
 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

1 

บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๑๙ - ๒๕ พ.ค. ๖๑ พบว>า ข>าวเชิงบวกมีความถ่ี ลดลง ร9อยละ 

๓๓ เมื่อเทียบกบัสปัดาห+ที่แล9ว (๑๒ - ๑๘ พ.ค. ๖๑) ในส>วนของข>าวเชิงลบมีความถ่ี เพิ่มข้ึน ร9อยละ ๓๑ เมื่อเทียบกับสัปดาห+ที่แล9ว (๑๒ - ๑๘ พ.ค. ๖๑) 

         ภาพข2าวสำคญัเชิงลบ ได*แก2  

๑. สิทธิมนุษยชน: เว็บไซด+ BBC ไทย ได9เผยแพร> ข>าว “ความสงบบนความหวาดกลัวของมสุลมิในจังหวัดชายแดนใต9” โดยมีสาระสำคัญว>า “แม9ความรุนแรงใน

จังหวัดชายแดนภาคใต9ลดลงในช>วง 4 ปb ของรัฐบาลทหาร แต>ความกลัวเจ9าหน9าทีร่ัฐในหมู>ชาวมสุลมิยังคงอยู> โดยเฉพาะข9อกล>าวหาเรื่องการซ9อมทรมาน ในขณะที่ทางการ

ปฏิเสธว>าไม>พบการกระทำเช>นน้ัน” 

๒. เทคโนโลยีในการแก*ไขปIญหา จชต.: จากการที ่เฮลิคอปเตอร+ AW 149 หมายเลข 49049 ซึ่งเปnนเฮลิคอปเตอร+รุ>นใหม> ล>าสุด ที่ประสบปoญหาทางเทคนิค ทำ

ให9สื่อมวลชนวิพากษ+วิจารณ+ย9อนหลงัไปถึงในเรื่อง GT 200 และเรือเหาะ ซึ่งเปnนเทคโนโลยีที่นำมาใช9ในพื้นที่ จชต. ในอดีตที่ผ>านมา 

๓. เหตุร*ายรายวัน: เหตุร9ายรายวันทีส่>งผลกระทบต>อการรับรู9เชิงลบค>อนข9างมาก ได9แก> เหตุการณ+การวางระเบิดตู9เอทีเอม็นับสบิจุดในพื้นที่ ๓ จชต. ซึ่งสื่อมวลชน

วิพากษ+วิจารณ+ว>า เปnนการแสดงออกให9เห็นถึงว>า ผกร. ยังคงมีอิทธิพลทีจ่ะดำเนินการใดๆ ในพื้นที่ จชต. 

๔. การบำรุงขวัญกำลงัพล: ตำรวจออกคำสั่งถอนช่ือออกจากคำสั่ง และเปลี่ยนแปลงตำแหน>งใหม> จาก รองสารวัตร ถึง รอง ผบ.หมู> 

๕. การเมือง: ยังคงมีการเคลื่อนไหวของกลุ>มประชาสังคมเรือ่งการต>อต9านการสร9างโรงไฟฟwาถ>านหิน  

๖. ประเด็นภัยแทรกซ*อนอ่ืนๆ : การระบาดของน้ำมันเถ่ือนในพื้นที่ จชต. 

๗. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต: กรณีอนุญาตนักเรียนมสุลิมสวมฮญิาบ ยังคงมีความเห็นต>าง ของชาวไทยพุทธในพื้นที ่

         ภาพข2าวสำคญัเชิงบวก ได*แก2  

๑. การเมือง: กระแสการดึงตัวอดีต สส.พรรคประชาธิปoตย+ ไปสังกัดพรรครวมพลังประชาชาติไทย 

๒. การเจรจาเพ่ือสันติ: การพูดคุยเพื่อสันติสุขยังคงดำเนินต>อไป เพียงแต>ในช>วงน้ี จำเปnนต9องรอทางรัฐบาลใหม>ของมาเลเซียต้ังทีมใหม> 

๓. การเยียวยา: แม>ทัพภาคที่ ๔ เย่ียมผู9ได9รบับาดเจ็บจากเหตุการณ+วางระเบิด และสั่งกำชับให9เพิม่มาตรการ รปภ.ฯ ให9มีความมั่นคงมากข้ึน 
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๔. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: การขับเคลื่อนเศรษฐกจิตามแนวทางสามเหลี่ยมเศรษฐกจิ “มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” ได9แก> ๑) จังหวัดยะลาเตรียมของบ ๔ พันล9าน 

ขยายถนน การเจาะอุโมงค+ และสนามบิน เช่ือมโยง ๓ จชต. และ ๒) ศอ.บต. ดึงนายทุนจีนลงนาม MOU กบั ม.สงขลา ต>อยอดผลิตภัณฑ+ยางพารา 

๕. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยZสิน: ๑) แม>ทัพภาคที่ ๔ รู9เบาะแสดผู9ก>อเหตุวางระเบิด และ สั่งปรับแผน รปภ. ให9มปีระสิทธิภาพมากข้ึน และ ๒) รัฐมนตรีช>วยว>าการ 

กระทรวงกลาโหม ประชุมติตตามสถานการณ+และการแก9ไขปoญหายาเสพติดในพื้นที ่

       จากสถานการณ+ข>าวดังที่กล>าวข9างต9น ส>งผลให9การรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง ร9อยละ ๕๙ เมื่อเทียบกบัสปัดาห+ที่แล9ว (๑๒-๑๘ พ.ค. ๖๑) 

        ในส2วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต2างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๑๙ – ๒๕ พ.ค. ๖๑ ดังน้ี 

         เหตุคนร9ายลอบวางระเบิดขนาดเลก็ใกล9ตู9เอทเีอ็มกว>า ๑๐ แห>งในสี่จงัหวัดชายแดนภาคใต9ช>วงค่ำวันอาทิตย+ที่ ๒๐ พฤษภาคม เปnนประเด็นเกี่ยวกบัจงัหวัดชายแดน

ภาคใต9ที่มีการรายงานในสื่อต>างประเทศมากทีสุ่ด ทั้งสำนักข>าวช้ันนำของโลกคือ Reuters สื่อมาเลเซีย และ benarnews สือ่ที่ได9รบัการสนับสนุนเงินทุนดำเนินงานจาก

รัฐบาลอเมรกิัน 

         อาบูฮาฟ�ซ อัลฮากิม โฆษกกลุ>มมาราปาตานีเผยแพร>บทความ”สันติภาพบนทางแยก”เปnนภาษาอังกฤษ และมลายู เผยแพร>ในเว็บไซต+ deepsouthwatch.org 

บรรยายถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในมาเลเซียหลงัการเลือกต้ังเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ว>า รัฐบาลใหม>ภายใต9การนำของนายแพทย+มหาเธร+ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรี 

