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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑ พบว>า ข>าวเชิงบวกมีความถ่ี เพิ่มข้ึน ร9อย

ละ ๒ เมื่อเทียบกับสัปดาห+ที่แล9ว (๙ - ๑๕ มิ.ย. ๖๑) ในส>วนของข>าวเชิงลบมีความถ่ี ลดลง ร9อยละ ๕๐ เมื่อเทียบกับสปัดาห+ที่แล9ว (๙ - ๑๕ มิ.ย. ๖๑) 

         ภาพข2าวสำคญัเชิงลบ ได*แก2  

๑. สิทธิมนุษยชน: กอ.รมน. เข9าไปมอีิทธิพลในงานฝYายปกครอง และส>วนราชการต>างๆ (รายงาน ๔ ป\ สทิธิมนุษยชนภายใต9 คสช. และผลพวงรัฐประหารต>อ

สังคมไทย: เว็บข>าวประชาไท) 

๒. เหตุร*ายรายวัน: ๑) คนร9ายยิงอาสาสมัคร ทหารพรานปbตตานีได9รับบาดเจ็บสาหัส และ ๒) คนร9าย ๖ คน ขับรถ จยย. ๓ คัน ใช9อาวุธปdนยิงใส>บ9านประชาชน 

ใน ปbตตานี 

๓. การบำรุงขวัญกำลังพล: ทหารเกณฑ+คลั่ง! เมายาบ9าคว9าปdนยิงเพื่อน – ไล>ฟbนถึง รพ. 

๔. การเยียวยา: ปbญหาความรุนแรงใน จชต. ส>งผลให9เกิดเด็กกำพร9า และ แม>เลี้ยงเด่ียวหลายพันคน (ศูนย+ข>าวอิศรา) 

๕. การพูดคุยเพ่ือสันติสุข: กระบวนการพูดคุยหยุดชะงัก สืบเน่ืองจากต9องรอความชัดเจนจากรัฐบาลใหม>ของมาเลเซีย (ศูนย+ข>าวอิศรา) 

๖. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต: ประเด็น ห9าม นร. “สวมฮิญาบ” ปรากฏในเว็บไซด+ BBC ไทย โดยต้ังหัวข9อข>าวว>า “รักษาพื้นที่ชาวพุทธ หรือ ไม>เคารพมุสลิม” 

         ภาพข2าวสำคญัเชงิบวก ได*แก2  

๑. การเมือง: รอง นรม. พล.อ.ประวิตรฯ เปtนประธานการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก9ไขปbญหา จงัหวัดชายแดนภาคใต9 (คปต.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 

๒. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยSสิน: ๑) แม>ทัพภาค ๔ นำแนวร>วมโจรใต9ข้ึนเขากาหลงยึดระเบิด ๘๐ กก.ซุกในปYา, ๒) จับหนุ>มขนระเบิด ๔๑ ลูกคาด>าน, ๓) ปxดล9อมบ9าน

ยิงปะทะสมาชิกก>อเหตุรุนแรง วิสามญัดับ ๑ ศพ และ ๔) กอ.รมนภาค ๔ แถลงตรวจยึดระเบิดในพื้นที่ อ.ตากใบ - คดีลอบวางระเบิดที่ปbตตานี 

๓. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) ตลาดจีนนิยมมาก! วัตถุดิบภาคใต9โอกาสไทยในครัวโลก และ ๒) ชาวยะลาแห>เกบ็เมล็ดทุเรียนขายสร9างรายได9 

๔. ภัยแทรกซ*อนอ่ืนๆ : การแก9ไขปbญหาภัยแทรกซ9อน ได9แก> ตร.สงขลากวาดล9างเครือข>ายยานรกมูลค>ากว>า ๓๕ ล9าน  
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 จากสถานการณ+ข>าวดังที่กล>าวข9างต9น ส>งผลให9การรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพิ่มข้ึน ร9อยละ ๖๓ เมื่อเทียบกบัสปัดาห+ที่แล9ว (๙ - ๑๕ มิ.ย. 

๖๑) 
 
 ในส2วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต2างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๑๖ – ๒๒ มิ.ย. ๖๑ ดังน้ี 

       การจับกุมคนร9ายพร9อมระเบิดแสวงเครือ่งแบบท>อเหลก็ หรือ ไปปyบอมส+จำนวน ๔๑ ลูก ขณะลำเลียงด9วยรถปxกอพับนเส9นทาง อ.ตากใบ - อ.ย่ีงอ จ.นราธิวาส เมื่อ

วันที่ ๒๑ ม.ิย. ซึ่งเจ9าหน9าที่ตำรวจต้ังสมมติฐานว>าน>าจะผลิต และลักลอบนำเข9าจากประเทศเพื่อนบ9าน เปtนประเด็นเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9ที่สื่อมวลชนมาเลเซีย

นำเสนอมากทีสุ่ด ตามมาด9วยประเด็นเหตุการณ+สังหารหมู> ๕ ศพ ที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา เมื่อ ๒ สัปดาห+ที่แล9ว สำนักข>าว Bernama ของทางการมาเลเซียต้ังข9อสงัเกต

วิธีการสังหารทีโ่หดร9ายทารณุว>าเปtนวิธีการแบบมาเฟ\ย จึงอาจเปtนไปได9ว>าแรงจงูใจการก>ออาชญากรรมเกี่ยวข9องกบัขบวนการค9ายาเสพติดซึ่งเปtนหน่ึงในสาเหตุของการก>อ

เหตุรุนแรงในพื้นที ่จชต. ในช>วง ๑๔ ป\ เปtนเหตุให9มผีู9เสียชีวิตราว ๗ พันคน 

       พลเอกทวีป เนตรนิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห>งชาติ บอกว>า รัฐบาลไทยรอฟbงท>าทีของรัฐบาลมาเลเซียภายใต9การนำของนายแพทย+มาเธร+ โมฮัมหมัดว>าจะมี

นโยบายเกี่ยวกบัการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต9อย>างไร จะมกีารเปลี่ยนหัวหน9าสำนักงานอำนวยความสะดวกการจัดการพูดคุยฯคือ ดาโต�ะสรี อาหมัด ซมัซามีน 

ฮาชิม หรือไม>  

      คำให9สัมภาษณ+ของรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรมนุษย+มาเลเซียเมื่อวันศุกร+ที่ ๒๒ ม.ิย. ระบุว>า รัฐบาลมาเลเซียจะห9ามไม>ให9คนต>างชาติทำงานเปtนกุ�กหรือพ>อครัวแม>

ครัวในร9านอาหารต้ังแต>ต9นป\ ๒๕๖๒ ทำให9ผู9ประกอบการร9านอาหารออกมาแสดงท>าทีคัดค9านมาตรการน้ี และผู9ประกอบการบางคนเรียกร9องรัฐบาลให9มีมาตรการผ>อนปรน

