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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๒ - ๘ มิ.ย. ๖๑ พบว>า ข>าวเชิงบวกมีความถ่ี ลดลง ร9อยละ ๗ 

เมื่อเทียบกับสัปดาห+ที่แล9ว (๒๖ พ.ค. ๖๑ - ๑ มิ.ย. ๖๑) ในส>วนของข>าวเชิงลบมีความถ่ี เพิ่มข้ึน ร9อยละ ๒๓ เมือ่เทียบกับสปัดาห+ที่แล9ว (๒๖ พ.ค. ๖๑ - ๑ ม.ิย. ๖๑) 

         ภาพข2าวสำคญัเชิงลบ ได*แก2  

๑. เหตุร*ายรายวัน: เหตุร9ายรายวันทีส่>งผลกระทบต>อการรับรู9เชิงลบค>อนข9างมาก ได9แก> เหตุการณ+คนร9ายฆ>าหมู> ๔ ศพ ในขณะที่มาร>อนทอง ในพื้นที่ อ.สุคิริน  

๒. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี: เหตุการณ+ ลอบยิง รองประธาน คณะกรรมการอิสลามป\ตตานี 

๓. สิทธิมนุษยชน:  ศรสีุวรรณค9านกระทรวงกลาโหมซื้อดาวเทยีมจารกรรม ๙ หมื่นล9าน เน่ืองจากเกรงว>าจะใช9ละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชน 

๔. การศึกษา: การทจุริตอาหารกลางวันเด็ก ในโรงเทศบาลในยะลา 

๕. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต: กรณีอนุญาตนักเรียนมสุลิมสวมฮญิาบ ยังคงมีความเห็นต>าง ของชาวไทยพุทธในพื้นที ่ซึง่ มทภ.๔ กล>าวว>า กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ได9

ดูแลมิให9เกิดเหตุการณ+ใดๆ และทุกอย>างจะต9องผ>านกระบวนการยุติธรรม และเปfนไปตามกฏหมาย 

         ภาพข2าวสำคญัเชิงบวก ได*แก2  

๑. การเมือง: มทภ.๔ เช่ือว>าการเมอืงในภาคใต9อาจจะการแย>งชิงทางการเมอืง ระหว>าง ตระกลูผู9มีอิทธิพล ขบวนการค9ายาเสพติด และอาจมกีารยิงกันเอง แต>จะ

โยนใส>ความว>าเปfนเรื่องความมั่นคง นอกจากน้ัน มทภ.๔ ได9แสดงความคิดเห็นว>า การที่กลุ>มวาดะห+ จะต้ังพรรคการเมอืง เปfนเรื่องที่ดี โดยหน>วยงานด9านความมั่นคงจะ

ดูแลทุกพรรคอย>างเท>าเทียมกัน ไม>มีเข9าข9างพรรคการเมืองใด 

๒. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยTสิน: ผบ.ทบ. ให9กำลงัใจกำลังลพในเขตเซฟต้ีโซน จ.นราธิวาส และ มทภ.๔ มั่นใจว>า กองกำลังท9องถ่ินในพื้นที่ พร9อมทดแทนกำลงัหลัก

แล9ว กว>าร9อยะ ๗๐ 

๓. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: กระทรวงพาณิชย+ พร9อมจบัมือรัฐบาลใหม>มาเลเซียขยายการค9าการลงทุน และ ศอ.บต. ชูผลงานโครงการสามเหลี่ยมมั่นคงฯ

ฟmnน ศก. ๓ จว.ใต9 เงินสะพัดกว>า ๔.๖ พันล9าน 

๔. ภัยแทรกซ*อนอ่ืนๆ : การบูรณาการระหว>าง กอ.รมน.ภาค ๔ สน.กบั หน>วยงานในพื้นที่ในการแก9ไขป\ญหาภัยแทรกซ9อน ได9แก> การกวาดล9างน้ำมันเถ่ือนใน

บริเวณชายแดนไทย - มาเลเซีย และการจบักุมยาบ9ากว>า ๑๕ ล9านเม็ด ซึ่งซุกในท9ายรถ ๖ ล9อ ที่เดินทางไปนราธิวาส  
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 จากสถานการณ+ข>าวดังที่กล>าวข9างต9น ส>งผลให9การรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง ร9อยละ ๑๙ เมื่อเทียบกับสัปดาห+ที่แล9ว (๒๖ พ.ค. ๖๑ - 

๑ มิ.ย. ๖๑)  

          ในส2วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต2างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๒ – ๘ มิ.ย. ๖๑ ดังน้ี 

           สปัดาห+น้ีเปfนช>วงเวลาที่แทบไม>มีข>าวเกี่ยวกบัจังหวัดชายแดนภาคใต9ในสื่อต>างประเทศโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต9 ทั้งน้ีข>าวทีเ่กี่ยวข9องกบั จชต.

โดยตรงมเีพียงรายงานข>าวเหตุร9ายรายวันช้ินเดียวปรากฏใน benarnews.org เว็บไซต+ข>าวที่ได9รับเงินทุนดำเนินงานจากรัฐบาลอเมรกิัน เปfนรายงานข>าวเกี่ยวกับเหตุร9าย

รายวันที่เกิดข้ึนหลายเหตุการณ+ในช>วงวันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน คือ เหตุคนร9ายใช9อาวุธสงครามยิงครอบครัวนักร>อนทองคำริมแม>น้ำสายบรุีที่ อ.ศรีสาคร เสียชีวิต ๔ ศพ 

และเหตุการณ+คนร9ายใช9อาวุธปmนยิง นายอดุลเดช เจะแน รองประธานคณะกรรมการกลางอสิลามประจำจังหวัดป\ตตานี ภายหลังปฏิบัติศาสนากิจละหมาดทีม่ัสยิดแห>งหน่ึง

ในอ.สายบรุี จ.ป\ตตานี 

          สื่อมาเลเซียรายงานเกี่ยวกับงานศาสนกุศลของมลูนิธิเพื่อการศึกษา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย+จังหวัดยะลาว>าจ9างแม>บ9านในท9องถ่ินตัดเย็บชุดสำหรบัสวมใส>วัน

ฉลองรายอจำนวน ๓,๐๐๐ ชุดให9กับเด็กกำพร9า และข>าวเจ9าหน9าที่ศุลกากรรัฐเคดาห+จบักุมคนไทย และชาวมาเลเซียรวมสองคน ที่ด>านบกูิตกายูฮิตัม ติดกับชายแดน อ.

