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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๖ - ๑๒ เม.ย. ๖๒ พบว>า มขี>าวเชิงบวก ๑๙๔ ข>าว จากที่ม ี๑๖๕ 

ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๓๐ ม.ีค. ๖๒ - ๕ เม.ย. ๖๒) ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกบั จชต. มขี>าวเชิงลบ ๓๔ ข>าวในสปัดาห+น้ี จากที่ม ี๕๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๓๐ มี.ค. 

๖๒ - ๕ เม.ย. ๖๒)  

          ภาพข2าวสำคญัเชิงลบ ได*แก2  

๑. เหตุร*ายรายวัน: ๑) คนร9ายลอบยิง อส. อ.สายบรุีดับ ขณะข่ี จยย. กลับบ9านพัก และ ๒) ยิงดับ ๒ ตชด. ฝYายข>าวคามัสยิดธารโต ยะลา  

๒. สิทธิมนุษยชน: ผสานวัฒนธรรม' ร9อง จนท.ยุติ และทำลายตัวอย>าง DNA ที่เก็บจากผู9เข9าเกณฑ+ทหารในพื้นที่ชายแดนใต9 

๓. ทุจริตคอรัปชั่น: ไทยนิยม (ไม>) ย่ังยืน ถังประปาหมู>บ9านกลายเปfนสสุาน 

         ภาพข2าวสำคญัเชิงบวก ได*แก2  

๑. การศึกษา: สช.ต้ัง กก.๓๖ ชุดปูพรมตรวจการใช9เงินอุดหนุนเด็กใต9 

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. ยาเสพติด: ๑) กอ.รมน.ภาค ๔ รายงานผลการปฏิบัติงานเดินหน9าแก9ปkญหายาเสพติดในห9วง (๑ พ.ย. - ๒ เม.ย.๖๒), ๔) หนุ>มมาเลเซีย ทำช>องลับในรถซุกกัญชา 

และ ๕) ฝYายกิจการพลเรือน ศูนย+ปฏิบัติการกองทัพบก ร>วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ จัดกจิกรรมค>ายเครือข>ายจิตอาสาประชาสังคมจังหวัดปkตตานี สร9างเครือข>ายขับเคลื่อน

งานแก9ไขปkญหายาเสพติดในพื้นที ่

๔. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยXสิน: ๑) รวบผู9ต9องสงสัยยิง ๒ ตร. คามัสยิด - ปnนฆ>าพ>อค9าซื้อน้ำยางก>อเหตุ ๑๔ คดี, ๒) แม>ทัพภาค ๔ ย้ำทหารเกาะติด

มวลชน, ๓) รวบนายหน9าค9าแรงงานพม>าเถ่ือน พบเอี่ยวแกpงอาชญากรรมข9ามชาติ, และ ๔) แม>ทพัภาคที่ ๔ เปqดการฝrกเพิ่มประสทิธิภาพหัวหน9าชุดปฏิบัติการจรยุทธ+ 

 จากสถานการณ+ข>าวดังที่กล>าวข9างต9น ส>งผลให9การรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี  เพิม่ข้ึน จาก ๑.๘๙ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๖ - ๑๒ เม.ย. ๖๒) 

เปfน ๒.๖ ในสัปดาห+น้ี  
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 ในส2วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต2างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๖ – ๑๒ เม.ย. ๖๒ ดังน้ี 

       เหตุไฟไหม9โรงแรมที่ด>านนอก อ.สะเดา จ.สงขลา ช>วงเช9าวันศุกร+ที่ ๑๒ เมษายน เปfนเหตุให9นักท>องเที่ยวชาวมาเลเซีย ๘ คนได9รับบาดเจ็บจากอาการสำลักควันถูกนำ

ตัวส>งโรงพยาบาล เปfนประเด็นเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9ที่สื่อมาเลเซีย รายงานข>าวมากทีสุ่ด  

       ประเด็นข>าวทีส่ื่อมาเลเซีย รายงานมากเปfนลำดับที่ ๒ คือ ตำรวจสงขลานำกำลังเข9าจบักุมชายขับรถบรรทกุผลไม9ชาวมาเลเซีย ที่บ9านพักย>านควนลงั อ.หาดใหญ> 

ภายหลังได9รบัแจ9งจากสายข>าวว>า ชาวชาวปvนังคนน้ีกำลังเตียมลักลอบขนกัญชาน้ำหนัก ๖๔ กิโลกรัมไปยังประเทศมาเลเซีย ผู9ต9องหาให9การรบัสารภาพว>า รับจ9างขนกญัชา

ครั้งน้ีเปfนครั้งที่ ๕ แต>ละครั้งได9ค>าจ9าง ๓๐,๐๐๐ บาท 

       สำนักข>าวระหว>างประเทศ Reuters และ AFP รายงานข>าวเจ9าหน9าทีม่าเลเซียควบคุมตัวผู9หลบหนีเข9าเมืองชาวมสุลิมโรฮิงญา ๔๗ คนที่ชายหาดแห>งหน่ึงในรัฐเปอร+

ลิส เมื่อวันจันทร+ที่ ๘ เมษาบน ผู9อพยพให9การว>าอพยพทางเรือมากจากบังกลาเทศ แล9วมาเปลี่ยนลงเรือเล็กที่ประเทศไทยมายังมาเลเซีย ทั้งน้ีแต>ละคนต9องจ>ายเงินให9

นายหน9าค9ามนุษย+ชาวไทย คนละ ๔,๐๐๐ ริงกิต หรอืประมาณ ๓๒,๐๐๐ บาท  

       สื่อมาเลเซีย และ benarnews.org รายงานข>าวลอบวางระเบิดแสวงเครือ่งซกุซ>อนในรถมอเตอร+ไซค+ และจุดชนวนขณะรถยนต+สายตรวจ สภ.นาประดู> จ.ปkตตานี  

แล>นผ>าน เปfนเหตุให9ตำรวจได9รับบาดเจ็บ ๔ คน และผู9หญิงชาวบ9านอีกหน่ึงคน 
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๒. ผลการวิเคราะหXสารสนเทศด*านการประชาสมัพันธX ประจำวันท่ี ๖ – ๑๒ เม.ย. ๖๒ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข2าวเชิงบวก และประเด็นข2าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๖ - ๑๒ เม.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก (เส9นทบึสีเขียว) ๑๙๔ ข>าว จากที่ม ี๑๖๕ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๓๐ มี.ค. ๖๒ - ๕ เม.ย. ๖๒) สำหรบัในมิติของแนวโน9ม

ความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ เพิม่ข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกับ จชต. (เส9นทึบสีแดง) มขี>าวเชิงลบ ๓๔ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๕๑ ข>าวในสัปดาห+ที่

แล9ว (๓๐ มี.ค. ๖๒ - ๕ เม.ย. ๖๒) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี (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/ปd จำนวนข2าวเชิงบวก (1) จำนวนข2าวเชิงลบ (2) ค2าสัดส2วน (3)=(1)/(2) 

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 39 8 4.88 

2019-04-05 13 5 2.6 

 23.57 7.43 3.17 

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 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ2งเล็ง ในช2วงวันท่ี ๖ – ๑๒ เม.ย. ๖๒ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช>วงวันที่ ๖ - ๑๒ เม.ย. ๖๒ ไม>มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพือ่สันติสุข จากที่มี ๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๓๐ มี.ค. ๖๒ - ๕ เม.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9ม

ความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกับ จชต. ไม>มขี>าวเชิงลบ ทัง้ในสปัดาห+น้ี และสปัดาห+ที่แล9ว (๓๐ มี.ค. ๖๒ - ๕ เม.ย. 

๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ 
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๖ - ๑๒ เม.ย. ๖๒ มขี>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๑๑ ข>าว จากที่ม ี๒๓ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๓๐ มี.ค. ๖๒ - ๕ เม.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มี

แนวโน9มฯ ลดลง ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) คนร9ายลอบยิง อส. อ.สายบุรีดับ ขณะข่ี จยย. กลับบ9านพัก และ ๒) ยิงดับ ๒ ตชด. ฝYายข>าวคามัสยิดธารโต 

ยะลา  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๖ - ๑๒ เม.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกบั จชต. ๓ ข>าว จากที่ม ี๘ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๓๐ มี.ค. ๖๒ - ๕ เม.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9ม

ความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๒ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๘ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๓๐ มี.ค. ๖๒ - ๕ เม.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มี

แนวโน9มฯ ลดลง ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> บทความพิเศษ: กระแส #Savethanathorn ที่ชายแดนใต9หลังเลือกต้ัง  ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก>  ช้ีการเมืองวุ>น - ม.๔๔ ตัวการฉุด

เม็ดเงินลงทุนขนาดใหญ> 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยXสิน 

 
ในช>วงวันที่ ๖ - ๑๒ เม.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๓๓ ข>าว จากที่ม ี๑๐ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๓๐ มี.ค. ๖๒ - ๕ เม.ย. ๖๒) ในมิติของ

แนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ  เพิ่มข้ึน  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๖ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๖ ข>าวในสัปดาห+ทีแ่ล9ว (๓๐ มี.ค. ๖๒ - ๕ เม.ย. ๖๒) ในมิติของ

แนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ คงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) รวบผู9ต9องสงสัยยิง ๒ ตร. คามสัยิด - ปnนฆ>าพ>อค9าซื้อน้ำยางก>อเหตุ ๑๔ คดี, ๒) แม>ทัพภาค ๔ ย้ำทหาร

เกาะติดมวลชน, ๓) รวบนายหน9าค9าแรงงานพม>าเถ่ือน พบเอี่ยวแกpงอาชญากรรมข9ามชาติ, ๔) เผยประวัติ'อัมรัน มูดอ'ยิงปะทะทีส่ะบ9าย9อย เปfนคนสัง่การฆ>าแขวนคอ'ครู

จ9อง', ๕) เปqดภาพนาทีชีวิต ตชด.ปะทะมอืบึ้มแหลมสมิหลา, ๖) บกุยึด ๑๕๙ ตู9ม9าซุกตึกแถว ชายแดนไทย-มาเลเซีย และ ๗) แม>ทัพภาคที่ ๔ เปqดการฝrกเพิ่มประสทิธิภาพ

หัวหน9าชุดปฏิบัติการจรยุทธ+ ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) สมาคมโรงเรียนเอกชนใต9แถลงไล>รองแม>ทพัภาคที่ ๔, ๒) สถานการณ+ภาคใต9ไม>มีอะไรในกอไผ> แต>ทุกพื้นที่ 'บีอาร+

เอ็น' ยังปYวนไม>เลิก และ ๓) 'อัษฎางค+'ช้ีปYวนใต9ลุกลามปมการเมือง 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๖ - ๑๒ เม.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๓๓ ข>าว จากที่ม ี๒๗ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๓๐ ม.ีค. ๖๒ - ๕ เม.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มี

แนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกจิฯ มขี>าวเชิงลบ ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีม่ ี๖ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๓๐ มี.ค. ๖๒ - ๕ เม.ย. ๖๒) ในมิติของ

แนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) เปqดเส9นทางเที่ยวเมืองรอง ฉลองเทศกาลวันหยุดยาว, ๒) ตอกเสาเข็มนิคมฯ สงขลา เม.ย. น้ี ไทย 

– เทศรุมจีบลงทุนเช่ือม ๓ ประเทศ, ๓) ชาวเบตงหาไข>มดแดงหน9าแล9ง ส>งตลาดสร9างรายได9 กก.ละ ๕๐๐, ๔) 'กฤษฎา' ดีเดย+ลุยต>อเกษตรต9นแบบ ๑๒ แปลงวิสาหกจิ

แปลงใหญ>, ๕) 'หาดใหญ>มิดไนท+สงกรานต+' เริ่มต9นข้ึนแล9วท>ามกลาง นทท.เต็มถนนเสน>หานุสรณ+ และ ๖) กรมพฒันาทีดิ่น พลิกผืนนาร9าง สงขลา ฟn�นฟปูลูกข9าว-ปาล+ม 

ช>วยเกษตรกรใต9 ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> 'แอร+-พัดลม'ขายดีรบัลมร9อน! แม>ค9านราฯ โอดยอดขายเสื้อลายดอกตก  
 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

10 

 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันที่ ๖ - ๑๒ เม.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๙ ข>าว จากที่ม ี๑๐ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๓๐ มี.ค. ๖๒ - ๕ เม.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มี

แนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม>มีข>าวเชิงลบ ทั้งในสัปดาห+น้ี และ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๓๐ มี.ค. ๖๒ - ๕ เม.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) จับเครือข>ายค9ายาจ9าวพายุ, ๒) แกpงนราฯ ขนผงขาวข้ึนเกาะสมยุ, ๓) กอ.รมน.ภาค ๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน

เดินหน9าแก9ปkญหายาเสพติดในห9วง (๑ พ.ย. - ๒ เม.ย.๖๒), ๔) หนุ>มมาเลเซีย ทำช>องลบัในรถซกุกัญชา และ ๕) ฝYายกจิการพลเรือน ศูนย+ปฏิบัติการกองทัพบก ร>วมกบั

มหาวิทยาลัยในพื้นที่ จัดกจิกรรมค>ายเครือข>ายจิตอาสาประชาสังคมจงัหวัดปkตตานี สร9างเครือข>ายขับเคลื่อนงานแก9ไขปkญหายาเสพติดในพื้นที ่ไม>มีข>าวเชิงลบ ในสัปดาห+น้ี 
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๖ – ๑๒ เม.ย. ๖๒ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ได9แก> 'ผสานวัฒนธรรม' ร9อง จนท.ยุติ และทำลายตัวอย>าง DNA ทีเ่กบ็จากผู9เข9าเกณฑ+

ทหารในพื้นที่ชายแดนใต9 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันที่ ๖ – ๑๒ เม.ย. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารงุขวัญกําลงัพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๖ – ๑๒ เม.ย. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปkญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคบัใช*กฎหมาย 

             ในช>วงวันที่ ๖ – ๑๒ เม.ย. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย 
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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

เหตุร*ายรายวัน 

สิทธิมนุษยชน 

ทุจริตคอรXรัปชั่น 

การเมือง 

การเยียวยา 

การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยXสิน 

การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทX 

อาชญากรรมในพื้นที่ 

การยกระดับคุณภาพชีวิต 

ยาเสพติด 

เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* 

วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 

การศึกษา 

กีฬา 

การช2วยเหลือประชาชน 

การบำรุงขวัญกำลังพล 
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ประเด็นข2าวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ๑) แฝงตัวร>วมละหมาดยิง2ตชด.ดับคามัสยิดตำรวจสัง่เร>งล>า4คนร9าย, ๒) โหด!ยิงหัวตชด. ดับกลาง'มัสยิด' พร9อมฉกปnนหนี, ๓) คนร9ายลอบยิงอส.อ.

