับคารถกระบะรับซื้อน้ำยาง 2 ศพ, ๖) โจรใต9ป�วนกลางดึก กราดยิงสภ.ที่บาเจาะ ตร.ปลอดภัยไร9เจ็บ, ๗) คอลัมน+: ข>าวสดทั่วไทย: ยะลา-ยิงโรงพัก, ๘) เอม็16กราดยิงดับ

สองผัวเมีย, ๙) ใต9ระอ!ุ ยิงดับผัวเมียรบัซื้อน้ำยาง บึ้มรถทหารพราน "พันตร"ี เจบ็, ๑๐) สู9โจรใต9ยิงถล>มฐานอส.เดือด, ๑๑) คนร9ายวางระเบิดยิงถล>มซ้ำ นายทหารเจ็บ 1 

นาย, ๑๒) ยิงถล>ม พ>อค9าและเสมียนสาว ดับคารถกระบะ 2 ศพ, ๑๓) ภาพข>าว: ยิงปะทะ, ๑๔) คนร9ายยิงใส>ฐานคุ9มครองตำบล, ๑๕) คนร9ายยิงถล>มโรงพักนราฯ, ๑๖) 

ภาพข>าว: ลอบบึ้ม, ๑๗) สลดยิงดับ2ผัวเมีย ซัลโวรถน้ำยางพรนุ, ๑๘) โจรนราฯบึ้มทหาร พ.ต.ถูกยิงทะลุขา, ๑๙) คอลมัน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: โจรใต9เหิมบุกยิงโรงพัก  

และ  ๒๐) โจรใต9ยิง2ศพ ผัว-เมียซื้อน้ำยาง  

๒. การบังคับใช*กฏหมาย ๑) ยกฟ�องคดีญาติ ปปช.ทุ>งยางแดงถูกยิงตาย 58 เรียกค>าเสียหาย ทบ. สตช.-สำนักนายกฯ, ๒) ศาลยกฟ�องเรียกค>าเสียหายคดียิง4ศพที่ทุ>งยาง

แดงช้ีจนท.รัฐปฎิบัติหน9าที่โดยชอบ  และ  ๓) ศาลปZตตานียกฟ�องโจทก+คดีบิดามารดาผู9ตาย 4 ครอบครัวฟ�องกองทัพบก  

๓. สิทธมินุษยชน: ตรวจ DNA คัดเลือกทหาร เสี่ยงละเมิดสทิธิมนุษยชน 
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. การเจรจาเพ่ือสันติ ๑) ร>างการปกครองท9องถ่ินรูปแบบพิเศษ ในจังหวัดชายแดนภาคใต9 ข9อเสนอเพื่อการถกแถลงและพูดคุยในเบื้องต9น  และ  ๒) ร>างการปกครอง

ท9องถ่ินรปูแบบพิเศษ ในจังหวัดชายแดนภาคใต9 ข9อเสนอเพือ่การถกแถลงและพูดคุยในเบื้องต9น,  

๒. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทY ๑) เชิดชู11พลเมอืงดี-จ>าแซมฮีโร>ถ้ำหลวง, ๒) มท.มอบเข็ม'11พลเมืองดี''จ>าแซม'ฮีโร>ถ้ำหลวงด9วย, ๓) คอลัมน+: เด็กมอขอ

แจม: สยาม เพิ่มเพ็ชร+ กับงานกายภาพบำบัดชุมชน, ๔) ภาพข>าว: เย่ียมชม  และ  ๕) ข9าราชการดีเด>น (5),  

๓. การช2วยเหลือประชาชน ๑) คอลัมน+: ชีพจรทั่วไทย, ๒) 'บิ๊กฉัตร'สั่ง5ผวจ.เหนือแก9ภัยแล9ง หนุนต>อโครงการบางระกำโมเดล, ๓) คอลมัน+: ชีพจรทั่วไทย, ๔) กรมชลฯ

เร>งจัดการน้ำรบัมือ'เอลนีโญ', ๕) 88โครงการพระราชดำรบิรรเทาภัยแล9ง-ท>วมแล9วเสรจ็ป�67  และ  ๖) ส.ป.ก.เว9นเกบ็ดอกเบี้ยเงินกู9เกษตร 19 จว. ที่โดนพายุปาบึกซัด,  

๔. กีฬา ๑) จัดแข>งกีฬาสมานฉันท+5จว.ชายแดนใต9, ๒) คอลัมน+: ย>อยข>าวกีฬา: สุราษฎรข้ึนที่ 2 ไทยลีก 4 โซนใต9, ๓) คอลัมน+: ย>อยข>าวกีฬา: ได910แข9งยช.ลุยถ่ินเลสเตอร+, 
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๔) คอลัมน+: มมุที5่, ๕) คิงเพาเวอร+เปkดโผ10เด็กไทย ร>วมโครงการ'ฟeอกซ+ฮันท+'รุ>น4, ๖) กกท.เปkดกีฬาสมานฉันท+ 5จว.ชายแดนใต9ร>วมแข>ง, ๗) 'คิงเพาเวอร+'เปkดช่ือ10

