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บทสรุปผูบ้ริหาร 
 จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๑ - ๔ พ.ค. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถ่ี 
เพิ่มข้ึน ร้อยละ ๓๖ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ - ๒๗ เม.ย. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถ่ี เพิม่ข้ึน ร้อยละ ๑๔ เมื่อเทียบกบัสปัดาหท์ี่แล้ว (๒๑ - ๒๗ เม.ย. ๖๑) 
         ภาพข่าวสำคญัเชิงลบ ได้แก่ เหตุการณ์ “ป่วน ๕ อำเภอ นราธิวาส ขึงป้ายโจมตี เผา ลอบวางระเบิด” ซึง่หน่วยข่าวในพื้นที่คาดการณ์ว่าจุดประสงค์ในการก่อเหตุ 
คือ การตอบโต้คำพิพากษาศาลจงัหวัดปัตตานี มีคำสัง่ลงโทษประหารชีวิต และจำคุกแกนนำ ในคดีวางระเบิดในจงัหวัดปัตตานีปี ๒๕๕๙” 
         ภาพข่าวสำคญัเชิงบวกได้แก่  

๑. การพูดคุยเพ่ือสันติ: พล.อ.อักษรา ยืนยันเดินหน้าในเรื่องพื้นที่ปลอดภัย หลังจากในช่วงสปัดาห์ทีผ่่านมา มีกระแสข่าวว่าการเดินหน้าเรื่องพื้นทีป่ลอดภัย
หยุดชะงัก นอกจากน้ัน พล.อักษรา ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การพบปะกันระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือกบัเกาหลีใต้ ได้รับการขานรับจากทั่วโลก แสดงให้เห็นว่าการสร้างสันติภาพ
เป็นทิศทางของโลก ฉะน้ันพื้นที่ชายแดนใต้ของไทยก็ควรเดินไปบนเส้นทางเดียวกัน 

๒. การเมืองท่ีเก่ียวข้องกับ จชต.: พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ี เป็นประธานการประชุมระดับผู้นำแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย 
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ครัง้ที ่11 ณ ประเทศสงิค์โปร์ สำหรบัประเด็นการประชุมทีเ่กี่ยวข้องกับ จชต. ก็คือ แนวระเบียงเศรษฐกิจ ระหว่าง จชต. กบั มาเลเซีย 

๓. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) ผบ.ทบ. ช้ี สถานการณ์ใน จชต. สามารถควบคุมได้, ๒) ความคืบหน้าโครงการพาคนกลบับ้านของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ได้แก่ 
มทภ.๔ รับรายงานตัว ๑๐ เยาวชนแนวร่วมที่หลงผิด เพือ่ร่วมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ และ การจัดทำโครงการ “หมู่บ้านรองรับคนกลับบ้าน” ใน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส และ 
๓) การเปิดกองร้อยทหารพราน เป็น “ศูนย์ปรับเปลีย่นพฤติกรรม ผู้เสพยาระบบสมัครใจ” ภายใต้การบรูณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนในพื้นที ่

๔. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย เข้าพบ พล.อ.ประวิตรฯ เพือ่หารือการขยายความร่วมมือในการพัฒนาเช่ือมโยง
พื้นที่เศรษฐกิจชายแดน ด่านศุลกากรสะเดา - ด่านศุลกากรบูกิตกายูฮิตัม รัฐเกดาหร์วมทัง้ความร่วมมอืในการทอ่งเที่ยว และ การแก้ไขปัญหาราคากุง้ตกต่ำให้กบัเกษตรกร
ในพื้นที่ภาคใต้ 

๕. การศึกษา: การสร้างโอกาสการศึกษาให้กบัประชาชนที่มรีายได้น้อยในพื้นที่ จชต. ภายใต้ โครงการประชารัฐ จงัหวัดชายแดนภาคใต้ 
๖. กระบวนการยุติธรรม: ศาลสั่งประหารชีวิต ๖ จำเลยคดีระเบิดเมืองปัตตานี 
๗. ประเด็นภัยแทรกซ้อน อ่ืนๆ ได้แก ่ตชต. รวบเครือข่ายยาเสพติดมลูค่า ๒๑๐ ล้านบาท 

       จากสถานการณ์ฯ ดังกล่าว ส่งผลใหก้ารรับรู้เชิงบวกทีม่ีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์น้ี ค่อนข้างคงที ่เมื่อเทียบกับสปัดาหท์ี่แล้ว (๒๑ - ๒๗ เม.ย.๖๑) 
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 ในส่วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันท่ี ๒๘ เม.ย. ๖๑ – ๔ พ.ค. ๖๑ ดังน้ี 
       ประเด็นเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สื่อมวลชนต่างประเทศรายงานมากที่สุดคือ คำพิพากษาศาลจงัหวัดปตัตานีตัดสินลงโทษประหารชีวิตและจำคุกตลอดชีวิต
ผู้ต้องหาคดีลอบวางระเบิด ๕ ครั้งในจังหวัดปัตตานี เหตุเกิดช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงธันวาคมปี ๒๕๕๙ ตามมาด้วยข่าวชาวบ้าน ๓ หมูบ่้านในอำเภอสุคิริน จ.นราธิวาส 
คัดค้านโครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้กบัผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านต้ังถ่ินฐานใหมท่ี ่อ.สุคิริน ขณะทีร่องแม่ทัพ และแม่ทพัภาคที่ ๔ พยายามอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจ
ว่า ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐๕ คนไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาแต่หลบหนีเข้าไปอยู่ที่ประเทศมาเลเซียเพราะความหวาดระแวง และข่าวตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
นราธิวาสเพิ่มมาตรการตรวจตราทกุด่านตรวจคนเข้าเมืองในช่วงระหว่างการเสียงเลอืกต้ังสส.ในประเทศมาเลเซีย  
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๒. ผลการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการประชาสมัพันธ์ ประจำวันท่ี ๒๘ เม.ย. ๖๑ – ๔ พ.ค. ๖๑ 
 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน้มความถ่ี การนำเสนอประเด็นขา่วเชิงบวก และประเด็นข่าวเชงิลบ 

