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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที ่๒๖ พ.ค. ๖๑ - ๑ มิ.ย. ๖๑ พบว>า ข>าวเชิงบวกมีความถ่ี 

เพิ่มข้ึน ร9อยละ ๑๙ เมื่อเทียบกับสัปดาห+ที่แล9ว (๑๙ - ๒๕ พ.ค. ๖๑) ในส>วนของข>าวเชิงลบมีความถ่ี ลดลง ร9อยละ ๔๖ เมือ่เทียบกบัสปัดาห+ที่แล9ว (๑๙ - ๒๕ พ.ค. ๖๑) 

         ภาพข2าวสำคญัเชิงลบ ได*แก2  

๑. สิทธิมนุษยชน:  มลูนิธิผสานวัฒนธรรม ร>วมกับสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน จัดเวทเีสวนาวิชาการ “การพฒันากฎหมายและกลไกป^องกันการฟ^องคดีป`ด

ปากเพือ่ป`ดกั้นการมสี>วนร>วมสาธารณะ” ณ สมาคมนักข>าวนักหนังสือพมิพ+แห>งประเทศไทย ถ.สามเสน กรงุเทพฯ 

๒. เหตุร*ายรายวัน: เหตุร9ายรายวันทีส่>งผลกระทบต>อการรับรู9เชิงลบค>อนข9างมาก ได9แก> เหตุการณ+ประกบยิงแพทย+ประจำตำบลเสียชีวิต ในพื้นที่ ต.ทุ>งพลา อ.โคก

โพธ์ิ ปeตตานี, เหตุการณ+ลอบวางระเบิดตู9เอทเีอ็มในปeตตานี และเหตุการณ+ลอบยิงประชาชนในพื้นที ่

๓. การพูดคุยเพ่ือสันติ: สำนักข>าวอิศรา อ9างอิงจาก สำนักข>าว “เบนาร+นิวส+” ว>า “คณะกรรมการทางเทคนิคฝjายไทยปฏิเสธการลงนามในเอกสารข9อตกลงในการ

จัดต้ังพื้นทีป่ลอดภัย เซฟเฮ9าส+ และคณะกรรมการทำงานร>วมในพื้นที่ โดยให9เหตุผลว>าการเจรจายังอยู>ในข้ันตอนการสร9างความไว9วางใจระหว>างกัน จึงไม>จำเปnนต9องมกีาร

ลงนามเปnนลายลกัษณ+อักษร ทำให9การจัดต้ังพื้นทีป่ลอดภัยน้ันจำเปnนต9องยืดเวลาออกไป” 

๔. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี: คนร9ายดักซุ>มยิงอดีตผู9ช>วยผู9ใหญ>บ9านดับ คาดเกิดจากปมขัดแย9งยาเสพติด 

๕. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต: กรณีอนุญาตนักเรียนมสุลิมสวมฮญิาบ ยังคงมีความเห็นต>าง ของชาวไทยพุทธในพื้นที ่

         ภาพข2าวสำคญัเชิงบวก ได*แก2  

๑. การเมือง: ประกาศยกเลิกสถานการณ+ฉุกเฉิน ในพื้นที่ อ.เบตง และใช9 พ.ร.บ.ความมั่นคงแทน และ ความเคลื่อนไหวทางการเมืองของพรรคอนาคตใหม> ใน

พื้นที่ จชต. อาทิเช>น พล.ท.พงศกร รอดชมพู อดีตรองเลขาฯ สมช.ซึ่งเปnนหน่ึงในบุคคลสำคัญที่ร>วมเจรจาแก9ปeญหา ๓ จชต. ดำรงตำแหน>งเปnน รองหัวหน9าพรรคคนที่ ๓ 

และความเคลือ่นไหวทางด9านการเมืองของกลุ>มวาดะห+ ในนามพรรคประชาชาติ 

๒. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยRสิน: ความคืบหน9าในการจับกมุผู9ก>อเหตุวางระเบิดตู9เอทเีอ็ม และ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ช้ีแจงทำความเช9าใจกับประชาชนจากการทีม่ีการ

บิดเบอืนข9อมลูว>า “ห9ามประชาชนออกนอกบ9าน”  

๓. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: การเติบโตของการค9าทเุรียนในพื้นที่ อ.เบตง เน่ืองจากความนิยมทุเรียนไทย ของมาเลเซีย และ สิงค+โปร+ 
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๔. ภัยแทรกซ*อนอ่ืนๆ : การบรูณาการระหว>าง กอ.รมน.ภาค ๔ สน.กับ หน>วยงานในพื้นที่ในการแก9ไขปeญหาภัยแทรกซ9อน ได9แก> การจับกมุสินค9าเถ่ือน/หนีภาษี 

เช>น บุหรี่เถ่ือน เปnนต9น, การกวาดล9างน้ำมันเถ่ือนในบรเิวณชายแดนไทย - มาเลเซีย กว>าหมื่นลติร และการจับกมุยาเสพติด (ยาบ9า - กญัชา - ยาไอซ+ มลูค>ากว>า ๖๐ ล9าน

บาท 

 จากสถานการณ+ข>าวดังที่กล>าวข9างต9น ส>งผลให9การรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพิ่มข้ึน ร9อยละ ๑๕๐ เมื่อเทียบกบัสปัดาห+ที่แล9ว (๑๙ - ๒๕ 

พ.ค. ๖๑) 
 
    ในส2วนของประเด็นสำคญัจากสื่อมวลชนต2างประเทศและภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๒๖ พ.ค. ๖๑ – ๑ ม.ิย. ๖๑ ดังน้ี 

          รายงานข>าวที่มีประเด็นเกี่ยวกบัจงัหวัดชายแดนภาคใต9พบเฉพาะในสือ่มาเลเซีย และส>วนใหญ>เปnนประเด็นเกี่ยวกับอาชญากรรมข9ามชาติโดยเฉพาะการลักลอบขน

