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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๒-๒ ส.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ๑๙๓ ข>าว จากที่ม ี๒๔๑ 

ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๐-๒๖ ก.ค. ๖๒) ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกับ จชต. (เส9นทึบสีแดง) มขี>าวเชิงลบ ๓๗ ข>าว ในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๕๗ ข>าวใน สัปดาห+ที่ แล9ว 

(๒๐-๒๖ ก.ค. ๖๒)  

         ประเด็นข5าวเชิงลบ ได*แก5  

๑) เหตุร*ายรายวัน: เอ็ม ๑๖ ยิงถล>มรถปลัดอำเภอไม9แก>น  

๒) สิทธิมนุษยชน: ๑) คณะกรรมการคุ9มครองสิทธิมนุษยชน แถลงความคืบหน9า กรณีนายอับดุลเลาะ หมดสติขณะถูกควบคุมตัว, ๒) 'ผสานวัฒนธรรม' จี้ 

กก.คุ9มครองสทิธิฯ รับข9อเสนอภาค ปชช. สอบปมผู9ต9องสงสยัคดีมั่นคงสมองตายในค>ายทหาร, ๓) iLaw: อำนาจควบคุมตัว ๗ วัน อำนาจที่นำไปสู>การละเมิดหลายรูปแบบ 

และ ๔) ถูกเบรกทำงานภาคใต9 ต9นเหตุ "อังคณา" ไขกhอกพ9น กสม. 

๓) อาชญากรรมในพ้ืนท่ี: ยิงทิง้หนุ>มกลางเมอืงสุไหงโก-ลก 

๔) การพูดคุยเพ่ือสันติสุข: คอลัมน+: ตีโฉบฉวย: สันติภาพ-รุนแรง 

ประเด็นข5าวเชิงบวก ได*แก5  

๑) ยาเสพติด: ๑) เซง็ซิ่ง'ปาเจโร>'ฉลุยทกุอำเภอ ดันชน 'ซิต้ี' ยาบ9ากระจาย, ๒) ตร.บกุแหล>งขายใบกระท>อมรายใหญ> 'สทิงพระ' จบัคนขาย ๒ ราย คนซื้ออีก ๑ ราย 

และ ๓) พล.ท.พรศักด์ิ พูลสวัสด์ิ มทภ.๔/ ผอ.ศอ.ปส.จชต.๔ เปpนประธานในพิธีเปqดค>ายพักพงิเพื่อการบำบัด (Camp 35) จ.นราธิวาส ณ กรมทหารราบที่ ๑๕๑ 

ค>ายกัลยาณิวัฒนา อ.เมอืง จ.นราธิวาส 

๒) การเมือง: "บิ๊กตู>" ลงใต9 ๗ ส.ค.เปqดศูนย+ราชการแห>งใหม>หลงัเนรมิตโรงแรมร9างชางล ี

๓) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) ปลดล็อกรถทัวร+มาเลเซีย เช่ือมท>อง เที่ยว ๒ ประเทศ, ๒) มินิบสัเช่ือมสนามบินเบตง ๑๐๐ บ., ๓) 'มทภ.๔ 

'ข้ึนเหนือรับมอบกล9ากาแฟ หนุนชายแดนใต9ปลูก-ชูเกิดสันติสุข, ๔) 'นำศาสตร+พระราชา' สู>จังหวัดชายแดนใต9ผ>านการพัฒนา 'ทุเรียน' ระดับคุณภาพส>งออก, ๕) 

ธุรกิจห9าดาวขยายชายแดนใต9, ๖) ส>องเศรษฐกจิชายแดนใต9 'จะนะ'เมอืงต9นแบบอุตสาหกรรมก9าวหน9าแห>งอนาคต และ ๗) ชง'ศอ.บต.'ผุดSMEช็อป5จว.ชายแดนใต9 
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๔) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และ ทรัพยZสิน: ๑) จับแกhงข9ามชาติค9ามนุษย+, ๒) พระสงฆ+บาเจาะบิณฑบาตแล9ว, ๓) มทภ.๔ แก9ป�ญหายา 

เสพติดคืนความสุขชายแดนใต9, ๔) ชาวตำบลปะกาฮะรัง รวมพลังต>อต9านความรุนแรง อยากเห็นจังหวัดชายแดนใต9สงบสุข และ ๕) กอ.รมน.ภาค ๔ ส>วนหน9า 

แจงกรณีจัดกำลังเฝ�าติดตามญาติ 'อับดุลเลาะ อีซอมซูอ' 

       จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพิม่ข้ึน จาก ๒.๒๒ ในสัปดาห+ที ่แล9ว 

(๒๗ ก.ค. ๖๒-๒ ส.ค. ๖๒) เปpน ๒.๔๗ ในสปัดาห+น้ี  

 ในส5วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต5างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๒๗ ก.ค. ๖๒ – ๒ ส.ค. ๖๒ ดังน้ี 

       เหตุการณ+คนร9ายลอบวางระเบิดขนาดเล็กหลายจุดทั่วกรุงเทพเมื่อวันศุกร+ที่ ๒ สิงหาคม เปpนประเด็นทีส่ำนักข>าวต>างประเทศ และสื่อในภูมิภาคอาเซียนให9ความสนใจ

มากที่สุด และมีการเช่ือมโยงกบัจงัหวัดชายแดนภาคใต9 เน่ืองด9วยผู9ต9องหาที่ถูกจับกมุตัว ๒ คนบนรถโดยสารที ่จังหวัดชุมพร ขณะเดินทางกลบัภูมลิำเนา อ.รอืเสาะ จังหวัด

นราธิวาส แต>ผู9บัญชาการตำรวจแห>งชาติก็ยังไม>ได9สรปุว>าเปpนการขยายพื้นที่ก>อความไม>สงบจาก จชต. หรือไม> 

       รายงานข>าวของสำนักข>าว AFP มีข9อสังเกตุว>า หากการก>อเหตุป�วนกรงุเทพ เกี่ยวข9องกบักลุ>มผู9ก>อความไม>สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต9ก็หมายถึงสัญญานเตือน

รัฐบาลไทย พร9อมกบัต้ังข9อสงัเกตุว>า เหตุระเบิดในกรงุเทพ เกิดข้ึนท>ามกลางกระแสไม>พอใจในจงัหวัดชายแดนภาคใต9 กรณีนายอับดุลเลาะ อีซอมซูอ ผู9ต9องสงสัยคดีความ

มั่นคงที่ถูกควบคุมตัวสอบปากคำที่ค>ายอิงคยุทธบริหารล9มป�วยอาการโคม>าจากอาการสมองบวมภายหลงัถูกควบคุมตัวไม>ถึง ๒๔ ช่ัวโมง ขณะเดียวกันกระทรวงการ

ต>างประเทศมาเลเซียก็เตือนชาวมาเลเซียในประเทศไทยให9ระมัดระวังตัว และ ติดตามข>าวสารอย>างใกล9ชิด 

       สื่อมาเลเซียรายงานว>า หน>วยงานความมั่นคงชายแดนมาเลเซียไทยด9านรัฐกลันตัน ติดกับจ.นราธิวาส ลาดตระเวณเข9มจับกมุสินค9าหนีภาษีมลูค>านับล9านรงิกิต 

ขณะเดียวกันหน>วยปราบปรามโจรกรรมรถยนต+มาเลเซียจบักุมแกhงค+โจรกรรมรถยนต+มาเลเซียส>งขายเครือข>ายในประเทศไทย โดยใช9เส9นทางผ>านแดนด9านบูกิตกายูฮิตัม-

