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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๑-๗ ม.ิย. ๖๒ พบว>า มขี>าวเชิงบวก ๑๓๙ ข>าว จากที่ม ี๒๒๓ 

ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๕-๓๑ พ.ค. ๖๒) ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกับ จชต. มขี>าวเชิงลบ ๕๔ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๖๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๕-๓๑ พ.ค. ๖๒)  

          ประเด็นข5าวเชิงลบ ได*แก5 

๑) เหตุร*ายรายวัน: ๑) โจรใต9ปาระเบิดปYวนจุดตรวจที่ยะลา, ๒) โจรใต9โหด ไล>ยิง หนุ>ม อส. กระสุนถูกภรรยาน่ังซ9อน จยย. มา เสียชีวิต, ๓) โจรใต9บกุยิง

ผู9ใหญ>บ9านดับสยองคามัสยิด ชาวบ9านเจบ็ ๑ ขณะละหมาด, ๔) คนร9ายยิงลูกจ9างเร>งด>วนที่ปaตตานีเสียชีวิตอีกศพ ขณะกลับจากซื้อกับข9าว, ๕) โจรใต9รัวปbน-ปาบึ้ม เจ9าของ

บ9านฮึดยิงสู9 ยอมถอยรบีเผ>นหนี คาดฝeมือกลุ>ม RKK, ๖) ยิงผู9หญิง ๒ เหตุซ9อน "ครู-จนท.เยียวยา" เหย่ือกระสุน, ๗) ยิงกลางมัสยิดทีร่ะแงะ - บึ้มปYวนแว9ง ๓ ลกูส>งท9าย

รอมฎอน, ๘) ยิงถล>มบ9านเขย>าขวัญไทยพุทธ และ ๙) ยะลา-คนร9ายลอบปาระเบิดไปปkบอมใส>ปlอมเจ9าหน9าที ่

๒) อาชญากรรมในพ้ืนท่ี: ฆ>ามัดมือโจn ๑๗ ฝaงดินกุโบร+ เท9าศพโผล>ร9องความเปoนธรรม 

๓) การเมือง: ช้ีปม 'ไฟใต9' ต9องแก9ที่ต9นตอต>างชาติปYวน  

 ประเด็นข5าวเชิงบวก ได*แก5 

๑) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) ปลื้มรฐัจ>ายเงินสวัสดิการรัฐ ทำ'ศก.'ช>วงฮารีรายอคึกคัก, ๒) ราคายางฟbsน! เหตุส>งเสริมใช9ในประเทศ พร9อมเดินหน9ารักษา

เสถียรภาพต>อเน่ือง เน9นแปรรูปเพิ่มมูลค>า พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยียาง และ ๓) ท>องเที่ยวชายแดนใต9โต ๑๐ % ชูเทีย่วธรรมชาติ-วัฒนธรรม   

๒) ยาเสพติด: ๑) 'บช.ภ.๙' แถลงข>าวปyด ๕ คดีใหญ> และ ๒) "สืบนครบาล"จบัยาไอซ+ ๕๐๐ กิโลกรมัคารถขณะส>งลงใต9  

๓) สิทธิมนุษยชน: ประณามมือระเบิด  

๔) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย[สิน: ๑) กระแส และ ข9อเสนอของผู9นำมสุลมิ, ๒) โฆษก กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ช้ีแจงเหตุวิสามญัคนร9าย, ๓) มทภ.

๔ ลั่นไล>ล>ามือบึม้ตลาดนัด และ ๔) โฆษก กอ.รมน.ภาค ๔ สน. แถลงช้ีแจงเหตุปะทะบ9านกาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา "ความจรงิที่ต9องเปyดเผย” หว่ันถูกบิดเบือนให9สงัคมเกิด

ความเข9าใจผิด 

 จากสถานการณ+ข>าวดังที่กล>าวข9างต9น ส>งผลให9การรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จาก ๒.๑๖ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๕-๓๑ พ.ค. ๖๒) เปoน 

๑.๖๖ ในสัปดาห+น้ี  
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    ในส5วนของประเด็นสำคญัจากสื่อมวลชนต5างประเทศและภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๑–๗ ม.ิย. ๖๒ ดังน้ี 

          สื่อต>างประเทศทีเ่ผยแพร>รายงานข>าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9 เกือบทั้งหมดเปoนสื่อมาเลเซียโดยประเด็นที่นำเสนอส>วนใหญ>เปoนเหตุร9ายรายวัน และ การก>อ

ความไม>สงบ รวมทั้งมีการต้ังข9อสงัเกตุว>าการก>อเหตุรุนแรงในช>วง ๑๐ วันสุดท9ายของเดือนรอมฎอนมีความถ่ีเพิ่มข้ึน และ บทวิเคราะห+ของสำนักข>าวเบอนามาอ9างข9อ

สังเกตุของ ผศ.ศรีสมภพ จิตต+ภิรมย+ศรี ทีร่ะบุว>า เหตุรุนแรงในช>วงเดือนรอมฎอนปeน้ีอาจเกิดจากการหยุดชะงกัของกระบวนการพูดคุยเน่ืองจากกลุ>มมาราปาตานีประกาศ

ยุติการเจรจากับตัวแทนรัฐบาลไทยต้ังแต>ต9นปe ๒๕๖๒ อย>างไรก็ตามอาวัง ยาบะ ประธานกลุ>มมาราปาตานีได9ออกแถลงการณ+ในวันฮารีรายอพร9อมประกาศว>าพร9อมจะ

พูดคุยกับตัวแทนรัฐบาลไทยเมื่อรัฐบาลชุดใหม>ที่มาจากการเลือกต้ังจัดต้ังเรียบร9อย 

          ส>วนข>าวด9านบวก เปoนรายงานของสำนักข>าวเบอนามาในวันฮารีรายอจาก จว.ป.น. ซึ่งสำนักข>าวของทางการมาเลเซียรายงานว>าบรรยากาศเต็มไปด9วยความสุข 

สงบปราศจากเหตุร9ายในวันรายอ พี่น9องประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต9เดินทางไปประกอบศาสนกิจที่มสัยิดกันคับค่ังเช>นที่มสัยิดกลางปaตตานีมีชาวมุสลิมไปร>วม

ละหมาดราว ๕,๐๐๐ คน  
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๒. ผลการวิเคราะห[สารสนเทศด*านการประชาสมัพันธ[ ประจำวันท่ี ๑–๗ มิ.ย. ๖๒ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข5าวเชิงบวก และประเด็นข5าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๑-๗ มิ.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก (เส9นทึบสีเขียว) ๑๓๙ ข>าว จากที่ม ี๒๒๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๕-๓๑ พ.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำ

เงิน) มีแนวโน9มฯ เพิม่ข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกบั จชต. (เส9นทึบสีแดง) มขี>าวเชิงลบ ๕๔ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๖๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๕-๓๑ พ.ค. ๖๒) 

สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสแีดง) มีแนวโน9มฯ ลดลง 
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๒.๒ ค5าสัดส5วนระหว5างข5าวเชิงบวก และข5าวเชิงลบ 

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

วัน/เดือน/ปf จำนวนข5าวเชิงบวก (1) จำนวนข5าวเชิงลบ (2) ค5าสัดส5วน (3)=(1)/(2) 

2019-05-25 23 4 5.75 

2019-05-26 21 10 2.1 

2019-05-27 41 20 2.05 

2019-05-28 46 17 2.71 

2019-05-29 45 4 11.25 

2019-05-30 30 3 10 

2019-05-31 17 4 4.25 

 31.86 8.86 3.6 

2019-06-01 29 11 2.64 

2019-06-02 18 10 1.8 

2019-06-03 15 13 1.15 

2019-06-04 21 9 2.33 

2019-06-05 21 6 3.5 

2019-06-06 24 5 4.8 

2019-06-07 11 0 11 

 19.86 7.86 2.53 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ5งเล็ง ในช5วงวันท่ี ๑–๗ ม.ิย. ๖๒ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช>วงวันที่ ๑-๗ มิ.ย. ๖๒ ไม>มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการพดูคุยเพื่อสันติสุข จากทีม่ี ๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๕-๓๑ พ.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะ

สีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกับ จชต. ไม>มีข>าวเชิงลบในสัปดาห+น้ี จากทีม่ ี๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๕-๓๑ พ.ค. ๖๒) สำหรับใน

มิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ 
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๑-๗ มิ.ย. ๖๒ มขี>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๓๑ ข>าว จากที่ม ี๕๐ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๕-๓๑ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง 

ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) โจรใต9ปาระเบดิปYวนจุดตรวจที่ยะลา, ๒) โจรใต9โหด ไล>ยิง หนุ>ม อส. กระสนุถูกภรรยาน่ังซ9อน จยย. มา เสียชีวิต, ๓) โจรใต9

บุกยิงผู9ใหญ>บ9านดับสยองคามัสยิด ชาวบ9านเจ็บ ๑ ขณะละหมาด, ๔) คนร9ายยิงลูกจ9างเร>งด>วนที่ปaตตานีเสียชีวิตอีกศพ ขณะกลับจากซือ้กับข9าว, ๕) โจรใต9รัวปbน-ปาบึ้ม 

เจ9าของบ9านฮึดยิงสู9 ยอมถอยรีบเผ>นหนี คาดฝeมือกลุ>ม RKK, ๖) ยิงผู9หญิง ๒ เหตุซ9อน "คร-ูจนท.เยียวยา" เหย่ือกระสุน, ๗) ยิงกลางมสัยิดทีร่ะแงะ - บึ้มปYวนแว9ง ๓ ลกูส>ง

ท9ายรอมฎอน, ๘) ยิงถล>มบ9านเขย>าขวัญไทยพทุธ และ ๙) ยะลา-คนร9ายลอบปาระเบิดไปปkบอมใส>ปlอมเจ9าหน9าที ่
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๑-๗ มิ.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการเมอืงเกี่ยวกบั จชต. ๑ ข>าว จากที่ม ี๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๕-๓๑ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มี

แนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีข>าวเชิงลบ ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๕-๓๑ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ต่ำค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> คอลัมน+: ท>องยุทธภพ: 'สามมิตร' บ9านเล็กในปYาใหญ> 'พลังประชารัฐ'  ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ช้ีปม 'ไฟใต9' ต9องแก9ที่ต9นตอต>างชาติ

ปYวน  
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย[สิน 

 
ในช>วงวันที่ ๑-๗ มิ.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๒๑ ข>าว จากที่ม ี๕๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๕-๓๑ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มี

แนวโน9มฯ  ลดลง  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๘ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีม่ ี๕ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๕-๓๑ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำ

ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) รอมฎอนเลือด กระแส และ ข9อเสนอของผู9นำมสุลมิ, ๒) จบั ๑๓ เมียนมาสวมพาสปอร+ตปลอม, ๓) ตากใบลาดตระเวนทางน้ำ 

สกัดลอบขนอาวุธปYวนใต9หาดใหญ>คุมเข9มอีฎ้ิลฟyตร,ิ ๔) โฆษก กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ช้ีแจงเหตุวิสามัญคนร9าย, ๕) มทภ.๔ ลั่นไล>ล>ามือบึม้ตลาดนัด, ๖) โฆษก กอ.รมน.ภาค 

๔ สน. แถลงช้ีแจงเหตุปะทะบ9านกาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา "ความจริงที่ต9องเปyดเผย” หว่ันถูกบิดเบือนให9สังคมเกิดความเข9าใจผิด ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) เปyดข9อมลู ๒ 

ด9าน "ยิงปะทะ-เผาบ9าน" ปฏิบัติการของฝYายใด?, ๒) "ปราโมทย+ vs ซูการ+โน มะทา" เกิดอะไรที่ยะหาหลงัปะทะ-บ9านวอด, ๓) 3 ประเด็นเห็นต>างปมเผาบ9าน "วันนอร+"จี้

ทหารแจงชัดๆ อย>าแค>ไอโอ!, ๔) เมื่อบีอาร+เอ็น-ฝYายมั่นคง 'หล>อเลี้ยง' ความรุนแรงเพื่อผลประโยชน+ รัฐไทยต9องใช9งบอกีกี่แสนล9าน 'ไฟใต9' ถึงจะดับ และ ๕) แฉเส9นทาง

น้ำมันเถ่ือนชายแดนใต9 หายนะเศรษฐกจิไทย นายหน9า-จนท.อู9ฟูYรวยหมื่นล9าน 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๑-๗ มิ.ย. ๖๒ ข>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกจิฯ ๒๖ ข>าว จากที่ม ี๒๖ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๕-๓๑ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ค>อนข9างคงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกจิฯ มขี>าวเชิงลบ ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๕-๓๑ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มี

แนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ปลื้มรัฐจ>ายเงินสวัสดิการรัฐ ทำ'ศก.'ช>วงฮารีรายอคึกคัก, ๒) หาดใหญ>คึกคักรบั'อีฎ้ิลฟyตร'ิ, ๓) กนอ.ยังมั่นใจ

