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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๑๓ - ๑๙ เม.ย. ๖๒ พบว>า มขี>าวเชิงบวก ๑๓๓ ข>าว จากที่ม ี

๑๙๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๖ - ๑๒ เม.ย. ๖๒) ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกบั จชต. (เส9นทึบสีแดง) มขี>าวเชิงลบ ๓๙ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีม่ี ๓๔ ข>าวในสัปดาห+ที่

แล9ว (๖ - ๑๒ เม.ย. ๖๒)  

         ภาพข2าวสำคญัเชิงลบ ได*แก2  

๑. กระบวนการยุติธรรม: การปVดช>องทางการแกล9งฟXองร9องหรอืแจ9งความแบบ “ยะลาโมเดล” ที่ให9อำนาจผู9เสียหายไปฟXองคดีในพื้นที่ห>างไกลโดยไม>มีเหตุผล 

๒. เหตุร*ายรายวัน: ๑) คนร9ายบุกยิง จนท.ระแงะดับคาบ9าน ลอบวางบึ้มชุดเข9าตรวจสอบ, ๒) ดักยิงตำรวจ นปพ. กระสุนทะลุเกง̀บาดเจบ็ เมียรอด แข็งใจเร>ง

เครื่องหนี, ๓) โจรใต9ซุ>มยิงผู9ช>วยผู9ใหญ>บ9านยะลา ร>างพรุน ดับคาที,่ ๔) ๒ โจรใต9เหี้ยม! ข่ีรถประกบยิง อส. ดับ กลางสะพานปeตตานี, ๕) ใต9เดือดรับสงกรานต+ จยย.บอมบ+ 

ลวงยิง-บึ้มซ้ำ ตาย ๑ เจบ็อื้อ, ๖) คนร9ายใช9เอ็ม ๗๙ ยิงถล>มโรงพักทีป่eตตานี, ๗) โหด!บุกยิงทหารพรานดับ ลวงทหารเข9าพื้นที่วางระเบิดซ้ำ และ ๘) โจรใต9ดักซุ>มยิง ชรบ. 

ดับชิงปgนศพ 

         ภาพข2าวสำคญัเชิงบวก ได*แก2  

๑. การเยียวยา: ร.๑๐ พระราชทานดอกไม9 - สิง่ของ ตร. – ชาวบ9านเจบ็เหตุ จยย.บอมบ+   

๒. เศรษฐกิจและการสร*างรายได*: ๑) ตอกเสาเข็มนิคมฯ สงขลา เม.ย. น้ี ไทย – เทศรมุจบีลงทุนเช่ือม ๓ ประเทศ และ ๒) 'หาดใหญ>มิดไนท+สงกรานต+' เริ่มต9นข้ึน

แล9วท>ามกลาง นทท.เต็มถนนเสน>หานุสรณ+  

๓. การศึกษา: ศปบ.จชต. ชูระบบจัดการ Big Data ตอบโจทย+ครบแรงงาน - อาชีพ ผ>านวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปeตตานี 

๔. การเมือง: เช็คคะแนน "ปtอปปลูาร+ โหวต" ชายแดนใต9 พรรคใหม>ครองใจคนสามจงัหวัด 

๕. ยาเสพติด:๑) กวาดล9างยาเสพติดรับสงกรานต+, ๒) สงขลา - ค9ายาไอซ+, ๓) ทหารเกณฑ+ไปประจำการจังหวัดชายแดนใต9ฉ่ีม>วงลด ๗๐%, ๔) ตร.ปส. จบั

ขบวนการค9ายาเสพติดอาศัยเทศกาลสงกรานต+ลอบขนยา, ๕) พิธีปVด ค>ายเครือข>ายจิตอาสาประชาสังคม จงัหวัดปeตตานี และ ๖) แม>ทัพภาคที่ ๔ แถลงข>าวสรุปผลการ

ปฏิบัติด9านการแก9ไขปeญหายาเสพติดรอบ ๖ เดือน ต้ังแต>เดือน ต.ค.๖๑ – ม.ีค.๖๒ 
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๖. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย[สิน: ๑) มทภ.๔ แจงผู9บรหิาร 'ปอเนาะ 'เข9ม ร.ร.ที่ทจุริต - เอี่ยวเหตุรุนแรง, ๒) ชคต.ชายแดนใต9ต้ังแล9ว ๑๖๔ ตำบล - อัตรากำลัง อส. 

๗.๒ พันนาย และ ๓) กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เชิญชวนประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต9 เปลี่ยนมาใช9ถังแก{สคอมโพสิตแทนถังเหล็ก สร9างความปลอดภัยลดเสี่ยงเหตุรุนแรง 

๗. การพูดคุยเพ่ือสันติสุข: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส>วนหน9า เดินหน9าควบคุมพื้นที่ให9ปลอดภัย แก9ไขปeญหายาเสพติด และขับเคลื่อนสภา

สันติสุขตำบล สร9างสภาวะแวดล9อมให9เอื้อต>อการพูดคุยสันติสุข 

 จากสถานการณ+ข>าวดังที่กล>าวข9างต9น ส>งผลให9การรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จาก ๒.๖ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๓ - ๑๙ เม.ย. ๖๒) เป|น 

๑.๙๗ ในสัปดาห+น้ี  

 ในส2วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต2างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๑๓ – ๑๙ เม.ย. ๖๒ ดังน้ี 

       คณะกรรมการไต>สวนอิสระเพื่อสอบสวนเหตุการณ+ค9นพบค>ายกักกันผู9อพยพชาวมสุลมิโรฮิงญา ที่ wang kelian ในรัฐเปอร+ลสิใกล9ชายแดนไทยด9าน อ.สะเดา จ.