สะเดา จงัหวัดสงขลา 

       Benarnews.org รายงานว>านางองัคณา นีละไพจิตร ได9รับรางวัลแมก็ไซไซ ประจำป� ๒๕๖๒ และนำเสนอประวัติของนางองัคณา ว>า เปpนผู9ก>อต้ังมูลนิธิยุติธรรมเพื่อ

สันติภาพ คณะกรรมการพจิารณารางวัลแม็กไซไซ ให9รางวัลนางอังคณา จากผลงานการจัดทำรายงานสถานการณ+สทิธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต9 
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๒. ผลการวิเคราะหZสารสนเทศด*านการประชาสมัพันธZ ประจำวันท่ี ๒๗ ก.ค. ๖๒–๒ ส.ค. ๖๒ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข5าวเชิงบวก และประเด็นข5าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๒-๒ ส.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก (เส9นทบึสเีขียว) ๑๙๓ ข>าว จากที่ม ี๒๔๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๐-๒๖ ก.ค. ๖๒) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกบั จชต. (เส9นทึบสีแดง) มขี>าวเชิงลบ ๓๗ ข>าว ในสัปดาห+น้ี จากทีม่ ี๕๗ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๐-

๒๖ ก.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ลดลง 
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๒.๒ ค5าสัดส5วนระหว5างข5าวเชิงบวก และข5าวเชิงลบ 

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

วัน/เดือน/ปd จำนวนข5าวเชิงบวก (1) จำนวนข5าวเชิงลบ (2) ค5าสัดส5วน (3)=(1)/(2) 

2019-07-20 29 5 5.8 

2019-07-21 30 4 7.5 

2019-07-22 36 12 3 

2019-07-23 30 12 2.5 

2019-07-24 50 12 4.17 

2019-07-25 35 7 5 

2019-07-26 31 5 6.2 

 34.43 8.14 4.23 

2019-07-27 38 6 6.33 

2019-07-28 32 2 16 

2019-07-29 21 4 5.25 

2019-07-30 27 9 3 

2019-07-31 30 7 4.29 

2019-08-01 25 7 3.57 

2019-08-02 20 2 10 

 27.57 5.29 5.21 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ5งเล็ง ในช5วงวันท่ี ๒๗ ก.ค. ๖๒–๒ ส.ค. ๖๒ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ไม>มขี>าวเชิงบวก ทั้งในสัปดาห+น้ี และ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๐-๒๖ ก.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ในส>วนของ 

ข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกบั จชต. มขี>าวเชิงลบ ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ไม>มีข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๐-๒๖ ก.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) 

มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> คอลัมน+: ตีโฉบฉวย: สันติภาพ-รุนแรง   
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๒-๒ ส.ค. ๖๒ มขี>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๓ ข>าว จากที่ม ี๑๓ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๐-๒๖ ก.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ลดลง ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> เอ็ม ๑๖ ยิงถล>มรถปลัดอำเภอไม9แก>น  
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๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๒-๒ ส.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการเมอืงเกี่ยวกับ จชต. ๑๖ ข>าว จากที่ม ี๕ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๐-๒๖ ก.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9ม 

ความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีม่ี ๕ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๐-๒๖ ก.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) "บิ๊กตู>" ลงใต9 ๗ ส.ค.เปqดศูนย+ราชการแห>งใหม>หลงัเนรมิตโรงแรมร9างชางล,ี ๒) บิ๊กตู>เตรียมลง ๓ จว. แก9ศก.-ไฟใต9 และ ๓) 'บิ๊กตู>' 

นัดทุกหน>วยงานเคาะกรอบงบประมาณป� ๖๓ ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> คอลัมน+: ทิ้งหมัดเข9ามมุ: พูดแล9วต9องทำ-อย>าช9า  
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยZสิน 

 
ในช>วงวันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๒-๒ ส.ค. ๖๒ ข>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สนิ มีข>าวเชิงบวก ๒๙ ข>าว จากที่ม ี๕๕ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๐-๒๖ ก.ค. ๖๒) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ  ลดลง  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๑๐ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๑๖ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๐-๒๖ ก.ค. ๖๒) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) จับแกhงข9ามชาติค9ามนุษย+, ๒) พระสงฆ+บาเจาะบิณฑบาตแล9ว, ๓) มทภ.๔ แก9ป�ญหายา 

เสพติดคืนความสุขชายแดนใต9, ๔) ชาวตำบลปะกาฮะรงั รวมพลงัต>อต9านความรุนแรง อยากเห็นจงัหวัดชายแดนใต9สงบสุข และ ๕) กอ.รมน.ภาค ๔ ส>วนหน9า 

แจงกรณีจัดกำลังเฝ�าติดตามญาติ 'อับดุลเลาะ อีซอมซูอ' ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) ไฟใต9ที่ป�ตตานี เราจะต้ังรบัตลอดไปหรือ?, ๒) 'ขบวนการค9ามนุษย+ใต9'กลับมาบูม! ไทย 

อาจจะถูกตีตรา 'เทียร+ ๒' อีกครั้ง, ๓) เพจ Patani NOTES เผยเอกสารผลสอบกล9องวงจรปqดค>ายอิงคยุทธฯ ใช9งานไม>ได9 เหตุบริษัทติดต้ังยังไม>ส>งงาน, ๔) ถอดรหัสเหตุ 

โจมตี ชคต.ครั้งรุนแรง หมู>บ9านสีแดงลด? แต>เจอห9องลบัใต9ดิน! และ ๕) สิ้นสติคาค>ายทหารตัดประเด็นลื่นล9ม เร>งไขปมสมองบวม 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๒-๒ ส.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกจิฯ ๔๓ ข>าว จากที่ม ี ๖๙ ข>าวในสัปดาห+ทีแ่ล9ว (๒๐-๒๖ ก.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกจิฯ มขี>าวเชิงลบ ๔ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๐-๒๖ ก.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) 'ลาบานูน' ต่ืนเต9น!ฝากรายการ 'ป�กษ+ใต9บ9านเรา', ๒) ปลดล็อกรถทัวร+มาเลเซีย เช่ือมท>อง เที่ยว ๒ ประเทศ, ๓) 

มินิบัสเช่ือมสนามบินเบตง ๑๐๐ บ., ๔) 'มทภ.๔ 'ข้ึนเหนือรับมอบกล9ากาแฟ หนุนชายแดนใต9ปลูก-ชูเกิดสันติสุข, ๕) 'นำศาสตร+พระราชา' 

สู>จงัหวัดชายแดนใต9ผ>านการพฒันา 'ทุเรียน' ระดับคุณภาพส>งออก, ๖) ธุรกิจห9าดาวขยายชายแดนใต9, ๗) ททท. ชวนสาวแซ>บรุ>นใหญ> Woman Over 50's ท>องเที่ยว 

กับแคมเปญ Girl Gang ลั้นลา, ๘) ส>องเศรษฐกิจชายแดนใต9 'จะนะ'เมืองต9นแบบอุตสาหกรรมก9าวหน9าแห>งอนาคต และ ๙) ชง'ศอ.บต.'ผุดSMEช็อป5จว.ชายแดนใต9 

ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) ไล>เทกโอเวอร+ รง.ยางพาราหว่ัน 'จีน' คุมราคาเบ็ดเสร็จ, ๒) คอลมัน+: รายงาน: 'จะนะเมอืงอุตฯก9าวหน9าแห>งอนาคต' คืออนาคต 'นายทุน' หรือ 

