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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๑๒ - ๑๘ พ.ค. ๖๑ พบว>า ข>าวเชิงบวกมีความถ่ี ค>อนข9างคงที่ 

เมื่อเทียบกับสัปดาห+ที่แล9ว (๕ - ๑๑ พ.ค. ๖๑) ในส>วนของข>าวเชิงลบมีความถ่ี เพิ่มข้ึน ร9อยละ ๓๙ เมื่อเทียบกับสัปดาห+ที่แล9ว (๕ - ๑๑ พ.ค. ๖๑) 

         ภาพข2าวสำคญัเชิงลบ ได*แก2  

๑. เหตุร*ายรายวัน: เหตุร9ายรายวันที่ค>อนข9างอยู>ในความสนใจ คือ เหตุการณ+ ผกร. ยิงเอ็ม ๗๙ ในฐานปฏิบัติการชุดคุ9มครองตำบล (ชคต.) บาโงยซิแน เน่ืองจาก 

อส. ที่ประจำในฐานให9ข9อมลู จนท.ตร. ว>า ก>อนการโจมตีประมาณ ๒ - ๓ วัน มีโดรนไม>ทราบทีม่า บินวนรอบฐาน 

๒. สิทธิมนุษยชน: สหรัฐแต>งต้ังนาง Gina Haspel เปiน ผอ.ซีไอเอ ซึ่งในอดีตพัวพันกับคุกลับซีไอเอในประเทศไทย อย>างไรก็ตามข>าวน้ี ไม>ได9ส>งผลกระทบโดยตรง

ต>อสถานการณ+ จชต. แต>อาจจะส>งผลให9เกิดความรู9สึกเชิงลบต>อประเทศไทยในมิติสทิธิมนุษยชน 

๓. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี: เหตุการณ+บุกยิงหัวพ>อค9าดับคาบ9านที่ยะลา ซึ่งคาดว>าเปiนความขัดแย9งทางธุรกิจ 

๔. การพูดคุยเพ่ือสันติ: การเปลี่ยนข้ัวทางการเมืองในมาเลเซีย ส>งผลให9กระบวนการพูดคุยเกิดการชะงักงัน เน่ืองจากต9องรอความชัดเจนจากรัฐบาลใหม>ของ

มาเลเซียภายใต9การนำของมหาธีร+ อย>างไรก็ตาม นรม.และ รอง นรม.ด9านความมั่นคง ยืนยันไทยยังเดินหน9ากระบวนการพูดคุย หลงัจากทางมาเลเซียจัดต้ังรัฐบาลใหม> 

         ภาพข2าวสำคญัเชิงบวก ได*แก2  

๑. การบำรุงขวัญกำลังพล: ร.๑๐ พระราชทานดอกไม9ตะกร9าสิ่งของแด>อาสาสมัครทหารพรานบาดเจ็บ 

๒. การเมืองท่ีเก่ียวข*องกับ จชต.: ๑) กจิกรรมสร9างความมั่นคงทางด9านพลังงานในจังหวัดภาคใต9 ได9แก> กฟผ. และ กฟภ. จัดสัมมนาความจำเปiนในการสร9าง

โรงไฟฟpาในจังหวัดภาคใต9 และ ๒) กิจกรรมขับเคลือ่นสามเหลี่ยม “มั่นคง มัง่ค่ัง และย่ังยืน” ได9แก> ครม. อนุมัติ ๑,๑๕๕ ล9านบาท สร9างโรงไฟฟpาชีวมวล ๓ จชต. ตาม

แนวทางประชารัฐ 

๓. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยSสิน: ๑) ศปป.๕ กอ.รมน. นำคณะสื่อมวลชนส>วนกลาง ลงพื้นที ่จ.ยะลา เพื่อติดตามความคืบหน9าการแก9ไขปtญหาจงัหวัดชายแดนภาคใต9 

ที่ค>ายสิริธร จ.ยะลา (เดลินิวส+), ๒) กิจกรรมโครงการพาคนกลับบ9าน ได9แก> (๑) มทภ.๔ รบัมอบตัวกลุ>ม RKK และ (๒) ผู9นำศาสนาจากประเทศเยเมน เยือนพื้นที่จงัหวัด 

ชายแดนภาคใต9 ช่ืนชมโครงการพาคนกลบับ9าน, ๓) กจิกรรม รปภ.ชีวิต/ทรัพย+สิน ได9แก> มทภ.๔ กำชับหน>วยในพื้นที่ในการคุ9มครองครู และประชาชนในพื้นที่ และ ๔) OIC 

ประฌาม เหตุการณ+การโจมตีด9วยระเบิดฆ>าตัวตาย ในเมือง ซูราบายา ประเทศอินโดนีเซีย 
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๔. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) การส>งเสรมิการค9าชายแดนไทย - มาเลเซีย ได9แก> (๑) ไทย-มาเลเซียเป~ดด>านสะเดา ๒๔ ชม. และ (๒) เศรษฐกจิ

ชายแดนเบตง ยะลาเริ่มคึกคัก หลังจากมหาเธร+เปiนนายก, ๒) การส>งเสริมเศรษฐกจิในพื้นที่ ได9แก> (๑) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร>วมกบัทุกภาคส>วน

ในพื้นที่ จัดโครงการตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต9 ประจำป� พ.ศ.๒๕๖๑ และ (๒) ธนาคารออมสินร>วมสนับสนุนการท>องเที่ยว ๓ จังหวัดชายแดนใต9 

๕. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต: ๑) OIC จัดทำแผนกลยุทธ+ในการใช9มิติทางวัฒนธรรมเพื่อต>อสู9 และ รับมือกับการก>อการร9าย (OIC) และ ๒) พลเอกสรุยุทธ จุลานนท+ 

องคมนตรี เปiนประธาน พิธีเป~ดโครงการ วันพบปะมุสลีมะห+ ครั้งที่ ๑๓ ภายใต9หัวข9อ การศึกษาสร9างสรรค+สงัคมสันติ และวากาฟการศึกษา “รากฐานสังคมสันติ” 

ณ มูลนิธิมะดีนะตุสสลาม ตำบลบานา อำเภอหน>องจกิ จังหวัดปtตตานี องคมนตร ี

๖. กระบวนการยุติธรรม: อดีตแกนนำผู9ก>อเหตุรุนแรง มั่นใจกระบวนการยุติธรรม! เข9ารายงานตัวโครงการพาคนกลบับ9าน 

๗. ประเด็นภัยแทรกซ*อน อ่ืนๆ ได9แก> การจับนักค9ายา ๔ ราย ยึดยาไอซ+ ๔๔๘ กก. มูลค>าราว ๔๕๐ ล9าน ในพื้นที่ จชต. ภายใต9การบรูณาการร>วมกันของหน>วยงาน

ทุกภาคส>วนในพื้นที่ จชต. 