ให9พ>อครัวแม>ครัวคนไทย และอินโดนีเซียทำงานในมาเลเซียต>อไป 
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๒. ผลการวิเคราะหSสารสนเทศด*านการประชาสมัพันธS ประจำวันท่ี ๑๖ – ๒๒ มิ.ย. ๖๑ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข2าวเชิงบวก และประเด็นข2าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑ ข>าวเชิงบวก (เส9นทึบสีเขียว) มีความถ่ีเพิม่ข้ึน ร9อยละ ๒ (๑๔๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๙ - ๑๕ มิ.ย. ๖๑) ๑๔๖ ข>าวในสัปดาห+น้ี) สำหรับใน

มิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกบั จชต. (เส9นทึบสีแดง) มคีวามถ่ี ลดลง ร9อยละ ๕๐ (๖๑ ข>าวในสัปดาห+ที่

แล9ว (๙ - ๑๕ มิ.ย. ๖๑) ๓๐ ข>าวในสัปดาห+น้ี) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ลดลง 
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๒.๒ ค2าสัดส2วนระหว2างข2าวเชิงบวก และข2าวเชิงลบ 

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

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

2018-06-09 27 10 2.7 

2018-06-10 20 12 1.67 

2018-06-11 21 14 1.5 

2018-06-12 17 12 1.42 

2018-06-13 30 5 6 

2018-06-14 17 4 4.25 

2018-06-15 10 4 2.5 

 20.29 8.71 2.33 

2018-06-16 19 5 3.8 

2018-06-17 21 3 7 

2018-06-18 21 4 5.25 

2018-06-19 14 6 2.33 

2018-06-20 19 4 4.75 

2018-06-21 33 4 8.25 

2018-06-22 19 4 4.75 

 20.86 4.29 4.86 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ2งเล็ง ในช2วงวันท่ี ๑๖ – ๒๒ ม.ิย. ๖๑ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช>วงวันที่ ๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑ ข>าวเชิงบวก มขี>าวในประเด็นพูดคุยเพื่อสันติสุข จำนวน ๒ ข>าว จากที่ไม>มใีนสัปดาห+ที่แล9ว (๙ - ๑๕ มิ.ย. ๖๑) สำหรับในมิติของ แนวโน9ม

ความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ เพิม่ข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกับ จชต. มีความถ่ีคงที่ (๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๙ - ๑๕ มิ.ย. ๖๑) ๒ ข>าวในสัปดาห+น้ี) 

สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ลดลง ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) สมช. ยันเดินหน9าคุยสันติสุข เล็งลดพื้นที่ประกาศใช9 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และ ๒) 

เล็งปรบัลดพื้นที ่พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เช่ือมหาเธร+หนุนคุยสันติสุข ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) อ>านท>าที "มารา ปาตานี" คลีป่ม "พื้นที่ปลอดภัยอำเภอแรก" ? และ ๒) จบัตา 

ยุทธศาสตร+ ๒ ป\ บีอาร+เอ็น กับการ ดับไฟใต9 ของ กอ.รมน.ภาค ๔  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑ ข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๙๒ (๒๖ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๙ - ๑๕ มิ.ย. ๖๑) ๒ ข>าวในสัปดาห+น้ี) ในมิติของ

แนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) คนร9ายยิงอาสาสมัคร ทหารพรานปbตตานีได9รบั

บาดเจบ็สาหสั และ ๒) ยิงกราดใส>บ9านประชาชนในปbตตานี 

 
 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

7 

 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑ ข>าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีความถ่ีเพิม่ข้ึน ร9อยละ ๒๕ (๘ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๙ - ๑๕ มิ.ย. ๖๑) ๑๐ ข>าวในสัปดาห+

น้ี) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิม่ข้ึน ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีความถ่ีเพิม่ข้ึน ร9อยละ ๑๖๖ (๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๙ - ๑๕ ม.ิย. ๖๑) ๘ ข>าวในสัปดาห+น้ี) ใน

มิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) กกต.เผยยอดสมัครผู9ตรวจการเลือกต้ัง ๒,๖๙๑ คน, ๒) บิก๊ป�อม เผย ๓๐ พรรคตอบรับร>วมหารือ, 

๓) รอง นรม. พล.อ.ประวิตรฯ เปtนประธานการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก9ไขปbญหา จังหวัดชายแดนภาคใต9 (คปต.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ และ ๔) คมนาคมเห็น

ด9วยศึกษาขุดคลองไทย จ>อชงสำนักนายกฯ ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) สุรชาติ บำรุงสุข : การปฏิรูปภาคความมั่นคงกบัแนวคิด SSR แนะใช9หลัก ปชต.ควบคุม, ๒) หมอสุ

ภัทรปูดรฐับาลมุบมิบ แปรรปู การไฟฟ�าใต9 ข9องใจต้ังบริษัทเปxดทางเอกชนถือหุ9นใหญ>, ๓) ดับไฟใต9ต9องทำอย>างไร, ๔) สองเดือนแรกรฐับาลมหาเธร+ ทำตามสัญญา 

เดินหน9ากวาดล9างเครอืข>ายเก>า, ๕) คอลัมน+: บทความพิเศษ: การลอบสงัหารผู9คนจังหวัดชายแดนใต9 คือความท9าทายในการก9าวข9ามความเกลียดชัง และ ๖) คอลัมน+: 

บทความพิเศษ: ปลดฮิญาบ: รัฐไทยอันตรายใต9เงื้อมมอืกลุ>มสุดโต>ง 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยSสิน 

 
ในช>วงวันที่ ๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑ ข>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน มีความถ่ีเพิ่มข้ึน ร9อยละ ๖๓ (๒๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๙ - ๑๕ มิ.ย. ๖๑) ๓๖ ข>าว ใน

สัปดาห+น้ี) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ  เพิ่มข้ึน  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๕๔ (๑๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๙ - ๑๕ มิ.ย. ๖๑) ๕ ข>าว ในสัปดาห+

น้ี) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) Bombs timers found in pickup after chase in far South, ๒) ผู9คิดต>าง ๓ คนเข9าร>วม

โครงการพาคนกลับบ9าน, ๓) นราธิวาส-แม>ทัพภาค ๔ นำแนวร>วมโจรใต9ข้ึนเขากาหลงยึดระบิด ๘๐ กก.ซุกในปYา, ๔) ผู9คิดต>าง ๓ คนเข9าร>วมโครงการพาคนกลับบ9าน, ๕) 

ปbตตานี-ปxดล9อมบ9านยิงปะทะสมาชิกก>อเหตุรุนแรง วิสามญัดับ ๑ ศพ, ๖) เตรียมกำลัง ตร.ครึ่งหมื่นคุมชายแดนใต9หลังทยอยเลิก พ.ร.ก., ๗) แม>ทัพภาค ๔ นำมือวางบึม้ 

