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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๒๓ - ๒๙ ม.ีค. ๖๒ พบว>า มขี>าวเชิงบวก ๑๖๔ ข>าว จากที่ม ี

๒๓๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๒) ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกับ จชต. มขี>าวเชิงลบ ๑๕ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีม่ี ๒๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๖ - ๒๒ 

ม.ีค. ๖๒)  

          ภาพข2าวสำคญัเชิงลบ ได*แก2  

๑. เหตุร*ายรายวัน: ปWวนสงขลา! เอม็ ๑๖ ซุ>มยิงรถตำรวจ บาดเจ็บ ๑ นาย 

๒. สิทธิมนุษยชน: คนไทยเตรียมทวงสญัญารัฐบาลใหม>... แก9อาย 'สิทธิมนุษยชน'  

         ภาพข2าวสำคญัเชิงบวก ได*แก2  

๑. การพูดคุยเพ่ือสันติสุข: เหตุการณ+ความไม>สงบในชายแดนภาคใต9 เปaนปbญหาของประเทศ การแก9ปbญหาเปaนเรื่องของคนทุกคน และเปaนเรื่องของวาระแห>งชาติ 

๒. กีฬา: สมานฉันท+ ๕ จังหวัดแดนใต9 กกท.-ยะลา จัด ๙ กีฬาพื้นบ9าน 

๓. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยOสิน: ๑) 'กอ.รมน.ภาค ๔' แถลงโต9ซ9อม 'มะสุกร'ี โชว+ผลตรวจหมอช้ีเส9นเลือดสมองตีบ, ๒) 'ปbตตานี'คุมเข9มทำ แผนบึ้มบสั นร., ๓) ผู9ว>าฯ

ปbตตานี ย้ำกระบวนการรบัสมัคร อส. โปร>งใสไร9เส9นสาย และ ๔) ล>าโจรใต9ถล>ม ตร. เฝkาระวัง จยย.บอมบ+ ๙ คัน 

๔. การเมือง: ๑) ปbจจัยผลการเลือกต้ังที่ชายแดนใต9 และอนาคตจะฝากความหวังพวกเขาอย>างไร, ๒) ผลเลือกต้ัง ๒๕๖๒ ชายแดนใต9 บอกอะไรได9บ9าง, ๓) แรงงาน

ไทยในมาเลย+แห>กลับหย>อนบัตร และ ๔) เลือกต้ังชายแดนใต9คึกคัก - รปภ.เข9ม 

       จากสถานการณ+ข>าวดังที่กล>าวข9างต9น ส>งผลให9การรบัรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสปัดาห+น้ี ค>อนข9างคงที ่ คือ ๒.๙๑ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๓ - ๒๙ มี.ค. ๖๒) 

เปaน ๒.๘๗ ในสปัดาห+น้ี  

  ในส2วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต2างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๒๓ – ๒๙ มี.ค. ๖๒ ดังน้ี 

       รายงานข>าวในสื่อต>างประเทศที่มีเน้ือหาเกี่ยวข9องกบัจงัหวัดชายแดนภาคใต9 พบเฉพาะรายงานในสื่อมาเลเซีย และ benarnews.org เว็บไซต+ที่เน9นข>าวสารในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต9 และเอเชียใต9 ทั้งน้ีเน้ือหาที่รายงาน เปaนรายงานข9อเทจ็จริงทีเ่กี่ยวข9องกับค>ายกักกันเหย่ือขบวนการค9ามนุษย+ชาวมุสลมิโรฮงิญา และบงักลาเทศ ซึ่ง

เจ9าหน9าที่ทางการมาเลเซียค9นพบเมื่อเดือนพฤษภาคม ปy ๒๕๕๘ พร9อมหลุมศพมากกว>าหน่ึงร9อยศพ รายงานฉบบัน้ีช่ือ “Sold like Fish” ร>วมกันจัดทำโดยสำนักงาน
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมาเลเซีย (Suhakam) องค+กรเอกชนด9านสิทธิมนุษยชน Fortify Rights โดยค>ายกักกันเหย่ือค9ามนุษย+แห>งน้ีต้ังอยู>ที่ Wang Kelian รัฐเปอร+ลสิ

ใกล9พรมแดนไทยด9าน อ.สะเดา จ.สงขลา เปaนจุดเริม่ต9นของการสืบสวนสอบสวนขยายผล นำไปสู>การจับกมุเครอืข>ายค9ามนุษย+ข9ามชาติทั้งในประเทศไทย และมาเลเซีย แต>