 
ในช่วงวันที่ ๒๘ เม.ย.๖๑ - ๔ พ.ค.๖๑ ข่าวเชิงบวก (เส้นทบึสเีขียว) มีความถ่ีเพิ่มข้ึน รอ้ยละ ๓๖ (๑๓๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ - ๒๗ เม.ย. ๖๑) ๑๘๐ ข่าวในสัปดาห์น้ี) 
สำหรับในมิติของแนวโน้มความถ่ี (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มข้ึน ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทบึสีแดง) มีความถ่ี เพิม่ข้ึน ร้อยละ ๑๔ (๒๗ 
ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ - ๒๗ เม.ย. ๖๑) ๓๑ ข่าวในสัปดาห์น้ี) สำหรบัในมิติของแนวโน้มความถ่ี (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ เพิ่มข้ึน 
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๒.๒ ค่าสัดส่วนระหว่างข่าวเชิงบวก และขา่วเชิงลบ 
เมื่อนำจำนวนข่าวเชิงบวก และจำนวนข่าวเชิงลบ ในแต่ละวันมาคำนวณหาค่าสัดส่วน ระหว่างข่าวเชิงบวกกบัข่าวเชิงลบ พบว่าในแต่ละวันจะมีค่าสัดส่วนฯ 
ดังแสดงในตารางด้านล่าง 

วัน/เดือน/ปี จำนวนขา่วเชิงบวก (1) จำนวนขา่วเชิงลบ (2) ค่าสัดส่วน (3)=(1)/(2) 
2018-04-21 14 3 4.67 
2018-04-22 9 0 9 
2018-04-23 25 5 5 
2018-04-24 16 4 4 
2018-04-25 21 1 21 
2018-04-26 26 4 6.5 
2018-04-27 21 10 2.1 

 18.86 4 4.72 
2018-04-28 13 6 2.17 
2018-04-29 26 3 8.67 
2018-04-30 29 4 7.25 
2018-05-01 29 4 7.25 
2018-05-02 30 3 10 
2018-05-03 25 2 12.5 
2018-05-04 28 9 3.11 

 25.71 4.43 5.8 
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๓. แนวโน้มในประเด็นท่ีเพ่งเล็ง ในช่วงวันท่ี ๒๘ เม.ย. ๖๑ – ๔ พ.ค. ๖๑ 
 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช่วงวันที่ ๒๘ เม.ย.๖๑ - ๔ พ.ค.๖๑ ข่าวเชิงบวก มีความถ่ีลดลง ร้อยละ ๓๗ (๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ - ๒๗ เม.ย. ๖๑) ๕ ข่าวในสัปดาห์น้ี) 
สำหรับในมิติของแนวโน้มความถ่ี (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข้องกบั จชต. มีความถ่ีคงที่(๑ ข่าวในสัปดาหท์ี่แล้ว (๒๑ - ๒๗ เม.ย. ๖๑) 
๑ ข่าวในสัปดาห์น้ี) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถ่ี (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ เพิม่ข้ึน ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) เจาะไอร้องนำร่องความปลอดภัย 
บทพสิูจน์หยุดยิงที่ชายแดนใต้ และ ๒) "อักษรา" ลั่นเดินหน้าพื้นทีป่ลอดภัย มาราฯ พร้อมเมือ่ไหร่ก็มาร่วมมือกัน ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๓ ก๊ก อักษรา-บิ๊กอาร์ต-
มือทำงานลับ ศึกใน โหมไฟใต้??!!   
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน 

 
ในช่วงวันที่ ๒๘ เม.ย.๖๑ - ๔ พ.ค.๖๑ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีความถ่ีเพิ่มข้ึน ร้อยละ ๓๐๐ (๒ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ - ๒๗ เม.ย. ๖๑) ๘ ข่าวในสัปดาห์น้ี) 
ในมิติของแนวโน้มความถ่ี มีแนวโน้มฯ เพิ่มข้ึน ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) ฆ่าทุบหัว ชิง จยย. เมียนมา 
ตำรวจหว่ัน นำก่อเหตุระเบิด พื้นที่ จ.ยะลา, ๒) ยะลาเกิด ๒ เหตุซ้อน คนร้ายลอบยิงฐาน ชคต. กับบุกยิงโจ๋ ๒๑ ถึงบ้าน และ ๓) ป่วนไม่เลกิ! ๕ อำเภอ นราธิวาส ขึงป้าย
โจมตี เผา ลอบวางระเบิด  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช่วงวันที่ ๒๘ เม.ย.๖๑ - ๔ พ.ค.๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมอืงเกี่ยวกับ จชต. มีความถ่ีเพิม่ข้ึน ร้อยละ ๑๐๐ (๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ - ๒๗ เม.ย. ๖๑) ๑๒ 
ข่าวในสัปดาห์น้ี) ในมิติของแนวโน้มความถ่ี มีแนวโน้มฯ เพิ่มข้ึน ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถ่ีเพิ่มข้ึน ร้อยละ ๕๐ (๒ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ - ๒๗ เม.ย. ๖๑) ๓ 
ข่าวในสัปดาห์น้ี) ในมิติของแนวโน้มความถ่ี มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ประยุทธ์ ถกผู้นำแผนพัฒนาเขต เศรษฐกิจ ไทย-อินโดฯ-มาเลย์ 
, ๒) ทุ่ม ๗ แสนล้านปฏิรูปประเทศ ระยะ ๕ ปีตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว, ๓) สมช. ชงนายกฯ ต้ังฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติแก้อาชญากรรม - แรงงาน, 
และ ๔) บิก๊ป้อมลั่นพบทหารทำตัวเป็นมาเฟีย ฟันไมเ่ลี้ยง ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) หนุนขุดคลองไทยชาวใต้จี้บิก๊ตู่ ต้ัง คณะกรรมการศึกษา พงษ์เทพนำทัพ แถลงข่าว 
ยันช่วยพัฒนาเศรษฐกจิชาติ และ ๒) เดินหน้าเสนอขุดคลองไทย ยันคนใต้เห็นด้วย เตรียมบุกพบ นายกฯ ๒๑ น้ี  
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน 

