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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๗-๑๓ มี.ค. ๖๓ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๑๐๔ ข0าว จากท่ีมี ๘๗ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๙ ก.พ. ๖๓-๖ มี.ค. ๖๓) ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขSองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๘๙ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๔๐ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๙ ก.พ. 

๖๓-๖ มี.ค. ๖๓)  

          ประเด็นข4าวเชิงลบ ได*แก4 

๑) เหตุร*ายรายวัน: ๑) รอง สว.ป.ศรีสาคร และพวก ดับ ๑ เจ็บ ๒ หลังถูกโจรใตSยิงถล0ม และ ๒) คนรSายยิง 'ผูSช0วย ผญบ.ยะรัง' ดับหนSาสนามฟุตบอล 

๒) สิทธิมนุษยชน: เสวนา ๑๖ ปaอุSมหายทนายสมชาย 

๓) กระบวนการยุติธรรม: ผูSพิพากษายิงตัวตายสะทSอนความลSมเหลวกระบวนการยุติธรรมไทย 

๔) การเมือง: ๑) 'วันนอร.' จ0อ นำเร่ือง 'อนุมัติ ซูสารอ' เสนอท่ีประชุมใหญ0พิจารณาลงโทษ, ๒) กลุ0มเยาวชนฯ จ้ี รมว.ศธ . ส่ังสถานศึกษาหยุดปhดก้ัน จัดกิจกรรม 

แฟลชม็อบ, และ ๓) ปรากฏการณ. 'นอนเตียงเดียวกันฝkนคนละเร่ือง' จากเว็บ 'พูโลนี' ถึง 'โควิด-19' ของรัฐบาล 

๕) วัฒนธรรม และวิถีชีวิต: ย้ำชัดตSองฟkงเสียงประชาชนลดไม0ลดพ้ืนท่ีโบราณสถาน 'เขายะลา' 

         ประเด็นข4าวเชิงบวก ได*แก4 

๑) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยTสิน : ๑) จู0โจมจับเปาซี สนิ แกนนำโจรใตS, ๒) ยะลายิงปะทะคนรSายจับไดS ๑, ๓) สงขลายึดวัสดุประกอบระเบิด, ๔) 

ใตSดุล0า 'อับดุลการี' แกนนำยิง รอง สวป., ๕) จนท.กดดันปะทะโจรใตS ล0า ๔ คนรSายอาวุธครบมือ และ ๖) อบรม'กลุ0มสตรีดีจริง'ช0วยแกSไฟใตS  

๒) การช4วยเหลือประชาชน: ๑) ผูSว0าฯ นราธิวาสประชุมคณะทำงานศูนย. EOC พรSอมวางมาตรการรับมือโควิด-19, ๒) ปkตตานีเรียกประชุมผูSเก่ียวขSอง และ 

นายอำเภอ แจSงมาตรการปrองกัน COVID19 และ ๓) แม0ทัพภาคท่ี ๔ ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน พรSอมกำชับปrองกัน COVID19   

๓) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) มหกรรมแข0งนกเขาชวา, ๒) ขับเคล่ือนเพ่ือพ้ืนท่ีท่ีเท0าเทียม Facebook ตัวช0วยสตรีภาคใตS และ ๓) กยท. จัดโครงการ 

'คืนน้ำยางกลับสู0ตSน' ถ0ายทอดเทคโนโลยีปrองกันกำจัดโรคใบร0วงในยางพารา  
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       จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหSระดับการรับรูSเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๑.๓๓ ในสัปดาห.ท่ีแลSว 

(๒๙ ก.พ. ๖๓-๖ มี.ค. ๖๓) เป~น ๐.๒๓ ในสัปดาห.น้ี ในมิติของแนวโนSมการรับรูSเชิงบวก มีแนวโนSมฯ ลดลงค0อนขSางมาก

 ในส4วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๗–๑๓ มี.ค. ๖๓ ดังน้ี 

       ประเด็นท่ีเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตS ท่ีส่ือต0างประเทศรายงานในรอบสัปดาห.น้ีมีประเด็นท่ีหลากหลาย ท้ังประเด็นเหตุรSายรายวัน กรณีคนรSายลอบโจมตีรถยนต.

ตำรวจสายตรวจ สภ.ศรีสาคร จ.ว.น.ธ. กลางดึกคืนวันท่ี ๖ มีนาคม เป~นเหตุใหSตำรวจเสียชีวิตหน่ึงคน ไดSรับบาดเจ็บ ๒ คน  

       ส่ือมาเลเซียเผยแพร0บนความบทบาทของสตรีในการกระบวนการสันติภาพ เผยแพร0ในโอกาสวันสตรีสากล ๘ มีนาคม เรียกรSองใหSกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติภาพใน

จังหวัดชายแดนภาคใตSเพ่ิมบทบาทของสตรีในกระบวนการสรSางสันติภาพ 

       Benarnews.org รายงานข0าว ความร0วมมือระหว0างกรมสนับสนุน และ คุSมครองเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม กับ กรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม จัดอบรมใหS

ความรูSเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนใหSกับทหารท่ีเก่ียวขSอง ไดSมีความรูSความเขSาใจลดปkญหาการรSองเรียนเร่ืองละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี จชต. 

      บริษัทเดินเรือเฟอรร่ีโดยสารระหว0างเกาะลังกาวี-สตูล และ เกาะหลีเป�ะ เพ่ิมมาตรการสุขอนามัยดSวยการทำความสะอาดเรือบ0อยมากย่ิงข้ึน จากเดิมทำความสะอาด

เรือเฟอร่ีท้ังลำ ๖ เดือนหน่ึงคร้ัง 
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๒. ผลการวิเคราะหTสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธT ประจำวันท่ี ๗–๑๓ มี.ค. ๖๓ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข4าวเชิงบวก และประเด็นข4าวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๗-๑๓ มี.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก (เสSนทึบสีเขียว) ๑๐๔ ข0าว จากท่ีมี ๘๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๙ ก.พ. ๖๓-๖ มี.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี 

(เสSนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนSมฯ ค0อนขSางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขSองกับ จชต. (เสSนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๘๙ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๔๐ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว 

(๒๙ ก.พ. ๖๓-๖ มี.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี (เสSนปะสีแดง) มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึน 
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๒.๒ ค4าสัดส4วนระหว4างข4าวเชิงบวก และข4าวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

วัน/เดือน/ปe จำนวนข4าวเชิงบวก (1) จำนวนข4าวเชิงลบ (2) ค4าสัดส4วน (3)=(1)/(2) 

2020-02-29 10 6 1.67 

2020-03-01 10 0 10 

2020-03-02 19 9 2.11 

2020-03-03 22 5 4.4 

2020-03-04 6 4 1.5 

2020-03-05 13 9 1.44 

2020-03-06 7 7 1 

 12.43 5.86 2.12 

2020-03-07 28 19 1.47 

2020-03-08 19 23 0.83 

2020-03-09 16 10 1.6 

2020-03-10 7 5 1.4 

2020-03-11 18 15 1.2 

2020-03-12 10 9 1.11 

2020-03-13 6 8 0.75 

 14.86 12.71 1.17 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ4งเล็ง ในช4วงวันท่ี ๗–๑๓ มี.ค. ๖๓ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๗-๑๓ มี.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข  จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๙ ก.พ. ๖๓-๖ มี.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี 

(เสSนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนSมฯ ต่ำค0อนขSางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขSองกับ จชต. ไม0มีข0าวเชิงลบฯ ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๙ ก.พ. ๖๓-๖ มี.ค. 

๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี (เสSนปะสีแดง) มีแนวโนSมฯ ลดลง  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๗-๑๓ มี.ค. ๖๓ มีข0าวในประเด็นเหตุรSายรายวัน ๑๕ ข0าว จากท่ีมี ๓ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๙ ก.พ. ๖๓-๖ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ 

ค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวในประเด็นเหตุรSายรายวัน ไดSแก0 ๑) รอง สว.ป.ศรีสาคร และพวก ดับ 1 เจ็บ 2 หลังถูกโจรใตSยิงถล0ม และ ๒) คนรSายยิง 'ผูSช0วย ผญบ.ยะรัง' 

ดับหนSาสนามฟุตบอล 

 
 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

7 

 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๗-๑๓ มี.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๒ ข0าว จากท่ีมี ๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๙ ก.พ. ๖๓-๖ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี 

มีแนวโนSมฯ ต่ำค0อนขSางคงท่ี ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๑๒ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๑๔ ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๙ ก.พ. ๖๓-๖ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี 

มีแนวโนSมฯ ค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 13 มีค. จับเข0า นศ.แฟลชม็อบ เชิญ100 คน ถก 'กมธ.รธน.'  ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0 ๑) 'วันนอร.' จ0อ นำเร่ือง 'อนุมัติ 

ซูสารอ' เสนอท่ีประชุมใหญ0พิจารณาลงโทษ, ๒) กลุ0มเยาวชนฯ จ้ี รมว.ศธ.ส่ังสถานศึกษาหยุดปhดก้ันจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ, ๓) ปชป. ไม0จบไล0บ้ี 'จุรินทร.' 

เร0งประชุมพรรคอุดเลือดไหล 'พนิต' ย้ำไม0มีวันพายเรือใหSโจรน่ัง, ๔) ลูกหาบพรรคพลังประชารัฐ ถล0มพรรคประชาธิปkตย. และ ๕) ปรากฏการณ. 

'นอนเตียงเดียวกันฝkนคนละเร่ือง' จากเว็บ 'พูโลนี' ถึง 'โควิด-19' ของรัฐบาล 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยTสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๗-๑๓ มี.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๑๔ ข0าว จากท่ีมี ๖ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๙ ก.พ. ๖๓-๖ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี 

มีแนวโนSมฯ  ค0อนขSางคงท่ี  ในส0วนข0าวเชิงลบฯ ไม0มีข0าวเชิงลบในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๙ ก.พ. ๖๓-๖ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ 

ต่ำค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) จู0โจมจับเปาซี สนิ แกนนำโจรใตS, ๒) ยะลายิงปะทะคนรSายจับไดS 1, ๓) สงขลายึดวัสดุประกอบระเบิด, ๔) 

ใตSดุล0า'อับดุลการี'แกนนำยิงรองสวป., ๕) จนท.กดดันปะทะโจรใตS ล0า 4 คนรSายอาวุธครบมือ, ๖) ปะทะรามันรวบไดS 1 - ผูSตSองหาบ้ึมกรุงหนีรอดหวุดหวิด และ ๗) 

อบรม'กลุ0มสตรีดีจริง'ช0วยแกSไฟใตS  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๗-๑๓ มี.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๘ ข0าว จากท่ีมี ๑๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๙ ก.พ. ๖๓-๖ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี 

มีแนวโนSมฯ ค0อนขSางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข0าวเชิงลบ ๔ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๙ ก.พ. ๖๓-๖ มี.ค. ๖๓) 

ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ต่ำค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) คอลัมน. จับกระแสภูมิภาค: มหกรรมแข0งนกเขาชวา, ๒) ขับเคล่ือนเพ่ือพ้ืนท่ีท่ีเท0าเทียม 

Facebook ตัวช0วยสตรีภาคใตS, ๓) กยท. จัดโครงการ'คืนน้ำยางกลับสู0ตSน' ถ0ายทอดเทคโนโลยีปrองกันกำจัดโรคใบร0วงในยางพารา และ ๔) วิสาหกิจชุมชน 

กลุ0มสมุนไพรและอาหารเสริมโคกเคียน ร0วมใจผลิตเจลลSางมือราคาถูก ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0 ๑) เกษตรกร-ผูSประกอบการผวาปรับ 'สนธิรัตน.' พSนพลังงาน 

ทำโรงไฟฟrาชุมชน ปาล.มน้ำมันสะดุด และ ๒) แลSงจัดทำผลผลิตแตงโมเสียหาย 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๗-๑๓ มี.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๑ ข0าว จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๙ ก.พ. ๖๓-๖ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ 

ต่ำค0อนขSางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม0มีข0าวเชิงลบท้ังในสัปดาห.น้ี และ ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๙ ก.พ. ๖๓-๖ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี 

มีแนวโนSมฯ ต่ำค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ตชด.รวบท้ังผูSซ้ือ-ผูSขายยาบSาส0งดำเนินคดี   
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช0วงวันท่ี ๗–๑๓ มี.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ไดSแก0 เสวนา 16 ปaอุSมหายทนายสมชาย  

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช0วงวันท่ี ๗–๑๓ มี.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

             ในช0วงวันท่ี ๗–๑๓ มี.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกSไขปkญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช0วงวันท่ี ๗–๑๓ มี.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชSกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* 
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ประเด็นข4าวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ๑) รอง สว.ป.ศรีสาคร และพวก ดับ 1 เจ็บ 2 หลังถูกโจรใตSยิงถล0ม, ๒) โจรใตSลอบกัด ถล0มตร.นราฯ เสียชีวิต1เจ็บ1, ๓) 

'วันนอร.'ชงท่ีประชุมใหญ0'ประชาชาติ'ลงโทษ'อนุมัติ ซูสารอ' เสียใจส้ิน'คณากร'ยกเป~นวีรบุรุษ, ๔) ระทึก! โจรใตSซุ0มยิงถล0ม-ขวSางระเบิดเพลิง เผารถสายตรวจทำตำรวจดับ 1 