 จากสถานการณ+ข>าวดังที่กล>าว ส>งผลให9การรับรู9เชิงบวกที่มตี>อสถานการณ+ จชต. ในสปัดาห+น้ี ลดลง ร9อยละ ๒๑ เมือ่เทยีบกับสัปดาห+ที่แล9ว (๕ - ๑๑ พ.ค. ๖๑)

 ในส2วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต2างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๑๒ – ๑๘ พ.ค. ๖๑ ดังน้ี 

          การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศมาเลเซียกบัผลกระทบต>อกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต9เปiนประเด็นทีส่ื่อมวลชนให9ความสนใจ 

Bernama สำนักข>าวทางการมาเลเซียรายงานอ9างคำให9สัมภาษณ+ของพลเอกประยุทธ จันทร+โอชา นายกรัฐมนตรี ยืนยันว>า การพูดคุยเพื่อสันติสุขเปiนนโยบายของรัฐบาล

ดังน้ันรัฐบาลไทยจึงพร9อมทำงานกบัรัฐบาลมาเลเซียทุกรัฐบาลรวมทัง้รฐับาลชุดใหม>ภายใต9การนำของนายแพทย+มหาเธร+ โมฮัมหมัด 

          ทางด9าน benarnews.org เวปไซต+ข>าวภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต9และเอเชียใต9 เผยแพร>บทความของดอน ปาทาน นักวิเคราะห+ความมั่นคงจังหวัดชายแดน

ภาคใต9 ระบุว>า การให9สัมภาษณ+ของพลเอกประยุทธระบุพื้นที่ปลอดภัยอย>างชัดเจนก>อนที่คณะพูดคุยสันติสุขระหว>างมาราปาตานีและตัวแทนรฐับาลไทยจะพจิารณาให9

ความเห็นชอบเปiนการกระทำทีผ่ิดมารยาทการเจรจา ส>งผลให9กระบวนการพูดคุยสันติสุข จชต. หยุดชะงัก 

        สื่อมาเลเซียให9น้ำหนักประเด็นข>าวภัยความมั่นคงโดยเฉพาะความเคลือ่นไหวของกระบวนการค9ามนุษย+ชาวมุสลิมโรฮิงญา ล>าสุดรายงานข>าวรองผู9บัญชาการตำรวจ

ท>องเที่ยวนำกำลงัตรวจค9นรถโดยสารวีไอพ ีกรุงเทพ-หาดใหญ> ภายหลังได9เบาะแสว>ามกีารดัดแปลงทำช>องลบัภายในตัวรถโดยสารเพื่อลักลอบซุกซ>อนชาวโรฮงิญาไป

หาดใหญ>เพื่อส>งมอบให9ขบวนการค9ามนุษย+ลักลอบนำพาข9ามพรมแดนเข9าประเทศมาเลเซีย 
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     เจ9าหน9าที่หน>วยความมั่นคงชายแดนมาเลเซียที่ ปาเสมัส ใกล9 อ.สุไหงโกลก ยึดใบกระท>อมน้ำหนักเกือบ ๒๐๐ กิโลกรัมทิง้ไว9บนรถยนต+ใกล9ชายแดนไทย  
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๒. ผลการวิเคราะหSสารสนเทศด*านการประชาสมัพันธS ประจำวันท่ี ๑๒ – ๑๘ พ.ค. ๖๑ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข2าวเชิงบวก และประเด็นข2าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๑๒ - ๑๘ พ.ค. ๖๑ ข>าวเชิงบวก (เส9นทบึสีเขียว) มีความถ่ีค>อนข9างคงที่ เมื่อเทียบกับสัปดาห+ที่แล9ว  (๕ - ๑๑ พ.ค. ๖๑)  สำหรับในมิติของ แนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกบั จชต. (เส9นทบึสีแดง) มีความถ่ี เพิ่มข้ึน ร9อยละ ๓๙ (๔๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๕ - ๑๑ พ.ค. 

๖๑) ๖๐ ข>าวในสัปดาห+น้ี) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่
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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/ปg จำนวนข2าวเชิงบวก (1) จำนวนข2าวเชิงลบ (2) ค2าสัดส2วน (3)=(1)/(2) 

2018-05-05 16 10 1.6 

2018-05-06 22 11 2 

2018-05-07 26 4 6.5 

2018-05-08 29 3 9.67 

2018-05-09 26 7 3.71 

2018-05-10 35 3 11.67 

2018-05-11 28 5 5.6 

 26 6.14 4.23 

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 32 7 4.57 

 26.14 8.57 3.05 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ2งเล็ง ในช2วงวันท่ี ๑๒ – ๑๘ พ.ค. ๖๑ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช>วงวันที่ ๑๒ - ๑๘ พ.ค. ๖๑ ข>าวเชิงบวก มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๕๘ (๑๗ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๕ - ๑๑ พ.ค. ๖๑) ๗ ข>าวในสัปดาห+น้ี) สำหรับในมิติของ แนวโน9ม 

ความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกบั จชต. มีความถ่ี เพิ่มข้ึน ร9อยละ ๒๐๐ (๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๕ - ๑๑ พ.ค. ๖๑) 

๖ ข>าวในสัปดาห+น้ี) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ลดลง ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ความหวังดับไฟใต9! ประวิตรรอรฐับาลใหม>มาเลย+ 

ประสานดันเจาะไอร9องนำร>องเซฟต้ีโซน, ๒) นายกฯยันเดินหน9าคุยสันติสุขรอมาเลย+มหาธีร+ฟอร+มทีม และ ๓) คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขหวัง 'มาราปาตานี' รบั อ.เจาะไอร9อง 