สงขลา เมื่อป� ๒๕๕๘ เริ่มสอบสวนเจ9าหน9าที่ทีเ่กีย่วข9องกบัการดูแลความมั่นคงชายแดน ในสัปดาห+ทีผ่>านมา ซึ่งมเีจ9าหน9าที่บางคนให9การว>า ระหว>างเข9าตรวจสอบหา

พยานหลกัฐาน พบคอมพิวเตอร+โน{ตบุ9คที่มีแปXนพิมพ+ตัวอกัษรภาษาไทย ใบขับข่ีรถยนต+ประเทศไทย 

       ผู9บัญชาการตำรวจรัฐเปอร+ลิส ประสานตำรวจไทยเพื่อร>วมมือปXองกันการหลบหนีเข9าเมอืงผิดกฎหมายของชาวมุสลิมโรฮิงญา ซึ่งตำรวจรัฐเปอร+ลิสควบคุมตัวชาว

มุสลิมโรฮิงญาได9หลายกลุ>มในช>วง ๒-๓ เดือนทีผ่>านมา ล>าสดุควบคุมตัว ๓๗ คนเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ที่ชายฝe�งแห>งหน่ีงในรัฐเปอร+ลสิ พร9อมทั้งเปVดเผยว>า ตำรวจไทยกพ็บ

ชาวมุสลิมโรฮงิญา ๓๐ คนเมื่อเร็วๆน้ีขณะน้ีแล>นเรอืมุ>งหน9าเข9าน>านน้ำมาเลเซีย 

       ผู9บังคับการตำรวจท>องเที่ยวจงัหวัดสงขลาเปVดเผยกบัสื่อมาเลเซียว>า นักท>องเที่ยวมาเลเซีย ๓ คนที่เข9ารบัการรักษาตัวจากอาการสำลักควันไฟทีเ่กิดจากเพลิงไหม9

โรงแรมแห>งหน่ึงที่ด>านนอก อ.สะเดา อาการปลอดภัยพร9อมออกจากโรงพยาบาล 

       รัฐบาลท9องถ่ินรัฐเปรัค แถลงว>า ไม>สามารถเข9าแทรกแซงการจัดงานเทศกาลสงกรานต+ของชาวสยามที่ Penkalan Hulu เมืองชายแดนรัฐเปรัค ห>างจาก อ.เบตง จ.

ยะลา ประมาณ ๗ กิโลเมตร ทัง้น้ีสบืเน่ืองจากมีการต้ังกระทู9ถามจากสมาชิกสภาท9องถ่ินรฐัเปรัคจากพรรค PAS ว>าจะดำเนินการอย>างไร กรณีที่ชาวมสุลมิรู9สึกอึดอัดกับการ

จัดงานเทศกาลสงกรานต+ อย>างไรก็ตามสมาชิกสภาจากพรรค PKR พรรครัฐบาล มมีุมมองเชิงบวกว>า การจัดงานสงกรานต+ที่ Penkalan Hulu เป|นจุดดึงดูดการท>องเที่ยว

และเช่ือว>า การเปVดบริการสนามบินเบตงในป� ๒๕๖๓ จะช>วยกระตุ9นการท>องเที่ยว Penkalan Hulu ให9คึกคัก 
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๒. ผลการวิเคราะห[สารสนเทศด*านการประชาสมัพันธ[ ประจำวันท่ี ๑๓ – ๑๙ เม.ย. ๖๒ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข2าวเชิงบวก และประเด็นข2าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๑๓ - ๑๙ เม.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก (เส9นทึบสีเขียว) ๑๓๓ ข>าว จากที่ม ี๑๙๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๖ - ๑๒ เม.ย. ๖๒) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9น

ปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกับ จชต. (เส9นทบึสีแดง) มขี>าวเชิงลบ ๓๙ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีม่ ี๓๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๖ - ๑๒ 

เม.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่
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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) 

2019-04-06 19 13 1.46 

2019-04-07 35 4 8.75 

2019-04-08 27 1 27 

2019-04-09 32 2 16 

2019-04-10 34 5 6.8 

2019-04-11 32 8 4 

2019-04-12 15 1 15 

 27.71 4.86 5.7 

2019-04-13 36 13 2.77 

2019-04-14 23 7 3.29 

2019-04-15 20 2 10 

2019-04-16 18 5 3.6 

2019-04-17 13 8 1.63 

2019-04-18 12 3 4 

2019-04-19 11 1 11 

 19 5.57 3.41 

 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

5 

๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ2งเล็ง ในช2วงวันท่ี ๑๓ – ๑๙ เม.ย. ๖๒ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช>วงวันที่ ๑๓ - ๑๙ เม.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ๑ ข>าว ในสัปดาห+น้ี จากที่ไม>มีข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๖ - ๑๒ เม.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) 

มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกบั จชต. ไม>มีข>าวเชิงลบทัง้สปัดาห+น้ี และ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๖ - ๑๒ เม.ย. ๖๒) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> กองอำนวยการรกัษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส>วนหน9า เดินหน9าควบคุมพื้นที่ให9ปลอดภัย แก9ไข

ปeญหายาเสพติด และขับเคลื่อนสภาสันติสุขตำบล สร9างสภาวะแวดล9อมให9เอื้อต>อการพูดคุยสันติสุข  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๑๓ - ๑๙ เม.ย. ๖๒ มขี>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๓๓ ข>าว จากที่มี ๑๑ ข>าว ในสปัดาห+ที่แล9ว (๖ - ๑๒ เม.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

เพิ่มข้ึน ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) คนร9ายบุกยิง จนท.ระแงะดับคาบ9าน ลอบวางบึ้มชุดเข9าตรวจสอบ, ๒) ดักยิงตำรวจ นปพ. กระสุนทะลเุกง̀บาดเจ็บ เมีย

รอด แข็งใจเร>งเครื่องหนี, ๓) โจรใต9ซุ>มยิงผู9ช>วยผู9ใหญ>บ9านยะลา ร>างพรุน ดับคาที,่ ๔) ๒ โจรใต9เหี้ยม! ข่ีรถประกบยิง อส. ดับ กลางสะพานปeตตานี, ๕) ใต9เดือดรับสงกรานต+ 

จยย.บอมบ+ ลวงยิง-บึ้มซ้ำ ตาย ๑ เจบ็อื้อ, ๖) คนร9ายใช9เอม็ ๗๙ ยิงถล>มโรงพักทีป่eตตานี, ๗) โหด!บกุยิงทหารพรานดับ ลวงทหารเข9าพื้นที่วางระเบิดซ้ำ และ ๘) โจรใต9ดัก

ซุ>มยิง ชรบ. ดับชิงปgนศพ 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๑๓ - ๑๙ เม.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการเมอืงเกี่ยวกับ จชต. ๑ ข>าวจากที่ม ี๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๖ - ๑๒ เม.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มี

แนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนข>าวเชิงลบฯ ไม>มีข>าวเชิงลบในสปัดาห+น้ี จากทีม่ี ๒ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๖ - ๑๒ เม.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ภาพ

ข>าวเชิงบวก ได9แก> เช็คคะแนน "ปtอปปูลาร+ โหวต" ชายแดนใต9 พรรคใหม>ครองใจคนสามจังหวัด   
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย[สิน 

 
ในช>วงวันที่ ๑๓ - ๑๙ เม.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๑๗ ข>าว จากที่ม ี๓๓ ข>าวในสัปดาห+ทีแ่ล9ว (๖ - ๑๒ เม.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ  ลดลง  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๓ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๖ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๖ - ๑๒ เม.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง 

ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) มทภ.๔ แจงผู9บรหิาร 'ปอเนาะ 'เข9ม ร.ร.ที่ทุจริต - เอี่ยวเหตุรุนแรง, ๒) ทร.จบักุมเรือเขมรขนบุหรี่เถ่ือน, ๓) ชคต.ชายแดนใต9ต้ังแล9ว ๑๖๔

ตำบล - อัตรากำลงั อส. ๗.๒ พันนาย, ๔) เปVดผลตรวจปgนโจรใต9ยิง ๒ ตชด.ดับขณะละหมาด พบโยง ๕ คดีเหย่ือ ๔ ศพ และ ๕) กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เชิญชวนประชาชน

จังหวัดชายแดนภาคใต9 เปลี่ยนมาใช9ถังแก{สคอมโพสิตแทนถังเหล็ก สร9างความปลอดภัยลดเสี่ยงเหตุรุนแรง, ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) แม9 'บิ๊กปXอม' ประสานเสียง 'บิ๊กปู' โว

ไว9เยอะ! ยากลบปมบึ้มป�วนสตูล - พัทลงุโยงการเมือง, ๒) ตราบใดนโยบายฝ�ายมั่นคงยัง 'ปากกล9าขาสั่น' แล9วเมื่อไหร> 'ไฟใต9' จะมอด และ ๓) ดับไฟใต9...กลบกองเก>าก>อ

กองใหม> แก9ไม>จบปeญหางอกงานยากภาครัฐมัดใจมวลชนไม>อยู> 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๑๓ - ๑๙ เม.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๕ ข>าว จากที่ม ี๓๓ ข>าวในสปัดาห+ที่แล9ว (๖ - ๑๒ เม.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9ม

ฯ ค>อนข9างคงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกจิฯ ไม>มขี>าวเชิงลบในสัปดาห+น้ี จากทีม่ี ๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๖ - ๑๒ เม.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มี

แนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) งานโอทอปไทย - มาเลย+, ๒) ยะลาสนับสนุนประธานอาเซียนของไทย, ๓) ปVดทองฯ หนุนชาวสวนใต9ปลูกทุเรียน

คุณภาพ, ๔) นทท. แห>แช>เท9าบำบัดโรค ออนเซ็นบ>อน้ำร9อน 'เบตง', ๕) นักท>องเที่ยวแห>เล>นน้ำสงกรานต+สร9างรายได9เมืองยะลากว>า ๒๐ ล9านบาท และ ๖) กรมการค9า

ต>างประเทศจัด มหกรรมการค9าชายแดนใต9  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันที่ ๑๓ - ๑๙ เม.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๗ ข>าว จากทีม่ ี๙ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๖ - ๑๒ เม.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม>มีข>าวเชิงลบทั้งในสัปดาห+น้ี  และในสปัดาห+ที่แล9ว (๖ - ๑๒ เม.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9าง

คงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) กวาดล9างยาเสพติดรบัสงกรานต+, ๒) สงขลา - ค9ายาไอซ+, ๓) ทหารเกณฑ+ไปประจำการจังหวัดชายแดนใต9ฉ่ีม>วงลด ๗๐%, ๔) ตร.ปส. จับ

ขบวนการค9ายาเสพติดอาศัยเทศกาลสงกรานต+ลอบขนยา, ๕) พิธีปVด ค>ายเครือข>ายจิตอาสาประชาสังคม จงัหวัดปeตตานี และ ๖) แม>ทัพภาคที่ ๔ แถลงข>าวสรุปผลการ

ปฏิบัติด9านการแก9ไขปeญหายาเสพติดรอบ ๖ เดือน ต้ังแต>เดือน ต.ค.๖๑ – ม.ีค.๖๒ 
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

              ในช>วงวันที่ ๑๓ – ๑๙ เม.ย. ๖๒ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสทิธิมนุษยชน ได9แก> ดัชนี ‘สื่อไร9พรมแดน’ ช้ี คนข>าวเสี่ยงภัยข้ึนทั่วโลก ไทยอยู>ระดับเกือบท9าย  

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

              ในช>วงวันที่ ๑๓ – ๑๙ เม.ย. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

              ในช>วงวันที่ ๑๓ – ๑๙ เม.ย. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปeญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคบัใช*กฎหมาย 

              ในช>วงวันที่ ๑๓ – ๑๙ เม.ย. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบงัคับใช9กฎหมาย 
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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

กระบวนการยุติธรรม 

เหตุร*ายรายวัน 

สิทธิมนุษยชน 

การพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย[สิน 

วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 

ยาเสพติด 

การบำรุงขวัญกำลังพล 

การช2วยเหลือประชาชน 

การยกระดับคุณภาพชีวิต 

การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันท[ 

การเมือง 

การศึกษา 

กีฬา 

เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* 

การเยียวยา 
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ประเด็นข2าวเชิงลบ 

๑. กระบวนการยุติธรรม คอลัมน+: คนตกสทีี่อยู>อีกฝe�งหน่ึง: ถ9าคุณพูดไม>ได9ว>าไฟร9อน  

๒. เหตุร*ายรายวัน ๑) คนร9ายบุกยิงจนท.ระแงะดับคาบ9าน ลอบวางบึ้มชุดเข9าตรวจสอบ, ๒) ดักยิงตำรวจ นปพ. กระสนุทะลเุก`งบาดเจ็บ เมียรอด แข็งใจเร>งเครื่องหนี, ๓) 

ยิง-บึม้ทหารพรานดับ1เจบ็5, ๔) โจรใต9ซุ>มยิงผู9ช>วยผู9ใหญ>บ9านยะลา ร>างพรุน ดับคาที,่ ๕) ด>วน!โจรใต9ซุ>มยิงทหารพรานดับ1-ลอบกดัดักวางบึ้มบาดเจ็บอกี5นาย, ๖) 2โจร

ใต9เหี้ยม!ข่ีรถประกบยิงอส.ดับ กลางสะพานปeตตานี, ๗) 2มอืปgนข่ีจยย.ประกบยิง'อส.กะพ9อ'ดับกลางสะพาน, ๘) สองโจรใต9เหี้ยม ข่ีจยย.ประกบยิง อส.ปeตตานีตาย, ๙) รัว

30นัดถล>ม!ดับชรบ.ยะลา, ๑๐) ซุกจยย.บอมบ+! ถล>มตร.ปeตตานี, ๑๑) ภาพข>าว: จยย.บอมบ+, ๑๒) ยิงถล>มตร.สายบรุ-ีเมียรอดตาย, ๑๓) ใต9เดือดรบัสงกรานต+ จยย.บอมบ+ 