สิ่งของผิดกฎหมายข9ามพรมแดนไทย-มาเลเซีย และการลกัลอบเข9าเมืองผิดกฎหมาย เพื่อแก9ปeญหาดังกล>าวหน>วยงานดูแลรักษาความสงบภายในประเทศมาเลเซียจงึเตรียม

ปรับปรงุแนวรั้วกั้นเขตแดนมาเลเซีย-ไทย บรเิวณบูกิตกายูฮตัิม - ปาดังเบซาร+ ในรัฐเคดาห+ และรัฐเปอร+ลิส พร9อมนำเทคโนโลยีเช>น อากาศยานไร9คนขับ และกล9องวงจรป`ด 

มาใช9รักษาความมั่นคงตลอดแนวชายแดนในรัฐเคดาห+ และรัฐเปอร+ลสิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

3 

 
๒. ผลการวิเคราะหRสารสนเทศด*านการประชาสมัพันธR ประจำวันท่ี ๒๖ พ.ค. ๖๑ – ๑ ม.ิย. ๖๑ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข2าวเชิงบวก และประเด็นข2าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๑ - ๑ มิ.ย. ๖๑ ข>าวเชิงบวก (เส9นทบึสเีขียว) มีความถ่ีเพิ่มข้ึน ร9อยละ ๑๙ (๑๒๙ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๙ - ๒๕ พ.ค. ๖๑) ๑๕๔ ข>าวในสัปดาห+น้ี) 

สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกบั จชต. (เส9นทึบสีแดง) มีความถ่ี ลดลง ร9อยละ ๔๖ (๗๙ ข>าวใน

สัปดาห+ที่แล9ว (๑๙ - ๒๕ พ.ค. ๖๑) ๔๒ ข>าวในสัปดาห+น้ี) 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/ปb จำนวนข2าวเชิงบวก (1) จำนวนข2าวเชิงลบ (2) ค2าสัดส2วน (3)=(1)/(2) 

2018-05-19 8 8 1 

2018-05-20 16 9 1.78 

2018-05-21 25 19 1.32 

2018-05-22 17 14 1.21 

2018-05-23 21 8 2.63 

2018-05-24 19 12 1.58 

2018-05-25 23 9 2.56 

 18.43 11.29 1.63 

2018-05-26 17 8 2.13 

2018-05-27 14 11 1.27 

2018-05-28 23 7 3.29 

2018-05-29 19 1 19 

2018-05-30 27 2 13.5 

2018-05-31 26 7 3.71 

2018-06-01 28 6 4.67 

 22 6 3.67 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ2งเล็ง ในช2วงวันท่ี ๒๖ พ.ค. ๖๑ – ๑ มิ.ย. ๖๑ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช>วงวันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๑ - ๑ มิ.ย. ๖๑ ไม>มีข>าวเชิงบวกในสปัดาห+น้ี จากที่มี ๑ ข>าวในสปัดาห+ที่แล9ว (๑๙ - ๒๕ พ.ค. ๖๑)สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำ

เงิน) มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกบั จชต. มีข>าวเชิงลบ ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ไม>มีข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๙ - ๒๕ พ.ค. ๖๑) สำหรับในมิติของ

แนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ไม>มีข>าวเชิงบวก ในสัปดาห+น้ี สำหรับ ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> โฆษกมาราปาตานีระบจุัดต้ัง พื้นทีป่ลอดภัยต9องเลื่อนไป 

เพราะไทยไม>เซ็นเอกสาร   
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๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๑ - ๑ มิ.ย. ๖๑ ข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๑๖ (๒๔ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๙ - ๒๕ พ.ค. ๖๑) ๒๐ ข>าวในสัปดาห+น้ี) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) โจรใต9ยิงถล>มผัวเมียดับคาห9องนอน 

รัวเอ็ม ๑๖ - ๑๑ มม. ดอดเข9าหลงับ9าน, ๒) เป`ดคลิประเบิดตู9เอทีเอ็มปeตตานี เด็ก ๖ ขวบรอดหวุดหวิด, ๓) มือปwนโหดบุกยิง อดีต อส.ระแงะ ก>อนตามไปซ้ำ ชาวบ9านถูก

ลูกหลงดับ ๑ , ๔)  คนร9ายซิ่ง จยย. กระหน่ำยิงแพทย+ประจำตำบลดับที่ปeตตานี และ ๕) บันนังสตาดุบุกยิงดับ ๒ ศพ  
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๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๑ - ๑ มิ.ย. ๖๑ ข>าวเชิงบวกในประเด็นการเมอืงเกี่ยวกับ จชต. มีความถ่ีเพิม่ข้ึน ร9อยละ ๘๓ (๖ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๙ - ๒๕ พ.ค. ๖๑) ๑๑ ข>าว

ในสัปดาห+น้ี) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๕๐ (๖ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๙ - ๒๕ พ.ค. ๖๑) ๓ ข>าวในสัปดาห+น้ี) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) บิ๊กช9างลงพื้นที ่จว.ชายแดนใต9 กำชับดูแลชีวิตทรัพย+สินชาวบ9าน, ๒) ธนาธรชูนิรโทษ คดีขัดคำสั่ง 

คสช. ลั่นเข9าสภา-แก9 รธน.ทันทอีนาคตใหม>เลือกน่ัง หน. ปย̀บุตรเลขา-เป`ดจุดยืน ปชป. พร9อมไพรมารโีหวต, ๓) อดีตรองเลขาฯ สมช.ที่โดน ม.๔๔ น่ังรองหัวหน9าพรรค

อนาคตใหม>, ๔) ราชกจิจาฯเผยแพร>ประกาศยกเลกิสถานการณ+ฉุกเฉิน อ.เบตง ใช9พรบ.ความมั่นคงแทน และ ๕) บิ๊กปอ̂มเตรียม ชง ครม. ขยาย ๓ เดือนใช9 พรก.