ข้ึนเขากาหลงยึดถังแก�สระเบิดแสดงเครื่อง ๑ ลกู, ๘) บกุจบัโต�ะบอลสุไหงปาดี สาวรบัโพยอ9างส>งให9เฮียต้ัมหาดใหญ>, ๙) ทหารจบัตาย! วิสามัญโจรใต9 ๑ ศพ เหมิยิงปdนคาร+
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บินเปxดทางหนี, ๑๐) จับหนุ>มขนระเบิด ๔๑ ลูกคาด>าน ผ>านได9ไม>รู9อะไรจะเกิดข้ึน!, ๑๑) ผบช.ภ.๙ เผยระเบิดที่ยึดได9ตากใบคนร9ายเคยนำมาใช9ก>อเหตุแล9ว ๘๓ ลกู, ๑๒) 

คุมเข9มเมืองเบตง! คนร9ายวางแผนจ>อบึม้หลายจุดครัง้ใหญ>, ๑๓) ผวาระเบิดลามใต9! บิ๊กป�อมสั่งสแกน ๓ จังหวัดชายแดน ล>าไปบ+บอมบ+ และ ๑๔) กอ.รมนภาค ๔ แถลง

ตรวจยึดระเบิดในพื้นที ่อ.ตากใบ - คดีลอบวางระเบิดที่ปbตตานี ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) สถานการณ+การก>อการร9ายในช>วงเดือน “รอมฎอน” หนักกว>าทกุป\ และ ๒) การ

ระบาดของเหล9าเถ่ือน และ บุหรี่เถ่ือนในจังหวัดภาคใต9ตอนล>าง 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑ ข>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๑๑ (๒๖ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๙ - ๑๕ มิ.ย. ๖๑) ๒๓ ข>าวใน สัปดาห+น้ี ) ในมิติ

ของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกจิฯ มีความถ่ีคงที่ (๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๙ - ๑๕ มิ.ย. ๖๑) ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี ) ในมิติ

ของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) คอลัมน+: แบรนด+ดัง ประจำถ่ิน: บูดูสายบรุีเสน>ห+วิถีมลายู, ๒) คอลัมน+: สกู�ปหน9า ๑ เดลินิวส+: 

ตลาดจีนนิยมมาก! วัตถุดิบภาคใต9โอกาสไทยในครัวโลก, ๓) ชาวยะลาแห>เกบ็เมล็ดทเุรียนขายสร9างรายได9, ๔) SKE อัดก�าซโต-บุ�กกำไรพิเศษลุยลงทุน โรงไฟฟ�าชีวภาพ, ๕) 

เคาะนำร>องโซลาร+ลอยน้ำ ๕ เข่ือน, ๖) ธพว.ติดป\กธุรกิจยางพารา สร9างมลูค>าเพิม่ด9วยนวัตกรรม, ๗) ปbตตานีจัดแสดงสนิค9า-วัฒนธรรม และ ๘) ททท.ยกระดับท>องเที่ยว

ชุมชนเมืองรอง ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ราคายางทรุด! เหตุเกง็ราคาตลาดล>วงหน9า”ตลาดเซี่ยงไฮ9”  
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 ๓.๖ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๑๖ – ๒๒ มิ.ย. ๖๑ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสทิธิมนุษยชน ได9แก> นิติรัฐที่พังทลาย: รายงาน ๔ ป\ สิทธิมนุษยชนภายใต9 คสช. และผลพวงรัฐประหาร 

ต>อสังคมไทย   

 ๓.๗ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันที่ ๑๖ – ๒๒ มิ.ย. ๖๑ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารงุขวัญกําลงัพล ได9แก> ๑) พลทหารคลัง่ยาบ9าคว9าปdนยิงเพื่อนบาดเจบ็ ไม>สะใจคว9ามีดพร9าไล>ฟbน

จนถึง รพ. และ ๒) ทหารเกณฑ+คลัง่! เมายาบ9าคว9าปdนยิงเพือ่น-ไล>ฟbนถึง รพ. 

 ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปuญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๑๖ – ๒๒ มิ.ย. ๖๑ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปbญหา จชต. 

 ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช>วงวันที่ ๑๖ – ๒๒ มิ.ย. ๖๑ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส2งผลกระทบต2อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต2อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส2งผลกระทบต2อการรับรู* 

 
 

 

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

สิทธิมนษุยชน 

เหตรุ้ายรายวนั 

การบํารุงขวญักําลงัพล 

การเยียวยา 

การพดูคยุเพืAอสนัติ 

การเมือง 

การศกึษา 

กีฬา 

การรักษาความปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สิน 

การช่วยเหลือประชาชน 

การยกระดบัคณุภาพชีวิต 

วฒันธรรม และวิถีชีวิต 

การบงัคบัใช้กฏหมาย 

เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ 

ยาเสพติด 

กระบวนการยติุธรรม 

ความร่วมมือของภาคประชาชน 
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ประเด็นข2าวเชิงลบ 

๑. สิทธมินุษยชน นิติรัฐที่พังทลาย: รายงาน 4 ป\ สิทธิมนุษยชนภายใต9 คสช. และผลพวงรัฐประหารต>อสงัคมไทย 1  

๒. เหตุร*ายรายวัน ๑) คนร9ายยิงอาสาสมัครทหารพรานปbตตานีได9รับบาดเจ็บสาหสั  และ  ๒) คอลัมน+: ข>าวสดทั่วไทย: ปbตตานี-ยิงกราดใส>บ9าน  

๓. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) พลทหารคลั่งยาบ9าคว9าปdนยิงเพื่อนบาดจบ็ไม>สะใจคว9ามีดพร9าไล>ฟbนจนถึง รพ.  และ  ๒) ทหารเกณฑ+คลัง่! เมายาบ9าคว9าปdนยิงเพื่อน-ไล>ฟbน

ถึงรพ.  

๔. การเยียวยา รายอน้ีไม>มีพ>อ...อกีหน่ึงวิกฤติสังคมที่ปลายด9ามขวาน  

๕. การพูดคุยเพ่ือสันติ ๑) อ>านท>าที "มารา ปาตานี" คลี่ปม "พื้นที่ปลอดภัยอำเภอแรก" ?  และ  ๒) จบัตา ยุทธศาสตร+ 2 ป\ บีอาร+เอ็น กับการ ดับไฟใต9 ของกอ.รมน.ภาค

4  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. ความร2วมมือของภาคประชาชน ๑) คอลัมน+: ทางคนทางข>าว: ทะเบียนสวย, ๒) คอลัมน+: จับกระแสภูมิภาค: ผู9ว>าฯร>วมบรจิาคโลหิต  และ  ๓) ครูพลาม ว่ิงล>ามโซ>ใส>

คอมแบตถึงเบตงแล9ว หวังเห็นคนไทยรักสามัคคีกัน,  

๒. กระบวนการยุติธรรม ๑) ภาพข>าว: บึ้มเอทเีอ็ม  และ  ๒) คุม 4 มือระเบิดตู9เอทีเอม็ที่ปbตตานีทำแผน จ>อออกหมายจับเพิ่ม 4 คน,  