ลวงยิง-บึ้มซ้ำ ตาย 1 เจบ็อื้อ, ๑๔) จ>อยิงอส.กะพ9อตายคาสะพาน, ๑๕) ลอบบึ้มตร.เจ็บ4ชาวบ9านโดนลูกหลง!, ๑๖) ยิง-บึ้มทหารพรานดับ1เจ็บ5, ๑๗) คอลมัน+: ข>าวสั้น: 

ประกบยิง 'อส.' ดับกลางสะพาน, ๑๘) ปeตตานี จยย.บอมบ+ หวังสังหารหมู> เจ9าหน9าที่ เจบ็ 4 นาย ชาวบ9านเจ็บ 1 คน, ๑๙) คนร9ายใช9เอม็ 79 ยิงถล>มโรงพักที่ปeตตานี, ๒๐) 

โหด!บกุยิงทหารพรานดับ ลวงทหารเข9าพื้นที่วางระเบิดซ้ำ, ๒๑) โหด!บกุยิงทหารพรานดับ ลวงทหารเข9าพื้นที่วางระเบดิซ้ำ, ๒๒) กดจยย.บอม+ถล>ม'ตร.ปeตตานี'เจ็บ4, ๒๓) 

กดจยย.บอมบ+ถล>มตร.เจ็บ4 ชาวบ9าน1-ห>างโรงพัก400ม., ๒๔) โจรใต9บุกยิงทหารดับคาบ9าน ลวงผบ.ร9อยวางระเบิดเจบ็5, ๒๕) คอลมัน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: ยิงทหาร

ดับบึ้มซ้ำเจ็บ5, ๒๖) โจรใต9ลอบประกบยิง'อาสาฯ'ดับ1, ๒๗) โจรใต9ดักซุ>มยิงชรบ.ดับชิงปgนศพ  และ  ๒๘) ภาพข>าว: ซุ>มยิง  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. การเยียวยา ๑) พระราชทานสิง่ของตร.ถูกระเบิด, ๒) ภาพข>าว: พระราชทาน, ๓) ร.10พระราชทานดอกไม9-สิง่ของ ตร.-ชาวบ9านเจ็บเหตุจยย.บอมบ+  และ  ๔) ผู9ว>าฯ

นราฯเย่ียมให9กำลงัใจ5ทหารพรานเหย่ือบึ้มพร9อมมอบเงินเยียวยา,  

๒. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) คอลัมน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: งานโอทอปไทย-มาเลย+, ๒) คอลมัน+: กินอร>อยทำได9: ค่ัวกลิ้งหมปู�า บ9านรบัรอง, ๓) นำของดี3

จังหวัดแดนใต9 แลกเปลี่ยนตลาดมาเลย+, ๔) ยะลาสนับสนุนประธานอาเซียนของไทย, ๕) เล>นสงกรานต+ เย็นฉ่ำทั่วไทย, ๖) ผสมเทียมไก>เบตง รองรับความต9องการผู9บริโภค

, ๗) คอลัมน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: จับเรอืญวนลอบหาปลา, ๘) ผุด12โมเดลยกระดับเกษตรไทย, ๙) ปVดทองฯหนุนชาวสวนใต9ปลูกทเุรียนคุณภาพ, ๑๐) นทท.แห>แช>เท9า

บำบัดโรค ออนเซ็นบ>อน้ำร9อน'เบตง', ๑๑) นทท.แห>แช>เท9าบำบัดโรค ออนเซ็นบ>อน้ำร9อน'เบตง', ๑๒) จับประมงเวียดนามขโมยจบัปลาเขตไทย, ๑๓) คอลมัน+: ย>อข>าว

เศรษฐกจิ: มหกรรมค9าชายแดนใต9, ๑๔) คอลมัน+: ย>อข>าวเศรษฐกิจ: มหกรรมค9าชายแดนใต9, ๑๕) คอลัมน+: ข>าวสดทั่วไทย: สงขลา-ประมงเถ่ือน, ๑๖) นักท>องเที่ยวแห>เล>น
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น้ำสงกรานต+สร9างรายได9เมืองยะลากว>า 20 ล9านบาท, ๑๗) ล>าระทึกอ>าวไทย! จบั3เรอืประมงเวียดนามรุกน>านน้ำ ตัดสายอวนทิ้งหนี, ๑๘) ข>าวภูมิภาค : 15 เมษายน 

2562, ๑๙) ตีตลาดโลก! กษ.จ>อเปVดตัวบิก๊โปรเจกต+ ดันต9นแบบ12โมเดลเกษตรแปลงใหญ>, ๒๐) เปVดตัว12โมเดลเกษตรแปลงใหญ> พ.ค.น้ีต้ังเปXาตีตลาดโลก, ๒๑) กรมการ

ค9าต>างประเทศจัด มหกรรมการค9าชายแดนใต9, ๒๒) คอลัมน+: 'หาดใหญ>'แห>งเดียวในโลก! มนต+เสน>ห+ 'มิดไนท+สงกรานต+'  และ  ๒๓) คอลัมน+: ข>าวสั้น: ท>องเที่ยวยะลาเงิน

สะพัดกว>า 15 ล.,  

๓. กีฬา ๑) คอลมัน+: ย>อยข>าวกีฬา: ไทยเบฟหนุนอบรมโค9ชรักบี้ใต9, ๒) คอลัมน+: ย>อยข>าวกีฬา: ไทยเบฟหนุนอบรมโค9ชรักบี้ใต9๓) คอลัมน+: ฮอตนิวส+: กฤตินคว9าแชมป£หวด

อาชีพ 100 พลัส, ๔) 'ผู9ปVดทองหลงัพระ'โรงเรียนนานาชาติ'เทรลล+'กีฬาดี...วิชาเด>น, ๕) การกีฬาแห>งประเทศไทยผุด12โปรเจ็กต+ยกระดับวงการกีฬาไทยสู>ระดับโลก, ๖) 

เปVดรกับี4้จังหวัดภาคใต9, ๗) ภาพข>าว: สปอร+ตสแควร+: ตรวจเย่ียม, ๘) คอลัมน+: กีฬารอบวัน: 'อจัฉราพร'ชิง 100 พลสั  และ  ๙) สมาคมรกับี้ฯ ร>วมมอืไทยเบฟฯ-สพฐ.จัด