'ชาวบ9าน' ?! และ ๓) ราคายางใต9ยังด่ิงต>อเน่ืองปาล+มรอฟ�งเสียงนกหวีด 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๒-๒ ส.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๙ ข>าว จากที่ม ี๑๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๐-๒๖ ก.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ค>อนข9างคงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม>มขี>าวเชิงลบทั้งในสัปดาห+น้ี และ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๐-๒๖ ก.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) สุดย่ิงใหญ>งานรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร+วัน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู9 สู>การป�องกนั ยาเสพติด, ๒) หนุ>มขนยานรกผ>านด>าน, ๓) 

จับซ้ำลูกชายเศรษฐินีค9ายาเสพติด, ๔) เซง็ซิง่'ปาเจโร>'ฉลุยทุกอำเภอ ดันชน 'ซิต้ี' ยาบ9ากระจาย, ๕) ตร.บกุแหล>งขายใบกระท>อมรายใหญ> 'สทงิพระ' จับคนขาย ๒ ราย 

คนซื้ออีก ๑ ราย และ ๖) พล.ท.พรศักด์ิ พลูสวัสด์ิ มทภ.๔/ ผอ.ศอ.ปส.จชต.๔ เปpนประธานในพิธีเปqดค>ายพักพิงเพื่อการบำบัด (Camp 35) จ.นราธิวาส ณ กรมทหารราบที่ 

๑๕๑ ค>ายกัลยาณิวัฒนา อ.เมือง จ.นราธิวาส ไม>มีข>าวเชิงลบ ในสัปดาห+น้ี 
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๒–๒ ส.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสทิธิมนุษยชน ได9แก> ๑) คณะกรรมการคุ9มครองสทิธิมนุษยชน แถลงความคืบหน9า 

กรณีนายอับดุลเลาะ หมดสติขณะถูกควบคุมตัว, ๒) 'ผสานวัฒนธรรม' จี้ กก.คุ9มครองสทิธิฯ รับข9อเสนอภาค ปชช. สอบปมผู9ต9องสงสัยคดีมั่นคงสมองตายในค>ายทหาร, ๓) 

iLaw: อำนาจควบคุมตัว ๗ วัน อำนาจที่นำไปสู>การละเมิดหลายรปูแบบ และ ๔) ถูกเบรกทำงานภาคใต9 ต9นเหตุ "อังคณา" ไขกhอกพ9น กสม. 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๒–๒ ส.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารงุขวัญกําลงัพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปqญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๒–๒ ส.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขป�ญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคบัใช*กฎหมาย 

            ในช>วงวันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๒–๒ ส.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

12 

๔. ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* 
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ประเด็นข5าวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ๑) ดักถล>มรถปลัดอำเภอไม9แก>น, ๒) เอม็16ยิงถล>มรถปลัดอำเภอไม9แก>น  และ  ๓) โจรใต9ยิงรถปลดัอำเภอไม9แก>นพัง  

๒. สิทธมินุษยชน ๑) คณะกรรมการคุ9มครองสิทธิมนุษยชน แถลงความคืบหน9า กรณีนายอบัดุลเลาะ หมดสติขณะถูกควบคุมตัว, ๒) 'ผสานวัฒนธรรม' จี้ 

กก.คุ9มครองสทิธิฯ รับข9อเสนอภาคปชช. สอบปมผู9ต9องสงสยัคดีมั่นคงสมองตายในค>ายทหาร, ๓) iLaw: อำนาจควบคุมตัว 7 วัน อำนาจที่นำไปสู>การละเมิดหลายรูปแบบ, 

๔) ถูกเบรกทำงานภาคใต9 ต9นเหตุ"อังคณา"ไขกhอกพ9น กสม., ๕) คอลัมน+: ทิ้งหมัดเข9ามุม: ดับไฟใต9-ยุบศูนย+ซกัถาม, ๖) 

ขบวนการยุติธรรมคือเครื่องยนต+สุดท9ายแก9สถานการณ+ใต9 ถ9าหยุดการซ9อมทรมานไม>ได9 'ไฟใต9' ก็โชนแสงต>อไป, ๗) คอลมัน+: คนตามข>าว: เพชรดาว โตhะมีนา 

ผนึกส.ส.3จว.ใต9-จี้เลิกกม.พเิศษ  และ  ๘) สัญญาณร9าย...ห9วงเวลาเปราะบาง ทหาร-คนชายแดนใต9แนะงัดแผนที่ดี...อุดรูแนวร>วมรมุตี  

๓. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) ภาพข>าว: ยิงดับ  และ  ๒) ยิงทิ้งหนุ>มกลางเมืองสุไหงโก-ลก  

๔. การเจรจาเพ่ือสันติ คอลมัน+: ตีโฉบฉวย: สันติภาพ-รุนแรง  
 
 
 

การพูดคยุเพื,อสันตสิขุ 
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ประเด็นเชิงบวก 

๑. ความร5วมมือไทย-มาเลยZ ภาพข>าว: เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร: ร>วมประชุม  

๒. การศึกษา ๑) ภาพข>าว: สุ>มตรวจ, ๒) สมาพันธ+ครูใต9ฝากรมว.ศธ. เบรกร>างพ.ร.บ.การศึกษาฯ, ๓) ภาพข>าว: ร>วมมือ, ๔) ภาพข>าว: ร>วมมือ  และ  ๕) สพป.ยะลาเขต 3 

ขานรับนโยบายลงตรวจน้ำหนักกระเป านักเรียน,  

๓. ยาเสพติด ๑) สุดย่ิงใหญ>งานรวมพลสมาชิกทบูีนัมเบอร+วัน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู9สู>การป�องกันยาเสพติด, ๒) คอลัมน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: หนุ>มขนยานรกผ>านด>าน, 

๓) ภาพข>าว: จับยานรก, ๔) จับซ้ำลูกชายเศรษฐินีค9ายาเสพติด, ๕) เซ็งซิ่ง'ปาเจโร>'ฉลุยทุกอำเภอ ดันชน'ซิต้ี'ยาบ9ากระจาย, ๖) 

ตร.บุกแหล>งขายใบกระท>อมรายใหญ>'สทิงพระ' จับคนขาย2รายคนซื้ออีก1ราย  และ  ๗) พล.ท.พรศักด์ิ พลูสวัสด์ิ มทภ.4/ ผอ.ศอ.ปส.จชต.4 

เปpนประธานในพิธีเปqดค>ายพกัพิงเพื่อการบำบัด (Camp 35) จ.นราธิวาส ณ กรมทหารราบที่ 151 ค>ายกัลยาณิวัฒนา อ.เมือง จ.นราธิวาส,  

๔. กระบวนการยุติธรรม ๑) เลง็ขยับเพดานจ>ายค>าเยียวยาแพะ, ๒) ภาพข>าว: ตรวจเรือนจำ, ๓) 'สมศักด์ิ'เร>งขับเคลือ่นยุติธรรมจังหวัด ส>วน'ธรรมกาย'ยังไร9แผนจับกุม  

และ  ๔) 'สมศักด์ิ'โปรยยาหอมเพิ่มเงินเยียวยาเหย่ือคดีอาญา,  

๕. การเมือง ๑) นัดถกจัดทำงบฯป�63ใหม>, ๒) 'บิ๊กตู>'ประเดิมลงพื้นที่ยะลา7ส.ค. เชิญสื่อร>วมด9วยช>วยตีป�£บผลงาน, ๓) ครม.นัดถกวงเงินงบป�63 หว่ันสั่งรือ้-นับหน่ึงใหม>, ๔) 

"บิ๊กตู>" ลงใต9 7 ส.ค.เปqดศูนย+ราชการแห>งใหม>หลังเนรมิตโรงแรมร9างชางลี, ๕) บิ๊กตู>เตรียมลง3จว.แก9ศก.-ไฟใต9, ๖) 'บิ๊กตู>' นัดทุกหน>วยงานเคาะกรอบงบประมาณป� 63, ๗) 