ยอดขายที่ดินนิคมฯโตตามเปlา, ๔) ราคายางฟbsน! เหตุส>งเสรมิใช9ในประเทศ พร9อมเดินหน9ารักษาเสถียรภาพต>อเน่ือง เน9นแปรรปูเพิ่มมลูค>า พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยียาง 

และ ๕) ท>องเที่ยวชายแดนใต9โต ๑๐% ชูเที่ยวธรรมชาติ-วัฒนธรรม ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ยางขยับ ๕๐ บาท ชาวสวนยังขาดทุน  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันที่ ๑-๗ มิ.ย. ๖๒ ข>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๑๕ ข>าว จากที่ม ี๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๕-๓๑ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำ

ค>อนข9างคงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด มขี>าวเชิงลบ ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ไม>มีข>าวในสปัดาห+ที่แล9ว (๒๕-๓๑ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มี

แนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) 'บช.ภ.๙' แถลงข>าวปyด ๕ คดีใหญ>, ๒) ไม>เข็ดเพิ่งพ9นโทษกลับมาค9ายาบ9า, ๓) "สืบนครบาล"จบัยาไอซ+ ๕๐๐ 

กิโลกรัมคารถขณะส>งลงใต9 และ ๔) 'ผบ.มทบ.๔๑' ฟุlงฝ�กทหารใหม> ๑ เดือนช>วยพวกที่ติดยาหายขาด ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ยานรกทะลกัเกลื่อน  
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       ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๑–๗ มิ.ย. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสทิธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันที่ ๑–๗ มิ.ย. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารงุขวัญกําลงัพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปqญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๑–๗ มิ.ย. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปaญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคบัใช*กฎหมาย 

             ในช>วงวันที่ ๑–๗ มิ.ย. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* 

 
 

 

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

เหตรุ้ายรายวนั 

อาชญากรรมในพื 8นที; 

การเมือง 

การรักษาความปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สิน 

สิทธิมนษุยชน 

การยกระดบัคณุภาพชีวิต 

ยาเสพติด 

การเยียวยา 

กีฬา 

วฒันธรรม และวิถีชีวิต 

เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ 

การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉนัท์ 

การศกึษา 

การช่วยเหลือประชาชน 

การบํารุงขวญักําลงัพล 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

13 

ประเด็นข5าวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ๑) คอลัมน+: ตระเวนข>าวทั่วไทย: โจรใต9ปาระเบิดปYวนจุดตรวจที่ยะลา, ๒) โจรใต9โหด ไล>ยิง หนุ>ม อส. กระสุนถูกภรรยาน่ังซ9อนจยย.มา เสียชีวิต, ๓) 

โจรใต9ไล>ยิง อส.กระสุนพลาดเปlาถูกเมียเข9าลำคอ แพทย+สุดย้ือเสียชีวิต, ๔) ปYวนหนัก ช>วงสุดท9ายรอมฎอน ขว9างไปปkบอมบ+ทีบ่ันนังสตา เจบ็1, ๕) โจรใต9บกุยิงผู9ใหญ>บ9าน

ดับสยองคามัสยิด ชาวบ9านเจ็บ1 ขณะละหมาด, ๖) บกุจ>อยิงดับผู9ใหญ>บ9าน ถล>มบ9านไทยพุทธ โจรใต9รุกปYวนหนัก, ๗) บกุยิงผญบ.ดับคามัสยิด, ๘) โจรใต9ซุ>มที่เปลี่ยวยิง'ครู

หญิง' สามี'อส.'รอดชีวิตหวุดหวิด, ๙) คนร9ายยิงลกูจ9างเร>งด>วนที่ปaตตานีเสียชีวิตอีกศพ ขณะกลบัจากซื้อกับข9าว, ๑๐) สามีเล>านาทีชีวิต! ครูประจำศูนย+เด็กเลก็ฯถูกโจรใต9

อำมหิตจ>อยิงหัว, ๑๑) คนร9ายใช9อาวุธปbนลกูซอง ยิงชายชราเสียชีวิต ขณะข่ีรถไปละหมาด, ๑๒) ด>วน! คนร9ายลอบบึ้ม2ลูกที่อ.แว9ง ชาวบ9านเลี้ยงวัวบาดเจบ็1ราย, ๑๓) รัว

ยิงผู9ใหญ>บ9านดับคามัสยิดหนุ>มน่ังใกล9ถูกลูกหลงสาหัส, ๑๔) อีกแล9ว! มือปbนบุกยิงผู9ใหญ>บ9านคามัสยิด ขณะทำละหมาด, ๑๕) โจรใต9รัวปbน-ปาบึ้ม เจ9าของบ9านฮึดยิงสู9 ยอม

ถอยรีบเผ>นหนี คาดฝeมือกลุ>มRKK, ๑๖) ใต9ยังเดือด-แต>งฮญิาบยิงดับหญงิสาว, ๑๗) ภาพข>าว: ฆ>าสายข>าว, ๑๘) แต>งฮญิาบบกุยิง'สายข>าวทหาร', ๑๙) ยิงผู9หญิง 2 เหตุ

ซ9อน "ครู-จนท.เยียวยา" เหย่ือกระสุน, ๒๐) ภาพข>าว: ลกูหลง, ๒๑) บึม้3ตูม-ปYวนนราฯ, ๒๒) ยิงกลางมสัยิดทีร่ะแงะ - บึ้มปYวนแว9ง 3 ลูกส>งท9ายรอมฎอน, ๒๓) ยิงถล>ม

บ9านเขย>าขวัญไทยพุทธ, ๒๔) ยะลา-คนร9ายลอบปาระเบิดไปปkบอมใส>ปlอมเจ9าหน9าที่, ๒๕) คนร9ายลอบยิง อส.ปaตตานี แต>ภรรยารบัเคราะห+แทนเสียชีวิต, ๒๖) ยิงอส.-ครู

หญิงดับแทนไปปkบอมบ+ถล>มตร.ยะลา, ๒๗) วางบึม้3จุดนราธิวาส-เจบ็1, ๒๘) โจรใต9โหดฆ>าครู เมียอส.เมืองปaตตานี  และ  ๒๙) โจรใต9ปYวนหนัก ยิงคามสัยิด!  