สายบรุีดับ ขณะข่ีจยย.กลับบ9านพัก, ๔) ยิงดับ 2 ตชด.ฝYายข>าวคามัสยิดธารโต ยะลา, ๕) บกุยิงดับ'รตท.-รตต.'คามัสยิดธารโต, ๖) โหด!ยิงหัวตชด.ดับกลาง'มัสยิด'พร9อมฉก

ปnนหนี, ๗) โหด!!บุกมสัยิดจ>อยิง 2 ตชด.ดับ ขณะละหมาด, ๘) จ>อยิง2ตชด.ดับกลางมสัยิด ซิ่งจยย.หนี-เช็กกล9องไล>ล>า, ๙) โจรใต9บุกยิง รตท.-รตต.2ศพ  และ  ๑๐) 4โจร

ใต9บุกยิงโหด 2นายตำรวจตชด. ดับสยองคามัสยิด  

๒. สิทธมินุษยชน ๑) 'ผสานวัฒนธรรม' ร9อง จนท.ยุติและทำลายตัวอย>าง DNA ทีเ่กบ็จากผู9เข9าเกณฑ+ทหารในพื้นที่ชายแดนใต9, ๒) จีก้องทพั "หยุดเก็บ-ทำลายทิ้ง" DNA 

ชายไทยเข9าเกณฑ+ทหารที่ชายแดนใต9, ๓) ภาพข>าว: ดีเอ็นเอ, ๔) คัดทหารใต9-จบัตรวจดีเอ็นเอ, ๕) เกณฑ+ทหารชายแดนใต9ต้ังโตpะเกบ็ DNA เปfนทหารได9อะไรมากกว>าที่

คิด?, ๖) คอลัมน+: กรณีศึกษาตรวจDNA ระหว>างการเกณฑ+ทหารที่ยะลา อีกปkจจัยที่ต9องปฏิรูปกองทพั  และ  ๗) คอลมัน+: กรณีศึกษาตรวจDNA ระหว>างการเกณฑ+ทหารที่

ยะลา อีกปkจจัยที่ต9องปฏิรูปกองทัพ  

๓. ทุจริตคอรXรัปชั่น ๑) ครู โวยถูกรีด '2แสน' แลกกลับภูมลิำเนา ร9องศธ.ตรวจสอบ-หว่ันแก9คะแนนโยกย9าย, ๒) 'โกศล'รบัติดขัดระเบียบฉุดสางทจุริต ศธ.ช9า เตรียมสรปุ

บทเรียนเสนอ'หมอธี', ๓) ไทยนิยม (ไม>) ย่ังยืน ถังประปาหมู>บ9านกลายเปfนสสุาน  และ  ๔) ครูโวยถูกรีด2แสนแลกกลบัภูมิลำเนา  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) คอลัมน+: เหย่ียวถลาลม: 1 เดียวคนน้ัน  และ  ๒) คอลัมน+: เหย่ียวถลาลม: 1 เดียวคนน้ัน,  

๒. การช2วยเหลือประชาชน ๑) ปลัดสธ.เปqดศูนย+ สู9อบุัติเหตุ สำรองเลอืด24ชม.๒) ยะลาเปqดศูนย+ช>วยเหลือภัยแล9ง  และ  ๓) ทส. มั่นใจ เตรียมพร9อม ป�องกัน แก9ไขวิกฤติ

ภัยแล9งปv 62 ได9แน>,  

๓. กีฬา ๑) 'ยะลา'จัดแข>งปkนจักสีลัตมหาวิทยาลัย, ๒) 'ปราสาท' ฟqต, ๓) กิเลนโคม>าพ>ายสวาทแคท, ๔) คอลัมน+: จบักระแสภูมิภาค: จัดแข>งขันปkนจกัสลีัต, ๕) ปkตตานี

หวังข้ึนช้ันฉลองครบ10ปv, ๖) สปอร+ตนิวส+ : 7 เมษายน 2562, ๗) ออล ไทยแลนด+ กอล+ฟ ทัวร+ 2019 ชิง 36 ล9านพร9อมคะแนนสะสม  และ  ๘) กอล+ฟสแควร+ 08/04/62,  

๔. การศึกษา ๑) สช.ต้ังกก.36ชุดปูพรมตรวจการใช9เงินอุดหนุนเด็กใต9, ๒) สช.ต้ังกก.36ชุดปูพรมตรวจการใช9เงินอุดหนุนเด็กใต9, ๓) ศปบ.จชต. รับไม9ต>อ ศธ. เดินหน9า

ยกระดับพัฒนา, ๔) ศปบ.จชต.ย้ำแก9ปkญหา ประชากรวัยเรยีนนอกระบบชายแดนใต, ๕) ศธ.น9อมนำพระบรมราโชบายร.10 สร9างชุมชนต9นแบบไทยนิยมจว.ใต9, ๖) 
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คอลัมน+: ยกน้ิวให9: 'น.ศ.มรภ.สงขาล'เจ¡ง! คว9า 3 รางวัลเสนองานวิจัย'RUCA', ๗) ต้ังสอบทุจริตเงินอุดหนุนปอเนาะ'ชลำ'คาดได9ข9อสรุปภายใน15วัน, ๘) ต้ังสอบทุจริตเงิน

อุดหนุนปอเนาะ'ชลำ'คาดได9ข9อสรุปภายใน15วัน, ๙) สรปุมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประจำวันที่ 9 เมษายน 2562, ๑๐) สช.ต้ังกก.36ชุดปูพรมตรวจการใช9เงินอุดหนุนเด็ก

ใต9, ๑๑) ครม.เห็นชอบงบ 41 ล.ขยายโครงการส>งนศ.ไทยนับถืออิสลามต>อม.ศรีนครินทร+, ๑๒) กศน.นราธิวาสส>งเสรมิรกัการอ>าน2เม.ย.สืบสานพระราชปณิธาน'เจ9าฟ�านัก

อ>าน', ๑๓) ศธ.ชูผลงาน 4 ปv ขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาชายแดนภาคใต9  และ  ๑๔) ธอส.ผนึกตชด. ยกระดับการศึกษา จัดสร9างอาคารเรียน 4 แห>ง 4 

ภูมิภาค,  

๕. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) ฤกษ+พร9อมกันทั่วประเทศ พธีิพลีกรรม ตักน้ำศักด์ิสิทธ์ิ76จังหวัด, ๒) ร.10ทรงชมเชย พิธีพลีกรรม สมพระเกียรติ, ๓) 'บิก๊ป�อม'ฮึ่มเมาแล9ว

ขับ ชนคนตายโทษเจตนาฆ>า, ๔) ร>วมฟkงแน>นหนังสือชุดบรมราชาภิเษก, ๕) คอลมัน+: โลกสองวัย: หนังสือแห>งยุคบรมราชาภิเษก, ๖) แหล>งน้ำศักด์ิสิทธ์ิ ภาคใต9 สำหรับ

ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักด์ิสทิธ์ิ, ๗) คอลัมน+: แสตมป¦ทีฉั่นรัก: อนุรกัษ+ มรดกไทย 2562, ๘) คอลัมน+: แสตมป¦ที่ฉันรัก: อนุรกัษ+ มรดกไทย 2562, ๙) 'มัสยิดบ9านบาลู

กา'สุไหงปาดี จัดกจิกรรมค>ายพกัแรมคุณธรรม, ๑๐) เชิญคนโทน้ำอภิเษกจากทุกจังหวัด เก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย, ๑๑) พลีกรรมตักน้ำศักด์ิสิทธ์ิ บรมราชาภิเษก

รัชกาลที1่0 107แหล>งน้ําทั่วประเทศ, ๑๒) คอลัมน+: จาริกบ9านจาริกธรรม: 'ความดีไม>ลาลับหายไปจากสายใจ' พระครูประโชติรัตนานุรักษ+ที่ข9าพเจ9ารู9จัก (๙), ๑๓) แหล>ง

น้ำศักด์ิสิทธ์ิวัดคูหาภิมุขทรงคุณค>าคู>เมืองยะลา, ๑๔) คอลมัน+: ข>าวสั้น: เมาลิดกลาง จ.ยะลา ครัง้ที่ 5, ๑๕) แม>ทัพภาคที่ 4 พร9อมด9วยข9าราชการ ภาครัฐ เอกชน 

ประชาชน และจิตอาสานครศรีธรรมราช ร>วมพิธีทำน้ำอภิเษก, ๑๖) ผู9แทนพิเศษของรัฐบาล ตรวจติดตามสภาพวัดร9าง อำเภอยะหา จงัหวัดยะลา เตรียมหารือฟn�นฟูวัดกับ

หน>วยงานที่เกี่ยวข9อง  และ  ๑๗) แม>ทัพภาคที่ 4 ร>วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก,  

๖. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) เปqดเส9นทางเที่ยวเมอืงรอง ฉลองเทศกาลวันหยุดยาว, ๒) ขยายแนวไทยแลนด+รเิวียร>า, ๓) ภาพข>าว: นายการันต+ ศุภกิจวิเลขการ, 

๔) ยกระดับยังก+ดีไซเนอร+เลือดใหม> เจิดจรสัสู>เวทีแฟช่ันระดับนานาชาติ, ๕) ชวนเดินรถโดยสารปkตตานี-ยะลา, ๖) ภาพข>าว: นายการันต+ ศุภกิจวิเลขการ, ๗) เปqดเส9นทาง

เที่ยวเมืองรอง ฉลองเทศกาลวันหยุดยาว, ๘) 'นิคมฯสงขลา'เน้ือหอม นักลงทุนลุยต้ังโรงงาน, ๙) สนามบิน'เบตง'เปqดแน>ม.ิย.63, ๑๐) ลุยสร9าง'บายพาส'หาดใหญ>ใช9ได9ปv68, 

๑๑) ตอกเสาเข็มนิคมฯสงขลาเม.ย.น้ีไทย-เทศรมุจบีลงทุนเช่ือม3ประเทศ, ๑๒) กนอ.คาดนิคมฯสงขลาดึงเงินลงทุนหมืน่ล., ๑๓) คอลัมน+: จับประเด็น: ทช.เล็งขยายไทย

แลนด+ริเวียร>า เฟส 2, ๑๔) ชาวเบตงหาไข>มดแดงหน9าแล9ง ส>งตลาดสร9างรายได9กก.ละ500, ๑๕) หนุนสร9างประตูระบายน้ำกรงปqนัง, ๑๖) 'กฤษฎา'ดีเดย+ลุยต>อเกษตร

ต9นแบบ12แปลงวิสาหกิจแปลงใหญ>, ๑๗) ด>านพรมแดนสะเดาคึกคัก! นักท>องเที่ยวทะลักเข9าไทยเที่ยวสงกรานต+, ๑๘) 'หาดใหญ>มิดไนท+สงกรานต+' เริ่มต9นข้ึนแล9ว

ท>ามกลาง นทท.เต็มถนนเสน>หานุสรณ+, ๑๙) ลุยบิ๊กโปรเจกท+นำร>อง10แปลงใหญ>, ๒๐) ภาพข>าว: คณะพาณิชยศาสตร+และการจัดการ ร>วมลงนาม MOU พัฒนาศักยภาพ
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ด9านการศึกษาด9านไมซ+ในภูมิภาคภาคใต9, ๒๑) TPCH ซุ>มดีลพลงังานเพิ่ม30MW จ>ายไฟล็อตใหญ>-กำไรนิวไฮ, ๒๒) จับเรือประมงเวียดนาม 4 ลำคุม 26 ลูกเรือกลางอ>าว

ไทย, ๒๓) สงกรานต+ปvน้ี ต>างชาติเที่ยวเมืองไทย ควรซือ้อะไร กลับไปเปfนทีร่ะลกึ, ๒๔) นักท>องเที่ยวมาเลเซีย-สงิคโปร+ทะลักด>านตรวจเข9ามาเล>นสาดน้ำจ.สงขลา, ๒๕) 

ต>างชาตินับหมื่นทะลกัข9ามด>านฯสะเดา เตรียมเที่ยวสงกรานต+หาดใหญ>-สงขลา, ๒๖) คอลมัน+: ตำนานแผ>นดิน: เบตง-กรุงเทพ 1,590 กม., ๒๗) กรมพฒันาที่ดิน พลิกผืน

นาร9าง สงขลา ฟn�นฟูปลูกข9าว-ปาล+ม ช>วยเกษตรกรใต9  และ  ๒๘) นิคมฯสงขลาSEZสะเดา เสรจ็ปv 63 ดึงทุนไทย-ต>างชาติเม็ดเงินสะพัด 1.3 หมื่นล9าน,  

๗. ยาเสพติด ๑) คอลมัน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: จบัเครือข>ายค9ายาจ9าวพายุ, ๒) แกpงนราฯขนผงขาวข้ึนเกาะสมุย, ๓) กอ.รมน.ภาค4แถลงผลงานจับยา, ๔) หนุ>มมาเลเซีย 

ทำช>องลบัในรถซกุกัญชา, ๕) จบัมาเลย+-ยึด'กัญชา'ลอตใหญ>ซุก'ช>องลับ'รถเก¡ง, ๖) ซิวหนุ>มมาเลย+ ค9ากัญชาข9ามชาติ ซัดหมอนวดสาวไทย ชักชวนเข9าสู>วงการ, ๗) ตร.

