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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๒๓ - ๒๙ มิ.ย. ๖๑ พบว>า ข>าวเชิงบวกมีความถ่ี เพิ่มข้ึน ร9อย

ละ ๒ เมื่อเทียบกับสัปดาห+ที่แล9ว (๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑) ในส>วนของข>าวเชิงลบมีความถ่ี เพิม่ข้ึน ร9อยละ ๒๓ เมื่อเทียบกบัสปัดาห+ที่แล9ว (๑๖ - ๒๒ ม.ิย. ๖๑) 

         ภาพข2าวสำคญัเชิงลบ ได*แก2  

๑. การพูดคุยเพ่ือสันติ: การ “พูดคุยสันติสุข”ระหว>าง “มาราปาตานี” กบั คณะพูดคุยของรัฐบาล ยังเดินต>อไม>ได9 

๒. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี: ยิงแสกหน9าฆ>าโหดสาวลกู ๑ 

๓. เหตุร*ายรายวัน: คนร9ายลอบวางระเบิดชาวสวนยางยะลา – บาดเจ็บ ๑ ราย 

๔. สิทธิมนุษยชน: ภาคประชาสังคมชายแดนใต9อัดทหารตำรวจสนธิกำลังบุกบ9านนักสิทธิฯ หญิง มั่วข9อกฎหมาย 

         ภาพข2าวสำคญัเชิงบวก ได*แก2  

๑. การเมือง: ๑) นโยบายสำคัญของรัฐบาล เช>น นรม. ชูนโยบายไทยนิยมแก9ปcญหายาเสพติด และ ๒) สถานการณ+การดึงตัว สส. ใน จชต. ของพรรคต>างๆ เพื่อ

เตรียมตัวรบัมือศึกเลือกต้ังในปeหน9า ยกตัวอย>างเช>น กลุ>มวาดะห+ ที่มี วันมูหะมัดนอร+ มะทา อดีต สส.ยะลา จะย9ายลงในนามพรรคประชาชาติ เปfนต9น 

๒. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยSสิน: ๑) กองอำนวยการรกัษาความมัน่คงภายในภาค ๔ ส>วนหน9า แถลงข>าวกรณีการตรวจยึดวัตถุระเบิดในพื้นที่ อำเภอตากใบ จังหวัด

นราธิวาส และ ๒) ผู9บงัคับหน>วยเฉพาะกจิปcตตานี แถลงข>าวช้ีแจงกรณีเจ9าหน9าที่ ๓ ฝlายเข9าทำการตรวจค9นทีพ่ักอาศัยในพื้นที่จังหวัดปcตตานี เมือ่วันที่ ๒๒ ม.ิย.๖๑ พร9อม

ขอแสดงความเสียใจต>อเหตุการณ+ทีเ่กดิข้ึนและขออภัยต>อผู9ได9รับผลกระทบดังกล>าว 

๓. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) กระทรวงเกษตรฯ ใช9มาตรการต>างๆ ในแก9ไขปcญหายางราคาตกต่ำ, ๒) ศอ.บต.- พาณิชย+ช>วยเกษตรภาคใต9 นำผลผลิตส>ง

ขายทั้งใน และต>างประเทศ และ ๓) นายศิร ิจริะพงษ+พันธ+ รัฐมนตรีว>าการกระทรวงพลังงาน เปnดเผยถึงความคืบหน9าการจัดต้ังบริษัท RPS (Regional Power System) 

เพื่อเปfนผู9บรหิารจัดการโครงการโรงไฟฟ�าชีวมวลในพื้นที ่๓ จังหวัดชายแดนภาคใต9 

๔. ภัยแทรกซ*อนอ่ืนๆ : ๑) หน>วย บก.ควบคุม พล.ร.๕ โดย ชป.รส.ร.๕ พัน.๒ จ.สตูล (ด>านตรวจทุ>งนุ9ย) จบักุมผู9ต9องสงสัยที่ซุกยาบ9า ๔,๐๖๐ เม็ด, และ  ๒) 

ตชด.ยึดใบกระท>อม ๓๐๐ กก.  

 จากสถานการณ+ข>าวดังที่กล>าวข9างต9นส>งผลให9การรบัรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ีลดลง ร9อยละ ๗ เมื่อเทียบกับสัปดาห+ที่แล9ว (๑๖-๒๒ มิ.ย. ๖๑) 
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         ในส2วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต2างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๒๓ – ๒๙ ม.ิย. ๖๑ ดังน้ี 

         สปัดาห+น้ี ข>าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9ที่ปรากฏในสื่อต>างประเทศพบเฉพาะในสื่อมาเลเซีย และมีเพียงประเด็นเดียวคือรายงานข>าวเกี่ยวกบัการจับกุมระเบิด

แสวงเครือ่งชนิดบรรจุดินป�นในท>อเหล็กหรอืที่เรียกว>า ไปป�บอมส+ จำนวน ๔๑ ลูก เมื่อวันศุกร+ที่ ๒๒ มิถุนายน ที ่อ.ตากใบ จ.นราธิวาส รายงานข>าวในสื่อมาเลเซียหลาย

แห>งอ9างคำให9สัมภาษณ+แม>ทัพภาคที่ ๔ ระบุว>า ระเบิดที่จบักุมได9มีแหล>งทีม่าจากประเทศมาเลเซีย นอกจากน้ีสื่อมาเลเซียรายงานว>ามีการต้ังข9อสังเกตว>าน>าจะมีการลักลอบ