สะเดา จ.สงขลา ในฐานความผิดนำเงินริงกิตเข9าประเทศมาเลเซียโดยไม>ได9รับอนุญาตจากธนาคารชาติมาเลเซีย ซึง่เจ9าหน9าที่มาเลเซียตรวจค9นพบในรถยนต+ทีเ่ดินทางจาก

ประเทศไทยจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ รงิกิต  
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๒. ผลการวิเคราะหTสารสนเทศด*านการประชาสมัพันธT ประจำวันท่ี ๒ – ๘ ม.ิย. ๖๑ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข2าวเชิงบวก และประเด็นข2าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๒ - ๘ มิ.ย. ๖๑ ข>าวเชิงบวก (เส9นทึบสีเขียว) มคีวามถ่ีลดลง ร9อยละ ๗ (๑๕๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๖ พ.ค. ๖๑ - ๑ มิ.ย. ๖๑) ๑๔๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี) 

สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกบั จชต. (เส9นทึบสีแดง) มีความถ่ี เพิ่มข้ึน ร9อยละ ๒๓ (๔๓ ข>าว

ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๖ พ.ค. ๖๑ - ๑ มิ.ย. ๖๑) ๕๓ ข>าวในสัปดาห+น้ี) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มแีนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ 
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๒.๒ ค2าสัดส2วนระหว2างข2าวเชิงบวก และข2าวเชิงลบ 

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

วัน/เดือน/ปd จำนวนข2าวเชิงบวก (1) จำนวนข2าวเชิงลบ (2) ค2าสัดส2วน (3)=(1)/(2) 

2018-05-26 16 9 1.78 

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 

 21.86 6.14 3.56 

2018-06-02 25 3 8.33 

2018-06-03 16 2 8 

2018-06-04 12 7 1.71 

2018-06-05 18 11 1.64 

2018-06-06 19 6 3.17 

2018-06-07 26 9 2.89 

2018-06-08 25 15 1.67 

 20.14 7.57 2.66 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ2งเล็ง ในช2วงวันท่ี ๒ – ๘ มิ.ย. ๖๑ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช>วงวันที่ ๒ - ๘ มิ.ย. ๖๑ ไม>มทีั้ง ข>าวเชิงบวก และข>าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยเพือ่สันติสุข  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๒ - ๘ มิ.ย. ๖๑ ข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๔ (๒๑ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๖ พ.ค. ๖๑ - ๑ มิ.ย. ๖๑) ๒๐ ข>าวในสัปดาห+น้ี) ในมิติ

ของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) ซุกระเบิดโคนเสากดตูมสน่ัน ชุด รปภ.ครู 

ยะลาบาดเจบ็, ๒) เหี้ยม! คนร9ายประกบยิงอดีตผู9ช>วยผู9ใหญ>บ9านบาเจาะ, ๓) คนร9ายลอบยิงชาวบ9านป\ตตานีเสียชีวิต หลังกลับจากละหมาด, ๔) ยิงหัวฆ>าหมู>! ทหารเร>ง

สอบปมสังหาร ๔ ศพสุคิริน และ ๕) ยะลาเดือด! โจรใต9ลอบกัด ยิงลกูระเบิดถล>มฐานปฏิบัติการ ฉก. ทหารพราน เจ็บ ๒ นาย 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๒ - ๘ มิ.ย. ๖๑ ข>าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกบั จชต. มีความถ่ีคงที่ (๑๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๖ พ.ค. ๖๑ - ๑ มิ.ย. ๖๑) ๑๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี) ใน

มิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๓๓ (๓ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๒๖ พ.ค. ๖๑ - ๑ มิ.ย. ๖๑) ๒ ข>าวในสัปดาห+น้ี) ในมิติของ

แนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) พล.ท.ป}ยวัฒน+ นาควานิช ยันไม>เล>นการเมือง หลงัเกษียณ ก.ย.น้ี, ๒) ป~อมเบรกเทือกเดินสาย รอ

ปลดล็อก บิ๊กตู>ฮึ่มจัดการป�วนคิวเลอืกต้ังดอนลั่นไม>ออกศาลช้ีผ>านฉลุยคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓, ๔) พท.งัด ม.๘๒ ไล> ‘ดอน’ ไม>ต9องรอศาล, ๕) แปลกตรงไหน? ร9องไห9เรื่องธรรมดา 

สุเทพ หลัง่น้ำตา ไม>ใช>ครั้งแรก!, ๖) “บิ๊กตู>”ผนึก ๕ ชาติ ACMECS มุ>งขับเคลื่อนการค9า-ลงทุน และ ๗) บิ๊กตู>ฉุนโต9เดือดปมผลงาน-ข่ีเสือ น่ังนายกฯ ๔ ป�ไม>สญูเปล>า แจง

ปลดล็อกทลีะขยัก เดือนน้ีถกวันเลือกต้ัง ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) ระวังแผนโค>นรัฐบาลประยุทธ+ จุดประกายไฟสงครามศาสนา และ ๒) การไฟฟ~าแต>งดำประท9วงอาร+พีเอส 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยTสิน 

 
ในช>วงวันที่ ๒ - ๘ มิ.ย. ๖๑ ข>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน มีความถ่ีเพิ่มข้ึน ร9อยละ ๖ (๒๙ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๖ พ.ค. ๖๑ - ๑ มิ.ย. ๖๑) ๓๑ ข>าว ใน

สัปดาห+น้ี) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ  ค>อนข9างคงที่  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีความถ่ีเพิ่มข้ึน ร9อยละ ๑๐๐ (๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๖ พ.ค. ๖๑ - ๑ มิ.ย. ๖๑) 