งบประมาณป� 63 ได9ใช9 ม.ค.ป�หน9า จี้คลงัป�£มเงินรายได9 2.75 ล9านล9าน  และ  ๘) เคาะ 3.2 ล9านล9าน กรอบวงเงินงบป� 63 พร9อมชงเข9า ครม. 6 ส.ค.น้ี,  

๖. การเยียวยา ๑) คอลัมน+: จบักระแสภูมิภาค: สร9างขวัญกำลังใจ, ๒) คอลมัน+: จับกระแสภูมิภาค: สร9างขวัญกำลงัใจ, ๓) ร.10พระราชทานสิง่ของ 

ให9ครอบครัวเหย่ือป�วนใต9, ๔) ทัพนักแสดงเติมสุขชายแดนใต9, ๕) ทัพนักแสดงเติมสุขชายแดนใต9, ๖) 

องคมนตรปีฏิบัติภารกจิให9กำลงัใจเจ9าหน9าที่และประชาชนที่ได9รับผลกระทบจากความไม>สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต9, ๗) 

ผู9ว>าราชการจังหวัดป�ตตานีนำสิ่งของพระราชทางมอบแก>ครอบครัวผู9เสียชีวิตจากเหตุการณ+ความไม>สงบ ในพื้นที ต.ปะกาฮะรัง จ.ป�ตตานี  และ  ๘) แม>ทัพภาคที่ 4 

เย่ียมเยียนผู9สูงอายุและผู9ป�วยติดเตียงยากไร9 พื้นที่ จ.นครศรธีรรมราช,  

๗. กีฬา ๑) ภาพข>าว: สปอร+ตสแควร+: เรือถ่ินใต9  และ  ๒) ทีมโรงเรียนบ9านศาลาใหม> จ.นราธิวาส คว9าแชมป¥ 'ยุวชนหาดทิพย+คัพ' #8 ครองถ9วยเกียรติยศ พลเอก สุรยุทธ+ 

จุลานนท+ พร9อมทรปิเปqดประสบการณ+ฟุตบอลสุดพิเศษกับ SCG เมืองทอง ยูไนเต็ด ทั้งทมี,  
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๘. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) คอลัมน+: เดินหน9าผ>าตำรวจ  และ  ๒) มทภ.4 ให9การต9อนรับ เจ9ากรมการทหารสือ่สาร และคณะ 

ในการเดินทางมาตรวจเย่ียมกองพันทหารสื่อสาร ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4,  

๙. การช5วยเหลือประชาชน 'กรมชลฯ'ระดมเครือ่งสูบน้ำดับไฟป�าพรุควนเคร็ง  

๑๑. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทZ ๑) คอลมัน+: รายงานพเิศษ: คุยกับทูต ป�เตอร+ เฮย+มอนด+ สิ้นสุดวาระ 3 ป� กับภารกิจครัง้ที่ 5 ในประเทศไทย (2), ๒) 

รู9จัก 'สืบ นาคะเสถียร' ผ>านเรื่องเล>าเพือ่นร>วมงาน ในเหตุการณ+อพยพสัตว+ป�าเข่ือนเช่ียวหลาน  และ  ๓) ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร>วมงาน "รวมพลคนรักสื่อวิทยุ" 

คืนความสุขให9แฟนคลับชายแดนใต9,  

๑๒. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) เทศบาลนครยะลาจัดการประชุมวิชาการเกษตร, ๒) 'ลาบานูน' ต่ืนเต9น!ฝากรายการ 'ป�กษ+ใต9บ9านเรา', ๓) 

กสทช.ผนึกมหาวิทยาลัยช้ันนำต้ังศูนย+ 5G, ๔) ปลดล็อกรถทัวร+มาเลเซีย เช่ือมท>องเที่ยว2ประเทศ, ๕) น9อมนำแนวพระราชดำริ 'ในหลวง ร. 9', ๖) 'ลาบานูน' 

ต่ืนเต9น!ฝากรายการ 'ป�กษ+ใต9บ9านเรา', ๗) มินิบัสเช่ือมสนามบินเบตง100บ.๘) เสียงสะท9อนจากชาวสะเดา วอนอย>ารื้อไล>ทีท่ำกินผุดเขตศก.พิเศษ 

เตรียมเข9ากทม.ย่ืนรมต.แก9ป�ญหาเรื้อรัง, ๙) 'มทภ.4'ข้ึนเหนือรับมอบกล9ากาแฟ หนุนชายแดนใต9ปลูก-ชูเกิดสันติสุข, ๑๐) ภาพข>าว: ต9นกล9ากาแฟ, ๑๑) 

เขตศก.พิเศษชายแดน 'ประยุทธ+2/1'ไปต>ออย>างไร, ๑๒) เสยีงสะท9อนจากชาวสะเดา วอนอย>ารื้อไล>ที่ทำกินผุดเขตศก.พเิศษ เตรียมเข9ากทม.ย่ืนรมต.แก9ป�ญหาเรื้อรัง, ๑๓) 

เปqดประมลูทะเบียนเลขสวยสมทบกองทุนฯใช9รถใช9ถนน, ๑๔) 'นำศาสตร+พระราชา' สู>จังหวัดชายแดนใต9ผ>านการพฒันา 'ทุเรียน' ระดับคุณภาพส>งออก, ๑๕) คอลัมน+: 

ท9องถ่ินพูด: ไกรศร วิศิษฎ+วงศ+ ผวจ.ป�ตตานี ทุเรียนทรายขาว ก.ก.ละ 250 บ., ๑๖) คอลัมน+: ข>าวข9นคนเข9ม: ชวนชิม, ๑๗) ธุรกจิห9าดาวขยายชายแดนใต9, ๑๘) SACICT 

จิตอาสา พฒันาศิลปะอาชีพ, ๑๙) หนุนปลูกกาแฟอราบิกา, ๒๐) เปqดคลิประทกึขวัญเก«งฝ�าไฟแดง ชนจยย.ปลิวกลางสีแ่ยก, ๒๑) ททท. ชวนสาวแซ>บรุ>นใหญ> Woman 

Over 50's ท>องเที่ยวกบัแคมเปญ Girl Gang ลั้นลา, ๒๒) พีอีเอฯจ>อใส>เงินร>วมทุนBCPG ลุยโซลาร+รูฟ5ป�รายได9พันล9าน, ๒๓) 'พีอเีอ เอ็นคอม'รุกธุรกิจโซลาร+รฟู, ๒๔) 

SAM คัดทรัพย+ NPA ทำเลดีชายแดนภาคใต9 เข9าถึงลูกค9าในพื้นที่ งาน 'ทรัพย+มือสองต9อง SAM' เริ่ม 31 ก.ค. - 6 ส.ค. ศกน้ี ที่ จ.นครศรีธรรมราช, ๒๕) 

ชวนสาวแซ>บรุ>นใหญ> เที่ยวเมืองไทย 7 ธีม กับแคมเปญ Girl Gang, ๒๖) กลุ>มบริษัทอินโนเวช่ัน จัดทำโครงการ 'Play Station มอบหนังสอื มอบอนาคต' ครัง้ที่ 4 

(เขตพื้นที่การศึกษาภาคใต9), ๒๗) ระบบติดตามเรือประมง จำเปpนสำหรบัใคร ???, ๒๘) TPOLYมีงานรอเซน็4พันล.ซดรายได9ขายไฟ20เมกะวัตต+, ๒๙) 'พพิัฒน+' 