เช่ือว>า จะมีการเปลี่ยนตัวผู9อำนวยการสำนักงานประสานงานและอำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยสันติสุข จชต. ดาโต�ะซัมซามิน ฮาชิม ซึ่งได9รับการแต>งต้ังโดยนาย

นาจิบ ราซัค อดีตนายกรัฐมนตร ีภายใต9ภาวะแวดล9อมเช>นน้ี โฆษกกลุ>มมาราปาตานี สรุปว>า สิ่งที่ต9องทำคือ “รอ” 

        การลักลอบขนสิง่ของผิดกฎหมายข9ามพรมแดนมาเลเซีย-ไทย เปnนประเด็นที่สื่อมาเลเซียให9ความสำคัญ มีรายงานการจบักุมสิ่งของผิดกฎหมายใกล9พรมแดนหลาย

ครั้ง เช>นการจับกุมใบกระท>อมนับร9อยกิโลกรมัซกุซ>อนใกล9ชายแดนไทยในรัฐเดดาห+ ขณะเดียวกันกม็ีรายงานว>า ช>วงเดือนรอมฎอนมีชาวมาเลเซียลกัลอบข9ามแม>น้ำโกลก

เข9ามาซื้อประทัด และดอกไม9ไฟ เพิ่มมากข้ึนเปnนจำนวนมากแม9ว>าประทัด และดอกไม9ไฟเปnนสิ่งของผิดกฎหมายทั้งในประเทศไทย และมาเลเซีย 
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๒. ผลการวิเคราะหZสารสนเทศด*านการประชาสมัพันธZ ประจำวันท่ี ๑๙ – ๒๕ พ.ค. ๖๑ 
 
 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข2าวเชิงบวก และประเด็นข2าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๑๙ - ๒๕ พ.ค. ๖๑ ข>าวเชิงบวก (เส9นทบึสีเขียว) มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๓๓ (๑๘๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๒ - ๑๘ พ.ค. ๖๑) ๑๒๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี) 

สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ลดลงในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกบั จชต. (เส9นทบึสีแดง) มีความถ่ี เพิ่มข้ึน ร9อยละ ๓๑ (๖๐ 

ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๒ - ๑๘ พ.ค. ๖๑) ๗๙ ข>าวในสัปดาห+น้ี) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน 
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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) 

2018-05-12 24 9 2.67 

2018-05-13 22 8 2.75 

2018-05-14 28 7 4 

2018-05-15 22 10 2.2 

2018-05-16 30 11 2.73 

2018-05-17 25 8 3.13 

2018-05-18 31 7 4.43 

 26 8.57 3.03 

2018-05-19 8 8 1 

2018-05-20 16 9 1.78 

2018-05-21 25 19 1.32 

2018-05-22 17 14 1.21 

2018-05-23 21 8 2.63 

2018-05-24 18 12 1.5 

2018-05-25 16 9 1.78 

 17.29 11.29 1.53 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ2งเล็ง ในช2วงวันท่ี ๑๙ – ๒๕ พ.ค. ๖๑ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช>วงวันที่ ๑๙ - ๒๕ พ.ค. ๖๑ ข>าวเชิงบวก มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๘๕ (๗ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๒ - ๑๘ พ.ค. ๖๑) ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี) สำหรับในมิติของ 

แนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ลดลงในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกับ จชต. ไม>มีข>าวเชิงลบในสัปดาห+น้ี จากทีม่ ี๖ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๒ - ๑๘ พ.ค. 

๖๑)สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ลดลง ไม>มีข>าวเชิงลบ ในสัปดาห+น้ี  ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> บิ๊กปwอม คาดรอ รัฐบาลมหาเธร+ 

ต้ังทีมพูดคุยใหม>ก>อน ถึงลุยกำหนดเซฟต้ีโซน  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๑๙ - ๒๕ พ.ค. ๖๑ ข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน มีความถ่ีเพิ่มข้ึน ร9อยละ ๖๐ (๑๕ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๒ - ๑๘ พ.ค. ๖๑) ๒๔ ข>าวในสัปดาห+น้ี) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึนภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) ป�วนใต9รับรอมฎอน คนร9ายวางระเบิด 

ตู9เอทเีอ็ม ๑๓ จุด ใน ๓ จว.ชายแดนใต9, ๒) โจรใต9วางบึมนราธิวาส ๒ อำเภอ ลอบยิงถล>มฐานทหารไร9เจ็บตาย และ ๓) นักวิเเคราะห+ช้ี เหตุร9ายภาคใต9พุ>งในช>วงรอมฎอน 

เพราะผู9ก>อการต9องการแสดงว>ายังมีอิทธิพล 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๑๙ - ๒๕ พ.ค. ๖๑ ข>าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๖๓ (๑๑ ข>าวในสปัดาห+ที่แล9ว (๑๒ - ๑๘ พ.ค. ๖๑) ๔ ข>าวใน 

สัปดาห+น้ี) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีความถีเพิม่ข้ึน ร9อยละ ๕๐ (๔ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๒ - ๑๘ พ.ค. ๖๑) ๖ ข>าวในสัปดาห+น้ี) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) รมช.กลาโหมตามติดปoญหาชายแดนใต9, ๒) บิก๊ปwอมถกแก9ปoญหาไฟใต9 กอ.รมน. 

ขอลดระดับ สุไหงโก-ลก จาก พรก.ฉุกเฉิน เปnน พรบ.มั่นคง และ ๓) สส.นราธิวาส อาจตัดสินใจทิ้งพรรคประชาธิปoตย+ ไปสังกัดพรรครวมพลงัประชาชาติไทยอีก ๒ ราย

ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) เรือเรนโบว+ วอร+รเิออร+เข9าร>วมขบวนเรือประมงพื้นบ9านในตือโละปาตานี ประกาศเจตนารมย+หยุดถ>านหิน และ ๒) จี้ยุติดำเนินคดีม็อบโรงไฟฟwาใต9 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยZสิน 

 
ในช>วงวันที่ ๑๙ - ๒๕ พ.ค. ๖๑ ข>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน มีความถ่ีเพิ่มข้ึน ร9อยละ ๕๗ (๒๘ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๒ - ๑๘ พ.ค. ๖๑) ๔๔ ข>าว 

ในสัปดาห+น้ี) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ  เพิ่มข้ึน ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีความถ่ีเพิ่มข้ึน ร9อยละ ๑๙ (๑๕ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๒ - ๑๘ พ.ค. ๖๑) ๑๘ ข>าว 

ในสัปดาห+น้ี) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ยึดป�นสงครามส>งพสัดุจากสงขลาไปชายแดนเชียงราย คาดเตรียมส>งต>อไป เพื่อน 