๒. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) ฆ>ามัดมือโจn17ฝaงดินกโุบร+ เท9าศพโผล>ร9องความเปoนธรรม  และ  ๒) ตะลงึ!พบศพวัยรุ>นถูกมัดมือฆ>าฝaงดินในกุโบร+  

๓. การเมือง ช้ีปม'ไฟใต9'ต9องแก9ที่ต9นตอต>างชาติปYวน  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. การบำรุงขวัญกำลังพล คอลมัน+: เดินหน9าผ>าตำรวจ  

๒. การช5วยเหลือประชาชน คอลัมน+: จับข>าวเอามายำ  

๓. การศึกษา ๑) มอ.ระดมนศ.ทำกจิกรรมจิตอาสาที่เกาะลบิง, ๒) ย่ืน'ปกขาว'รุกรบ.ใหม>เร>ง'อีอีซ-ีไฮสปeดเทรน'บิก๊ซีพีติวเข9ม-ทำธุรกิจ, ๓) คอลัมน+: ข>าวทะลุคน: สุเทพ 

เท>งประกิจ ครรูางวัลสมเด็จเจ9าฟlามหาจักรี  และ  ๔) 'มรภ.สงขลา'ระดมสมองเครือข>ายนักศึกษาราชภัฎ,  

๔. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันท[ ๑) คอลัมน+: อาศรมมิวสกิ: สุภาพบรุุษผู9รักเสียงเพลง พลเอก เปรม ติณสูลานนท+, ๒) คอลมัน+: อาศรมมิวสิก: สุภาพบุรุษผู9
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รักเสียงเพลง พลเอก เปรม ติณสูลานนท+, ๓) คอลมัน+: ข>าวข9นคนเข9ม: หวานช่ืน, ๔) คอลัมน+: ข>าวทะลุคน: สเุทพ เท>งประกจิ ครูรางวัลสมเด็จเจ9าฟlามหาจักร,ี ๕) คอลมัน+: 

ข>าวข9นคนเข9ม: หวานช่ืน, ๖) กราบป�าเปรม ผบ.ทสส.เมียนมาอาลัย ยึด2คำสอนปรับใช9, ๗) ภาพข>าว: สังคมสยามรัฐ: บรรยายสรุป  และ  ๘) ฉก.ทพ.47 จัดกิจกรรม 

“ปลกูปYาเทิดพระเกียรติ ฯ” เน่ืองในโอกาส พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก,  

๕. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) ภาพข>าว: มอบปaจจยั, ๒) ภาพข>าว: มอบปaจจัย, ๓) คอลมัน+: cover@t: ข9าวหมกไก>ไทยดังไกลถึง'ไชน>า', ๔) รุกทวงโปรเจ็กต+ศก.

เหนือ-ใต9สนามบินชม.2-รเิวียร>า12จว., ๕) สศช.ชงรัฐบาลใหม> เร>งเมกะโปรเจค-แก9ส>งออก๖) ปลื้มรัฐจ>ายเงินสวัสดิการรัฐ ทำ'ศก.'ช>วงฮารรีายอคึกคัก, ๗) หาดใหญ>คึกคัก

รับ'อีฎ้ิลฟyตร'ิ, ๘) สอวช.เร>งยกร>าง'เศรษฐกจิชีวภาพ', ๙) ปลื้มรฐัจ>ายเงินสวัสดิการรัฐ ทำ'ศก.'ช>วงฮารีรายอคึกคัก, ๑๐) เจ9าสัวสหพัฒน+บ>น'บ9าไปแล9ว'ต้ังรบ.ช9า 'กฤษฎา'

ปลื้มลุยแก9ราคายางวูบได9ผล, ๑๑) 'ดีแทค'นำร>องธุรกิจเน็ตบ9านไร9สาย คาดกลางปeหน9าปรับใหญ>, ๑๒) ชาวมุสลมินราฯแห>ซื้อเสื้อผ9าสำเรจ็รปูเตรียมร>วมฉลองเทศกาล 'ฮารี

รายอ' คึกคัก, ๑๓) กนอ.ยังมั่นใจยอดขายที่ดินนิคมฯโตตามเปlา, ๑๔) TPOLYงานใหม>จ>อ2พันล.ดันแบ็กล็อกข้ึนทำนิวไฮ, ๑๕) ภาพข>าว: ซือ้ทอง, ๑๖) ภาพข>าว: ของดี 

วิถีเด>น ชายแดนใต9, ๑๗) เร>งเครื่องข้ึนรูป BCG แพคเกจ ระดมเครือข>ายถอดบทเรียนรปูแบบการพัฒนาเศรษฐกจิฐานราก ขยายผลสู>การออกแบบมาตรการเพื่อส>งเสริม

การลงทุน, ๑๘) ราคายางฟbsน! เหตุส>งเสริมใช9ในประเทศ พร9อมเดินหน9ารักษาเสถียรภาพต>อเน่ือง เน9นแปรรูปเพิ่มมูลค>า พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยียาง, ๑๙) พาณิชย+ 5 

จังหวัดชายแดนภาคใต9 (นราธิวาส, ปaตตานี, ยะลา, สงขลา และ สตูล) ร>วมจัดงาน Southern Street Market : ของดี วิถีเด>น ชายแดนใต9, ๒๐) สายกินห9ามพลาด 

'Amazing Thai Taste Festival' ยกของอร>อยทั่วไทยมาไว9ในงานเดียว, ๒๑) สสว. ร>วมกบั ISMED และ SCB จัดกจิกรรม Coaching Camp ปลดล็อคข9อจำกัด ยกระดับ

SME มุ>งสู> Digital Economy, ๒๒) ท>องเที่ยวชายแดนใต9โต10% ชูเที่ยวธรรมชาติ-วัฒนธรรม  และ  ๒๓) ภาพข>าว: ของดีชายแดนใต9,  

๖. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) ฮารีรายอคึกคัก แห>ร>วมพิธีแน>น, ๒) หาด'สมหิลา'คึกวันฮารีรายอ, ๓) มสุลมิ3จว.ใต9-ฉลองฮารรีายอ, ๔) ภาพข>าว: กลับบ9าน, ๕) แห>ฉลอง'

ฮารีรายอ'แน>นขบวน, ๖) มุสลิม5จว.ใต9ละหมาดวันอีด, ๗) รถไฟแน>นทุกขบวน! ชาวไทยมุสลมิแห>กลบับ9านฉลองเทศกาลฮารรีายออีด้ิลฟตร,ี ๘) สถานีหาดใหญ>ประชาชน

คึกคัก แบกสัมภาระเริ่มเดินทางกลับก>อนวันฮารรีายอ, ๙) สนามพระวิภาวดี 02/06/62, ๑๐) ชาวไทยมุสลิม 3 จงัหวัดชายแดนภาคใต9กลับภูมิลำเนา, ๑๑) ทั่วปท.ทำบญุ

ตักบาตรถวายเปoนพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษา'สมเด็จพระบรมราชินี', ๑๒) คอลัมน+: บันทึกธรรมวิจัย: 'พระผู9เปoนที่พึ่ง' ธรรมะเปoนหน่ึงเดียว, ๑๓) ชาวไทยมุสลิม