เยาวชน'ฟeอกซ+ ฮันต+'รุ>นที่4, ๘) 'มาดามแป�ง' ต9อนรับเด็ก5จงัหวัดใต9เย่ียมครอบครัวเจ9าท>า, ๙) ออล ไทยแลนด+ กอล+ฟ ทัวร+ 2019 - ชิงกว>า 36 ล9านพร9อมคะแนนสะสมโลก

, ๑๐) รอง ผู9ว>าราชการจังหวัดยะลา เปkดการแข>งขันฟุตบอลต9านยาเสพติด “กาบงั เอฟ เอ คัพ 2019” ครัง้ที่ 2, ๑๑) พลศึกษายะลา ร>วมกับ สมาคมปZนจักสีลัตฯ จัด

แข>งขัน "1st Asean University Pencak Silat IPE Championship 2019  และ  ๑๒) คนร9ายวางระเบิดยิงถล>มซ้ำ นายทหารเจบ็ 1 นาย,  

๕. ยาเสพติด ๑) 'หาดใหญ>-เมืองคอน'จบัยานรกอื้อ, ๒) ซิวคนเดินยาบ9า3แสนเม็ด-ไอซ+5โล, ๓) จับเอเยนต+ยานครศรีฟZนฟอกเงิน-ยึดทรัพย+, ๔) จับกระท>อม1ตันอัดแน>น

เต็มรถ ลอบผ>านช>องทางธรรมชาติชายแดนไทย-มาเลเซีย, ๕) ตชด.รวบหนุ>มสัง่ยาบ9าทางโทรศัพท+ ปล>อยขายวัยรุ>นในหาดใหญ>, ๖) บุกจับเอเย>นต+ค9ายาไอซ+ชาวมาเลย+คา

บ9านเช>าหาดใหญ> พบประวัติโชกโชน, ๗) ตร.หาดใหญ>จบัยาบ9าบิ๊กลอต3แสนเม็ด สารภาพเคยติดคุกแต>รบัจ9างส>งยาอีก, ๘) ซิวสายส>งยาเจาะพื้นบ9านทำช>องลับ ซ>อนของ

กลาง10ล9าน, ๙) ตำรวจบุกจบัเอเย>นต+ค9ายาไอซ+ชาวมาเลย+ได9ภรรยาคราวหลานคาบ9านเช>า  และ  ๑๐) ตร.หาดใหญ> จบัยาบิ๊กลอต ยึดยาบ9ากว>า 3 แสนเม็ด ไอซ+เกือบ 5 

กก.,  

๖. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลัมน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: เช็งเม9งยะลาคึกคัก, ๒) แม>ทพัภาค4จับมือสวนนงนุชจดัสวนแห>งสันติสุขปลายด9ามขวาน, ๓) เสวนาครั้ง

ประวัติศาสตร+ 'เสวยราชสมบัติกษัตรา' สญัจรศรสีะเกษ ดินแดนแห>งบ>อน้ำศักด์ิสิทธ์ิ, ๔) ฤกษ+มงคล 6 เม.ย. ตักน้ำศักด์ิสิทธ์ิ108แหล>งทั่วประเทศ, ๕) สปน.เผยตัวอย>าง

ถ9อยถวายพระพรพิธีบรมราชาภิเษก, ๖) คอลมัน+: มุมบริการ: เชิญชวนเข9าร>วมอบรมเตรียมความพร9อม ประกอบพิธีฮัจย+ ป� 2562 (ฮ.ศ.1440), ๗) คอลัมน+: รู9ไปโม9ด: แหล>ง

น้ำศักด์ิสิทธ์ิ (ตอนจบ), ๘) เสวนาครัง้ประวัติศาสตร+ 'เสวยราชสมบัติกษัตรา' สัญจรศรสีะเกษ ดินแดนแห>งบ>อน้ำศักด์ิสทิธ์ิ, ๙) คอลัมน+: วงการพระสุดสัปดาห+, ๑๐) ชาว

โคราชแห>ชมนิทรรศการ-ฟZงเสวนาเสวยราชสมบัติกษัตราเสริมความเข9าใจก>อนวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, ๑๑) คอลัมน+: รู9ไปโม9ด: แหล>งน้ำศักด์ิสิทธ์ิ (ตอนจบ), ๑๒) 

กองทัพภาคที่ 4 ร>วมสวนนงนุชพทัยา เนรมิตรสวนต9นไม9ศักด์ิสิทธ์ิ สนง.คณะกรรมการอิสลามนราธิวาส, ๑๓) ไปรษณีย+ไทย เปkดตัวแสตมป~ที่ระลึกวันอนุรักษ+มรดกไทย ซี

รีส+ภาพจิตรกรรมฝาผนัง พุทธศิลป~ถ่ินใต9, ๑๔) คอลัมน+: จาริกบ9านจารกึธรรม: 'งานของเรา คืองานของพระศาสนา' พระครูประโชติรัตนานุรักษ+ที่ข9าพเจ9ารู9จัก (๘), ๑๕) ผู9