๓. ยาเสพติด ๑) ฉีกย้ิม-ชูสองน้ิว วัยรุ>นค9ายากับท>าทีมีความสุขหลังถูกตำรวจจับกมุ, ๒) หนีทันที!นักค9ายาบ9าทิ้งภรรยาสาวให9รบัผิดคนเดียว, ๓) คอลัมน+: ข>าวสั้น: รวบ3

ผู9ต9องหารบัจ9างเดินยา, ๔) คอลัมน+: ข>าวสดทั่วไทย: สงขลา-จับยา, ๕) ตร.สงขลากวาดล9างเครือข>ายยานรกมูลค>ากว>า 35 ล9านได9ผู9ต9องหา 9 คนหนีอีก 2 คน  และ  ๖) ยึด

ทรัพย+ 4 ล. สาวอ9างเบื้องสงู-อายัดอีก 98 ล.ท9าวสบุัน เตียสริ,ิ  

๔. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) คอลัมน+: แบรนด+ดัง ประจำถ่ิน: บูดูสายบุรเีสน>ห+วิถีมลายู, ๒) คอลัมน+: สกู�ปหน9า1เดลินิวส+: ตลาดจีนนิยมมาก! วัตถุดิบภาคใต9

โอกาสไทยในครัวโลก, ๓) ดีป�าเดินสายติวเข9มดิจทิัลให9เอสเอ็มอ,ี ๔) แห>เที่ยวมสัยิดฉลองวันฮารรีายอ, ๕) ภาพข>าว: ฉลองคึกคัก, ๖) ชาวยะลาแห>เก็บเมล็ดทุเรียนขาย

สร9างรายได9, ๗) SKE อัดก�าซโต-บุ�กกำไรพเิศษลุยลงทุนโรงไฟฟ�าชีวภาพ, ๘) นำร>องขายหมอนทอง70ล9าน ภูเก็ตเปxดอะเมซิง่ทุเรียนคึกคัก! ดึงอาลีบาบาส>งตรงเจาะตลาด

จีน, ๙) นำร>องขายหมอนทอง70ล9าน ภูเก็ตเปxดอะเมซิง่ทุเรยีนคึกคัก! ดึงอาลบีาบาส>งตรงเจาะตลาดจีน, ๑๐) เคาะนำร>องโซลาร+ลอยน้ำ5เข่ือน, ๑๑) ธพว.ติดป\กธุรกิจ
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ยางพารา สร9างมลูค>าเพิม่ด9วยนวัตกรรม, ๑๒) คอลัมน+: ข>าวสั้น: ฮารรีายออิด้ิลฟxตรปีbตตานีคึกคัก, ๑๓) ปbตตานีจัดแสดงสินค9า-วัฒนธรรม, ๑๔) มาเลย+ชูมซุังคิงทุเรียนพรี

เมียม, ๑๕) ปbตตานีจัดแสดงสินค9า-วัฒนธรรม, ๑๖) มาเลย+ชูมุซังคิงทเุรียนพรเีมียม, ๑๗) สสก.5 สงขลา หนุนเกษตรกรบ9านบาเลาะ ต>อยอดองค+ความรู9 จากศูนย+ศึกษาฯ 

พิกุลทอง สร9างงาน สร9างรายได9ย่ังยืน, ๑๘) Top 5 สินค9า SIGNATURE คุณภาพสุดพรเีมียมในงาน OTOP 2018, ๑๙) ทุเรียนศรีสะเกษ อีกหน่ึงสินค9า GI ไทย, ๒๐) เทส

โก9 โลตัส รวมพลงัรัฐ ช>วยเกษตรกร รบัซื้อตรงกุ9งขาว 4 แสนกิโลขายทั่วไทย, ๒๑) คอลมัน+: บทบรรณาธิการ: ปbญหาท>าเรือไทยมีไม>พอใช9, ๒๒) ททท.ยกระดับท>องเที่ยว

ชุมชนเมืองรอง  และ  ๒๓) กยท. เจ9าภาพจัดเวทสีัมมนาระดับนานาชาติ ชู จัดการห>วงโซ>อปุทานยางพาราให9เกิดประสทิธิภาพ,  

๕. การบังคับใช*กฏหมาย ยกเลกิ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 7 อำเภอใน จังหวัดชายแดนภาคใต9  

๖. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลัมน+: รอบรั้วทั่วท9องถ่ินไทย, ๒) วสิษฐอดีตตำรวจราชสำนัก ร.9 ผมตายแล9วเกิดใหม> ประเทศไทยก็ยังต9องมสีถาบนักษัตริย+, ๓) ภาพ

ข>าว: ขอพรพระเจ9า, ๔) คอลัมน+: หน9าต>างงานศิลปy, ๕) คอลัมน+: เท>าฝาหอย: หอยเป«าฮือ้ปbทมคันธิน, ๖) คอลัมน+: กาลครั้งหน่ึง: เปxดรายงานข9าหลวงเทศาภิบาลมณฑล

นครศรีธรรมราช คนยากจนโดยมากแต>งตัวแลนุ>งห>มก็เลวทราม, ๗) ผ9าเปลี่ยนโลก, ๘) ภาพชีวิตที่ชายแดนใต9ในวันรายอ, ๙) เปxดข9อเสนอชาวพุทธชายแดนใต9 ขอส>งเสรมิ

สังคมพหุวัฒนธรรม, ๑๐) พุทธ-มสุลมิต9องสามัคคี สันติวิธีเอาชนะใจคนมุ>งร9าย...ดับไฟใต9ฉบับ"พระไพศาล", ๑๑) ครูนา ชีวิตไม>เคยท9อ !!, ๑๒) อ.สุไหงปาดีจัดกจิกรรม

ฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ+ต9อนรับวันฮารีรายอ, ๑๓) คนยากจนโดยมากแต>งตัวแลนุ>งห>มก็เลวทราม, ๑๔) คอลัมน+: รอบรั้วการศึกษา: จงเช่ือมั่นและศรัทธา...ก9าวสู>ฝbนนักวิจัย

อาหารอมีาน เปาะมือแยนักศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จพระนางเจ9าสิริกิต์ิฯ, ๑๕) คอลัมน+: ข>าวภูมิภาค: มุสลิมเบตงละหมาดวันฮารรีายออีด้ิลฟxตร,ี ๑๖) จุฬาราชมนตรี 

ได9ประกาศให9วันศุกร+ที่ 15 มิถุนายน 2561 เปtนวันตรุษอีด้ิลฟxตรี หรอืวันสิ้นสุดการถือศีลอด ประจำป\ฮิจเราะห+ศักราชที่ 1439 ขณะที่แม>ทัพภาคที่ 4 ส>งความปรารถนาดี

