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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๙ - ๑๕ มิ.ย. ๖๑ พบว>า ข>าวเชิงบวกมีความถ่ี ค>อนข9างคงที่เมื่อ

เทียบกับสัปดาห+ที่แล9ว (๒ - ๘ มิ.ย. ๖๑) ในส>วนของข>าวเชิงลบมีความถ่ี เพิม่ข้ึน ร9อยละ ๑๓ เมื่อเทียบกบัสัปดาห+ที่แล9ว (๒ - ๘ มิ.ย. ๖๑) 

         ภาพข2าวสำคญัเชิงลบ ได*แก2  

๑. การเจรจาเพ่ือสันติ: การลอบยิง รอง ปธ.คณะกรรมการอิสลามปXตตานี ส>งผลกระทบต>อการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสนัติสุข 

๒. สิทธิมนุษยชน: การรณรงค+ของภาคประชาชน และแอมเนสต้ีฯ ทั่วโลกที่เรียกร9องให9ยุติการเอาผิดเพื่อป]ดปากการเป]ดโปงเหตุการณ+ 

๓. เหตุร*ายรายวัน: เหตุร9ายรายวันทีส่>งผลกระทบต>อการรับรู9เชิงลบค>อนข9างมาก ได9แก> เหตุการณ+กราดยิงชาวบ9านเสียชีวิต ๕ ศพ และเหตุการณ+ลอบยิง รอง ปธ.

คณะกรรมการอสิลามปXตตานี 

๔. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต: กระทรวงศึกษาธิการออกระเบียบว>าด9วยเครื่องแบบนักเรียน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ ก>อให9เกดิกระแสเชิงลบข้ึนในหมู>ชาวมุสลมิ 

         ภาพข2าวสำคญัเชิงบวก ได*แก2  

๑. การเมือง: ฤดูเลอืกต้ังครั้งใหม> พื้นที่ ๓ จังหวัดภาคใต9(ปXตตานี ยะลา นราธิวาส) บวกสตูล จะมกีารเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ> พรรคประชาธิปXตย+ทีเ่คยยึดพื้นที่ได9

เมื่อ การเลอืกต้ัง ๒๕๕๔ ต9องเจอศึกหนัก สำหรับ"กลุ>มวาดะห+" โอกาสทีจ่ะกลับมาครองความย่ิงใหญ>น้ัน ไม>มอีีกแล9ว 

๒. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยQสิน: โฆษก กอ.รมน.ภาค ๔ สน.แจง ๒ คดียิงชาวบ9านเปgนฝiมอืผู9ก>อเหตุรุนแรง 

๓. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) ความคึกคักของเศรษฐกิจในช>วงฉลองฮารรีายอ และ ๒) กองทัพไทยนำร>องใช9ยางพาราทำถนนและสระน้ำ ๑.๗ หมื่นตัน 

๔. ภัยแทรกซ*อนอ่ืนๆ : การแก9ไขปXญหาภัยแทรกซ9อน ได9แก> ๑) ยึดบุหรี่เถ่ือน มลูค>ากว>า ๘๕ ล9านบาท และ ๒) จับเครือข>ายยาบ9าชายแดนใต9 ซุกมาพร9อมบิ๊กไบค+-

ยึดได9เกือบ7หมื่นเม็ด   

 จากสถานการณ+ข>าวดังที่กล>าวข9างต9น ส>งผลให9การรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง ร9อยละ ๑๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห+ที่แล9ว (๒ - ๘ มิ.ย. 

๖๑) 
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 ในส2วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต2างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๙ – ๑๕ ม.ิย. ๖๑ ดังน้ี 

          ประเด็นทีส่ื่อมวลชนต>างประเทศ และอาเซียนรายงานเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9 เปgนประเด็นเกี่ยวกับการก>อเหตุรุนแรงในช>วงสัปดาห+สุดท9ายของเดือน

รอมฎอนโดยเฉพาะเหตุคนร9ายใช9รถมอเตอร+ไซค+เปgนพาหนะจู>โจมใช9อาวุธปsนยิงประชาชนเสียชีวิต ๕ ศพที ่อำเภอบันนังสตา จ.ยะลา เมื่อวันจันทร+ที่ ๑๑ มิถุนายน   

นอกน้ันเปgนประเด็นข>าวเกี่ยวกบัปXญหายาเสพติด และการลกัลอบขนสิ่งของผิดกฎหมายข9ามพรมแดนไทย - มาเลเซีย 
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๒. ผลการวิเคราะหQสารสนเทศด*านการประชาสมัพันธQ ประจำวันท่ี ๙ – ๑๕ ม.ิย. ๖๑ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข2าวเชิงบวก และประเด็นข2าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๙ - ๑๕ มิ.ย. ๖๑ ข>าวเชิงบวก (เส9นทึบสีเขียว) มีความถ่ีค>อนข9างคงที ่(๑๔๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒ - ๘ มิ.ย. ๖๑) ๑๔๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี) สำหรบัในมิติของ

แนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกับ จชต. (เส9นทบึสีแดง) มีความถ่ี เพิ่มข้ึน ร9อยละ ๑๓ (๕๓ ข>าวในสัปดาห+ที่

แล9ว (๒ - ๘ มิ.ย. ๖๑) ๖๐ ข>าวในสัปดาห+น้ี) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ เพิม่ข้ึน 
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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/ปe จำนวนข2าวเชิงบวก (1) จำนวนข2าวเชิงลบ (2) ค2าสัดส2วน (3)=(1)/(2) 

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 26 15 1.73 

 20.29 7.57 2.68 

2018-06-09 28 9 3.11 

2018-06-10 20 12 1.67 

2018-06-11 20 14 1.43 

2018-06-12 17 12 1.42 

2018-06-13 30 5 6 

2018-06-14 16 4 4 

2018-06-15 10 4 2.5 

 20.14 8.57 2.35 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ2งเล็ง ในช2วงวันท่ี ๙ – ๑๕ มิ.ย. ๖๑ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
 
ในช>วงวันที่ ๙ - ๑๕ มิ.ย. ๖๑ ไม>มขี>าวเชิงบวก ในสัปดาห+น้ี ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกบั จชต. มีความถ่ี ต่ำค>อนข9างคงที ่(ไม>มีข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒ - ๘ มิ.ย. 