หาดใหญ>จับหนุ>มมาเลย+ลอบขนกัญชา ยึดของกลาง64ก.ก., ๘) ฝYายกจิการพลเรือน ศูนย+ปฏิบัติการกองทพับก ร>วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ จัดกิจกรรมค>ายเครือข>ายจิต

อาสาประชาสงัคมจงัหวัดปkตตานี สร9างเครือข>ายขับเคลื่อนงานแก9ไขปkญหายาเสพติดในพื้นที่  และ  ๙) รายงานผลการปฏิบัติงานเดินหน9าแก9ปkญหายาเสพติดในห9วง (1 

พฤศจิกายน - 2 เมษายน 2562),  

๘. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) มท.พร9อมรับมอื 7วันอันตรายสงกรานต+, ๒) คัดกลุ>มผู9ใช9น้ำชลประทานดีเด>น, ๓) คัดกลุ>มผู9ใช9น้ำชลประทานดีเด>น, ๔) คอลัมน+: จับ

กระแสภูมิภาค: แก9ปkญหาคนไทยไร9สัญชาติ, ๕) ภาพข>าว: ส>งต>อการให9, ๖) คอลมัน+: จบักระแสภูมิภาค: แก9ปkญหาคนไทยไร9สัญชาติ, ๗) สื่อสงบ ลดอคติชายแดนใต9, ๘) 

'บิ๊กป�อม'ฟkนเมาแล9วขับ ชนตายเอาผิดเจตนาฆ>า, ๙) ส.ป.ก. เร>งปรบัปรุงโครงสร9างพื้นฐานเพื่อที่อยู>อาศัยและการเกษตรอนุมัติสร9างถนนในพื้นที่ คทช. 4 แห>ง กว>า 32 สาย

, ๑๐) ภาพข>าว: กวาดล9าง, ๑๑) ภาพข>าว: ส>งเสริม, ๑๒) 'เบตง'ยะลาเร>งป�องกันพิษสุนัขบ9า, ๑๓) คอลมัน+: สดจากเยาวชน: 'ทองเอก' ยุค 2019 ว>าที่หมอเพื่อชุมชน, ๑๔) 

จิตอาสายะลานำล9างถนน-น้ำยางรั่ว, ๑๕) ภาพข>าว: ส>งเสรมิ, ๑๖) จิตอาสา'ยะลา'รวมใจล9างถนน, ๑๗) คอลัมน+: สดจากเยาวชน: 'ทองเอก' ยุค 2019 ว>าที่หมอเพือ่ชุมชน, 

๑๘) กรมการกงสลุสญัจรนครศรีธรรมราชดูแลคนไทยในภาคใต9, ๑๙) มรภ.สงขลา เจ9าภาพประชุมภาคีหน>วยอนุรกัษ+สิ่งแวดล9อม, ๒๐) ร.ร.มสีุขฯต.ท>าสาป ยะลา พื้นทีผู่9

สูงวัย ไร9เส9นแบ>งวัฒนธรรม, ๒๑) โครงการน้ำในหลวง ร.10 สร9างความอยู>ดีกินดีสู>ราษฎรชายแดนใต9, ๒๒) โครงการน้ำในหลวง ร.10 สร9างความอยู>ดีกินดีสู>ราษฎร

ชายแดนใต9  และ  ๒๓) คอลัมน+: ตีโฉบฉวย: สร9างสรรค+,  

๙. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) รวบ'อดีตทหารพราน'หนีคดี รับจ9างฆ>าเพื่อนสังกัดเดียวกัน ดับคาฐานนราฯ2ศพ, ๒) คิดว>ารอด!ป.ตามจบั'อดีตทหารพราน' หนีคดีร>วมฆ>า11ปv  

และ  ๓) กองปราบบุกล็อกอดีตทหารพราน รับจ9างฆ>า 2 ศพ เพื่อนอาสาหน>วยเดียวกัน,  

๑๐. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทX นบส. 1 รุ>นที่ 89 (4)  
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๑๑. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยXสิน ๑) หิว้3ผู9ต9องสงสัย เค9นสอบ พัวพันยิง2ตชด., ๒) คุมเข9มย>านเศรษฐกิจชายแดนใต9, ๓) รู9ตัวแล9ว2จ>อยิงตชด.ใน

มัสยิด, ๔) ผู9ช>วยผบ.ตร.บินยะลาสั่งไล>ล>ายิงตชด.ดับ2, ๕) ภาพข>าว: สาธิต, ๖) แม>ทัพภาค4ย้ำทหารเกาะติดมวลชน, ๗) แม>ทัพภาค4ย้ำทหารเกาะติดมวลชน, ๘) รวบผู9

ต9องสงสัยยิง 2 ตร.คามสัยิด - ปnนฆ>าพ>อค9าซื้อน้ำยางก>อเหตุ 14 คดี, ๙) ภาพข>าว: รุดคลี่คดี, ๑๐) ลุ9นจบัใบแดงเปfนทหารที่ชายแดนใต9 อีกหน่ึงหวังพลงัใจหนีพ9นปkญหา

สังคม, ๑๑) คอลมัน+: ข>าวสดทั่วไทย: สรุาษฎร+ฯ-เข9มความปลอดภัย, ๑๒) รวบนายหน9าค9าแรงงานพม>าเถ่ือน พบเอี่ยวแกpงอาชญากรรมข9ามชาติ, ๑๓) เค9นสอบ3ผู9ต9อง

สงสัย ทีมสงัหารโหด'ตชด.ธารโต'ดับ2ศพในมสัยิด, ๑๔) เค9นสอบผู9ต9องสงสัยยอมเปqดปาก! ได9เค9าทมีฆ>า'2ตชด.', ๑๕) เผยประวัติ'อัมรัน มูดอ'ยิงปะทะที่สะบ9าย9อย เปfนคน

สั่งการฆ>าแขวนคอ'ครูจ9อง', ๑๖) เผยคนร9ายยิงปะทะ ตร.สะบ9าย9อยบาดเจ็บเปfนผู9ก>อการร9ายมี 2 หมายจบั, ๑๗) เปqดภาพนาทีชีวิตตชด.ปะทะมือบึ้มแหลมสมหิลา, ๑๘) 

ยิงปะทะมือบึ้มแหลมสมหิลา ตชด.เจ็บ-โต9คนร9ายสาหสั, ๑๙) รู9ตัวมือยิง 2 ตชด.ธารโต เปfนฝvมอืระดับแกนนำอาร+เคเคระดับคอมมานโด, ๒๐) บุกยึด159ตู9ม9าซุกตึกแถว 

ชายแดนไทย-มาเลเซีย, ๒๑) รู9ตัวมือสงัหาร2ตชด. ฝvมือแกนนำคอมมานโด'อาร+เคเค', ๒๒) ตชด.สงขลาปะทะโจรใต9เจบ็ฝYายละคน, ๒๓) มือยิง 2 ตชด.ดับ เปfนแกนนำอาร+

เคเค แค9นปqดล9อมจับแนวร>วม, ๒๔) ภาพข>าว: ร>วมประชุม, ๒๕) พล.ท.พรศักด์ิ พลูสวัสด์ิ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เดินทางเปfนประธานในพิธีเปqดการอบรม และปqดการฝrก

เพิม่ประสิทธิภาพ หน.ชป.จรยุทธ+ โดยยึดหลกั "เกาะติดมวลชนฝYายตรงข9าม เพือ่จำกัดเสรีการก>อเหตุ"  และ  ๒๖) แม>ทพัภาคที่ 4 เปqดการฝrกเพิม่ประสทิธิภาพหัวหน9าชุด

ปฏิบัติการจรยุทธ+,  

๑๒. การเยียวยา แม>ทัพภาคที่ 4 ร>วมงาน และสมทบทุนช>วยเหลือ กองทุนเด็กกำพร9า PNYS เพือ่เด็กกำพร9าใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต9  