เดินหน9าเต็มสบู เครื่องยนต+ท>องเที่ยว, ๓๐) สายกินสมัผสัอาหารถ่ินรสเด็ด 'เชฟชุมชน', ๓๑) ส>องเศรษฐกิจชายแดนใต9 

'จะนะ'เมืองต9นแบบอุตสาหกรรมก9าวหน9าแห>งอนาคต  และ  ๓๒) ชง'ศอ.บต.'ผุดSMEช็อป5จว.ชายแดนใต9,  
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๑๓. การยกระดับคณุภาพชีวิต ๑) คอลัมน+: สกูhปหน9า 1: 'คนไทย'มีกฎหมาย 'ล>า-จบัโลมา' รู9ไว9'นอกไทยกผ็ิด!', ๒) ภาพข>าว: นายพิชิต รุ>งประเสริฐ, ๓) คอลมัน+: สกูhปหน9า 

1: 'คนไทย'มีกฎหมาย 'ล>า-จับโลมา' รู9ไว9'นอกไทยก็ผิด!', ๔) สานต>อ 'คลินิกทันตกรรมเคลื่อนที่' ในหลวง ร.9 มอบสุขภาพฟ�นที่ดีเพือ่ผู9ห>างไกล, ๕) สแกนน้ิว-

ส>องกล9องวงจรปqด, ๖) คอลัมน+: เดินหน9าเลี้ยวซ9าย: ความปลอดภัยทางถนนไทยป� 2561, ๗) ภาพข>าว: นายพิชิต รุ>งประเสริฐ, ๘) น9อมนำแนวพระราชดำริ 'ในหลวง ร. 9', 

๙) สานต>อ 'คลินิกทันตกรรมเคลื่อนที่' ในหลวง ร.9 มอบสุขภาพฟ�นที่ดีเพื่อผู9ห>างไกล, ๑๐) รพ.จะนะขยายติดต้ังโซลาร+เซลล+ หลงัค>าไฟฟ�าลดฮวบป�ละ1.2แสน, ๑๑) 

'ตูน'จัดว่ิงช>วยรพ.ฝ�®งอันดามัน๑๒) รพ.จะนะขยายติดต้ังโซลาร+เซลล+ หลงัค>าไฟฟ�าลดฮวบป�ละ1.2แสน, ๑๓) 'ตูน'จัดว่ิงช>วยรพ.ฝ�®งอันดามัน, ๑๔) 

องคมนตรเีชิญถุงพระราชทาน, ๑๕) คอลัมน+: จบักระแสภูมภิาค: ป�องกันอัคคีภัย, ๑๖) คอลมัน+: ข>าวสั้น: องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน, ๑๗) คอลมัน+: จับกระแสภูมิภาค: 

ป�องกันอัคคีภัย, ๑๘) พระราชปณิธานด9านการแพทย+ พระราชทานเงิน2.4พันล9าน ทรงห>วงใยสุขภาพประชาชน, ๑๙) คอลัมน+: เรื่องจากปก: สบืสาน รักษา ต>อยอด 

พระราชกรณียกจิด9านการส>งเสริมศิลปาชีพ, ๒๐) พระราชปณิธานด9านการแพทย+ พระราชทานเงิน2.4พันล9าน ทรงห>วงใยสุขภาพประชาชน, ๒๑) นายลลิต ถนอมสิงห+, 

๒๒) อินเทอร+เน็ตความเร็วสูง 5G จะช>วยลดช>องว>างทางการศึกษา ระหว>างเมืองกับชนบท, ๒๓) เปqดมาตรการเมืองต9นแบบดีเด>นสวมหมวกกันน็อก, ๒๔) 

คลินิกทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ช>วยน9องๆ 3 จังหวัดชายแดนใต9เฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง ร.10, ๒๕) 

คณะอนุกรรมการดำเนินงานวิชาการโครงการศูนย+ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ, ๒๖) SACICT จิตอาสา พัฒนาศิลปะอาชีพ, ๒๗) คอลัมน+: ท9องถ่ินพูด: 

จุไรลี ่สาและ ผอ.ร.ร.เทศบาล 2 ฯ 'น้ำพริกดาหลา', ๒๘) ประชุมจุดตัดดอนยางป�ตตานี-หาดใหญ>, ๒๙) ซุบซิบกทม. : 31 กรกฎาคม 2562, ๓๐) ขนส>งฯเข9ม มาตรฐาน 

รร.สอนขับรถทั่วประเทศ, ๓๑) ข>าวภูมิภาค : 27 กรกฎาคม 2562, ๓๒) คอลัมน+: สงัคมธุรกจิ: SCN มอบเครื่องมือแพทย+ให9โรงพยาบาลเบตง, ๓๓) 

พี่ตูนจัดว่ิงระดมทุนซือ้เครือ่งมอืแพทย+ช>วย 5 โรงพยาบาลชุมชนภาคใต9, ๓๔) 'เศรษฐกิจหมุนเวียน'ต9องเกิด เพราะคือทางรอดกู9วิกฤตโลก, ๓๕) ช่ืนชม พยาบาลฮโีร> ทำ 

CPR ย้ือชีวิตชายหมดสติกลางฟqตเนสทันท>วงที (คลปิ), ๓๖) 'ทีมหมอฟ�นอาสา'เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ9าอยู>หัว, ๓๗) กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร>วมกับ 

แว>นท็อปเจรญิ จัดโครงการ “แว>นตาเพือ่พี่น9อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต9” เพื่อช>วยเหลือ ผู9ยากไร9และมีป�ญหาทางสายตาในพื้นที่ จชต.  และ  ๓๘) ฉก.ทพ.44 

ร>วมกิจกรรม “จิตอาสาพฒันาลำน้ำ ลำคลอง และปรับปรงุภูมิทัศน+,  

๑๔. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) ทรงพระเจรญิ เปล>งเสียงกกึก9อง, ๒) พสกนิกรสุดป�ติ ทำดีถวายรัชกาลที่10, ๓) คอลัมน+: กรุงเทพแกลลอรี่: 

เติมความเฟ�´ยวให9งานหัตถกรรม, ๔) ผบ.ฉก.ป�ตตานีจัดไหว9พระ9วัด, ๕) ถวายภัตตาหารเพลสร9างขวัญชาวพุทธบ9านแบหอ, ๖) ผบ.ฉก.ป�ตตานีจัดไหว9พระ9วัด, ๗) 

คอลัมน+: คติ-สัญลักษณ+ สถาป�ตยกรรม: พระน่ังวัดเขากง จงัหวัดนราธิวาส, ๘) 'ชาวบานกรงปqนัง' ละหมาดฮายัต ถวายพระพร ร. 10, ๙) พสกนิกรทั่วไทยร>วมใจ 
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ทำความดีเฉลิมพระเกียรติ ร.10, ๑๐) รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ร>วมพิธีทำบุญตักบาตร เน่ืองในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ9าอยู>หัว 28 

กรกฎาคม 2562, ๑๑) พล.ท.พรศักด์ิ พูลสวัสด์ิ แม>ทัพภาคที่ 4 พร9อมด9วยนายทหารช้ันผู9ใหญ>กองทัพภาคที่ 4 ร>วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ+สามเณร ณ 

สนามหน9าเมืองนครศรีธรรมราช, ๑๒) ผบ.ฉก.ทพ. 47 ร>วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ9าอยู>หัว 

ประจำป� 2562, ๑๓) ผู9ว>ายะลา นำพุทธศาสนิกชนร>วมประกอบพิธีเจรญิพระพุทธมนต+ เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล, ๑๔) มทภ.4 