๖๑) ๒ ข>าวในสัปดาห+น้ี) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> สงสัยปมเซฟเฮาส+ปลิดชีพ "แบดุล"  และ  

คอลัมน+: ไฟใต9 ดับได9ด9วยการยอมรับความจริง ปล>อย ฝรั่ง กลับเมือง สำคัญกว>า พาโจรกลับบ9าน  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๙ - ๑๕ มิ.ย. ๖๑ ข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน มีความถ่ีเพิ่มข้ึน ร9อยละ ๓๐ (๒๐ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒ - ๘ มิ.ย. ๖๑) ๒๖ ข>าวในสัปดาห+น้ี) ในมิติของ

แนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) ยังไม>สรุป เหตุสงัหารหมู> ๕ ศพ บันนังสตา, ๒) 

ด>วน!โจรใต9ยิงเอ็ม ๗๙ -สาดเอม็ ๑๖ ถล>มสำนักสงฆ+ชะเมาโคกโพธ์ิ, ๓) อุกอาจ!คนร9ายลอบยิงฐานตำรวจที่ อ.จะแนะ, ๔) กระหน่ำยิง 3 นัด!แม>ค9าปXตตานีเสียชีวิต ขณะ

ขายอาหารเป]ดปอซอ, ๕) ก9มหยิบเงินเงยมาปsนจ>อหัว รัว 3 นัดดับแพทย+หมู>บ9านสาว, ๖) รอง ปธ.อิสลามปXตตานียังโคม>า, ๗) 5 วัน 12 ศพ! รฐัสัง่คุมเข9มโค9งสุดท9าย

รอมฎอน ปXตตานีผวาฆ>าหมู>, ๘) นราธิวาส-คนร9ายกราดยิงชาวบ9านร>อนหาทองคำ ดับยกครัว 4 ศพ, ๙) ยะลา-โหด!!คนร9ายกราดยิงชาวบ9าน เสียชีวิต 5 คน, ๑๐) เอม็16-

ลูกซองกระหน่ำดับ 5 ศพ-สลดบันนังสตา ซุ>มยิงขณะกินทเุรยีน กอ.รมน.หว่ันถูกป~ายสี ส>งจนท.ช้ีแจงชาวบ9าน, ๑๑) แก�งทมิฬฆ>าหมู>4ศพสกลุบาโด ร>อนทองรมิน้ำสายบรุี 

สุดโหดเอ็ม 16 ยิงพรุน, ๑๒) คนร9ายยิงถล>มชาวบ9านยะลาดับ 5 ศพขณะล9อมวงกินทเุรียน และ ๑๓) ปXกหมุด รอมฎอน ก>อเหตุร9าย ฮีญาบสร9างเงือ่นไข แนวร>วมทำลาย

ขวัญคนพื้นที ่
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๙ - ๑๕ มิ.ย. ๖๑ ข>าวเชิงบวกในประเด็นการเมอืงเกี่ยวกบั จชต. มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๒๗ (๑๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒ - ๘ มิ.ย. ๖๑) ๘ ข>าวในสัปดาห+น้ี) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีความถ่ีเพิม่ข้ึน ร9อยละ ๕๐ (๒ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒ - ๘ มิ.ย. ๖๑) ๓ ข>าวในสัปดาห+น้ี) ในมิติของ

แนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) บทความพิเศษ: ครม.สญัจรเหนือจรดใต9 10 ครั้ง วางงบฯ มัดจำ 2.1 ล9านล9าน สะสม ส.ส. แต9ม

ต>อ คสช.ภาค 2, ๒) ดัน‘ทางคู>’เฟส 2 4.2 แสนล9าน/รฟท.ชง ครม.ปiน้ี และ ๓) คอลัมน+: ขยายปมร9อน: ประชาธิปXตย+ปลุก หลวงพ>อชวน สกัด สเุทพ ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> 

๑) คอลัมน+: ทิง้หมัดเข9ามุม: ให9การเมืองแก9ปXญหา ดีกว>าไหม และ ๒) ผ>างบปi 62 ดับไฟใต9 1.2 หมื่นล9าน ยอดรวมต้ังแต>ปi 47 ทะลุ 3 แสนล9าน!  
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยQสิน 

 
ในช>วงวันที่ ๙ - ๑๕ มิ.ย. ๖๑ ข>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๓๕ (๓๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒ - ๘ มิ.ย. ๖๑) ๒๐ ข>าว ในสัปดาห+น้ี) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ  ลดลง  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีความถ่ีเพิม่ข้ึน ร9อยละ ๔๕๐ (๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒ - ๘ มิ.ย. ๖๑) ๑๑ ข>าว ในสัปดาห+น้ี) ในมิติ

ของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) กอ.รมน.ภาค 4 สน.วอนอย>าเช่ือข>าวลือจนท.รัฐยิง 4 ศพที่อ.สุคิริน, ๒) ตร.ออกหมายเรียกคนขับ

กระบะรบัจ9างลอบนำ 8 โรงฮงิญาเข9าไทย, ๓) คอลัมน+: เดลนิิวส+ก>อนข้ึนแท>น: ลุยกวาดล9างจบัปsนเพียบ, ๔) ล>าคนร9ายฆ>าหมู> 5 ศพที่บันนังสตา, ๕) อิสลาม 15 จังหวัด

ออกแถลงการณ+!ล>ามือฆ>า กก.มุสลิม, ๖) สัง่จับแล9ว 8 ยิง 4 ศพสคุริน ตรวจปsนพบเกี่ยวเหตุไฟใต9, ๗) ควบคุมผู9ต9องสงสยัเพิ่ม 1 ราย คาดเอี่ยวคดีลอบวางระเบิดตู9 ATM

ปXตตานี, ๘) คุมหนุ>มต9องสงสัยสอบยิง 5 ศพ ขยายผลล>าอีก 3 กำลังหนี, ๙) โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 สน.แจง 2 คดียิงชาวบ9านเปgนฝiมือผู9ก>อเหตุรุนแรง, ๑๐) สรรพสามิตบกุ
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โกดังทีห่าดใหญ> ยึดบหุรีเ่ถ่ือนบิก๊ลอต มูลค>ากว>า 85 ล9าน, ๑๑) ตำรวจปXตตานี จับผู9ต9องหาคดีอาวุธปsนพร9อมของกลาง 17 กระบอก, ๑๒) นราธิวาสแถลงข>าวเป]ดยุทธการ