เปiน 'เซฟต้ีโซน' ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) เจรจาสันติภาพดับไฟใต9เลื่อนมหาธีร+งดจัดประชุมเดือนพ.ค., ๒) คอลมัน+: กรองสถานการณ+: รอยต>อปรบัทัพ ดับไฟใต9 

พาคนกลับบ9าน-พูดคุยสันติสุข สะดุด และ ๓) มหาเธร+คว่ำนาจิบสะเทือนไทย จับตาชายแดนใต9 กลุ>มแนวร>วมรอจังหวะสุมไฟ 
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  ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๑๒ - ๑๘ พ.ค. ๖๑ ข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๑๖ (๑๘ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๕ - ๑๑ พ.ค. ๖๑) ๑๕ ข>าวในสัปดาห+น้ี) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) ยิง ปธ. พาคนกลับบ9านยะลายัง 

ระอุกระหน่ำยามค่ำดับสยอง, ๒) ยะลายังร9อน โจรใต9ก>อเหตุ ๒ จุด ยิงตาย ๒ เจ็บ ๒ คาดสร9างสถานการณ+, ๓) ๒ รุม ๑ ผู9ช>วย ผญบ.หนังเหนียว ลือคาถาดียิง ๒ 

นัดไม>เข9าเน้ือ, ๔) ผบ.ตร.เช่ือฝ�มือกลุ>มใหม>-ยิงเอ็ม ๗๙ ถล>มฐาน ชคต. บาโงยซิแน, ๕) สรปุป�วนใต9ปtกษ+แรกเดือน พ.ค. นราธิวาส อ>วม, และ ๖) เร>งล>าตัวมือยิง 

ร9านน้ำชาดับ ๑ 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๑๒ - ๑๘ พ.ค. ๖๑ ข>าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๓๕ (๑๗ ข>าวในสปัดาห+ที่แล9ว (๕ - ๑๑ พ.ค. ๖๑) ๑๑ ข>าว 

ในสัปดาห+น้ี) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีข>าวเชิงลบ ๔ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ไม>มีข>าวในสปัดาห+ที่แล9ว (๕ - ๑๑ พ.ค. ๖๑)  

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ข>าวร9อนจากมาเลย+มหาธีร+ ๙๒ ถึง ชวน ๗๙ คนละเรื่องเดียวกัน?!, ๔) กฟผ.-กฟภ.จัดสมัมนา 

เผยปริมาณใช9ไฟภาคใต9สูง ช้ีจำเปiนต9องสร9างโรงไฟฟpา, ๕) ครม.ไฟเขียวผุดโรงไฟฟpา ๓ จว.ใต9 เป~ดเอกชนหุ9น ๖๐% และ ๖) เคาะร>วมทุนไฟฟpาประชารัฐ ภาพข>าวเชิงลบ

ได9แก>  ๑) Statement of the OIC- 45th Council of Foreign Ministers Issued at the initiative of Chairs of the Islamic Summit, Turkey, and the Council 

of Foreign Ministers, Bangladesh On the Deplorable Action of the U.S. To Open its Embassy in Jerusalem (OIC), ๒) จบัทิศรัฐบาลใหม>มาเลเซีย "กวาด

ล9างอำนาจเก>า - กระทบไฟใต9" (ศูนย+ข>าวอิศรา) 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยSสิน 

 
ในช>วงวันที่ ๑๒ - ๑๘ พ.ค. ๖๑ ข>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน มีความถ่ีเพิ่มข้ึน ร9อยละ ๑๖ (๒๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๕ - ๑๑ พ.ค. ๖๑) ๒๘ ข>าว ใน 

สัปดาห+น้ี) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ  เพิ่มข้ึน ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีความถ่ีคงที ่(๑๕ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๕ - ๑๑ พ.ค. ๖๑) ๑๕ ข>าว ในสัปดาห+น้ี) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) พล.ต.บญุชัย เกษตรตระการ รอง ผอ.ศปป.5 กอ.รมน. นำคณะสือ่มวลชนส>วนกลาง ลงพื้นที ่จ.

ยะลา เพื่อติดตามความคืบหน9าการแก9ไขปtญหาจงัหวัดชายแดนภาคใต9 ที่ค>ายสิริธร จ.ยะลา, ๒) สงขลาปpองกันเข9มรอมฎอน, ๓) มทภ. ๔ รับมอบตัวกลุ>มอาร+เคเค, ๔) 

แม>ทัพภาค ๔ กำชับทหารคุ9มครองครู สร9างความอุ>นใจให9ประชาชนพื้นที่ชายแดนใต9, ๕) ๔ โจรหนีด>าน ตร.มูโนะ ทิง้ จยย. กับป§นไว9 พบ ๑ ใน ๔ เปiนคนร9ายสำคัญ, ๖) 

ยะลา เป~ดภาคเรียน วันแรก จนท.สนธิกำลงั ๓ ฝ�าย ตรวจเข9ม, ๗) มทภ.๔ ปtดสัง่ห9ามบินโดรนชายแดนภาคใต9 ติงสื่อเสนอข9อมูลผิดพลาด,  ๘) ตำรวจชงต้ัง ๒

กองบงัคับการใหม> ปราบค9ามนุษย+-ยกไทยพ9นเทียร+ ๒, ๙) ผู9นำศาสนาจากประเทศเยเมนเยือนพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต9 ช่ืนชมโครงการพาคนกลับบ9าน และ ๑๐) OIC 

condemns suicide attack in Indonesia’s second largest city Surabaya. (OIC) ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) บุหรีเ่ถ่ือนทะลัก ๗ จังหวัดใต9, ๒) ทหาร-ตร. 