สถานการณ+ฉุกเฉิน นราธิวาส – ยะลา - ปeตตานี ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) ‘หนุ>มสงขลา’หอบคำถาม-ข9อเสนอปชช.ย่ืน‘บิ๊กตู>’ จี้แจงปมน้ำมันแพง และ ๒) พรรคพลังธรรม

ใหม>จ>อยกพล ๕ หมื่นต9านสมัปทานน้ำมันรอบที่ ๒๑ 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยRสิน 

 
ในช>วงวันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๑ - ๑ มิ.ย. ๖๑ ข>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๓๕ (๔๕ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๙ - ๒๕ พ.ค. ๖๑) ๒๙ 

ข>าว ในสัปดาห+น้ี) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ  ลดลง  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๙๔ (๑๘ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๙ - ๒๕ พ.ค. ๖๑) ๑ ข>าว 

ในสัปดาห+น้ี) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) บุกจับบุหรี่เถ่ือนที่หาดใหญ>, ๒) ใต9สั่งจบัตา ๑๘ จยย.บอมบ+ จ9องปjวนตลาดนัด 

ปeตตานี มทภ. ๔ แถลงจับบึ้มเอทเีอ็มให9การซัดทอดอกี ๙ ร>วมทีม, ๓) ความห>วงใยจากใจ ตร.ชายแดนใต9ต>อพี่น9องไทยพุทธ - มุสลิม, ๔) กอ.รมน.ภาค ๔ สน. โต9ปมห9าม 

ปชช. ออกนอกบ9าน ซัดหวังสร9างความตกใจหวาดกลัว, ๕) ทหารจับแล9ว ๕ มือปjวน วางบึ้มตู9เอทีเอ็มพื้นทีป่eตตานี, ๖) ด>านปeตตานีจับบุหรีเถ่ือนกว>า ๕๐ ล9าน ขณะ

บรรทุกเตรียมส>งลูกค9า, ๗) นาวิกฯ ส>งทหาร รปภ.พระบิณฑบาต อ.บาเจาะ หลังข>าวบมึใต9สะพัด, ๘) สรรพสามิตเป`ดโกดังแถลงจับสินค9าหนีภาษีมลูค>ากว>า ๒๖๐ ล9านบาท
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, ๙) ทหาร-คกก.อิสลามปeตตานี' ช้ีอย>าต่ืนตระหนกข>าวลอืจะเกิดเหตุร9าย ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๑, ๑๐) ปูพรมกวาดล9างน้ำมันเถ่ือนชายแดนไทย-มาเลเซีย ยึดน้ำมัน เถ่ือนกว>า

หมื่นลิตร, ๑๑) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส>วนหน9า ช้ีแจงกรณีปรากฏข>าวลือเพื่อสร9างความสับสน และหวาดกลัวแก>ประชาชน ในพื้นที่ จังหวัด

ชายแดนภาคใต9, ๑๒) กองอำนวยการรกัษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส>วนหน9า ช้ีแจง แถลงข>าวผลการปฏิบัติและความคืบหน9าคดีสำคัญในพื้นที่ จังหวัด ชายแดนภาคใต9 

ในห9วงเดือนรอมฎอน ณ ห9องประชุมยะลาร>วมใจ กกล.ตร.จชต., ๑๓) รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เปnนประธานในพิธีปด̀การฝ�กเพิม่ประสิทธิภาพ แก>ทหารพราน 

ตามหลกัสูตรปรับพื้นฐานเพื่อพัฒนาบุคลากรที ่ปฏิบัติหน9าที่ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต9 และ ๑๔) ยิงปะทะเดือด ฉก.ทหารพราน – โจรใต9 ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> การ

วิพากษ+วิจารณ+ประสทิธิภาพการทำงานของเจ9าหน9าที่ตำรวจอันเกิดจากการขาดแคลนของทรัพยากรในการปฏิบัติงาน  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๑ - ๑ มิ.ย. ๖๑ ข>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกจิฯ มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๑๑ (๑๗ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๙ - ๒๕ พ.ค. ๖๑) ๑๕ ข>าวใน สัปดาห+

น้ี ) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกจิฯ มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๕๐ (๔ ข>าวในสปัดาห+ที่แล9ว (๑๙ - ๒๕ พ.ค. 

๖๑) ๒ ข>าวในสัปดาห+น้ี ) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) อีทไทย ชวน ‘หรอยจังฮู9! อู9หู...ของดีเมืองใต9’, ๒) โค>นสวนยาง-

กาแฟแห>ปลูกทเุรียน, ๓) เป`ดตลาดเพือ่ประชาชนฮาลาบาลา, ๔) ตลาดค9าส>งทุเรียนเบตงคึกคัก! พ>อค9าแม9ค9ามาเลย+-สงิคโปร+รับซือ้ไม>อั้น, ๕) อพท. ชูกลไกท>องเที่ยวสร9าง

สุขชายแดนใต9 และ ๖) “สวนธารน้ำทิพย+” ยะลา ช้ีทางรอด สู9วิกฤตราคายางแปรรูปลุยขายตรงจีน ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ตุ�กตุ�ก-เรือประมงจอด ร9องน้ำมันแพงสู9 ไม>ไหวก

สทช. ช้ี ๕ จีพลิกธุรกจิ  
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 ๓.๖ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๑ – ๑ มิ.ย. ๖๑ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสทิธิมนุษยชน ได9แก> ศาลเตรียมแก9กฎหมายสกัดเอกชน‘ฟ^องป`ดปาก’ ภาค ปชช. ช้ียังไม> 

ครอบคลมุ  

 ๓.๗ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๑ – ๑ มิ.ย. ๖๑ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารงุขวัญกําลังพล 

 ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปuญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๑ – ๑ มิ.ย. ๖๑ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปeญหา จชต. 

 ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช>วงวันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๑ – ๑ 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

สิทธิมนุษยชน 

เหตุร้ายรายวัน 

การพูดคุยเพื:อสันต ิ

อาชญากรรมในพื >นที: 

กีฬา 

วัฒนธรรม และวถีิชีวติ 

การเมือง 

การศึกษา 

การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ 

การยกระดับคุณภาพชีวติ 

ความร่วมมือของภาคประชาชน 

เศรษฐกจิ และการสร้างรายได้ 

การบังคับใช้กฏหมาย 

การรักษาความปลอดภยัในชีวติ และทรัพย์สิน 

การบาํรุงขวัญกาํลังพล 

การช่วยเหลือประชาชน 

กระบวนการยุตธิรรม 

เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. 

ยาเสพตดิ 

การเยียวยา 
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ประเด็นข2าวเชิงลบ 

๑. สิทธมินุษยชน ศาลเตรียมแก9กฎหมายสกัดเอกชน‘ฟอ̂งป`ดปาก’ ภาค ปชช. ช้ียังไม>ครอบคลมุ  

๒. เหตุร*ายรายวัน ๑) โจรใต9ยิงถล>มผัวเมียดับคาห9องนอน รัวเอ็ม16-11มม.ดอดเข9าหลังบ9านตร.ต้ัง2ปมสังหาร, ๒) มือปwนโหดบุกยิง อดีตอส.ระแงะ ก>อนตามไปซ้ำ 

ชาวบ9านถูกลูกหลงดับ1, ๓) คนร9ายยิงชาวบ9านนราธิวาสดับ1, ๔) คนร9ายซิ่งจยย.กระหน่ำยิงแพทย+ประจำตำบลดับที่ปeตตานี, ๕) บมึ2ตู9เอทีเอม็ปeตตานี ‘ยะลา’ยิงผญบ.

หวิดดับ ปะทะโจรใต9ทพ.สาหสั1, ๖) บันนังสตาดุบุกยิงดับ2ศพทหารโต9ลือก>อเหตุครั้งใหญ>  และ  ๗) ระเบิดลูกหลงบึม้ตู9เอทีเอ็มปeตตานี ทหารโต9คลิปชายลกึลบัขู>ปjวนใหญ>  

๓. การเจรจาเพ่ือสันติ โฆษกมาราปาตานีระบจุัดต้ังพื้นทีป่ลอดภัยต9องเลื่อนไป เพราะไทยไม>เซ็นเอกสาร  

๔. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี คนร9ายดักซุ>มยิงอดีตผู9ช>วยผู9ใหญ>บ9านดับปมขัดแย9งยาเสพติด  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๒. ยาเสพติด ๑) จบัยาบ9า-กัญชา-ไอซ+ค>า60ล9าน  และ  ๒) บุกค9นบ9านเป^าหมายรวบผู9ต9องหาพร9อมยาบ9า-ไอซ+มูลค>ากว>า24ล9าน,  

๓. เทคโนโลยีในการแก*ไขปuญหา จชต. ยกเลิกสถานการณ+ฉุกเฉินอ.เบตง จ.ยะลา ใช9 พ.ร.บ.ความมั่นคง แทน,  

๔. กระบวนการยุติธรรม ๑) โครงการกำลังใจฯ นำผู9พิพากษาพบผู9ต9องขังเพิม่ดุลยพินิจตัดสิน  และ  ๒) ศูนย+ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห>งชาติส>วนหน9าจัดสัมมนาเพิ่ม

ประสิทธิภาพการสอบสวนคดีความมั่นคงในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต9 แก>เจ9าหน9าที่ ตำรวจ ทหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในพื้นที,่  

๕. การช2วยเหลือประชาชน ๑) บิ๊กฉัตรสัง่จบัตาสถานการณ+น้ำใกล9ชิดหลงัเข9าสู>ฤดูฝน, ๒) ช้ีแจงสร9างประตูระบายน้ำกรงป`นัง  และ  ๓) สมเด็จพระเจ9าอยู>หัว ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล9าฯให9องคมนตร ีเชิญถุงพระราชทานมอบราษฎรจ.ยะลา-ปeตตานี-นราธิวาส,  

๖. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) ผู9การฯสั่งเยียวยาเต็มที่! ตำรวจนครศรีฯขับเก�งชนต9นไม9ดับยกครัว4ศพ  และ  ๒) ร.ร.อนุบาลยะลา รวมพลังออกกำลัง ต>อต9านสบูบหุรี,่  

๗. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยRสิน ๑) ตำรวจหาดใหญ>จับ8เมียนมาหนีเข9าเมืองกลางปjาละเมาะ, ๒) ผู9ช>วยศอ.บต.เย่ียมสถานกักขังช>วยเด็กชาวโรฮงิญา, 

๓) คอลัมน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: บุกจับบุหรี่เถ่ือนที่หาดใหญ>, ๔) ใต9สัง่จบัตา18จยย.บอมบ+ จ9องปjวนตลาดนัดปeตตานี มทภ.4แถลงจบับึม้เอทีเอม็ให9การซัดทอดอีก9ร>วม

ทีม, ๕) ความห>วงใยจากใจตร.ชายแดนใต9ต>อพี่น9องไทยพทุธ-มุสลิม, ๖) ข>าวมั่ว! กอ.รมน.ภาค4สน.โต9ปมห9ามปชช.ออกนอกบ9าน ซัดหวังสร9างความตกใจหวาดกลัว, ๗) 