๒ ข>าว ในสัปดาห+น้ี) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) อาจมีการยิงกัน แม>ทัพภาค ๔ คาดการเมืองใต9 ช>วงเลือกต้ังแรง, 

๒) มทภ.๔ มั่นใจ กกล.ทถ. พร9อมทดแทนกำลังหลกั แล9ว ๗๐%, ๓) รวบ ๖ ผู9ต9องหาบึม้ตู9เอทีเอม็ป\ตตานี, ๔) แม>ทพัภาค ๔ อวยสุเทพต้ังพรรค เปfนเรือ่งดีมาเล>นบนดิน, 

๕) แม>ทัพน9อยที่ ๔ เคลียร+ใจปอเนาะ ยืนยันไม>ตัดงบแก9ยาเสพติด, ๖) ตกใจเจอด>าน! ป}คอัพแก�งค9ามนุษย+เฉ่ียวรถสองแถว ก>อนเผ>นแนบทิง้รถ-, ๗) ตร.หาดใหญ>จบักุม

แรงงานเถ่ือน ลอบเข9าไทยรอส>งต>อไปมาเลเซีย, ๘) ผบ.ทบ.ย>องให9กำลังใจกำลงัพล เขตเซฟต้ีโซนไข>แดงเมืองนราฯ, ๙) ตร.ไทย-มาเลย+ทลายคอลเซ็นเตอร+ป�นัง, ๑๐) OIC 

Secretary General Condemns Attack against Afghan Ulema Gathering, ๑๑) OIC Secretary General condemns the recent Boko Haram attack in 
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Diffa Niger, ๑๒) รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ ส>วนหน9า ลงพื้นที่ตรวจสอบข9อเท็จจรงิ กรณีปอเนาะญาลันนันบารู ร9องขอความเปfนธรรม, ๑๓) ทหารกวาดล9างน้ำมันเถ่ือนไทย-

มาเลเซีย และ ๑๔) ผู9บัญชาการทหารบก ลงพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต9 เพื่อตรวจเย่ียมการขับเคลื่อนโครงการพาคนกลับบ9าน) ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> โต�ะครูปอเนาะขอ

ความเปfนธรรม! ถูกป~ายสีค9ายาบ9าซ>องสมุก>อความไม>สงบ  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๒ - ๘ มิ.ย. ๖๑ ข>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถ่ีเพิ่มข้ึน ร9อยละ ๙๓ (๑๕ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๖ พ.ค. ๖๑ - ๑ มิ.ย. ๖๑) ๒๙ ข>าวใน สัปดาห+น้ี 

) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถ่ีคงที ่(๒ ข>าวในสปัดาห+ที่แล9ว (๒๖ พ.ค. ๖๑ - ๑ มิ.ย. ๖๑) ๒ ข>าวใน

สัปดาห+น้ี ) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ คงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ‘พาณิชย+’ พร9อมจับมือรัฐบาลใหม>มาเลเซียขยายการค9าการลงทุน, ๒) ชง ครม. ดัน

ยุทธศาสตร+พฒันาผลไม9ใต9, ๓) Durian in space: Thailand to send smelly fruit into orbit, ๔) ทุเรียน บันนังสตา-ธารโต รสเย่ียม, ๕) ห9างค9าปลีก ภาครัฐ 

เกษตรกร จับมือจัดงาน-เป}ดช>องระบายกุ9ง แก9ล9นตลาด, ๖) ศอ.บต.ชูผลงานโครงการสามเหลี่ยมมั่นคงฯฟmnน ศก. ๓ จว.ใต9เงินสะพัดกว>า ๔.๖ พันล9าน, ๗) รฐับาลสนับสนุ

การพัฒนาเศรษฐกจิ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจงัหวัดชายแดนภาคใต9อย>าง“รู9กิน รู9ให9 รู9ใจกัน”, ๘) ดันปลดล็อกรถทัวร+มาเลเซียเข9าภาคใต9, ๙) คอลมัน+: ผ>า

ประเด็นร9อน: แก9ไขป\ญหาเศรษฐกจิภาคใต9ด9วยนโยบายขุดคลองไทย ๙ เอ และ ๑๐) สถานทูตมาเลเซียโปรโมท มูซงัคิง’ ราชาแห>งทเุรียนมาเลเซีย ในงาน DURIAN 

FIESTA 2018 ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> พนง.การไฟฟ~าภูมิภาคยะลาแต>งชุดดำ! ถือป~ายค9านแปรรูปไฟฟ~าเปfนบริษัท  
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 ๓.๖ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๒ – ๘ มิ.ย. ๖๑ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ได9แก> ๑) ศรีสุวรรณย9อนกองทัพ ถาม ๔ ข9อหลักฐานเล็งดาวเทียมจารกรรม-เตรียมย่ืน 

ป.ป.ช., ๒) กองทัพจ>อฟ~องศรีสุวรรณเรื่อง 'ดาวเทียมจารกรรม'-เจ9าตัวพร9อมสู9ขู>ฟ~องกลบั และ ๓) ค9านกลาโหมเตรียมซือ้ดาวเทียมจารกรรม 9 หมื่นล9าน ห>วงล9วง

ประชาชนได9ทุกเม็ด  

 ๓.๗ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

            ในช>วงวันที่ ๒ – ๘ มิ.ย. ๖๑ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปvญหา จชต. 

            ในช>วงวันที่ ๒ – ๘ มิ.ย. ๖๑ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขป\ญหา จชต. 

 ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

            ในช>วงวันที่ ๒ – ๘ มิ.ย. ๖๑ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบงัคับใช9กฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส2งผลกระทบต2อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต2อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส2งผลกระทบต2อการรับรู* 
 

 
 

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

เหตุร้ายรายวัน 

อาชญากรรมในพื 5นที8 

สิทธิมนุษยชน 

การศึกษา 

การยกระดับคุณภาพชีวติ 

การเมือง 

วัฒนธรรม และวถีิชีวติ 

กีฬา 

การช่วยเหลือประชาชน 

เศรษฐกจิ และการสร้างรายได้ 

การรักษาความปลอดภยัในชีวติ และทรัพย์สิน 

การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ 

ยาเสพตดิ 

การบาํรุงขวัญกาํลังพล 

กระบวนการยุตธิรรม 

การเยียวยา 

เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. 
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ประเด็นข2าวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน: ๑) ตำรวจต้ัง 2 ประเด็น ปมคนร9ายฆ>าหมู>4ศพกลางสวนยางขณะมาร>อนทอง, ๒) ซุกระเบิดโคนเสากดตูมสน่ัน ชุด รปภ.คร ูยะลาบาดเจ็บ, ๓) กู9

ระทึก!โจรใต9ซุกบึ้มป�วนสุไหงปาดี 2 จุด จ9องสังหารชุด รปภ.ครู, ๔) เหี้ยม!คนร9ายประกบยิงอดีตผู9ช>วยผู9ใหญ>บ9านบาเจาะ, ๕) คนร9ายลอบยิงชาวบ9านป\ตตานีเสียชีวิต หลงั

กลับจากละหมาด, ๖) ยะลาเดือด! โจรใต9ลอบกัดยิงลกูระเบดิถล>มฐานปฏิบัติการฉก. ทหารพรานเจบ็ 2 นาย, ๗) ยิงบึ้มถล>ม!ฐานบนันังสตาทหาร บาดเจ็บ 2 โยงกลุ>มอะ

หมัด, ๘) ฆ>าหมู> 4 ศพนราธิวาส ตำรวจคาดถูกยิงขณะดูดทองทีสุ่คิริน  และ  ๙) ยะลา-คนร9ายยิงระเบิดใส>ฐานทหารพราน เจ9าหน9าทีบ่าดเจ็บ 2 นาย  

๒. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี: ๑) รองปธ.กก.อสิลามป\ตตานีอาการยังสาหสั เตรียมส>งต>อ รพ.มอ. หาดใหญ>, ๒) ยิงสน่ัน งาน 10 วันรอมฎอนยะลา หนุ>มป\ตตานีดับ-จับโจ° 

นราฯ, ๓) ยิงเจาะอกหนุ>มใส>ชุดทหารพราน ลากฝ\งดินทิง้สวนยาง, ๔) คอลัมน+: ข>าวสดทั่วไทย: นราฯ-ยิง 2 ศพ  และ  ๕) นราธิวาส-ฆ>าโหดฝ\งดินชายปริศนาใน ชุดลาย

พราง  

๓. สิทธมินุษยชน: ๑) ศรีสุวรรณย9อนกองทพั ถาม 4 ข9อหลกัฐานเลง็ดาวเทียมจารกรรม-เตรียมย่ืน ป.ป.ช., ๒) กองทัพจ>อฟ~องศรสีุวรรณเรื่อง 'ดาวเทียมจารกรรม'-เจ9าตัว

พร9อมสู9ขู>ฟ~องกลบั, ๓) ค9านกลาโหมเตรียมซื้อดาวเทียมจารกรรม 9 หมื่นล9าน ห>วงล9วงประชาชนได9ทุกเม็ด  และ  ๔) ดาวเทียม : ประเภทและภารกิจ  

๔. การศึกษา: แฉโรงเรียนเทศบาลในยะลา มทีุจริตอาหารกลางวันเด็ก นายกเล็กสั่งสอบแล9ว  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. เทคโนโลยใีนการแก*ไขปvญหา จชต.: ผลกระสุนปmนโจรใต9ฆ>าแล9ว 11 ศพ  

๒. การเยียวยา: พ>อเมืองนราธิวาส เป}ดกจิกรรมมอบทุน รนิน้ำใจ และซบัน้ำตา เพื่อช>วยเหลือเด็กกำพร9า ในพื้นที่ อ.ย่ีงอ 

๓. กระบวนการยุติธรรม: คอลัมน+: ท9องถ่ินพูด: บญุโชติ เดชสม ผบ.เรือนจำกลาง จ.ป\ตตานี สร9างงานสร9างอาชีพให9ผู9ต9องขัง  

๔. การบำรุงขวัญกำลังพล: ๑) ร.10 พระราชทานดอกไม9ตะกร9าสิ่งของแก>อาสาสมัครทหารพรานบาดเจ็บ  และ  ๒) รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. (2) เข9าเย่ียมสร9างขวัญ

กำลังใจให9แก>กำลังพลที่ประสบเหตุใช9อาวุธปmนเครื่องยิงลูกละเบิดใส>ฐานปฏิบัติการ ณ โรงพยาบาลศูนย+ยะลา,  

๕. ยาเสพติด: ๑) 2 สาวซุกเฮโรอีนส>งลูกค9าเกาะสมุย, ๒) จับมอืภาคีใต9ขจัดยาเสพติด, ๓) ตร.สงขลาบุกค9นบ9านเป~าหมายรวบ 3 เอเย>นต+พร9อมของกลางไอซ+-ใบกระท>อม, 

๔) จับ 2 สาว พนง.ร9านเสริมความงาม หิ้วเฮโรอีนขายเกาะสมุย, ๕) ถึงกับอึง้!!! จบัสาวใหญ>สตูลหัวใส ผลิตนวัตกรรมน้ำกระท>อมพร9อมด่ืม แช>เย็นขาย-เมาได9ทันท,ี ๖) ตร.
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หาดใหญ> จบัแก�งขนยาบ9าจาก กทม.ซกุในบิ๊กไบค+ใส> 6 ล9อไปนราธิวาส, ๗) จบัยาบ9ามโหฬาร 15 ล9านเม็ด ซุกอยู>ท9ายรถ 6 ล9อ!, ๘) เจอแล9ว! เจ9าของยาบ9า 4 แสนเม็ด ซุก

เก°งในสวนยางสงขลา พบเปfนน9องอดีต ส.ท.  และ  ๙) คอลมัน+: ตระเวนข>าวทั่วไทย: จับนักค9ายารับของผ>านบริษัทขนส>ง,  