อ.สุไหงปาดีร>วมฉลองฮารรีายออีฎ้ิลฟyตร,ี ๑๔) คอลมัน+: ท>องเที่ยวโลกกะธรรม: หน9าที่ของพระวิทยากร 'การสร9างความร>มเย็นแก>โลก และสบืต>ออายุพระพทุธศาสนา', 

๑๕) รองผู9อำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค 4 ส>วนหน9า เปoนประธานในการประชุมแถลงแผนการจรรโลงพระพุทธศาสนา ประจำปe 2562, ๑๖) รองเลขาธิการกอง

อำนวยการรักษาความมัง่คงภายในภาค 4 ส>วนหน9า นำกำลงัพล และประชาชนในพืน้ที่เข9าร>วมกจิกรรมไหว9พระสวดมนต+  และ  ๑๗) จังหวัดยะลา จัดพิธีลงนามถวายพระ
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พรชัยมงคล เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ9าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปeพุทธศักราช 2562,  

๗. กีฬา ๑) รบัสมัครแล9ว..อบรมโค9ช'FA Thailand Introductory 77'จังหวัด, ๒) คอลัมน+: สังคมชัดลกึ  และ  ๓) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ,  

๘. การเยียวยา ๑) ภาพข>าว: เพื่อน9อง๒) คอลมัน+: จับข>าวเอามายำ, ๓) ภาพข>าว: เย่ียมเยียน, ๔) รวบรวมเงินบรจิาคซือ้เสื้อผ9าใหม>แจกเด็กๆ ใส>รายอ, ๕) องคมนตรี ลง

พื้นที่ฐานปฏิบัติการ ร9อย.ทพ.4706 อ.ยะหา จ.ยะลา เย่ียมเยียนและให9กำลังใจญาติของผู9เสียชีวิตจากเหตุการณ+ความไม>สงบในจงัหวัดชายแดนภาคใต9, ๖) พลเอก ไพบลูย+ 

คุ9มฉายา องคมนตรี ปฏิบัติภารกจิในพื้นทีจ่ังหวัดยะลา อัญเชิญสิ่งของพระราชทานแก>เจ9าหน9าที่และประชาชน ที่ได9รับบาดเจบ็จากเหตุการณ+ความไม>สงบ พร9อมประชุม

ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนพระดาบสจงัหวัดชายแดนภาคใต9, ๗) แม>ทัพภาคที่ 4 เย่ียมให9กำลงัใจผู9ได9รับบาดเจ็บ และครอบครัวที่ได9รับผลกระทบจากเหตุการณ+การ

ความไม>สงบในพื้นที่ บ9านบ>อทอง อ.หนองจิก จ.ปaตตานี  และ  ๘) เปoนขวัญ และกำลงัใจ แก>เจ9าหน9าที่และราษฎร ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต9 ยังความปลาบปลื้มและ

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาทีสุ่ดมิได9 ( 5 ม.ิย.62 ),  

๙. ยาเสพติด ๑) 'บช.ภ.9'แถลงข>าวปyด5คดีใหญ>, ๒) จบัคาด>าน ขนไอซ+'500กก.', ๓) ไม>เข็ดเพิ่งพ9นโทษกลับมาค9ายาบ9า, ๔) ภ.9แถลงจบัยาบ9า-ฆ>าทหารพราน, ๕) 

คอลัมน+: ตาช่ังพันดาว, ๖) "สบืนครบาล"จับยาไอซ+ 500 กิโลกรมัคารถขณะส>งลงใต9, ๗) รวบหนุ>มขนไอซ+500กก.ลงใต9, ๘) จับหนุ>มนราฯขนไอซ+ครึ่งตัน, ๙) ภาพข>าว: ส>ง

ใต9, ๑๐) จบัไอซ+500โล เตรียมส>งลงใต9, ๑๑) ลุยยึดบิ๊กลอต ไอซ+500กก.ขนลงใต9 แลกค>าจ9าง1แสนบาท, ๑๒) สกัดจบัยาไอซ+ลอตใหญ>500กก., ๑๓) 'ผบ.มทบ.41'ฟุlงฝ�ก

ทหารใหม>1เดือนช>วยพวกที่ติดยาหายขาด, ๑๔) ลำเลียงยาไอซ+ลงใต9  และ  ๑๕) จับหนุ>มนราฯขนไอซ+500กก.,  

๑๐. การยกระดับคณุภาพชีวิต ๑) จ>อดันยาช>วยเลกิบหุรีเ่ข9าบัญชียาหลัก, ๒) บอร+ดคุมยาสูบดันยาเลิกบุหรี่ เข9าบญัชียารักษา2.3ล9านคน, ๓) ภาพข>าว: พฒันา Smart 

Farmer, ๔) สสส.-ภาคีเครือข>าย Kick Off ปล>อยคาราวานปูพรมคืนเดียวสำรวจคนไร9บ9านทั่วประเทศ, ๕) ข>าวภูมิภาค : 7 มิถุนายน 2562, ๖) ปาฏิหาริย+8วัน'ทารกสมอง

โผล>หัว' ใจสู9เพื่อมีชีวิตอยู>ในโลก, ๗) 'สุคิริน'จัดกิจกรรมชุมชนอาสาพาทัวร+เกบ็ขยะ, ๘) 'สผ.-UNDP'จับมือฟbsนฟปูYาพรุควนเคร็ง พื้นที่ชุ>มน้ำรับมือภัยโลกร9อน, ๙) บทเรียน

จากปลายด9ามขวาน ใช9'ศาสนา'ดึงคนห>างไกลบุหรี่, ๑๐) คอลัมน+: เรื่องเก>าเล>าสนุก: แนวพระราชดำริรัชกาลที่ ๙!... จะเอานภามาแทนกระดาษ ประกาศพระคุณไม>พอ!!, 

๑๑) อธิบดี พด. ติวเข9มเสริมรู9 ร.151 พัน.3 ใช9ที่ดินเพือ่การเกษตรรอบค>าย, ๑๒) ภาพข>าว: สพร.23 ปaตตานี ฝ�กอาชีพให9กับผู9สงูอายุ, ๑๓) หน>วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ 

ร>วมส>งมอบสุขภาพฟaนดีแก>เด็กนราธิวาส  และ  ๑๔) ผู9แทนพิเศษของรัฐบาล เย่ียมวัดชุมชนไทยพุทธ เพื่อติดตามการพฒันาอาชีพ ในพื้นที่ จังหวัดยะลา และจังหวัด