 
ในช่วงวันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๑ - ๔ พ.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีความถ่ีเพิ่มข้ึน รอ้ยละ ๑๓๓ (๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ - ๒๗ เม.ย. ๖๑) ๒๑ 
ข่าว ในสัปดาห์น้ี) ในมิติของแนวโน้มความถ่ี มีแนวโน้มฯ  เพิ่มข้ึน ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถ่ีคงที่ (๒ ข่าวในสัปดาหท์ี่แล้ว (๒๑ - ๒๗ เม.ย. ๖๑) ๒ ข่าว ในสัปดาห์น้ี) 
ในมิติของแนวโน้มความถ่ี มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ทหารไม่หว่ันเจ้าของโรงแรมย่ืนฎีกา, ๒) ผบ.ทบ. ช้ี สถานการณ์ใน จชต. สามารถ ควบคุมได้, 
๓) ทัพภาค ๔ ผุดโครงการพาคนไทยกลับบ้านมอบที่ดินทำกิน, ๔) เปิดกองร้อยทหารพรานเป็น‘ศูนย์ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม’ผู้เสพยาระบบสมัครใจ, ๕) ‘ศรีวราห์’ 
รับมอบตัว 5 ผู้ต้องหาลกัลอบขนระเบิด ‘พาวเวอร์เจล’, ๖) สร้างความมั่นคง! ไทย-มาเลย์ เปิดยุทธการตรวจเข้มแม่น้ำโก-ลก, ๗) ต้ังคกก.สอบเทจ็จริง ขรก. 
เอี่ยวผลประโยชน์รุกป่าสงวนนิคมสร้างตนเอง, ๘) จนท.คุมเข้มวันครบรอบ ๑๔ ปีเหตุการณ์มัสยิดกรือเซะ ป้องกันการสร้างสถานการณ์เชิงสัญลักษณ์, ๑๔) แม่ทัพภาคที่ ๔ 
รับรายงานตัว ๑๐ เยาวชนแนวร่วมกลุม่ใหมท่ี่ถูกชักจงูเข้าร่วมก่อเหตุรุนแรง ในพื้นที่ อำเภอสะบ้าย้อย จงัหวัดสงขลา เพื่อร่วมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ ภาพข่าวเชิงลบ 
ได้แก่ ๑) พิพากษาคดีแม่ 'อับดุลอาซิ สาและ' ฟ้อง สนง.ตำรวจ - กองทัพบก และ ๒) ชาวสุคิรินฮอืต้าน "ผู้เห็นต่าง" ต้ังหมู่บ้านในพื้นที ่
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ 

 
ในช่วงวันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๑ - ๔ พ.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถ่ีเพิม่ข้ึน ร้อยละ ๗ (๒๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ - ๒๗ เม.ย. ๖๑) ๒๙ ข่าวใน 
สัปดาห์น้ี ) ในมิติของแนวโน้มความถ่ี มีแนวโน้มฯ เพิ่มข้ึน ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกจิฯ มีความถ่ีเพิ่มข้ึน ร้อยละ ๑๓๓ (๓ ข่าวในสัปดาหท์ี่แล้ว (๒๑ - ๒๗ 
เม.ย. ๖๑) ๗ ข่าวในสัปดาห์น้ี ) ในมิติของแนวโน้มความถ่ี มีแนวโน้มฯ เพิ่มข้ึน ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ค่าลดหย่อนเที่ยวเมืองรอง 2561 มาแล้ว!, ๒) ร.ร. 
ใกล้เปิดเทอมจับจ่ายคึกคัก, , ๕) มอเตอรเ์วย์หาดใหญ ่- มาเลย์, ๙) กฤษฏาเจรจาเอกชนรับซื้อกุง้สงูกว่าต้นทุน, ๑๐) บิก๊ป้อม รบั ออท.มาเลเซีย ถกการพฒันาพื้นที่ 
ศก.ชายแดน ท่องเที่ยว, ๑๒) ของดียะลา ราดหน้า-ผัดซีอิ๊ว เฮียตง, ๑๕) เอ็นไอเอ รุกอัดฉีดสตารท์อัพชายแดนใต้ พร้อมช้ีเป็นกลุ่มที่น่าจับตา, ๑๙) 
กสส.ดันสหกรณ์ชาวสวนยางรวมตัวรูปแบบประชารัฐ พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง, ๒๓) ทุนมาเลย์สนต้ังรง.ในรับเบอร์ซิต้ี และ ๒๔) โครงการคลองไทย 
ความหวังของชาวใต้!!! ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๒) จยย.รับจ้างด่านนอกประท้วง! เทศบาลตัดช่องทำกินต้ังวินใหม่ ห้ามสง่ผู้โดยสารข้ามมาเลย์, ๓) บ่อกุง้ภาคใต้ช้ำราคาตก-
ต้นทุนสูง 
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 ๓.๖ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช่วงวันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๑ – ๔ พ.ค. ๖๑ มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ได้แก่ รายงานองค์กรสือ่นานาชาติเผย เสรีภาพสื่อไทยรั้งอันดับ ๑๔๐ จาก 
๑๘๐ ชาติทั่วโลก  
 ๓.๗ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 
            ในช่วงวันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๑ – ๔ พ.ค. ๖๑ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารงุขวัญกําลังพล 
 ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปญัหา จชต. 
            ในช่วงวันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๑ – ๔ พ.ค. ๖๑ มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. ได้แก่ สอบผิดวินัยร้ายแรง ขรก. กว่า ๗๐ คน ข้อหาเอีย่ว 
ทุจริต CCTV ๓ จังหวัดชายแดนใต้/มีต้ังแต่ ผอ.เขตพื้นที ่- ผอ.รร. - ครู  
 ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย 
            ในช่วงวันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๑ – ๔ พ.ค. ๖๑ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส่งผลกระทบต่อการรับรู้ และแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก 
 ๔.๑ ประเด็นท่ีส่งผลกระทบต่อการรับรู้ 
 

 
 

 (4.00)  (3.00)  (2.00)  (1.00)  -  1.00  2.00  3.00  4.00  5.00

การเยียวยา 

เหตุร้ายรายวัน 

สิทธิมนุษยชน 

เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. 

เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ 

การบำรุงขวัญกำลังพล 

การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 

การช่วยเหลือประชาชน 

การพูดคุยเพ่ือสันติ 

การเมือง 

การยกระดับคุณภาพชีวิต 

กระบวนการยุติธรรม 

วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 

กีฬา 

การศึกษา 

ความร่วมมือของภาคประชาชน 

ยาเสพติด 

การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ 

อาชญากรรมในพ้ืนท่ี 
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ประเด็นขา่วเชิงลบ 
๑. การเยียวยา ได้แก่ ๑๔ ปีเหตุการณ์ความไม่สงบ ๓ จว.ชายแดนใต้ยังฝังใจ ปชช. ในพื้นที่ยังไม่ลมืความเจบ็ปวด   
๒. เหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) ฆ่าทุบหัว ชิง จยย.เมียนมา ตำรวจหว่ัน นำก่อเหตุระเบิด พื้นที่ จ.ยะลา  และ  ๒) ยะลาเกิด ๒ เหตุซ้อน คนรา้ยลอบยิงฐาน ชคต. 