ที่มาเลเซียยังไม>มกีารจับกมุลงโทษเจ9าหน9าที่รฐัแม9แต>คนเดียว 
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๒. ผลการวิเคราะหOสารสนเทศด*านการประชาสมัพันธO ประจำวันท่ี ๒๓ – ๒๙ มี.ค. ๖๒ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข2าวเชิงบวก และประเด็นข2าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๒๓ - ๒๙ มี.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก (เส9นทึบสีเขียว) ๑๖๔ ข>าว จากที่ม ี๒๓๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๒) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9น

ปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกับ จชต. (เส9นทบึสีแดง) มขี>าวเชิงลบ ๑๕ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีม่ี ๒๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๖ - ๒๒ 

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

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

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

2019-03-16 21 10 2.1 

2019-03-17 49 7 7 

2019-03-18 46 0 46 

2019-03-19 25 1 25 

2019-03-20 34 1 34 

2019-03-21 32 3 10.67 

2019-03-22 25 1 25 

 33.14 3.43 9.66 

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 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ2งเล็ง ในช2วงวันท่ี ๒๓ – ๒๙ ม.ีค. ๖๒ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช>วงวันที่ ๒๓ - ๒๙ มี.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข ๒ ข>าว จากที่ไม>มขี>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9ม

ความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ เพิม่ข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกับ จชต. ไม>มีข>าวเชิงลบในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๒) 

สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ลดลง ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> เหตุการณ+ความไม>สงบในชายแดนภาคใต9 เปaนปbญหาของประเทศ การ

แก9ปbญหาเปaนเรือ่งของคนทุกคน และเปaนเรื่องของวาระแห>งชาติ 
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๒๓ - ๒๙ มี.ค. ๖๒ มขี>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๒ ข>าว จากที่ม ี๒ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ปWวนสงขลา! เอ็ม ๑๖ ซุ>มยิงรถตำรวจ บาดเจ็บ ๑ นาย  
 
 
 
 
 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

7 

 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๒๓ - ๒๙ มี.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการเมอืงเกี่ยวกับ จชต. ๖๙ ข>าวจากที่ม ี๘๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๒ ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๘ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีม่ ี๑ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๒) ๘ ข>าวในสัปดาห+น้ี) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มี

แนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ปbจจัยผลการเลอืกต้ังที่ชายแดนใต9 และอนาคตจะฝากความหวังพวกเขาอย>างไร, ๒) ผลเลือกต้ัง ๒๕๖๒ ชายแดนใต9 

บอกอะไรได9บ9าง, ๓) แรงงานไทยในมาเลย+แห>กลับหย>อนบัตร และ ๔) เลือกต้ังชายแดนใต9คึกคัก - รปภ.เข9ม ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) เลือกต้ัง 2562 แตกต>าง-แตกแยก-

และแตกหกั???, ๒) 'วันนอร+'ปูดยับ ขรก.3 จว.ใต9รับเงินพรรคการเมอืงแจก ปชช. และ ๓) เมื่อ 'บีอาร+เอ็น' ขยายพื้นที่ก>อการร9าย รัฐบาลจะหาทางออกจาก 'ไฟใต9' อย>างไร 
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       ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยOสิน 

 
ในช>วงวันที่ ๒๓ - ๒๙ มี.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๑๕ ข>าว จากที่ม ี๑๖ ข>าวในสัปดาห+ทีแ่ล9ว (๑๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ  ค>อนข9างคงที่  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีม่ี ๕ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9ม

ฯ ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) 'กอ.รมน.ภาค ๔' แถลงโต9ซ9อม 'มะสุกร'ี โชว+ผลตรวจหมอช้ีเส9นเลือดสมองตีบ, ๒) 'ปbตตานี'คุมเข9มทำ แผนบึม้บสั นร., ๓) ผู9ว>า

ฯปbตตานี ย้ำกระบวนการรบัสมัคร อส. โปร>งใสไร9เส9นสาย และ ๔) ล>าโจรใต9ถล>ม ตร. เฝkาระวัง จยย.บอมบ+ ๙ คัน ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ไฟใต9ลุกลาม...ปbญหาเน>าหมักหมม 

รัฐบาลไร9ฝyมือ?!? กำราบบีอาร+เอ็นทำได9ดีแค>ไหน?  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๒๓ - ๒๙ มี.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๘ ข>าว จากที่ม ี๒๖ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9ม

ฯ ค>อนข9างคงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกจิฯ มขี>าวเชิงลบ ๓ ข>าว จากที่ม ี๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มี

แนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ยุทธศาสตร+เศรษฐกจิก9าวกระโดด จังหวัดชายแดนใต9, ๒) ทะเลหมอก'ไตต�ง' แลนด+มาร+กใหม>ยะลา และ ๓) คต. เผย 