สืบเช้ือสาย นบีมฮูัมหมัด ช่ืนชมการแก9ไขปZญหาภาคใต9ของรฐับาลไทย, ๑๖) สวนนงนุชพัทยา ปรบัภูมิทัศน+ “ศาลหลกัเมืองยะลา” ศูนย+รวมใจชาวใต9 คงความสวยสุดใน

แดนสยาม, ๑๗) คอลัมน+: รายงานพเิศษ: นราฯเปkด'110 ป� บาเจาะ 60 ป� ตามรอยพ>อ' เสรมิสร9างความเข9มแข็งนำสันติสุขสู>ชายแดนใต9, ๑๘) กองทัพภาคที่ 4 จับมือ'สวน

นงนุช'เนรมิตรสวนต9นไม9ศักด์ิสิทธ์ิ ที่ สนง.คณะกรรมการอสิลามนราธิวาส  และ  ๑๙) กองทพัภาคที่ 4 ร>วมสวนนงนุชพทัยา จัดสวนพฤกษาเสรมิสง>าศาสนสถาน วัดเมือง

ยะลา,  
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๗. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) ร.10พระราชทานดอกไม9ตะกร9าสิง่ของ แก>ทหารบาดเจ็บระเบิดนราธิวาส, ๒) ในหลวงพระราชทานดอกไม9-สิ่งของแก>ทหารถูกคนร9ายลอบ

วางระเบิด  และ  ๓) ข9าราชการดีเด>น,  

๘. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ยะลาให9ความรู9พ.ร.บ.ยาสูบ แนะร9านค9าให9เข9าใจกฎหมาย, ๒) นักว่ิงถุงแดงแห>งปZตตานี กลุ>ม plogging ไทยไม>แพ9ที่ใดในโลก, ๓) ขยาย

ผลกว>า 2.3 พันโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำร,ิ ๔) สวทช.พัฒนาระบบสญัญาณชีพทางไกลสำหรับผู9ป�วยในรถพยาบาล, ๕) พยากรณ+อากาศประจำวันที่ 2 เมษายน 

2562, ๖) สวรส. ร>วมกับ ม.วลัยลักษณ+ พัฒนาศักยภาพนักวิจัยหน9าใหม>ภาคใต9 พร9อมเพิม่คุณภาพงานวิจัยสู>การใช9ประโยชน+  และ  ๗) คอลัมน+: ฉลาดคิด: ระบบสญัญาณ

ชีพทางไกลฯ ช>วยคนไข9ต้ังแต>ในรถพยาบาล,  

๙. การศึกษา ๑) ศอ.บต.อบรมครูวิชาภาษาไทย เพิ่มความรู9พัฒนาการเรียนการสอน, ๒) คอลมัน+: เดินหน9าชน: น.ร.ใต9กับภาษาไทย, ๓) ศปบ. จชต. เช่ือมโยงแนวคิด 

การสอนภาษาไทยชายแดนภาคใต9 ผ>านบริบทกิจกรรมการเรียนรู9แบบครบองค+รวม, ๔) ศปบ.จชต. ผนึกกำลงั กศน., ๕) คอลัมน+: เดินหน9าชน: น.ร.ใต9กับภาษาไทย, ๖) 

มรภ.สงขลาจัดค>ายวิทย+-คณิตฯ, ๗) นำร>องค9นหาเด็กยากจน10จังหวัด, ๘) ท9องถ่ินรุกแก9เหลื่อมล้ำทางการศึกษา, ๙) สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ยะลา ขับเคลือ่น 6 

ประเด็นยุทธศาสตร+ เดินหน9าแผนพัฒนาการศึกษาชายแดนภาคใต9 ป� 2562, ๑๐) เลขาฯ สช. จี้ตรวจข9อเท็จจรงิกรณี สช. ถูกกล>าวหา ทุจริตเงินอุดหนุปอเนาะ, ๑๑) ศธ.

น9อมนำพระบรมราโชบายใช9การศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต สร9างโครงการชุมชนต9นแบบไทยนิยมจังหวัดชายแดนภาคใต9  และ  ๑๒) มรภ.สงขลาจัดค>ายวิทย+-คณิตฯ,  

๑๐. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) ตร.กองปราบรวบ 4 ผู9ต9องหา กุเรื่องมรดกตุ²นเหย่ือสญู 232 ล9านบาท, ๒) ตุ�กตาทองทกุคน! แสดงละครตุ²นเศรษฐีนีกว>า232ล9าน, ๓) ตร.

เร>งหาเบาะแสคนร9ายฆ>าโหดหม9ายสาวทิ้งหาดปะนาเระ  และ  ๔) อ9างทายาทพันล9าน เล>นละครฉากใหญ> หลอกโอนเงิน กว>า 232 ล9าน,  

๑๑. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) คอลมัน+: สกู�ปหน9า 1: 'โกป��'ของดีแดนใต9 'กาแฟโบราณ' กลไก'พัฒนาชีวิต', ๒) ต>างด9าว3ชาติย่ืนทำซีบุ�กแล9ว6พันคน, ๓) ภาพข>าว: 

ดูงาน, ๔) คอลัมน+: สกู�ปหน9า 1: 'โกป��'ของดีแดนใต9 'กาแฟโบราณ' กลไก'พฒันาชีวิต', ๕) ภาพข>าว: ลงพื้นที่๖) หวานมนั หลากพันธุ+ ทุเรียนไทย, ๗) ภาพข>าว: ลงพื้นที,่ ๘) 