๑๓. การเมือง บทความพิเศษ: กระแส #Savethanathorn ที่ชายแดนใต9หลงัเลือกต้ัง  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต2อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต2อสถานการณX จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพิ่มข้ึน จาก ๑.๘๙ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๖ 

- ๑๒ เม.ย. ๖๒) เปfน ๒.๖ ในสัปดาห+น้ี ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ เพิม่ข้ึน 
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต2างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๖ – ๑๒ เม.ย. ๖๒ 

    เหตุไฟไหม9โรงแรมที่ด>านนอก อ.สะเดา จ.สงขลา ช>วงเช9าวันศุกร+ที่ ๑๒ เมษายน เปfนเหตุให9นักท>องเที่ยวชาวมาเลเซยี ๘ คนได9รับบาดเจบ็จากอาการสำลกัควันถูกนำตัว

ส>งโรงพยาบาล เปfนประเด็นเกี่ยวกบัจงัหวัดชายแดนภาคใต9ที่สื่อมาเลเซีย รายงานข>าวมากทีสุ่ด  

    ประเด็นข>าวที่สือ่มาเลเซีย รายงานมากเปfนลำดับที่ ๒ คือ ตำรวจสงขลานำกำลังเข9าจับกมุชายขับรถบรรทุกผลไม9ชาวมาเลเซีย ที่บ9านพกัย>านควนลัง อ.หาดใหญ> 

ภายหลังได9รบัแจ9งจากสายข>าวว>า ชาวชาวปvนังคนน้ีกำลังเตียมลักลอบขนกัญชาน้ำหนัก ๖๔ กิโลกรัมไปยังประเทศมาเลเซีย ผู9ต9องหาให9การรบัสารภาพว>า รับจ9างขนกญัชา

ครั้งน้ีเปfนครั้งที่ ๕ แต>ละครั้งได9ค>าจ9าง ๓๐,๐๐๐ บาท 

    สำนักข>าวระหว>างประเทศ Reuters และ AFP รายงานข>าวเจ9าหน9าทีม่าเลเซียควบคุมตัวผู9หลบหนีเข9าเมืองชาวมสุลมิโรฮงิญา ๔๗ คนที่ชายหาดแห>งหน่ึงในรัฐเปอร+ลสิ 

เมื่อวันจันทร+ที่ ๘ เมษาบน ผู9อพยพให9การว>าอพยพทางเรือมากจากบังกลาเทศ แล9วมาเปลี่ยนลงเรือเลก็ทีป่ระเทศไทยมายังมาเลเซีย ทั้งน้ีแต>ละคนต9องจ>ายเงินให9นายหน9า

ค9ามนุษย+ชาวไทย คนละ ๔,๐๐๐ ริงกิต หรือประมาณ ๓๒,๐๐๐ บาท  

    สื่อมาเลเซีย และ benarnews.org รายงานข>าวลอบวางระเบิดแสวงเครื่องซกุซ>อนในรถมอเตอร+ไซค+ และจุดชนวนขณะรถยนต+สายตรวจ สภ.นาประดู> จ.ปkตตานี  แล>น

ผ>าน เปfนเหตุให9ตำรวจได9รบับาดเจบ็ ๔ คน และผู9หญงิชาวบ9านอีกหน่ึงคน 
 
๕,๑ bernama สำนักข>าวทางการมาเลเซีย รายงานเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ว>า ได9เกิดเหตุคนร9ายใช9ระเบิดแสวงเครื่องซกุซ>อนไว9รถมอเตอร+ไซค+ จอดห>างจากสภ.นาประดู> จ.

ปkตตานี ประมาณ ๔๐๐ เมตร กระทั่งเวลาประมาณ ๑๑.๓๐ น.วันที่ ๑๒ เมษายน คนร9ายได9ใช9วิทยุสื่อสารจุดชนวนระเบิดขณะที่รถยนต+ตำรวจสภ.นาประดู> แล>นผ>าน แรง

ระเบิดทำให9ตำรวจได9รบับาดเจ็บ ๔ คน และผู9หญงิชาวบ9านวัย ๖๕ ปvถูกลูกหลงได9รบับาดเจบ็อีก ๑ คน 

(A homemade bomb triggered by a walkie-talkie exploded near a police station here in southern Thailand today, injuring four policemen and a 

woman passerby. 

Napradu Police Criminal Investigation deputy chief Police Capt Sompop Boonjan said the 10-kg bomb attached to a motorcycle about 400 

metres from the police station was triggered at 11.30 am (12.30 pm Malaysian time) as a police pickup truck passed by on its way to Napradu. 
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The explosion caused the truck to crash into a ditch and four of the six policemen in it were injured, he said. 

A 65-year-old woman who was passing by was also injured, he added.) 

ที่มาข9อมลู ; http://bernama.com/en/news.php?id=1715890 

 

๕.๑.๑ bernarnews.org รายงานข>าวเหตุการณ+เดียวกันน้ี พร9อมต้ังข9อสงัเกตุว>า น>าจะเปfนการล9างแค9นของสมาชิกกลุ>มผู9ก>อความไม>สงบ 

 

ในวันศุกร*ที่ ๑๒ เมษายน เกิดเหตุคนร:ายลอบวางระเบิดโจมตีเจ:าหน:าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.นาประดูJ อ.โคกโพธ์ิ จ.ปNตตานี เปOนเหตุให:เจ:าหน:าที่ ได:รับบาดเจบ็ 4 นาย 

และประชาชนบาดเจ็บอีก 1 ราย ซึ่งเจ:าหน:าทีเ่ช่ือวJาเปOนการแก:แค:นของฝYายขบวนการ ที่เมื่อวานน้ี ผู:ต:องสงสัยวJาเปOนมอืระเบิด ถูกยิงได:รบับาดเจ็บหน่ึงราย ในการยิง

ปะทะกบัเจ:าหน:าที่ในสงขลา 

ร.ต.อ.สมภพ บญุจันทร* รองสารวัตรสอบสวน สภ.นาประดูJ เป^ดเผยตJอสื่อมวลชนวJา เมื่อเวลา 11.25 น. ได:รับแจ:งเหตุคนร:ายลอบวางระเบิดจักรยานยนต*บอมบ* บริเวณ

หน:าโรงไม:ยางพารา ริมถนนสาย 409 นาประดูJ-ยะลา บ.เกาะตา หมูJที่ 3 ต.ทุJงพลา อ.โคกโพธ์ิ จ.ปNตตานี หJางจาก สน. ราว 300 เมตร 

“จากการสอบสวนทราบวJา กJอนเกิดเหตุ เจ:าหน:าที่ สภ.นาประดูJกำลังปฏิบัติหน:าที่ติดตามหาขJาวการเคลือ่นไหวของกลุJมกJอความไมJสงบ และติดตามบุคคลเปhาหมายใน

พื้นที่ ระหวJางทางกลับ ได:เกิดระเบิดข้ึน ตJอมาเจ:าหน:าที่ได:ยิงตอบโต: จนคนร:ายลJาถอย” ร.ต.อ.สมภพ กลJาว 