อบรมรักบี้ 4 จงัหวัดชายแดนใต9,  

๔. การศึกษา ๑) ศปบ.จชต. ชูระบบจัดการ Big Data ตอบโจทย+ครบแรงงาน-อาชีพ ผ>านวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปeตตานี, ๒) ศปบ.จชต.ย้ำแก9ปeญหา ประชากรวัย

เรียนนอกระบบชายแดนใต, ๓) ภาพข>าว: ส>งเสริมการอ>าน, ๔) เจ.เอส.พ.ี มอบหนังสือเพือ่น9อง สร9างโอกาสทางการศึกษาให9เยาวชนไทย  และ  ๕) ว่ิงรอบโลก ปe�นทั่วไทย 

13/04/62,  

๕. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันท[ ๑) เหลือเช่ือ! ทีสุ่ดของตุ̀น 230 ล9าน อุทาหรณ+เศรษฐี เช็กรอบคอบ...ก>อนเช่ือใจ, ๒) ขรก.ดีเด>นรายจงัหวัด (2)  และ  ๓) 

ขรก.ดีเด>นรายจงัหวัด (3),  

๖. การเมือง เช็คคะแนน "ปtอปปูลาร+ โหวต" ชายแดนใต9 พรรคใหม>ครองใจคนสามจงัหวัด  

๗. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ภาพข>าว: ศึกษาผลกระทบ, ๒) ศึกษาผลกระทบประตูน้ำกรงปVนัง, ๓) สื่อสงบ ลดอคติชายแดนใต9, ๔) คอลัมน+: อากาศวันน้ี, ๕) จิต

อาสาร>วมทำดีด9วยหัวใจปรับภูมทิัศน+ถนนสุไหงปาดี, ๖) มรภ.สงขลาเจ9าภาพถกอนุรักษ+สวล., ๗) กรมชลฯเลอืกรอบแรกกลุ>มผู9ใช9น้ำ, ๘) มรภ.สงขลาเจ9าภาพถกอนุรกัษ+

สวล., ๙) ดย.อบรมจนท.โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด รุ>น 3, ๑๐) เตือน 4 ภาคระวัง'พายุฤดูร9อน'กทม.อุณหภูมสิูงสดุ35-39องศา, ๑๑) ภาพข>าว: จ.ปeตตานี เร>งพฒันา

กำลังคน ที่เหลือในอีก 3 ป�  และ  ๑๒) กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดการประชุมการดำเนินงานด9านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล9อมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต9และ 4 

อำเภอของจงัหวัดสงขลาครั้งที่ 4 ประจำป� 2562,  

๘. การช2วยเหลือประชาชน ๑) ร.10ทรงห>วงสญูเสียอบุัติเหตุ'สงกรานต+', ๒) ภาพข>าว: รณรงค+, ๓) ลุยทำฝนหลวงทุกภาคทั่วประเทศแก9ฝุ�น-ภัยแล9ง, ๔) ทหารร>วมจิต
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อาสาต้ังจุดบริการปชช.เดินทางช>วงสงกรานต+, ๕) ปฏิบัติการได9ผล! ลุยทำ'ฝนหลวง'ทั่วประเทศ แก9แล9งพื้นที่เกษตร-เพิม่น้ำเข่ือน, ๖) ภัยแล9งขยายวงกว9างเพิ่ม5จว.! จ>อข้ึน

บินทำฝนหลวง20จว.บรรเทาแล9ง, ๗) น้ำทิพย+ชโลมใจ น้ำพระราชหฤทัย สมเด็จพระเจ9าอยู>หัว  และ  ๘) ในหลวงรบัสัง่ ลดอุบัติเหตุ ดูแลประชาชน,  

๙. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) ภาพข>าว: ร.10ทรงมอบสิ่งของให9ทหารพราน, ๒) ร.10พระราชทานดอกไม9และตะกร9าสิง่ของ แก>กำลงัพลบาดเจ็บเหตุคนร9ายซุ>มยิง  และ  

๓) แม>ทัพภาคที่ 4 เย่ียมให9กำลังใจ ตชด.ที่ได9รับบาดเจบ็จากเหตุปะทะสะบ9าย9อย,  

๑๐. ยาเสพติด ๑) กวาดล9างยาเสพติดรับสงกรานต+, ๒) กวาดล9างขนยาพิสดารรบัสงกรานต+, ๓) คอลมัน+: ข>าวสดทั่วไทย: สงขลา-ค9ายาไอซ+, ๔) ทหารเกณฑ+ไปประจำการ

จังหวัดชายแดนใต9ฉ่ีม>วงลด70%, ๕) คอลัมน+: สกู{ปเด็ดอาชญากรรม: ตร.ปส.จบัขบวนการค9ายาเสพติดอาศัยเทศกาลสงกรานต+ลอบขนยา, ๖) พิธีปVด ค>ายเครือข>ายจิต

อาสาประชาสงัคม จังหวัดปeตตานี  และ  ๗) แม>ทัพภาคที่ 4 แถลงข>าวสรุปผลการปฏิบัติด9านการแก9ไขปeญหายาเสพติดรอบ 6 เดือน ต้ังแต>เดือน ต.ค. 61 – ม.ีค. 62,  

๑๑. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลมัน+: คัดข>าวกรองคน, ๒) 'รถไฟ'สายใต9คึกคักคนแห>จองเพียบ, ๓) คอลมัน+: คัดข>าวกรองคน, ๔) ยะลาสนับสนุนประธานอาเซียนของ

ไทย, ๕) อนุรักษ+ เมอืงเก>า รักษาจิตวิญญาณความเป|นไทย, ๖) อนุรักษ+'เมืองเก>า'รักษาจิตวิญญาณความเป|นไทย, ๗) ร.10พระราชทานรางวัล อัญเชิญคัมภีร+อัลกรุอาน, ๘) 

ภาพข>าว: สมเด็จพระเจ9าอยู>หัว, ๙) ศาลเจ9าแม>มาผ>อเมืองยะลาจัดงานสมโภชแห>พระลุยไฟ, ๑๐) สงกรานต+ชายแดนใต9 เล>นน้ำอย>างประหยัด (ภาพชุด), ๑๑) คอลัมน+: ข>าว

สดทั่วไทย: หาดใหญ>-ล9วงเป¥าหนุ>มมาเลย+, ๑๒) 'สลีม-ข9าวสาร'สาดน้ำสงกรานต+ชุ>มฉ่ำ, ๑๓) จากเบตงถึงถนนข9าวยำ บนัทึกสงกรานต+สุดล้ำที่ชายแดนใต9, ๑๔) ฐนพงศ+ ลอื