บ9าน, ๒) แม>ทัพภาค ๔ ลั่นรู9ตัว บึ้ม ๔ จว.ใต9 วงจรป�ดมัดทีส่งขลา บิก๊ปwอมช้ีไม>เกี่ยว รร.ศาสนา รปภ. เข9มย>าน ศก.ตู9เอทีเอ็ม, ๓) ตำรวจหาดใหญ>ทลาย แหล>งกบดาน 

แรงงานเถ่ือนเมียนมา, ๔) จนท.ตรวจเข9มหว่ันเกิดเหตุใต9ซ้ำ, ๕) วอนชุมชนปwองป�วนใต9รอมฎอน, ๗) มทภ.๔ สั่งปรบัแผนถอดหมวกกันน็อคทกุครั้งที่จอดรถ, ๑๐) ยะลา-

สอบโดรน, ๑๒) ผู9ว>าฯ ยะลา ตรวจที่เกิดเหตุบึมป�วนบันนังสตาและกาบัง, ๑๓) บิก๊แขก นำ ทหาร ตร. ศุลกากร จับน้ำมันเถ่ือน ทะลักชายแดนสงขลา, ๑๔) 
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โจรใต9ฮึดสู9ทหารพราน ยิงปะทะกลางป�า ระแงะ อส.ทพ.เจบ็ ๑ ราย, ๑๕) โฆษก กอ.รมน.ภาค ๔ ส>วนหน9า ยืนยัน แม>ทัพภาคที่ ๔ ไม>ได9ห9ามบินโดรนใน พื้นที่ 

จังหวัดชายแดนภาคใต9 ติงสื่อบางสำนักนำเสนอข9อมูลผิดพลาด อาจสร9างความเข9าใจผิดให9กบัประชาชน, ๑๗) OIC Strongly Condemns Armed Attack On Church 

In Chechnya, ๑๘) OIC Condemns Escalation of Terrorist Attacks in Afghanistan, ๒๑) รองโฆษก กอ.รมน.ภาค ๔ สน. แถลงขอความร>วมมอืประชาชน 

ถอดหมวกกันน็อกและเป�ดเบาะรถจักรยานยนต+ ทุกครัง้ทีจ่อด และ ๒๒) รฐัมนตรีช>วยว>าการกระทรวงกลาโหม ประชุมติตตามสถานการณ+ และการแก9ไขปoญหายาเสพติด 

ในพื้นที่ ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) ทหารตรวจยึดโดรนชาวบ9าน สงสัยเช่ือมโยงเหตุระเบิดฐานที่ยะลา, ๒) สื่อมาเลเซียตีข>าวจับรถบสัค9ามนุษย+ชาวโรฮิงยา-ปลายทาง 

ชายแดน ไทย-มาเลเซีย, ๓) ไขกลยุทธ+ป�วนใต9...ทำไมก>อเหตุได9ทั้งๆ ที่ด>านเต็มเมือง, และ ๕) ข>าวเตือนไร9ผล...โจรใต9ป�วน ๔ จว. ทำลายขวัญ-เศรษฐกิจ ยึดรอมฎอนเย9ย 

ฝbมือเจ9าหน9าที่รฐั 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๑๙ - ๒๕ พ.ค. ๖๑ ข>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๔๘ (๓๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๒ - ๑๘ พ.ค. ๖๑) ๑๗ ข>าวใน สัปดาห+น้ี ) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๑๙ (๕ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๒ - ๑๘ พ.ค. ๖๑) ๔ 

ข>าวในสัปดาห+น้ี ) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ทริปฮาลาล โอกาสทองธุรกจิท>องเที่ยว, ๒) ยะลา ชงของบฯ ๔ พันล9าน 

ขยายถนน-เจาะอุโมงค+-สนามบินเช่ือม ๓ จ.ใต9, ๓) ตลาดนัด อ.เบตง คึกคักเดือนรอมฏอน มุสลิมในพื้นที-่ชาวมาเลเซียแห>จับจ>าย และ ๔) 

ศอ.บต.ดึงนายทุนจีนลงนามMOUม.สงขลาวิจัยต>อยอดผลิตภัณฑ+ยางพารา ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) ผักชีพุ>งสงูถึงโลละ ๒๕๐ บาท ปชช.กระอักผักแห>ข้ึนราคาตามน้ำมัน-

ก�าซหงุต9ม และ ๒) ตุ�กตุ�กรับจ9างหาดใหญ>ร9องหน>วยงาน ควบคุมราคาน้ำมัน 
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 ๓.๖ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๑๙ – ๒๕ พ.ค. ๖๑ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสทิธิมนุษยชน ได9แก> ๔ ปbรัฐประหาร: ความสงบบนความหวาดกลัวของมสุลมิในจังหวัดชายแดนใต9  

 ๓.๗ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

              ในช>วงวันที่ ๑๙ – ๒๕ พ.ค. ๖๑ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารงุขวัญกําลงัพล ได9แก> ตำรวจออกคำสัง่ถอนช่ือออกจากคำสั่ง และเปลี่ยนแปลงตำแหน>งใหม> 

จาก รองสารวัตร ถึง รอง ผบ.หมู> 

         ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปIญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๑๙ – ๒๕ พ.ค. ๖๑ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปoญหา จชต. ได9แก> จาก GT200 เรือเหาะ บินขับไล> T-50TH มาถึง ฮ. AW 149  

 ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

              ในช>วงวันที่ ๑๙ – ๒๕ พ.ค. ๖๑ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบงัคับใช9กฎหมาย 
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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

อาชญากรรมในพื,นที/ 
สิทธิมนุษยชน 

เทคโนโลยใีนการแก้ไขปัญหา จชต. 
เหตุร้ายรายวนั 

การบํารุงขวญักาํลงัพล 
การเมือง 

วฒันธรรม และวถิชีีวติ 
การรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน 

กฬีา 
การยกระดบัคุณภาพชีวติ 

เศรษฐกจิ และการสร้างรายได้ 
การเยยีวยา 
การศึกษา 

การบังคบัใช้กฏหมาย 
การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ 

การช่วยเหลือประชาชน 
ยาเสพตดิ 

ความร่วมมือของภาคประชาชน 
การพูดคุยเพื/อสันต ิ
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ประเด็นข2าวเชิงลบ 

๑. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ได*แก2 ลกูเขยหัวร9อนไปรับภรรยาเจอพ>อตาขวางคว9าลูกซองยิงดับ,  

๒. สิทธมินุษยชน ได*แก2 4 ปbรัฐประหาร: ความสงบบนความหวาดกลัวของมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต9  

๓. เทคโนโลยีในการแก*ไขปIญหา จชต. ได*แก2 จาก GT200 เรือเหาะ บินขับไล> T-50TH มาถึง ฮ. AW 149  