บุกค9นพบโดรนในบ9านหนุ>มยะหา สอบเค9นแล9วไม>เกี่ยวโจมตีฐาน, ๓) ร9านขายน้ำมันเถ่ือนยังเป~ดเย9ยกฎหมาย หลงั จนท. ลงพื้นทีบุ่กจบัหลายจุดในอำเภอสะเดา, ๔) เมื่อ 

"หมาป�าคอกเดียว" ออกล>าเหย่ือ: ความน>าสะพรึงของก>อการร9ายทีอ่ินโดนีเซีย!, ๕) แนะถอดบทเรียนดูแล "คนกลับบ9าน" อย>าให9ซ้ำรอย "สุคิริน", ๖) ยังไม>ฟtนธง 
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"โดรนสอดแนม" หรือ "ว>าวตัวใหญ>" แม>ทัพไฟเขียวยิงทำลาย!, ๗) รอยต>อ สันติสุขจงัหวัดชายแดนใต9 พาคนกลับบ9าน หวังดีแต>อ>อนไหว และ ๘) Surabaya attacks: 

Parents who bring their children to die 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๑๒ - ๑๘ พ.ค. ๖๑ ข>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกจิฯ มีความถ่ีคงที่ (๓๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๕ - ๑๑ พ.ค. ๖๑) ๓๓ ข>าวใน สัปดาห+น้ี ) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถ่ีเพิม่ข้ึน ร9อยละ ๒๕ (๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๕ - ๑๑ พ.ค. ๖๑) ๕ 

ข>าวในสัปดาห+น้ี ) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ธุรกิจพริกเขียวมันส>งออกมาเลเซีย, ๒) ก9าวข9ามข9อจำกัดเวลา ไทย-

มาเลเซียเป~ดด>านสะเดา ๒๔ ชม., ๕) ศก.ชายแดนเบตงยะลาเริ่มคึกคัก มหาเธร+เปiนนายก-ริงกิตพุ>ง, ๖) ประมงดีเดย+ ๑๖ พ.ค.ใช9 กม.ใหม>คุมเข9มจับสัตว+น้ำ !!!, ๗) 

อาชีวะจัดตลาดนัดแรงงานชายแดนใต9 ๑๗ -๑๘ พ.ค.น้ี, ๘) พี่น9องมสุลมิเลือกซื้ออาหารคาว หวาน และผลไม9 ไว9กินช>วงละศีลอด, ๙) 

จับเน้ือควายเถ่ือนกลางตลาดสดปtตตานี ลอบนำเข9าจำหน>ายช>วงถือศีลอด, ๑๐) พาณิชย+ ผนึกกำลัง ท็อปส+ดันไทยเปiนชาติมหาอำนาจด9านการค9าผลไม9เมอืงร9อนของโลก, 

และ ๑๒) ภาพข>าว: ธ.ออมสนิร>วมสนับสนุนการท>องเที่ยว 3 จังหวัดชายแดนใต9 ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ม็อบกุ9งสงขลาปtกหลักเชิงสะพานติณสูลานนท+ 

จี้แก9ราคาต่ำไม>ได9คำตอบไม>สลายชุมนุม  
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 ๓.๖ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๑๒ – ๑๘ พ.ค. ๖๑ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสทิธิมนุษยชน ได9แก> สหรัฐแต>งต้ังนาง Gina Haspel เปiน ผอ.ซีไอเอ ซึ่งในอดีตพัวพันกับคุกลับซีไอเอ

ในประเทศไทย อย>างไรก็ตามข>าวน้ี ไม>ได9ส>งผลกระทบโดยตรงต>อสถานการณ+ จชต. แต>อาจจะส>งผลให9เกิดความรู9สึกเชิงลบต>อประเทศไทยในมิติสิทธิมนุษยชน (Gina 

Haspel confirmed as CIA's first female director: ที่มา: http://www.bbc.com/news/world-us-canada-44159593) 

 ๓.๗ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

            ในช>วงวันที่ ๑๒ – ๑๘ พ.ค. ๖๑ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารงุขวัญกําลงัพล ได9แก> สกีากี เช็กด>วน! ใครโดนถอนช่ือออกจากคำสั่งแต>งต้ัง 

 ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปuญหา จชต. 

            ในช>วงวันที่ ๑๒ – ๑๘ พ.ค. ๖๑ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปtญหา จชต. 

 ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

            ในช>วงวันที่ ๑๒ – ๑๘ พ.ค. 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

เหตรุ้ายรายวนั 

สทิธิมนษุยชน 

อาชญากรรมในพื :นที< 

การพดูคยุเพื<อสนัติ 

การรักษาความปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สนิ 

การยกระดบัคณุภาพชีวิต 

การเมือง 

การบํารุงขวญักําลงัพล 

วฒันธรรม และวิถีชีวิต 

กระบวนการยติุธรรม 

เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ 

กีฬา 

การช่วยเหลือประชาชน 

การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉนัท์ 

ยาเสพติด 

ความร่วมมือของภาคประชาชน 

การศกึษา 
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ประเด็นข2าวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ได*แก2 ๑) ยิงปธ.พาคนกลบับ9านยะลายังระอุกระหน่ำยามค่ำดับสยองถล>มร9านน้ำชาฆ>าผู9หญงิ ตำรวจป~ดล9อมล>าคนร9าย, ๒) ยะลายังร9อน โจรใต9ก>อเหตุ 

2 จุด ยิงตาย 2 เจ็บ 2 คาดสร9างสถานการณ+, ๓) 2รุม1ผู9ช>วยผญบ.หนังเหนียว ลือคาถาดียิง2นัดไม>เข9าเน้ือ, ๔) ผบ.ตร.เช่ือฝ�มือกลุ>มใหม>-ยิงเอ็ม 79 ถล>มฐาน 

ชคต.บาโงยซิแน, ๕) กราดยิงตายเจ็บร9านน้ำชายะลา, ๖) สรุปป�วนใต9ปtกษ+แรกเดือนพ.ค. นราธิวาสอ>วม, ๗) โจมตีฐาน ชคต. - แฟลตตำรวจ 2 อำเภอยะลา  และ  ๘) 

ยะลา-ยิงถล>มฐานปฏิบัติการชุดคุ9มครองตำบล  

๒. สิทธมินุษยชน ได*แก2 ๑) US Senate confirms Trump nominee Haspel as CIA chief, ๒) Trump CIA pick Gina Haspel heads for confirmation amid 

resistance  และ  ๓) Gina Haspel confirmed as CIA's first female director  

๓. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ได*แก2  ไม>ได9เกรงกลัว! แก²งทมิฬ บุกยิงหัวพ>อค9าดับคาบ9านที่ยะลา  