ขจรชัย: 110 ป�สนธิสัญญาอังกฤษ-สยาม ประวัติศาสตร+แบบไม>ชาตินิยม, ๑๕) สงกรานต+ นราธิวาส ปVดถนนน้ำบูดู ให9นักท>องเที่ยวไทยต>างชาติเล>นสาดน้ำ, ๑๖) สาด

สงกรานต+ ครึกครืน้ทั่วไทย ข9าวสาร สยาม สลีม นักท>องเที่ยวแน>น, ๑๗) ผู9บงัคับการกรมทหารราบที่ 153 เป|นประธานพิธีแห>ผ9าห>มพระบรมธาตุ เททองหล>อพระรูป

เหมอืนบรูพาจารย+ ณ วัดมุจลินทวาป�วิหาร, ๑๘) อบต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา จัดงาน “มหกรรมส>งเสริมศาสนาวัฒนธรรมตำบลกายูบอเกาะ” ครัง้ที่ 2 มุ>ง

ขับเคลื่อนการพฒันาชุมชนในระดับตำบล, ๑๙) กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร>วมกบั เครือข>ายมวลชนในพื้นที่ จัดกจิกรรมเวทีความร>วมมือสร9างสันติสุข สร9างความเข9าใจ ร>วม

พัฒนาพื้นที่ จชต., ๒๐) หน>วยเฉพาะกจิยะลาจัดกจิกรรม “วันกตัญ¦ู” รดน้ำดำหัวขอพรผู9สูงอายุ เทศกาลวันสงกรานต+ ประจำป� 2562, ๒๑) หน>วยเฉพาะกิจยะลาจัด

กิจกรรม “วันกตัญ¦ู” รดน้ำดำหัวขอพรผู9สูงอายุ เทศกาลวันสงกรานต+ ประจำป� 2562, ๒๒) กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดพธีิสรงน้ำพระพทุธรูป รดน้ำขอพรแม>ทัพภาคที่ 4 

เน่ืองในเทศกาลสงกรานต+ ป� 2562  และ  ๒๓) รองผู9ว>าราชการจงัหวัดยะลา เปVดงานสมโภช - แห>พระลุยไฟ ศาลเจ9าแม>มาผ>อแบหอ ประจำป� 2562,  

๑๒. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย[สิน ๑) คอลัมน+: เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร, ๒) 'มทภ.4'แจงผู9บรหิาร'ปอเนาะ'เข9มร.ร.ที่ทจุริต-เอี่ยวเหตุรุนแรง, ๓) ทร.

จับกมุเรือเขมรขนบหุรีเ่ถ่ือน, ๔) จชต.เร>งบรรจุชุดคุ9มครองตำบล, ๕) ชคต.ชายแดนใต9ต้ังแล9ว 164 ตำบล - อัตรากำลงั อส. 7.2 พันนาย, ๖) ล็อตใหญ>! ทรภ.2จับ'บหุรี่
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เถ่ือน'ลอบขนทางเรือ เต็มลำ3,000ลังมลูค>า135ล9าน, ๗) เปVดผลตรวจปgนโจรใต9ยิง 2 ตชด.ดับขณะละหมาด พบโยง5คดีเหย่ือ4ศพ, ๘) ทร.จับเรือเขมรติดธงไทย ลอบขน

บุหรี่เถ่ือน ค>ากว>า 135 ล9าน, ๙) ผู9แทนพิเศษฯประชุมจัดชุดคุ9มครองพื้นที่ จชต. วางกำลัง 7,120 นาย, ๑๐) ผู9แทนพิเศษฯ จัดชุดคุ9มครองตำบล จชต. หวังสร9าง ปชช.มี

ส>วนร>วมชุมชน, ๑๑) ภาพข>าว: เข9มความปลอดภัย, ๑๒) แม>ทัพภาคที่ 4 เป|นประธานการประชุมพบปะประธานสภาสนัติสุขตำบล ประจำป� 2562 เพือ่ช้ีแจงแนวทางการ

ดำเนินงานและนโยบายทีส่ำคัญของกองอำนวยการรกัษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส>วนหน9า, ๑๓) กองอำนวยการรกัษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส>วนหน9า เชิญชวน

ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต9 เปลี่ยนมาใช9ถังแก{สคอมโพสิตแทนถังเหล็ก สร9างความปลอดภัยลดเสี่ยงเหตุรุนแรง, ๑๔) แม>ทพัภาคที่ 4 ตรวจเย่ียมหน>วยตรวจเลือก

ทหารกองเกินเข9ากองประจำการ ประจำป� 2562 ในพื้นทีจ่ังหวัดนครศรีธรรมราช  และ  ๑๕) ผู9แทนพเิศษของรัฐบาลติดตามความก9าวหน9าในการจัดต้ังชุดคุ9มครองตำบล

ในจังหวัดชายแดนภาคใต9 ตามยุทธศาสตร+ประชาชนมสี>วนร>วมการสร9างความเข9มแข็งให9กบัชุมชน,  

๑๓. การเจรจาเพ่ือสันติ กองอำนวยการรกัษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส>วนหน9า เดินหน9าควบคุมพื้นที่ให9ปลอดภัย แก9ไขปeญหายาเสพติด และขับเคลือ่นสภาสันติสุข

ตำบล สร9างสภาวะแวดล9อมให9เอื้อต>อการพูดคุยสันติสุข  

๑๔. สิทธิมนุษยชน 'ประยุทธ+' ยันเก็บ DNA ทหารเกณฑ+ เพื่อเป|นฐานข9อมูลความมั่นคง ย้ำไม>ละเมิดสทิธ์ิ  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต2อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต2อสถานการณ[ จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จาก ๒.๖ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๑๓ - 

๑๙ เม.ย. ๖๒) เป|น ๑.๙๗ ในสัปดาห+น้ี ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต2างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๑๓ – ๑๙ เม.ย. ๖๒ 
 
       คณะกรรมการไต>สวนอิสระเพื่อสอบสวนเหตุการณ+ค9นพบค>ายกักกันผู9อพยพชาวมสุลมิโรฮิงญา ที่ wang kelian ในรัฐเปอร+ลสิใกล9ชายแดนไทยด9าน อ.สะเดา จ.