ทหารจับแล9ว5มือปjวน วางบึ้มตู9เอทเีอ็มพื้นที่ปeตตานี, ๘) ด>านปeตตานีจับบุหรีเถ่ือนกว>า 50ล9าน ขณะบรรทกุเตรียมส>งลกูค9า, ๙) นาวิกฯ ส>งทหาร รปภ.พระบิณฑบาต อ.
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บาเจาะ หลงัข>าวบึมใต9สะพัด, ๑๐) คุม6ผู9ต9องสงสัยมอืระเบดิตู9เอทีเอ็มปeตตานี อยู>ระหว>างการขยายผล, ๑๑) ปฏิบัติการสายฟ^าแลบ! บกุค9นโกดังบุหรี่เถ่ือนรายใหญ>สงขลา 

ยึดของกลางกว>า9ล9าน, ๑๒) สรรพสามิตเป`ดโกดังแถลงจบัสินค9าหนีภาษีมูลค>ากว>า260ล9านบาท, ๑๓) ทหาร-คกก.อสิลามปeตตานี' ช้ีอย>าต่ืนตระหนกข>าวลือจะเกิดเหตุร9าย 

30 พ.ค. 2561, ๑๔) ปูพรมกวาดล9างน้ำมันเถ่ือนชายแดนไทย-มาเลเซีย ยึดน้ำมันเถ่ือนกว>าหมื่นลิตร, ๑๕) กองอำนวยการรกัษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส>วนหน9า ช้ีแจง

กรณีปรากฏข>าวลือเพือ่สร9างความสบัสน และหวาดกลัวแก>ประชาชนในพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต9, ๑๖) กองอำนวยการรกัษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส>วนหน9า ช้ีแจง 

แถลงข>าวผลการปฏิบัติและความคืบหน9าคดีสำคัญในพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต9 ในห9วงเดือนรอมฎอน ณ ห9องประชุมยะลาร>วมใจ กกล.ตร.จชต., ๑๗) รองเลขาธิการ 

กอ.รมน.ภาค 4 สน. เปnนประธานในพิธีป`ดการฝ�กเพิ่มประสทิธิภาพแก>ทหารพราน ตามหลักสูตรปรบัพืน้ฐานเพื่อพฒันาบุคลากรที่ปฏิบัติหน9าที่ในพื้นที่จงัหวัดชายแดน

ภาคใต9  และ  ๑๘) ยิงปะทะเดือดฉก.ทหารพราน-โจรใต9เหนิบุกซลัโวผญบ.ผ9าขาวคลุมเลยรอด,  

๘. การบังคับใช*กฏหมาย ๑) เห็นชอบขยายประกาศสถานการณ+ฉุกเฉิน 3 จชต.อีก 3 เดือน  และ  ๒) ขยายเวลาประกาศสถานการณ+ฉุกเฉินฯ ชายแดนภาคใต9 ครั้งที่ 52 

อีก 3 เดือน,  

๙. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) เป`ดตลาดเพื่อประชาชนฮาลาบาลา, ๒) ตลาดค9าส>งทุเรียนเบตงคึกคัก! พ>อค9าแม9ค9ามาเลย+-สิงคโปร+รับซือ้ไม>อั้น, ๓) อพท. ชูกลไก

ท>องเที่ยวสร9างสุขชายแดนใต9, ๔) หรอยจงัฮู9! อู9หู...ของดีเมอืงใต9  และ  ๕) “สวนธารน้ำทิพย+” ยะลา ช้ีทางรอด สู9วิกฤตราคายางแปรรูปลุยขายตรงจีน,  

๑๐. ความร2วมมือของภาคประชาชน ๑) มอบที่ดิน41ไร>ต้ังโรงเรียนศึกษาพิเศษชลบรุ ี และ  ๒) คอลัมน+: ข>าวภูมิภาค: ปeตตานีจัดประชารัฐร>วมใจปลูกต9นไม9ให9แผ>นดิน,  

๑๑. การยกระดับคณุภาพชวิีต ๑) หน่ึงราชภัฏ หน่ึงพื้นที่ปฏิบัติการชุมชน Social Lab, ๒) คลงัถอยยืดใช9ระเบียบจ9างหมอ-คนสธ.เฮ-ยุติชุมนุม, ๓) ประมงต้ังศูนย+ผลิต

หัวเช้ือจลุินทรีย+ หนุนเพิม่ประสิทธิภาพเลี้ยงกุ9งทะเล, ๔) สสส.-ศอ.บต.ดันโครงการส>งเสริมสุขภาพคนชายแดนใต9, ๕) จนท.รพ.ปeตตานีรดุขอโทษเย่ียมหนุ>มปjวยขาติดเช้ือ 

เจ9าตัวขอคิดก>อนหว่ันใจรักษาไม>ดี, ๖) สสส.หนุนใช9 3 กลยุทธ+เด็ด ช>วยคนไทยลดสูบบหุรีล่งต>อเน่ือง, ๗) “จิสด9า”วางแผนยกระดับคุณภาพชีวิตปชช.3 จ.ชายแดนใต9, ๘) 

ยอมถอย คลังระงบัระเบียบจ9างลกูจ9างนอกงบฯ-แพทย+ชนบทยกเลิกนัดประท9วง, ๙) จีน่ี พีค คว9าแชมป� TO BE NUMBER ONE IDOL 8, ๑๐) สำนักงานชลประทานที่ 17 

กรมชลประทาน เดินหน9าขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมย่ังยืน ของรัฐบาล ผลักดันกจิกรรมสร9างงาน เพื่อทำงานให9กบักรมชลประทาน สร9างความย่ังยืนให9ประชาชนในพื้นที่  