๔. การเจรจาเพ่ือสันติ ได*แก2 ๑) คอลมัน+: ผ>าประเด็นร9อน: เจรจาสันติภาพดับไฟใต9เลื่อนมหาธีร+งดจัดประชุมเดือนพ.ค.  และ  ๒) "มหาธีร+" คืออดีตโต9โผ 

"เจรจาลับดับไฟใต9"  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. การศึกษา ได*แก2 ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตอบโจทย+การพัฒนาท9องถ่ินอย>างไร, ๒) เชือด25ข9าราชโกง‘ทุนเสมาฯ’ ปปช.ยกเปiน‘โมเดล’ปราบทจุริต  และ  ๓) 

75จังหวัดเป~ดสมัครสอบครูผู9ช>วย มิ.ย.น้ี,  

๒. ความร2วมมือของภาคประชาชน ได*แก2 ธัญญ>า-พิ้งกี้ออกงานคู> ภาพประวัติศาสตร+คนบันเทิง  

๓. ยาเสพติด ได*แก2 ๑) นอภ.สุไหงปาดีจับ3ผู9ต9องหายึดยาบ9าโยงเอี่ยวป�วนใต9, ๒) ปtตตานี-รวบเครือข>ายยาเสพติดชายแดนใต9 ยึดไอซ+ 448 กก, ๓) ตร.ปtตตานี 

จับนักค9ายา 4 ราย ยึดยาไอซ+ 448 กก. มูลค>าราว 450 ล9าน, ๔) สตูล ทหารต้ังด>านยึดยาบ9ากว>า 2 หมื่นเม็ด ได9ผู9ต9องหา 4 ราย, ๕) รวบลูกจ9าง อบต.ละหาร ใช9รถราชการ 

ติดไซเรน ขนไอซ+ 200 โล  และ  ๖) เครือข>ายญาลันนันบาร ูนับพันร>วมแสดงพลงั รับเดือนรอมฎอน รณรงค+ให9เปiนเดือนแห>งสันติสุขและปลอดยาเสพติด,  

๔. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทS ได*แก2 ๑) ปtตตานีจัดงานวันพบปะมสุลิมะครั้งที่13 ชูการศึกษาสร9างสรรค+สงัคมสันติ, ๒) ไม>ใช>แนวตบตี พิงกี-้ธัญญ>า 

ฟ~ตต้ิงแล9ว  และ  ๓) ภาพข>าว: “มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดปtตตานี เย่ียมชม INVESTORY,  

๕. การช2วยเหลือประชาชน ได*แก2 ๑) ทรงสร9างประโยชน+สขุสู>ปวงประชา : ต9องเรียนรู9แนวพระราชดำรริับมือภัยธรรมชาติ (2), ๒) 
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สมเด็จพระเจ9าอยู>หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล9าฯให9องคมนตรเีชิญตะกร9าสิ่งของพระราชทานมอบแก> จนท.- ราษฎร-เด็กกำพร9า, ๓) สมเด็จพระเจ9าอยู>หัว 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล9าฯ ให9พลเอกไพบลูย+ คุ9มฉายา องคมนตรี ปฏิบัติภารกจิเย่ียมประชาชน และเจ9าหน9าที่ ที่ได9รบับาดเจบ็ 

จากเหตุการณ+ความไม>สงบในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต9, ๔) ศูนย+แพทย+ทหารบกจงัหวัดชายแดนภาคใต9 เป~ดอาคารศูนย+แพทย+ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต9 ส>วนแยก 

ค>ายกัลยาณิวัฒนา จังหวัดนาธิวาส เพื่อขยายการให9บรกิารทางการแพทย+  และ  ๕) อำเภอศีรสาคร จัดโครงการ “วันน้ีทีร่อคอย 542” 

มอบหนังสือรบัรองการทำประโยชน+ (น.ส.3) แก>ประชาชนในพื้นที่,  

๖. กีฬา ได*แก2 ๑) คอลัมน+: ป~ดกรอบ: ดาวรุ>งยะลาคว9าชัยหวดพีทีทีใต9, ๒) คอลัมน+: กีฬารอบวัน: แพรวาแชมป¹หวดภาคใต9  และ  ๓) ภาพข>าว: ยะลาเอฟเอคัพ,  

๗. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ได*แก2 ๑) ธุรกจิพริกเขียวมันส>งออกมาเลเซีย, ๒) คอลัมน+: ทูตไทยช้ีช>องต>างแดน: ก9าวข9ามข9อจำกัดเวลา ไทย-มาเลเซียเป~ดด>านสะเดา 

24 ชม., ๓) ศก.ชายแดนเบตงยะลาเริม่คึกคัก มหาเธร+เปiนนายก-ริงกิตพุ>ง, ๔) ประมงดีเดย+ 16 พ.ค.ใช9กม.ใหม>คุมเข9มจบัสัตว+น้ำ !!!, ๕) ครัง้แรก! 

คนไทยในบาห+เรนต้ังสมาคมฯ หวังเช่ือมสามัคคี หนุนฝ�มือแกร>งเพิ่มรายได9, ๖) พณ.ร>วมเอกชนขนทุเรียนดังขายผู9บริโภค, ๗) 

มะเฟ§องมหัศจรรย+ซักผ9าสะอาด..เพิม่มลูค>ายางพารา, ๘) อาชีวะจัดตลาดนัดแรงงานชายแดนใต917-18พ.ค.น้ี, ๙) เป~ดตัวเว็บไซต+ ของดีทั่วไทย, ๑๐) 

จับเน้ือควายเถ่ือนกลางตลาดสดปtตตานี ลอบนำเข9าจำหน>ายช>วงถือศีลอด, ๑๑) พาณิชย+ ผนึกกำลัง ท็อปส+ดันไทยเปiนชาติมหาอำนาจด9านการค9าผลไม9เมอืงร9อนของโลก, 

๑๒) ตาลโตนดขายดีรับเดือนรอมฏอน เกษตรกรเผยฝนชุกผลผลิตลด, ๑๓) กฟผ.ผนึกเอสซจีี ผลิตไฟฟpาโซลาร+ฟาร+มจากเข่ือน  และ  ๑๔) ภาพข>าว: 