เจ็บ 2, ๕) คนรSายยิง'ผูSช0วย ผญบ.ยะรัง'ดับหนSาสนามฟุตบอล, ๖) ส.ต.อ.พลีชีพโจรใตSลอบโจมตี ปาบ้ึม!ยิงถล0มรถสายตรวจ, ๗) ถล0มตร.ใตS-ดับคารถ, ๘) 

เปhดแผนประทุษกรรมดักถล0มปhคอัพสายตรวจท่ีศรีสาคร ปาระเบิดเพลิงซ้ำ, ๙) เปhดแผนประทุษกรรมดักถล0มปhคอัพสายตรวจท่ีศรีสาคร ปาระเบิดเพลิงซ้ำ, ๑๐) 

โจรใตSลอบกัดถล0มตร.นราฯ เสียชีวิต1เจ็บ1, ๑๑) 5คนรSายซุ0มยิงถล0มปาระเบิดไฟท0วมรถตร.สายตรวจนราฯบาดเจ็บ2-ดับ1ราย, ๑๒) 

5คนรSายซุ0มยิงถล0มปาระเบิดปhกอัพไหมSตร.นราฯเจ็บ2-ดับ1, ๑๓) ถล0มตำรวจ, ๑๔) สตอ.พลีชีพ โจรใตSลอบโจมตี  และ  ๑๕) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: ซ่ิงจยย.ยิงผูSช0วยผญบ.  

๒. สิทธิมนุษยชน ๑) เสวนา16ปaอุSมหายทนายสมชาย  และ  ๒) เสวนา16ปaอุSมหายทนายสมชาย  

๓. กระบวนการยุติธรรม ๑) ผูSพิพากษายิงตัวตายสะทSอนความลSมเหลวกระบวนการยุติธรรมไทย, ๒) พรรคประชาชาติ โพสต.สดุดีคณากรยิงตัวตาย, ๓) 'คณากร 

เพียรชนะ' เสียชีวิตแลSว หลังยิงหัวใจคร้ังท่ี 2 พรSอมโพสต.ขSอความ 'ลาก0อน', ๔) ..คืนความยุติธรรมใหSประชาชน' DRG นัดไวSอาลัย 'ตุลาการคณากร' ท่ี มธ. เย็นพรุ0งน้ี, ๕) 

ปชช.-นศ.จัดกิจกรรม'คืนคำพิพากษาใหSผูSพิพากษา คืนความยุติธรรมใหSประชาชน'(ประมวลภาพ), ๖) 'ปhยบุตร'ช้ีผูSพิพากษาจบชีวิตตัวเองคร้ังท่ี 2 

สะทSอนความลSมเหลวกระบวนการยุติธรรม, ๗) จัดไวSอาลัย 'คณากร' ท่ี 'มธ.-มช.' ผูSพิพากษาท่ียิงตัวตายประทSวงความอยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรม, ๘) ฌาปนกิจ 
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'คณากร เพียรชนะ' ผูSเรียกรSอง #คืนความยุติธรรมใหSประชาชน, ๙) ส0งศพ'คณากร'ผ0าท่ีรพ.มหาราชฯ คาด8มี.ค.เคล่ือนไปวัด, ๑๐) 'ปhยบุตร'เสียใจ'คณากร'ยิงตัว 

ยกผูSมีใจต้ังม่ันในยุติธรรม, ๑๑) จม.ฉบับ3ผูSพิพากษา'คณากร' น้ำตาเอ0อบอกลา'อ.กอศ.', ๑๒) 'ปhยบุตร'ช้ีผูSพิพากษายิงตัวตาย 

คือภาพสะทSอนความลSมเหลวกระบวนการยุติธรรมไทย, ๑๓) ช้ีผูSพิพากษา'คณากร'เคยตรวจจิตเวช2คร้ัง ไม0พบซึมเศรSา, ๑๔) เศรSา! 

เปhดจดหมายลาตายอีกฉบับของ'คณากร'ถึงพ่ือนผูSพิพากษารุ0นท่ี 46, ๑๕) ไทม.ไลน.ผูSพิพากษา'คณากร'ยิงตัว จุดเร่ิมตSนจนถึงจุดจบ, ๑๖) ผูSพิพากษา'คณากร'เสียชีวิตแลSว 

หลังยิงหัวใจ2คร้ังตอนภรรยาไม0อยู0, ๑๗) นศ.ธรรมศาสตร.ชุมนุมไวSอาลัย ผูSพิพากษายิงตัวเองตาย, ๑๘) ยิงตัวคาบSานเชียงใหม0สลดซ้ำผูSพิพากษา'คณากร', ๑๙) คอลัมน. 

บทบรรณาธิการข0าวสด: คณากร เพียรชนะ, ๒๐) คอลัมน. ชกไม0มีมุม: เสียงป�นเขย0าสังคม เสียงเรียกหา'รธน.40', ๒๑) คอลัมน. เสียงประชาชนปฏิรูปตำรวจ: 

เพราะระบบสอบสวนคดีอาญาลSาหลังอัยการ ผูSพิพากษา ประชาชนจึงรับกรรม, ๒๒) คณากร เพียรชนะ : ผูSพิพากษาศาลจังหวัดยะลายิงตัวเองเสียชีวิต ใน จ.เชียงใหม0, 

๒๓) คณากร เพียรชนะ : เสียงจากทนายจำเลยในคดีสุดทSายของผูSพิพากษาคณากร "อยากใหSอยู0ต0อสูSไปดSวยกัน", ๒๔) ธงชัย วินิจจะกูล สำรวจ 

“ประวัติศาสตร.กฎหมายไทย” เม่ือความม่ันคงของชาติก0อใหSเกิด “สภาวะยกเวSนจนแทบจะเป~นปกติ”, ๒๕) ธงชัย วินิจจะกูล สำรวจ “ประวัติศาสตร.กฎหมายไทย” 

เม่ือความม่ันคงของชาติก0อใหSเกิด “สภาวะยกเวSนจนแทบจะเป~นปกติ”, ๒๖) คอลัมน. เหย่ียวถลาลม: แสงสุดทSาย, ๒๗) ช็อกผูSพิพากษาคนดัง 'คุณากร'ส้ินใจ 

สลดฆ0าตัวตายคร้ังท่ี2, ๒๘) จ้ีปฏิรูปศาลยุติธรรม, ๒๙) เผาผูSพิพากษาฆ0าตัวตาย, ๓๐) คอลัมน.: อาชญากรรม: อัตวินิบาตกรรมคร้ังท่ี 2 'คณากร เพียรชนะ' ตอกย้ำ ซ้ำ-ซ้ำ 

'คืนความยุติธรรมใหSประชาชน', ๓๑) คอลัมน.: หลักศิลากลางน้ำเช่ียว: แมSซ้ือ ส.ส.เพ่ิม ก็ยังลSมไดS ส.ส.หายไป กSาวไกลก็เดินต0อ  และ  ๓๒) บทความพิเศษ: R.I.P. คณากร 