นำเข9าจากมาเลเซียทางพรมแดนแม>น้ำโกลก ขณะเดียวกันรองผู9บัญชาการตำรวจรัฐกลันตันได9มีคำสั่งให9ตำรวจเพิ่มการลาดตระเวนตามแนวพรมแดนด9านแม>น้ำโกลก 

พร9อมขอความร>วมมือประชาชนแจ9งเบาะแสให9กับตำรวจรัฐกลันตัน 
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๒. ผลการวิเคราะหSสารสนเทศด*านการประชาสมัพันธS ประจำวันท่ี ๒๓ – ๒๙ มิ.ย. ๖๑ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข2าวเชิงบวก และประเด็นข2าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๒๓ - ๒๙ มิ.ย. ๖๑ ข>าวเชิงบวก (เส9นทึบสีเขียว) มีความถ่ีเพิม่ข้ึน ร9อยละ ๒ (๑๔๖ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑) ๑๕๐ ข>าวในสัปดาห+น้ี) สำหรบั

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ เพิม่ข้ึนในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกบั จชต. (เส9นทึบสีแดง) มีความถ่ี เพิ่มข้ึน ร9อยละ ๒๓ (๓๐ ข>าวในสัปดาห+

ที่แล9ว (๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑) ๓๗ ข>าวในสัปดาห+น้ี) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ เพิม่ข้ึน 

๒.๒ ค2าสัดส2วนระหว2างข2าวเชิงบวก และข2าวเชิงลบ 

เมื่อนำจำนวนข>าวเชิงบวก และจำนวนข>าวเชิงลบ ในแต>ละวันมาคำนวณหาค>าสัดส>วน ระหว>างข>าวเชิงบวกกบัข>าวเชิงลบ พบว>าในแต>ละวันจะมีค>าสัดส>วนฯ ดังน้ี 
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วัน/เดือน/ปd จำนวนข2าวเชิงบวก (1) จำนวนข2าวเชิงลบ (2) ค2าสัดส2วน (3)=(1)/(2) 

2018-06-16 19 5 3.8 

2018-06-17 21 3 7 

2018-06-18 21 4 5.25 

2018-06-19 14 6 2.33 

2018-06-20 19 4 4.75 

2018-06-21 33 4 8.25 

2018-06-22 19 4 4.75 

 20.86 4.29 4.86 

2018-06-23 23 1 23 

2018-06-24 13 3 4.33 

2018-06-25 30 6 5 

2018-06-26 14 4 3.5 

2018-06-27 18 8 2.25 

2018-06-28 28 7 4 

2018-06-29 24 8 3 

 21.43 5.29 4.05 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ2งเล็ง ในช2วงวันท่ี ๒๓ – ๒๙ ม.ิย. ๖๑ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช>วงวันที่ ๒๓ - ๒๙ มิ.ย. ๖๑ ไม>มีข>าวเชิงบวก ในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มี

แนวโน9มฯ ลดลงในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกบั จชต. มีความถ่ี ลดลง ร9อยละ ๕๐ (๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑) ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี) สำหรบัในมิติ 

ของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ลดลง ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> การ “พูดคุยสันติสุข”ระหว>าง “มาราปาตานี” กบั คณะพูดคุยของรัฐบาล ยังเดินต>อไม>ได9  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๒๓ - ๒๙ มิ.ย. ๖๑ ข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน มีความถ่ีเพิ่มข้ึน ร9อยละ ๑๕๐ (๒ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑) ๕ ข>าวในสัปดาห+น้ี) ในมิติของ

แนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึนภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) ระเบิดในสวนยางโผล>อีก หญิงวัย ๓๔ ปeขาขาด 

และ ๒) ลอบยิงหนุ>มสะบ9าย9อยดับ 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๒๓ - ๒๙ มิ.ย. ๖๑ ข>าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีความถ่ีเพิม่ข้ึน ร9อยละ ๑๙ (๑๐ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑) ๑๒ ข>าวใน

สัปดาห+น้ี) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๒๕ (๘ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑) ๖ ข>าวในสัปดาห+น้ี) ใน

มิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) บิ๊กตู>ชูไทยนิยมแก9ปcญหายาเสพติด, ๒) รีโนเวทประเทศไทย! บิ๊กตู>สัง่สำรวจคู-คลองทั่ว

ประเทศ พัฒนาท>องเที่ยว และ ๔) Promoting OIC-UN Cooperation in Political Economic Scientific Humanitarian and Cultural matters ภาพข>าวเชิงลบ 

ได9แก> ๑) ป.ป.ช. แฉนายทุน - จนท.สมุหัว ออกเอกสารสิทธ์ิที่ดินปลอมเกลื่อนทั่วไทย และ ๒) คอลมัน+: นิธิ เอียวศรีวงศ+: รวมศูนย+ในเรื่องเล็ก ปลดจากศูนย+ในเรื่องใหญ> 

(ประชาไท) 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยSสิน 

 
ในช>วงวันที่ ๒๓ - ๒๙ มิ.ย. ๖๑ ข>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๕๘ (๓๖ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑) ๑๕ ข>าว ใน

สัปดาห+น้ี) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ  ลดลง  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๖๐ (๕ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑) ๒ ข>าว ในสัปดาห+