สงขลา,  
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๑๑. สิทธิมนุษยชน ๑) ประณามมือระเบิด, ๒) คอลัมน+: ตีโฉบฉวย: แสดงสญัลักษณ+  และ  ๓) ระเบิดปaตตานี : "มันเรว็มาก เหมือนฝaนไป" เสียงจากครอบครัวผู9เสียชีวิต

เหตุระเบิดตลาดบ>อทอง จ. ปaตตานี,  

๑๒. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย[สิน ๑) คอลัมน+: รายงานพิเศษ: รอมฎอนเลือด กระแสและข9อเสนอของผู9นำมสุลิม, ๒) จับ16เมียนมาสวมพาสปอร+ต

ปลอม, ๓) คอลมัน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: ลอบขนเมียนมาส>งมาเลย+, ๔) ตากใบลาดตระเวนทางน้ำ สกัดลอบขนอาวุธปYวนใต9หาดใหญ>คุมเข9มอีฎ้ิลฟyตร,ิ ๕) จับแรงงาน

เถ่ือนชายแดนใต9, ๖) จบัแรงงานเถ่ือนชายแดนใต9, ๗) เร>งตรวจสอบคนร9ายก>อความไม>สงบพื้นที่ ยะลา-ปaตตานี, ๘) โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9า ช้ีแจงเหตุวิสามญั

คนร9าย, ๙) มทภ.4ลั่นไล>ล>ามือบึม้ตลาดนัด, ๑๐) คอลมัน+: สังคมเศรษฐกจิ, ๑๑) ภาพข>าว: มอบเสื้อเกราะ, ๑๒) จบัแรงงานเถ่ือนเมียนมาทะลกั, ๑๓) ปyดล9อมตรวจค9นที่

พักพิงแรงงานเถ่ือน จับได947คน-ผู9ดูแล5คน, ๑๔) ระดมกวาดล9างแรงงานเถ่ือนหาดใหญ> เร>งขยายผลนายหน9าค9ามนุษย+, ๑๕) เสีย1ล9านจ»าดฟรีๆ ยังอดไปมาเลย+ บุกรวบ'

พม>า'ซุกกบดาน, ๑๖) คืบหน9าโจรใต9ขว9างไปปkบอมบ+บันนังสตา วงจรปyดจับภาพได9 สั่งแกะรอยล>า, ๑๗) ความจรงิที่ต9องเปyดเผย! กอ.รมน.ภาค4สน.แจงเหตุปะทะบ9านกา

ตอง หว่ันถูกบิดเบือน, ๑๘) ไล>ล>าโชเฟอร+รถทัวร+เอี่ยวค9ามนุษย+ ลอบขนแรงงานเถ่ือนส>งมาเลเซีย, ๑๙) แจงเหตุปะทะคนร9ายยะลา ทำบ9านไฟไหม9 ย้ำปฏิบัติตามกฎหมาย 

ไม>เกินกว>าเหตุ  และ  ๒๐) โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9า แถลงช้ีแจงเหตุปะทะบ9านกาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา "ความจริงที่ต9องเปyดเผย” หว่ันถูกบิดเบอืนให9สังคมเกิด

ความเข9าใจผิด,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต5อสถานการณ[ จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จาก ๒.๑๖ ในสปัดาห+ที่แล9ว 

(๒๕-๓๑ พ.ค. ๖๒) เปoน ๑.๖๖ ในสัปดาห+น้ี ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต5างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๑–๗ ม.ิย. ๖๒ 

    สื่อต>างประเทศที่เผยแพร>รายงานข>าวเกี่ยวกบัจงัหวัดชายแดนภาคใต9 เกือบทั้งหมดเปoนสื่อมาเลเซียโดยประเด็นที่นำเสนอส>วนใหญ>เปoนเหตุร9ายรายวัน และ การก>อความ

ไม>สงบ รวมทั้งมีการต้ังข9อสงัเกตุว>าการก>อเหตุรุนแรงในช>วง ๑๐ วันสุดท9ายของเดือนรอมฎอนมีความถ่ีเพิม่ข้ึน และ บทวิเคราะห+ของสำนักข>าวเบอนามาอ9างข9อสงัเกตุของ 

ผศ.ศรสีมภพ จิตต+ภิรมย+ศรี ที่ระบุว>า เหตุรุนแรงในช>วงเดือนรอมฎอนปeน้ีอาจเกิดจากการหยุดชะงักของกระบวนการพูดคุยเน่ืองจากกลุ>มมาราปาตานีประกาศยุติการเจรจา

กับตัวแทนรัฐบาลไทยต้ังแต>ต9นปe ๒๕๖๒ อย>างไรก็ตามอาวัง ยาบะ ประธานกลุ>มมาราปาตานีได9ออกแถลงการณ+ในวันฮารีรายอพร9อมประกาศว>าพร9อมจะพูดคุยกับตัวแทน

รัฐบาลไทยเมื่อรัฐบาลชุดใหม>ที่มาจากการเลือกต้ังจัดต้ังเรียบร9อย 

   ส>วนข>าวด9านบวก เปoนรายงานของสำนักข>าวเบอนามาในวันฮารีรายอจาก จว.ป.น. ซึ่งสำนักข>าวของทางการมาเลเซียรายงานว>าบรรยากาศเต็มไปด9วยความสุข สงบ

ปราศจากเหตุร9ายในวันรายอ พี่น9องประชาชนในสามจงัหวัดชายแดนภาคใต9เดินทางไปประกอบศาสนกิจที่มสัยิดกันคับค่ังเช>นที่มสัยิดกลางปaตตานีมีชาวมุสลมิไปร>วม

ละหมาดราว ๕,๐๐๐ คน  

 

๕.๑ มีรายงานเกี่ยวกับการการก>อเหตุรุนแรงหลายเหตุการณ+  

-๑ มิถุนายน สำนักข>าวเบอนามา รายงานว>าลอบวางระเบิดแสวงเครือ่งใกล9ด>านความมั่นคงแห>งหน่ึงในอ.บันนังสตา จ.ยะลา โดยใช9วิธีต้ังเวลาจุดระเบิด ขณะเกิดเหตุมี

เจ9าหน9าที่ตำรวจประจำที่ด>านความมั่นคง ๔ นาย ทุกคนปลอดภัยไม>ได9รับอันตรายจากแรงระเบิด แต>สะเก็ดระเบิดกระเด็นใส>เยาวชนชายวัย ๑๗ ปeซึ่งข่ีมอเตอร+ไซค+ผ>านจุด

เกิดเหตุทำให9ได9รับบาดเจบ็ 

(A teenager was seriously injured in a pipe bomb explosion in Pekan Benan Setar, Yala, southern Thailand, today. 