ธ.ออมสินร>วมสนับสนุนการท>องเที่ยว 3 จังหวัดชายแดนใต9,  

๘. กระบวนการยุติธรรม ได*แก2 มั่นใจกระบวนการยุติธรรม! อดีตแกนนำผู9ก>อเหตุรุนแรงเข9ารายงานตัวโครงการพาคนกลับบ9าน  

๙. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ได*แก2 ๑) ชุมชนจัดการป�าทีสุ่คิริน, ๒) "ออร+เคสตร9าเยาวชนยะลา" จะช>วยแก9ปtญหาความขัดแย9งทางเช้ือชาติและศาสนาได9หรือไม>, ๓) 

ผลักดันเที่ยวชุมชนทรายขาว-ปtตตานี เย่ียมชมวิถีชีวิตพุทธ-มุสลิม, ๔) คอลัมน+: ลานกิจกรรม: แข>งหนังสั้นของดีชายแดนใต9, ๕) Al-Othaimeen: Action Plan for the 

Islamic World Cultural Strategy and encouraging soft narratives to counter terrorism, ๖) แม>ทัพภาคที่ 4 ร>วมงานอนุรักษ+วัฒนธรรมอำเภอหนองจิก 

ภายใต9ช่ือ “สืบสานเล>าขาน ตำนานเมืองเก>า ถ่ินข9าวดี วิถีริมน้ำ งดงามวัฒนธรรม”, ๗) องคมนตรี เปiนประธานพิธีเป~ดโครงการ วันพบปะมุสลีมะห+ ครั้งที่ 13 ภายใต9หัวข9อ 

การศึกษาสร9างสรรค+สงัคมสันติ และวากาฟการศึกษา “รากฐานสังคมสันติ”, ๘) OIC Secretary General Wishes Muslims a Blessed Ramadan, ๙) ภาพข>าว: 

ทิพยประกันภัย สนับสนุนโครงการ ท>องเที่ยวสุดปลายด9ามขวาน 3 จังหวัดชายแดนใต9  และ  ๑๐) Al-Othaimeen: Action Plan for the Islamic World Cultural 
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Strategy and encouraging soft narratives to counter terrorism,  

๑๐. การบำรุงขวัญกำลังพล ได*แก2  ร.10พระราชทานดอกไม9ตะกร9าสิ่งของแด>อาสาสมัครทหารพรานบาดเจ็บ  

๑๑. การเมือง ได*แก2 ๑) Malaysia's new PM says Anwar Ibrahim will be given royal pardon, ๒) เร>งคลอดโรงไฟฟpาถ>านหิน เอสอเีอทุ>ม50ล.จ9างศึกษา 

เป~ดกว9างสำรวจ15จว.ใต9, ๓) คอลัมน+: แมลงวันในไร>ส9ม: ข>าวร9อนจากมาเลย+มหาธีร+ 92 ถึง ชวน 79คนละเรื่องเดียวกัน?!, ๔) กฟผ.-

กฟภ.จัดสมัมนาเผยปริมาณใช9ไฟภาคใต9สูง ช้ีจำเปiนต9องสร9างโรงไฟฟpา, ๕) ครม.ไฟเขียวผุดโรงไฟฟpา3จว.ใต9เป~ดเอกชนหุ9น60%, ๖) เคาะร>วมทุนไฟฟpาประชารัฐ  และ  ๗) 

A peaceful revolution in Malaysia,  

๑๒. การยกระดับคณุภาพชีวิต ได*แก2 ๑) ‘ปฏิรปู’ เงินสงเคราะห+คนมรีายได9น9อยด9อยโอกาส๒) พระเทพฯ ทรงติดตามโครงการต9นแบบ, ๓) 

นราธิวาสมอบชุดเครื่องมือประกอบอาชีพให9กลุ>มเปpาหมาย-โครงการพาคนกลับบ9าน, ๔) ช>อง7HDพร9อมยุติระบบแอนะล็อกสัมผัสโลกดิจิทลั ระบบเดียวกันทั่วประเทศ, ๕) 

คอลัมน+: ทรงสร9างประโยชน+สุขสู>ปวงประชา: ต9องเรียนรู9แนวพระราชดำรริับมือภัยธรรมชาติ(2)  และ  ๖) ลงนามความร>วมมือส>งต>อผู9ป�วยเปลี่ยนไต,  

๑๓. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยSสิน ได*แก2 ๑) ค9น104จุดจับ37อาชญากรต>างด9าว, ๒) ภาพข>าว: เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร: ดูงานชายแดนใต9, ๓) 

8โรฮีนจาป�นรั้วสถานคุ9มครองฯสงขลาหนี ตร.ระดมค9นหา, ๔) ภาค4รับมอบตัวกลุ>มอาร+เคเค, ๕) สงขลา-เร>งตามตัวชาวโรฮิงญา 8 คน หลบหนีจากสถานคุ9มครอง, ๖) 

แม>ทัพภาค 4 กำชับทหารคุ9มครองครู สร9างความอุ>นใจให9ประชาชนพื้นที่ชายแดนใต9, ๗) ยะลา เป~ดภาคเรียน วันแรก จนท.สนธิกำลัง 3 ฝ�าย ตรวจเข9ม, ๘) 

มทภ.4ปtดสัง่ห9ามบินโดรนชายแดนภาคใต9 ติงสื่อเสนอข9อมูลผิดพลาด, ๙) แม>ทัพภาคที่ 4 เปiนประธานพิธี สวนสนามและกระทำสัตย+ปฏิญาณตนของ 

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ชุดคุ9มครองตำบล ในพื้นทีจ่ังหวัดปtตตานี, ๑๐) ตำรวจชงต้ัง2กองบงัคับการใหม> ปราบค9ามนุษย+-ยกไทยพ9นเทียร+2, ๑๑) รอง ผอ.รมน.ภาค 

4 สน. เปiนประธานพิธี สวนสนามและกระทำสัตย+ปฏิญาณตนของ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ชุดคุ9มครองตำบล ในพื้นที่จังหวัดสงขลา, ๑๒) 

ผู9นำศาสนาจากประเทศเยเมนเยือนพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต9 ช่ืนชมโครงการพาคนกลบับ9าน, ๑๓) OIC condemns suicide attack in Indonesia’s second 

largest city, Surabaya., ๑๔) ผู9เห็นต>างระดับแกนนำมั่นใจในโครงการพาคนกลับบ9าน ขอเข9ารายงานตัว เพิ่มอีกราย  และ  ๑๕) สงขลา-เร>งตามตัวชาวโรฮิงญา 8 คน 

หลบหนีจากสถานคุ9มครอง,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต2อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต2อสถานการณS จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จากสัปดาห+ที่แล9ว (๕ - ๑๑ พ.ค. 