'สศก.'เตรียมแผนรบัมือผลไม9ภาคใต9ล9น, ๙) 'กะมิยอ'ชุมชนต9นแบบสร9างอาชีพแปรรูป'ตาลโตนด'เพิม่รายได9ย่ังยืน, ๑๐) เกษตรกรเมืองสตูลเฮ! รวมกลุ>ม'เลี้ยงผึ้ง'จำหน>าย

ผลิตภัณฑ+ครบวงจร สร9างรายได9ให9ชุมชน, ๑๑) เผยต>างด9าว5.7พันรายข้ึนทะเบียนประมงแล9ว, ๑๒) เฟ�นหาผู9ประกอบการเดินรถโดยสารสายปZตตานี-ยะลา, ๑๓) บุกค9น

รถต9องสงสยั! พบเน้ือสัตว+เถ่ือนนำเข9าจากประเทศเพื่อนบ9านอื้อ, ๑๔) กรมพฒันาที่ดิน เดินหน9าเพิม่ผลผลิตลดต9นทุนพชืเศรษฐกิจ 3 จชต., ๑๕) ส.ป.ก.อนุมัติสร9างถนนใน

พื้นที่ คทช.4 แห>ง กว>า 32 สาย, ๑๖) ไทยสมายล+คว9ารางวัล 'สายการบินยอดเย่ียมอันดับหน่ึงของประเทศไทย' และ 'สายการบินยอดเย่ียมในภูมิภาคเอเชีย' ประจำป� 

2562 จาก TripAdvisor, ๑๗) นราธิวาสชูงานสมโภชเจ9าแม>โต�ะดึงเม็ดเงินเข9าสุไหงโก-ลก, ๑๘) SME D Bank สานฝZนสร9างสตาร+ทอพัประดับวงการยางพาราไทย, ๑๙) 
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เกษตรฯ ช้ีแนวทางกำจัดด9วงงวงภัยมืดในสวนมะพร9าว, ๒๐) คอลัมน+: วิถีไทย: 'ไต9ต²ง' ทะเลหมอก 2 แผ>นดิน, ๒๑) บรษัิท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด จัดประชุมผู9แทน

จำหน>ายผลิตภัณฑ+ Bosch Security and Safety Systems ประจำป� 2562  และ  ๒๒) ยะลาจัดงานแสดงและจำหน>ายสินค9า“SDB YALA TALENT” กระตุ9นเศรษฐกิจ 

พร9อมเปkดพื้นที่ให9เยาวชน โชว+ความสามารถ,  

๑๒. การเยียวยา รองแม>ทัพภาคที่ 4 เปeนประธานการบำเพญ็กุศลสวดพระอภิธรรมศพ ผู9เสยีชีวิตจากเหตุลอบยิงในพื้นที่ อ.สะบ9าย9อย  

๑๓. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยYสิน ๑) คอลัมน+: เทศมองไทย: กำแพงวัดใจ ที่ชายแดนไทย-มาเลย+, ๒) สวนนงนุชหนุนสันติสุขแดนใต9, ๓) อัดแน>น15

คน! ตร.ไล>ล>าระทกึกระบะขนแรงงานเถ่ือนเมียนมา สุดท9ายยางแตกจนมมุ, ๔) ทหารพราน-ตร.ตรวจสอบระเบิด ซุกสวนยางพาราริมถนน, ๕) ตำรวจปะนาเระเร>งล>า

คนร9ายฆาตกรรมสาวทิง้ชายหาด, ๖) นอนเรียงกันเปeนตับ!ตำรวจไล>ล>าจบัแรงงานเมียนมาเถ่ือนข9ามชาติ, ๗) คัดเลือกทหารเขตเมืองยะลา แถมเก็บ 'ดีเอ็นเอ', ๘) กองทพั

น9อยที่ 4 ตรวจสภาพความพร9อมรบและเคลือ่นย9าย บก. และ ร9อย บก.ทน.4 เข9าที่ต้ังปกติถาวร, ๙) ผู9บังคับหย>วยเฉพาะกิจยะลา ลงพื้นที่ตรวจเย่ียมการตรวจเลือกทหาร

กองเกินเปeนทหารกองประจำการ, ๑๐) คัดเลือกทหารเขตเมืองยะลาวันแรกคึกคัก แต>ไร9สสีันสาวประเภทสอง ในขณะที่ รอง ผบ.ฉก.ยะลา เผย ตรวจฉ่ีหาสารเสพติดพบ

น9อยลง พร9อมเพิ่มเติมเก็บ ดีเอ็นเอ เปeนฐานข9อมลู, ๑๑) พิธีเปkดการฝ�กหลักสูตรรองหัวหน9า/ผู9ช>วยหัวหน9าชุดคุ9มครองตำบล รุ>นที่ 1 ประจำป� 2562  และ  ๑๒) จบั'หญิง1