น้ี) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ยึดไปป�บอมบ+ ๔๑ ลูกคาดใช9ปlวนย>าน ศก. - แฉก>อเหตุแล9ว ๘๓ ลกู, ๒) ตากใบ ขยายผลจบั

ไปป�บอมบ+, ๓) จนท.เร>งลงพื้นที่ตรวจสอบสวนยางพารา หลังสาวใหญ>วัย ๓๔ ปeเหยียบกบัระเบิดขาขาด, ๔) รองแม>ทพัภาค ๔ ทวงคืนผืนปlาบนเกาะสมุย ลั่นดำเนินการ

ทาง กม.เด็ดขาดนายทุนบุกรุก, ๕) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส>วนหน9า แถลงข>าวกรณีการตรวจยึด วัตถุระเบิดในพื้นที่ อำเภอตากใบ จังหวัด

นราธิวาส, ๖) กอ.รมน. แฉ ซานูซ ีมีประวัติปlวนใต9มาแล9วหลายหน ค9นบ9านยึดของกลางได9อกี ตร. เร>งตามจับพวกร>วมแก�ง และ ๗) ผู9บังคับหน>วยเฉพาะกิจปcตตานี แถลง

ข>าวช้ีแจงกรณีเจ9าหน9าที่ ๓ ฝlายเข9าทำการตรวจค9นที่พกัอาศัยในพื้นที่จังหวัดปcตตานี เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๖๑ พร9อมขอแสดงความเสียใจต>อเหตุการณ+ทีเ่กิดข้ึนและขอ

อภัยต>อผู9ได9รับผลกระทบดังกล>าว ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) อีกครั้งที่คนประชาสังคมถูกค9นบ9าน คำเสียใจจากทหาร - ฉก.ปcตตานี สั่งสอบ และ ๒) การใช9ความเช่ือเปfนตัว

ขับเคลื่อนการปฏิบัติการข>าวสารของกลุ>ม ผกร.  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๒๓ - ๒๙ มิ.ย. ๖๑ ข>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถ่ีเพิ่มข้ึน ร9อยละ ๓๐ (๒๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑) ๓๐ ข>าวใน สัปดาห+น้ี ) ใน

มิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกจิฯ มีความถ่ีเพิ่มข้ึน ร9อยละ ๓๐๐ (๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑) ๔ 

ข>าวในสัปดาห+น้ี ) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิม่ข้ึน ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) เสนอแผนแปรรปู - สร9างโกดังเกบ็ยางแก9ราคาตกต่ำ, ๒) ดันต้ังศูนย+แปรรปู

ยางส>งออก, ๓) ศอ.บต.-พาณิชย+ช>วยเกษตรภาคใต9 นำผลผลิตส>งขายทั้งใน - ตปท., ๔) ขาข้ึน!ไทยส>งออกยางสหรัฐ – ยุโรป – อเมริกาใต9กว>า ๒ แสนตัน, ๕) การค9า

ชายแดนและผ>านแดน ๕ เดือน โต ๖.๔%, ๖) ศิริช้ีก>อต้ัง RPS ในสามจงัหวัดชายแดนใต9 ไม>กระทบการไฟฟ�า, ๗) คอลมัน+: บทความพิเศษ: การขับเคลื่อน กองทุนหมู>บ9าน 

และชุมชนเมือง ตามแนวประชารฐั, ๘) มหกรรมโคมลอยสมัพันธ+ ครั้งที่ ๑๐ หน่ึงเดียวในภาคใต9 กระตุ9นการท>องเที่ยวโครงการ ชุมชนท>องเที่ยวโอทอป นวัตวิถี และ ๙) 

พัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา จัดมหกรรมสุดยอดโอทอป ครั้งที ่๒ เพิ่มช>องทางการตลาดแก>ผู9ประกอบการ ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) สหภาพสู9ไม>ถอยจนก9าวเดียว กฟภ .เช่ือ

ต้ัง บริษัท RPS เสี่ยง และ ๒) คอลัมน+: ตีเกราะเคาะไม9: ป.ตรีตกงาน ๑.๗ แสนคน 
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 ๓.๖ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๒๓ – ๒๙ มิ.ย. ๖๑ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสทิธิมนุษยชน ได9แก> ๑) ๒๔๗๕ - ปcจจุบัน ไทยคือ "รัฐทหาร” มเีครือข>าย และฝc�งรากไว9 อย>าง 

กว9างขวาง และ ๒) ภาคประชาสงัคมชายแดนใต9อัดทหารตำรวจสนธิกำลังบุกบ9านนักสทิธิฯ หญิง มั่วข9อกฎหมาย 

 ๓.๗ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันที่ ๒๓ – ๒๙ มิ.ย. ๖๑ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารงุขวัญกําลงัพล 

 ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปsญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๒๓ – ๒๙ มิ.ย. ๖๑ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปcญหา จชต. 

 ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช>วงวันที่ ๒๓ – ๒๙ มิ.ย. ๖๑ 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

การพดูคุยเพื,อสันต ิ

อาชญากรรมในพื 8นที, 

เหตุร้ายรายวัน 

สิทธิมนุษยชน 

การเยียวยา 

การเมือง 

การศกึษา 

การรักษาความปลอดภยัในชีวติ และทรัพย์สิน 

การยกระดบัคุณภาพชีวติ 

เศรษฐกจิ และการสร้างรายได้ 

การช่วยเหลือประชาชน 

กีฬา 

ยาเสพตดิ 

กระบวนการยุตธิรรม 

ความร่วมมือของภาคประชาชน 

การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ 

วัฒนธรรม และวถิชีีวติ 
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ประเด็นข2าวเชิงลบ 

๑. การเจรจาเพ่ือสันติ รอบรั้วเมืองใต9 : 27 มิถุนายน 2561  

๒. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) ยิงแสกหน9าฆ>าโหดสาวลูก1 3ขวบตัวสั่นหนีซ>อนใต9ผ9าห>ม, ๒) ยิงร>างพรุนทหารเกณฑ+หนีทพั คาดอริตามปnดบญัชีแค9น, ๓) ปาดหน9ากระบะ

โทษถึงตาย! ไล>ยิงถล>ม2โชเฟอร+รถพ>วงดับ  และ  ๔) โชเฟอร+ถูกยิงดับ2ศพตำรวจสงสัยปมเปfนกิ๊กกบัเมียเจ9าของอู>  

๓. เหตุร*ายรายวัน ๑) คอลัมน+: ตระเวนข>าวทั่วไทย: วางระเบิดปลอมร9านทำป�าย, ๒) คนร9ายลอบวางระเบิดชาวสวนยางยะลา-บาดเจบ็1ราย, ๓) ระเบิดในสวนยางโผล>อีก 

หญิงวัย 34 ปeขาขาด สลดมลีูกปlวยเปfนโรคหัวใจ  และ  ๔) ลอบยิงหนุ>มสะบ9าย9อยดับ  

๔. สิทธมินุษยชน ๑) 2475-ปcจจุบัน ไทยคือ "รัฐทหาร” มีเครือข>ายและฝc�งรากไว9อย>างกว9างขวาง, ๒) ภาคประชาสังคมชายแดนใต9 อัดทหารตำรวจสนธิกำลังบุก บ9านนัก

สิทธิฯ หญงิ มั่วข9อกฎหมาย  และ  ๓) จี้สอบจนท.ค9นบ9านนักสิทธิใต9  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลัมน+: สายสกลุรัตนโกสินทร+: ราชสกุลในพระบรมราชจักรีวงศ+ (69), ๒) เปnดกรุหลวงปูlทวด รองเดียร+ พ.ต.ท.ภูรสิ, ๓) ภาพข>าว: วันไหว9

บ�ะจ>าง, ๔) คอลมัน+: จับกระแสภูมิภาค: เช่ือมใจชายแดนใต9สันติสุข, ๕) คอลัมน+: ชีพจรทั่วไทย, ๖) คอลัมน+: ชีพจรทั่วไทย, ๗) ปcตตานี-เปnดตัวหนังสอืเมนูปcตตานี 70 เมนู

ตำรับอาหารประจำถ่ิน, ๘) สุดคึก! แต>งชุดมลายูวันอีฎิลฟnตริ กับบรรยากาศรายอแนที่ชายแดนใต9, ๙) นราธิวาสเปnดศูนย+บันดาลไทยจังหวัดนราธิวาส-งานถนนสาย

วัฒนธรรมวิถีไทยวิถีมือนารอ, ๑๐) เผยฟ�าเปnดกลางดึก เห็นดาวเสาร+ใกล9โลกชัดหลายพื้นที,่ ๑๑) คอลมัน+: ตำนานแผ>นดิน: เลคการ+เด9น สวนปlาฝน 130 ปe, ๑๒) คอลมัน+: 

เกาะติดวิกฤติไฟใต9: สัมพันธ+พุทธ - ฮินดู - อสิลาม ทีเ่มืองโบราณยะรงั  และ  ๑๓) คอลมัน+: รายงาน: สวจ.ยะลาสร9างเยาวชนจิตอาสาพหุวัฒนธรรม,  

๒. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทS ๑) เปลีย่นเพื่อโลก ใน PTTEP Teenergy ปe 5, ๒) ส>งเสียงออกมา.. 9 มสิแกรนด+ไทยแลนด+ แนะนำตัวเสียงสูงปรี๊ดด 

(คลิป), ๓) คอลมัน+: บทความพเิศษ: คุณูปการ พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชรต>อจงัหวัดชายแดนภาคใต9, ๔) ศอ.บต. ร>วมกับ ชมรมสือ่มวลชนเพื่อสันติฯ และการท>องเที่ยวแห>ง

ประเทศไทยสำนักงานกรุงกัวลาลมัเปอร+ ประเทศมาเลเซีย จัดแถลงกจิกรรม แรลลี่ออฟโรดการกุศล สานสมัพันธ+ 4 ประเทศอาเซียน  และ  ๕) ศปชส.กอ.รมน.ภาค 4 สน. 

จัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนในพื้นที่ จชต. เพื่อกระชับความสัมพันธ+และสร9างความเข9าใจ เกี่ยวกับการแก9ไขปcญหาและพฒันาจังหวัดชายแดนภาคใต9,  

๓. ความร2วมมือของภาคประชาชน ๑) คอลัมน+: เกษตรวันน้ี, ๒) ทั่วไทยอธิษฐานจิต ส>งแรงใจให9 ทีมหมูปlา ปลอดภัย, ๓) ทั่วปท.ส>งแรงใจร>วมติดแฮชแท็กอยากเจอหมู
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ปlาฯ, ๔) พี่น9องมุสลิมชายแดนใต9ร>วมละหมาดขอพรให9 13 ชีวิตติดถ้ำได9กลับบ9าน, ๕) มอบรางวัลสุดยอดเกียรติยศ ตำรวจไทยประจำปe60, ๖) ชาวเบตงซื้อเสื้อเหลือง

คึกคัก! สวมใส>วันเฉลิมพระชนมพรรษาร.10, ๗) เพื่อนไม>ทิ้งเพื่อน นักเรียนภาคใต9 รวมสวดขอพรให9ทีมหมปูlารอดปลอดภัย, ๘) ศรสีะเกษ-นราธิวาสร>วมส>งกำลังให9ทีมหมู

ปlา-เจ9าหน9าที่ออกจากถ้ำหลวงโดยปลอดภัย, ๙) ผู9จัดฯ ธันน+ ธนากร ชวนเพื่อนนักฟุตบอลดารา โปรโมทละคร เชิงชายชาญ ที่ปcตตานี  และ  ๑๐) ผ>าทางตัน!ช>วย13ทีม

หมูปlาเจาะถ้ำหลวง ทมีกู9ภัยมาร+ค3จุด-ลุยทันทเีผยฝนหนัก-น้ำท>วมมิด ต>างชาติร>วมส>งทีมช>วย ประยุทธ+ลงพื้นที2่9ม.ิย.,  

๔. กระบวนการยุติธรรม ๑) ทำแผนฯบึม้ตู9เอทีเอม็ปcตตานี เจาะวิธีทำงานกลุ>มปlวนใต9, ๒) รวบเพิ่ม-สารภาพสิ้น "ไปป�บอมบ+ 41 ลูก" แฉส>งจากเพื่อนบ9านเข9าไทย, ๓) 

หมายจบัเฮียหมเีจ9าของอู>ป�นโหดยิง2โชเฟอร+ดับ ปมหึงเมียนอกใจ!, ๔) เจ9าหน9าที่ความมั่นคง นำตัวผู9ต9องหาระเบิดปlวนใต9 20 จุด ช>วงเดือนรอมฎอน ทำแผนประกอบคำ

สารภาพ  และ  ๕) กองอำนวยการรกัษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส>วนหน9า แถลงข>าวความคืบหน9าเหตุระเบิดตู9 ATM ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต9 และ 4 อำเภอของ 

จังหวัดสงขลา เมื่อ 20 พฤษภาคม 2561,  

๕. ยาเสพติด ๑) ตะครบุมือป�นรบัจ9างขนยานรก พบของกลางซกุในกกน.กว>า4,000เม็ด, ๒) รางวัลต9านยานรก (2)  และ  ๓) ตชด.ยึดใบกระท>อม300กก. กองทพัมดลอบ

ขนซุกชายแดน,  

๖. กีฬา ๑) คอลมัน+: ย>อยข>าวกีฬา: สตูลพ>ายแต>ยังนำจ>าฝงูโซนใต9, ๒) คอลัมน+: กฎหมาย4.0: ก9าวสู>ฟุตบอลโลกกับกฎหมายการกีฬา, ๓) ผู9ว>าฯปcตตานีเปfนประธานเปnดพิธี 

โครงการ “ล9านลูก ล9านพลัง สร9างฝcนเด็กไทย” 3 จังหวัดชายแดนใต9, ๔) ผญ.ชำนิปลื้มป�นกลติดทีมชาติ, ๕) ระอ!ุบรุีรมัย+ดวลแข9งเทพ-เมืองทองฯฉะหนองบัวฯศึกเอฟเอ

รอบ64ทมี  และ  ๖) คอลัมน+: ตะลุยสงัเวียนทั่วไทย: เขาคือ...คนกีฬา นิยามของ..ผอ.พทิยา รัตนพันธ+ ประธานชมรมมวยสยามภาคใต9,  

๗. การช2วยเหลือประชาชน ๑) ช9างปlาบกุ! ห>างชุมชนไม>กีส่บิเมตร ชาวรือเสาะร9อง จนท.ช>วย  และ  ๒) ศูนย+บรรเทาสาธารณะภัย กรมทหารราบที่ 152 ค>ายสริินธร 

ซักซ9อมและเตรียมความพร9อมช>วยเหลือผู9ประสบอุทกภัย ในพื้นที,่  

๘. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) เสนอแผนแปรรปู-สร9างโกดังเกบ็ยางแก9ราคาตกต่ำ, ๒) กระทรวงเกษตรฯดึงต>างชาติ แมตช่ิงซื้อขายยาง, ๓) ดันต้ังศูนย+แปรรปูยาง

ส>งออก, ๔) โรงงานนวัตกรรมอาหาร วว. สปeดวิจัยข้ึนห9าง, ๕) เลง็ล9มแผนสร9างเอฟเอสอาร+ยูใต9, ๖) คอลัมน+: แทงตัวตรง: เอกชนจบัตาแผน PDP, ๗) ศอ.บต.-พาณิชย+ช>วย

เกษตรภาคใต9 นำผลผลิตส>งขายทัง้ใน-ตปท., ๘) ขาข้ึน!ไทยส>งออกยางสหรัฐ-ยุโรป-อเมริกาใต9กว>า2แสนตัน, ๙) การค9าชายแดนและผ>านแดน 5 เดือน โต 6.4%, ๑๐) ศิริช้ี