๔. เหตุร*ายรายวัน ได*แก2 ๑) เกิดเหตุระเบิดหลายจุดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต9, ๒) ป�วนใต9รับรอมฎอน คนร9ายวางระเบิดตู9เอทีเอม็ 13 จุด ใน 3 จว.ชายแดนใต9, ๓) 

โจรใต9 วางบมึนราธิวาส 2 อำเภอ ลอบยิงถล>มฐานทหารไร9เจ็บตาย, ๔) บึม้ป�วน-ยิงก>อกวน-วางวัตถุต9องสงสยั 12 อำเภอ 3 จังหวัด!, ๕) เทียบเหตุบึม้เอทีเอม็ป�วนใต9 9 

ต.ค.56 ถึง 20 พ.ค.61, ๖) เกิดเหตุระเบิดใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต9  และ  ๗) นักวิเเคราะห+ช้ี เหตุร9ายภาคใต9พุ>งในช>วงรอมฎอน เพราะ 

ผู9ก>อการต9องการแสดงว>ายังมีอทิธิพล  

๕. การบำรุงขวัญกำลังพล ได*แก2 ออกคำสั่งถอนช่ือออกจากคำสั่ง และเปลี่ยนแปลงตำแหน>งใหม> จาก รองสารวัตร ถึง รอง ผบ.หมู> 

๖. การเมือง ได*แก2 ๑) FINAL COMMUNIQUE OF THE SEVENTH EXTRAORDINARY ISLAMIC SUMMIT CONFERENCE IN RESPONSE TO THE GRAVE 

DEVELOPMENTS IN THE STATE OF PALESTINE, ๒) เรอืเรนโบว+ วอร+รเิออร+เข9าร>วมขบวนเรือประมงพื้นบ9านในตือโละปาตานี ประกาศเจตนารมย+หยุดถ>านหิน  และ  

๓) จี้ยุติดำเนินคดีม็อบโรงไฟฟwาใต9  
 

ประเด็นเชิงบวก 

๑. การเจรจาเพ่ือสันติ ได*แก2 บิ๊กปwอม คาดรอ รฐับาลมหาเธร+ ต้ังทีมพูดคุยใหม>ก>อน ถึงลุยกำหนดเซฟต้ีโซน  

๓. ยาเสพติด ได*แก2 ๑) จับเครือข>ายกญัชาค>า12ล.  และ  ๒) ภาพข>าว: แก9ยาเสพติด,  

๕. การบังคับใช*กฎหมาย ได*แก2 ขยายประกาศพื้นที่ฉุกเฉินร9ายแรงชายแดนใต9อีก3เดือน  

๖. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทZ ได*แก2 นรต.69 เล>าย9อน 4 ปb นาทีร>มไม>กาง ร>างเพื่อนกระแทกพื้นดับ เก็บภาพฝoงใจ,  

๗. การศึกษา ได*แก2 ๑) มรภ.สงขลาติวครูตชด. ใช9เทคโนโลยีเสริมประสิทธิภาพการสอน, ๒) วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจดัสัมมนา เชิงปฏิบัติการทิศทางการพฒันาวิทยาลัย 

ชุมชนสู>ความเปnนเลิศ และ ๓) สพฐ.ต9อนรับนร.ใต9อบอุ>น พฒันาศักยภาพในรร.อุปถัมภ+   
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๘. การเยียวยา ได*แก2 ๑) แม>ทพัภาคที่ 4 เย่ียมเหย่ือบึมที่ปoตตานี ยันช>วยเหลือเต็มที่  และ  ๒) แม>ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นทีเ่ข9าเย่ียมผู9ได9รับบาดเจ็บ 

พร9อมสั่งกำชับเพิม่มาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยพื้นที่ ให9มีความมั่นคงมากข้ึน,  

๙. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ได*แก2 ๑) ทริปฮาลาล โอกาสทองธุรกจิท>องเที่ยว, ๒) ยะลา ชงของบฯ 4 พันล9าน ขยายถนน-เจาะอุโมงค+-สนามบินเช่ือม 3 จ.ใต9, ๓) 

ธุรกิจล>องแก>งพัทลุงโตกว>า70%รับนทท.พุ>ง, ๔) ตลาดนัดอ.เบตงคึกคักเดือนรอมฏอน มุสลิมในพื้นที-่ชาวมาเลเซียแห>จับจ>าย, ๕) รวยด9วย อ9อย! พันธุ+น้ำผึ้ง 

ขายดีมากช>วงเดือนรอมฎอน, ๖) ศอ.บต.ดึงนายทุนจีนลงนามMOUม.สงขลาวิจัยต>อยอดผลิตภัณฑ+ยางพารา  และ  ๗) ภาพข>าว: มิสแกรนด+อินเตอร+เนช่ันแนล 2017 

เยือนไทยเพือ่ประชาสัมพันธ+การท>องเที่ยวไทย ในโครงการ “MGI Amazing Thailand”,  

๑๐. การยกระดับคณุภาพชีวิต ได*แก2 ประชุมเชิงวิชาการแก9ปoญหา “ป�าพรุโต�ะแดงฯ” ยึดแนวพระราชดำริในหลวงร.9 เปnนแนวทาง  

๑๑. กีฬา ได*แก2 ฟุตบอลออมสินซีเนียร+ไทยแลนด+คัพ  

๑๒. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยZสิน ได*แก2 ๑) ยึดป�นสงครามส>งพสัดุจากสงขลาไปชายแดนเชียงราย คาดเตรียมส>งต>อไปเพื่อนบ9าน, ๒) 

สอบคดีบึม้ตู9ATMใน2อำเภอสงขลาคืบตำรวจได9ภาพรถต9องสงสัย, ๓) ตำรวจหาดใหญ>ทลายแหล>งกบดานแรงงานเถ่ือนเมียนมา, ๔) วอนชุมชนปwองป�วนใต9รอมฎอน, ๕) 

ขยายผลจบัคนร9ายระเบิดตู9เอทีเอม็ป�วนชายแดนใต9, ๖) เหตุไม>สงบกว>า 20 จุด ใน 4 จังหวัดชายแดนใต9 ทางการเช่ือหวังผลวุ>นวายช>วงรอมฎอน, ๗) มท.ภ.4 

สั่งปรับแผนถอดหมวกกันน็อคทกุครั้งที่จอดรถ, ๘) เร>งแกะรอยคนร9ายวางระเบิดป�วนชายแดนใต9, ๙) คอลัมน+: ข>าวสดทั่วไทย: ยะลา-สอบโดรน, ๑๐) 

ตร.สากอยึดไปปบ̧อมบ+ได9 4 ลูก หลงั 2 วัยรุ>นโยนทิ้งขณะซิ่ง จยย.หนีด>าน, ๑๑) ผู9ว>าฯ ยะลา ตรวจที่เกิดเหตุบึมป�วนบันนังสตาและกาบงั, ๑๒) มทภ.4 สั่งกำลงัปรับแผน 