ชาย14'แรงงานเถ่ือนพม>า ยัดกันอยู>ในรถกระบะ,  

๑๔. การเมือง ๑) กกต.แจง4ข9อ ก>อน9พค.มีใบแดง, ๒) คอลัมน+: วิเคราะห+: ว>าที่ ส.ส.สรุินทร+ ปาลาเร> ทำไมสามารถฝ�ากระแส ประชาธิปZตย+ตกต่ำที่ชายแดนใต9, ๓) 

คอลัมน+: วิเคราะห+: ว>าที่ ส.ส.สรุินทร+ ปาลาเร> ทำไมสามารถฝ�ากระแส ประชาธิปZตย+ตกต่ำที่ชายแดนใต9, ๔) 'บิ๊กตู>'ฮึม่!อย>าทำให9วุ>นวาย, ๕) รุมผุดโต�ะล>าช่ือไล>'7กกต.', ๖) 

ปชป.กบัสถานะ "ฝ�ายค9านอสิระ" เรือ่งปกติระบบรฐัสภา?, ๗) โล>ง!'กลุ>มวาดะห+'เปรยจบเลือกต้ัง ยกเลิกจุดตรวจ2-3จุด สิ้นสุดภารกจิกดดันบ9าน'ศรียะลา'  และ  ๘) มอง

ผลเลือกต้ังชายแดนใต9 ปชป.เกอืบหาย และการมาของ 'ประชาชาติ-อนาคตใหม>',  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต2อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต2อสถานการณY จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จาก ๒.๘๗ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๓๐ 

ม.ีค. ๖๒ - ๕ เม.ย. ๖๒) เปeน ๑.๙๕ ในสัปดาห+น้ี ) ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ลดลง 
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต2างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๓๐ ม.ีค. ๖๒ – ๕ เม.ย. ๖๒ 

    ประเด็นเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9 ที่มีการรายงานในสื่อต>างประเทศ พบในสื่อมาเลเซีย และ benarnews.org เว็บไซต+ข>าวภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต9และ

เอเชียใต9 โดยประเด็นทีม่ีการรายงานมากทีสุ่ด คือ การตอบกระทู9สดในสภาผู9แทนราษฎร+มาเลเซียของนางวัน อะซซี>าห+ อิสมาเอล รองนายกรฐัมนตรี เกี่ยวกบัความคืบหน9า

ของแผนการก>อสร9างกำแพงกั้นพรมแดนไทย - มาเลเซีย ความยาว ๑๑ กโิลเมตร ด9าน อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่ง รองนายกฯ มาเลเซีย แถลงว>า เปeนโครงการที่ต9องใช9เงิน

ลงทุนสูงเปรียบเสมือนโครงการสร9างกำแพงระหว>างสหรัฐ – เมก็ซิโก ของประธานาธิบดีโดนัลด+ ทรัมป~ และจะมีการนัดประชุมหารือกับฝ�ายไทยหลังการเลือกต้ังทั่วไปเสร็จ

สิ้นลง ซึ่งเปeนที่น>าสังเกตุว>าสื่อมวลชนไทยแทบไม>ให9ความสำคัญกับประเด็นน้ีเลย มีเพียง Voice tv ทีร่ายงานข>าว 

    สื่อมาเลเซีย รายงานเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม อ9างคำยืนยันจากเจ9าหน9าที่ทางการไทยหลายหน>วยงานรวมทั้งกระทรวงการต>างประเทศ ระบุตรงกันว>า ฝ�ายทางการไทยยัง

ไม>พร9อมขยายเวลาเปkดด>านที่ด>านนอก อ.สะเดา จ.สงขลา ติดกับ ด>านบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห+ จาก ๑๘ ช่ัวโมงเปeน ๒๔ ช่ัวโมง ต้ังแต>วันที่ ๑ เมษายน เปeนต9นไป อ9าง

เหตุผลความไม>พร9อมภายในหน>วยงานของไทย 

    เหตุคนร9ายสวมที่คลุมศรีษะปkดบังใบหน9าบกุเข9าใช9อาวุธป�นยิงใส>ตำรวจตระเวนชายแดน ๒ นาย ขณะน่ังฟZงคุตะบะห+ (บรรยายธรรม) ภายในมัสยิดบ9านมายอ อ.ธารโต 

จ.ยะลา พบในรายงานของสือ่มาเลเซีย และ benarnews.org 
 
๕.๑ สื่อมาเลเซียรายงานข>าวการตอบกระทู9สมาชิกสภาผู9แทนราษฏร+เกี่ยวกบัความคืบหน9าในการสร9างกำแพงรั้วบรเิวณพรมแดนติดกบัอ.สะเดา จ.สงขลา ความยาว ๑๑ 

กิโลเมตร โดยนางวัน ฮะซีซะห+ อิสมาเอล รองนายกรัฐมนตร ีตอบคำถามสส.ในสภาฯ ว>า โครงการน้ีก็เหมือนกับโครงการก>อสร9างกำแพงกั้นพรมแดนสหรัฐ-เม็กซิโก งบ