การค9าชายแดน และการค9าผ>านแดน ๒ เดือน ปy ๖๒ โต ๐.๙ % มั่นใจ ปy ๖๒ โต ๑๕% ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) แล9งจัด, ๒) นโยบายอุตสาหกรรมกบักรณีศึกษาในเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ และ ๓) เร>งแก9หน้ีแก9จน โจทย+ยากรฐับาลใหม> 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันที่ ๒๓ - ๒๙ มี.ค. ๖๒ ไม>มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด จากที่มี ๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง 

ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม>มขี>าวเชิงลบ ทั้งในสปัดาห+น้ี  และในสปัดาห+ที่แล9ว (๑๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9าง

คงที่  
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๒๓ – ๒๙ มี.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสทิธิมนุษยชน ได9แก> คนไทยเตรียมทวงสญัญารัฐบาลใหม>... แก9อาย 'สิทธิมนุษยชน'  

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันที่ ๒๓ – ๒๙ มี.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารงุขวัญกําลงัพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๒๓ – ๒๙ มี.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปbญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคบัใช*กฎหมาย 

            ในช>วงวันที่ ๒๓ – ๒๙ มี.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย 
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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

เหตุร*ายรายวัน 

สิทธิมนุษยชน 

การเมือง 

การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยOสิน 

เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* 

การบำรุงขวัญกำลังพล 

วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 

การศึกษา 

การช2วยเหลือประชาชน 

กีฬา 

การยกระดับคุณภาพชีวิต 

การพูดคุยเพ่ือสันติสุข 
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ประเด็นข2าวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ๑) ปWวนสงขลา! เอ็ม16ซุ>มยิงรถตำรวจ บาดเจบ็ 1นาย  และ  ๒) ยิงถล>มรถตร.สงขลา  

๒. สิทธมินุษยชน คนไทยเตรียมทวงสัญญารัฐบาลใหม>... แก9อาย'สิทธิมนุษยชน'  

ประเด็นเชิงบวก 

๑. การเจรจาเพ่ือสันติ ๑) คอลัมน+: เดินหน9าชน: วาระ'ไฟใต9'  และ  ๒) คอลัมน+: เดินหน9าชน: วาระ'ไฟใต9',  

๒. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ทำลายแหล>งเพาะพันธุ+ยุงลาย, ๒) คอลมัน+: แรงบันดาลใจ: เขมจิรา รักถาวร แบ>งปbนช>วยสร9างสงัคมเจริญมั่นคง, ๓) คอลมัน+: เป�ดโลก

ดิจิตอล: กสทช.ใช9เน็ตชายขอบยกระดับบริการสาธารณสุข, ๔) ภาพข>าว: เป�ดโครงการ, ๕) กสทช.ร>วมสธ.เร>งให9บริการหมอทางไกล, ๖) คอลัมน+: ทัศนะจากผู9อ>าน: แนว

ทางการแก9ปbญหาความยากจน (1)  และ  ๗) คอลัมน+: ไขปbญหาเรื่องบ9าน: โอกาสดี ๆ สำหรบัชาวใต9ที่อยากมีบ9าน,  

๓. กีฬา ๑) คอลมัน+: มุมที่5, ๒) 'โรงเรียนบ9านยานิง ทมีเอ' คว9าแชมป�ว่ิง 31 ขา, ๓) คอลมัน+: ย>อยข>าวกีฬา: จัดกีฬา5จว.ชายแดนใต9, ๔) คอลัมน+: สปอร+ตออนเพจ, ๕) 

คอลัมน+: ย>อยข>าวกีฬา: ยะลาจัดปbนจกัสลีัตอาเซียน, ๖) สพล.จบัมือสมาคมปbนจกัสลีัต จัดศึกมหาลัย4ปท.ดวลที่ยะลา, ๗) สมานฉันท+5จังหวัดแดนใต9กกท.-ยะลาจัด9กีฬา

พื้นบ9าน, ๘) คอลมัน+: สังคมชัดลึก  และ  ๙) พิธีป�ดการแข>งขันกีฬาฟุตซอลภายในค>ายสิรินธร “ฟุตซอล 7 คน ครั้งที่ 1” ประจำปy 2562,  

๔. การช2วยเหลือประชาชน ๑) 'บิ๊กตู>'เป�ดงานวันน้ำโลกกระตุ9นประหยัดสู9ภัยแล9ง  และ  ๒) ฝนหลวงเฝkาติดตามสภาพอากาศ เพื่อปฏิบัติการฝนเทียมช>วยเกษตรกร,  

๕. การศึกษา ๑) ภาพข>าว: เป�ดงาน, ๒) รบ.อุดหนุนงบร.ร.เอกชนชายแดนใต9, ๓) รบ.อุดหนุนงบร.ร.เอกชนชายแดนใต9, ๔) ศธ.มอบทุนเรียนสายวิชาชีพนักเรียนโครงการ

สานฝbนการกีฬาพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต9 หวังสร9างโอกาส ลดเหลือ่มล้ำ สร9างสรรค+คุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข, ๕) สอศ.สืบสานพระราโชบายสมเด็จพระเจ9าอยู>หัว สร9าง

สุขภาพกาย-ใจ ปb£นนศ.อาชีวะเปaนคนดีมงีานทำ  และ  ๖) นายอำเภอกะพ9อ เปaนประธานเป�ดงานมหกรรมตาดีกาสัมพนัธ+ ครั้งที่ 16 ณ ตำบลปล>องหอย อำเภอกะพ9อ 

จังหวัดปbตตานี นักเรียน ผู9ปกครอง และพี่น9องประชาชน แห>เข9าร>วมงานกนัอย>างคึกคัก,  

๖. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลัมน+: สงัคมโพสต+ทเูดย+, ๒) คอลัมน+: t-trip: สุดปลายทางที่ ปbตตานี, ๓) คอลัมน+: มมุบรกิาร: เชิญชวนเข9าร>วมอบรมเตรียมความพร9อม 

ประกอบพิธีฮจัย+ ปy 2562(ฮ.ศ.1440), ๔) ต้ังผอ.มหาเถรฯ-โยก14ผอ.พศจ., ๕) กห.ต้ังกองอำนวยการร>วม พิธีบรมราชาภิเษก ชวนคนไทยใส>เสื้อสเีหลือง, ๖) คอลมัน+: 

เรื่องเก>าเล>าสนุก: ๓ เจ9าเมอืง'กลันตัน ตรังกานู ปะหงั' สร9างพระพุทธไสยาสน+! เปaนที่มาของบ>อน้ำศักด์ิสิทธ์ิบรมราชาภิเษก!!, ๗) นราธิวาส ซักซ9อมพิธีพลีกรรมตักน้ำ

ศักด์ิสิทธ์ิสำหรบัพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, ๘) ยลโฉมแสตมป�ชุดอนุรักษ+มรดกไทย'จิตรกรรมฝาผนังภาคใต9' งานวิจัย มทร.ธัญบุร,ี ๙) คอลัมน+: จาริกบ9านจารึกธรรม: 
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พระผู9ถักทอความดี ให9คนรุ>นหลงัจดจำและทำตาม พระครปูระโชติรัตนานุรักษ+ที่ข9าพเจ9ารู9จกั (๗)  และ  ๑๐) คอลมัน+: โชคดีที่มีพระ: พระสงฆ+ที่สงัคมต9องการ,  

๗. การบำรุงขวัญกำลังพล ร.10พระราชทานดอกไม9-ตะกร9าสิ่งของ แก>'สิบตำรวจธีรวัฒน+'ถูกคนร9ายลอบยิงบาดเจ็บ  

๘. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) เร>งปล>อยกู9แก9หน้ีนอกระบบ, ๒) 'พลิังกาสา' สมุนไพรพื้นถ่ินสู>เครือ่งด่ืมสุขภาพ, ๓) 'พิลังกาสา' สมุนไพรพื้นถ่ินสู>เครื่องด่ืมสุขภาพ, 

๔) สนามบินภูธรติด'ไวไฟ'ครบทุกแห>ง, ๕) เชียงใหม>จับเผาปWา-ใต9แจกน้ำพะเยาอ>วมแล9งหนักรอบ70ปy, ๖) คอลมัน+: รอยเท9านักเดินทาง: เบตง เมืองต9องมนตร+, ๗) 

คอลัมน+: ดร.แดน มองต>างแดน: ยุทธศาสตร+เศรษฐกิจก9าวกระโดด จังหวัดชายแดนใต9, ๘) คอลมัน+: รายงาน: ทะเลหมอก'ไตต�ง' แลนด+มาร+กใหม>ยะลา, ๙) คอลัมน+: 

รายงาน: ทะเลหมอก'ไต9ต�ง' แลนด+มาร+กใหม>ยะลา, ๑๐) คอลัมน+: ไทยวันน้ี: ทุเรียนปราจีน ทเุรียน GI แปลงใหญ>ของไทย, ๑๑) 'คลงั'อวดแก9หน้ีนอกระบบ, ๑๒) คอลมัน+: 

ท9องถ่ินพูด: ศรัญวิชญ+ นวลเจริญ ผญบ.ต.ตาเนาะแมเราะ กจิกรรมท>องเที่ยวในเบตง, ๑๓) เร>งปล>อยกู9คนจนแก9หน้ีนอกระบบ, ๑๔) ต้ัง 8 ศูนย+แห>งความเปaนเลิศยกระดับ