และ  ๑๑) OIC Secretary General Reiterates Call to Commemorate Orphans’ Day,  

๑๒. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทR ๑) โจทย+ชายแดนใต9กับอนาคตสังคมไทย   และ  ๒) แม>ทัพภาคที่ 4 นำกำลังพล ปลูกต9นรวงผึ้งบรเิวณอ>างเก็บน้ำ

ภายในค>ายสิรินธร เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ9าอยู>หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู รัชกาลที่ 10,  
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๑๓. การศึกษา ๑) คอลัมน+: แวดวงการศึกษา: ศธ.ขยายห9องเรียนดนตร,ี ๒) คอลัมน+: แวดวงการศึกษา: ส>งตัวน.ร.ใต9เข9าเรียนร.ร.อุปถัมภ+, ๓) ยกโรงเรียนศึกษาพิเศษ

ชลบุร-ียะลา ต9นแบบดูแลคุณภาพการศึกษาช>วยเหลอืเด็กพกิาร, ๔) สกย.หนุนมอ.-เครือข>ายอุดมศึกษาภาคใต9 เป`ดเวทโีชว+ผลงานวิจัยประชุมวิชาการระดับชาติ, ๕) ไม>

เหน่ือย! บิก๊น9อย ลงใต9จุดประกาย สานฝeนเด็กไทยสู>กีฬา, ๖) คอลัมน+: ครูดี...โรงเรียนเด>น: สดร.มอบกล9องดูดาวป® 4 จุดประกายเด็กไทยรู9เรื่องดาราศาสตร+  และ  ๗) 

คอลัมน+: ข>าวภูมิภาค: วชช.นราฯสัมมนาพฒันาวิทยาลยัชุมชน,  

๑๔. การเมือง ๑) บิ๊กช9างลงพื้นที่จว.ชายแดนใต9 กำชับดูแลชีวิตทรัพย+สินชาวบ9าน, ๒) งบ62คงยอด3ล9านล., ๓) ธนาธรชูนิรโทษ คดีขัดคำสั่งคสช. ลั่นเข9าสภา-แก9รธน.

ทันทีอนาคตใหม>เลอืกน่ังหน.ป`ยบุตรเลขา-เป`ดจุดยืนปชป.พร9อมไพรมารโีหวต, ๔) ประกาศเขตพื้นที ่อ.เบตง กระทบต>อความมั่นคง, ๕) อดีตรองเลขาฯสมช.ที่โดนม.44น่ัง

รองหัวหน9าพรรคอนาคตใหม>, ๖) ราชกจิจาฯเผยแพร>ประกาศยกเลิกสถานการณ+ฉุกเฉินอ.เบตง ใช9พรบ.ความมั่นคงแทน  และ  ๗) บิ๊กป^อมเตรียมชงครม.ขยาย 3 เดือนใช9

พรก.สถานการณ+ฉุกเฉินนราธิวาส-ยะลา-ปeตตานี,  

๑๕. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) ชวนไหว9พระท>องดินแดนอารยธรรมปeกษ+ใต9ธีมด.ช.ป ูพาเที่ยวเส9นทางตามรอยหลวงปูjทวด, ๒) คอลัมน+: เดลินิวส+วาไรต้ี: มานิแห>ง

เทือกเขาบรรทัด คนเฝ^าปjายามที่เมืองโอบล9อม ได9, ๓) ชาวไทยพุทธที่อ.บาเจาะร>วมเวียนเทียนกลางวัน, ๔) ผองไทยอิ่มบุญ ร>วมงานวันวิสาขบูชา พสกนิกรป®ติร.10เสด็จฯ

เวียนเทียน, ๕) นิทานสร9างสุข ในโรงเรียนตาดีกา, ๖) คอลมัน+: Cloud Lovers: ฟ^าลายเห็ดบด vs เมฆเกล็ดฟ^า, ๗) สงัฆราชประทานพระคติธรรมชาวพุทธเจริญสติ-รู9เท>า

ทันตน, ๘) คอลัมน+: บทความพิเศษ: การถือศีลอดของนักเตะดัง, ๙) บทความพเิศษ: พทุธศาสนาต9องสร9างสงัคมเป`ดกบัอิสลาม, ๑๐) คอลัมน+: โฟกัส พระเครื่อง: รูปหล>อ

รุ>นแรก 2487 หลวงพ>อยอด อินทโชติมงคลวัดหนองปลาหมอ, ๑๑) เผย5ปฏิบัติการชุมชนต9านควัน, ๑๒) ฟeงไม>ผิด ททท. ชวนเที่ยว บุญบั้งไฟ ทีน่ราธิวาส, ๑๓) เดลินิวส+ 

27 พ.ค. จ>อจับพระช้ันผู9ใหญ>อกี 30 วัด, ๑๔) สสีันน>าทึง่!รำมโนราห+คาบครกคาบเรือ เสน>ห+ศิลปวัฒนธรรมใต9, ๑๕) ศธจ.ปeตตานีคิดฟอร+มอนุบาลปeตตานี, ๑๖) รอง

ศึกษาธิการปeตตานี โต9สื่อบิดเบอืนข>าวห9ามนร.แต>งชุดฮิญาบ, ๑๗) เศรษฐินีกทม.ใช9เงิน85ล9าน สร9างวัด มอบเปnนสมบัติพุทธศาสนา, ๑๘) คอลัมน+: แวดวงของเรา: ประกวด

แฟช่ันของเหลือใช9, ๑๙) ชาวนราธิวาสร>วมปลกูต9นไม9ประจำป®ของชาติ, ๒๐) สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจงัหวัดยะลาร>วมกับ ทีป่รึกษากจิการศาสนาอสิลาม

ประจำสถานทูตซาอุดิอาระเบีย ประจำประเทศไทย จัดกจิกรรมละศีลอดเดือนรอมฎอนประจำป® ฮิจเราะห+ศักราช 1439, ๒๑) Al-Othaimeen Hails Cambodia’s 