และอำนวยพรแด>พี่น9องชาวไทยมุสลิม, ๑๗) ททท. คัดเลอืก 15 ชุมชนเมืองรองร>วมโครงการยกระดับท>องเที่ยวชุมชน Village To The world season 2  และ  ๑๘) 

สปข.6 จัดอบรมผลิตหนังสั้น อัตลักษณ+ชายแดนใต9 ครั้งที่ 4 “ของดีบ9านฉัน” กระตุ9นรักษ+บ9านเกิด,  

๗. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ก.แรงงาน ลงใต9ลุยฝ³กอาชีพผู9มีรายได9น9อย, ๒) สคร.12สงขลาเตือนระวังเด็กเล็กปYวยโรค มือ เท9า ปาก ช>วงหน9าฝน, ๓) พลเอก ธีรชัย 

นาควานิช องคมนตรี ติดตาม เร>งรัด การดำเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเจ9าอยู>หัว, ๔) ภาพข>าว: ขับเคลื่อนงานวิจัยส>งเสริมการรวมกลุ>ม

อย>างย่ังยืน  และ  ๕) ก.แรงงาน ลงใต9 ฝ³กอาชีพผู9มีรายได9น9อย สุราษฎร+ กว>า 4 พันคน,  

๘. การช2วยเหลือประชาชน ๑) ช>วยเหลอืบรรเทาทกุข+ชาวนราธิวาส หลงัพายุถล>มบ9านพังต9นไม9โค>น, ๒) ปภ.เผย3วัน10จังหวัดใต9อ>วมฤทธ์ิวาตภัย, ๓) จัดจนท.เฝ�าระวัง

24ชม.! เร>งช>วยเหลือ1545หลังคาเรือนได9รับผลกระทบวาตภัย  และ  ๔) ผบ.พล พัฒนาที่ 3 ส>งมอบถนนสายบ9านธารมะลิ ถึงบ9านกระป«อง อำเภอเบตง จังหวัดยะลาตาม
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โครงการก>อสร9างและปรบัปรุงถนนชำรุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต9และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา ระยะที่ 2 ป\งบประมาณ 2561,  

๙. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยSสิน ๑) Bombs, timers found in pickup after chase in far South, ๒) ผู9คิดต>าง 3 คนเข9าร>วมโครงการพาคนกลับ

บ9าน, ๓) นราธิวาส-แม>ทัพภาค 4 นำแนวร>วมโจรใต9ข้ึนเขากาหลงยึดระบิด 80 กก.ซุกในปYา, ๔) ผู9คิดต>าง 3 คนเข9าร>วมโครงการพาคนกลบับ9าน, ๕) ปbตตานี-ปxดล9อมบ9าน

ยิงปะทะสมาชิกก>อเหตุรุนแรง วิสามญัดับ 1 ศพ, ๖) เตรียมกำลัง ตร.ครึ่งหมื่นคุมชายแดนใต9หลังทยอยเลิก พ.ร.ก., ๗) แม>ทัพภาค 4 นำมือวางบมึ ข้ึนเขากาหลงยึดถัง

แก�สระเบิดแสดงเครื่อง 1 ลกู, ๘) บุกจับโต�ะบอลสุไหงปาดี สาวรับโพยอ9างส>งให9เฮียต้ัมหาดใหญ>, ๙) ทหารจับตาย! วิสามัญโจรใต9 1 ศพ เหิมยิงปdนคาร+บนิเปxดทางหนี, 

๑๐) ทหารพรานปะทะโจรใต9 ขณะแฝงตัวมาหาภรรยาที่ อ.จะแนะ สุดท9ายหนีไปได9, ๑๑) จับหนุ>มขนระเบิด41ลูกคาด>าน ผ>านได9ไม>รู9อะไรจะเกิดข้ึน!, ๑๒) ทหารพราน

ปะทะเดือดโจรใต9 แฝงตัวเย่ียมเมียยิงสู9หนีตายข้ึนเขา, ๑๓) ผบช.ภ.9 เผยระเบิดที่ยึดได9ตากใบคนร9ายเคยนำมาใช9ก>อเหตุแล9ว 83 ลูก, ๑๔) คุมเข9มเมืองเบตง! คนร9าย

วางแผนจ>อบึ้มหลายจุดครั้งใหญ>, ๑๕) ผวาระเบิดลามใต9! บิก๊ป�อมสั่งสแกน 3 จังหวัดชายแดน ล>าไปบ+บอมบ+, ๑๖) กอ.รมนภาค4แถลงตรวจยึดระเบิดในพื้นที่อ.ตากใบ-คดี

ลอบวางระเบิดทีป่bตตานี, ๑๗) สมาคมค9ายาสูบไทยวอนอย>าข้ึนภาษี ชมสรรพสามิตปราบปรามบุหรี่เถ่ือน  และ  ๑๘) วิสามัญแกนนำโจรใต9ดับ1ทีป่bตตานี,  

๑๐. กีฬา ๑) สมยศสะกิดรัฐบาลเตรียมสนามลุ9นเจ9าภาพบอลโลก, ๒) ปxง́ไอเดีย! ‘สมยศ’ เสนอแผนผุดสนามมาตรฐาน รับศึกระดับโลก, ๓) นักกีฬารุ>นจิ๋วกว>า400ชีวิต

ร>วมโชว+ทักษะ ประลองกีฬาเครอืข>ายสสส.ครั้งที่1จ.ชลบุร,ี ๔) 6เครือข>ายร>วมกีฬา 3 ส.เกมส+ครัง้ที่ 1 กว>า 400 ชีวิตโชว+ทักษะและศักยภาพ  และ  ๕) ทีมยช.3 จ.ชายแดน

ใต9บุกเมอืงกรุงหาเกมอุ>นก>อนร>วมศึกโกเธีย คัพ,  

๑๑. การศึกษา ๑) ศธ.ลั่นล9างบางขรก.โกงมื้อเที่ยงเด็ก, ๒) สื่อสร9างสรรค+สร9างสุขภาวะที่รร.บ9านบาลูกายาองิเรียนรู9ภาษาไทยอย>างมีความสุขสนุกคิด-สนุกเขียน-สนุกอ>าน, 

๓) ปฏิรูปการศึกษา 6 ด9าน รปูธรรมความสำเร็จ การพฒันาศักยภาพกำลังคนของประเทศ, ๔) 3 ป\แห>งการพัฒนาการศึกษาชายแดนใต9  เกิดผลสัมฤทธ์ิ เปtนรปูธรรม 

นำไปสู>ความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน, ๕) กระทรวงศึกษาธิการ(ส>วนหน9า) เดินหน9าสร9างการรับรู9การดำเนินงานของหน>วยงานในสังกัด ออกหน>วยบริการเคลื่อนที่ “โชว+ ช9อป ชิม 

ช>วย” โครงการศึกษาธิการ (ส>วนหน9า) เคลื่อนที่ จงัหวัดยะลา ครั้งที่ 3, ๖) ผู9ช>วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรลีงพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต9ประชุมเชิงปฏิบัติการ