วิสาหกจิชุมชน, ๑๕) หนุนส>งออก'น้ำมันสมุนไพร'แดนใต9, ๑๖) จับเรือเวียดนามหาปลาอ>าวไทย, ๑๗) คอลัมน+: ปฏิทินท>องโลก: เป�ดโปรโมช่ันสงกรานต+, ๑๘) รายงาน

พิเศษ : สคช.จับมอื 16 ภาคีเครือข>าย Kick Off 'สานฝbนปb£นอาชีพ'ปb£นอาชีพชุมชนรอบนิคม หนุนสร9างเศรษฐกจิเพิม่รายได9ท9องถ่ิน, ๑๙) เพิ่มโอกาสให9คนหาเช9ากินค่ำ คลัง

ปูทางแก9ไขหน้ีนอกระบบ, ๒๐) 'SD Express' เมินส>งด>วนต>างชาติบุก ชูธง'ซื่อสัตย+-รวดเร็ว-ราคาเปaนธรรม', ๒๑) TPOLYขาข้ึนรพ.แห>ส>งงานดันแบ็กลอ็ก-รายได9พุ>งนิวไฮ  

และ  ๒๒) คต. เผย การค9าชายแดนและการค9าผ>านแดน 2 เดือน ปy62 โต 0.9% มั่นใจ ปy62 โต 15%,  

๙. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยOสิน ๑) สั่งสอบบิ๊กข9าราชการเอี่ยวแก´งน้ำมันเถ่ือน, ๒) ภาพข>าว: ปbดซ9อม, ๓) 'กอ.รมน.ภาค4'แถลงโต9ซ9อม'มะสกุรี'โชว+ผล

ตรวจหมอช้ีเส9นเลือดสมองตีบ, ๔) ทัพภาค4แถลงโต9ซ9อม'มะสุกร'ี ชูผลตรวจช้ีเส9นเลือดสมองตีบ, ๕) 'ปbตตานี'คุมเข9มทำแผนบึ้มบัสนร., ๖) ภาพข>าว: บึ้มบสั, ๗) ทำแผนบึ้

มรถบสัรบั-ส>งน.ร.ปy59, ๘) ผู9ว>าฯปbตตานี ย้ำกระบวนการรบัสมัครอส. โปร>งใสไร9เส9นสาย, ๙) ล>าโจรใต9ถล>มตร. เฝkาระวังจยย.บอมบ+9คัน, ๑๐) ทหารปbตตานีแจ9งกรณีถูก

กล>าวหาซ9อมผู9ต9องสงสัย ยันลื่นล9มในห9องน้ำ, ๑๑) กอ.รมน.ภาค 4 สน. ระบผุลแพทย+ช้ีผู9ต9องสงสัยคดีมั่นคง ลื่นล9มในห9องน้ำเพราะหลอดเลือดในสมองตีบเฉียบพลัน, ๑๒) 

โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 สน. ช้ีแจงทหารไม>ได9ซ9อมทรมานทำร9ายร>างกายผู9ต9องสงสัยคดีความมั่นคง ผลแพทย+ช้ีชัด ลื่นล9มในห9องน้ำเกิดจากหลอดเลือดในสมองด9านซ9ายตีบ

เฉียบพลัน, ๑๓) กอ.รมน.ภาค 4 สน. นำผู9ต9องหาในคดีความมั่นคง พื้นทีป่bตตานีทำแผนประกอบคำรับสารภาพ  และ  ๑๔) รองแม>ทัพภาคที่ 4 รบัมอบรถนิรภัย จาก

บริษัท KGBGS เพื่อใช9ปฏิบัติงานด9านความมั่นคง ใน จชต.,  

๑๐. การเมือง ๑) คอลัมน+: เด>นทั่วไทย: กกต.เผยใช9สทิธิล>วงหน9า 86.89%, ๒) ช้ีชะตาประเทศไทย เลือกต้ังครัง้ประวัติศาสตร+, ๓) แห>เลอืกต้ัง! ช้ีชะตาประเทศ, ๔) 

คอลัมน+: บทความพิเศษ(S)ELECTION'62: ปbจจัยผลการเลือกต้ังที่ชายแดนใต9 และอนาคตจะฝากความหวังพวกเขาอย>างไร, ๕) 'บิก๊ปkอม'ลั่นหลงัเลือกต้ัง ไม>มีรัฐประหาร
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แน>, ๖) ภาพข>าว: กลับใช9สทิธิ, ๗) หย>อนบัตรวันน้ีเลือกต้ัง350เขต, ๘) เพื่อไทย-พปชร.สสูี อนค.พุ>ง-ปชป.พัง, ๙) ผลคะแนนเลือกต้ังอย>างไม>เปaนทางการ, ๑๐) 'กกต.'โชว+