สงขลา เมื่อป� ๒๕๕๘ เริ่มสอบสวนเจ9าหน9าที่ที่เกี่ยวข9องกบัการดูแลความมั่นคงชายแดน ในสัปดาห+ทีผ่>านมา ซึ่งมเีจ9าหน9าที่บางคนให9การว>า ระหว>างเข9าตรวจสอบหา

พยานหลกัฐาน พบคอมพิวเตอร+โน{ตบุ9คที่มีแปXนพิมพ+ตัวอกัษรภาษาไทย ใบขับข่ีรถยนต+ประเทศไทย 

       ผู9บัญชาการตำรวจรัฐเปอร+ลิส ประสานตำรวจไทยเพื่อร>วมมือปXองกันการหลบหนีเข9าเมอืงผิดกฎหมายของชาวมุสลิมโรฮิงญา ซึ่งตำรวจรัฐเปอร+ลิสควบคุมตัวชาว

มุสลิมโรฮิงญาได9หลายกลุ>มในช>วง ๒-๓ เดือนทีผ่>านมา ล>าสดุควบคุมตัว ๓๗ คนเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ที่ชายฝe�งแห>งหน่ีงในรัฐเปอร+ลสิ พร9อมทั้งเปVดเผยว>า ตำรวจไทยกพ็บ

ชาวมุสลิมโรฮงิญา ๓๐ คนเมื่อเร็วๆน้ีขณะน้ีแล>นเรอืมุ>งหน9าเข9าน>านน้ำมาเลเซีย 

       ผู9บังคับการตำรวจท>องเที่ยวจงัหวัดสงขลาเปVดเผยกบัสื่อมาเลเซียว>า นักท>องเที่ยวมาเลเซีย ๓ คนที่เข9ารบัการรักษาตัวจากอาการสำลักควันไฟทีเ่กิดจากเพลิงไหม9

โรงแรมแห>งหน่ึงที่ด>านนอก อ.สะเดา อาการปลอดภัยพร9อมออกจากโรงพยาบาล 

       รัฐบาลท9องถ่ินรัฐเปรัค แถลงว>า ไม>สามารถเข9าแทรกแซงการจัดงานเทศกาลสงกรานต+ของชาวสยามที่ Penkalan Hulu เมืองชายแดนรัฐเปรัค ห>างจาก อ.เบตง จ.

ยะลา ประมาณ ๗ กิโลเมตร ทัง้น้ีสบืเน่ืองจากมีการต้ังกระทู9ถามจากสมาชิกสภาท9องถ่ินรฐัเปรัคจากพรรค PAS ว>าจะดำเนินการอย>างไร กรณีที่ชาวมสุลมิรู9สึกอึดอัดกับการ

จัดงานเทศกาลสงกรานต+ อย>างไรก็ตามสมาชิกสภาจากพรรค PKR พรรครัฐบาล มมีุมมองเชิงบวกว>า การจัดงานสงกรานต+ที่ Penkalan Hulu เป|นจุดดึงดูดการท>องเที่ยว

และเช่ือว>า การเปVดบริการสนามบินเบตงในป� ๒๕๖๓ จะช>วยกระตุ9นการท>องเที่ยว Penkalan Hulu ให9คึกคัก 

 

๕.๑ คณะกรรมการไต>สวนอสิระคดีค>ายกักกันผู9อพยพชาวมสุลมิโรฮงิญาที่ถูกค9นพบพร9อมหลุมฝeงศพหมู>กว>าร9อยศพที่ Wang Kelian รัฐเปรัค เมื่อป� ๒๕๕๘ เริ่ม

กระบวนการสอบสวนผู9เกี่ยวข9องและพยานผู9เห็นเหตุการณ+ โดยเมื่อสัปดาห+ที่แล9วสอบสวนไป ๖ คน รวมทั้ง Mat Tan เจ9าหน9าทีห่น>วยปฏิบัติการกองพันที่ ๓ ที่ดูแล

รับผิดชอบพื้นที่ชายแดนด9าน Wang Kelian ให9การว>า เขาและเจ9าหน9าที่จากกองพันที่ ๓ ได9เดินทางเข9าตรวจสอบค>ายกกักันภายหลงัพบเบาะแสฟองผงซักฟอกในลำธาร 

จึงตามแกะรอยตามลำน้ำไปจนพบค>ายกกักัน ที่มรี9านค9า และหอสังเกตุการณ+พร9อมกับคนดูต9นทางซึ่งเขาเช่ือว>าเป|นคนไทย แต>ไม>พบผู9หลบหนีเข9าเมืองผิดกฏหมาย 

นอกจากน้ียังได9ยินเสียงเครื่องกำเนิดไฟฟXา ซึ่งตอนน้ันเขาคิดว>าค>ายแห>งน้ันเป|นแหล>งผลิตยาเสพติด นอจากน้ียังพบเอกสารซึง่เช่ือว>าเป|นใบขับข่ีรถยนต+ของประเทศไทย 
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Mat said they then saw a “shop”, structures resembling watchtowers and the camps. 

“I also saw a man, believe to be a Thai, inside one of the towers. At this time, I didn't see any of the illegal immigrants. But I heard noises from 

a generator... I think they were producing drugs at the camp,” he said. 

Mat said he and Yusof then returned to their Wang Kelian post and briefed their superior on the discovery. 

“At about 2pm, we went back to the location, this time in a team of 10. I led the team to the location. 

“Soon I arrived at the scene. I heard the same woman whom we saw washing clothes in the morning, shouting ‘Polis sampai’,” he said. 

Mat said he had also seized a document, believed to be a Thai driving licence, a notebook, a VCD and a mobile phone. 

ที่มาข9อมลู ; https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2019/04/480321/lookout-may-have-been-tipped-police-presence-wang-kelian-rci-told 

 

๕.๑.๑ รายงานข>าวอีกช้ินของ New Straits Times ทีเ่ผยแพร>เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ให9ข9อมลูการสอบสวนเพิ่มเติมว>า 

Mat Tan ได9ให9ข9อมลูกับคณะกรรมการไต>สวนอิสระด9วยว>า ในที่เกิดเหตุที่ค>ายกักกัน เจ9าหน9าที่ได9พบหลักฐานสำคัญอีกช้ินคือ คอมพิวเตอร+โน{ตบุ9คทีม่ีแปXนพมิพ+ตัวอักษร

ภาษาไทย 

Earlier, he told the RCI that he had received the seized items — a notebook which had Thai writing scribbled in it, a Nokia handphone, three 

SIM cards, a VCD player with CDs and a Thai driving licence — from Corporal Mat Ten, the first witness in the inquiry, who was one of the 10 

GOF personnel who entered the camp on Jan 19, 2015. 