จัดทำแผนพฒันาการศึกษาเอกชนเพื่อส>งเสริมความมั่นคงของชาติประจำป\งบประมาณ 2561 ถึง 2562  และ  ๗) ศึกษาธิการจังหวัดยะลา จัดกจิกรรมการประกวด

ระเบียบแถวลูกเสอื เนตรนารี ในโครงการส>งเสรมิระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำป\ 2561,  

๑๒. การเมือง ๑) ส>องนัยทางการเมือง ผ>านเสื้อผ9า บิก๊ตู>๒) กกต.เผยยอดสมัครผู9ตรวจการเลอืกต้ัง2,691คน, ๓) บิ๊กป�อม เผย30พรรคตอบรับร>วมหารือ, ๔) บิ๊กป�อม ถก 
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คปต. รับทราบแผนจัดอัตรากำลัง นปพ.-ตชด., ๕) รอง นรม. พล.อ.ประวิตรฯ เปtนประธานการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก9ไขปbญหา จงัหวัดชายแดนภาคใต9 

(คปต.) ครั้งที่ 3/2561, ๖) ภาพข>าว: แวดวงคนสู9คน: ออกบวช  และ  ๗) คมนาคมเห็นด9วยศึกษาขุดคลองไทย จ>อชงสำนักนายกฯ 
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต2อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต2อสถานการณS จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพิ่มข้ึน จากสัปดาห+ที่แล9ว (๙ - ๑๕ 

ม.ิย. ๖๑) ร9อยละ ๖๓ (๑.๓๔ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๑๖ - ๒๒ ม.ิย. ๖๑) ๒.๑๙ ในสัปดาห+น้ี ) ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน 
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต2างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๑๖ – ๒๒ ม.ิย. ๖๑ 

       การจับกุมคนร9ายพร9อมระเบิดแสวงเครือ่งแบบท>อเหลก็ หรือ ไปปyบอมส+จำนวน ๔๑ ลูก ขณะลำเลียงด9วยรถปxกอพับนเส9นทาง อ.ตากใบ - อ.ย่ีงอ จ.นราธิวาส เมื่อ

วันที่ ๒๑ ม.ิย. ซึ่งเจ9าหน9าที่ตำรวจต้ังสมมติฐานว>าน>าจะผลิต และลักลอบนำเข9าจากประเทศเพื่อนบ9าน เปtนประเด็นเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9ที่สื่อมวลชนมาเลเซีย

นำเสนอมากทีสุ่ด ตามมาด9วยประเด็นเหตุการณ+สังหารหมู> ๕ ศพ ที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา เมื่อ ๒ สัปดาห+ที่แล9ว สำนักข>าว Bernama ของทางการมาเลเซียต้ังข9อสงัเกต

วิธีการสังหารทีโ่หดร9ายทารณุว>าเปtนวิธีการแบบมาเฟ\ย จึงอาจเปtนไปได9ว>าแรงจงูใจการก>ออาชญากรรมเกี่ยวข9องกบัขบวนการค9ายาเสพติดซึ่งเปtนหน่ึงในสาเหตุของการก>อ

เหตุรุนแรงในพื้นที ่จชต. ในช>วง ๑๔ ป\ เปtนเหตุให9มผีู9เสียชีวิตราว ๗ พันคน 

       พลเอกทวีป เนตรนิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห>งชาติ บอกว>า รัฐบาลไทยรอฟbงท>าทีของรัฐบาลมาเลเซียภายใต9การนำของนายแพทย+มาเธร+ โมฮัมหมัดว>าจะมี

นโยบายเกี่ยวกบัการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต9อย>างไร จะมกีารเปลี่ยนหัวหน9าสำนักงานอำนวยความสะดวกการจัดการพูดคุยฯคือ ดาโต�ะสรี อาหมัด ซมัซามีน 

ฮาชิม หรือไม>  

      คำให9สัมภาษณ+ของรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรมนุษย+มาเลเซียเมื่อวันศุกร+ที่ ๒๒ ม.ิย. ระบุว>า รัฐบาลมาเลเซียจะห9ามไม>ให9คนต>างชาติทำงานเปtนกุ�กหรือพ>อครัวแม>

ครัวในร9านอาหารต้ังแต>ต9นป\ ๒๕๖๒ ทำให9ผู9ประกอบการร9านอาหารออกมาแสดงท>าทีคัดค9านมาตรการน้ี และผู9ประกอบการบางคนเรียกร9องรัฐบาลให9มีมาตรการผ>อนปรน

ให9พ>อครัวแม>ครัวคนไทย และอินโดนีเซียทำงานในมาเลเซียต>อไป 
 
๕.๑ benarnews.org สำนักข>าวออนไลน+ที่ได9การสนับสนุนเงินทุนดำเนินงานจากรัฐบาลสหรัฐ รายงานว>า ตำรวจทางหลวงนราธิวาสได9จบักุมคนร9ายสมาชิกกลุ>มผู9ก>อความ

ไม>สงบในจชต.พร9อมระเบิดไปปyบอมส+และอุปกรณ+ประกอบระเบิดแสวงเครื่องขณะลำเลียงด9วยรถยนต+ปxกอัพจากชายแดนมาเลเซียเข9าไปยังอำเภอช้ันในของจังหวัด

นราธิวาส  

คนขับรถปxกอพัช่ือซานุซี ยาแต ให9ปากคำกบัตำรวจว>ารับระเบิดไปปyบอมส+มาจากอ.สุไหงโกลกนำไปส>งทีอำเภอย่ีงอ จ.นราธิวาส แต>ถูกตำรวจทางหลวงจับกุมได9ขณะอยู9บน

เส9นทางอ.ตากใบ ส>วยคนร9ายอีกคนหลบหนีไปได9 

พล.ต.ต.มนัส ศึกษมัต ผู9บังคับการตำรวจภูธรจ.นราธิวาส บอกว>า ระเบิดแสวงเครื่งอที่ถูกจบักุมได9มกีารลำเลียงมาจากประเทศเพื่อนบ9านเพือ่ก>อเหตุรุนแรงในพื้นที่จชต. 

ของกลางที่ตำรวจยึดจากรถปxกอัพของคนร9ายประกอบด9วยระเบิดไปปyบอมส+ ๔๑ ลูก อุปกรณ+ต้ังแวลา วิทยุสื่อสารและอุปกรณ+อื่นๆ 
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(Highway police in Thailand’s Deep South on Thursday arrested a suspected insurgent who was attempting to smuggle dozens of homemade 

bombs from a town along the Malaysian border to inner areas of Narathiwat province, officials said. 

Zanuzi Yatae was driving a bomb-laden pickup truck from Sungai Kolok town to Yi-ngor, a district in Narathiwat, before encountering a police 

checkpoint and getting arrested, according to the provincial police chief. An alleged accomplice escaped. 