ผลเลือกต้ัง95%พท.ชนะพปชร., ๑๑) แฉบัตรเกิน-นับคะแนนสับสนแม9วโวย'ผิดปกติ', ๑๒) ผลเลือกต้ัง 2562 ชายแดนใต9 บอกอะไรได9บ9าง๑๓) คอลมัน+: เกษมราษฎร+: 

สรปุตารางเดินสาย'บิ๊กตู>'ปy57-62เจาะทุกภูมิภาค, ๑๔) วิเคราะห+รายเขต...11 เก9าอี้ ส.ส.ชายแดนใต9พรรคไหนเข9าวิน, ๑๕) ธนาธร : ดับไฟใต9เริม่จากผู9มอีำนาจต9องจริงใจ, 

๑๖) BRN สัง่ห9ามร>วมกจิกรรมเลือกต้ัง แรงงานไทยในมาเลย+แห>กลบัหย>อนบัตร, ๑๗) เลือกต้ังชายแดนใต9คึกคัก-รปภ.เข9ม, ๑๘) ประชาชาติ-พปชร.ครองเก9าอี้ ส.ส.

ชายแดนใต9 ปชป.พ>ายยับ!, ๑๙) เจ9าสาวปbตตานี ใช9สิทธิเลอืกต้ังก>อนเข9าพิธีส>งตัว(ภาพชุด), ๒๐) เช9าน้ี กกต.จงัหวัดทยอยส>งผลคะแนน, ๒๑) กกต.สรุปผล'สส.เขต'พท.137

ทิ้งห>าง-พปชร.ได997, ๒๒) แกนนำ-ว>าที่ ส.ส.ประชาชาติโชว+วิสัยทัศน+หลังชนะเลือกต้ัง, ๒๓) ใต9ล>างแพ9ประชาชาติ...ใต9บน-กทม. ปชป.พ>ายลุงตู>?, ๒๔) ดีเดย+เลือกต้ัง-ส>อ

เค9า คูหาแตก คาด3ทุ>มรู9ใครชนะ, ๒๕) ด>านพรหมแดนสุไหงโก-ลกคึกคัก แรงงานไทยแห>กลับเลือกต้ัง ส.ส., ๒๖) ผู9นำศาสนา-ปชชกว>า5,000คน ละหมาดฮายัตขอพรให9

ผู9สมัครพปชร.นราฯเขต2, ๒๗) สื่อต>างชาติร>วมเกาะติดการเลือกต้ังของไทย, ๒๘) คาดรู9ผลนับคะแนนเลอืกต้ังนราฯ เปaนทางการประมาณ 21.00 น.คืนน้ี>, ๒๙) ชาวยะลา

ลุ9นนับคะแนนเลือกต้ัง 'ผู9สมัครประชารัฐนำประชาธิปbตย+', ๓๐) ผลคะแนนเลือกต้ัง 2562 อย>างไม>เปaนทางการ (ภาคใต9), ๓๑) เลือกต้ัง'ปbตตานี'วุ>น ย9ายหน>วยไม>แจ9ง คาดรู9

ผล 2 ทุ>ม, ๓๒) 'บิ๊กโจ´ก'กลบับ9านสงขลา ใช9สิทธ์ิเลอืกต้ัง, ๓๓) 'ศรีวราห+'ควงลูกสาวคนสวย ใช9สิทธิกาบัตรเลอืกต้ัง, ๓๔) พ>อเมืองยะลาเตือนปชช.ใช9สิทธิอย>าทำผิดกม., 

๓๕) ชาวเบตงแห>ใช9สิทธิเลือกต้ังแต>เช9า, ๓๖) ช้ีชะตาประเทศไทย ดีเดย+เลือกต้ัง สส.เข9าสภา กกต.สั่งคุมเข9มทุกข้ันตอน, ๓๗) เป�ดเก9าอีส้.ส.77จงัหวัด!พท.นำ137ที่น่ัง-พป

ชร.ตามเปaนทีส่อง97ที่น่ัง, ๓๘) 'พปชร.'โค>น'ปชป.'ล9มแชมป�เก>ายะลา คว9าเขต1คะแนนถล>มทลาย, ๓๙) 'ดาวรุ>ง-ล9มยักษ+-แพ9ยับเยิน' ปรากฏการณ+สำคัญ'เลือกต้ัง2562', 

๔๐) รอบรั้วเมืองใต9 : 28 มีนาคม 2562, ๔๑) บิ๊กปkอมย้ำไร9ปฏิวัติ, ๔๒) เพื่อแก9ปbญหาชายแดนใต9? จงึสถาปนาแนวร>วมระบบอุปถัมภ+ใหม> โดย ศูนย+ทนายความมุสลิม, 