: การแสดงทัศนะ 'ควรกSาวขSามความเห็นต0างทางการเมืองและมุ0งแกSปkญหาท่ีรากเหงSา'  

๔. การเมือง ๑) 'วันนอร.' จ0อ นำเร่ือง 'อนุมัติ ซูสารอ' เสนอท่ีประชุมใหญ0พิจารณาลงโทษ, ๒) กลุ0มเยาวชนฯ จ้ีรมว.ศธ.ส่ังสถานศึกษาหยุดปhดก้ันจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ, 

๓) ปชป.ไม0จบไล0บ้ี'จุรินทร.'เร0งประชุมพรรคอุดเลือดไหล'พนิต'ย้ำไม0มีวันพายเรือใหSโจรน่ัง, ๔) 

'อันวาร.'บ้ี'จุรินทร.'เร0งเปhดประชุมใหญ0พรรคเพ่ือใหSเร่ืองจบก0อนมีกก.บห.อีกหลายคนไขก�อก!, ๕) 'อันวาร.' ช้ี หากเป~น 'จุรินทร.' จะไม0ปล0อยใหSปkญหาพรรคยืดเย้ือ 

เรียกประชุมพรรคทันที, ๖) ลูกหาบพรรคพลังประชารัฐ ถล0มพรรคประชาธิปkตย., ๗) 'อันวาร.'ปูดกก.บห.ปชป.ลาออกอีก จ้ีเปhดประชุมพรรคด0วน, ๘) ปชป.ระส่ำหนัก! 

'อันวาร.'ปูด'กก.บห.'จ0อลาออกอีกหลายคน, ๙) 'เฉลิมชัย'ย้ำ?สส.?ปชป.'อย0าแตกแถว' ยังไม0ถกพรรคปมอยู0-ถอนตัวร0วมรัฐบาล, ๑๐) จ้ีศธ.เปhดทาง'น.ร.'ทำแฟลชม็อบ, ๑๑) 

ปรากฏการณ. 'นอนเตียงเดียวกันฝkนคนละเร่ือง' จากเว็บ 'พูโลนี' ถึง 'โควิด-19' ของรัฐบาล  และ  ๑๒) ปชป.กอดมติร0วมรัฐบาล ย้ือประชุมถก'ปมถอนตัว'  

๕. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) ศรีสุวรรณชงผูSตรวจการแผ0นดินส่ังกรมศิลป�ยกเลิกห่ันเขตโบราณสถานเขายะลา, ๒) ต่ืนไปท้ังสังคมร0วมตSาน'กรมศิลป�' 
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เอ้ือทำลาย'ภาพสีโบราณ'เขายะลา, ๓) ย้ำชัดตSองฟkงเสียงประชาชนลดไม0ลดพ้ืนท่ีโบราณสถาน'เขายะลา', ๔) ภาคปชช.ระบุ 

กรณีลดพ้ืนท่ีโบราณสถานเขายะลาเพ่ืออุตสาหกรรมหิน คนไดSประโยชน.คือนายทุน, ๕) จิปาถะวัฒนธรรม/หนามยอกอก ฉ.ศุกร.13มี.ค.63, ๖) 'พ่ีศรี'ไม0ยอมหยุด! 

จ0อรSองผูSตรวจฯส่ัง'กรมศิลป�'ยกเลิกห่ันเขตโบราณสถานภาพ, ๗) รอบร้ัวเมืองใตS : 12 มีนาคม 2563, ๘) ผูSว0าฯบุกสำรวจภาพเขียนสีพันปa - 

คนยะลาเตือนอย0าสรSางเง่ือนไข, ๙) นายกอบต.ยะลา เล0าความเป~นมาภาพเขียนสีพันปa, ๑๐) คอลัมน. ข0าวส้ัน: ขSองใจกรมศิลป�แกSไขเขตโบราณสถาน, ๑๑) 

ภาพเขียนสีโบราณยะลา : นักโบราณคดีต้ังคำถามหลักฐานทางประวัติศาสตร.หรือเหมืองหิน ส่ิงใดสำคัญกว0ากัน, ๑๒) 

เปhดปมโบราณสถาน'ภาพเขียนสียะลา'พัฒนาหรือทำลาย, ๑๓) รSองผูSตรวจฯเลิกประกาศเขตภาพเขียนสี, ๑๔) ฟkงความ 2 ดSาน ห่ันเขตโบราณสถาน'เขายะลา' 

เม่ือแผลเก0าตามหลอกหลอน, ๑๕) จ้ียกเลิกลดเขตโบราณสถานยะลา, ๑๖) 'ศรีศักร'จ้ีวธ.-กรมศิลป�ยุติแกSเขตโบราณสถานยะลา, ๑๗) หนอน อ0านนัว: ประภัสสร. ชูวิเชียร 

ศิลปะกรุงธนฯ ก็ตSองมี #ภาพเขียนสีก็ตSองเซฟ, ๑๘) ส0อเอ้ือโรงโม0หิน จ้ีเอาผิด ปrองภาพเขียนสี, ๑๙) จ้ีปปช.ฟkนเอ้ือทำลายภาพล้ำค0า!  และ  ๒๐) คอลัมน.: On History: 

เขายะลาภูเขาศักด์ิสิทธ์ิรากวัฒนธรรมของความเป~นยะลา  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยTสิน ๑) ปะทะ6โจรใตSจับไดS1ร0วมบ้ึมกทม., ๒) จับโจรใตS, ๓) จู0โจมจับเปาซี สนิ แกนนำโจรใตS, ๔) 

ยะลายิงปะทะคนรSายจับไดS1, ๕) ยะลายิงปะทะคนรSายจับไดS1, ๖) สงขลายึดวัสดุประกอบระเบิด, ๗) ใตSดุล0า'อับดุลการี'แกนนำยิงรองสวป., ๘) 

ล0า'อับดุลการี'แกนใตSถล0มชุดรองสวป.เจ็บ ส.ต.อ.ลาดตระเวนดับ, ๙) จนท.กดดันปะทะโจรใตS ล0า4คนรSายอาวุธครบมือ, ๑๐) ข0าวสดท่ัวไทย: ยะลา-ปะทะแก�งป¦วนใตS, ๑๑) 

ไล0ล0า, ๑๒) ปะทะรามันรวบไดS 1 - ผูSตSองหาบ้ึมกรุงหนีรอดหวุดหวิด, ๑๓) อบรม'กลุ0มสตรีดีจริง'ช0วยแกSไฟใตS  และ  ๑๔) ปะทะสน่ันยะลา โจรใตSเหิมสูSจนท. 