Longstanding Respect for Diversity and High Regards for the Muslim Community, ๒๒) แม>ทัพภาคที่ 4 นำกำลังพลของกองอำนวยการรกัษาความมั่นคง

ภายในภาค 4 ส>วนหน9า และประชาชนในพื้นที่ใกล9เคียง ร>วมเวียนเทียนเน่ืองในวันวิสาขบูชา ประจำป® 2561, ๒๓) ลด-ละ-เลกิบหุรีพ่ลงัชุมชนช>วยได9, ๒๔) หน>วยเฉพาะกจิ

กรมทหารพรานที ่41 ร>วมทำบุญตักบาตร ทำกจิกรรม “ปลกูต9นรวงผึง้” เน่ืองในวันวิสาขบูชา และวันต9นไม9ประจำป®ของชาติ  และ  ๒๕) กอ.รมน.ภาค 4 สน. ประชุม
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แถลงแผน และประสานความร>วมมือ การดูแลวัด สำนักสงฆ+ และพระสงฆ+ ในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อำเภอ ของ จว.ส.ข ประจำป® 2561 เพื่ออนุรักษ+ประเพณีวัฒนธรรม

ของชาวไทยพุทธไม>ให9สูญหายไป,  

๑๖. กีฬา ๑) ไว9ใจวางใจเป¶กกี้ไม>มหีมด: ศึกคมชัดลกึ เวที อ.ต.ก.3 จ.นนท+เกบ็ตกสุดท9าย  และ  ๒) ระนองได9 5 แข9งลุยเลกสอง,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต2อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต2อสถานการณR จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพิ่มข้ึน จากสัปดาห+ที่แล9ว (๑๙ - ๒๕ 

พ.ค. ๖๑) ร9อยละ ๑๕๐ (๐.๗๘ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๖ พ.ค. ๖๑ - ๑ มิ.ย. ๖๑) ๑.๙๕ ในสัปดาห+น้ี ) ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ เพิม่ข้ึน 
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต2างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๒๖ พ.ค. ๖๑ – ๑ ม.ิย. ๖๑ 

    รายงานข>าวที่มีประเด็นเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9พบเฉพาะในสื่อมาเลเซีย และส>วนใหญ>เปnนประเด็นเกี่ยวกับอาชญากรรมข9ามชาติโดยเฉพาะการลกัลอบขน

สิ่งของผิดกฎหมายข9ามพรมแดนไทย-มาเลเซีย และการลกัลอบเข9าเมืองผิดกฎหมาย เพื่อแก9ปeญหาดังกล>าวหน>วยงานดูแลรักษาความสงบภายในประเทศมาเลเซียจงึเตรียม

ปรับปรงุแนวรั้วกั้นเขตแดนมาเลเซีย - ไทย บริเวณบูกิตกายูฮิตัม - ปาดังเบซาร+ ในรัฐเคดาห+ และรัฐเปอร+ลสิ พร9อมนำเทคโนโลยีเช>น อากาศยานไร9คนขับ และกล9องวงจร

ป`ด มาใช9รักษาความมั่นคงตลอดแนวชายแดนในรัฐเคดาห+ และรัฐเปอร+ลิส 

 

๕.๑ สำนักข2าว Bernama รายงานเมื่อวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม อ*างคำให*สมัภาษณRของอธิบดีกรมรักษาความมั่นคงและความสงบในประเทศ ระบุว2า จำเป�นต*องการ

ปรับปรุงแนวร้ัวก้ันพรมแดนมาเลเซีย-ไทย ความยาว ๒๙ กิโลเมตร ต้ังแต2บูกิตกายฮูิตัมในรัฐเคดาหRถึงปาดังเบซารRในรัฐเปอรRลสิ เน่ืองจากอยู2ในสภาพเก2าชำรุด ทำ

ให*ชาวต2างชาติท่ีไม2มีเอกสารเข*าเมืองถูกต*องและพวกหัวรุนแรงใช*เป�นช2องทางลักลอบเข*าประเทศมาเลเซยี  

นอกจากน้ีกรมรักษาความมัน่คงและความสงบภายในประเทศได*เสนอแนะไปยังสำนักงานตำรวจแห2งชาติให*นำเทคโนโลยีเช2นอากาศยานไร*คนขับและกล*องวงจรป�ด 

มาใช*ในภารกิจดูแลความมั่นคงชายแดนโดยเฉพาะในบริเวณจุดท่ีเจ*าหน*าท่ีเข*าไม2ถึง 

 

(The 29-kilometre border fence and wall separating Malaysia and Thailand from Padang Besar, Perlis to Bukit Kayu Hitam in Kedah is aged, 

insecure and must be replaced. 

Having said that, Internal Security and Public Order Department director Datuk Seri Zulkifli Abdullah described the run-down border fence as 

the main route for undocumented foreigners and extremist groups to enter Malaysia illegally. 

"A National Security Council officer had scrutinised it but there has not been any decision yet. The council does realise the national security 

implications. 

 

"On the part of the police, we have submitted suggestions and recommendations including use of technology such as closed circuit television 
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(CCTV) cameras and drones in hot spots for maximum control," he told reporters after visiting the border fence from Padang Besar and Bukit 

Kayu Hitam today.) 