กับบุกยิงโจ๋ ๒๑ ถึงบ้าน และ ๓) ป่วนไม่เลิก! ๕ อำเภอ นราธิวาส ขึงป้ายโจมตี เผา ลอบวางระเบิด  
 
ประเด็นเชิงบวก 
๑. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ได้แก่ ตร. ทำแผน ๒ ผู้ต้องหากุยบรุี วางแผ่นเหล็กขวางรางรถไฟ  
๒. การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ ได้แก่ ๑) คอลมัน์: ตรีศูล, ๒) ‘ทำดี ไม่หวังผลตอบแทน’ สกล บัณฑิตเสวนากุล, ๓) คอลัมน์: บทความพเิศษ: 

การเมืองมาเลเซียไมม่ีมิตรแท้และศัตรูถาวร, ๔) คอลมัน์: จบักระแสภูมิภาค: เย่ียมผูป้ระกันตน, ๕) องค์ภาทรงเปิดโครงการกำลังใจ  และ  ๖) ที่ปรกึษา กอ.รมน.ภาค ๔ 
ส่วนหน้า วางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรม ณ ธรรมสถานศรีภิญโญศรทัธาราม อำเภอรือเสาะ 
๓. ยาเสพติด ได้แก่ ๑) จับแกง๊ค้ายาบ้าพบมี จนท.รัฐ รว่มด้วย ขยายผลค้นบ้านเจอของกลาง ๖ แสนเม็ด, ๒) ทลายแกง๊ยายึดของกลางกว่าล้านเม็ด, ๓) 

จับสาวกรมน้ำไล่ยึดยานรกเพียบ, ๔) ตชด. แถลงจบัแก๊งขนยาบ้าเครือข่ายว้ายึดล้านเม็ด พบทำช่องลบัซ่อนของท้ายรถ, ๕) รวบ ๒ หนุ่มขนยาบ้าคารถไฟ, ๖) 
รวบแก๊งรับจ้างขนยาบ้า ๑ ล้านเม็ด, ๗) ค่า ๑๒ ล้าน! ๒ หนุ่มใต้รับจ้างขนยาบ้า ๕ หมื่นเม็ด ถูกรวบคาสถานีรถไฟหัวหิน, ๘) ตชด.ภ.๔ - สส.ภ.๑ รวบ ขรก. 
กรมทรัพยากรน้ำ พร้อมพวกค้ายาบ้ากว่าล้านเม็ด, ๙) ตชด.สะดุ้ง!ยาบ้า ๖.๕ แสนเม็ด ซุกบ้านพกัย่านปทมุธานี, ๑๐) ตชด.แถลงจบับิ๊กลอต ๒๑๐ ล้าน! 
สาวกรมทรัพยากรน้ำ ขนยาบ้า  และ  ๑๑) ตชด.รวบเครือข่ายยาเสพติดมลูค่า ๒๑๐ ล้าน 
๔. ความร่วมมือของภาคประชาชน ได้แก่ ๑) ตูนร่วมว่ิงหาทนุสร้างศูนย์หัวใจ, ๒) คอลัมน์: ชีพจรทั่วไทย, ๓) ชาวประมง - นศ. ปล่อยบ้านปลาฟื้นฟูตือโละปาตานี, 

๔) ‘ตูน บอด้ีสแลม’ ร่วมว่ิง ‘อันดามัน-อ่าวไทย’ วันสุดท้าย  และ  ๕) มอ.ปัตตานี จัดว่ิงการกุศลอันดามัน-อ่าวไทย ระดมทุนสร้างศูนย์โรคหัวใจภาคใต้ 
๕. การศึกษา ได้แก่ ๑) คอลัมน์: Smart ไทยแลนด์: รมช.ศธ. ปลื้ม มหกรรมพัฒนาอาชีพ สร้างนวัตกรรมฯ ชูชายแดนใต้ต้องเน้นการเรียนรูส้ายอาชีพมากเป็นพิเศษ, 

๒) คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: ธพว.พฒันา Mindset ครูครั้งที ่๓, ๓) ขานรบันโยบาย บิก๊ตู่ สร้าง รร. ประชารัฐ จว. ชายแดนใต้ จ่อเปิดสอนปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ลดเหลื่อมล้ำ-พฒันาคนย่ังยืน, ๔) ภาพข่าว: มอบโน้ตบุก๊, ๕) เปิด ๓๕ สถาบัน ๓๕ หลักสูตรผลิตครู, ๖) คอลัมน์: แวดวงราชภัฏ, ๗) มม.ชุมนุมวิชาการสังคม-ศึกษา-
มนุษยฯ, ๘) ผูป้กครองทยอยพาบุตรหลานเลือกซื้อชุดนักเรยีนก่อนเปิดเทอมพบทุกร้านยังขายราคาเดิม, ๙) เปิดรายช่ือ ๔๐ โรงเรียนร่วมพฒันาเฟสแรก 
จ่อเข้าร่วมโครงการอกีเพียบ, ๑๐) มรภ.สงขลา จัดค่ายรวมวงเครื่องเป่า ติว นร.ชายแดนใต้ สู้ศึกดนตรี  และ  ๑๑) กลุม่ทรู ร่วมเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ยุคดิจิทลัสู่ ๕
จังหวัดชายแดนภาคใต้ สนับสนุนคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊ก ๔๐๒ เครือ่ง แก่ครู กศน. ปอเนาะ ๔๐๒ คน,  
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๖. กีฬา ได้แก่ ๑) คอลัมน์: ย่อยข่าวกีฬา: อุตรดิตถ์ยังไรพ้่ายบอลไทยลกี ๔, ๒) ปันจักฯ หวัง ๒ ทองเอเช่ียนเกมส์ อัดฉีดแชมป์รถยนต์ครึง่ล้าน, ๓) 
ปันจักสีลัตลลีาไทยคว้า ๒ ทองเยาวชนชิงแชมป์โลก, ๔) ปนัจักสลีัต ยช. เก็บ ๘ ทอง, ๕) เด็กไทยสุดเจ๋ง!! คว้า ๖ ทอง ต่อสู้ ปันจักสีลัตเยาวชนโลก, ๖) หาดใหญ่ ซิต้ีต้ัง 
โค้ชล็อต น่ังกุนซือ, ๗) ส่งท้ายไทยกวาด ๖ แชมป์ปันจกัฯ ยช .โลก  และ  ๘) บิ๊กหยิม ไม่โละนักเตะจนจบฤดูกาล ๒๐๑๘  
๗. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ได้แก่ ๑) ภาพข่าว: เปิดเส้นทางเทีย่วใหม่, ๒) บิ๊กฉัตรสกัดสงฆ์ป่วนเบรกปลุกม็อบพระไล ่ผอ.พศ. คดีเงินทอน, ๓) คอลัมน์: แกะรอย: 