ขุดรากถอนโคนอาชญากรรม, ๑๓) รองโฆษกกอ.รมน.ภาค 4 แจงเหตุคนร9ายกราดยิงชาวบันนังสตา 5 ศพ, ๑๔) รอง มทภ.4 กำชับความปลอดภัย ปชช. ช>วง 10 วัน

สุดท9ายเดือนรอมฎอน, ๑๕) ยึด‘น้ำมันเถ่ือน’ลอบขายชาวบ9านสตูล แฉรับจาก‘ด>านนอก’สะเดา และ ๑๖) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส>วนหน9า ช้ีแจง

กรณีคนร9ายยิงราษฎรเสียชีวิต 4 ราย ที่สุคิริน ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) รอง ปธ.อสิลามสิ้นใจแล9ว ถูกลอบยิง-ป]ดฉากผู9นำสันติวิธี, ๒) วิกฤติปXญหาสังคมที่ชายแดนใต9 ผล

พวงจากไฟความรุนแรงยืดเย้ือ, ๓) รอง กก.อสิลามปXตตานี ศิษย+เก>า ส.พระปกเกล9า สิ้นใจแล9วหลังถูกลอบยิง และ ๔) ปXกหมุด รอมฎอน ก>อเหตุร9าย ฮีญาบสร9างเงื่อนไข 

แนวร>วมทำลายขวัญคนพื้นที ่
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๙ - ๑๕ มิ.ย. ๖๑ ข>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๑๐ (๒๙ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒ - ๘ มิ.ย. ๖๑) ๒๖ ข>าวใน สัปดาห+น้ี ) ในมิติ

ของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๕๐ (๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒ - ๘ ม.ิย. ๖๑) ๑ ข>าวใน

สัปดาห+น้ี ) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) คอลัมน+: ทำเองได9หายจน: ยะลาวากิว วัวแดนใต9 รสชาติเทียบเท>าญีปุ่�น, ๒) 

คอลัมน+: ต9มยำข>าว: สถานทูตมาเลเซียโปรโมท มูซงัคิง ราชาแห>งทเุรียนมาเลเซีย ในงาน DURIAN FIESTA 2018, ๓) ยะลาแห>ซื้อทองฉลองฮารรีายอ, ๔) กองทพัไทยนำ

ร>องใช9ยางพาราทำถนนและสระน้ำ 1.7 หมื่นตัน, ๕) 15 มิถุนาฯ "ฮารีรายอ" ชายแดนใต9จับจ>ายสุดคึก, ๖) ตะลึง! รับซื้อเมล็ดทุเรียนกิโลละ 90 บาท ชาวบ9านแห>เอามา

ขายคึกคัก, ๗) รีวิวงาน OTOP Midyear 2018 ปiน้ีจัดหนัก คัดแต>ของดี ของอร>อย!, ๘) ชาวไทยมุสลิมแห>เที่ยวสงขลาช>วงวันฮารีรายอ ด>านพรมแดนสะเดา นทท.ทะลกั 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

11 

1.3 หมื่นคน, ๙) ปX�น “เบตง” เจาะนักท>องเที่ยวจีน ผุด “สกายวอล+ก” ทะเลหมอก, ๑๐) คอลมัน+: รายงานพเิศษ: มหกรรมภูฟ~า เดย+ 2561, ๑๑) คอลัมน+: ขอ ชัด ชัด: ปXด

ฝุ�นโครงการ คลองไทย:คอคอดกระ และ ๑๒) หน>วยทหารช>างเฉพาะกจิ กองทัพภาคที่ 3 นำกำลงัพล และยุทโธปกรณ+ ปฏิบัติงานโครงการซ>อมปรับปรุงถนน ตามนโยบาย

รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห>งชาติ ประจำปi 2561 โดยใช9ยางพาราเปgนส>วนผสม ดำเนินการในพื้นที่ จังหวัดยะลา ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ขาดทุนยับ! เกษตรกรผู9เลี้ยง

กุ9งโอดราคาด่ิงเหว จี้รัฐบาลเร>งช>วย  
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 ๓.๖ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๙ – ๑๕ มิ.ย. ๖๑ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ได9แก> คอลัมน+: รายงานพเิศษ: พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ก9าวต>อไป แอมเนสต้ี อินเตอร+เนช่ัน

แนล ประเทศไทย  

 ๓.๗ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันที่ ๙ – ๑๕ มิ.ย. ๖๑ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารงุขวัญกําลงัพล 

 ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปuญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๙ – ๑๕ มิ.ย. ๖๑ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปXญหา จชต. ได9แก> หมายจับเพจ KonthaiUK กล>าวหาบิดเบือนข>าวดาวเทียม-27 

คนแชร+โดนด9วย  

 ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช>วงวันที่ ๙ – ๑๕ มิ.ย. ๖๑ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส2งผลกระทบต2อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต2อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส2งผลกระทบต2อการรับรู* 

 
 

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

สทิธิมนษุยชน 

เหตรุ้ายรายวนั 

เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. 

อาชญากรรมในพื DนทีE 

การศกึษา 

การรักษาความปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สนิ 

การเมือง 

การยกระดบัคณุภาพชีวิต 

การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉนัท์ 

วฒันธรรม และวิถีชีวิต 

กีฬา 

การชว่ยเหลือประชาชน 

เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ 

การบงัคบัใช้กฏหมาย 

ความร่วมมือของภาคประชาชน 

กระบวนการยตุธิรรม 

ยาเสพตดิ 

การเยียวยา 

ความร่วมมือไทย-มาเลย์ 
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ประเด็นข2าวเชิงลบ 

๑. สิทธมินุษยชน คอลมัน+: รายงานพิเศษ: พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ก9าวต>อไป แอมเนสต้ี อินเตอร+เนช่ันแนล ประเทศไทย  

๒. เหตุร*ายรายวัน ๑) ภาพข>าว: ยิงกก.อสิลาม, ๒) ยังไม>สรปุ เหตุสังหารหมู> 5 ศพ บันนังสตา, ๓) ด>วน!โจรใต9ยิงเอ็ม79-สาดเอ็ม16ถล>มสำนักสงฆ+ชะเมาโคกโพธ์ิ, ๔) ป�วน

อีกยะลา! คืนเดียว 2 จุด คนร9ายลอบยิงชาวบ9านตาเซะ เจบ็ 1, ๕) อุกอาจ!คนร9ายลอบยิงฐานตำรวจที่อ.จะแนะ, ๖) กระหน่ำยิง3นัด!แม>ค9าปXตตานีเสียชีวิต ขณะขาย