เผยรู9เบาะแสคนร9าย โยงก>อเหตุปb 56, ๑๓) บิ๊กแขก นำ ทหาร ตร. ศุลกากร จับน้ำมันเถ่ือน ทะลักชายแดนสงขลา, ๑๔) คุมเข9ม! ใต9หว่ันบึมซ้ำ วอน 

ปชช.ถอดหมวกกันน็อกทุกครัง้ทีจ่อด จยย., ๑๕) โจรใต9ฮึดสู9ทหารพราน ยิงปะทะกลางป�า ระแงะ อส.ทพ.เจ็บ 1 ราย, ๑๖) โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9า ยืนยัน 

แม>ทัพภาคที่ 4 ไม>ได9ห9ามบินโดรนในพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต9 ติงสื่อบางสำนักนำเสนอข9อมูลผิดพลาด อาจสร9างความเข9าใจผิดให9กบัประชาชน, ๑๗) ปoตตานี-จบัแล9ว 1 

ผู9ต9องสงสัยวางระเบดิตู9เอทเีอ็ม รู9ตัวแล9วอีกหลายราย, ๑๘) OIC Strongly Condemns Armed Attack On Church In Chechnya, ๑๙) OIC Condemns 

Escalation of Terrorist Attacks in Afghanistan, ๒๐) แม>ทัพภาคที่ 4 ได9สั่งการให9หน>วยเฉพาะกิจประจำพื้นทีเ่ข9าไปควบคุมสถานการณ+ เหตุป�วนลอบวางระเบิด 

ตู9เอทีเอ็มในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต9 และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา, ๒๑) น้ำมันเถ่ือนทะลัก ฉลองราคาพุ>งไม>หยุดหาดใหญ>ขายเย9ยตำตา หมอระวีจี้ปลดรมต., ๒๒) 

รองโฆษก กอ.รมน.ภาค 4 สน. แถลงขอความร>วมมือประชาชนถอดหมวกกันน็อกและเป�ดเบาะรถจักรยานยนต+ ทุกครั้งที่จอด  และ  ๒๓) 
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รัฐมนตรีช>วยว>าการกระทรวงกลาโหม ประชุมติตตามสถานการณ+และการแก9ไขปoญหายาเสพติดในพื้นที่,  

๑๓. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ได*แก2 ๑) จบด9วยดี! โรงเรียนอนุบาลปoตตานีอนุญาตนักเรียนมุสลิมสวมฮิญาบเข9าเรียนได9, ๒) แม>ทัพภาค 4 มอบอินทผาลัมให9ชาวมุสลิม 

ช>วงเดือนรอมฎอน, ๓) คอลัมน+: ดิน-น้ำ ลม-ป�า: หาแนวทาง บรหิารจัดการป�าพรโุต�ะแดง, ๔) คอลัมน+: จบักระแสภูมิภาค: มอบอินทผลมัจว.ใต9, ๕) ผอ.รร.อนุบาลปoตตานี 

อนุญาตให9นักเรียนแต>งแบบตามหลักศาสนาอสิลามได9แล9ว, ๖) ปoตตานี-มีมติให9นักเรียนมุสลิมแต>งกายอสิลามเข9าเรยีนได9, ๗) ต9องจบก>อนวันจันทร+! 

ผู9แทนพิเศษฯสั่งเลขาฯสพฐ.แก9ปมฮญิาบ, ๘) ศธ.ไฟเขียวนักเรียนมุสลิมอนุบาลปoตตานีแต>งกายตามหลกัศาสนา, ๙) สงัฆราช ทรงช่ืนชมสงฆ+-ชาวพุทธทำงานเพื่อสังคม, 

๑๐) ภาพข>าว: ทิพยประกันภัย สนับสนุนโครงการท>องเที่ยวสุดปลายด9ามขวาน 3 จังหวัดชายแดนใต9, ๑๑) ภาพข>าว: 

การบินไทยคัดเลือกอาหารสำหรบัเที่ยวบินพิเศษนำผู9แสวงบญุฮัจย+สู>ซาอุดีอาระเบีย, ๑๒) OIC Sawt Al-Hikma Launches its Ramadan Campaign ‘Mercies of 

Ramadan’  และ  ๑๓) มทภ.4 มอบอินทผาลมั ให9หน>วยในพื้นที่ นำไปมอบให9กับชาวไทยมสุลมิในพื้นที่ จชต.ในห9วงเดือนรอมฎอน,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต2อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต2อสถานการณZ จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จากสัปดาห+ที่แล9ว (๑๒ - ๑๘ 

พ.ค. ๖๑) ร9อยละ ๕๙ (๑.๖๙ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๙ - ๒๕ พ.ค. ๖๑) ๐.๖๙ ในสัปดาห+น้ี ) ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ลดลง 
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต2างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๑๙ – ๒๕ พ.ค. ๖๑ 

         เหตุคนร9ายลอบวางระเบิดขนาดเลก็ใกล9ตู9เอทเีอ็มกว>า ๑๐ แห>งในสี่จงัหวัดชายแดนภาคใต9ช>วงค่ำวันอาทิตย+ที่ ๒๐ พฤษภาคม เปnนประเด็นเกี่ยวกบัจงัหวัดชายแดน

ภาคใต9ที่มีการรายงานในสื่อต>างประเทศมากทีสุ่ด ทั้งสำนักข>าวช้ันนำของโลกคือ Reuters สื่อมาเลเซีย และ benarnews สือ่ที่ได9รบัการสนับสนุนเงินทุนดำเนินงานจาก

รัฐบาลอเมรกิัน 

         อาบูฮาฟ�ซ อัลฮากิม โฆษกกลุ>มมาราปาตานีเผยแพร>บทความ”สันติภาพบนทางแยก”เปnนภาษาอังกฤษ และมลายู เผยแพร>ในเว็บไซต+ deepsouthwatch.org 

บรรยายถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในมาเลเซียหลงัการเลือกต้ังเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ว>า รัฐบาลใหม>ภายใต9การนำของนายแพทย+มหาเธร+ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรี 

เช่ือว>า จะมีการเปลี่ยนตัวผู9อำนวยการสำนักงานประสานงานและอำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยสันติสุข จชต. ดาโต�ะซัมซามิน ฮาชิม ซึ่งได9รับการแต>งต้ังโดยนาย

นาจิบ ราซัค อดีตนายกรัฐมนตร ีภายใต9ภาวะแวดล9อมเช>นน้ี โฆษกกลุ>มมาราปาตานี สรุปว>า สิ่งที่ต9องทำคือ “รอ” 

        การลักลอบขนสิง่ของผิดกฎหมายข9ามพรมแดนมาเลเซีย-ไทย เปnนประเด็นที่สื่อมาเลเซียให9ความสำคัญ มีรายงานการจบักุมสิ่งของผิดกฎหมายใกล9พรมแดนหลาย