คนกับป่า, ๔) แรงงานข้ามชาติสมัยกรุงศรอียุธยา(ตอนที่ 2), ๕) Can music bridge Thailand's sectarian divide?, ๖) รายงานพเิศษ: 
จัดท่องเที่ยววัฒนธรรมศึกษาวิถีชีวิตไทย-มอญ, ๗) “ต้ิว” กบัสรรพคุณเฉพาะ  และ  ๘) OIC Participates in Consultations of World Muslim Scholars on 
“Wasatiyat Al-Islam”,  
๘. กระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ๑) สั่งประหารชีวิต ๖ จำเลยคดีระเบิดเมอืงปัตตานี, ๒) ศาลพิพากษาประหารชีวิต ๙ ผู้ต้องหาคดีระเบิดเมืองปัตตานี, ๓) ภาพข่าว: 

ประหาร, ๔) พิพากษาประหาร ๖ โจรใต้ วางระเบิดปัตตานีป ี๕๙ จำคุกตลอดชีวิต ๓, ๕) ราชกิจจาฯประกาศแต่งต้ังข้าราชการตุลาการ ๘๔ ตำแหน่ง, ๖) 
ศาลสั่งประหารชีวิต ๖ จำเลยคดีระเบิดเมืองปัตตานีช่วงปี ๕๙, ๗) ศาลจงัหวัดปัตตานีมีคำสั่งพิพากษาลงโทษ ๑๐ ผู้ต้องหาคดีระเบิดเมืองปัตตานี และ ๘) Al-
Othaimeen Calls for Unhindered Access to Humanitarian Relief in all Areas in Syria   
๙. การยกระดับคุณภาพชีวิต ได้แก่ ๑) ปปท. ขยายผลสอบทจุริตเงินคนไร้ทีพ่ึ่งเพิ่ม ๒๘ แห่ง, ๒) พาณิชย์บุกพื้นที่ฐานรากจัดโครงการประชารัฐ สร้างอาชีพให้ 

ผู้ถือบัตร คนจน จ.บรุีรมัย์, ๓) รพ.พระรามเก้าสยายปกี ชูจุดแข็งข้ึน ๑ ใน ๕ ผู้นำ, ๔) วิทย์ฯ คลอดบิก๊ดาต้าคนจน, ๕) สถิติ พร้อมเก็บดาต้าเน็ตประชารัฐ, ๖) 
แจงผูป้่วยมาลาเรยี ๗ จว.ใต้ลดลง, ๗) แจงผู้ป่วยมาลาเรีย ๗ จว.ใต้ลดลง, ๘) คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: พณ.เผยข้าวมันไก่ตรังแพงสุด, ๙) พยากรณ์อากาศ 
เพื่อการเกษตรระหว่าง ๓๐ เมษายน - ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑, ๑๐) ลุยสอบโกงเงินคนจน ล็อต ๓ อีก ๒๘ แห่ง, ๑๑) พิษโกงเงินคนจนไล่ออก ผอ.- หัวหน้า ศูนย์ – 
จับตาศาลเคาะคำสั่ง คสช., ๑๒) ปัตตานีผลกัดันต้ังสภาอ่าวเพื่อปกปักรักษาความอุดมสมบูรณ์ส่งถึงรุ่นลกูหลาน, ๑๓) หมอแสงแจกสมุนไพร ชายแดนใต้ ระบุ 
ไม่ได้ท้าทาย ช่วยลดภาระเดินทาง คนป่วย, ๑๔) ไล่ออก ผอ.-หน. โกงเงินคนจน! ศูนย์คนไร้ที่พึ่งขอนแก่น จบัตาศาลเคาะคำสั่ง คสช., ๑๕) ทรงสร้าง ประโยชน์ 
สุขสู่ปวงประชา : โครงการในพระราชดำร-ิพระราชดำรสั เพือ่การพฒันาสุขภาพกาย-ใจให้แข็งแรง  และ  ๑๖) พาณิชย์ ลงพื้นที่บรุีรัมย์ ผนึกกำลัง หน่วย 
บัญชาการทหารพัฒนา สร้างงานใหผู้้ถือบัตร สวัสดิการแหง่รัฐ 
๑๐. การเมือง ได้แก่ ๑) คิวปองพล-ปรพล ร่วมพรรคหนุนบิก๊ตู่ อดิเรกสารลุยสระบุรี วาดะหโ์วยถูกกดดันหนัก ต้ังด่านหน้าบ้านวันนอร์ หัวเขียงแฉใช้คดีบีบสส., ๒) 

ประยุทธ์ ถกผู้นำแผนพฒันาเขตศก.ไทย-อินโดฯ-มาเลย์, ๓) ทุ่ม ๗ แสนล้านปฏิรูปประเทศ ระยะ ๕ ปีตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว, ๔) สมช. ชงนายกฯต้ังฐานข้อมูล 
อัตลักษณ์ บุคคลแหง่ชาติแก้อาชญากรรม-แรงงาน, ๕) ชงบิก๊ตู่เซ็นคำสัง่บริหาร ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแหง่ชาติ  และ  ๖) บิ๊กปอ้มลั่นพบทหารทำตัวเปน็มาเฟีย 
ฟันไม่เลี้ยง 



 

 
สรุปสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการนำเสนอข่าวสารของส่ือมวลชน 

 