อาหารเป]ดปอซอ, ๗) ก9มหยิบเงินเงยมาปsนจ>อหัว รัว3นัดดับแพทย+หมู>บ9านสาว, ๘) ย9อนเหตุ!! ไฟใต9ร9อนระอุ สงัหารหมู> ผู9บริสุทธ์ิ ดับยกครัว, ๙) สุคิรนิดุ-เอ็ม16รัว พรุน4

ศพ ฆ>าพ>อลูกร>อนทอง ทหารโร>ช้ีแจงชาวบ9านยันไม>ใช>ฝiมือจนท.รัฐสายบรุีระอุยิงอสุตาซรองปธ.อสิลามปXตตานี, ๑๐) รองปธ.อสิลามปXตตานียังโคม>า, ๑๑) 5 วัน 12 ศพ! รัฐ

สั่งคุมเข9มโค9งสุดท9ายรอมฎอน ปXตตานีผวาฆ>าหมู>, ๑๒) นราธิวาส-คนร9ายกราดยิงชาวบ9านร>อนหาทองคำ ดับยกครัว 4 ศพ, ๑๓) ยะลา-โหด!!คนร9ายกราดยิงชาวบ9าน 

เสียชีวิต 5 คน, ๑๔) เอ็ม16-ลูกซองกระหน่ำดับ5ศพ-สลดบนันังสตา ซุ>มยิงขณะกินทเุรียน กอ.รมน.หว่ันถูกป~ายสี ส>งจนท.ช้ีแจงชาวบ9าน, ๑๕) แก�งทมิฬฆ>าหมู>4ศพสกุลบา

โด ร>อนทองริมน้ำสายบรุี สุดโหดเอม็16ยิงพรุน, ๑๖) คนร9ายยิงถล>มชาวบ9านยะลาดับ5ศพขณะล9อมวงกินทุเรียน  และ  ๑๗) ปXกหมุด รอมฎอน ก>อเหตุร9าย ฮีญาบสร9าง

เงื่อนไข แนวร>วมทำลายขวัญคนพื้นที่  

๓. เทคโนโลยีในการแก*ไขปuญหา จชต. หมายจับเพจ KonthaiUK กล>าวหาบิดเบอืนข>าวดาวเทียม-27 คนแชร+โดนด9วย  

๔. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) คนร9ายควบจยย.ไล>ยิงดับคาที่ ก>อนเผารถซ้ำ-ตร.คาดปมยาเสพติด, ๒) ฆ>าโหด! จ>อยิงหัว เผา จยย.ระบายแค9น ตำรวจเช่ือปมขัดแย9งยาเสพติด

, ๓) แค9นส>วนตัว!ยิงอดีตผู9ช>วย ผญบ.ดับ ภรรยาเจบ็ที่ยะรัง  และ  ๔) ลูกค9าขอคืนเงินไม>ได9 ย>องยิงพ>อค9าเสื้อมือสองยะลา ดับอนาถคาที่นอน  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. ความร2วมมือไทย-มาเลยQ การประชุมคณะกรรมการจัดทำหลกัเขตแดนร>วมไทย – มาเลเซีย (ฝ�ายไทย) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  

๒. การเยียวยา ๑) ผวจ.ยะลาปลอบขวัญญาติ5ศพตร.พบปมล็อกตัวก>อนจ>อยิงหัว, ๒) คอลัมน+: จบักระแสทั่วไทย: มอบชุดรายอให9เด็กกำพร9า  และ  ๓) พ>อเมือง

นราธิวาส-นายกเหล>ากาชาติ มอบเงินเยียวยาเหย่ือโจรใต9อ.สุคิริน,  

๓. ยาเสพติด ๑) จู>โจมจับผับฉาว ชายแดนไทย-มาเลย+ ยาเสพติดเกลื่อนชง ผวจ. สัง่ป]ด 5 ปi, ๒) แหกกฎเหล็กอสุตาด ต9มน้ำท>อมขาย-ปมสั่งตายยิง 5 ศพ, ๓) สงขลา

ตรวจเข9มรถตู9โดยสารพบยาเสพติด-อาวุธเถ่ือนใส>กล>องไปรษณีย+ตบตาจนท., ๔) จับเครือข>ายยาบ9าชายแดนใต9 ซุกมาพร9อมบิ๊กไบค+-ยึดได9เกือบ7หมื่นเม็ด  และ  ๕) จนท.
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บุกจบัเอเย>นต+ค9ายานรก ยึดของกลาง4,000เม็ด-ไอซ+400กรมั,  

๔. กระบวนการยุติธรรม ๑) หมายจับ8ยิง4รายดับครอบครัวบาโด, ๒) นราธิวาส-ออกหมายจับ 8 คนร9าย สังหารโหด"ตระกลูบาโด"4 ศพ, ๓) ตร.มุ>งปมขัดธุรกจิมืดฆ>า

หมู>5ศพบันนังสตา, ๔) จับแล9ว9-บึม้เอทีเอม็ปXตตานี, ๕) บิ๊กแป¦ะสัง่ไล>ล>าโจรใต9ถล>มสำนักสงฆ+โคกโพธ์ิ ช้ีหวังสร9างสถานการณ+, ๖) ผบ.ตร.สั่งล>าแก�งคนร9ายฆ>าหมู>ชายไทย4

ศพในป�ายางพาราสุคิริน, ๗) ยันฝiมือโจรใต9!ออกหมายจับ8ราย ยิงชาวบ9านตระกูลบาโด4ศพ, ๘) ผบช.ภ.9รุดตรวจเหตุฆ>าหมู>5ศพ ต้ัง2ปม‘แค9นส>วนตัว-ป�วนใต9’  และ  ๙) 

นราธิวาส-ออกหมายจับแล9ว 8 คน คดียิงชาวบ9านตระกลูบาโด 4 ศพ,  

๕. ความร2วมมือของภาคประชาชน คลองไทย...คนใต9ว>าอย>างไร.? เป]ดเสวนาฟXงเสียงทุกภาคส>วน คาดก>อรายได91.5แสนล9าน  

๖. การบังคับใช*กฏหมาย ต>ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 3 จังหวัดชายแดนใต9อีก 3 เดือน  

๗. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) คอลัมน+: ทำเองได9หายจน: ยะลาวากิว วัวแดนใต9 รสชาติเทียบเท>าญี่ปุ�น, ๒) คอลัมน+: ต9มยำข>าว: สถานทูตมาเลเซียโปรโมท มูซงัคิง 

ราชาแห>งทเุรียนมาเลเซีย ในงาน DURIAN FIESTA 2018, ๓) ยะลาแห>ซื้อทองฉลองฮารีรายอ, ๔) ศิริเคาะแผนพีดีพีฉบับใหม>เพิม่สัดส>วนโรงไฟฟ~าถ>านหิน, ๕) (ต>อ1) กห.