๖๑) ร9อยละ ๒๑ (๒.๑๕ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๒ - ๑๘ พ.ค. ๖๑) ๑.๖๙ ในสัปดาห+น้ี ) ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต2างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๑๒ – ๑๘ พ.ค. ๖๑ 

    การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศมาเลเซียกบัผลกระทบต>อกระบวนการพูดคุยสันติสุขจงัหวัดชายแดนภาคใต9เปiนประเด็นที่สือ่มวลชนให9ความสนใจ Bernama 

สำนักข>าวทางการมาเลเซียรายงานอ9างคำให9สัมภาษณ+ของพลเอกประยุทธ จันทร+โอชา นายกรัฐมนตรี ยืนยันว>า การพูดคุยเพื่อสันติสุขเปiนนโยบายของรัฐบาลดังน้ันรัฐบาล

ไทยจึงพร9อมทำงานกบัรัฐบาลมาเลเซียทุกรัฐบาลรวมทั้งรัฐบาลชุดใหม>ภายใต9การนำของนายแพทย+มหาเธร+ โมฮัมหมัด 

    ทางด9าน benarnews.org เวปไซต+ข>าวภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต9และเอเชียใต9 เผยแพร>บทความของดอน ปาทาน นักวิเคราะห+ความมั่นคงจงัหวัดชายแดนภาคใต9 

ระบุว>า การให9สมัภาษณ+ของพลเอกประยุทธระบพุื้นที่ปลอดภัยอย>างชัดเจนก>อนที่คณะพูดคุยสันติสุขระหว>างมาราปาตานีและตัวแทนรัฐบาลไทยจะพจิารณาให9ความ

เห็นชอบเปiนการกระทำที่ผิดมารยาทการเจรจา ส>งผลให9กระบวนการพูดคุยสันติสุข จชต. หยุดชะงกั 

   สื่อมาเลเซียให9น้ำหนักประเด็นข>าวภัยความมั่นคงโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของกระบวนการค9ามนุษย+ชาวมุสลิมโรฮงิญา ล>าสุดรายงานข>าวรองผู9บัญชาการตำรวจ

ท>องเที่ยวนำกำลงัตรวจค9นรถโดยสารวีไอพ ีกรุงเทพ-หาดใหญ> ภายหลังได9เบาะแสว>ามกีารดัดแปลงทำช>องลบัภายในตัวรถโดยสารเพื่อลักลอบซุกซ>อนชาวโรฮงิญาไป

หาดใหญ>เพื่อส>งมอบให9ขบวนการค9ามนุษย+ลักลอบนำพาข9ามพรมแดนเข9าประเทศมาเลเซีย 

   เจ9าหน9าที่หน>วยความมั่นคงชายแดนมาเลเซียที่ ปาเสมัส ใกล9 อ.สุไหงโกลก ยึดใบกระท>อมน้ำหนักเกือบ ๒๐๐ กิโลกรมัทิ้งไว9บนรถยนต+ใกล9ชายแดนไทย  

 

๕.๑ สำนักข>าว bernama รายงานเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ว>า พลเอกประยุทธ จันทร+โอชา นายกรัฐมนตรีมั่นใจกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต9สามารถ

เดินหน9าต>อไปได9แม9ว>ามีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมาเลเซียอันเน่ืองมาจากผลการเลือกต้ังทั่วไปครั้งที่ ๑๔ 

     นายกรัฐมนตรบีอกว>าการสร9างสันติสุขเปiนนโยบายของรัฐบาลดังน้ันไม>ว>าพรรคใดเปiนรัฐบาลมาเลเซียเราก็พร9อมร>วมมือทำงานต>อไป  

(Thailand has expressed confidence on the future of the southern Thai peace process despite the change in Malaysia's government following 

the country's 14th general election (GE). 

Malaysia has taken on the role of facilitator in the ongoing peace talks between Bangkok and MARA Patani, an umbrella body representing 

several militant groups in the provinces. 
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"It is the government's policy (on the southern Thai peace process), so whoever becomes the (Malaysian government) we must continue the 

cooperation," Prime Minister Gen Prayut Chan-o-cha told the media after attending the weekly cabinet meeting here today.) 

 

ที่มาข9อมลู ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1464279 

 

๕.๑.๑ Benarnews เผยแพร>บทความของดอน ปาทาน นักวิเคราะห+ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต9 เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ระบุว>า การพูดคุยสันติสุขระหว>างตัวแทน

รัฐบาลไทยกบัตัวแทนกลุ>มที่เห็นต>างจากรฐัไทยที่เรียกตัวเองว>า มาราปาตานี ต9องหยุดชะงักเน่ืองจากฝ�ายมาราปาตานี ไม>พอใจที่นายกรัฐมนตรผีิดมารยาทการเจรจา ชิง

เป~ดเผยช่ืออำเภอที่เตรียมประกาศพื้นที่ปลอดภัย ก>อนหน9าที่ตัวแทนคณะพูดคุยของทั้งสองฝ�ายได9ข9อยุติเกี่ยวกบัรายละเอียดพื้นทีป่ลอดภัย 

 

ดอนอ9างแหล>งข>าวจากทั้งสองฝ�ายยืนยันว>าสาเหตุทีท่ำให9กระบวนการพูดคุยสันติสุขหยุดชะงัก คือ นายกรัฐมนตร ี

ดอน อ9างว>า มาราปาตานีรู9สึกเสียหน9ามากที ่นายกประยุทธ ประกาศช่ืออำเภอที่เตรียมเปiนพื้นทีป่ลอดภัย ทั้งๆ ที่ยังไม>มีข9อยุติ และประกาศอย>างเปiนทางการ พร9อมทั้ง

อ9างว>า ฝ�ายมาราปาตานีต9องการให9มกีารพูดคุยรายละเอียดให9ตกผลึก เน่ืองจากมีความต้ังใจให9พื้นทีป่ลอดภัย เปiนก9าวแห>งความสำเรจ็ของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข 

 

(Peace talks between Thailand and an umbrella group representing Patani Malay separatist organizations have come to a standstill because the 

rebel side felt insulted by Thai Prime Minister Prayuth Chan-o-cha for “jumping the gun” with his announcement of a much-talked-about 

Safety Zone pilot project.  