รวบไดS1หนีรอด4,  

๒. กีฬา ๑) คอลัมน. จับกระแสภูมิภาค: มหกรรมแข0งนกเขาชวา, ๒) หSองเรียนบนสนามหญSา 'บูคู เอฟซี' ทีมฟุตบอลท่ีเล0นไดSทุกคน, ๓) หSองเรียนบนสนามหญSา 'บูคู 

เอฟซี' ทีมฟุตบอลท่ีเล0นไดSทุกคน, ๔) แข0งมSา  และ  ๕) เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ นราธิวาส จัด 'มหกรรมวิชาการ และกีฬาสัมพันธ.' 

เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาการและการกีฬา ใหSเด็กและเยาวชน,  

๓. การศึกษา ๑) ปk¨นสตาร.ตอัพใตS, ๒) รายงานพิเศษ: อว.เดินหนSาปk¨นยุวสตาร.ตอัพ'มุสลิม' 'เจลอาบน้ำมะลิ-แผ0นระงับกล่ินใบฝร่ัง'มาแรง  และ  ๓) รายงานพิเศษ: 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

16 

อว.เดินหนSาปk¨นยุวสตาร.ตอัพ'มุสลิม' 'เจลอาบน้ำมะลิ-แผ0นระงับกล่ินใบฝร่ัง'มาแรง,  

๔. ยาเสพติด คอลัมน. ข0าวส้ัน: ตชด.รวบท้ังผูSซ้ือ-ผูSขายยาบSาส0งดำเนินคดี  

๕. การเยียวยา ๑) ภาพข0าว: พระบาทสมเด็จพระเจSาอยู0หัว และสมเด็จพระนางเจSาฯ พระบรมราชินี, ๒) เลขาฯศาลแจงสิทธิประโยชน. เร0งมอบใหSทายาท'คณากร', ๓) 

'ในหลวง'พระราชทานพวงมาลาวางหนSาหีบศพ ตำรวจเสียชีวิต จ.นราธิวาส, ๔) ผบช.ภาค 9 เป~นประธาน รดน้ำศพ 'ส.ต.อ.บุญจรัล' ตำรวจศรีสาครเหย่ือโจรใตS  และ  ๕) 

ศาลยุติธรรมเร0งตรวจสิทธิประโยชน.ทายาท'ผูSพิพากษาคณากร',  

๖. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทT ๑) สนง.ประชาสัมพันธ.จังหวัดนราธิวาส จัดสานเสวนา'เสริมสรSางสันติสุขชายแดนใตS' คร้ังท่ี 1, ๒) คนดีไม0มีวันตาย! 

เพจดังรำลึกครบ 10 ปaการจากไป 'จ0าเพียร' วีรบุรุษแห0งเทือกเขาบูโด  และ  ๓) ครบ10ปaจ0าเพียรครอบครัวสรSางรูปปk¨นสวมเคร่ืองแบบเต็มยศ,  

๗. การช4วยเหลือประชาชน ๑) สวท.ยะลาดึงนักจัดรายการช0วยCOVID-19, ๒) ผูSว0าฯนราธิวาสประชุมคณะทำงานศูนย.EOC พรSอมวางมาตรการรับมือโควิด-19, ๓) 

ผูSว0าฯนราธิวาส ประชุมส0วนราชการจังหวัด ติดตามสถานการณ.การแพร0ระบาดโควิด-19, ๔) ปkตตานีเรียกประชุมผูSเก่ียวขSองและนายอำเภอ แจSงมาตรการปrองกัน 

COVID19, ๕) จ.นราธิวาส เร0งสรSางทีมวิทยากรครู ก. สอนทำหนSากากผSาปrองกัน COVID - 19 พรSอมขยายผลถ0ายทอดความรูSสู0 อปท., ๖) แม0ทัพภาคท่ี 4 

ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน พรSอมกำชับปrองกัน COVID19  และ  ๗) จ.นราธิวาสซSอมแผนระดับจังหวัด เป~นแบบซSอมแผนบนโต�ะ (TTX) สถานการณ.สมมุติ 

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 Covid -19,  

๘. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) ในหลวงเกลSาโปรดฯใหSผูSว0าฯจ.สงขลา เชิญดอกไมSและตะกรSาส่ิงของพระราชทาน, ๒) ในหลวงโปรดเกลSาฯใหSผูSว0าฯพัทลุง 

เชิญตะกรSาส่ิงของพระราชทาน  และ  ๓) ผูSว0าฯยะลา เชิญดอกไมSและตะกรSาส่ิงของพระราชทานมอบแก0 ร.ต.ต.ประมวล แกSวกุSง รับบาดเจ็บปะทะโจรใตS,  

๙. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี รูSตัวคนรSายแลSว! ยิงผูSช0วยผญบ.เป~นนSองอดีตผูSการปkตตานี  

๑๐. การบังคับใช*กฏหมาย ขยายเวลาประกาศสถานการณ.ฉุกเฉินพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนใตS ต0ออีก 3 เดือน  

๑๑. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) พบป¦วยโควิดรายท่ี48 ชายอังกฤษ ลุSนผลแล็บผีนSอยสาว, ๒) 'เฟซบุ�ก' ร0วมขับเคล่ือนพ้ืนท่ี ท่ีเท0าเทียมเพ่ือสตรีภาคใตS, ๓) คอลัมน.: 

รายงานพิเศษ: 80 ปa 'ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล'ส0องสังคมไทย-สังคมโลก'ล่ันยังตายไม0ไดS', ๔) เร0งแกSท่ีทำกินทับซSอน'4จว.ใตS', ๕) คอลัมน. จับข0าวเอามายำ, ๖) 

กรมศิลป�แจงโบราณสถานยะลา เหมืองหินไม0กระทบภาพเขียนสี, ๗) เร0งแกSท่ีทำกินทับซSอน'4จว.ใตS', ๘) คอลัมน. จับข0าวเอามายำ, ๙) สนพ. ลงพ้ืนท่ีภาคใตS 

เร0งสรSางความรูSชาวภูเก็ต 'สมาร.ทกริด' ภาคประชาชน, ๑๐) คอลัมน. ชีพจรท่ัวไทย, ๑๑) คอลัมน. จับกระแสภูมิภาค: บริการฉีดวัคซีน, ๑๒) คอลัมน. จับกระแสภูมิภาค: 
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บริการฉีดวัคซีน, ๑๓) คอลัมน. ชีพจรท่ัวไทย, ๑๔) เขSมด0านชายแดน, ๑๕) พม. ย้ำ 8 มีนาคม วันสตรีสากล '25 ปa ปฏิญญาปkกก่ิง : 

เสริมพลังสตรีสู0ความเสมอภาคอย0างย่ังยืน', ๑๖) 'นราธิวาส'กับความพยายาม พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย, ๑๗) สถาบันปhดทองหลังพระฯจัดเวทีประชาคมคืนขSอมูล-