นำโด>ง2.2แสนล.งบปi62 พิรุธ2บ.ประมลูข9าวราชบุรี, ๖) กองทัพไทยนำร>องใช9ยางพาราทำถนนและสระน้ำ 1.7 หมื่นตัน, ๗) ไอเดียเก!̈ร9านกาแฟริมถนนบดเมล็ดสดใหม>

ลูกค9าตรึม, ๘) 15 มิถุนาฯ "ฮารรีายอ" ชายแดนใต9จับจ>ายสดุคึก, ๙) เบตงคึกซื้อชุดใหม>รับฮารรีายอ, ๑๐) ตะลงึ! รับซือ้เมล็ดทุเรียนกิโลละ90บาท ชาวบ9านแห>เอามาขาย

คึกคัก, ๑๑) รีวิวงาน OTOP Midyear 2018 ปiน้ีจัดหนัก คัดแต>ของดี ของอร>อย!, ๑๒) ลดสัง่ลา3วันสุดท9าย! ตอบแทนแฟนพันธุ+แท9OTOP, ๑๓) ชาวมุสลมิเบตงแห>ซื้อ

ทอง-เสื้อผ9าใหม> ใส>รับเทศกาลฮารรีายออิด้ิลฟ]ตร,ี ๑๔) ดีป~าแทคทีม16 พันธมิตร เดินหน9าปฏิวัติธุรกิจติดอาวุธดิจิทลัให9กับSMEsทั่วประเทศ, ๑๕) ชาวไทยมุสลิมแห>เที่ยว

สงขลาช>วงวันฮารรีายอ ด>านพรมแดนสะเดา นทท.ทะลกั 1.3 หมื่นคน, ๑๖) คอลมัน+: News Update: มาเลเซียโปรโมตมูซังคิง ราชาแห>งทเุรียนมาเลเซีย, ๑๗) ปX�น “เบ

ตง” เจาะนักท>องเที่ยวจีน ผุด “สกายวอล+ก” ทะเลหมอก, ๑๘) คอลมัน+: รายงานพิเศษ: มหกรรมภูฟ~า เดย+ 2561, ๑๙) คอลัมน+: ขอ ชัด ชัด: ปXดฝุ�นโครงการ คลองไทย:

คอคอดกระ, ๒๐) หน>วยทหารช>างเฉพาะกจิ กองทัพภาคที่ 3 นำกำลงัพล และยุทโธปกรณ+ ปฏิบัติงานโครงการซ>อมปรบัปรงุถนน ตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความ

สงบแห>งชาติ ประจำปi 2561 โดยใช9ยางพาราเปgนส>วนผสม ดำเนินการในพื้นที่ จังหวัดยะลา  และ  ๒๑) รายงาน: ปฏิญญานครศรีธรรมราชจี้รัฐต้ังทีมศึกษาคลองไทย,  

๘. การช2วยเหลือประชาชน ๑) ดันสวัสดิการเกษตรกรมั่นคงเท>าขรก. ต้ังกองทุนช>วยเหลือรับมอืภัยพิบัติ-ราคาสินค9าตกต่ำ, ๒) พม.รุดช>วยหญิงหม9ายปXตตานี วอนผู9ใจบญุ

สร9างทางเดินเข9าออกบ9านถูกน้ำท>วมทั้งปi, ๓) น9องจูน ดีใจได9 จยย.สภาพเดิม หลงัโดนถอดเหลอืแต>โครง ฟXนค>าซ>อมเกินจริง, ๔) มทภ.1 ส>งมอบถนน ตามโครงการก>อสร9าง

และปรับปรงุถนนชำรุดฯ ให9ชาวอำเภอสุคิริน เพือ่บรรเทาความเดือดร9อน  และ  ๕) หญิงม>ายหาเลี้ยง 13 ชีวิตวอนช>วยน้ำท>วมทางเข9าบ9านไปโรงเรียน-ทำงานยากลำบาก,  
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๙. กีฬา ๑) สสส.สนับสนุนการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสขุภาพ 4 มิติ จัดแข>งขัน 3 ส เกมส+ ครั้งที่ 1 ดึงเยาวชนไทยห>างไกลอบายมุข, ๒) พ>อแม>ทมียุวชนใต9หนุนลูก

ซ9อมบอล, ๓) คอลัมน+: สังคมวงใน T2 T3 T4, ๔) ไพรม+มินิสเตอร+เน9นมุ>งพฒันานักกีฬาสู>มืออาชีพ  และ  ๕) ที4โซนใต9โยกเตะนัดแรกเลกสอง19ม.ิย.น้ี,  

๑๐. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลมัน+: มุมมองสองวัย: สุริยุปราคาทีป่Xตตานี, ๒) อองซาน ซูจีดอดเงียบบุกชมงาน OTOP Midyear 2018, ๓) คอลัมน+: มุมมองสองวัย: 

สุริยุปราคาทีป่Xตตานี, ๔) นิทานสร9างสุขในโรงเรียนตาดีกาเรยีนรู9และเข9าใจในความต>างเสรมิจินตนาการ-สร9างสันติภาพ, ๕) แม>ทพัภาค4สนองราชเสาวนีย+ จดัทำแผนเร>ง

จรรโลงพุทธศาสนาชายแดนใต9, ๖) แม>ทัพภาค4สนองราชเสาวนีย+ จัดทำแผนเร>งจรรโลงพทุธศาสนาชายแดนใต9, ๗) คอลัมน+: เลาะแผง, ๘) บั้งไฟ สุคิรนิ อีสานพลัดถ่ิน 

หน่ึงเดียวในปXกษ+ใต9(ภาพชุด), ๙) บั้งไฟ สุคิริน อีสานพลัดถ่ิน หน่ึงเดียวในปXกษ+ใต9(ภาพชุด), ๑๐) ชาวยะลาในมาเลเซียทยอยเดินทางกลับภูมลิำเนาร>วมฉลองวันฮารีรายอ, 