๔๓) ส>งเสริมคนดีปกครอง ยกพระบรมราโชวาท ร.9, ๔๔) อ.เมืองยะลา เริม่นับคะแนน หน>วยวัดตรีมิตร พลังประชารัฐ สูสี ประชาธิปbตย+, ๔๕) กกต.จงัหวัดทยอยรายงาน

ผลการนับคะแนน ส.ส.แล9ว 16 จงัหวัด, ๔๖) สรุปตารางเดินสาย'บิ๊กตู>' ปy57-62เจาะทุกภูมิภาค  และ  ๔๗) บรรยากาศการเลือกต้ังในพื้นที่จงัหวัดยะลา ประชาชนออกมา

ใช9สิทธ์ิอย>างคึกคัก,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต2อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต2อสถานการณO จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ค>อนข9างคงที่  คือ ๒.๙๑ ในสัปดาห+ที่

แล9ว (๒๓ - ๒๙ มี.ค. ๖๒) เปaน ๒.๘๗ ในสปัดาห+น้ี ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต2างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๒๓ – ๒๙ ม.ีค. ๖๒ 

    รายงานข>าวในสื่อต>างประเทศที่มเีน้ือหาเกี่ยวข9องกบัจงัหวัดชายแดนภาคใต9 พบเฉพาะรายงานในสือ่มาเลเซีย และ benarnews.org เว็บไซต+ที่เน9นข>าวสารในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต9 และเอเชียใต9 ทั้งน้ีเน้ือหาที่รายงาน เปaนรายงานข9อเทจ็จริงทีเ่กี่ยวข9องกับค>ายกักกันเหย่ือขบวนการค9ามนุษย+ชาวมุสลมิโรฮงิญา และบงักลาเทศ ซึ่ง

เจ9าหน9าที่ทางการมาเลเซียค9นพบเมื่อเดือนพฤษภาคม ปy ๒๕๕๘ พร9อมหลุมศพมากกว>าหน่ึงร9อยศพ รายงานฉบบัน้ีช่ือ “Sold like Fish” ร>วมกันจัดทำโดยสำนักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมาเลเซีย (Suhakam) องค+กรเอกชนด9านสิทธิมนุษยชน Fortify Rights โดยค>ายกักกันเหย่ือค9ามนุษย+แห>งน้ีต้ังอยู>ที่ Wang Kelian รัฐเปอร+ลสิ

ใกล9พรมแดนไทยด9าน อ.สะเดา จ.สงขลา เปaนจุดเริม่ต9นของการสืบสวนสอบสวนขยายผล นำไปสู>การจับกมุเครอืข>ายค9ามนุษย+ข9ามชาติทั้งในประเทศไทย และมาเลเซีย แต>

ที่มาเลเซียยังไม>มกีารจับกมุลงโทษเจ9าหน9าที่รฐัแม9แต>คนเดียว 

 

๕.๑ สื่อมาเลเซีย และ benarnews.org รายงานเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ว>า Suhakam และ Fortify Rights ได9เผยแพร>รายงานการสืบหาข9อเทจ็จริงเกี่ยวกบัค>ายกักกัน

เหย่ือขบวนการค9ามนุษย+ที่ Wang Kelian โดยใช9ช่ือรายงานว>า “Sold like Fish” เผยแพร>สู>สาธารณะเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ความยาว ๑๒๑ หน9า สรุปรายงานว>า ซาก

มนุษย+ในหลมุศพเปaนชาวมสุลมิโรฮิงญา และบังกลาเทศ 

พยานหลกัฐานที่ค9นพบทำให9มเีหตุผลที่มีน้ำหนักเช่ือได9ว>า มีการก>ออาชญากรรมค9ามนุษย+ข9ามชาติในมาเลเซียและประเทศไทยช>วงระหว>างปy ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 

รายงาน มีข9อสงัเกตการทำงานของเจ9าหน9าทีร่ัฐว>าอาจมพีฤติกรรมเข9าข>าย”ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม” โดยการทำลายค>ายกักกัน Wang Kelian หลงัค9นพบได9หน่ึงวัน 

ทำให9พยานหลักฐานถูกทำลาย นอกจากน้ีการขุดค9นหลมุศพก็ยังดำเนินการล>าช9า คือ เริ่มขุดค9น ๔ เดือนภายหลังค9นพบค>ายกักกนั กระทบต>อการชันสูตรหาสาเหตุการ

เสียชีวิตของเหย่ือค9ามนุษย+ 

บางตอนของรายงาน บรรยายการดำเนินคดีค9ามนุษย+ในประเทศไทยว>า มีการดำเนินคดีกับเจ9าหน9าที่รัฐด9วย แต>กลบัไม>พบการดำเนินคดีค9ามนุษย+โรฮงิญากบัเจ9าหน9าที่