รับฟkงความคิดเห็นปชช., ๑๘) ผูSว0าฯนราธิวาส ออกเย่ียมผูSสูงอายุท่ีมีอายุ 100 ปaข้ึนไป ในพ้ืนท่ี อ.ย่ีงอ และ อ.เจาะไอรSอง, ๑๙) 

สสจ.ยะลาระบุปrองกันการติดต0อใหSพยายามหลีกเล่ียงในหมู0คนจำนวนมาก, ๒๐) กอ.รมน.ภาค 4 ส0วนหนSา จัดตรวจคัดกรอง สรSางความรูSกำลังพล สูSไวรัส COVID-19  

และ  ๒๑) ผูSว0าฯนราธิวาส เปhดเวทีประชาคมคืนขSอมูลเศรษฐกิจ-สังคม ขับเคล่ือนแผนพัฒนาชนบท,  

๑๒. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) แหยงโรคใบร0วงในยางพาราลาม, ๒) จับกระแสภูมิภาค: มหกรรมแข0งนกเขาชวา, ๓) คอลัมน. จับกระแสภูมิภาค: 

มหกรรมแข0งนกเขาชวา, ๔) 'กุลิศ'ชงนายกฯเร0ง4แผนพลังงาน, ๕) 'โรงไฟฟrาชุมชน'เปhดย่ืนซองมี.ค.น้ี, ๖) ย0อยข0าวเศรษฐกิจ: แซมคัดทรัพย.NPAประมูล, ๗) 

ขับเคล่ือนเพ่ือพ้ืนท่ีท่ีเท0าเทียมFacebook ตัวช0วยสตรีภาคใตS, ๘) นราฯถ0ายทอดวิธี'คืนน้ำยางสู0ตSน', ๙) กยท.จัดโครงการ'คืนน้ำยางกลับสู0ตSน' 

ถ0ายทอดเทคโนโลยีปrองกันกำจัดโรคใบร0วงในยางพารา, ๑๐) นายกฯถกหัวหนSาส0วนราชการ ก.พลังงานแจง4นโยบายกระตุSนเศรษฐกิจฐานราก, ๑๑) 

กยท.มอบเงินจัดซ้ือเคร่ืองพ0นยาแรงดันสูงฯ สารจำกัดเช้ือราช0วยชาวสวนยางนราธิวาส, ๑๒) เฟซบุ�คยกย0องผูSประกอบการสตรีชายแดนใตSวันสตรีสากล, ๑๓) 

ปhดฉากการแข0งขัน 'นกเขาชวาเสียงอาเซียน' คร้ังท่ี 35, ๑๔) กยท. มอบเงินจัดซ้ือเคร่ืองพ0นยาแรงดันสูงฯ - สารปrองกันและจำกัดเช้ือราแก0ชาวสวนยาง จ. นราธิวาส, ๑๕) 

กยท.มอบเงินจัดซ้ีอเดรืองพ0นยาแรงดันสูง - สารปrอวกันและจำกัดเช้ีอราแก0ชาวสวนยาง จ.นราธิวาส, ๑๖) เร0งประมูลโรงไฟฟrาชุมชนเดือนน้ี 'UAC-NER-ACE-TPCH' 

ด๊ีด�าชิงเคSก 700 MW, ๑๗) 'สนธิรัตน.'เร0งโรงไฟฟrาชุมชน ดึงเงินลงทุนปkµมเศรษฐกิจฐานราก  และ  ๑๘) วิสาหกิจชุมชน กลุ0มสมุนไพรและอาหารเสริมโคกเคียน 

ร0วมใจผลิตเจลลSางมือราคาถูก,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต4อสถานการณT จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหSระดับการรับรูSเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๑.๓๓ ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๙ 

ก.พ. ๖๓ - ๖ มี.ค. ๖๓) เป~น ๐.๒๓ ในสัปดาห.น้ี ในมิติของแนวโนSมการรับรูSเชิงบวก มีแนวโนSมฯ ลดลงค0อนขSางมาก 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๗ – ๑๓ มี.ค. ๖๓ 

       ประเด็นท่ีเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตS ท่ีส่ือต0างประเทศรายงานในรอบสัปดาห.น้ีมีประเด็นท่ีหลากหลาย ท้ังประเด็นเหตุรSายรายวัน กรณีคนรSายลอบโจมตีรถยนต.

ตำรวจสายตรวจ สภ.ศรีสาคร จ.ว.น.ธ. กลางดึกคืนวันท่ี ๖ มีนาคม เป~นเหตุใหSตำรวจเสียชีวิตหน่ึงคน ไดSรับบาดเจ็บ ๒ คน  

       ส่ือมาเลเซียเผยแพร0บนความบทบาทของสตรีในการกระบวนการสันติภาพ เผยแพร0ในโอกาสวันสตรีสากล ๘ มีนาคม เรียกรSองใหSกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติภาพใน

จังหวัดชายแดนภาคใตSเพ่ิมบทบาทของสตรีในกระบวนการสรSางสันติภาพ 

       Benarnews.org รายงานข0าว ความร0วมมือระหว0างกรมสนับสนุน และ คุSมครองเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม กับ กรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม จัดอบรมใหS

ความรูSเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนใหSกับทหารท่ีเก่ียวขSอง ไดSมีความรูSความเขSาใจลดปkญหาการรSองเรียนเร่ืองละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี จชต. 

      บริษัทเดินเรือเฟอรร่ีโดยสารระหว0างเกาะลังกาวี-สตูล และ เกาะหลีเป�ะ เพ่ิมมาตรการสุขอนามัยดSวยการทำความสะอาดเรือบ0อยมากย่ิงข้ึน จากเดิมทำความสะอาด

เรือเฟอร่ีท้ังลำ ๖ เดือนหน่ึงคร้ัง 

 

๕.๑ สำนักข4าว bernama รายงานเม่ือวันท่ี ๗ มีนาคม ว4า เกิดเหตุคนร*ายใช*อาวุธป�นสงครามลอบยิงถล4มรถยนตTสายตรวจสภ.ศรีสาคร จ.นราธิวาสกลางดึกคืนวันท่ี 

๖ มีนาคม เป�นเหตุให*ตำรวจเสียชีวิต ๑ นายและได*รับบาดเจ็บ ๒ นาย ผลการตรวจท่ีเกิดเหตุพบหลักฐานคนร*ายซุ4มอยู4ในป�าข*างทางรอโจมตีรถยนตTสายตรวจ

ตำรวจ และพบปลอกกระสุนกว4า ๑๐๐ นัด ท้ังน้ีคาดว4าคนร*ายมีไม4น*อยกว4า ๑๐ คน 

 

(A policeman was killed, while two others were injured in an attack at the Si Sakhon district in Narathiwat, southern Thailand last night. 