Pekan Benan Setar CID assistant chief Pol Capt Nathrawut Pechsatit said the incident happened at around noon (local time) and that the 

bombing was targeted at a security post in the town. 

However, he said the bomb went off in front of a bank located beside the security post. 

“The victim, Anuar Lametma, 17, was riding by on his motorcycle when the bomb went off. He was hit by shrapnel from close range,” he told 

reporters here. 
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He said there four policemen were on duty at the post at the time. 

Police were tracking down the people responsible, he added.) 

ที่มาข9อมลู; http://bernama.com/en/news.php?id=1732232 

 

๕.๑.๑ สำนักข>าวเบอนามา รายงานเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ว>า ได9เกิดเหตุระเบิดใกล9ที่ต้ังหน>วยทหารในอ.แว9ง จ.นราธิวาส ใกล9ชายแดนไทย-มาเลเซีย เหตุเกิดเมือ่เวลา

ประมาณ ๗ โมงเช9า จุดเกิดเหตุห>างจากที่ต้ังทางทหารประมาณ ๓๐๐ เมตร 

แรงระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนัก ๕ กิโลกรมั จุดระเบิดด9วยนาÃิกาต้ังเวลาส>งผลให9สะเก็ดระเบิดกระเด็นใส>ชายวัย ๔๘ ปe ที่ผ>านจุดเกิดเหตุได9รบับาดเจ็บ 

ตำรวจตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบระเบิดทีร่ะเบิดแล9วอกี ๒ ลูก 

(Three bomb explosions rocked an army base at the Thailand-Malaysia border in Waeng District, Narathiwat in southern Thailand today, injuring 

one civilian. 

Bukit Tar Police Chief Warid Chedo said in the 7 am (local time) incidents, a home-made bomb exploded near the army base at the Bukit Tar-

Bukit Bunga border, Waeng District. 

He said the bomb, weighing five kilogrammes was planted by the roadside, nearly 300 metres from the army base. 

“The bomb was activated with a timer. The 48-year-old victim who was at the location was injured due to shrapnel ,” he said. 

He said when a police team checked the scene and found two more bombs that had exploded but no injuries reported.) 

 

 

ที่มาข9อมลู ; http://bernama.com/en/news.php?id=1732711 

https://www.malaysiakini.com/news/478514 
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๕.๑.๒ สำนักข>าวเบอนามา รายงานเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ว>า เกิดเหตุคนร9ายใช9อาวุธปbนสงคราม AK47 บุกเข9าไปยิงนายฟารุคดิน โต»ะเด็ง ผู9ใหญ>บ9านในอ.แว9ง จ.นราธิวาส 

เสียชีวิตขณะละหมาดที่มสัยิดบ9านอาแว เหตุเกิดเมื่อเวลา ๒๐.๔๕ น.  

สำนักข>าวเบอนามา รายงานว>า ขณะเกิดเหตุมีชาวมุสลิมประกอบพิธีละหมาดประมาณ ๓๐ คน และอ9างคำให9การของพยานผู9เห็นเหตุการณ+ระบุว>า คนร9ายใช9อาวุธปbนยิงที่

ศรีษะและลำตัวนายฟารุคดิน ขณะน9อมตัวหน9าผากติดพืน้ทำละหมาด ทัง้น้ีนับเปoนครั้งทีส่องที่เกิดเหตุคนร9ายบกุยิงชาวบ9านในมัสยิดบ9านอาแว 

หลงัเกิดเหตุคนร9ายใช9รถ SUV เปoนพาหนะหลบหนี  

เมื่อสองปeก>อนกเ็กิดเหตุคนร9ายใช9อาวุธปbนบกุเข9าไปยิงผู9ใหญ>บ9านกูหลิง ในอ.ย่ีงอ เสียชีวิตในมสัยิดขณะประกอบพิธีละหมาดตอนเช9าตรู> 

(A masked gunman opened fire in a mosque here last night, killing a village chief and injuring another worshipper during prayers attended by 

about 30 people. 

An eyewitness said the gunman, armed with an AK47 rifle, entered the mosque in the Rangae District at 8.45 pm (9.45 pm Malaysian time) and 

fired twice at Fakrudin Tokdeng, 48, chief of Kampung Awae, hitting him in the head and back. Fakrudin died on the spot. 

A ricocheting bullet hit worshipper Mayudi Abu, 43, in a thigh, he said. 

The eyewitness said the worshippers were prostrating when the gunman struck. 

He said the attacker fled in a sports utility vehicle. 

Rangae assistant chief of criminal investigation Pol Capt Nathawat Keawhan said Fakrudin had received a death threat seven months ago when 

someone sent him a packet of rice with four live bullets in it at the same mosque. 

He said the police were on the trail of the assailant. 

Fakrudin was buried at the Kampung Awae cemetery. He leaves behind a wife and two children, aged 20 and 16. 

This is second incident of a shooting death at a mosque in Kampung Awae. 

Two years ago, the chief of Kampung Kuling in the Yingo District, was shot dead at one of the three mosques in the village during dawn prayers 

with other worshippers.) 
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ที่มาข9อมลู ; http://bernama.com/en/news.php?id=1732516 

 

๕.๑.๓ benarnews.org รายงานประมวลเหตุการณ+รุนแรงในช>วง๒-๓ สุดท9ายของเดือนรอมฎอน พร9อมทัง้รายงานความเห็นของดร.วิสุทธ์ิ บินลาเต»ะ ผู9อำนวยการสำนัก

จุฬาราชมนตรี ประนามคนร9ายที่ก>อเหตุใช9อาวุธปbนยิงใส>อสิลามิกชนขณะประกอบพิธีละหมาดในมสัยิดว>าเปoนพฤติกรรมที่โหดร9าย 

“การต>อสู9ทีท่ำให9มสัยิดกลายเปoนพื้นทีส่ังหาร ผู9ละหมาดเปoนเปlากระสนุ สตรเีปoนเหย่ือความค่ังแค9น นักบวชถูกกระทำรุนแรง เปoนการต>อสู9ของผู9ที่หัวใจต่ำทราม มิใช>การ

ทำเพื่อชาติ มิใช>เพื่อศาสนา แต>เปoนการเดินตามก9าวย>างของซาตานโดยแท9” ดร.วิสทุธ์ิ กล>าว 

ทางด9านพันเอกปราโมทย+ พรหมอินทร+ โฆษกกอ.รมน.ภาค ๔ สน. พูดถึงเหตุการณ+รุนแรงในเดือนรอมฎอนปeน้ีว>า มีการสูญเสียน9อยกว>าปeก>อนๆ 