ครั้ง เช>นการจับกุมใบกระท>อมนับร9อยกิโลกรมัซกุซ>อนใกล9ชายแดนไทยในรัฐเดดาห+ ขณะเดียวกันกม็ีรายงานว>า ช>วงเดือนรอมฎอนมีชาวมาเลเซียลกัลอบข9ามแม>น้ำโกลก

เข9ามาซื้อประทัด และดอกไม9ไฟ เพิ่มมากข้ึนเปnนจำนวนมากแม9ว>าประทัด และดอกไม9ไฟเปnนสิ่งของผิดกฎหมายทั้งในประเทศไทย และมาเลเซีย 

 

๕.๑ สื่อมาเลเซียหลายแห2ง รายงานเหตุการณZคนร*ายลอบวางระเบิดตู*เอทีเอ็ม ๑๔ แห2งใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต* โดยอ*างอิงรายงานข2าวของสำนักข2าว Reuters 

รายงานชื้นน้ีเชื่อมโยงเหตุลอบวางระเบิดกับเดือนถือศีลอดของชาวมุสลิมท่ัวโลก ส2วนเหตุระเบิดเมื่อวันอาทิตยZท่ี ๑๙ พฤษภาคม Reuters รายงานว2า ไม2มีกลุ2มใด

ออกมาแสดงความรับผิดชอบเช2นเดียวกับเหตุรุนแรงแทบทุกคร้ังใน จชต. 

 

(In Sunday's attacks, explosives were placed near ATM machines and bank branches in at least 14 locations across four southern provinces, 

including Yala, Pattani and Narathiwat, as well as Songkhla province, the military said. 

Muslims around the world marked the start of the fasting month of Ramadan last week. 
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As with most attacks in Thailand's deep south, there was no claim of responsibility.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.thestar.com.my/news/world/2018/05/21/multiple-bomb-attacks-hit-thailands-deep-south-injure-three-people/ 

https://www.nst.com.my/world/2018/05/371599/multiple-bomb-attacks-hit-thailands-deep-south-injure-three-people 

https://www.malaymail.com/s/1633178/multiple-bomb-attacks-hit-thailands-deep-south-injure-three-people 

 

๕.๑.๑ Bernama สำนักข>าวของทางการมาเลเซีย รายงานข>าวเหตุลอบวางระเบิดตู9เอทเีอ็มเช่ือมโยงกับเดือนรอมฎอน โดยบรรยายว>า เหตุระเบิดตู9เอทเีอ็มประมาณ ๒๐ 

จุดกระจายหลายพื้นที่ในจชต.เกิดข้ึนในวันที่สีของเดือนรอมฎอน 

(The fourth day of the month of Ramadan has been marred with incidents of violence with about 20 bombs targeting Automatic Teller 

Machines (ATM), going off in some parts of southern Thailand.) 

ที่มาข9อมลู ; http://bernama.com/en/news.php?id=1465515 
 

๕.๑.๒ สำนักข2าวบีบซีีไทย อ*างความเห็นนักวิชาการและผู*เชี่ยวชาญสถานการณZความรุนแรงในพ้ืนท่ี จชต. ระบเุหตุระเบิดในเดือนรอมฎอนเป�นการสื่อสารเชิง

สัญญลักษณZ  

"สาเหตุที่กลุ-มผู1ก-อเหตุอาจต้ังใจเลือกใช1ช-วงเวลาน้ีเพราะสอดคล1องกบัความหมายของช-วงเดือนทีส่ำคัญสำหรับคนในพื้นที่ และเปIนการแสดงออกเชิงสัญลักษณM" ผศ.ดรศรี

สมภพ จิตรภิรมยMศรี ผู1อำนวยการศูนยMเฝRาระวังสถานการณMภาคใต1 

ข9อมูลจากบบีีซีไทย ระบุว>า การก>อเหตุในช>วงรอมฎอนจะเกดิข้ึนมากกว>าช>วงเวลาอื่น ๆ และในปbน้ีเหตุการณ+รุนแรงก็เกดิข้ึนต>อเน่ืองจากครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคม 

โดยเหตุการณ+รุนแรงเกิดข้ึน 64 ครั้ง โดยมทีั้งคนเสียชีวิตและบาดเจ็บด9วย และจำนวนเหตุการณ+ ก็มากกว>าเดือนเมษายนที่ผ>านมาประมาณสองเท>า และนับเปnนช>วงทีม่ี

เหตุการณ+เกิดข้ึนสูงทีสุ่ดในปb 2561 
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"จรงิ ๆ แล9วไม>ใช>เฉพาะที่ภาคใต9ของไทย ที่ต>างประเทศกจ็ะเกิดเหตุการณ+แรง ๆ ไม>ว>าในอิรัก อัฟกานิสถาน ปากสีถาน จะเกิดเหตุการณ+ใหญ> ๆ แรงๆ ช>วงน้ี" ผศ.ดร.ศรี

สมภพ และยังได9กล>าวอีกว>า รูปแบบสถานการณ+ในปbน้ีไม>สอดคล9องกบัปbที่ผ>าน ๆ มาที่พบว>าแนวโน9มของการก>อเหตุของเดือนรอมฎอน จะมสีัดส>วนทีสู่งข้ึนในห9วง 10 วัน

สุดท9าย โดยเฉพาะรูปแบบการประทุษร9ายอาวุธ พบว>าเหตุการณ+ทั้งหมดเกิดข้ึนในช>วง 10 วันสุดท9ายของเดือนรอมฎอนในปbที่เกิดเหตุ 

นายแอนโทนี เดวิส นักวิเคราะห+ประจำประเทศไทยของกลุ>มไอเอชเอส - เจนส+ กลุ>มวิเคราะห+ข>าวด9านความมั่นคงและการทหาร กล>าวกบับบีีซีไทยว>า การก>อเหตุระเบิดใน

หลายพื้นที่ในคืนวันที่ 20 พค. เปnนการใช9ระเบิดขนาดเล็กในลักษณะเดียวกันในพื้นทีเ่ปwาหมาย ส>วนใหญ>เปnนตู9เอทีเอม็กระจายอยู>ในทั้ง 4 จังหวัด ในพื้นที่จังหวัดยะลา

จำนวน 9 จุด จังหวัดปoตตานี 10 จุด นายเดวิสวิเคราะห+ว>า เปnนปฏิบัติการที่ใหญ>ที่สุดในปbน้ี และสะท9อนให9เห็นว>าความสามารถปฏิบัติการของบอีาร+เอ็นยังสูงอยู> 

สอดคล9องกบัความเห็นของนายแมทธิว วีเลอร+ นักวิจัยอาวุโส โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต9 International Crisis Group ซึง่เปnนองค+กรทีท่ำงานเพือ่ผลักดันนโยบาย