In the midnight incident, three policemen who were patrolling in a pickup truck were shot by a group of gunmen in Kampung Sako. 

Speaking to reporters here today, Narathiwat Region Police chief Maj Gen Pol Narin Busaman said a police investigation found that members of 

the armed group hid in a forest area nearby and continuously fired shots at the police from there. 
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"Nearly 100 bullet shells were found at the scene, 

"Police believe at least 10 members of the armed group were involved in the attack," he said, adding that the suspects also set the pickup 

truck on fire before fleeing the scene. 

The two personnel who were seriously injured in the attack have been warded at the Si Sakhon Hospital.) 

ท่ีมาขSอมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1819298 

 

๕.๒ The Star ส่ือมาเลเซียเผยแพร0บทความผูSหญิงกับกระบวนการสรSางสันติภาพเน่ืองในโอกาสวันสตรีสากล ๘ มีนาคม พรSอมท้ังระบุว0า วัฒนธรรมของชาวเอเชียยอมรับ

บทบาทของผูSหญิงในกระบวนการสันติภาพอยู0แลSว โดยยก Miriam Coronel Ferrer สุภาพสตรีฟhลิปhนส.ท่ีทำหนSาท่ีประธานคณะผูSแทนเจรจาสันติภาพบนเกสะมินดาเนา

กับกล่ึมกบฏ MILF จนกระท่ังสามารถลงนามขSอตกลงสันติภาพท่ีมีช่ือว0า Bangsamoro ความสามารถในการเจรจาจนบรรลุผลสำเร็จของ Miriam เป~นประจักษ.พยานว0า 

ผูSหญิงมีศักยภาพในการเจรจาสรSางสันติภาพ 

 

(It is important that women are encouraged to be at the discussion table. Miriam Coronel Ferrer is proof of South-East Asian culture being 

accepting of women at peace discussions. She was the chairperson of the Philippine government’s peace panel for negotiations with the Moro 

Islamic Liberation Front (MILF). Although she was initially confronted with hesitancy from MILF, she was soon accepted and became the first 

woman in history to be the chief negotiator and to have signed in 2014 a peace accord with MILF. Her success has become evidence of the 

benefits of women’s participation in peacebuilding.) 
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ท่ีมาขSอมูล ; https://www.thestar.com.my/news/focus/2020/03/08/a-role-in-peacebuilding 
 
๕.๓ benarnews.org รายงานว0า กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุSมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดSลงนามความร0วมมือกับ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยกรมพระธรรมนูญ 

เพ่ือมุ0งสรSางและพัฒนากระบวนการเรียนรูSดSานสิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน โดยจะมีการจัดอบรมนายทหารพระธรรมนูญ และกำลังพลท่ีเก่ียวขSองเพ่ือเพ่ิมความเขSาใจ

ดSานสิทธิและเสรีภาพ 

นายเรืองศักด์ิ สุวารี อธิบดีกรมคุSมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดSลงนามร0วมกับ พลเอกประชาพัฒน. วัจนะรัตน. เจSากรมพระธรรมนูญ ท่ีหSองประชุมไชยานุกิจ ช้ัน 3 อาคาร

ราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ศูนย.ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เม่ือวันจันทร.ท่ี 9 มีนาคม 2563 โดยท้ังสองฝ¦ายเช่ือว0า การลงนามคร้ังน้ี จะมีผลใหSเกิดความร0วมมือระหว0างกันในอนาคต 

จดหมายข0าว กระทรวงยุติธรรม ระบุกรอบความร0วมมือไวSดังน้ีว0า 

“1. แลกเปล่ียนความรูS ขSอมูลข0าวสาร ส่ือเผยแพร0ประชาสัมพันธ.ใหSกับนายทหารเหล0าทหารพระธรรมนูญ และกำลังพลทหารท่ีเก่ียวขSอง 2. เช่ือมโยงและแลกเปล่ียนขSอมูล

ดSานสารสนเทศในการจัดกระบวนการเรียนรูSดSานสิทธิมนุษยชน 3. ร0วมจัดฝÃกอบรม และเป~นวิทยากรตามหลักสูตรและคู0มือส0งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนแก0

เจSาหนSาท่ีรัฐ (นายทหารเหล0าทหารพระธรรมนูญและกำลังพลท่ีเก่ียวขSอง) 4. ร0วมมือทางดSานวิชาการ พัฒนาหลักสูตรและคู0มือส0งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนแก0

เจSาหนSาท่ีรัฐ 5. ร0วมมือกันติดตามและประเมินผล การรายงานผล และขSอเสนอแนะ เพ่ือส0งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรูSดSานสิทธิมนุษยชน” 

ท้ังน้ี การลงนามคร้ังน้ี สืบเน่ืองจากกรมคุSมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดSหารือกับกรมพระธรรมนูญ โดยกองกฤษฎีการทหารและการต0างประเทศ เก่ียวกับการยกร0างหลักสูตร

ส0งเสริมสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน สำหรับนายทหารเหล0าทหารพระธรรมนูญ เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2562 และการพิจารณาหลักสูตรและคู0มืออบรม เม่ือวันท่ี 15 

มกราคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค.เพ่ือส0งเสริมใหSนายทหารเหล0าทหารพระธรรมนูญ และกำลังพลท่ีเก่ียวขSอง มีความรูS ความเขSาใจ เก่ียวกับสิทธิ เสรีภาพ และสิทธิ

มนุษยชน และกฎหมายท่ีเก่ียวขSอง ซ่ึงผูSผ0านการอบรมสามารถเป~นวิทยากรขยายผลใหSกับกำลังพลท่ีเก่ียวขSองไดSปฏิบัติงานตามหนSาท่ี และการใหSบริการประชาชนโดย

เป~นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน และเพ่ือใหSเกิดความร0วมมือการทำงานอย0างต0อเน่ือง จึงกำหนดใหSมีการจัดพิธีลงนามความร0วมมือของท้ังสองฝ¦าย 
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ชลิตา บัณฑุวงศ. อาจารย.ประจำคณะสังคมศาสตร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. หน่ึงในผูSท่ีถูก พล.ต.บุรินทร. แจSงความดำเนินคดีเม่ือเดือนตุลาคม 2562 กล0าวแก0เบนาร.นิวส.