๑๑) รถไฟแน>นเอี๊ยด!ชาวไทยมุสลิม หลั่งไหลกลับภูมลิำเนาฉลองเทศกาลฮารรีายอ อีดิลฟ]ตร,ี ๑๒) คอลมัน+: เกาะติดวิกฤติไฟใต9: บรูไน : ใน-นอก ความเปgนมลายู (1), 

๑๓) เสน>ห+ บาเจาะ’ กบั 6 เหตุผลต9องห9ามพลาด, ๑๔) ภาพข>าว: โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ> มอบอินทผาลัม รับเดือนรอมฎอนได9รบัเกียรติจากจุฬาราชมนตรีประจำ

ประเทศไท, ๑๕) OIC Secretary General Congratulates Islamic Ummah on Eid-ul-Fitr 1439h, ๑๖) รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. แสดงความยินดีกับผู9นำศาสนา

และมอบสิง่ของเพื่อใช9ในการละศีลอด  และ  ๑๗) แม>ทัพภาคที่ 4 เปgนประธานในพิธีเป]ดโครงการประเพณีบญุบัง้ไฟ ตำบลภูเขาทอง ประจำปi 2561,  

๑๑. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทQ รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. มอบเกียรติบัตร แก>ผู9สำเร็จการฝก́อบรมหลกัสูตรพัฒนาสัมพันธ+ผู9บรหิารจังหวัดชายแดน

ภาคใต9  

๑๒. การยกระดับคณุภาพชีวิต ๑) ถ>ายทอดจากหัวใจ16เยาวชน ทูบีนัมเบอร+วันไอดอลรุ>นที8่, ๒) อย.มุ>งพฒันาพฤติกรรมบริโภคอาหาร มอบรางวัล 14 โรงเรียน 

เครือข>าย อย.น9อย, ๓) ภาพข>าว: ติดตามงาน, ๔) ผู9ตรวจนำทีมดูงานเพนียดโมเดล, ๕) สสจ.ยะลาเข9มส>งทีมแพทย+คัดกรองเด็กหว่ันติดเช้ือโรคมือเท9าปาก, ๖) เตือนภัย

จิ้งจอกสังคม ตระเวนหลอกตุ̈นเงินผู9สงูอายุถึงบ9าน, ๗) องคมนตรีลงพื้นที่นราธิวาสติดตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำร,ิ ๘) ตร.บาเจาะยึดลกูนกเงือก 3 ตัว หลัง

พบใส>กล>องต9องสงสัย คาดส>งขาย กทม., ๙) องคมนตรี ลงพืน้ที่จังหวัดชายแดนภาคใต9 ติดตามการดำเนินงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเจ9าอยู>หัว  

และ  ๑๐) คอลมัน+: รายงานพิเศษ: กคช. แจงดัชนีเศรษฐกจิชุมชนเดือนเมษายน ปi 61 พร9อมทั้งชู Flagship Projects สนองนโยบายเร>งด>วน พม.,  

๑๓. การเมือง ๑) กกต.-กรธ.เคลียร+ไพรมารี วิษณุถกวงเล็ก บิ๊กตู>ปXดหัวโต�ะคุยพรรค ครม.ไฟเขียว5หมื่นล9าน 25โครงการพัฒนาเหนือสนธิรัตน+ช้ีพลังประชารฐัยังเปgนวุ9น-

พบสส.แค>รู9จัก รมุจี้แจงคืนเก9าอี้บิ๊กอบจ., ๒) บทความพิเศษ: ครม.สญัจรเหนือจรดใต9 10 ครัง้ วางงบฯ มัดจำ 2.1 ล9านล9าน สะสม ส.ส. แต9มต>อ คสช.ภาค 2, ๓) คอลัมน+: 

แกะรอย: ชิดชอบ ยึดทักษิณ, ๔) (ต>อ1) นายกฯบอกปากน้ำโพไปเลือกต้ัง สส.แห>รบับิก๊ตู> อนุชาแย9มข>าวใหญ>ในมิ.ย. พท.ไหลเข9าพลงัประชารัฐ กกต.นัดรบ.ปมปลดล็อก 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

17 

มาร+คแนะนายกคุมอารมณ+, ๕) บิก๊ตู>ลั่นอย>าบีบปลดล็อกฉุนพระโพสต+จีเ้ลือกต้ังรบ.สญัจรเทงบ5หมื่นล., ๖) ดัน‘ทางคู>’เฟส2 4.2แสนล9าน/รฟท.ชงครม.ปiน้ี  และ  ๗) 

คอลัมน+: ขยายปมร9อน: ประชาธิปXตย+ปลุก หลวงพ>อชวน สกดั สุเทพ,  

๑๔. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยQสิน ๑) กอ.รมน.ภาค 4 สน.วอนอย>าเช่ือข>าวลือจนท.รัฐยิง4ศพที่อ.สคิุริน, ๒) ตร.ออกหมายเรียกคนขับกระบะรบัจ9าง

ลอบนำ8โรงฮงิญาเข9าไทย, ๓) คอลมัน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: ลุยกวาดล9างจับปsนเพียบ, ๔) ล>าคนร9ายฆ>าหมู>5ศพที่บันนังสตา, ๕) อสิลาม15จังหวัดออกแถลงการณ+!ล>ามอื

ฆ>ากก.มุสลิม, ๖) สังจับแล9ว 8 ยิง 4 ศพสคริน ตรวจปsนพบเกี่ยวเหตุไฟใต9, ๗) ควบคุมผู9ต9องสงสัยเพิม่1ราย คาดเอี่ยวคดีลอบวางระเบิดตู9ATMปXตตานี, ๘) คุมหนุ>มต9อง

สงสัยสอบยิง5ศพ ขยายผลล>าอกี3กำลงัหนี, ๙) โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 สน.แจง2คดียิงชาวบ9านเปgนฝiมือผู9ก>อเหตุรุนแรง, ๑๐) คกก.อสิลามปXตตานีอาการยังโคม>า! จนท.