๖. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทT: นายอำเภอชุดใหม>อย>างเปfนทางการจากผู9สำเรจ็การศึกษาจากโรงเรียนนายอำเภอ 

๗. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยTสิน ๑) อาจมีการยิงกัน! แม>ทัพภาค 4 คาดการเมืองใต9ช>วงเลือกต้ังแรง, ๒) มทภ.4 มั่นใจ กกล.ทถ. พร9อมทดแทนกำลงั

หลัก แล9ว 70%, ๓) รวบ 6 ผู9ต9องหาบึม้ตู9เอทีเอม็ป\ตตานี, ๔) แม>ทัพภาค 4 อวยสุเทพต้ังพรรค เปfนเรื่องดีมาเล>นบนดิน, ๕) มทภ.4 บอกเรื่องดี สุเทพ ต้ังพรรค สั่งจับตา

เลือกต้ังท9องถ่ินใต9, ๖) เร>งล>าตัวคนร9ายกระหน่ำยิงตร.เจ็บกลางเมืองสงขลา, ๗) แม>ทพัน9อยที่4เคลียร+ใจปอเนาะ ยืนยันไม>ตัดงบแก9ยาเสพติด, ๘) ตกใจเจอด>าน! ป}คอัพแก�ง

ค9ามนุษย+เฉ่ียวรถสองแถว ก>อนเผ>นแนบทิ้งรถ – 8 ต>างด9าว, ๙) ตร.หาดใหญ>จับกมุแรงงานเถ่ือน ลอบเข9าไทยรอส>งต>อไปมาเลเซีย, ๑๐) ผบ.ทบ.ย>องให9กำลังใจกำลังพล 

เขตเซฟต้ีโซนไข>แดงเมอืงนราฯ, ๑๑) ตร.ไทย-มาเลย+ทลายคอลเซ็นเตอร+ป�นัง, ๑๒) OIC Secretary General Condemns Attack against Afghan Ulema Gathering, 

๑๓) OIC Secretary General condemns the recent Boko Haram attack in Diffa, Niger, ๑๔) รอง ผอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9า ลงพื้นที่ตรวจสอบข9อเท็จจรงิ กรณี

ปอเนาะญาลันนันบารู ร9องขอความเปfนธรรม, ๑๕) ทหารกวาดล9างน้ำมันเถ่ือนไทย-มาเลเซีย  และ  ๑๖) ผู9บญัชาการทหารบก ลงพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต9 เพื่อตรวจ

เย่ียมการขับเคลือ่นโครงการพาคนกลบับ9าน (ประเทศเพื่อนบ9าน),  

๘. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) ภูฟ~า เดย+ ชม ช9อป สินค9าภูมิป\ญญาชาวบ9าน, ๒) ‘พาณิชย+’ พร9อมจบัมือรัฐบาลใหม>มาเลเซียขยายการค9าการลงทุน, ๓) มาสด9ารุก

บริการภาคใต9เป}ดศูนย+ซ>อมส-ีตัวถัง, ๔) ชง ครม.ดันยุทธศาสตร+พฒันาผลไม9ใต9, ๕) Durian in space: Thailand to send smelly fruit into orbit, ๖) ทุเรียน 

บันนังสตา-ธารโต รสเย่ียม, ๗) ทเุรียน บันนังสตา-ธารโต รสเย่ียม, ๘) มท.ดึงกระแสไทยนิยม จัดโอทอปกระตุ9นเศรษฐกิจ คาดเงินสะพัด 9 วัน 900 ล9าน, ๙) ห9างค9าปลีก 

ภาครัฐ เกษตรกร จับมอืจัดงาน-เป}ดช>องระบายกุ9ง แก9ล9นตลาด, ๑๐) ศอ.บต. ชูผลงานโครงการสามเหลี่ยมมั่นคงฯฟmnน ศก. ๓ จว.ใต9เงินสะพัดกว>า 4.6 พันล9าน, ๑๑) 

รัฐบาลสนับสนุการพฒันาเศรษฐกิจ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต9อย>าง“รู9กิน รู9ให9 รู9ใจกนั”, ๑๒) ดันปลดล็อกรถทัวร+มาเลเซียเข9าภาคใต9, 

๑๓) คอลมัน+: ผ>าประเด็นร9อน: แก9ไขป\ญหาเศรษฐกจิภาคใต9ด9วยนโยบายขุดคลองไทย 9 เอ, ๑๔) ไทยจบัมือมาเลย+หาช>องทางเช่ือมโยงการค9า  และ  ๑๕) สถานทูต

มาเลเซียโปรโมท มซูังคิง’ ราชาแห>งทุเรียนมาเลเซีย ในงาน DURIAN FIESTA 2018,  

๙. การช2วยเหลือประชาชน: ๑) ปภ.ประสาน 61 จว.รบัมอืฝนตกหนักบางพื้นที ่4-12 ม.ิย.น้ี  และ  ๒) ศูนย+แพทย+ทหารบกจงัหวัดชายแดนภาคใต9 ให9บริการประชาชนใน

พื้นที่ จังหวัดนราธิวาส,  
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๑๐. กีฬา: ๑) สสส. หนุนเยาวชนห>างไกลอบายมุข จัด 3 ส เกมส+ ครั้งที่ 1, ๒) สสส.เดินหน9าหนุนกีฬาเพื่อสุขภาพ 4 มติิ ต>อยอด 2 โครงการประเดิมจัดแข>ง 3 ส เกมส+ครัง้

ที่ 1  และ  ๓) แถลงใหญ>บอลไพรม+มินิสเตอร+เน9นมุ>งพฒันานักกีฬาสู>อาชีพ,  

๑๑. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต: ๑) นิทานสร9างสุข ในโรงเรียนตาดีกา, ๒) กองทพั-ศธ.เคลียร+ปมฮญิาบ, ๓) คอลัมน+: สุจติต+ วงษ+เทศ: ดนตรีไทย เพื่อฟ\งแบบฝรัง่ตะวันตก