ลงทุนอาจจะเปeนปZญหาใหญ>สำหรับการก>อสร9าง ซึ่งนางวัน อะซีซะห+ บอกว>า งบก>อสร9างกำแพงความยาว ๑ กิโลเมตร ใช9เงินลงทุนประมาณ ๑ ล9านริงกิต (ซึ่งต9องมีการ

เจรจากบัรัฐบาลไทย) 

โครงการก>อสร9างกำแพงกั้นพรมแดน เริ่มจากการลงนามข9อตกลงร>วมกันในทีป่ระชุมคณะกรรมาธิการชายแดนร>วมไทย-มาเลเซีย ครัง้ที่ ๒๕ เมื่อเดือนสงิหาคม ๒๕๖๑ บน

หลักการร>วมคือ ต9องการขจัดอาชญากรรมข9ามชาติบรเิวณพรมแดน ทั้งการค9ามนุษย+ ยาเสพติด และการค9าอาวุธ 

รองนายกรัฐมนตรี บอกว>า รัฐบาลมาเลเซียได9คัดเลือกกรรมการทีจ่ะทำหน9าที่ตัวแทนมาเลเซียในคณะกรรมธิการร>วมโครงการก>อสร9างกำแพง เรยีบร9อยแล9ว ส>วนฝ�ายคง

ต9องรอจนกว>าการเลอืกต้ังทั่วไปเรียบร9อย 
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“โครงการน้ีจะถูกกำกบัและติดตามการทำงานโดยสภาความมั่นคงแห>งชาติ และสำนักนายกรัฐมนตรี ซี่งมีแนวนโยบายหลัก ๒ ประการประกอบการพิจารณาคือ เหตุผล

ทางยุทธศาสตร+และเหตุผลทางการเงิน 

 

( Like US President Donald Trump's proposed US-Mexico border wall, money may be the biggest obstacle for the construction of a border wall 

along the Malaysia-Thailand border, says Deputy Prime Minister Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail. 

“The cost of building the wall is very expensive. It will cost about RM1mil to build 1km of wall, based on what both parties have agreed 

upon,” she said when replying to a supplementary question raised by Nor Azrina Surip (PH-Merbok) during Question Time in Parliament Monday 

(April 1). 

Dr Wan Azizah said there are other ways to monitor the border between the two countries. 

“There is also the ‘on the dot (demarcation) issue of the wall where both parties have to agree,” she added. 

Nor Azrina asked if construction of the border wall would face problems such as that in the United States, where it was considered by many to 

be a waste of money. 

Earlier, Dr Wan Azizah told lawmakers that Malaysia and Thailand agreed to build the wall during the joint 25th Land Boundary Committee last 

August. 

“We have since selected members of our committee and Thailand will finalise its members after their national election,” she said when 

replying to a question by Datuk Seri Shahidan Kassim (BN-Arau). 

She said both countries agreed to build the border wall to curb illegal activities such as human trafficking, and drug and arms smuggling. 
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She added that the National Security Council and the Prime Minister's Department will supervise details of the proposed wall based on the 

nation's strategic needs and the financial implications. 

Dr Wan Azizah acknowledged that having tighter border control is crucial in curbing human trafficking as it will affect country's standing under 

the US Watch List. 

It was reported last year that Malaysia and Thailand proposed to build a 11km wall from Dan Nok to Dan Sadao in Songkhla to strengthen 

security operations and fight transnational crime. 

The proposed border wall would also cover the Sadao district where 20 illegal Uighur migrants broke out of an immigration detention centre 

last year and fled to Malaysia. 

Trump had proposed the construction of a 3,000km wall along the US-Mexico border, which is estimated to cost some RM20bil. 

The proposed project has run into controversy, including obtaining funding to build the wall.) 

 

ที่มาของข9อมลู ;https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/04/01/dpm-like-trumps-wall-money-is-the-biggest-obstacle-to-malaysiathai-

border-wall/ 

http://bernama.com/en/news.php?id=1712174 

http://bernama.com/en/news.php?id=1711403 

 

๕.๒ The Star สื่อมาเลเซียรายงานเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ว>า แผนการขยายเวลาเปkดด>านบกูิตกายูฮิตัม ติดกบัด>านนอก อ.สะเดา จ.สงขลา จาก ๑๘ ช่ัวโมงเปeน ๒๔ ช่ัวโมง 

ไม>สามารถเปkดบริการได9ตามกำหนดในวันที่ ๑ เมษายน เน่ืองด9วยฝ�ายไทยไม>พร9อมและอาจต9องเลื่อนไปอีกหลายเดือน 
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เดอะสตาร+ รายงานว>า เจ9าหน9าทีส่ถานฑูตไทยคนหน่ึงให9ข9อมูลว>า “ติดขัดที่กระบวนการภายใน” พร9อมทัง้บอกว>า ฝ�ายมาเลเซียและไทยจะต9องการประชุมปรกึษาหารือ

เพื่อกำหนดวันเปkดด>าน ๒๔ ช่ัวโมง โดยคาดว>าจะมีการจัดประชุมโดยเร็วเพราะเรื่องน้ีเปeนข9อตกลงทวิภาคี การเริม่ดำเนินการจงึต9องคำนึงถึงความพร9อมของอทั้งสองฝ�าย 