ที่มาข9อมลู ; https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2019/04/480402/wang-kelian-rci-gof-platoon-commander-admits-not-following-sop 
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๕.๒ สำนักข>าว bernama ของทางการมาเลเซีย รายงานอ9างคำให9สัมภาษณ+ของดาโต{ะนูร+ มูชา โมฮัมหมัด ผู9บัญชาการตำรวจรัฐเปอร+ลิส จะมีการประสานการทำงาน

ร>วมกับตำรวจไทยเพื่อจัดการกบัปeญหาการลักลอบเข9าเมืองตามชายฝe�ง เน่ืองจากคาดว>าจะมีการลักลอบเข9าเมืองผิดกฏหมายเกิดข้ึนอีก  

ก>อนหน9าน้ีตำรวจรัฐเปอร+ลิสเพิ่งควบคุมตัวชาวมุสลิมโรฮิงญา ๓๗ คนที่ชายฝe�งแห>งหน่ึงเมื่อวันที่ ๘ เมษายน 

ดาโต{ะนูร+ บอกว>า ก>อนหน9าน้ีเจ9าหน9าที่ไทยก็พบผู9อพยพเข9าเมืองผิดกฏหมายจำนวน ๓๐ คนในน>านน้ำสากล และเช่ือว>าผู9อพยพกลุ>มน้ีมุ>งหน9าแล>นเรือเข9าน>านน้ำมาเลเซีย 

 

(The police will work with Thailand’s security agencies to address the landing of illegal immigrants at the Perlis coastal areas, says Perlis police 

chief Datuk Noor Mushar Mohamad. 

He said such cases were likely to recur despite efforts implemented by the security forces including the recent arrest of illegal immigrants on 

April 8. 

“Thai authorities have detected about 30 illegal immigrants at the international waters, believed to be heading towards Malaysian waters,” he 

told reporters after the Perlis police contingent blood donation drive here today. 

Also present were his deputy ACP Md Zamri Mat Zanu. 

Earlier this month, authorities detained 37 Rohingya refugees when they landed on a Perlis beach here.) 

ที่มาข9อมลู ; http://bernama.com/en/news.php?id=1717192 

 

๕.๓ สื่อมาเลเซียรายงานเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ว>า นักท>องเที่ยวมาเลเซีย ๓ คนที่เข9ารบัการรักษาตัวที่โรงพยาบาลหาดใหญ>เน่ืองจากสำลักควันไฟจากเหตุเพลิงไหม9โรงแรม

แห>งหน่ึงที่ด>านนอก อ.สะเดา ช>วงใกล9เทศกาลสงกรานต+ อาการปลอดภัยไม>ต>องใช9เครื่องช>วยหายใจแล9ว และคาดว>าจะออกจากโรงพยาบาลได9ภายในสองวัน 

ขณะเกิดเหตุมีนักท>องเที่ยวชาวมาเลเซียพักอยู>ที่โรงแรมทีเ่กดิเหตุเพลงิไหม9ทั้งหมด ๑๕ คน ที่เดินทางเข9ามาเที่ยวในเทศกาลสงกรานต+ 

 

(Three Malaysians are still receiving treatment at the Hatyai Hospital following a fire incident at a hotel in Sadao, near here, on Friday. 
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Songkhla Provincial Tourism Police chief Pol. Col. Dr Sannya Niampradit said the three victims, aged between 61 and 54, including a couple, 

were believed to have inhaled heavy smoke during the incident. 

"All the victims are in stable condition and no longer require respiratory equipment. 

"They are expected to be allowed back home within two days," Dr Sannya told Bernama. 

A total of 15 Malaysians were reportedly involved in the incident which occurred at 8.25am. 

It was reported that the Malaysians, who were there to celebrate the Songkran festival, were sleeping when the fire began to spread on the 

ground floor of the hotel. 

The hotel management tried to get all the tenants to leave the building, but some were trapped on the upper floors. 

Witnesses said thick smoke caused the guests to clamber out through balconies and windows. – Bernama) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.nst.com.my/news/nation/2019/04/480501/songkhla-hotel-fire-3-malaysians-still-hospital 

 

๕.๔ สื่อมาเลเซียหลายแห>งรายงานว>า สมาชิกสภาท9องถ่ินรฐัเปรัคจากพรรค PAS ต้ังกระทู9ถามรฐับาลท9องถ่ินเกี่ยวกบัความอึดอัดของชาวมุสลมิต>อการจัดงานเทศกาล 

สงกรานต+ที่ Penkalan Hulu ว>าจะดำเนินการอย>างไร ซึ่งรฐับาลท9องถ่ินรฐัเปรัค ตอบว>า ไม>สามารถเข9าไปแทรกแซงการจัดงานสงกรานต+ทีจ่ัดโดยชุมชนคนเช้ือสายสยาม

ได9 ทั้งน้ีประธานกรรมาธิการการท>องเที่ยว ศิลปะและวัฒนธรรม แถลงในสภาว>า การสาดน้ำในเทศกาลสงกรานต+เป|นประเพณีที่มเีอกลักษณ+และเป|นจุดดึงดุดนักท>องเทีย่ว 

ทางด9านสมาชิกสภาจากพรรค PKR อภิปรายเชิงบวกต>อเทสกาลสงกรานต+ว>าเป|นจุดขายทางการทาอเที่ยวทีส่ำคัญ และ Penkalan Hulu จะได9รบัผลเชิงบวกจากการเปVด

บริการสนามบินเบตงในป� ๒๕๖๓ จะทำให9มีนักท>องเที่ยวเข9ามาที่ Penkalan Hulu มากข้ึน 

(The Perak government cannot meddle with the Songkran Festival as it is an annual celebration organised by the Siamese community in 

Pengkalan Hulu, the State Legislative Assembly was told today. 
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State tourism, arts and culture committee chairperson Tan Kar Hing said the water festival is a unique culture, and one of the tourist attractions 

in the area bordering Betong in Yala province, southern Thailand. 

"The state government will try to monitor or minimise any matter or element (in relation to Songkran Festival) which is sensitive or can spark 

dissatisfaction,” he said when replying to a supplementary question from Razman Zakaria (PAS-Semanggol). 

Razman had asked what steps the state government could take with regard to the Songkran Festival, which caused unease among the Muslim 

community, as it is said to touch on issues of faith. 

Those participating in the Songkran Festival will splash each other with water as the Siamese community regards it as a way of ushering in the 

new year. 

Tan (PKR-Simpang Pulai) also said the Betong airport, which will begin operations next year, is expected to have a positive impact on Pengkalan 

Hulu, including boosting foreign tourist arrivals.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.malaysiakini.com/news/472721 

https://www.malaymail.com/news/malaysia/2019/04/18/perak-exco-says-hands-tied-on-songkran-festival-in-pengkalan-hulu/1744486 

http://bernama.com/en/news.php?id=1717661 
 