เริ่มมีสมัยสุนทรภู>, ๔) คอลมัน+: รายงานพิเศษ: คุยกับทูต ฟรานซิสกู วาช ปาตตูฉลอง 500 ป�สนธิสัญญามิตรภาพและการค9าไทย-โปรตุเกส (1), ๕) คอลมัน+: บทความ

พิเศษ: การถือศีลอดของนักเตะดัง, ๖) เช็กอิน เบตง ชมเสน>ห+ผงัเมอืงทีส่วยทีสุ่ดในประเทศ, ๗) รอมฎอน : จะเปfนอย>างไรเมื่อวัยรุ>นมุสลิมต9องไปโรงเรียนในช>วงถือศีลอด, 

๘) ชวนล>องแก>งอัยเยอร+เวง สร9างรายได9กระตุ9นศก.ชุมชน, ๙) เร>งแก9ป\ญหา รร.อนุบาลป\ตตานี ไม>ให9บานปลาย, ๑๐) จดัพิธีวางศิลาฤกษ+ เทววิหารศิษย+จี้กง, ๑๑) 

พระสังฆราชหนุนสงฆ+รุกสาธารณสงเคราะห+, ๑๒) ประกวดหนังสั้นขัดกันฉันมิตร, ๑๓) แม>ทพั 4 ลั่นปมใส>ฮิญาบอนุบาลป\ตตานีต9องยึดกติกา ขู>ใครตีรวนก็ต9องโดนจบั, 

๑๔) ตามติดพเิศษ พิงกี-้ธัญญ>า ศึกสองแสบ บุกใต9, ๑๕) แม>ทัพภาค 4 รับสนองพระราชเสาวนีย+ เร>งจรรโลงพระพทุธศาสนาชายแดนใต9, ๑๖) ภาพข>าว: ร>วมพิธีละศีลอด, 

๑๗) ตลาดนัดรอมฎอนยะลาคึกคัก ชาวบ9านออกมาจับจ>ายซื้อเสื้อผ9าราคาถูก เพื่อใช9สวมใส>ในวันฮารรีายอ, ๑๘) ประชาชนสามจังหวัดชายแดนใต9 แห>ซื้อขนมควายกลิ้ง

หรือกูบาฆูลงิ ตามกระแสโซเชียลที่กำลังโด>งดังอยู>ขณะน้ี, ๑๙) ภาพข>าว: หนุนท>องเที่ยว, ๒๐) ศอ.บต. ร>วมกบั สำนักงาน ปปช.ยะลา และชุมชนนิคมกือลอง อำเภอ

บันนังสตา จังหวัดยะลา จัดกจิกรรม ”บวชป�า” สร9างจิตสำนึกอนุรักษ+ป�าชุมชน  และ  ๒๑) หน>วยเฉพาะกจิสงขลา จัดโครงการเป}ดปอซอรวมพลงัปฏิเสธความรุนแรง

รอมฎอน,  

๑๒. การเมือง: ๑) พล.ท.ป}ยวัฒน+ นาควานิช ยันไม>เล>นการเมือง หลงัเกษียณ ก.ย.น้ี, ๒) รายงานพเิศษ: มิชช่ัน Possible ของ พี่ใหญ> ระวัง เซอร+ไพรส+ การเมือง จบัตา 

บิ๊กเข9 ทายาท บิก๊ป~อม จับสัญญาณ บิ๊กอาร+ท แม>ทัพ 4 คนใหม> โฟกสั บิ๊กเจี๊ยบ และทหาร สายเปะ̧, ๓) ป~อมเบรกเทือกเดินสายรอปลดลอ็กบิก๊ตู>ฮึ่ม จัดการป�วนคิวเลือกต้ัง

ดอนลั่นไม>ออกศาลช้ีผ>านฉลุยคำสั่งคสช.ที่ 53, ๔) พท. งัด ม.82 ไล> ‘ดอน’ ไม>ต9องรอศาล, ๕) วินาทีร่ำไห9 "สเุทพ เทือกสุบรรณ" ประชุมพรรครวมพลังประชาชาติไทย, ๖) 

สุเทพ-รปช.ไม>แคร+ตระบัดสัตย+ ฟ\งบิ๊กตู>-บิ๊กป~อม-มาร+คพูดถึง, ๗) “บิ๊กตู>”ผนึก 5 ชาติ ACMECS มุ>งขับเคลื่อนการค9า-ลงทุน  และ  ๘) บิ๊กตู>ฉุนโต9เดือดปมผลงาน-ข่ีเสือ น่ัง

นายกฯ 4 ป�ไม>สญูเปล>า แจงปลดลอ็กทลีะขยัก เดือนน้ีถกวันเลือกต้ัง เฉ>งต๊ันของบกองทุนยธ.ช้ีเงินคนจน-ประวิงคดี,  

๑๓. การยกระดับคณุภาพชีวิต ๑) สคร.12 สงขลาเตือนโรคเมลิออยโดซสิใต9ตอนล>างพบผู9ป�วยตาย 3 ราย, ๒) เป}ดตัว 14 โรงเรียน เครือข>าย อย.น9อย ผลงานเด>น พัฒนา

พฤติกรรมการบรโิภค, ๓) นกเงอืกกบัวงจรค9าสัตว+ป�าผิดกฎหมาย, ๔) ปลอดบุหรี่ในชุมชนเลกิสบูก็เจอสุข 5 วิถี, ๕) สร9างโพรงรงัเทียมจากถังไวน+เก>า เพิ่มประชากรนก

เงือกไม> ให9สูญพันธุ+, ๖) สงขลาจัดกิจกรรมวันจักรยานโลกหนุนนักป\ºนสนับสนุน UN ร>วมแก9ป\ญหาร>วมนานาชาติ, ๗) คอลัมน+: ข>าวภูมิภาค: ทช.7 สำรวจทรพัยากรทาง



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

16 

ทะเลเกาะโลซิน  และ  ๘) หน>วยงานสงักัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ+ยะลา แถลงร>วมขับเคลื่อนผลการดำเนินงาน โครงการ "ไทยนิยม ย่ังยืน" สนองนโยบายรัฐบาล เพือ่

สร9างความย่ังยืนแก>พี่น9องเกษตรกรในพื้นที ่
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต2อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต2อสถานการณT จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จากสัปดาห+ที่แล9ว (๒๖ พ.ค. ๖๑ 

- ๑ มิ.ย. ๖๑) ร9อยละ ๑๙ (๑.๙ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒ - ๘ มิ.ย. ๖๑) ๑.๕๒ ในสปัดาห+น้ี ) ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต2างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๒ – ๘ ม.ิย. ๖๑ 

           สปัดาห+น้ีเปfนช>วงเวลาที่แทบไม>มีข>าวเกี่ยวกบัจังหวัดชายแดนภาคใต9ในสื่อต>างประเทศโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต9 ทั้งน้ีข>าวทีเ่กี่ยวข9องกบั จชต.