ก>อต้ัง RPS ในสามจงัหวัดชายแดนใต9 ไม>กระทบการไฟฟ�า, ๑๑) มซูังคิงส+-น้ำผ9ง-กาแฟรสทุเรียน, ๑๒) ปตท.รับมือแหล>งก�าซภาคใต9ปnดซ>อมบำรุง ก.ค.-ส.ค. ส>งNGVจาก

ส>วนกลางให9บริการ12ปc²มใน4จงัหวัด, ๑๓) คอลมัน+: บทความพิเศษ: การขับเคลื่อนกองทุนหมู>บ9าน และชุมชนเมือง ตามแนวประชารัฐ, ๑๔) มหกรรมโคมลอยสมัพันธ+ 
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ครั้งที่ 10 หน่ึงเดียวในภาคใต9 กระตุ9นการท>องเที่ยวโครงการชุมชนท>องเที่ยวโอทอป นวัตวิถี, ๑๕) ไทยประกาศตัวเปfน โออีเอ็ม พร9อมผลิตยางตามออร+เดอร+ป�อนตลาดโลก, 

๑๖) ECF เตรียมลุยเดินหน9าโครงการ MDF เต็มกำลงั เร>งก>อสร9างโครงการมูลค>า 1,456.31 ล9านบาทให9เสรจ็ทันภายในปe 62, ๑๗) SME Development Bankผลักดัน

ผลิตภัณฑ+ชุมชนเติบโตตลาดอีคอมเมริ+ซ ร>วมกับ Shopeeจดัโปรโมช่ันสุดคุ9มกระตุ9นยอดขายต>อเน่ือง  และ  ๑๘) พฒันาชุมชนจังหวัดยะลา จัดมหกรรมสุดยอดโอทอป 

ครั้งที่ 2 เพิ่มช>องทางการตลาดแก>ผู9ประกอบการ,  

๙. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) คอลมัน+: ทางคนทางข>าว: สร9างอาชีพ, ๒) คอลัมน+: คนตามข>าว: ณพพงศ+ ธีระวร ย่ืนทวงสินเช่ือฟ�¸นเอสเอ็มอ,ี ๓) ปnดทองผนึกประมง

สร9างอาชีพภาคใต9, ๔) ภาพข>าว: ติดตามงาน, ๕) เร>งขยายพันธุ+ปลาพลวงชมพสูร9างอาชีพเสริมชายแดนใต9, ๖) แจกพันธุ+ปลาพลวงชมพูชาวบ9าน3จว.ชายแดนใต9, ๗) เร>ง

ฝ¹กอาชีพ3จว.ชายแดนใต92.5หมื่นคน, ๘) แม>บ9านทอ.นำเครอืข>ายลงใต9 มอบรถเข็นช>วยผู9พิการปeที2่, ๙) ปnดทองหลงัพระฯ จับมือ กรมประมง สานต>องานพระราชดำริ 

“ประมงไทย...อนุรักษ+ไกลชายแดนใต9”, ๑๐) หัวหน9าผู9ตรวจราชการกรมพัฒนาฝeมือแรงงาน (กพร) ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดปcตตานี พร9อมให9กำลังใจผู9เข9ารับการฝ¹ก

อาชีพ  และ  ๑๑) กระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล9อม ร>วมกับเทศบาลตำบลปะนาเระ จัดกจิกรรมวันทะเลโลก (World Ocean Day) ภายใต9หัวข9อว>า “Clean Our 

Ocean ทะเลดี ชีวีมีสุข”,  

๑๐. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยSสิน ๑) ประวิตรบีม้ทภ.4เกาะไปป�บอมบ+อึ้ง!ร>วมบึ้ม83ลกู, ๒) ยึดไปป�บอมบ+ 41 ลูกคาดใช9ปlวนย>านศก. - แฉก>อเหตุแล9ว 

83 ลูก, ๓) ตากใบขยายผลจบัไปป�บอมบ+, ๔) คาดโจ¼เล>นพิเรนทร+! ประกอบระเบิดแขวนหลงัประตูร9านทำป�ายทะเบียนเมืองคอน (ชมคลปิ), ๕) จนท.เร>งลงพื้นที่ตรวจ

สอบสวนยางพารา หลงัสาวใหญ>วัย34ปeเหยียบกบัระเบิดขาขาด, ๖) รองแม>ทพัภาค4ทวงคืนผืนปlาบนเกาะสมุยลั่นดำเนินการทางกม.เด็ดขาดนายทุนบุกรุก, ๗) กอง

อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส>วนหน9า แถลงข>าวกรณีการตรวจยึดวัตถุระเบิดในพื้นที่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส, ๘) กอ.รมน.แฉซานูซีมีประวัติปlวนใต9

มาแล9วหลายหน ค9นบ9านยึดของกลางได9อกี ตร.เร>งตามจบัพวกร>วมแก�ง  และ  ๙) ผู9บงัคับหน>วยเฉพาะกจิปcตตานี แถลงข>าวช้ีแจงกรณีเจ9าหน9าที่ 3 ฝlายเข9าทำการตรวจค9น

ที่พักอาศัยในพื้นทีจ่ังหวัดปcตตานี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 พร9อมขอแสดงความเสียใจต>อเหตุการณ+ที่เกิดข้ึนและขออภัยต>อผู9ได9รับผลกระทบดังกล>าว,  