ข9อตกลงเปkดด>านชายแดนบุกอตกายูฮิตัม – สะเดา ๒๔ ช่ัวโมง เปeนผลจากการหารือระดับทวิภาคนำโดยนายแพทย+มหาเธร+ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรมีาเลเซียกับพลเอก

ประยุทธ ขันทร+โอชา นายกรัฐมนตรีไทย ในระหว>างเดินทางเย่ือนประเทศไทยอย>างเปeนทางการเมือ่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ หลังจากน้ันรฐับมนตรีต>างประเทศไทยและ

มาเลเซีย ได9หารือในรายละเอียดและตกลงกำหนดวันเปkดบริการ ๒๔ ช่ัวโมงต้ังแต>วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เปeนต9นไป โดยกำหนดให9เปeนระยะเวบาทดลองขยายเวบา

บริการ 

รัฐบาลมาเลเซียมีนโยบายทีเ่รียกว>า border connectivity เช่ือมต>อพรมแดนโดยเฉพาะทางด9านเศรษฐกจิ ซึ่งโครงการน้ีจะช>วยทำให9การขนส>งสินค9าตู9คอนเทนเนอร+

ระหว>างภาคเหนือของมาเลเซียกับภาคใต9ของไทยสะดวกมากย่ิงข้ึน และกระตุ9นการนำเข9าและส>งออกที่ชายแดนทั้งสองประเทศคึกคักมากข้ึน  

 

 

(The plan to open the Bukit Kayu Hitam-Sadao Customs, Immigration and Quarantine (CIQ) checkpoint round-the-clock from Monday has been 

put off. 

It is learnt that the deferment could take up to several months, with the Thai side not ready yet to proceed. 

A Thai Embassy official, who revealed this to The Star, said his authorities needed more time to work on “internal processes”. 

“Both sides will meet and decide on a new date soon,” the official said. 

“This is a bilateral matter. We will wait until they are ready,” the official said. 

Both governments had been working on extending the border’s daily 18-hour operations for several years without success. 

The extra hours are aimed at reducing congestion at the border, where there are bottlenecks during rush hours. 
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The border presently opens at 6am Malaysian time (5am Thai time) and closes at midnight (11pm Thai time). 

Border connectivity was key on the agenda when Prime Minister Tun Dr Mahathir Mohamad met his Thai counterpart Gen Prayut Chan-o-cha for 

talks in Bangkok last October. 

Following the prime ministerial initiative, both foreign ministers met in the Thai capital in January to reach an agreement to open the border for 

24 hours on a three-month trial basis. 

Foreign Minister Datuk Saifuddin Abdullah had previously said the agreement would help ease imports and exports along the border. 

In response, Thai Foreign Minister Don Pramudwinai said both sides were committed to promoting seamless connectivity along the shared 

border. 

Bukit Kayu Hitam is Kedah’s main border town on the Malaysia-Thailand border, while Sadao is the town located across at the Thai side.) 

 

ที่มาข9อมลู ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/03/30/thailand-not-ready-to-operate-24hr-border/๕.๓ leoyd d 

๕.๓ สำนักข>าว bernama ของทางการมาเลเซีย รายงานเมือ่วันที่ ๕ เมษายนอ ว>า เกิดเหตุร9าย ๔ คนสวมหมวกคลุมปkดบังใบหน9าบุกเข9าไปในมสัยิดแห>งหน่ึงในอำเภอธาร

โต จ.ยะลา ในช>วงเวลาละหมาดวันศุกร+ซึง่ตชด.ทั้งสองนายร>วมละหมาดกับชาวมสุลิมประมาณ ๑๐๐ คน 

ตชด.ทั้งสองนายถูกป�นจ>อยิงขณะที่ก9มศรีษะแนบพื้นทำละหมาด 

อิหม>ามซาการียา กาเหล็ง จากปZตตานี ประนามผู9ก>อเหตุนองเลอืดในมัสยิดว>า ได9กระทำบาปที่ช่ัวร9ายและจะได9รบัผลของกรรมทัง้ในชาติน้ีและชาติหน9า 

(Two police officers were shot dead while performing Friday prayer at a mosque in Than To District, Yala, southern Thailand. 

Than To Police District Criminal Investigation Deputy Head Pol. Capt. Palakorn Sichai said in the incident at about 1 pm (local time), both victims, 

aged 51 and 53 years, were performing Friday prayer with about 100 other members of the congregation at the Nurul Ibadah Mosque, Kampung 
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Mayo. 

Four armed masked men entered the mosque while the congregation was in a prostrate position. 

..... 