โดยตรงมเีพียงรายงานข>าวเหตุร9ายรายวันช้ินเดียวปรากฏใน benarnews.org เว็บไซต+ข>าวที่ได9รับเงินทุนดำเนินงานจากรัฐบาลอเมรกิัน เปfนรายงานข>าวเกี่ยวกับเหตุร9าย

รายวันที่เกิดข้ึนหลายเหตุการณ+ในช>วงวันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน คือ เหตุคนร9ายใช9อาวุธสงครามยิงครอบครัวนักร>อนทองคำริมแม>น้ำสายบรุีที่ อ.ศรีสาคร เสียชีวิต ๔ ศพ 

และเหตุการณ+คนร9ายใช9อาวุธปmนยิง นายอดุลเดช เจะแน รองประธานคณะกรรมการกลางอสิลามประจำจังหวัดป\ตตานี ภายหลังปฏิบัติศาสนากิจละหมาดทีม่ัสยิดแห>งหน่ึง

ในอ.สายบรุี จ.ป\ตตานี 

          สื่อมาเลเซียรายงานเกี่ยวกับงานศาสนกุศลของมลูนิธิเพื่อการศึกษา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย+จังหวัดยะลาว>าจ9างแม>บ9านในท9องถ่ินตัดเย็บชุดสำหรบัสวมใส>วัน

ฉลองรายอจำนวน ๓,๐๐๐ ชุดให9กับเด็กกำพร9า และข>าวเจ9าหน9าที่ศุลกากรรัฐเคดาห+จบักุมคนไทย และชาวมาเลเซียรวมสองคน ที่ด>านบกูิตกายูฮิตัม ติดกับชายแดน อ.

สะเดา จ.สงขลา ในฐานความผิดนำเงินริงกิตเข9าประเทศมาเลเซียโดยไม>ได9รับอนุญาตจากธนาคารชาติมาเลเซีย ซึง่เจ9าหน9าที่มาเลเซียตรวจค9นพบในรถยนต+ทีเ่ดินทางจาก

ประเทศไทยจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ รงิกิต  

 

๕.๑ benarnews.org รายงานเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ระบุว>าในรอบ ๒๔ ช่ัวโมงได9เกิดเหตุคนร9ายใช9อาวุธปmนลอบยิงประชาชนในจชต.จำนวน ๓ เหตุการณ+เปfนเหตุให9มี

ผู9เสียชีวิตรวม ๕ คน  

เบนาร+นิวส+ รานงานเหตุการณ+แรก คนร9ายใช9อาวุธปmนไรเฟ}ลสังหารชายวัย ๔๙ ป�พร9อมลูกชาย ๒ คน และลูกเขยอีกหน่ึงคน จนถึงแก>ชีวิต ขณะร>อนหาแร>ทองคำที่รมิแม>น้ำ

สายบรุี บรเิวณบ9านน้ำตก อ.ศรสีาคร จ.นราธิวาส 

เหตการณ+ที่สองเกิดข9นทีอ.สายบรุี จ.ป\ตตานี คนร9ายใช9อาวุธปmนยิงใส>นายอดุลเดช เจะแน รองประธานกรรรมการกลางอิสลามประจำจ.ป\ตตานี เหตุเกิดภายหลงันายอุดล

เดช เสรจ็การปฏิบัติศาสนกิจละหมาดประจำวันศุกร+ทีม่ัสยิดแห>งหน่ึงในอ.สายบรุ ี

เบนาร+นิวส+ระบุว>า นายอุดลเดช เปfนรองประธานคณะกรรมการกลางอสิลามประจำจังหวัดป\ตตานีชุดป\จจุบัน ซึง่ให9ความเห็นชอบให9ใช9สถานทีภ่ายในมสัยิดกลางป\ตตานี

เปfนสถานที่พักหรือ safehouse สำหรับนักโทษคดีความมั่นคงสามคนที่อยู>ในข>ายได9รบัการพักโทษจากกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมรีายงานข>าวว>าเปfนหน่ึงในเงื่อนไขที่ฝ�ายที่เห็น

ต>างจากรัฐย่ืนข9อเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนกบัการร>วมมือขับเคลือ่นกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข 
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นอกจากน้ีคณะกรรมการกลางอสิลามประจำจังหวัดยังมีอำนาจหน9าที่ในการออกเอกสารรบัรองผลิตภัณฑ+ฮาลาล และทำหน9าทีเ่ปfนคนกลางไกล>เกลี่ยข9อพิพาทเกี่ยวกบั

ศาสนาอิสลามในพื้นที ่

เหตุการณ+ที่สามเกิดข้ึนช>วงกลางคืนวันพฤหสับดี คนร9ายใช9อาวุธปmนยิงนายอิสมาแอล ดอเลาะห+ เจ9าของร9านขายวัสดุก>อสร9างจนเปfนเหตุให9เสียชีวิตขณะข่ีมอเตอร+ไซค+ใน

เขตอำเภอหนองจกิ จ.ป\ตตานี 

 

(Unidentified gunmen killed five people and seriously wounded an Islamic leader in a trio of shootings within a 24-hour period in Thailand’s 

insurgency-wracked Deep South, officials said Friday. 