ในวันน้ีว0า ปkจจุบัน คดียังอยู0ในช้ันพนักงานสอบสวน และผูSถูกกล0าวหาทุกคนไม0เคยไดSรับหมายเรียกจากเจSาหนSาท่ีตำรวจ ส0วนตนเองน้ันไม0เช่ือว0าการทำขSอตกลงดังกล0าว 

จะนำไปสู0การแกSไขปkญหา หรือลดการฟrองรSองโดยทหารต0อประชาชน 

“โครงการดังกล0าว ยังไม0เห็นรายละเอียด แต0น0าจะเป~นกระบวนการเพ่ือสรSางภาพลักษณ.ท่ีดีของพวกเขามากกว0า มากกว0าจะมาคุSมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพราะ

ท่ีผ0านมาทหารท้ังน้ันเลยท่ีไปแจSงความดำเนินคดีกับประชาชนท่ีออกมาต0อตSานรัฐบาลทหาร หรือรัฐบาลเผด็จการ ไม0คิดว0าโครงการจะเป~นผลดีท่ีจริงจังอะไรกับประชาชน 

จริง ๆ ศาลทหาร ควรจะยุบไปดSวยซ้ำ เพราะทหารทำผิดก็ควรถูกข้ึนศาลพลเรือน เหมือนกับประชาชน ก็มีแต0ทหารน่ีแหละท่ีมีศาลของตัวเอง” อ.ชลิตา กล0าวแก0เบนาร.

นิวส. 

ดSาน พ.อ.ปราโมทย. พรหมอินทร. โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส0วนหนSา กล0าวว0า การทำเอ็มโอยูคร้ังน้ี เป~นส่ิงท่ีดี 

“การทำ MOU ก็ถือว0าเป~นเร่ืองท่ีดี อย0างนSอยทำใหSเจSาหนSาท่ีรัฐไดSรูSในหลักสิทธิมนุษยชน ซ่ึงเป~นส่ิงจำเป~นตSองรูSจากเหตุการณ.ในพ้ืนท่ีสามจังหวัด ช0วงแรกๆ เราไม0มีความรูS

ในเร่ืองน้ีเลย เพราะไม0มีในหลักสูตรการเรียนของกองทัพ แต0พอเรามีบทเรียนจากสถานการณ.ในพ้ืนท่ีข้ึนมาเร่ือยๆ ทำใหSเรามีประสบการณ.เพ่ิมข้ึน และจากการทำงาน

ร0วมกับองค.กรสิทธิมนุษยชน ทำใหSเราไดSรูSถึงแนวทางการปฏิบัติ” พ.อ.ปราโมทย. กล0าวแก0เบนาร.นิวส. 

พ.อ.ปราโมทย. กล0าวอีกว0า การท่ีทาง กอ.รมน.ภาค 4 ส0วนหนSา ฟrองรSองนักสิทธิต0างๆ จะไม0เกิดข้ึน หากทุกคนทำงานอยู0บนพ้ืนฐานของความจริงใจซ่ึงกันและกัน 

 

(Thailand’s Ministry of Justice has signed with military legal officers an agreement aimed at promoting an understanding of human rights and 

related laws among members of the armed forces.   

 

Officials of the justice ministry’s Rights and Liberties Department and the military’s Judge Advocate General (JAG) signed a memorandum of 
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understanding (MOU) on Monday, about a year after military-backed parties won the March 2019 elections that, according to critics, was 

engineered to keep former junta leader Prayuth Chan-o-cha as prime minister. 

Prayuth had held the post since 2014 when he led a junta that overthrew the elected government of then-Prime Minister Yingluck Shinawatra. 

Thailand has seen more than 20 coups since the country converted from absolute to constitutional monarchy in 1932. 

“The purpose of the MOU is to promote knowledge and understanding of rights, freedom, human rights and related laws among judge 

advocates … so they can train other personnel,” said a statement released after the ceremony. 

One of those charged, Chalita Banthuwong, a professor at Kasetsart University in Bangkok, appeared to suggest that an amendment to the 2017 

junta-backed constitution might help settle the conflict, according to a video posted on YouTube and Facebook. 

Government officials accused her and the others, including Thanathorn Juangroongruangkit, the former leader of the now-defunct Future 

Forward Party, of attempting to create chaos and incite turmoil during Sept. 28, 2019, Deep South forum. Police said they are continuing their 

investigation. 

Chalita expressed skepticism about the MOU. 

“I haven’t seen the details yet but it is likely just a mere image-building effort rather than an attempt to genuinely protect people’s rights and 

freedom,” Chalita told BenarNews. “In the past it was the military who filed complaints to police against the junta-resistant citizens.” 

Col. Pramote Prom-in, spokesman for the Internal Security Operations Command-4, which covers the Deep South, hailed the agreement as a 

positive step. 
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Violence related to a separatist insurgency has led to more than 7,000 deaths since 2004 in the mainly Muslim and Malay-speaking region. 

“The MOU signing is a good thing. It makes government officials aware of human rights issues essential to the Deep South,” Pramote told 

BenarNews on Tuesday. 

“Previously we were not aware of human rights concerns because they were not in our training curriculum,” he said. “We learned on the job 

and gained experience.”) 

ท่ีมาขSอมูล ; https://www.benarnews.org/thai/news/TH-rights-military-03102020153655.html 

https://www.benarnews.org/english/news/thai/mou-signed-03102020173117.html 
 
๕.๔ สำนักข0าว bernama รายงานว0า ผูSบริหารบริษัท Ferry Line Ventures ผูSใหSบริการเรือเฟอร่ีโดยสารหลายเสSนทางจากเกาะลังกาวี รวมท้ังลังกาวี-สตูล และเกาะหลี

เป�ะ มีการปรับปรุงมาตรการสุขอนามัยดSวยการลSางทำความสะอาดถ่ีมากข้ึนเพ่ือสรSางความเช่ือม่ัน จากเดิมท่ีมีการลSางทำความสะอาด ๖ เดือนคร้ัง 

การแพร0ระบาดของไวรัสโคโรนา ทำใหSจำนวนนักท0องเท่ียวท่ีเกาะลังกาวีลดลงอย0างมาก ขณะท่ีรัฐบาลทSองถ่ินรัฐเคดาห. ยกเวSนค0าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจโรงแรมท่ี

เกาะลังกาวี เป~นเวลา ๖ เดือน นับต้ังแต0วันท่ี ๔ มีนาคม 

(A ferry operator in Langkawi has increased cleaning work of its vessels to prevent the spread of COVID-19. 

Ferry Line Ventures Sdn Bhd manager Captain Baharin Baharom said the measures were taken to boost public confidence.  

“Normally we do cleaning work every six months, however following the COVID-19 issue, we will clean our ferries more frequently 

“The ferries involved (in the cleaning) are 35 ferries on the Langkawi route, including from Satun and Koh Lipe, Thailand, besides Payar island 

(Penang), Kuala Kedah and Kuala Perlis,” he said in a press conference here today. 
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The number of tourists to Langkawi has been reportedly dropping due to the virus scare, affecting the island’s tourism and retail sector.  

To counter this, the Kedah state government has waived hotel room fees for all hotels in Langkawi for six months, beginning March 4.) 

ท่ีมาขSอมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1820461 

 

 
 
 
 