เชิงสันติภาพ ซึ่งกล>าวกบับีบซีีไทยว>า การก>อเหตุในช>วงน้ีชัดเจนว>าเปnนไปตามแนวโน9มการก>อเหตุที่มีเพิ่มข้ึนในช>วงรอมฎอน ซึ่งแม9ว>าการก>อเหตุในลักษณะที่ใช9ระเบิดเช>นน้ี

ได9เกิดข้ึนเปnนจำนวนมากภายในระยะเวลากว>า 10 ปbที่ผ>านมา แต>เหตุการณ+ครั้งล>าสุดมาในช>วงเวลาที่ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต9อยู>ในระดับที่ค>อนข9างต่ำ 

ซึ่งกเ็ปnนการตักเตือนรัฐบาลถึงศักยภาพของกลุ>มขบวนการ 

ทั้งน้ี เน่ืองจากเปnนการใช9ระเบิดชนิดเล็กที่ไม>มีสะเก็ดระเบดิ สันนิษฐานได9ว>าผู9ก>อเหตุไม>ได9มกีารมุ>งหวังทำลายชีวิต 

 

ที่มาข9อมลู ; https://www.bbc.com/thai/thailand-44206049?ocid=socialflow_facebook 
 

 

๕.๑.๓ benarnews รายงานเมื่อวันที่ ๒๑ พค.อ9างความเหน็ผู9เช่ียวชาญสถานการณ+ชายแดนใต9และโฆษกกอ.รมน.ภาค ๔ สน. ระบุว>า บีอาร+เอ็นซึง่เช่ือว>าเปnนผู9อยู>

เบื้องหลังการก>อเหตุระเบิดก>อกวนสร9างสถานการณ+มีเปwาประสงค+เพื่อแสดงท>าทีไม>ยอมรบักระบวนการพูดคุยเพือ่สันติสขุ  
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“ต้ังแต>ต9นเดือนพค.เปnนต9นมา บอีาร+เอ็นเริ่มปฏิบัติการก>อเหตุรุนแรงเพิ่มข้ึนต>อเน่ือง อันเน่ืองด9วยหลายเหตุผลรวมทั้งอยู>ในช>วงเดือนรอมฏอนและความไม>แน>นอนของ

กระบวนการพูดคุยฯ อีกทัง้บีอาร+เอ็นอาจจะต9องการแสดงท>าทีไม>เห็นด9วยกบัความพยายายามประกาศพื้นที่ปลอดภัย”, ดร.ศรสีมภพ 

(According to professor Srisompob Jitpiromsri of Deep South Watch, a local think-tank, BRN was responsible for Sunday’s bombings. 

“The BRN restarted violence at the beginning of the month. The number of attacks shot up because a variety of reasons, including this month 

is Ramadan and the uncertainty of peace talks,” Srisompob told BenarNews by phone. 

“The insurgent group might want to the disrupt the safety zone attempt because they feel they don’t need to care about it,” Srisompob said.) 

ทางด9านพันเอกปราโมทย+ พรหมอินทร+ โฆษกกอ.รมน.ภาค ๔ บอกว>า ผู9ก>อเหตุรุนแรงต9องการก>อกวนสร9างความวุ>นวายกระทบการใช9ชีวิตพี่น9องประชาชนเห็นได9จากการ

ก>อเหตุในพื้นที่สาธารณะ และประการทีส่องคนร9ายเหล>าน้ียังประพฤติผิดหลกัศาสนาอสิลาม กระทำการก>อเหตุโจมตีในเดือนรอมฎอน ที่สำคัญคนกลุ>มน้ีไม>ได9ใส>ใจกบัคำ

เตือนของ ๑๑ องค+กรมสุลิม ทีเ่ตือนอสิลามิกชนให9หลกีเลี่ยงจากความรุนแรง 

 

(“The assailants wanted to directly disrupt people’s lives, especially where they aimed at public places,” Pramote told reporters. “Secondly, 

they breached Islamic teaching, especially with such attacks during the holy month of Ramadan. They did not listen to the caution of the 11 

Muslim organizations to refrain from violence.”) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/english/news/thai/Deep-South-bombs-05212018124236.html 

 

๕.๒ อาบูฮาฟ�ซ อลัฮากิม โฆษกกลุ>มผู9เห็นต>างจากรัฐหรือปาร+ต้ี บี ที่เรยีกกลุ>มตนเองว>า มาราปาตานี ได9เผยแพร>ความเหน็ของเขาเกี่ยวกบักระบวนการพูดคุยเพือ่สันติสุข 

จชต. ผ>านเวปไซท+ deepsouthwatch.org เมื่อวันที่ ๒๓ พค. เน้ือหาตอนหน่ึงอ9างถึงการประชุมร>วมคณะทำงานด9านเทคนิค เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ซึ่งมีวาระพจิารณาร>าง
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สุดท9ายเกี่ยวกับ พื้นทีป่ลอดภัย เซฟเฮ9าส+ และคณะทำงานร>วม เพื่อเสนอให9คณะพูดคุยสันติสุขร>วมฯให9ความเห็นชอบต>อไป ทั้งสองฝ�ายเห็นชอบกำหนดเวลาคร>าวๆวัน

เริ่มต9นดำเนินการพื้นที่ปลอดภัย แต>ตกลงกันไม>ได9เรือ่งการลงนามเอกสารข9อตกลง เน่ืองจากตัวแทนรัฐไทยมีความเห็นว>า ช>วงน้ีเปnนช>วงเวลาของการสร9างไว9เน้ือเช่ือใจซึ่ง

กันและกันจึงยังไม>มีความจำเปnนต9องลงนามเอกสารใดใด 

แต>ฝ�ายมาราปาตานี เห็นว>ามีความจำเปnนต9องลงนามเอกสารเพื่อให9มีพันธะสัญยาระหว>างกัน เน่ืองจากเปnนประเด็นที่มคีวามอ>อนไหว ทั้งกฏหมาย ความมั่นคง และการให9

ปกปwองคุ9มครองตัวแทนทีจ่ะเดินทางไปปฏิหน9าที่ในพื้นที่ปลอดภัย การไม>ลงนามในข9อตกลงก็เท>ากับว>าไม>มหีลักประกันความปลอดภัย 

นายอาบูฮาฟ�ซ พูดถึงกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขว>าคงจะอยู>ในภาวะชะงักงันไปอึกสักระยะหน่ึงด9วยสองเหตุผลคือ  

หน่ึง จนกว>าคณะพูดคุยเพือ่สันติสุขชุดใหญ>จะตกลงกันได9ในเรื่องการลงนามในข9อตกลงว>าด9วย การจัดต้ังพื้นที่ปลอดภัย 