14 

๑๑. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยส์ิน ได้แก่ ๑) ทหารไมห่ว่ันเจ้าของโรงแรมย่ืนฎีกา, ๒) ตามล่ากระบะสุดพริุธ! 
ซิ่งหนีตำรวจแถมเปลี่ยนป้ายทะเบียน อย่างชำนาญ, ๓) ผบ.ทบ.ช้ี สถานการณ์ใน จชต. สามารถควบคุมได้, ๔) ทัพภาค ๔! 
ผุดโครงการพาคนไทยกลบับ้านมอบที่ดินทำกิน, ๕) เปิดกองร้อยทหารพราน เป็น‘ศูนย์ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม’ผู้เสพยาระบบสมัครใจ, ๖) ‘ศรีวราห’์ รับมอบตัว ๕ 
ผู้ต้องหาลกัลอบขนระเบิด ‘พาวเวอรเ์จล’, ๗) สร้างความมัน่คง!ไทย-มาเลย์เปิด ยุทธการ ตรวจเข้มแม่น้ำโก-ลก, ๘) ต้ัง คกก. สอบเท็จจรงิ 
ขรก.เอี่ยวผลประโยชน์รุกป่าสงวนนิคมสร้างตนเอง, ๙) จนท. คุมเข้มวันครบรอบ ๑๔ ปีเหตุการณ์มสัยิดกรือเซะ ป้องกนัการสร้างสถานการณ์เชิงสญัลกัษณ์, ๑๐) OIC 
Secretary General condemns the twin suicide attacks on a Mosque in Mubi, Northeastern Nigeria, ๑๑) OIC condemns suicide attack on Libyan 
High National Elections Commission in Tripoli, ๑๒) OIC calls for respect for the Principle of Non-interference, ๑๓) ปัตตานี 
เปิดโครงการแก้ไขปัญหาผูเ้สพยาเสพติดระบบสมัครใจ ใช้กองร้อยทหารพรานเป็น“ศูนย์ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม”, ๑๔) คอลัมน์: ตระเวนข่าวทั่วไทย: 
แก๊งมอดไมเ้หิมลอบตัดในป่าถ้ำทะลุ, ๑๕) แม่ทัพภาคที่ ๔ รบัรายงานตัว ๑๐ เยาวชนแนวร่วมกลุ่มใหม่ที่ถูกชักจูงเข้าร่วมก่อเหตุรุนแรง ในพื้นที่ อำเภอสะบ้าย้อย 
จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมสร้างสันติสุขชายแดนใต้, ๑๖) OIC Secretary General Condemns Latest Boko Haram Attack in Maiduguri, Nigeria, ๑๗) OIC 
Secretary General Condemns the Killing of Dozens of Civilians in Mali, ๑๘) Contact Group on Jammu and Kashmir Reviews Recent 
Developments on the Ground  และ  ๑๙) OIC Secretary General Voices Strong Condemnation of Terrorist Attacks in Kabul 
๑๒. การช่วยเหลอืประชาชน ๑) ๔๑ จังหวัดอ่วมฤทธ์ิวาตภัยเสยีชีวิต ๑ ราย, ๒) ศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดพิธีสุนัตหมู่ ช่วงปิดเทอม, ๓) 

ผบ.พล พัฒนาที่ ๒ ส่งมอบถนน ๒ เส้นทางในพื้นที่แมล่าน และอำเภอยะรัง จงัหวัดปัตตานี, ๔) OIC with Syrian Refugees in Za'tari Camp, Jordan, ๕) OIC and 
UNHCR Hold Workshop on Comprehensive Response  และ  ๖) Al-Othaimeen Calls for Unhindered Access to Humanitarian Relief in all Areas in 
Syria 
๑๓. การเจรจาเพ่ือสันติ ๑) Bolton says US considering Libya model for North Korean denuclearization, ๒) เจาะไอร้องนำร่องความปลอดภัย 

บทพสิูจน์หยุดยิงที่ชายแดนใต้, ๓) "อักษรา" ลั่นเดินหน้าพื้นที่ปลอดภัย มาราฯพร้อมเมื่อไหร่ก็มาร่วมมือกัน, ๔) คอลมัน์: บทบรรณธิการสยามรัฐ: ใต้สันติสุข  และ  ๕) 
OIC welcomes the Talks between North and South Korea 
๑๔. การบำรุงขวัญกำลังพล ได้แก่ ศูนย์แพทย์ทหารบกจงัหวัดชายแดนภาคใต้ จัดพิธีสมโภชอาคาร เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลงัใจแกเ่จ้าหน้าที ่
๑๕. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ ได้แก่ ๑) คอลมัน์: กรงุเทพมอนิเตอร์: ทีเซลส์ถ่ายทอดสูตรเซรั่มน้ำยางบำรงุผม, ๒) ร.ร.ใกล้เปิดเทอมจับจ่ายคึกคัก, ๓) 

คอลมัน์: โลกน้ีมรีากหญ้า: สมุยโมเดล, ๔) ลุยสร้างขีดความสามารถรายย่อย, ๕) หอ้งเย็นรบัข้อเสนอกฤษฎา กล่อมอุ้มกุ้ง, ๖) คอลมัน์: อินฟราsFun: มอเตอร์เวย์ 
หาดใหญ-่มาเลย์, ๗) พลิกผืนนาปลูกพริกเขียวส่งออกประเทศมาเลเซีย, ๘) เทสโก้ โลตัส ผนึก กระทรวงพาณิชย์ รวมใจ เพิ่มสุข ช้อปสนุก ลดรบัเปิดเทอม, ๙) 
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กฤษฏาเจรจาเอกชนรับซื้อกุ้งสูงกว่าต้นทุน, ๑๐) บิ๊กป้อม รบั ออท.มาเลเซีย ถกการพัฒนาพื้นที่ ศก.ชายแดน ท่องเที่ยว, ๑๑) บิ๊กตู่เปิดประชุมระดับผู้นำ 
ย้ำไทยผลักดันทุกมิติให้เช่ือมโยงกันในภูมิภาค, ๑๒) ของดียะลา ราดหน้า-ผัดซีอิ๊ว เฮียตง, ๑๓) เร่งช่วยคนเลี้ยงกุง้หลังอนิเดียส่งออกพุง่แซงไทยทำราคาตก, ๑๔) แรงงาน 
ไม่ได้จน! เก็บขยะ-ของเก่า ทำยังไง รายได้มากกว่าคนใสสู่ท, ๑๕) เอ็นไอเอ รุกอัดฉีดสตาร์ทอัพชายแดนใต้ พร้อมช้ีเป็นกลุ่มที่น่าจบัตา, ๑๖) ยอมสญู ๓๐๐ ล้านบาท/ปี 
พาณิชย์ลดค่าธรรมเนียม แลกพอ่ค้าไทยเข้าระบบ, ๑๗) “กฤษฎา” ถกเอกชนแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำ ลั่นได้ข้อสรปุ ๑๐ พ.ค.น้ี, ๑๘) ภาพข่าว: อบรม QR Trace, ๑๙) 
กสส.ดันสหกรณ์ชาวสวนยางรวมตัวรูปแบบประชารัฐ พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง, ๒๐) SME Development Bank ขับเคลื่อนโครงการพัฒนา Mindset ครู’ ครั้งที่ ๓ 
จ.สงขลา Workshop ยกระดับข้ึนแท่นเซียนปั้นนักเรียนและคนรุ่นใหม่ภาคใต้เป็น สตาร์ทอัพ, ๒๑) คอลัมน์: โลกมายา: หาของอรอ่ย...กิน, ๒๒) 
เดินหน้าเคลื่อนตลาดนำการผลิตเช่ือมโยงภาคเกษตร-การค้า สร้างความมั่นใจเศรษฐกิจย่ังยืน, ๒๓) ทุนมาเลย์สนต้ัง รง. ในรับเบอรซ์ิต้ี  และ  ๒๔) รายงาน: 
โครงการคลองไทย ความหวังของชาวใต้!!! 
๑๖. เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. วท. โชว์บิ๊กดาต้า ๑๐ จว. 
๑๗. สิทธิมนุษยชน 'ประวิตร' สัง่ทำคู่มือให้ จนท. ยึดหลักสากล ทำงานตามกฎหมาย-ไม่ขัดสิทธิมนุษยชน  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต่อสถานการณ์ จชต. 