มาเลเซีย 

Jerald Joseph กรรมาธิการสทิธิมนุษย+ชนมาเลเซีย กล>าวว>า ที่ชายแดนมีเจ9าหน9าทีจ่ากหลายหน>วยงาน และเปaนไปไม>ได9ที่จะมีค9ายกกักันขบวนการค9ามนุษย+ข9ามชาติที่

ชายแดนโดยที่ไม>มีเจ9าหน9าที่ของรัฐรู9เห็นเปaนใจ 

 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

18 

(The mass graves discovered at Wang Kelian near the Malaysia-Thailand border were dug by a human-trafficking syndicate, according to a 

report. 

The 121-page joint report titled “Sold Like Fish” published by the Human Rights Commission of Malaysia (Suhakam) and human rights advocacy 

group Fortify Rights indicate that the graves contained the bodies of trafficked Rohingya and Bangladeshis. 

It found that there were reasonable grounds to believe that a human trafficking syndicate had committed these crimes in Malaysia and 

Thailand from 2012 to 2015. 

The report, which focused on the Rohingya, found that there was obstruction of justice when it discovered that Malaysian authorities had 

destroyed the campsite in Wang Kelian a day after it was found. 

It said this had potentially diminished evidence that could have aided police investigations, adding that the four-month delay in exhuming 

bodies at the site had also hampered forensic specialists from identifying the cause of death. 

The Suhakam report found that the human trafficking trials that took place in Thailand had indicated that in some cases, there was direct 

involvement of Thai government authorities in the trans-national trade of Rohingya refugees. 

It added that further investigations were required to determine the extent of responsibility and involvement of Malaysian authorities in the 

trafficking of these Rohingya and Bangladeshis. 

“The border area, there are so many (government) agencies there,” Suhakam commissioner Jerald Joseph said during a panel discussion at the 

launch of the report Wednesday (March 27). 

Joseph added that it was time for Malaysia to prosecute the people involved in this human trafficking syndicate. 

“No way death camps in Malaysian soil can happen without the cooperation of some individuals or officers of that nature. 
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“There is also no way we can have death camps thriving and surviving in the border security area without some collusion happening,” he said. 

However, he added that the report did not find any collusion between the Malaysian authorities and syndicates at the border. 

Despite not finding any collusion, Joseph said money was a factor that caused the incident to happen in the first place – that is, there was no 

way that people could be moved without money being involved.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/03/27/report-finds-wang-kelian-mass-graves-dug-by-human-trafficking-syndicate/ 

https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/03/28/no-light-shed-on-wang-kelian/ 

https://www.benarnews.org/english/news/malaysian/graves-report-03272019165056.html 

๕.๒ สำนักข>าว Bernama รายงานเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม อ9างคำให9สัมภาษณ+อธิบดีกรมตรวจคนเข9าเมืองมาเลเซีย บอกว>า กำลังพิจารณาปรับปรงุมาตรการออกใบผ>านแดน

ช่ัวคราวให9กับนักท>องเที่ยวทีเ่รียกว>า Social Visit Pass เพื่อปkองกันการลักลอบเข9าไปค>ประเวณีในประเทศมาเลเซีย 

เมื่อเร็วน้ีเจ9าหน9าที่ตรวจคนเข9าเมืองเพิง่ปฏิบัติการตรวจจบัคนเข9าเมืองผิดกฏหมายสามารถจบักมุชาวต>างชาติได9 ๖๙ คน ในจำนวนน้ี ๑๙ คนเปaนผู9หญงิวัยระหว>าง ๒๓-

๓๐ ปy สัญชาติไทย เวียดนาม และลาว มีพฤติกรรมขายบรกิารทางเพศ 

(The Immigration Department may tighten procedures for issuing social visit passes in an effort to prevent foreign tourists from engaging in 

prostitution, director-general Khairul Dzaimee Daud said today. 

This is one of several proposals under consideration by the department to ensure that foreign tourists do not abuse social visit passes when in 

the country, he said. 

“They (foreign tourists) may have to undergo questioning at entry points (before the pass is issued).  
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"Nevertheless, there has to be a thorough study on this, because we do not want tourists to feel we are too strict on them,” he told reporters 

here. 

Earlier, Khairul Dzaimee led the Ops Gegar operation that resulted in the arrest of 69 foreign nationals suspected to have committed 

immigration offences at several locations in George Town and Butterworth. 

Nineteen of the foreigners were women aged between 23 and 30 who had come from Thailand, Vietnam and Laos, and had been working as 

customer service employees and offering sex services, he said. 

- Bernama) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.malaysiakini.com/news/469899 

 

 
 