สอง การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในมาเลเซียซึ่งมีรัฐบาลชุดใหม>นำโดยนายแพทย+มหาเธร+ โมฮัมหมัด ทำให9เกิดความไม>แน>นอนในตำแหน>งผู9อำนวยการสำนักอำนวยความ

สะดวกกระบวนการพูดคุยฯ คือดาโต�ะซัมซามิน ฮาชิม ซึ่งมกีำหนดอยู>ในตำแหน>งตามสญัญาจ9างโดยรัฐบาลนายนาจบิ ถึงเดือนกุมภาพันธ+ ปb ๒๕๖๒ ก็ยังไม>ชัดเจนว>า

นายกรัฐมนตรีมหาเธร+จะให9ทำหน9าที่ต>อไปหรือไม> และขณะน้ีรัฐบาลมาเลเซียก็ยังวุ>นอยู>กับการสร9างเสถียรภาพของรัฐบาล จึงยังไม>เวลาพจิารณาเรื่องบทบาทของมาเลเซีย

กับปoญหา จชต.ไทย 

 

(The last meeting between the two technical teams(JTT) was on 25 April 2018 . It was the final overview of the agreed SZ, SH, and JAC before 

being submitted to the main team, the Joint Working Group - Peace Dialogue Process(JWG-PDP),  for endorsement prior to full implementation 

of the SZ. Both sides  consented on the tentative inauguration date but could not agree on signing the agreement. The Thai side was not 

agreeable to signing the document . Their argument was that the process is still at the confidence building stage, therefore the signing of any 

document is unnecessary . 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

22 

 Mara Patani, on the other hand, opines  that the signing of the agreement is mandatory since it involves certain sensitive issues like legal, security 

and safety protection for its members who will participate in the SZ exercise. Without signing the document there is no guarantee for them. The 

meeting ended in a stalemate. Both sides eventually agreed to let the JWG-PDP make the final decision in a meeting schedule in early May 2018. 

That did not materialize. The 9th May Fourteenth Malaysian General Election saw the landslide victory of the Coalition of Hope led by the former 

Prime Minister, Mahathir Mohamed, over the incumbent National Front under the leadership of Najib Razak. As far as the peace dialogue process 

is concerned, any political changes in both Malaysia and Thailand will have an impact on  the process in one way or another. This was true when 

the Thai military toppled the civilian government of Premier Yingluck in 2014, and now the unexpected change of government in Malaysia  would 

probably have some effects on the process. 

In my opinion, the much awaited implementation of the Safety Zones will have to wait , at least for two reasons: First, until both parties could 

agree on the dispute over the document signing issue, the implementation of the SZ will be put on hold. Secondly, The Facilitator Mr. Zamzamin, 

was exclusively appointed by Najib Razak  on a contract basis that expires in February 2019. It is still premature to predict if Dr. Mahathir will 

retain him  or have him replaced. The new administration is prioritized on strengthening its government first before turning to the peace process. 

Like I always say, the peace talk is fragile and unpredictable. We are again at the red light of a cross road . When will the light turn green and to 

which direction we will go , it is all open to our speculation and  imagination. Until then all we have to do is WAIT.) 

 

ที่มาข9อมลู ; https://deepsouthwatch.org/th/node/11829 

 

 ๕.๓ สื่อมาเลเซียรายงานการจบักุมการลักลอบขนสินค9าผิดกฏหมายใหกล9แนวชายแดนไทย และ การลกัลอบค9าและขนพลุ ดอกไม9ไฟ บรเิวณชายแดนอ.ตากใบ จ.นราธิวาส

คึกคักในเดือนรอมฎอน  
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สำนักข>าว bernama รายงานว>า ทหารมาเลเซียจบักุมยึดของกลางใบกระท>อมน้ำหนัก ๑๘๕ กิโลกรัม มลูค>า ๑๖,๖๕๐ ริงกิต ได9ที่ชายแดนในรัฐเคดาห+ เช่ือว>าใบกระท>อมที่

ยึดได9มีการเตรรียมลักลอบขนข9ามไปประเทศไทย 

(The Malaysian Armed Forces' (MAF) Second Battalion of the Royal Rangers Regiment seized 185kg of ketum leaves worth RM16,650 in the vicinity 

of the Sahara Post near Padang Terap today. 

It is believed the ketum leaves were destined for a neighbouring country.) 

 

 

ที่มาข9อมลู ; http://bernama.com/en/news.php?id=1465805 

 

๕.๓.๑ สื่อมาเลเซียรายงานว>า หน>วยปwองกันชายฝoÇงรัฐเคดาห+-เปอร+ลสิ จบักุมยาบ9านำหนัก ๔๑๐ กโิลกรัม มลูค>า ๒๙ ล9านริงกิต ในน>านน้ำมาเลเซียใกล9กับพรมแดนน>านน้ำ

ไทย การจับกุมเกิดข้ึนเมือ่วันที่ ๒๓ พค. 

(The Kedah-Perlis Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA) seized eight bags containing 410kg of syabu worth about RM29 million, from 

the country’s territorial waters near the Malaysia-Thailand border early yesterday.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.malaymail.com/s/1634663/kedah-perlis-mmea-foils-plan-to-smuggle-in-syabu-worth-rm29m 

http://bernama.com/en/news.php?id=1466814 
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๕.๓.๒ New Straits Times รายงานเมื่อวันที่ ๒๒ พค. ว>า การลกัลอบค9าขายและขนพลุและดอกไม9ไปในบริเวณชายแดนไทยริมแม>น้ำโกลก ด9านอ.ตากใบ จ.นราธิวาส ตรง

ข9ามเปงกาลันกุโบร+ อ.ตุมปoต รัฐกลันตัน มีความคึกคักเปnนอย>างย่ิงในช>วงเทศกาลรอมฎอน ชาวมาเลเซียส>วนใหญ>อาศัยในรัฐกลันตันข9ามเรอืทั้งจากด>านทางการ และ

ช>องทางธรรมชาติตลอดแม>น้ำโกลก ส>วนใหญ>ข9ามไปหาซื้อพลุและดอกไม9ไฟที่แอบขายกันลบัๆในอ.ตากใบ เพื่อนำไปไปขายที่มาเลเซีย  

(The fasting month of Ramadan started just six days ago but Malaysians have started to cross over to the sub-province here to buy firecrackers 

and fireworks. 

Malaysians, mostly those from Kelantan, cross over to Takbai town opposite Pengkalan Kubor in Tumpat, via the many illegal jetties along 

Golok river. 

They travel in the illegal passenger boats and buy firecrackers and fireworks at several warehouses located at isolated areas in the town. 

They buy the items in Thailand as they are cheaper compared to those sold in Malaysia.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.nst.com.my/news/nation/2018/05/371938/illegal-crossings-over-golok-river-upswing-fireworks-firecracker-demand 
 
 