๑๑. การศึกษา ๑) อนุมัติปรับหลักสูตร วิทยาลัยชุมชน, ๒) ช้ี ปฏิรูปการศึกษา-ทุจริต เดินหน9าไปพร9อมกัน, ๓) วชช.ไฟเขียวปรบัปรุงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย, ๔) คน

ไทยต9องการเรียนภาษาเกาหลีสงูข้ึน, ๕) ประกาศช่ือสถานศึกษาอาชีวะรัฐ-เอกชนรบัรางวัลพระราชทาน, ๖) สถาบันการศึกษา ร>วมกับภาครัฐ สานความร>วมมือ ส>งเสริม

การเรียนรู9สังคมพหุวัฒนธรรม ในพื้นที่ชายแดนภาคใต9, ๗) ประธานมลูนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน ร>วมกับ กรมกจิการชายแดนทหาร ลงพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต9 

มอบทุนการศึกษาประจำปe 2561, ๘) ศอ.บต. ติดตามและประเมินผลการเรยีนการสอนภาษาไทย ตามแนวพระราชปณิธาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
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กุมารี เพือ่พัฒนาการอ>านออกเขียนภาษาไทยคล>อง แก>นักเรียนในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต9, ๙) หน.ผทพ.สรุเชษฐ+ น9อมนายุทธศาสตร+พระราชทาน เข9าใจ เข9าถึง 

พัฒนา และ รู9 รกั สามัคคีเปfนหลักชัยในการส>งเสริมการเรียนรู9สงัคมพหุวัฒนธรรม ระดับอุดมศึกษา  และ  ๑๐) มรภ.สงขลา ปc¸นอาจารย+นักวิจัย ต้ังเป�าสถาบันผลิตครูช้ัน

นำของประเทศ,  

๑๒. การเมือง ๑) เช็กแถวเพื่อไทย ย9ายชัวร+หรือมั่วน่ิม, ๒) จี้บัวแก9วทำความเข9าใจต>างชาติ แจงสฤษด์ิน9อย นายกฯข้ึนปกไทม+เปfนบวกบิ๊กตู>ถึงปารสีแฟนคลบัรบั คุยไทย

พัฒนา-เจริญมาก พท.เย9ยดูด-ถ>ายเลือดเสีย ปชป.ช้ีแม9วโผล>สกัดสส.ช่ิง, ๓) เผยร.10รบัสั่ง ดูแลประชาชน ให9บ9านเมืองสงบเรียบร9อย บิ๊กตู>เล>าคนไทยที่ฝรั่งเศส ป�อมปธ.ถก

ปลดล็อกวันน้ีสอบแม9วสไกป�พท.ส>อผิดกม., ๔) บิก๊ตู>ชูไทยนิยมแก9ปcญหายาเสพติด, ๕) สุริยะซัดแม9วก็เคยสั่งดูดสส. ลั่นกลางวงพบปะสามมิตร บิก๊ตู>ปcดจวกทักษิณ-ปู เรียก

ตัวตร.ตามย่ิงลักษณ+, ๖) กลยุทธ+ เหนือเมฆ แยกกันเดิน รวมกันตี กลยุทธ+ พรรค คสช., ๗) ลุ9นการเมืองถกคลายล็อก, ๘) แถลงที่ หาดใหญ> ของ สเุทพ เทือกสุบรรณ แนว 

พรรคเทพเทือก, ๙) รีโนเวทประเทศไทย! บิ๊กตู>สั่งสำรวจคู-คลองทั่วประเทศ พัฒนาท>องเที่ยว  และ  ๑๐) Promoting OIC-UN Cooperation in Political, Economic, 

Scientific, Humanitarian and Cultural matters,  

๑๓. การเยียวยา รองมทภ.4เย่ียมผู9ได9รับบาดเจ็บจากเหตุการณ+คนร9ายลอบวางระเบิดในสวนยางพารา  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต2อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต2อสถานการณS จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จากสัปดาห+ที่แล9ว (๑๖ - ๒๒ 

ม.ิย. ๖๑) ร9อยละ ๗ (๒.๑๙ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๒๓ - ๒๙ มิ.ย. ๖๑) ๒.๐๓ ในสปัดาห+น้ี ) ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ลดลง 
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต2างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๒๓ – ๒๙ ม.ิย. ๖๑ 

    สัปดาห+น้ีข>าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9ที่ปรากฏในสื่อต>างประเทศพบเฉพาะในสื่อมาเลเซีย และมีเพียงประเด็นเดียวคือรายงานข>าวเกีย่วกับการจับกุมระเบิดแสวง

เครื่องชนิดบรรจุดินป�นในท>อเหล็กหรือทีเ่รียกว>าไปป�บอมส+ จำนวน ๔๑ ลูก เมื่อวันศุกร+ที่ ๒๒ มิถุนายน ที ่อ.ตากใบ จ.นราธิวาส รายงานข>าวในสื่อมาเลเซียหลายแห>งอ9าง

คำให9สัมภาษณ+แม>ทัพภาคที่ ๔ ระบุว>า ระเบิดทีจ่ับกุมได9มีแหล>งที่มาจากประเทศมาเลเซีย นอกจากน้ีสือ่มาเลเซียรายงานว>ามีการต้ังข9อสังเกตว>าน>าจะมกีารลักลอบนำเข9า