ร>วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ9าอยู>หัว รัชกาลที่ 10  และ  ๑๕) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร+ วิทยาเขตป�ตตานี จัดกจิกรรม “ศรีตรังสะพรั่งบานบนเส9นทางพหุวัฒนธรรม” ต9อนรบันักศึกษาใหม>เข9าสู>รั้วมหาวิทยาลัย 

เรียนรู9สงัคมพหุวัฒนธรรมเมืองป�ตตานี,  

๑๕. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยZสิน ๑) ภาพข>าว: โรฮีนจา, ๒) คอลมัน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: บุกช>วยชาว'โรฮีนจา'อิดโรย, ๓) คอลมัน+: 

เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: เจ9าหน9าที่คุมเข9มรถไฟใต9, ๔) คอลัมน+: เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร, ๕) จับแกhงข9ามชาติค9ามนุษย+, ๖) รวบ'เจhไหม'ค9ากามข9ามชาติ, ๗) 

ช>วย'โรฮีนจา'หนีเข9าประเทศถูกนายหน9าค9ามนุษย+หลอก, ๘) สลด!พบ'โรฮีนจา'หนีเข9าเมือง, ๙) สลดสาวลาววัย17ติดซิฟลิสเหย่ือโอเกะกามโก-ลก, ๑๐) ทลายโอเกะกาม-

ช>วยสาวลาว, ๑๑) ภาพข>าว: ประณาม, ๑๒) จับ4เมียนมาค9ามนุษย+ ซ้ำข>มขืนแรงงานด9วย, ๑๓) พระสงฆ+บาเจาะบิณฑบาตแล9ว, ๑๔) ภาพข>าว: ครั้งแรก, ๑๕) มทภ.4 

แก9ป�ญหายาเสพติดคืนความสุขชายแดนใต9, ๑๖) แวดวงนักปกครอง : 27 กรกฎาคม 2562, ๑๗) จับกมุชาวโรฮิงญา 24 คน เตรียมลักลอบเข9ามาเลเซีย, ๑๘) 

ศูนย+ฯค9ามนุษย+กวาดล9าง หลบหนีเข9าเมือง-ขืนใจเหย่ือ, ๑๙) ตม.หนองคายบุกรวบ'เจhไหม'โก-ลกตัวการแกhงค9าทาสกามหญิงข9ามชาติ, ๒๐) ชาวตำบลปะกาฮะรัง 

รวมพลงัต>อต9านความรุนแรง อยากเห็นจงัหวัดชายแดนใต9สงบสุข, ๒๑) กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9า แจงกรณีจัดกำลงัเฝ�าติดตามญาติ 'อับดุลเลาะ อซีอมซูอ', ๒๒) 

รองแม>ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ช่ืนชมกำลงัภาคประชาชนที่ตอบโต9กลุ>มผู9ก>อความไม>สงบ ณ บ9านนาม>วง ม.4 ต.บ9านโหนด อ.สะบ9าย9อย จ.สงขลา, ๒๓) 

ผู9บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ตรวจความพร9อมรบ พร9อมฝµกการเคลื่อนย9ายหน>วย, ๒๔) ชาวตำบลปะกาฮะรงั รวมพลงัต>อต9านความรุนแรง 

อยากเห็นจังหวัดชายแดนใต9สงบสุข  และ  ๒๕) กองอำนวยการรกัษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส>วนหน9า 

ช้ีแจงกรณีจัดกำลงัเฝ�าติดตตามอาการและอำนวยความสะดวกให9กับญาติของนายอับดุลเลาะฯ ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร+ 

ป�องกันการนำเสนอข9อมูลที่ผิดเพี้ยนผ>านเพจบิดเบือนช้ีนำสงัคม “ลั่นพร9อมให9ตรวจสอบข9อเท็จจรงิได9ทุกเมื่อ”,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต5อสถานการณZ จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพิ่มข้ึน จาก ๒.๒๒ ในสปัดาห+ที่แล9ว 

(๒๗ ก.ค. ๖๒-๒ ส.ค. ๖๒) เปpน ๒.๔๗ ในสปัดาห+น้ี ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต5างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๒๗ ก.ค. ๖๒ – ๒ ส.ค. ๖๒ 

       เหตุการณ+คนร9ายลอบวางระเบิดขนาดเล็กหลายจุดทั่วกรุงเทพเมื่อวันศุกร+ที่ ๒ สิงหาคม เปpนประเด็นทีส่ำนักข>าวต>างประเทศ และสื่อในภูมิภาคอาเซียนให9ความสนใจ

มากที่สุด และมีการเช่ือมโยงกบัจงัหวัดชายแดนภาคใต9 เน่ืองด9วยผู9ต9องหาที่ถูกจับกมุตัว ๒ คนบนรถโดยสารที่ จังหวัดชุมพร ขณะเดินทางกลบัภูมลิำเนา อ.รอืเสาะ จังหวัด

นราธิวาส แต>ผู9บัญชาการตำรวจแห>งชาติก็ยังไม>ได9สรปุว>าเปpนการขยายพื้นที่ก>อความไม>สงบจาก จชต. หรือไม> 

       รายงานข>าวของสำนักข>าว AFP มีข9อสังเกตุว>า หากการก>อเหตุป�วนกรงุเทพ เกี่ยวข9องกบักลุ>มผู9ก>อความไม>สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต9ก็หมายถึงสัญญานเตือน

รัฐบาลไทย พร9อมกบัต้ังข9อสงัเกตุว>า เหตุระเบิดในกรงุเทพ เกิดข้ึนท>ามกลางกระแสไม>พอใจในจงัหวัดชายแดนภาคใต9 กรณีนายอับดุลเลาะ อซีอมูซอ ผู9ต9องสงสัยคดีความ

มั่นคงที่ถูกควบคุมตัวสอบปากคำที่ค>ายอิงคยุทธบริหารล9มป�วยอาการโคม>าจากอาการสมองบวมภายหลงัถูกควบคุมตัวไม>ถึง ๒๔ ช่ัวโมง ขณะเดียวกันกระทรวงการ

ต>างประเทศมาเลเซียก็เตือนชาวมาเลเซียในประเทศไทยให9ระมัดระวังตัว และ ติดตามข>าวสารอย>างใกล9ชิด 

       สื่อมาเลเซียรายงานว>า หน>วยงานความมั่นคงชายแดนมาเลเซียไทยด9านรัฐกลันตัน ติดกับจ.นราธิวาส ลาดตระเวณเข9มจับกมุสินค9าหนีภาษีมูลค>านับล9านรงิกิต 

ขณะเดียวกันหน>วยปราบปรามโจรกรรมรถยนต+มาเลเซียจบักุมแกhงค+โจรกรรมรถยนต+มาเลเซียส>งขายเครือข>ายในประเทศไทย โดยใช9เส9นทางผ>านแดนด9านบูกิตกายูฮิตัม-

สะเดา จงัหวัดสงขลา 

       Benarnews.org รายงานว>านางองัคณา นีละไพจิตร ได9รับรางวัลแมก็ไซไซ ประจำป� ๒๕๖๒ และนำเสนอประวัติของนางองัคณา ว>า เปpนผู9ก>อต้ังมูลนิธิยุติธรรมเพื่อ

สันติภาพ คณะกรรมการพจิารณารางวัลแม็กไซไซ ให9รางวัลนางอังคณา จากผลงานการจัดทำรายงานสถานการณ+สทิธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต9 

 

๕.๑ สำนักข>าว AFP รายงานเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคมว>า เจ9าหน9าที่ตำรวจจบักมุชายสองคนทีม่ีหลักฐานว>าเกี่ยวข9องกับการวางวัตถุคล9ายระเบิดทีห่น9าสำนักงานตำรวจแห>งชาติ 