Sources on both sides confirmed that the stalling in talks between the government in Bangkok and MARA Patani, a panel negotiating on behalf 

of long-standing separatist groups in the Deep South, stemmed from the perceived violation of protocol by Prayuth.  

MARA Patani felt humiliated and belittled because they were expecting a more formal launch for what they considered a “breakthrough” – the 

announcement of a pilot Safety Zone, or geographically limited ceasefire, in Thailand’s southern border region.) 
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ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/english/commentaries/far-south-view/Don-Pathan-05142018124338.html 
 
๕.๒ สำนักข>าว Bernama รายงานว>าพลตำรวจตรสีุรเชษฐ+ หักพาล รองผู9บญัชาการตำรวจท>องเที่ยวนำกำลังตำรวจเข9าตรวจค9นรถโดยสารวีไอพ ีกรงุเทพ-หาดใหญ> 

ซึ่งเปiนการขยายผลจากการจบักมุที่ อ.ไชยา จ.สรุาษฎร+ธานี พบชาวโรฮิงญาที่ซุกซ>อนในช>องลับของรถโดยสารวีไอพ ี

 

ปฏิบัติการตรวจค9นรถโดยสารวีไอพ ีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ตำรวจพบรถโดยสารดัดแปลงช>องลับจำนวน ๖ คัน ซึ่งต9องสงสัยว>าเปiนการดัดแปลงเพื่อซุกซ>อนผู9อพยพเข9า

เมืองผิดกฏหมายชาวมุสลิมโรฮิงญา 

 

พล.ต.ต.สุรเชษฐ เป~ดเผยว>า ขณะน้ีเจ9าหน9าที่ตำรวจรู9ตัวคนต>างชาติผู9บงการขบวนการค9ามนุษยชาวโรฮิงญาแล9ว และมกีารออกหมายจับต>อไป  

สำหรับชาวโรฮงิญา ที่ซกุซ>อนมาในรถโดยสารวีไอพีจะถูกส>งมอบให9ขบวนการค9ามนุษย+ที ่อ.หาดใหญ> ก>อนทีจ่ะถูกลกัลอบข9ามพรมแดนเข9าประเทศมาเลเซียต>อไป   

 

(Thai police have uncovered a ‘Rohingya Express’ which ferries illegal ethnic Rohingya in specially-modified express buses in Bangkok to the 

southern provinces near the Thai-Malaysia border before smuggling them into Malaysia. 

In mounting an operation yesterday, Thai police discovered that human trafficking syndicates were using several express buses plying the 

Bangkok-Hatyai routes were modified to have a secret compartment to conceal illegal Rohingya for the south-bound journey. 

“We found that these buses have secret compartments to hide the Rohingya for trafficking to southern provinces. (On arrival in the south) They 

(the traffickers) will hand over the Rohingya to agents who will smuggle them into Malaysia,” said Tourist Police deputy chief, Maj Gen Surachet 

Hakpan after leading the operations here. 
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Also involved in the operations were officials from the Department of Land Transport who confirmed the existence of the specially-modified 

buses. 

According to Surachet, the police have already identified a foreign man who masterminded the trafficking of Rohingya to southern Thailand 

using express buses and were in the midst of tracking him down to facilitate investigations. 

“The authorities will also issue an arrest warrant for the suspected mastermind,” he said, adding that about 30 bus drivers were under 

investigation for probable complicity to the crime. 

At least six buses were found to have been reportedly fitted with special compartments which did not meet the standard regulations set by 

the Department of Land Transport, said Surachet. 

The police discovered the latest tactic of using express buses to traffick Rohingya illegals to southern Thailand following a recent case in the 

Chaiya district in Surat Thani province. 

In that case, several Rohingya illegals were found hiding in a secret compartment within the express bus but were nabbed before they 

managed to reach the southern province. 

Besides buses, Thai authorities have also arrested Rohingya illegals travelling in a south-bound train in an attempt to reach Malaysia.) 

  

ที่มาข9อมลู; https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2018/05/370759/rohingya-illegals-smuggled-malaysia-modified-express-buses-thai 

 

๕.๓ สำนักข>าว Bernama รายงานว>า เจ9าหน9าที่หน>วยงานความมั่นคงชายแดน (Aksem) รัฐกลันตันยึดใบกระท>อมน้ำหนัก ๑๕๐ กิโลกรัมบรรจุกระสอบทิ้งไว9ในรถบรรทุก 

ที่บ9านร9างหลังหน่ึง ที่อำเภอ ปาเสมสั ใกล9ชายแดนไทยด9าน อ.สุไหงโกลก การจับกุมยึดใบกระท>อมเกิดข้ึนเมือ่เวลา ๑๕ นาÅิกา ๑๕ นาทีวันที่ ๑๔ พฤษภาคม 
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สันนิษฐานว>าคนร9ายทิ้งรถบรรทกุใบกระท>อมหลบหนีการจบักุมของเจ9าหน9าที่ คาดว>าใบกระท>อมมูลค>า ๗๕,๐๐๐ รงิกติ หรือประมาณ ๖ หมื่นบาทมจีุดหมายปลายทางที่

ประเทศไทย 

(The Kelantan Border Security Agency (Aksem) foiled an attempt to smuggle 150kg of ketum leaves worth RM7,500 to Thailand in Kampung 

Kubang Pak Itam, Rantau Panjang here yesterday. 

 

Rantau Panjang Aksem commander Shuhaidi Saidon said the leaves, believed to be from a northern state in Peninsular Malaysia, were 

discovered in tens of gunny sacks in a car at an unoccupied house in the village at 3.15pm.) 

 

ที่มาข9อมลู ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1464166 

 

 

 

 