 
  จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลใหร้ะดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์น้ี ค่อนข้างคงที่ เมื่อเทียบกับสปัดาห์ที่แล้ว 
(๒๑ - ๒๗ เม.ย. ๖๑) (๒.๓๓ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ เม.ย. ๖๑ - ๔ พ.ค. ๖๑) ๒.๓๑ ในสัปดาห์น้ี ) ในมิติของแนวโน้มการรบัรูเ้ชิงบวก มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที ่
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต่างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันท่ี ๒๘ เม.ย. ๖๑ – ๔ พ.ค. ๖๑ 
    ประเด็นเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สื่อมวลชนต่างประเทศรายงานมากที่สุดคือ คำพิพากษาศาลจังหวัดปัตตานีตัดสินลงโทษประหารชีวิตและจำคุกตลอดชีวิต
ผู้ต้องหาคดีลอบวางระเบิด ๕ ครั้งในจังหวัดปัตตานี เหตุเกิดช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงธันวาคมปี ๒๕๕๙ ตามมาด้วยข่าวชาวบ้าน ๓ หมู่บ้านในอำเภอสุคิริน จ.
นราธิวาส คัดค้านโครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านต้ังถ่ินฐานใหมท่ี ่อ.สุคิริน ขณะที่รองแม่ทัพ และแม่ทัพภาคที่ ๔ พยายามอธิบายให้
ชาวบ้านเข้าใจว่า ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐๕ คนไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาแต่หลบหนีเข้าไปอยู่ทีป่ระเทศมาเลเซียเพราะความหวาดระแวง และข่าวตำรวจ
ตรวจคนเข้าเมืองนราธิวาสเพิ่มมาตรการตรวจตราทกุด่านตรวจคนเข้าเมืองในช่วงระหว่างการเสียงเลอืกต้ังสส.ในประเทศมาเลเซีย 
 
๕.๑ สำนักข่าว Associated Press (AP) รายงานเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ว่า ศาลจงัหวัดปัตตานีมีคำพิพากษาตัดสินประหารชีวิตผู้ต้องหาคดีลอบวางระเบิดหลายครัง้ในปี 
๒๕๕๙ โดยอ้างคำให้สมัภาษณ์ของพันเอกปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษก กอ.รมน.ภาค ๔ สน.เปิดเผยว่า ผู้ต้องหาทั้งหมด ๑๐ คนถูกตัดสินประหารชีวิต อย่างไรก็ตาม
เน่ืองจากผู้ต้องหา ๔ คนให้การเป็นประโยชน์ต่อคดี ศาลจงึลดโทษใหเ้หลือจำคุกตลอดชีวิต ๓ คน ส่วนอีก ๑ คนลดโทษเหลอืจำคุก ๔๐ ป ีผู้ต้องหากลุ่มน้ีทั้งหมดต้องโทษ
ฐานลอบวางระเบิด ๕ ครั้งในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงธันวาคม ปี ๒๕๕๙ รวมทั้งโทษฐานคอรบครองอาวุธปืนและเครื่องประกอบระเบิด 
 
(A court in southern Thailand has sentenced six men to death for several bombings in 2016 that killed two people and wounded more than 
20, an army spokesman said. 

Col Pramote Prom-in of the Internal Security Operations Command said yesterday that 10 defendants had originally received death sentences 
on Monday from the Pattani Provincial Court. 

Because of their cooperation, three had their sentences commuted to life imprisonment and another to 40 years in prison. 

The prosecutors had charged the defendants over five bombings between June and December 2016 in Pattani, as well as possession of pistols 
and bomb-making materials.) 

 

หมายเหตุ The Star สื่อภาษาอังกฤษอันดับ ๑ ได้นำข่าวของ AP ไปเผยแพร่ต่อ 
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ที่มาข้อมลู ; https://www.thestar.com.my/news/regional/2018/05/03/six-sentenced-to-death-over-deadly-2016-thai-bombings/ 
 

๕.๑.๑ benarnews.org รายงานข่าวคำพิพากษาตัดสินคดีมือระเบิดปัตตานีปี ๒๕๕๙ เช่นกัน โดยอ้างความเห็นของเจา้หน้าที่หน่วยงานความมั่นคงหลายคน ระบุว่า BRN 
คือกลุ่มที่อยู่เบื้องหลงัการก่อเหตุรุนแรงใน จชต. 

(The authorities did not say whether these men belonged to any particular insurgent group but security officials had said previously that the 
violence in the south was being driven by Barisan Revolusi Nasional, or groups such as BRN.) 