 “เหตุรนุแรงลดลงจากที่ผ>านมา เพราะเจ9าหน9าที่ได9มกีารบูรณาการและประชาชนได9ให9ความร>วมมอื ทำให9สามารถระงบัเหตุได9” พ.อ.ปราโมทย+ กล>าวแก>ผู9สื่อข>าว 

ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/thai/news/TH-deepsouth-killing-06032019161531.html 

 

๕.๑.๔ สำนักข>าวเบอนามา รายงานเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ต้ังข9อสังเกตุเกี่ยวกับเหตุรุนแรงที่เกิดข้ึนหลายครั้งช>วง ๑๐ วันสุดท9ายของเดือนรอมฎอนว>า น>าจะมสีาเหตุจาก

การหยุดชะงักของกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต9ต้ังแต>ต9นปe ๒๕๖๒ เน่ืองจากกลุ>มมาราปาตานีไม>พอใจบทบาทของพลเอกอมุดมชัย ธรรมสาโรรัชต+ 

หัวหน9าคณะผู9เจรจาฝYายรัฐบาลไทยพร9อมทั้งประกาศว>า จะเริ่มกระบวนการพูดคุยอกีครั้งเมื่อประเทศไทยมีรัฐบาลชุดใหม>ทีม่าจากการเลือกต้ัง 

เบอนามา อ9างความเห็นของผศ.ศรีสมภพ จิตต+ภิรมย+ศรี ระบุว>า เหตุร9ายในเดือนรอมฎอนเปoนเหตุการณ+ทีเ่กิดซ้ำแล9วซ้ำเล>าทกุปe แต>ก็มีข9อสงัเกตุว>า การหยุดชะงักของ

กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขเปoนหน่ึงสาเหตุทีท่ำให9เหตุร9ายปeน้ีมีความถ่ีมากข้ึน เน่ืองจากไม>มีช>องทางพูดคุยกับฝYายทีเ่ห็นต>างจากรัฐให9ร>วมมือยุติการก>อเหตุรุนแรงใน

เดือนรอมฎอน 
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(Longtime analyst of southern Thai conflict, Dr Srisompob Jitpiromsiri from Pattani's Prince of Songkla University (PSU) told Bernama that, as 

seen in recent years, armed conflict-related violence flared up during the last 10 days of Ramadan. 

"It is the usual pattern we observed every year," he said, adding that there are several factors driving the spike in violence during the period. 

However, he stressed that the lack of progress in the peace process was among the main contributing factors behind the upsurge of violence in 

the provinces during the holiest month in the Islamic calendar. 

"The current stalemate in the peace dialogue has caused an impact on the ground because if there is communication between both sides 

(under the scope of a peace process), they would usually be accompanied with a ceasefire during Ramadan," he said.) 

 

ที่มาข9อมลู ; http://bernama.com/en/news.php?id=1733046 

 

๕.๒ สำนักข>าวเบอนามารายงานว>า นายอาวัง ยาบะประธานกลุ>มมาราปาตานี ออกแถลงการณ+ในวันฮารรีายอ เรียกร9องให9ประชาชนปaตตานีและประชาคมโลกสนับสนุน

กระบวนการเจรจาสันติภาพกับรัฐบาลไทย 

อาวัง ยาบะ บอกว>า กลุ>มมาราปาตานีพร9อมสานต>อกระบวนการพูดคุยสันติสุขกับรัฐบาลไทยเพื่อให9เกิดสันติภาพที่ย่ังยืนแม9ว>าจะต9องเผชิญกับปaญหาอุปสรรคต>างๆ พร9อม

ทั้งยืนยันว>ากลุ>มมาราปาตานีพร9อมกลับเข9าสู>กระบวนการพดูคุยเพื่อสันติสุขเมือ่ประเทศไทยมีรฐับาลที่มาจากการเลือกต้ัง 

(The council collectively representing main separatist groups in negotiations for peace in southern Thailand (Mara Patani), has called on the 

Pattani and international communities to support its peace process negotiations with the Thai government. 

Awang Jabat, the council’s chairman, says such support and endorsement would ensure that substantive issues are raised at the negotiating 

table.  
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“Send suggestions and viewpoints through existing channels. The ultimate aim of peace can only be achieved through a process undertaken 

with honesty and sincerity by parties intending a resolution that is fair, long lasting and complete for the Pattani community and the world,” he 

urged in his Aidilfitri greetings. 

For the past several years, Mara Patani has undertaken negotiations with the Thai government to put an end to the conflict. 

Malaysia serves as a facilitator for the peace process negotiations. 

The council, Awang said, would continue with its efforts to forge peace in spite of the challenges encountered during the negotiations.  

It is prepared to go to the dialogue table once the new Thai government is in place, he added. 

In February this year, Mara Patani suspended peace negotiations when the Thai government’s chief negotiator, General Udomchai 

Thammasarorat, refused to meet with the council in Kuala Lumpur.) 

 

 

ที;มาข้อมลู ; http://bernama.com/en/news.php?id=1732933 

 

๕.๓ สำนักข>าวเบอนามารายงานบรรยากาศวันฮารรีายอในจังหวัดชายแดนภาคใต9ว>า สงบเรียบร9อยไร9ความรุนแรง พี่น9องมสุลิมสามารถประกอบศาสนกจิและเดินทางไป

เย่ียมเยือนญาติมิตรได9โดยปลอดภัย 

เบอนามารายงานว>า ที่มสัยิดกลางจงัหวัดปaตตานีมีประชาชนไปร>วมประกอบพิธีละหมาดประมาณ ๕ พันคน และชาวมุสลมิทั้งไทยและมาเลเซียต>างพากันเดินทางเย่ียม

เยียนญาติมติร รวมทั้งไปเคารพญาติมิตรทีเ่สียชีวิตที่กุโบร+ต>างๆ  

บรรยากาศเปoนอย>างช่ืนมื่น 
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(Muslims in southern Thailand today celebrated 1 Syawal in calm and festivity without any untoward incidents. 

It was much welcomed atmosphere in the southern provinces of Pattani, Yala and Narathiwat compared to the uneasiness in the last 10 days 

of Ramadan. 

More than 5,000 Muslims flooded Pattani Central Mosque here for Aidilfitri prayers with family members and relatives including Malaysians 

visiting relatives in the province. 

Here mosques and suraus were decorated with arches to give the festive mood in the city while Muslims were seen greeting each other after 

the prayer. 

Many Muslims proceeded to visit the graves of loved ones after that. 

Apart from that, they were busy visiting the houses of relatives in conjunction with Aidilfitri.) 

ที่มาข9อมลู ; http://bernama.com/en/news.php?id=1733060 

 
 
 
 