“These improvised explosive devices were trucked from a neighboring country by the insurgents for attacks on targets in the Deep South,” said 

Maj. Manas Sikasamat, who oversees the Narathiwat provincial police bureau. 

Police found 41 explosive devices made from metal tubes and timing devices, along with walkie-talkies and other devices.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/english/news/thai/bomb-suspect-06212018154548.html 

 

๕.๑.๑ สำนักข>าว bernama ของทางการมาเลเซียและmalaymailonline พาดหัว “Bombs recovered in Thailand made in Malaysia” ระเบิดที่ถูกจับกุมใน

ประเทศไทยมีแหล>งผลิตในประเทศมาเลเซีย” โดยอ9างคำให9สัมภาษณ+ของพล.ต.ต.มนัส ศึกษสมัต ผบก.ภ.จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ ๒๒ มิย.บอกว>า ระเบิดไปปyบอมส+ที่จบักุมได9 

๔๑ ลูกนำเข9ามาจากประเทศมาเลเซีย เพื่อใช9ลอบทำร9ายเจ9าหน9าที่รัฐ อย>างไรก็ตามพล.ต.ต.มนัส ไม>ได9เปxดเผยหลักฐานที่ระบุระเบิดนำเข9ามาเลเซีย ขณะเดียวกันแหล>งข>าว

อีกคนที่ไม>เปxดเผยตัวอ9างว>า ท>อเหล็กที่ใช9ประกอบระเบิดเปtนชนิดที่ไม>พบว>ามีการผลิตและจำหน>ายในประเทศไทย  

เจ9าหน9าที่หน>วยเก็บกู9วัตถุระเบิดที่ปฏิบัติงานตรวจสอบไปปyบอมส+ที่ถูกจับกมุเปxดเผยว>า ไปปyบอมส+ ๔๑ ลูกอยู>ในสภาพพร9อมใช9งาน 
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Bernama รายงานว>า ภายหลังการจับกมุไปปyบอมส+ที่นราธิวาส พลเอกประวิตร วงษ+สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรฝีYายความมั่นคงได9สัง่การให9เจ9าหน9าทีส่บืสวนสอบสวน

ขยายผลไปให9ถึงตัวผู9บงการ รวมทัง้ให9ติดตามจับกมุคนร9ายอีกหน่ึงคนที่หลบหนีไปได9 

ท>าทีของพลเอกประวิตร เกิดข้ึนภายหลังเจ9าหน9าที่ความมั่นคงในพื้นที่จชต.เพิ่มระดับการปฏิบัติการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ทันทีที่ตำรวจทางหลวงจบักมุระเบิด

แสวงเครือ่งแบบไปปyบอมส+ ๔๑ ลูกเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มิย. 

(Security forces in southern Thailand have been instructed to intensify investigations over the seizure of 41 home-made bombs from a pickup 

truck in Narathiwat yesterday as a police officer in the restive province claimed the improvised explosive devices were made in Malaysia. 

Deputy Prime Minister and Defence Minister Gen Prawit Wongsuwan wants the authorities to identify the culprits behind the bombs. 

"They (the authorities) need to find out who was responsible for bringing the bombs. They need to investigate more," he said to reporters 

today, adding that officers were also instructed to hunt and arrest a suspect who evaded arrest by fleeing into some jungle. 

His statement came as Thai security forces in the southern provinces stepped up surveillance following the seizure of the bombs. 

Meanwhile, Narathiwat Police chief Maj Gen Manas Sikamat was quoted as telling the local media today that the bombs were made in 

neighbouring Malaysia and were intended to harm security officers. 

He, however, did not provide any evidence to back his claim about the origin of the bombs although an unidentified Thai officer quoted by the 

local media claimed the PVC pipes used for the bombs were not available in Thailand. 
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At 11.45am (local time) yesterday, officers manning a checkpoint in Kampung Saring in the Takbai district in Narathiwat stopped a pickup truck 

and arrested a 39-year-old man at the wheel. 

The truck, from Sungai Golok near the Thai-Malaysian border, was heading to the Ranget district in Narathiwat. 

Upon inspection, the officers found the 41 bombs hidden under a thick blanket at the back of the vehicle along with other equipment 

including timer and communication devices suspected to be used for detonating the explosives. 

According to the Explosive, Ordnance and Disposal (EOD) officers at the scene, the bombs were ready to be used at any time.) 

ที่มาข9อมลู ; http://bernama.com/en/news.php?id=1473844 

https://www.malaymail.com/s/1644547/thai-authorities-homemade-bombs-likely-from-malaysia 

 

 

๕.๒ สำนักข>าว bernama รายงานเมื่อวันที่ ๒๐ มิย. ว>า เจ9าหน9าที่ทหารวิสามัญฆาตกรรมนายสุไลมาน มูฮัมหมัด หรือ “เปาะซ”ู อายุ ๓๗ ป\ เสียชีวิตทีบ่9านในอำเภอ

กะพ9อ จ.ปbตตานี หลงัจากนายสุไลมานใช9อาวุธปdนยิงใส>เจ9าหน9าที่เพือ่เปxดทางหลบหนี เจ9าหน9าที่จงึยิงตอบโต9เปtนเหตุให9นายสุไลมานถูกกระสุนปdนเสียชีวิต 

ก>อนเกิดเหตุยิงปะทะ เจ9าหน9าที่ทหารได9เชิญผู9นำท9องถ่ินมาช>วยเจรจาเกลี้ยกล>อมนายสุไลมานให9มอบตัว แต>ไม>ประสบความสำเรจ็ 

 

Thailand security forces shot dead a member of an armed group during a shootout at a house in Kapo district early today. 

Sulaiman Muhamad, 37, alias 'Pak Su' died on the spot in the 10 minute incident about 4am at Kampung Karubi. 
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A shotgun was found next to the dead man who was from Resak, Narathiwat. 

Head of the 44th Ranger Company, Colonel Phumipat Boonreangkhao said the man was killed when he refused to heed to a call to surrender 

and attempted to escape. 

He said the security forces had earlier urged local leaders to convince Sulaiman to surrender but in vain..... 