ที่มาข้อมลู ; https://www.benarnews.org/english/news/thai/Thailand-militants-05012018144406.html 

๕.๒ benarnews.org รายงานว่า ชาวบ้านหลายร้อยคนจากตำบลสุคิรินคัดค้านแผนการของกองทัพภาคที่ ๔ ที่จะนำอดีตสมาชิกขบวนการที่เป็นปฏิปกัษ์กับรัฐทีเ่ดินทาง
กลับจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมโครงการพาคนกลบับ้าน เข้าไปต้ังถ่ินฐานทำกินในพื้นที่ใกล้เคียงกับหมูบ่้านชาวไทยพุทธ 

ชาวบ้านกลุ่มน้ีมปีระมาณ ๕๐๐ คน กังวลว่าการนำคนเหล่าน้ีมาต้ังถ่ินฐานจะทำให้พวกเขาไม่ปลอดภัย และสง่ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 

ชาวบ้านตำบลสุคิรินแสดงความไม่พอใจในระหว่างพบกบัพลตรีวิชาญ สุขสงต์ รองแม่ทัพภาคที่ ๔ เมื่อวันองัคารที่ ๒ พฤษภาคม  

ผู้นำชาวบ้านจากบ้านลลีานนท์ บอกว่า พวกเขากงัวลกบัแผนการจัดต้ังถ่ินฐานให้กบัผูเ้ข้าร่วมโครงการพาคนกลบับ้านซึง่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพป่า สิง่แวดล้อมและ
ความปลอดภัยของพวกเขา 

พลตรีวิชาญได้พยายามอธิบายให้ชาวบ้านกลุม่น้ีคลายกงัวล “คนกลุ่มน้ีหลบหนีไปอยู่ทปีระเทศมาเลเซียด้วยเหตุเพราะกลัวเจ้าหน้าทีร่ัฐ และหนีไปนาน ๓๐ ปีแล้ว บางคน
อายุ ๗๐ ปีแล้ว และคนกลุ่มน้ีไมเ่คยมปีระวัติเกี่ยวข้องกบัการก่อเหตุรุนแรง” 

“เราเคยช่วยเหลือให้ที่ต้ังถ่ินฐานแก่สมาชิกโจรจีนคอมมิวนิสต์ หรือ พรรคคอมมิวนิสต์มลายาเมื่อสามสบิปกี่อน แล้วทำไมเราจะให้ความช่วยเหลือใหท้ี่ดินทำกินกบัคนไทย
ไม่ได้” พลตรีวิชาญ กล่าว 
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(Hundreds of villagers in Thailand’s Deep South region on Tuesday protested a plan by military officials to resettle former insurgents who 
recently returned from Malaysia and enrolled in the army’s Bring People Home Project rehabilitation program. 

About 500 protesters from Tambon Sukirin in insurgency-wracked Narathiwat province said they were worried about their safety and 
environmental issues. 

Maj. Gen. Wichan Suksong, the deputy commander of the Internal Security Operations Command (ISOC) in Thailand's southern border region, 
said the military planned to resettle 105 people, representing 23 families, in a 276-acre area in Tambon. 

The protesters expressed their concerns during their meeting with Wichan and other officials. 

“The villagers studied the project and found that the resettlement would affect the wilderness, environment, tourism and create fear of 
safety,” said a leader of Ban Leelanond Village who asked not to be named for fear of possible reprisal. 

“All the people in the three villages would like to beg the commander of the Fourth Army Region to rethink the project. We would submit the 
names of all the people who disagree with the move,” he said, adding there was land more suited for the project between Sukirin and Ja-nae 
districts in Narathiwat. 

Wichan tried to quell protesters’ safety fears, saying those in the program are not involved in violent attacks. 

“I guarantee that the 105 people we are going to move to Chulabhorn Pattana XII are not bad guys and are not trouble-makers,” Wichan said. 

“But some 30 years ago, they were involved in situations in their areas. They were afraid of authorities and fled to Malaysia,” he said. “Now 
they are 70-year-olds and they are not attackers.” 
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In early February, Lt. Gen. Piyawat Nakwanich, the army's commander in the region, announced a revamp of the Bring People Home Project, 
which aims to rehabilitate former insurgents and reintegrate them into society. He also announced that 288 people were enrolled in the 
project. 

Those involved in the resettlement project belonged to rebel group Patani United Liberation Organization. They went through the repatriation 
process in mid-February. 

A 65-year-old man, who identified himself as Lo, told BenarNews in mid-February that he fled Thailand to Malaysia 30 years ago. He returned 
home with his five children and many grandchildren. 

“I am very glad. Thank you for the project. The next thing I want is a job,” Lo said. 

Wichan said the military had allotted 6 million baht (U.S. $189,000) for supplies for 30 houses to be built by the enrollees along with land to 
farm. 

“They are Thais and the commander brought them out, so we need to take care of them. We used to help the (Malaysian) members of the 
Malayan Communist Party, so there is no reason to not help Thais,” he said, referring to the Chinese-Malaysian communists who fought 
Malaysian authorities during the 1970s through the 1990s.) 

ที่มาข้อมลู ; https://www.benarnews.org/english/news/thai/Thailand-militants-05012018161510.html 

 

๕.๓ สำนักข่าว Bernama ของทางการมาเลเซีย รายงานอ้างคำให้สัมภาษณ์ของพลตำรวจโทสุทธิพงศ์ วงศ์ปิ่น ผูบ้ัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง มีคำสั่งให้เพิม่ความ
เข้มงวดในการตรวจตราทุกด่านพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซีย ในระหว่างการหาเสียงเลือกต้ัง สส. ในประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะการเข้าออกของบุคลที่ถือสองสัญชาติ
ทั้งไทยและมาเลเซีย 
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(Thai Immigration police chief has ordered his officers to tighten security at all entry points of the country bordering Malaysia to track 
individuals who have dual citizenship. 

According to Lt Gen Suttipong Wongpin, there was a possibility of individuals with dual citizenship using the border entrance ahead of 
Malaysia’s 14th General Election (GE14). 

“Malaysia is now in the election season, there is a possibility of individuals having Thai and Malaysian dual citizenship using the border gates,” 
he told reporters after visiting immigration forces on duty at the border gate in Sungai Golok, here. 

Suttipong also visited the temporary jetties at Sungai Golok and observed the passport holder background checking system the Thai 
Immigration used at border checkpoints. 

He said through the system, they had managed to locate and detain several individuals who tried to escape from the authorities. ) 

ที่มาข้อมลู ; https://www.nst.com.my/news/politics/2018/05/365370/thailand-tightens-security-thai-malaysia-border-ahead-ge14 

http://bernama.com/en/news.php?id=1461053 
 

 

 

 