ร.ต.อ.สมภพ กลJาวเพิ่มเติมวJา แรงระเบิดทำให:เจ:าหน:าที่ชุดสืบสวน สภ.นาประดูJ และชาวบ:านได:รับบาดเจ็บ 5 ราย คือ 1. จ.ส.ต.จตุพล อัครวิบูลย* อาการสาหัสถูกนำสJง

โรงพยาบาลปNตตานี รายอื่นๆ ได:แกJ ร.ต.ท.ชาตรี แก:วกาญจน* ร.ต.ท.มนูญ แก:วกับทอง ด.ต.อภิวัฒน* บุญแก:วเพชร และนางลีเมาะ โตlะเตะ ถูกนำสJงโรงพยาบาลโคกโพธ์ิ 

โดยรถยนต*ของทางราชการที่เจ:าหน:าที่โดยสารมาได:รบัความเสียหายด:วย 

“เช่ือวJาคนร:ายต:องการสร:างสถานการณ* เพื่อตอบโต:เหตุการณ*ที่สมาชิกกลุJมขบวนการถูกเจ:าหน:าที่ยิงจนได:รบับาดเจบ็ เมื่อวาน” ร.ต.อ.สมภพ กลJาว 
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ขณะเดียวกัน พล.ต.ต.ป^ยะวัฒน* เฉลิมศรี ผบก.ภ.จ.ปNตตานี กลJาววJา ได:สั่งการให:หนJวยกำลังรJวมกระจายกำลังป^ดล:อม ตรวจค:น และไลJลJาคนร:ายทันท ี

“เช่ือวJาคนร:ายที่กJอเหตุนJาจะเปOนแกนนำระดับปฏิบัติการ และเปOนมือระเบิดในพื้นที่ เน่ืองจากรู:ความเคลื่อนไหวของเจ:าหน:าที่ กJอนจะนำระเบิดแสวงเครื่องซุกไว:ใน

รถจักรยานยนต* ได:รวบรวมพยานหลกัฐานเพือ่นำไปตรวจพสิูจน* และขยายผลเพื่อติดตามคนร:ายที่กJอเหตุแล:ว เช่ือวJาเปOนการตอบโต:เจ:าหน:าทีเ่พื่อสร:างสถานการณ*ใน

พื้นที่” พล.ต.ต.ป^ยะวัฒน* กลJาว 

สำหรับสถานีตำรวจภูธรนาประดูJ แหJงน้ี โดยเคยโจมตีเมือ่วันที่ 13 มกราคม 2562 ที่ผJานมา โดยมีคนร:าย 6 คน กราดยิงใสJปhอมยามหน:าสถานี เปOนเหตุให: ส.ต.ท.เฉลิมพล 

คมขำ อายุ 33 ปp ได:รับบาดเจ็บสาหสัและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาตJอมา โดยกล:องวงจรป^ดสามารถบันทึกเหตุการณ*ดังกลJาวไว:ได: ซึ่งเจ:าหน:าที่เช่ือวJา เหตุการณ*ใน

ครั้งดังกลJาว คนร:ายกJอเหตุเพื่อแก:แค:นให:สมาชิกกลุJมขบวนการกJอความไมJสงบซึ่งถูกวิสามัญเสียชีวิต 2 ศพ ในเหตุปะทะกJอนหน:าน้ันหน่ึงวัน 

ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/thai/news/TH-deepsouth-bombing-04122019132516.html 
 
๕.๒ สำนักข>าว bernama รายงานเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ว>า ได9เกิดเหตุไฟไหม9โรงแรมแห>งหน่ึงที่ด>านนอก อ.สะเดา จ.สงขลา เมื่อเวลาประมาณ ๘.๒๕ น. เช9าวันที่ ๑๒ 

เมษายน ขณะเกิดเหตุมีแขกเข9าพกั ๓๐ ห9องจากห9องพักทั้งหมด ๒๐๐ ห9อง  

พยานที่เหน็เหตุการณ+บอกว>ามีแขกบางคนกระโดดหนีไฟออกมาจากระเบียงและหน9าต>างห9องพัก 

ทั้งน้ีในจำนวนแขกที่ได9รบับาดเจบ็และมีอาการสำลักควันทีถู่กนำตัวส>งโรงพยาบาล ๑๖ คน เปfนชาวมาเลเซียรวมอยู>ด9วย ๘ คน 

 

(Eight Malaysians are among the 16 sixteen people hurt after a hotel in Sadao in Songkhla province, southern Thailand caught fire. 

The 16 victims, all tourists vacationing in the border town in conjunction with the Songkran (Thai new year) festival, suffered smoke inhalation 

in the 8.25am (local time) incident on Friday (April 12). 
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Sadao deputy police chief Lt Col Winai Sakeeyasatien said the eight Malaysians, aged 25 to 58, were rushed to three hospitals nearby. One of 

the Malaysians was a woman. 

"Some were given outpatient treatment. The cause of the fire is still under investigation," he said when contacted by Bernama. 

It was reported that there were 30 occupants at the 200-room hotel when the fire broke out. 

According to witnesses, thick smoke forced guests to clamber out of the hotel's balconies and windows.) 

 

ที่มาข9อมลู ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/04/12/eight-malaysians-among-16-hurt-in-songkhla-hotel-fire/ 

http://bernama.com/en/news.php?id=1715812 

https://www.nst.com.my/news/nation/2019/04/479114/songkhla-hotel-fire-five-msians-still-hospital-one-serious-condition 

https://www.malaymail.com/news/malaysia/2019/04/12/eight-malaysians-among-16-injured-in-sadao-hotel-fire/1742654 

 

๕.๓ สำนักข>าว bernama รายงานเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ตำรวจจงัหวัดสงขลาได9จบักุมชายขับรถบรรทุกผลไม9ชาวมาเลเซีย ที่บ9านพักแห>งหน่ึงย>านควนลัง อ.หาดใหญ> 

จ.สงขลา พร9อมกญัชาน้ำหนัก ๖๔ กิโลกรมัซุกซ>อนไว9ในช>องลับในรถบรรทุกเตรียมลกัลอบนำออกไปยังประเทศมาเลเซีย การจับกุมดำเนินการในวันที่ ๖ เมษายน 

ผู9ต9องหาให9การรบัสารภาพว>ารับมอบกัญชาที่หาดใหญ> และเตรียมลกัลอบขนไปปvนังในวันรุ>งข้ึน และให9การว>ารับจ9างขนกัญชาครั้งน้ีเปfนครัง้ที่ ๕ แล9ว แต>ละเที่ยวจะได9รบั

ค>าจ9างประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 

ราคากัญชาตากแห9งซื้อทีป่ระเทสไทยราคากิโลกรมัละหน่ึงหมื่นบาท และราคาจะสูงข้ึนสองถึงสามเท>าที่ประเทศมาเลเซยี 

 

(A Malaysian has been arrested by Thai police for having 64kg of cannabis near the Malaysian-Thai border. 
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Haadyai Deputy Police Chief, Pol Lt Col Tanawat Sengsui, said police acting on a tip-off arrested the 36-year-old fruit truck driver from Penang 

at a guesthouse in a village in Khuan Lang, Songkhla at 2.30am (local time) on Saturday. 

He said police found compressed lumps of marijuana weighing 64kg hidden in a modified compartment of his Malaysian-registered car. 