และพล.ต.อ.จักรทิพย+ ชัยจินดา ผู9บัญชาการตำรวจแห>งชาติแถลงข>าวยืนยันว>าทั้งสองคนมีภูมิลำเนาอยู>ทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต9 แต>ก็บอกว>า “เร็วเกินไปทีจ่ะระบุว>าทัง้สอง

คนน้ีเกี่ยวข9องกับกลุ>มผู9ก>อความไม>สงบในจชต.หรือไม>” 

AFP ต้ังข9อสงัเกตุว>า หากพบว>ามีความเช่ือมโยงกบักลุ>มผู9ก>อความไม>สงบ กเ็ปpนเรื่องที่น>ากงัวลสำหรับรัฐบาล ซึ่งยังไม>สามารถสร9างสอัเหตุนติสุขในพืน้ที่ได9สำเร็จ พร9อมทั้ง

ระบุว>า ที่ผ>านกลุ>มผู9ก>อความไม>สงบได9ก>อเหตุไม>สงบนอกพื้นที่เมื่อสบโอกาส ในวาระสำคัญของขบวนการหรอืตอบโต9การกระทำของรัฐไทยในบางประเด็น 

รายงานของ AFP ระบุว>ามกีระแสครุกรุ>นไม>พอใจในพื้นทีก่ับกรณีที่ชายวัย ๓๔ ป�ล9มเจ็บอาการโคม>าภายหลงัถูกควบคุมตัวเพื่อสอบปากคำในค>ายทหาร 
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ส>วนเหตุระเบิดหลายจุดในกรุงเทพ AFP ระบุว>า มีจุดประสงค+ฉีกหน9ารัฐบาลไทยซึ่งกำลังเปpนเจ9าภาพจัดการประชุมเวทคีวามมั่นคงในถูมิภาค ด9วยเหตุที่ระเบิดไม>ได9มี

อานุภาพรุนแรงถึงข้ันประสงค+ต>อชีวิตคน 

 

(Two men from Thailand’s insurgency-hit “Deep South” have been arrested linked to several small bomb attacks which rattled Bangkok as it 

hosted a regional summit attended by US Secretary of State Mike Pompeo, leaving four people wounded but not disrupting the diplomatic 

event. 

Two men from the far south were arrested after wires and ball bearings were found in an inactive device outside Thai police headquarters late 

Thursday, in what police said was a linked incident. 

Police chief Jakthip Chaijinda confirmed the men came the Muslim-majority area bordering Malaysia which is in the grip of a 15-year insurgency. 

But he said it was “too early” to clearly tie them with the rebellion. 

Any connection to the insurgency will cause deep alarm in Bangkok, which has failed to win peace in a conflict which has left more than 7,000 

dead. 

Occasionally the shadowy rebel cells take their violence outside their region to mark key anniversaries or kickback against specific Thai actions. 

Outrage is boiling in the south over the treatment of a 34-year-old rebel suspect who was left in a coma hours after being taken into a 

notorious military interrogation centre in Pattani province. 

The blasts in Bangkok today appeared to be symbolic attacks aimed at embarrassing the government during a major summit but not designed 

to cause mass casualties.) 
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ที่มาข9อมลู ; https://www.nst.com.my/world/2019/08/509410/two-suspects-held-over-bangkok-bombings 

 

๕.๑.๑ benarnews.org รายงานว>าญาติผู9ต9องสงสัยที่ถูกจบักุมตัว ไม>เช่ือว>าผู9ถูกจบักุมเปpนผู9ก>อเหตุ โดยระบุว>าญาติของนายลูไอ แซแง หน่ึงในสองผู9ต9องสงสัย กล>าวว>า 

ตนเองไม>เช่ือว>านายลูไอ จะมสี>วนในการก>อเหตุ 

"เขาไปเที่ยวกบัเพือ่นคนที่ถูกจบัด9วยเขาสองคนอยู>หมู>บ9านใกล9ๆ กัน เมื่อคืนตกใจมาก ตอนที่เจ9าหน9าที่มาตรวจค9นที่บ9านก็ทราบเรื่องต้ังแต>เมื่อคืนว>าเขาถูกจับในข9อหาก>อ

เหตุความไม>สงบที่กรงุเทพฯ” ญาติของนายลูไอ กล>าวแก>เบนาร+นิวส+ 

ส>วนผู9ต9องสงสัยอกีรายคือ นายวิลดัน มาหะ ทัง้สองมีภูมลิำเนาในอำเภอรือเสาะ นราธิวาส 

ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/thai/news/190802-TH-asean-bomb-08022019082649.html 

๕.๑.๒ The Star สื่อมาเลเซียรายงานว>า กระทรวงต>างประเทศมาเลเซียออกแถลงการณ+เตือนทันทีในวันศุกร+ที่ ๒ สิงหาคม ให9ชาวมาเลเซียในประเทศไทยระมัดระวังตัว

และคอยติดตามข>าวสาร และหากเปpนไปได9ให9ลงทะเบียนทีส่ถานฑูตมาเลเซียที่กรุงเทพ ได9ทั้งทางอเีมล+และแฟpกซ+ อย>างไรก็ตามกระทรวงต>างประเทศระบุว>า ไม>มีชาว

มาเลเซียได9รบับาดเจบ็แม9แต>คนเดียว 

(No Malaysians were injured in the series of explosions that took place in Bangkok on Friday (Aug 2) morning. 

"Thus far, no Malaysians were involved in these incidents, " said the Foreign Affairs Ministry in a statement. 

The ministry advised Malaysians travelling to or residing in Thailand to remain vigilant and pay close attention to personal safety at all times, 

particularly those in Bangkok. 

"Malaysians travelling to or residing in Thailand are also encouraged to register themselves with the Malaysian Embassy in Bangkok. The 

registration can be done either by email or fax, " it added.) 
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ที่มาข9อมลู ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/08/02/bangkok-bombings-no-malaysians-hurt-in-bangkok-explosions 

 

๕.๒ หน>วยงานความมั่นคงชายแดนมาเลเซียในภาคเหนือติดกับพรมแดนไทย เข9มงวดปราบปรามการลักลอบขนสินค9าผดิกฏหมายและหนีภาษี 

สำนักข>าว bernama รายงานว>าตำรวจน้ำภูมิภาค ๓ ที่เปงกาลัน กูโบร+ จบักุมสินค9าผิดกฏหมายในรอบ ๖ เดือนแรกของป� ๒๕๖๒ คิดเปpนมูลค>า ๔.๖ ล9านริงกิต จากการ

ลาดตระเวณในพื้นที่ชายแดนที่รับผิดชอบระหว>างรัฐกลันตันกับจงัหวัดนราธิวาส ระยะทาง ๒๐.๔ กโิลเมตร ทัง้น้ีรายการจบักุมของกลางที่มลูค>าสงูคือเรือประมงทีรุ่กล้ำ

น>านน้ำมาเลเซีย มลูค>า ๔.๒ ล9านริงกิต นอกน้ันเปpนการจับกุมข9าวสารทีล่ักลอบนำเข9าสจากประเทศไทย และสินค9าควบคุมของรัฐบาลมาเลเซีย คือ น้ำมันพืช และน้ำมัน

เช้ือเพลิง ทีล่ักลอบข9ามไปประเทศไทย 

เจ9าหน9าที่ตำรวจน้ำมาเลเซีย บอกว>า ปÆญหาใหญ>คือตลอดแม>น้ำโกลกมีช>องทางธรรมชาติมากมายอีกทัง้ขบวนการค9าของหนีภาษียังมีการจ9างให9ชาวบ9านในพื้นที่คอยเปpนหู

เปpนตา ดูต9นทางระวังเจ9าหน9าที่ อย>างไรก็ตามตอนน้ีตำรวจน้ำมาเลเซียมีข9อมูลแล9วว>า ตลอดแม>น้ำโกลก มีจุดลักลอบขนของหนีภาษีข9ามพรมแดนทั้งหมด ๕๙ จุด 

(The Pengkalan Kubor Region Three Marine Police Force (PPM) recorded RM4.6 million in seizures in the first six months of this year along 20.4 

kilometres of the Kelantan-Thailand border. 