ตรวจเข9มทุกเส9นทางเร>งล>าตัวคนร9าย, ๑๑) สรรพสามิตบกุโกดังที่หาดใหญ> ยึดบหุรีเ่ถ่ือนบิ๊กลอต มลูค>ากว>า 85 ล9าน, ๑๒) จับบุหรี่เถ่ือนบิ๊กล็อต! ซุกโกดังชานเมือง

หาดใหญ>, ๑๓) ตำรวจปXตตานี จับผู9ต9องหาคดีอาวุธปsนพร9อมของกลาง 17 กระบอก, ๑๔) นราธิวาสแถลงข>าวเป]ดยุทธการขุดรากถอนโคนอาชญากรรม, ๑๕) รองโฆษก

กอ.รมน.ภาค4 แจงเหตุคนร9ายกราดยิงชาวบันนังสตา5ศพ, ๑๖) รองมทภ.4กำชับความปลอดภัยปชช.ช>วง10วันสุดท9ายเดือนรอมฎอน, ๑๗) แถลงยิง 5 ศพบันนังสตา ทุก

ศพโดนที่หัว-ลำตัว คาดขัดแย9งส>วนตัว, ๑๘) ยึด‘น้ำมันเถ่ือน’ลอบขายชาวบ9านสตูล แฉรบัจาก‘ด>านนอก’สะเดา  และ  ๑๙) กองอำนวยการรกัษาความมั่นคงภายในภาค 

4 ส>วนหน9า ช้ีแจงกรณีคนร9ายยิงราษฎรเสียชีวิต 4 ราย ทีส่คิุริน,  

๑๕. การศึกษา ๑) จัดมหกรรมวิทย+ภาคใต9คึกคัก, ๒) แจงย่ืนผลฝ´ก 9 มาตรฐานวิชาชีพครู ใช9ขอข้ึนทะเบียนรบัใบอนุญาตปฏิบัติการสอน, ๓) ส>องเมนูเด็กนักเรียน ดูดีมี

โภชนาการ ไม>ใช>ขนมจีนคลุกน้ำปลา!!, ๔) มหา’ลัยไหนรบังบสูงสุดปi2562ไปดูกัน  และ  ๕) กระทรวงวิทย+ฯ เป]ดฉากมหกรรมวิทยาศาสตร+ฯ ภูมิภาค ภาคใต9 จ.สงขลา ยก

ทัพนิทรรศการย่ิงใหญ> ขยายโอกาสสู>เยาวชนชาวใต9เข9าถึงวิทยาศาสตร+,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

18 

 ๔.๒ ระดับผลกระทบต2อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต2อสถานการณQ จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จากสัปดาห+ที่แล9ว (๒ - ๘ มิ.ย. 

๖๑) ร9อยละ ๑๐ (๑.๕๓ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๙ - ๑๕ มิ.ย. ๖๑) ๑.๓๗ ในสปัดาห+น้ี ) ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มแีนวโน9มฯ ลดลง 
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต2างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๙ – ๑๕ มิ.ย. ๖๑ 

    ประเด็นทีส่ื่อมวลชนต>างประเทศ และอาเซียนรายงานเกีย่วกับจังหวัดชายแดนภาคใต9 เปgนประเด็นเกี่ยวกับการก>อเหตุรุนแรงในช>วงสัปดาห+สุดท9ายของเดือนรอมฎอน

โดยเฉพาะเหตุคนร9ายใช9รถมอเตอร+ไซค+เปgนพาหนะจู>โจมใช9อาวุธปsนยิงประชาชนเสียชีวิต ๕ ศพที ่อำเภอบันนังสตา จ.ยะลา เมื่อวันจันทร+ที่ ๑๑ มิถุนายน   

นอกน้ันเปgนประเด็นข>าวเกี่ยวกบัปXญหายาเสพติด และการลกัลอบขนสิ่งของผิดกฎหมายข9ามพรมแดนไทย - มาเลเซีย 

 

๕.๑ เหตุรุนแรงในช>วงสปัดาห+สุดท9ายเดือนรอมฎอน สำนักข>าว Bernama รายงานเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ข>าวการเสียชีวิตของนายอดุลเดช เจ�ะแน รองประธาน

คณะกรรมการกลางอิสลามประจำจงัหวัดปXตตานี เมื่อเวลา ๐๒.๔๕ น. ขณะเข9ารับการรักษาตัวทีห่9องไอซียู โรงพยาบาลปXตตานี ภายหลงัถูกมือปsนลอบยิงที่มสัยิดใน

ปอเนาะลาโละวิทยา เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน 

อดุลเดช อายุ ๕๕ ปi มีช่ือมาเลย+ “อดุล อบัดุล ราชีด” ถูกมอืปsนสองคนใช9มอเตอร+ไซค+เปgนพาหนะลอบยิงเขาขณะเดินทางกลบัจากมัสยิด 

 

(Pattani Islamic Religious Council deputy president Aduldej Cheknae who was seriously injured after being shot by unknown assailants two 

days, ago died earlier this morning. 

The Council's secretary Solahuddin Yusuf, who confirmed his death, said he died at the Pattani Hospital's Intensive Care Unit (ICU) at about 2.45 

am (local time). 

Aduldej, whose Malay name is Adul Abdul Rasheed, 55, was seriously injured after he was shot by two unknown men on a motorcycle while 

on his way home from Friday prayers at the Pondok Lalo Wittaya Mosque.....) 

 

ที่มาข9อมลู ;  http://bernama.com/en/news.php?id=1471079 
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๕.๑.๑ สำนักข>าว Bernama รายงานเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ว>า เกิดเหตุรุนแรงถ่ีมากข้ึนในช>วงสปัดาห+สุดท9ายของเดือนรอมฎอน ทั้งน้ีในรอบ ๒๔ ช่ัวโมงเกิดเหตุคนร9ายใช9

อาวุธปsนยิงประชาชนหลายเหตุการณ+เปgนเหตุให9มผีู9เสียชีวิตรวม ๗ คน 

หลงัจากเกิดเหตุลอบยิงรองประธานคณะกรรมการกลางอสิลามประจำจงัหวัดปXตตานี และเหตุยิงชายสี่คนเสียชีวิตขณะร>อนหาแร>ทองคำที่จ.นราธิวาส เมื่อวันที ่๘ 

มิถุนายน ก็เกิดเหตุรุนแรงตามมาอีก คือ เหตุคนร9ายสี่คนใช9อาวุธปsนยิงใส>ประชาชนเสียชีวิต ๕ ศพที่อ.บันนังสตา จ.ยะลา ผู9เสียชีวิตทั้งหมดถุกจ>อยิงระยะเผาขน 

ในที่เกิดเหตุตำรวจพบปลอกกระสุนขนาด ๕.๕๖ มม.และเอม็ ๑๖ 

(The last week of Ramadan continued to see violence incidents in southern Thailand with seven more local residents dead in three separate 

shooting incidents in past 24 hours. 