Amid a heavy downpour after dusk on Thursday, assailants armed with rifles killed four people –a 49-year-old man, his two sons and his son-in-

law – as they were panning for gold at a river bank in Namtok village in Narathiwat province, officials told BenarNews.On Friday, an Islamic 

leader in neighboring Pattani province was shot by an unknown gunman in Pattani’s Saiburi district, police Capt. Sithichai Poonsawat said, 

without providing details.  

Aduldej Jenae, deputy chairman of Pattani’s Islamic Committee, was severely wounded but was reported in stable condition at a nearby 

hospital, officials said. He was shot after he left a mosque following Friday prayers. 

Elsewhere in Pattani, construction material shop owner Ismail Doloh was shot dead while riding his motorcycle in Nong Chik district on 

Thursday night, police Capt. Ekkawat Jiancharoen said. 

Investigators said they could not rule out the involvement of insurgents in the two shootings in Pattani. 
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Thailand’s provincial Islamic committee members serve as government advisers on the issuance of certificates on products that are considered 

“halal,” denoting that a meat product was prepared as prescribed by Muslim law. They are also involved in the issuance of local certificates 

and act as mediators on local religious issues. 

Aduldej sits on the Islamic Committee of Pattani, which was to provide “safe-house” facilities for three insurgents whose parole was a 

condition set by separatist rebels for ongoing peace talks.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/english/news/thai/shooting-deaths-06082018154329.html 

๕.๒ สำนักข>าว Bernama รายงานเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พูดถึงงานศาสนกุศลของมลูนิธิเพื่อการศึกษาและพํฒนาทรพัยากรมนุษย+จงัหวัดยะลาในรอบ ๑๐ ป�ทีผ่>านมา 

กิจกรรมที่ทำต>อเน่ืองมาโดยตลอดคือการตัดเย็บเสื้อผ9าแจกจ>ายให9กบัเด็กกำพร9าได9มีชุดำสำหรบัสวมใส>ฉลองในวันรายอ โดยในเดือนรอมฎอนป� ๒๕๖๑ มูลนิธิได9เตรียมชุด

ฉลองรายอแจกจ>ายให9เด็กกำพร9าจำนวน ๓ พันชุด ขณะที่ป�ที่แล9วแจกจ>ายไป ๒,๓๐๐ ชุด 

ผู9อำนวยการมูลนิธิ บอกว>า ในพื้นทีจ่ชต.มีเด็กพร9า ๓ หมื่นคนซี่งในจำนวนน้ีประมาณ ๑ หมื่นคนเปfนเด็กกำพร9าจากเหตุการณ+รุนแรงในจชต. 

กิจกรรมกุศลแจกจ>ายเสือ้ผ9าให9เด็กกำพร9านอกจากช>วยแบ>งเบาภาระครอบครัวของเด็กเหล>าน้ีซึ่งแม>ของเขาบางคนมาภาระต9องเลี้ยงดูลกูถึง ๘ คน กิจกรรมน้ียังมีส>วนช>วย

ให9หญงิหม9ายจำนวนหน่ึงมรีายได9จากงานรับจ9างตัดเย็บเสื้อผ9า  

 

(For the past 10 years the Foundation for Education and Human Resource Development in the province, has been sewing Hari Raya clothes to 

be distributed to orphans in southern Thailand. 

 

In conjunction with the Hari Raya Aidilfitri celebration this year, the foundation will be sewing about 3,000 pieces of Raya outfits for orphans in 

southern Thailand compared to 2,300 pieces last year. 
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"There are about 30,000 orphans in southern Thailand with 10,000 of them being victims of the prolonged conflict in the region," foundation 

Director Ismail Salleh told reporters here. 

 

He said the purpose of the tailoring project was to ease the single mothers in making preparation for the Hari Raya as some of the mothers 

have to care for eight children. 

 

"In addition this project also gives the single mothers the opportunity to take up sewing to earn extra income while bringing cheer to the 

orphans," he said.....) 

 

ที่มาข9อมลู ; http://bernama.com/en/news.php?id=1469493 

 

๕.๓ สื่อมาเลเซียรายงานว>าเจ9าหน9าที่ศุลกากรรัฐเคดาห+จับกมุชายสองคนพร9อมของกลางเงินรงิกิตมลูค>า ๓ แสนริงกิตซกุซ>อนในรถยนต+ทีเ่ดินทางมาจากประเทศไทย 

การจบักุมเกิดข้ึนตอนเช9าวันที่ ๕ มิถุนายน เจ9าหน9าที่ศุลกากรด>านบูกิตกายูฮิตัม ได9ตรวจค9นรถยนต+ทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทยพบเงินรงิกิตซุกซ>อนไว9ในรถยนต+มูลค>า ๓ 

แสนริงกิต ซึ่งตามกฏหมายมาเลเซียการนำเข9าเงินตราจำนวนมากต9องได9รบัอนุมัติจากธนาคารชาติ  

สำหรับผู9ต9องหา ๒ คนๆหน่ึงเปfนคนขับรถยนต+วัย ๔๓ ป�สัญชาติไทย และชาวมาเลเซียวัย ๖๓ ป�  
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(The Customs Department seized RM300,000 of undeclared cash which was not approved by Bank Negara Malaysia (BNM) to be brought into 

the country through the Immigration, Customs, Quarantine and Security Complex here on May 5. 

Kedah Customs Director Datuk Johari Alifiah said the cash was seized following an inspection on a van bearing a Thailand registration number at 

10.45am. 

He said the inspection on the van found RM100,000 cash hidden under the dashboard of the vehicle. 

"We detained and inspected a van driven by a 43-year-old Thai man and carrying a 63-year-old local man at the vehicle inspection lane and 

found RM100,000 in cash. 

Johari said at about 3.30pm on the same day, a 49-year-old Thai man was caught red-handed trying to break into the van which then led the 

department to find another RM200,000 in a grey-coloured sling bag hidden in a compartment above the passenger seats.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2018/06/377372/kedah-customs-seizes-rm300000-undeclared-cash-bukit-kayu-hitam 

http://bernama.com/en/news.php?id=1470075 
 
 
 
 

 
 
 