 

PPM Commanding Officer ASP Mohd Rudzuan Ahmad said the highest number of cases recorded involved the invasion of foreign fishing boats 

under the Fisheries Act 1985 with seizures worth RM4.2 million. 

 

“In general during this period, we recorded 204 seizures with the most cases being under the National Padi and Rice Act 1994 (60 cases) 

followed by the Fisheries Act 1985 (44 cases) and Control of Supplies Act 1961 (32 cases). 

 

“For cases under the Control of Supplies Act, most of the confiscations involved subsidised items such as cooking oil, diesel and petrol in 

smuggling bids to neighbouring countries,” he said when met at his office here today. 
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He said the problem with enforcement on the Kelantan-Thailand border was the presence of numerous illegal bases and rat tracks that made 

it difficult for smuggling to be eradicated. 

 

To make matters worse, tonto groups masterminded by locals take wages to monitor the movements of the authorities. 

 

“To date, we have identified 59 illegal bases which have stores on the edge of Sungai Golok which are built on private land and it is difficult to 

detect the activities being carried out there,” he said) 

 

ที่มาข9อมลู ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1751949 

 

๕.๒.๑ สำนักข>าว Bernama รายงานว>า หน>วยปฏิบัติการพิเศษกองพันที่ ๘ ได9ปฏิบัติกานปราบปรามการลักลอบขนของผิดกกหมายที่ชายแดนมาเลเซีย-ไทย ด9านรัฐกลัน

ตัน ในช>วงสองสัปดาห+สุดท9ายเดือนกรกฎาคม สามารถจบักมุของผิดกฏหมายมลูค>า ๑.๘ ล9านรงิกิต จากปฏิบัติการ ๒๒ ครั้ง จับกมุผู9ต9องหาได9 ๒๘ คน 

 

(Within two weeks operation at the Malaysia-Thailand border in Kelantan, the General Operations Force, Eighth Battalion (PGA8) made a record 

haul with the seizure of RM1.8 million worth of contraband items. 

 

PGA8 deputy commanding officer DSP Ab Aziz Che Embong said since taking over from PGA7 on July 13, 22 seizures were recorded and 28 

individuals were arrested.) 
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ที่มาข9อมลู ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1751370 

 

๕.๒.๑ สำนักข>าว bernama รายงานว>า ตำรวจรัฐป�นังได9จบักุมแกhงค+โจรกรรมรถยนต+ได9 ๖ คน ที่มีผู9บงการช่ือ “อาเฮง” พฤติกรรมของแกhงค+น้ีจะเลือกโจรกรรมเฉพาะ

รถยนต+ที่สตาร+ทเครื่องยนต+ด9วยระบบอิเลคโทรนิคส+ คือไม>ใช9กุญแจรถยนต+สตาร+ท ทัง้น้ีเช่ือว>าแกhงค+น้ีเกี่ยวข9องกบัการโจรกรรมรถยนต+ ๑๘ ป�คันในป�น้ี  

ผู9ต9องหาทั้ง ๖ คนอายุระหว>าง ๒๐ ถึง ๖๐ ป� ถูกจับกมุที่อะลอร+สตาร+เมืองเอกของรัฐเคดาห+และที่จังโหลนใกล9ชายแดนไทยด9านอ.สะเดา  

พฤติการณ+ของแอกhงค+น้ีเมื่อดจรกรรมรถมาแล9วจะนำไปทำสีรถใหม> หลงัจากน้ันก็ปลอมแปลงทะเบียนขับผ>านด>านบูกิตกายูฮิตัมไปส>งลูกค9าที ่ด>านนอก อ.สะเดา จ.สงขลา 

ในราคาคันละ ๒ หมื่นรงิกิต 

 

(Penang police have busted a vehicle theft syndicate using electronics technology to steal the vehicles, with the recent arrest of six men 

including the syndicate’s mastermind known as Ah Heng. 

 

Its Criminal Investigation Department chief, Datuk Zainol Samah today said six luxury vehicles valued at about RM530,000 that were reported 

stolen, were found by a police special team set up to track down the syndicate, believed to be involved in 18 car theft cases since early this 

year. 

 

“The suspects, aged between 20 and 60 years, were nabbed in raids conducted in a number of locations around Alor Setar and Changloon, 

Kedah on July 18,” he said at a news conference, here. 

 

“This syndicate also has the expertise to repaint the stolen vehicles, besides being the go-between in delivering these vehicles to be driven 

into Danok, southern Thailand through Bukit Kayu Hitam in Kedah,” said Zainol.) 
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ที่มาข9อมลู; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1751735 

https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2019/07/508318/penang-cops-bust-syndicate-used-electronics-technology-steal-cars 

๕.๓ benarnews.org รายงานเมื่อวันทื่ ๒ สงิหาคม ว>า มูลนิธิรามอนแม็กไซไซ ได9มอบรางวัลแม็กไซไซประจำป� ๒๕๖๒ แก>นางอังคณา นืละไพจิตร เพื่อเปpนเกี่ยรติกับนาง

อังคณา ในฐานะผู9ก>อต้ังมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ ซึง่เปpนเครือข>ายผู9ปฏิบัติงานด9านสทิธิมนุษยชนและสันติภาพ ต้ังแต>ป� ๒๕๔๙ และมผีลงานเปpนที่ประจักษ+ในการจัดทำ

เอกสารสถานการณ+สิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต9 

มูลนิธิยุติธรรมเพือ่สันติภาพยังมีบทบาทสำคัญในการสร9างความตระหนักเกี่ยวกบัสถานการณ+สิทธิมนุษยชนและสร9างแรงกดดันให9หน>วยงานภาครฐัปฏิบัติตามหลักสทิธิ

มนุษยชน ให9ความช>วยเหลือทางกฏหมายแก>ผู9ที่ถูกละเมิดสทืธิรวมทั้งการอบรมสตรีให9มทีำงานขับเคลื่อนด9านวิทธิมนุษยชนและกระบวนการสันติภาพ 

นางอังคณาเปpนภริยาของนายสมชาย นีละไพจิตร ทนายความนักสิทธิมนุษยชนที่ถูกบังคับให9สูญหายเมื่อป� ๒๕๔๗ ภายหลงัเขาออกมากล>าวหากองทัพว>ามีกระทำซ9อม

ทรมานประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต9 

 

(Thai Angkhana Neelapaijit was honored for founding the Justice for Peace Foundation (JPF) in 2006, the Ramon Magsaysay Foundation said, 

calling it a network of human rights and peace advocates that has done important work in documenting the human rights situation in southern 

Thailand. 

Her citation noted that JPF was “raising public awareness and putting pressure on [the] government to act on human rights cases, providing 

legal assistance to victims; and training women on human rights and the peace process.” 
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She is the widow of noted human rights lawyer Somchai Neelapaijit, who was abducted in Bangkok in 2004 after he accused the military of 

torture in the south. Angkhana is a housewife and mother of five small children who “valiantly worked to bring the police officers involved to 

trial, but due to a flawed justice system they were acquitted,” the citation said.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/english/news/philippine/award-winners-08022019163341.html 

 

 

 

 

 

 
 