 

ที่มาข9อมลู ; http://bernama.com/en/news.php?id=1473231 

 

๕.๓ สำนักข>าว bernama รายงานเมื่อวันที่ ๒๑ มิย. ระบุว>า เหตุรุนแรงในพื้นทีจ่ชต.นับต้ังแต>ป\ ๒๕๔๗ ซึ่งมผีู9เสียชีวิตราว ๗ พันคน ในจำนวนน้ีมีผู9เสียชีวิตอันเน่ืองมาจาก

ความขัดแย9งการค9ายาเสพติดรวมอยู>ด9วย แต>ไม>ได9ถูกพูดถึงมากนักและส>วนใหญ>ถูกเช่ือมโยงกับกลุ>มผู9ก>อความไม>สงบ 

Bernama ต้ังข9อสังเกตุเกี่ยวกับเหตุการณ+สงัหารหมู> ๕ ศพ ทีอ่.บันนังสตา จ.ยะลา เมื่อเร็วๆน้ีว>า พฤติการณ+ของคนร9ายที่ใช9วิธีสังหารที่เหี้ยมโหดเฉกเช>นพฤติการณ+ของมา

เฟ\ย น>าจะมสีาเหตุเกี่ยวข9องกับขบวนการค9ายาเสพติด 

สำนักข>าวทางการมาเลเซียได9สอบถามพล.ต.ต.ดาวลอย เหมอืนเดช รองผู9บญัชาการตำรวจภูธร ภาค ๙ ถึงความคืบหน9าการสบืสวนสอบสวน ได9รับคำตอบสั้นว>า “อยู>

ระหว>างการสอบสวน และยังไม>สามารถระบุสาเหตุหรือแรงจูงใจในการก>อเหตุเหี้ยมโหดที่อ.บันนังสตา ได9ในขณะน้ี” 

(About 7,000 people have died in the armed conflict in southern Thailand since 2004, but the provinces which share a long common border 

with northern Malaysia also face an equally severe drug crisis. 

Violence related to drugs has claimed many victims in the southern provinces but the worsening narcotics problem remains just a sideshow to 

the whole armed conflict in the deep south. 

One particular drug-related incident in Yala's Bannang Setar district last week, however, caught media attention due to the extremely violent 

nature of the crime which saw five men, aged between 25 and 39, gunned down Mafia-style. 

"In the 1 am incident, the victims, probably tired after a day of fasting, were resting when unidentified attackers who came on motorcycles 
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stormed the house, stabbed them in the mouth and back and shot them dead with M16 rifles and shotguns." 

 

"We are still investigating the incident," was the immediate response from Maj Gen Daoloi Meundech when asked by Bernama recently about 

the brutal execution-style slayings which shocked the tightly-knit Malay-Muslim community days before they were to celebrate Aidilfitri. 

 

The Police Region 9 deputy chief declined to reveal the motive behind the brutal slayings despite investigators, including the deputy 

spokesman for the national police, blaming the conflict in the burgeoning drug trade as the reason behind the gruesome killings.....) 

ที่มาข9อมลู ;http://bernama.com/en/news.php?id=1473426 

 

 

 

 

๕.๔ สำนักข>าว bernama รายงานอ9างคำให9สมัภาษณ+ของพลเอกทวีป เนตรนิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห>งชาติ พูดถึงกระบวนการพูดคุยสันติสุขจงัหวัดชายแดน

ภาคใต9ว>า ขณะน้ีรัฐบาลไทยกำลังรอดูท>าทีของรฐับาลชุดใหม>ของมาเลเซียภายใต9การนำของนายแพทย+มหาเธร+ โมฮัมหมัด ว>าจะมีนโยบายอย>างไร โดยเฉพาะดาโต�ะสรี 

โมฮัมหมัด ซัมซามีน ฮัชชิม หัวหน9าสำนักงานอำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยฯ จะได9รบัมอบหมายจากรัฐบาลนายแพทย+มหาเธร+ให9ปฏิบัติหน9าที่ต>อหรือไม> 

 

(Thailand says it will  wait for a decision by the new Malaysian Government regarding the future of the peace process over the southern 

insurgency following the defeat of the Barisan Nasional administration in last month's 14th General Election. 
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"We have to wait for the confirmation whether the facilitator (of the peace talks) will be the same or if Malaysia will continue with the policy 

(on the southern Thailand peace process)," said its National Security Council (NSC) secretary-general Gen Wanlop Raksanor here on Monday 

(June 18). 

Thailand will also have to see if Malaysia retained Datuk Seri Ahmad Zamzamin Hashim as the facilitator for the peace talks, he said.   

Bangkok, according to Wanlop, wants to continue with the peace talks. ) 

 

ที่มาข9อมลู ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/06/18/thailand-says-future-of-peace-talks-on-southern-insurgency--depends-on-new-

malaysian-government/ 

http://bernama.com/en/news.php?id=1472817 

 

 

 

๕.๕ สื่อมาเลเซียรายงานเมื่อวันที่ ๒๒ มิย.ว>า เอ็ม กุลาเสการัน รัฐมนตรีกระทรวงทรพัยากรมนุษย+มาเลเซียให9สัมภาษณ+ bernama news channel ระบุว>า รัฐบาล

มาเลเซียมีนโยบายห9าไม>ให9คนต>างชาติประกอบอาชีพพ>อครวัแม>ครัวในร9านอาหารต้ังแต>วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เปtนต9นไป มาตรการน้ีทำให9เกิดเสียงคัดค9านจาก

ผู9ประกอบการ 

ประธานสมาพันธ+ร9านอาหารแผงลอยมาเลเซีย อาชีพพ>อครวัแม>ครัวเปtนอาชีพที่ต9องอาศัยทักษะประสบการณ+เพื่อรักษามาตรฐานร9านอาหาร ดังน้ันจึงจำเปtนต9องจ9าง

ชาวต>างชาติ เพราะลำพังความรู9จากตำรากประกอบอาหารไม>เพียงพอทีจ่ะปรุงอาหารให9อร>อย 

ขณะเดียวกันโฮ ลี ผู9ประกอบการร9านอาหารอีกคนอบอกว>า มีความจำเปtนต9องจ9างพ>อครัวแม>ครัวต>างชาติเพื่อรกัษามาตรฐานรสชาติอาหาร พร9อมทั้งเสนอให9รัฐบาล

มาเลเซียมีมาตรการผ>อนปรนให9กับกบัพ>อครัวแม>ครัวจากประเทศไทยและอิโดนีเซีย 
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(Human Resources Minister M. Kulasegaran told the Bernama News Channel in an exclusive interview released today that the government only 

wants local cooks and that local food operators must get rid of their foreign cooks by December 31. 

Federation of Malaysian Hawkers Association president Datuk Lee Teong Chwee said both cooking and training a chef is not something that can 

be achieved from just reading instructions from recipe books. 

“Cooking is something you need to experience. Some restaurants have standards to maintain, they would need Michelin star chefs, so you 

cannot be rejecting a world-class cook just because he is from a different country,” he said. 

Like Ho, Lee said there were restaurants serving specialised cuisine that needed expert cooks hired from abroad to maintain their taste and 

standards as advertised. 

He suggested the government provide some leeway in such cases with neighbouring countries such as Thailand and Indonesia. 

As with the other F&B industry players, Lee said the January deadline is near impossible to achieve. 

All of the representatives said two years would be sufficient notice for business owners if the government wants to have only local cooks.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.malaymail.com/s/1644594/hawkers-restaurateurs-in-uproar-over-new-policy-to-drop-foreign-cooks-by-ye 
 
 