 

ที่มาข9อมลู ; http://bernama.com/en/news.php?id=1468180 

https://www.nst.com.my/news/nation/2018/05/375010/run-down-border-fence-susceptible-trespass 

 

๕.๒ The Star สื่อมาเลเซียรายงานเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม อ9างคำให9สมัภาษณ+ของนายมาโนช พิทักษ+ ผู9อำนวยสำนักศุลกากรเขต ๙ รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต9 ระบุว>า 

เจ9าหน9าที่ได9ปฏิบัติการปราบปรามน้ำมันเถ่ือนในระหว>างวันที่ ๒๐-๒๕ พฤษภาคม สามารถจับกุมน้ำมันเถ่ือนได9ทัง้หมด ๑๐,๐๐๐ ลิตร พร9อมผู9ต9องหา ๗ คน เช่ือว>าน้ำมัน

เถ่ือนทั้งหมดมกีารลักลอบนำเข9าจากประเทศมาเลเซีย ซึง่มรีาคาน้ำมันสำเรจ็รปูถูกกว>าน้ำมันในประเทศไทยอย>างมนัียยะสำคัญ จงึเปnนแรงจูงใจให9มกีารลักลอบนำเข9ามา

จำหน>ายในประเทศไทย   

(The Ninth Division of Customs Department in southern Thailand has seized more than 10,000 litres of petrol and diesel believed to have been 

smuggled from Malaysia and detained seven people to allow investigations. 

Its director, Manoch Phitak, said the seizure was the result of the department's operation carried out from May 20 until May 25. 

“Illegal fuel distributors in southern Thailand are taking advantage of the rising petrol and diesel prices in the country to smuggle fuel from 

Malaysia which is much cheaper and marketable here,” he told reporters on Friday (May 25). 

Petrol and diesel prices in Thailand have been on the rise and have reached RM3.20 per litre.) 

 

ที่มาข9อมลู ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/05/26/southern-thailand-customs-seize-10000-litres-of-fuel-smuggled-from-malaysia/ 
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๕.๓ Andy Yong นักการเมืองฝ�ายค*าน รองหัวหน*ากลุ2มเยาวชนในพรรค Parti Gerakan Rakyat ได*เขยีนจดหมายเรียกร*องให*เจ*าหน*าท่ีรัฐท่ีมีหน*าท่ีป�องกันและ

ปราบปรามอาชญากรรมตามแนวชายแดนดูแลป�องกันไม2ให*มีการลักลอบนำเข*าอาวุธป�น  

จดหมายของ Andy Yong ได*รับการเผยแพร2โดย The Star และ Malaysiakini พูดถึงคดีคนร*ายใช*อาวุธป�นสังหารนักธุรกิจเสียชีวิตและคดีคนร*ายพร*อมอาวุธป�น

ปล*นร*านค*าทองคำและอัญญมณีเครืองประดับท่ีเปตาลิง จายา 

Andy บอกว2า ปuญหาอาชญากรรมในมาเลเซียมสีาเหตุจากปuญหาคอรัปชั่นและความล*มเหลวของมาตรการป�องกันการลักลอบนำเข*าอาวุธป�นข*ามพรมแดนมาจาก

ประเทศไทย นอกจากน้ียังพบว2ามีการลักลอบนำเข*าอาวุธป�นจากประเทศอินโดนีเซยีเข*ามาผ2านพรมแดนทางด*านกาลิมันตัน อีกด*วย 

Andy เรียกร*องให*เจ*าหน*าท่ีท่ีมีหน*าท่ีป�องกันและปราบปรามอาชญากรรมตามแนวพรมแดนดูแลปราบปรามการลกัลอบนำเข*าอาวุธป�นให*มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

 

(OF late, we have been reading or hearing about shooting incidents happening nationwide. The most recent cases include the shooting of a 23-

year-old businessman in Bukit Mertajam and the goldsmith robbery in Petaling Jaya where three of the robbers were armed with pistols. 

Some of us are aware that it is not hard to hire a hitman or purchase/rent a gun in this country. 

Armed banditry and criminal violence is something the previous government failed to tackle effectively. It doesn’t take a rocket scientist to 

know how the criminals obtained such firearms. 

Simply put, it is due to corruption and ineffective measures to stop the smuggling of firearms especially at the border with Thailand. 

It is equally important to identify the points along the border used by syndicates to smuggle in guns. These can be found at the Thai and 

Kalimantan borders and also the southern area where boats come from Indonesia. 

Our enforcement authorities need to be more effective to curb gun smuggling.) 
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ท่ีมาข*อมูล ; https://www.thestar.com.my/opinion/letters/2018/06/01/check-borders-to-curb-gun-smuggling/ 

https://www.malaysiakini.com/letters/427157 

 

๕.๔ สำนักข2าว Bernama รายงานเมื่อวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ว2าได*เกิดเหตุคนร*ายใช*อาวุธป�นขนาด ๑๑ มม.และเอ็ม ๑๖ สังหารชายอายุ ๓๐ ปbเสียชีวิตท่ีบ*านพัก

ในอ.บันนังสตารR จ.ยะลา ในท่ีเกิดเหตุพบผู*หญิง วัย ๒๕ ปb แขกของเจ*าของบ*านหลังดังกล2าวเสียชีวิตอีก ๑ ศพ 

ในท่ีเกิดเหตุตำรวจพบปลอกกระสุนป�นขนาด ๑๑ มม. และเด็กทารกอายุ ๑๐ เดือนอยู2ท่ีบ*านหลังกล2าวโดยท่ีไม2ได*รับอันตราย 

(A man and woman were shot dead by unknown assailants at a house in Benang Setar, Yala province in southern Thailand last night. 

The incident happened at about 10pm and the dead were identified as Yanainah Matrano, 30, who was the owner of the house, and Matrapi ศ

Lakok, 25, a visitor. 

"They were shot with M-16 rifles and suffered fatal head and body injuries," Yala police chief Maj Gen Krisada Jandee told the media here 

today. 

He said police had recovered .11mm bullet shells from the scene. 

There was also a 10-month-old child at the home at the time but was not harmed, he said, adding that the victims were not a couple....). 

 

ที่มาข9อมลู ; http://bernama.com/en/news.php?id=1467347 

 
 
 

 
 