Three bloody incidents followed the murder of Pattani Islamic Religious Council deputy president Aduldej Cheknae as well as four men 

panning for gold in Pattani as well as Narathiwat three days ago. 

In the first incident at about 1am (local time), five men aged between 25 and 39 were shot dead at close range believed by four unidentified 

assailants in Kampung Tanah Putih, Banang Setar in Yala. 

"All victims were shot in the body and head at close range," Banang Setar assistant police chief Capt Zulkifli Rasak told reporters here today. 

Police also found several bullet shells of a shotgun as well as 5.56mm shells of a M-16 rifle at the incident location.....) 

 

ที่มาข9อมลู ;  http://bernama.com/en/news.php?id=1471371 

 

๕.๑.๒ New Straits Times สื่อมาเลเซียอ9างรายงานข>าวจากสำนักข>าว AFP รายงานเหตุการณ+คนร9ายใช9อาวุธปsนยิงใส>ประชาชนที่อ.บันนังสตา เสียชีวิต ๕ คน  

AFP ต้ังข9อสงัเกตุว>าในช>วงใกล9สิ้นสุดเดือนรอมฎอนมเีหตุรุนแรงถ่ีมากกว>าปรกติ 

สำนักข>าวฝรัง่เศส อ9างคำพูดของพันโทเอกพงศ+ แวแดง ต้ังข9อสังเกตุว>า สาเหตุของการสงัหารหมู> ๕ ศพที่อ.บันนังสตา เกิดจากสาเหตุความขัดแย9งธุรกิจใต9ดิน 
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(Five men were shot dead early Monday in Thailand’s Muslim-majority south, police said, as violence in the troubled region surges towards the 

end of the Islamic holy month of Ramadan. 

The bodies, with bullet wounds to the head, were found outside a house in Bannang Sata district of Yala province. 

“We believe the shooting was a result of a dispute over underground business,” Lieutenant Colonel Akepong Waedang told AFP, without 

elaborating.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.nst.com.my/world/2018/06/378866/five-shot-dead-thailands-yala-province 

 

๕.๒ สำนักข>าว Bernama รายงานเมื่อวันที่  ๑๐ มิถุนายน อ9างคำพูดของผู9บัญชาการตำรวจรัฐกลันตันระบุว>าต้ังแต>ต9นปi ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ตำรวจรัฐกลัน

ตันจับกมุผู9ต9องหาคดียาเสพติดจำนวน ๖๔,๑๘๘ คนในจำนวนน้ีมีผู9ต9องหาชาวต>างชาติจำนวน ๓,๙๕๘ คน ได9ของกลางยาเสพติดมลูค>า ๘๙,๑ ล9านรงิกิต 

นอกจากน้ีสำนักงานตำรวจแห>งชาติมาเลเซียยังส>งชุดปฏิบัติการพิเศษมาปราบปรามยาเสพติดตามนวชายแดนติดกับประเทศไทย ซึ่งล>าสุดสามารถจบักุมผู9ต9องหาพร9อม

ยาบ9า ๒ พันเม็ดมลูค>า ๒๐,๐๐๐ ริงกิต 

ต>อมาผู9ต9องหาให9การรับสารภาพว>าซื้อยาบ9ามาจากประเทศเพื่อนบ9านมลูค>า ๑๑,๐๐๐ ริกงกิต 

(Kelantan police seized various types of drugs worth RM89.1 million and detained 64,188 individuals including 3,958 foreigners involved in drug 

activities since January until last Tuesday. 

Kelantan police chief Datuk Hasanuddin Hassan said the drug-fighting operations would be continued with existing units and those from Bukit 

Aman placed around the Thailand-Malaysia border in the state which is always the focus of smugglers bringing in forbidden substances. 
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In a recent incident on Tuesday, a team from Bukit Aman detained a 43-year-old man at a house in Kampung Paloh, Wakaf Bharu, Tumpat, he 

told a news conference at the Kelantan police contingent headquarters (IPK) here, today. 

In the 3.45pm raid, he said, police also seized 2,000 methamphetamine pills worth RM20,000. 

"During initial investigations the suspect confessed to having obtained the pills from a neighbouring country at a cost of RM11,000. Following 

the arrest of the man, police then raided three locations in Pasir Mas and Tumpat an hour later.....) 

 

ที่มาข9อมลู ; http://bernama.com/en/news.php?id=1471038 

 

๕.๒.๑ สำนักข>าว Bernama รายงานเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ว>า เจ9าหน9าที่ปราบปรามยาเสพติดไทยจับกุมยาบ9า ๙ ล9านเม็ดและไอซ+น้ำหนัก ๓๐๐ กิโลกรัม มลูค>ารวม

หลายพันล9านบาท ปฏิบัติการครั้งน้ีเกิดข้ึนทีจ่.เชียงใหม>เจ9าหน9าที่จบักุมผู9ต9องหาชาย ๕ คน หญิงหน่ึงคน 

เลขาธิการสำนักงานป~องกันและปราบปรามยาเสพติดบอกกบั Bernama ว>า ขบวนการค9ายาเสพติดข9ามชาติต9องการส>งยาเสติดทีจ่ับกุมได9ไปยังประเทสทีส่าม และแม9ว>าจะ

ไม>มีการระบุช่ือประเทศทีส่ามแต>กเ็ช่ือกันว>าหมายถึงประเทศมาเลเซีย ด9วยการลำเลียงผ>ายจหังวัดชายแดนภาคใต9 

(The Thai authorities have thwarted an attempt to smuggle a large amount of methamphetamine-type drugs to southern Thailand and a 'third 

country' after seizing nine million 'yaba' (crazy) pills and 300kg of 'ice' (crystal methamphetamine) worth billions of Thai Baht in street value. 

The drugs were seized in Chiangmai and central Thailand a few days ago in coordinated operations by the authorities, which also saw the arrest 

of a woman and five men. 

"The drugs were supposed to have been smuggled into a third country via southern Thailand which serves as the transit point for the drug 

syndicates," head of the Office of the Narcotics Control Board (ONCB) Thailand, Sirinya Sitdichai told Bernama today. 
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He declined to identify the "third country" where the drugs were destined to, although many have speculated it could be Malaysia due to its 

proximity to southern Thailand.) 

 

ที่มาข9อมลู ; http://bernama.com/en/news.php?id=1472415 
 

 