“The man admitted he picked up the drugs in Haadyai and planned to smuggle them into Penang the next day. He confessed that he had 

been hired to smuggle the marijuana into Malaysia via different border checkpoints before he was nabbed,” he said. He added that the man 

was nabbed into his fifth marijuana delivery, and the suspect tried to bribe the police to release him. 

He said the man also admitted that he only smuggled marijuana to Malaysia with 60kg to 70kg per delivery and was paid 30,000 baht (RM3,824) 

for each trip. 

Dried marijuana is valued at 10,000 baht (RM1,274) per kg in Thailand whereas the price is double or triple in Malaysia.) 

 

ที่มาข9อมลู; https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/04/08/thai-cops-nab-malaysian-with-64kg-of-cannabis/ 

http://bernama.com/en/news.php?id=1713741 

https://www.malaysiakini.com/news/471277 

 

๕.๔ สำนักข>าว Reuters รายงานเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ว>า เจ9าหน9าทีม่าเลเซียได9พบชาวมุสลิมโรฮิงญาจำนวน ๓๗ คน บนชายหาดแห>งหน่ึงในรัฐเปอร+ลิสตอนเช9าวันน้ี 

ตำรวจให9ข9อมลูว>า เขาเช่ือว>าผู9อพยพกลุ>มน้ีเดินทางจากต9นทางในประเทศเมียนมาร+ด9วยเรือใหญ>กก>อนทีจ่ะเปลี่ยนถายลงเรือลำเล็กกระจายข้ึนฝkÂงหลายแห>งในมาเลเซีย 

เมื่อเดือนมีนาคม เจ9าหน9าทีม่าเลเซียก็พบผู9อพยพ ๓๕ คนบนชายหาดในรัฐเปอร+ลิส 

การพบผู9อพยพชาวโรฮิงญาในระยะน้ีทำให9เกิดความกงัวล ว>า ผู9อพยพชาวโรฮิงญากำลังเริ่มการอพยพทางทะเลจากต9นทางในบังกลาเทศและเมียนมาร+อกีครั้ง แม9ว>าจะไม>มี

จำนวนมากเหมือนเช>น ปv ๒๕๕๘ ก็ตาม 
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(Thirty-seven people believed to be Rohingya Muslims from Myanmar were found on a beach in northern Malaysia on Monday, police said, the 

latest arrivals in what authorities fear could be a new wave of people smuggling by sea. 

Dozens of Rohingya in Myanmar and Bangladesh have boarded boats in recent months to try to reach Malaysia, which had seen a decline in 

arrivals after a 2015 crackdown on trafficking. 

Last month, 35 migrants were found on Sungai Belati beach in the northern state of Perlis. 

On Monday, 37 men were detained around the town of Simpang Empat after landing at the same beach in the early morning, state police chief 

Noor Mushar Mohamad told Reuters. 

“We believe they were travelling on a much larger boat, before being transferred into smaller boats at sea and taken to different places,” he 

said, adding the men were in good health and have been handed over to immigration officials.) 

 

ที่มาข9อมลู ; https://www.nst.com.my/news/nation/2019/04/477261/second-group-rohingya-muslims-found-sungai-belati-beach-perlis-nsttv 

 

๕.๔.๑ สำนักข>าว Reuters รายงานเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ว>า นูร+ มูชาร+ ผู9บัญชาการตำรวจรัฐเปอร+ลสิให9ข9อมูลว>าจากการสองปากคำผู9อพยพชาวโรฮิงญาที่ถูกควบคุมตัวเมื่อ

วันจันทร+ที่ ๘ เมษายน ได9ข9อมูลว>าผู9อพยพ ๔๗ คนกลุ>มน้ีลงเรือขนาดใหญ>มาจากต9นทางพร9อมกับชาวโรฮิงญาอีกประมาณ ๒๐๐ คน ก>อนที่จะมาเปลี่ยนถ>ายลงเรือขนาด

เล็กในน>านน้ำไทยซึ่งผู9อพยพเหล>าน้ีต9องจ>ายเงินให9นักค9ามนุษย+ชาวไทยคนละ ๔,๐๐๐ ริงกิต หรอืประมาณ ๓๒,๐๐๐ บาท แลกกับการพาผู9อพยพข้ึนฝkÂงที่ประเทศมาเลเซีย 
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ผู9อพยพกลุ>มน้ีถูกส>งลงจากเรือห>างจากชายฝkÂงประมาณ ๑ กโิลเมตรและพวกเขาต9องเดินย่ำทะเลโคลนข้ึนฝkÂง ซึ่งตำรวจมาเลเซียพบตัวเพียง ๔๑ คน ส>วนที่เหลืออีก ๖ คน

ยังไม>พบตัว 

(The boat that arrived off Perlis on Monday was carrying 47 Rohingya, all of whom paid a Thai trafficker RM4,000 each to take them to Malaysia, 

Noor Mushar said, citing interviews with one of the detainees. 

The group had been traveling with hundreds of other Rohingya on a larger boat before they were transferred to smaller, crowded vessels in 

Thai waters, he said. 

The 47 migrants were dropped about one kilometre offshore and walked for an hour through mud. Forty one were detained and six people are 

missing, Noor Mushar said. 

"Since there was no one to greet them, they made their way in separate groups to the nearby villages, covered in mud," he said, adding they 

are in good health despite their ordeal.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.nst.com.my/news/nation/2019/04/477560/200-rohingya-still-sea-en-route-malaysia-police 

https://www.malaysiakini.com/news/471441 

 

๕.๔.๒ สำนักข>าว AFP รายงานเมื่อวันที่ ๖ เมษายนว>า ตำรวจบังกลาเทศได9ควบคุมตัวชาวมุสลิมโรฮิงญา ๑๑๕ คนขณะอยู>บนเรือประมงเตรียมอพยพไปยังประเทศ

มาเลเซีย ทัง้หมดเปfนผู9อพยพในค>าย Kutupalong ใกล9พรมแดนเมียนมาร+ซึ่งเปfนค>ายผู9อพยพที่ใหญ>ที่สุดในโลกขณะน้ี ทัง้หมดถุกส>งตัวกลับค>ายผัอพยพ ตำรวจบังกลาเทศ

บอกว>า ไม>พบตัวนักค9ามนุษย+ 

 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

25 

(Bangladesh police have prevented 115 Rohingya refugees from being smuggled to Malaysia in rickety fishing boats, officials said Saturday, but 

no suspected traffickers were detained. 

The group from the Kutupalong camp near Bangladesh’s border with Myanmar – the biggest refugee settlement in the world – were stopped 

as they headed to boats in the Bay of Bengal. 

The operation, which took place late Friday, was the latest in a series involving Rohingya refugees seeking to leave squalid camps for Malaysia, 

a more prosperous Muslim-majority nation. 

“We stopped a convoy of 15 auto-rickshaws and rescued 50 men, 39 women and 26 children,” Bangladeshi police officer Anwar Hossain told 

AFP. 

“But we could not catch any traffickers.” 

The officer said the Rohingya, who had already paid the traffickers some money, would be taken back to the camp.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.nst.com.my/world/2019/04/476683/bangladesh-stops-115-rohingya-seeking-reach-malaysia 
 
 