ที่มาข9อมลู ; http://bernama.com/en/news.php?id=1713335 

 

๕.๓.๑ benarnews.org รายงานในวันเดียวกันคือ ๕ เมษายน แต>มีข9อมูลรายละเอียดเพิม่ข้ึน โดยเฉพาะข9อมลูจากชาวบ9านในท>องท>เกิดเหตุคือบ9านมายอ ต้ังข9อสังเกตุว>าก

เขาเช่ือว>าสมาชิกกลุ>มบีอาร+เอ็นที่ถุกกดดันให9เดินทางออกจากมาเลเซียน>าจะเกี่ยวข9องกบัการสังหารครั้งน้ี พร9อมกบับอกว>า ชาวบ9านในพื้นที่ไม>สามารถรบัการสงัหารที่นอง

เลือดในมสัยิดของอัลเลาะห+ และประนามผู9ก>อเหตุ 

อิหม>ามซาการียา กาเหล็งจากจงัหวัดปZตตานี ประนามผู9ก>อเหตุนองเลือดในมัสยิดว>า กระทำบาปช่ัวช9าและได9รบัผลของกรรมทั้งในชาติน้ีและชาติหน9า 

เหตุการณ+สงัหารตชด ๒ นายขณะละหมาดในมสัยิด นับเปeนเหตุนองเลือดในศาสนสถานเปeนครั้งที่ ๒ นับต้ังแต>ต9นป� ๒๕๖๒ เปeนต9นมา โดยครั้งแรกเปeนเหตุการณ+คนร9าย

ซึ่งสันนิษฐานว>าเปeนสมาชิกกลุ>มผู9ก>อความไม>สงบบุกเข9าไปในวัดและใช9อาวุธป�นยิงเจ9าคณะอำเภอสไุหงปาดี จงัหวัดนราธิวาส เสียชีวิตพร9อมพระลูกวัดอีก ๑ รูป เหตุเกิด

เมื่อวันที่๑๘ มกราคม 

(A local resident said he suspected that members of Barisan Revolusi Nasional (BRN), the largest and most heavily armed of insurgent groups in 

the predominantly Muslim and Malay-speaking Deep South, were responsible for Friday’s killings. 

“I believe the culprits are BRN militants who were forced to cross into Thailand back from Malaysia,” the resident of Mayo village told 

BenarNews on condition of anonymity, citing concerns for his own safety. 

 

“Local residents here cannot accept such brutality because letting blood in the mosque of Allah is gravely wrong. We all condemn such 

attacks.”  
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A Muslim cleric in Pattani, another province in the Deep South, also deplored the killings. 

 

“It is an act of evil and it is gravely wrong, in this life and the next,” Imam Sakariya Galeng told BenarNews, adding it was considered a sin in 

Islam to kill people inside a mosque. 

 

The attack was the second deadly one targeting a place of worship or holy site in Thailand’s restive southern border region this year. On Jan. 

18, two Buddhist monks were shot dead by suspected insurgents at their monastery in Su-ngai Padee district, Narathiwat province, police said.  

 

Friday’s killings were the first to claim the lives of policemen in the region since Feb. 27. On that day, eight masked gunmen abducted two 

officers from a teashop in Narathiwat’s Cho I-rong district and then shot them dead some 200 yards away, according to authorities. 

 

Nearly 7,000 people have died in violence in the Deep South since the BRN reignited its decades-old separatist rebellion in January 2004. 

Efforts by Thailand’s military government to engage various southern rebels in Malaysia-brokered peace talks since 2015 so far have yielded no 

breakthroughs.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/english/news/thai/Deep-South-violence-04052019132215.html 

 

๕.๓.๒ รายงานเหตุการณ+สงัหาร ตชด. ๒ นาย ในเวปไซต+ benarnews.org หน9าข>าวภาษาไทย มี่รายละเอียดเพิ่มเติมจากข9อมูลที่ได9รับจากชาวบ9านในที่เกิดเหตุที่เช่ือว>า 
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ผู9ก>อเหตุนองเลิอดในมสัยิดน>าจะเปeนสมาชิกบีอาร+เอ็น ที่เปeนมุสลิมชีอะห+  

“การกระทำที่ใช9วิธียิงในมัสยิด ปกติเปeนวิธีการของชีอะฮ+ มัน่ใจว>ากลุ>มที่ก>อเหตุ คือ กลุ>มชีอะฮ+ที่แฝงตัวอยู>กับบีอาร+เอ็นในพืน้ที่ กลุ>มเหล>าน้ีเดิมเขาอยู>ประเทศเพือ่นบ9าน 

แต>หลังจากทีม่าเลเซียกดดันอย>างหนัก กลุ>มดังกล>าวต9องกลบัมาอยู>ในพื้นที่ แล9วเผยแพร>อุดมการณ+ดังกล>าวให9กบักลุ>มบอีาร+เอ็น” ชาวบ9านรายเดียวกันระบ ุ

“เดิมบีอาร+เอ็นถือว>าการก>อเหตุในมสัยิดเปeนสิ่งผิด เมือ่ชีอะฮ+เข9าไปแฝงตัว จึงทำให9หลายป�ทีผ่>านมาน้ี เกิดการยิงในมัสยิด นักรบที่ก>อเหตุเหมือนมองอกีมุมถึงได9ก>อเหตุได9 

คนในพื้นที่ไม>มีใครยอมหรอก เพราะการทำให9เลอืดหยดลงมัสยิดซึง่ถือเปeนบ9านของอัลลอฮ+ ถือเปeนเรื่องที่ผิด ชาวบ9านทุกคนประณามการกระทำลกัษณะน้ี” ชาวบ9านราย

เดิมกล>าว 

ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/thai/news/TH-killing-police-04052019114426.html 

 
 