จากมาเลเซียทางพรมแดนแม>น้ำโกลก ขณะเดียวกันรองผู9บญัชาการตำรวจรัฐกลันตันได9มีคำสัง่ให9ตำรวจเพิม่การลาดตระเวนตามแนวพรมแดนด9านแม>น้ำโกลก พร9อมขอ

ความร>วมมือประชาชนแจ9งเบาะแสให9กบัตำรวจรัฐกลันตัน 

 

๕.๑ สื่อมาเลเซียหลายแห>งระบุว>า ตำรวจและนายทหารระดับสูงพูดตรงกันว>า ระเบิดไปป�บอมส+ทีจ่ับกมุได9ที่อ.ตากใบ ขณะที่บรรทุกรถยนต+ปnกอัพจากอ.สุไหงโกลก มุ>ง

หน9าอ.ระแงะ จ.นราธิวาส เมื่อวันศุกร+ที่ ๒๒ มิถุนายน มีการลักลอบนำเข9าจากประเทศมาเลเซีย โดยอ9างคำให9สัมภาษณ+ของพลโทปnยะวัฒน+ นาควานิช แม>ทัพภาคที่ ๔ 

ระบุว>า ระเบิดแสวงเครือ่ง ๔๑ ลูกที่ถูกจบักุมได9ลักลอบนำเข9ามาเพื่อเตรียมใช9โจมตีก>อความไม>สงบช>วงหลงัเดือนถือศีลอด 

อย>างไรก็ตามแม>ทัพภาคที่ ๔ บอกว>า ยังไม>ชัดเจนว>าระเบิดไปป�บอมส+ที่จบักมุได9 เปfนระเบิดที่ประกอบเสรจ็พร9อมใช9งานในประเทศมาเลเซีย หรือ ลักลอบนำเข9าเปfน

ช้ินส>วนเข9ามาประกอบในประเทศไทย 

 
 

(41 homemade bombs seized in southern Thailand's Takbai district several days ago were produced in neighbouring Malaysia and meant for 

attacks after Ramadan. 

This was according to the Thai Army, which concurred with a statement by the Narathiwat police several days ago, on the bombs' origin. 

According to Fourth Army Region commander Lt Gen Piyawat Nakwanich, the home-made bombs were meant for use in "staging attacks" by 

militants after the fasting month of Ramadan. 

"From our investigations, we found that the bombs were smuggled in from Malaysia," he said. 
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The general, who is the Thai Army's highest-ranking officer in south Thailand where a low-level insurgency has been ongoing, added that they 

had not determined if the bombs were smuggled in complete form or in parts (and then assembled in Thailand 

ที่มาข9อมลู ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/06/24/thai-army-41-bombs-seized-from-militants-were-made-in-malaysia/ 

http://bernama.com/en/news.php?id=1474230 

 

๕.๑.๑ สื่อมาเลเซียรายงานเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน อ9างคำให9สัมภาษณ+ของดาโต�ะดิน อาหมัด รองผู9บัญชาการตำรวจรัฐกลันตัน ระบุว>า เขามีคำสั่งให9ตำรวจรัฐกลันตันเพืม่

การลาดตระเวณ และต้ังด>านตรวจบรเิวณชายแดนรัฐกลันตันติดประเทศไทยภายหลังมีข>าวตำรวจไทยจับกุมผู9ต9องหาพร9อมระเบิดไปป�บอมส+ทีอ่.ตากใบ พร9อมทัง้ระบุว>ามี

การลกัลอบนำเข9าจากประเทศมาเลเซีย 

มีการต้ังข9อสังเกตว>าระเบิดที่จบักุมได9น>าจะมีการลกัลอบนำเข9าจากประเทศมาเลเซียผ>านพรมแดนด9านแม>น้ำโกลก 

รองผู9บญัชาการตำรวจรัฐกลันตันและตันสรี ศรีนูร+ ราชิด รองผู9บญัชาการตำรวจแห>งชาติมาเลเซีย พูดตรงกันว>า ตำรวจมาเลเซียยินดีให9ความร>วมมือในการสืบสวนร>วมกบั

ตำรวจไทย พร9อมทั้งแจ9งขอความร>วมมือประชาชนมาเลเซียที่รู9เบาะแสหรือมีข9อมลูเกี่ยวกับระเบิดไปป�บอมส+ทีม่ีการระบุว>าผลิตในประเทศมาเลเซีย สามารถเดินทางไปให9

ข9อมูลกบัตำรวจที่สถานีตำรวจใกล9บ9านทุกแห>ง  

(Police have stepped up checks along the Kelantan/Thai border following the recent seizure of 41 homemade bombs in Takbai, Thailand which 

Thai police say were manufactured in Malaysia. 

Kelantan deputy police chief Datuk Din Ahmad said that the move is necessary to assist state police in tracking down those connected with the 

case. 

He said Kelantan police are also ready to cooperate with their Thai counterparts in solving the case. 

“Like the deputy Inspector General of Police Tan Sri Noor Rashid Ibrahim said today, police will conduct a thorough investigation into the case. 
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“On the Kelantan side, we will beef up security along the border (and follow up on) the matter,” he told NSTP. 

Din also called on members of the public with information on the case to contact the nearest police station. 

There is also speculation that the smuggler used the narrow Golok river separating the two countries to transport the explosives.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2018/06/383784/kelantan-police-step-border-patrols-following-thai-bomb-discovery 
 

http://bernama.com/en/news.php?id=1474501 

 

 
 


