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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๒-๕ ก.ค. ๖๒ พบว>ามขี>าวเชิงบวก ๑๙๓ ข>าว จากที่

ม ี๒๐๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๒-๒๘ ม.ิย. ๖๒) ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกบั จชต. มขี>าวเชิงลบ ๓๖ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีม่ี ๓๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๒-๒๘ 

มิ.ย. ๖๒)  

          ประเด็นข5าวเชิงลบ ได*แก5 

๑) สิทธิมนุษยชน: ๑) 'นศ.' หวังกลไกปลอดอิทธิพลรัฐตรวจสอบเหตุยิง 'อุสตาซพ>อมิง่' คนที่ ๓ และ ๒) ๒ แชะอัตลกัษณ+ ป^ญหาอยู>ที่การเลอืกปฏิบัติ 

๒) เหตุร*ายรายวัน: ๑) โจรซุ>มฆ>าชาวบ9าน ล>อทหารพรานกดบ้ึมดับ ๑, ๒) ดักยิงอสุตาซเจบ็คา ปอเนาะที่ป^ตตานี กลางดึก ตร.เร>งควานหาตัวคนร9าย และ ๓) 

ปfวนใต9! คนร9ายกระหน่ำลูกซอง ยิงชาวบ9านป^ตตานีเสียชีวิต ๑ เจ็บ ๑  

๓) เทคโนโลยีในการแก*ไขปLญหา จชต.: โบดำ หรือ โบแดง แกะกล>อง ส>องโผ ครม.ลุงตู> กับผลงานทีเ่คยฝากไว9 (การจัดซือ้เรือเหาะในสมัย พล.อ.อนุพงษ+ฯ) 

๔) ทุจริตคอรัปชั่น: ไม>สนฝนชุก เทอีกพันล9าน โซลาร+เซลล+ชายแดนใต9 

ประเด็นข5าวเชิงบวก ได*แก5 

๑) การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทS: มสิแกรนด+เกบ็ตัว ๕ จว.ชายแดนใต9  

๒) วัฒนธรรม และวิถีชีวิต: 'มท.' อำนวยพรส>งพี่น9องมสุลิมเดินทางร>วมประกอบพิธีฮัจย+ประจำปm ๖๒ 

๓) ยาเสพติด: ๑) ภ.๙ จบัเครือข>ายค9ายารายใหญ>ใน จชต. ยึดยาบ9า ๓ แสนเม็ด เฮโรอีน ๘๐๐ กรัม, และ ๒) มทภ.๔ เปnนประธานการประชุมคณะกรรมการ 

ศูนย+อำนวยการปoองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต9 ครั้งที่ ๒/๖๒  

๔) การรักษาความปลอดภัย ในชีวิต/ทรัพยSสิน: ๑) จบั ๕ ต9องสงสัยบึ้มทหารพรานดับ, ๒) อสุตาซปอเนาะพ>อมิ่ง ยันถูกยิงไม>ใช>ฝmมอื จนท., ๓) 

'บิ๊กปoอม'สัง่ฝfายความมั่นคง ไล>ล>าคนร9ายลอบยิงชาวบ9านยะลา-บึ้มซ้ำ ทหาร, ๔) 'ผู9การแม็ก'นำทหารจับน้ำมันเถ่ือน'โกชัย'กลางทะเล ยึด ๘ หมื่นลิตร และ ๕) แม>ทัพภาคที่ 

๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ และคณะ เดินทางลงพื้นที่ อำเภอยะรงั จังหวัดป^ตตานี เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข9อคิดเห็นกับประชาชนในพื้นที ่

๕) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) มสิแกรนด+ชมเข่ือน-ทะเลสาบใต9, ๒) 'กยท.-ส.อ.ท.'ยกระดับ สวนยาง ๒ แสนไร>ภาคใต9, ๓) 'นกแอร+'เล็งให9บริการดอนเมอืง-

เบตง, ๔) หนุนปลูกไผ>เศรษฐกิจในสวนยาง, ๕) 'เบตง'ถกดึง'อินโดฯ'มาเที่ยว และ ๖) 'บิ๊กแดง' ยันปm ๖๔ เปrดใช9สนามบนิเบตง หลังลงดูงานขยายรันเวย+ 
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         จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสือ่มวลชน ส>งผลให9ระดับการรบัรู9เชิงบวกทีม่ีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จาก ๒.๔๙ ในสัปดาห+ 

ที่แล9ว (๒๙ มิ.ย. ๖๒-๕ ก.ค. ๖๒) เปnน ๒.๔๑ ในสปัดาห+น้ี  

 ในส5วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต5างประเทศ และ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๒๙ ม.ิย. ๖๒–๕ ก.ค. ๖๒ สรุปได*ดังน้ี 

       เหตุการณ+คนร9ายใช9อาวุธปtนลอบยิงอสุตาซยูโซะ ยะลา ครูสอนศาสนาในบริเวณปอเนาะพ>อมิ่ง หรือ โรงเรียนวัฒนธรรมอสิลามที่ อ.ปานาเระ จ.ป^ตตานี และ การ

ออกแถลงการณ+ของสมาพันธ+สมาคมโรงเรียนเอกชนภาคใต9ประณามการก>อเหตุรุนแรงในพื้นที่โรงเรียน และ เรียกร9องให9หน>วยงานฝfายความมั่นคงมมีาตรดูแลความ

ปลอดภัยครสูอนศาสนา และ เร>งติดตามจบัตัวคนร9ายมาดำเนินคดี เปnนประเด็นทีส่ื่อมาเลเซียให9ความสนใจรายงานข>าว 

      เหตุการณ+คนร9ายลอบยิงชาวบ9านหาของปfาเสียชีวิต ๒ คน และ ใช9ระเบิดแสวงเครื่องสงัหาร อส.ทพ. เสียชีวิตอีก ๑ คน ที ่อ.ยะหา จ.ว.ย.ล. เปnนอีกหน่ึงเหตุร9ายราย

วันที่สื่อมาเลเซียรายงาน 

      ปฏิบัติการตำรวจไทยบุกให9ความช>วยเหลอืเหย่ือขบวนการค9ามนุษย+ ๒๐ คนที่ถูกควบคุมตัวในบ9านหลงัหน่ึงทีป่าดังเบซาร+ อ.สะเดา จ.ว.ส.ข. สันนิษฐานว>าเปnนที่พักรอ

การลกัลอบข9ามพรมแดนเข9าประเทศมาเลเซีย เปnนอีกหน่ึงประเด็นข>าวในสื่อมาเลเซีย 

      ประเด็นอื่นๆ เกี่ยวกบัจงัหวัดชายแดนภาคใต9 เปnนประเด็นเชิงบวกเกี่ยวกบัความร>วมมือระหว>างไทย-มาเลเซีย คือ รัฐมนตรกีระทรวงวัฒนธรรม และ การท>องเที่ยว

มาเลเซียเร>งรัดโครงการก>อสร9างสะพานเช่ือมสองประเทศด9าน อ.ตากใบ กับ เปงกาลันกุโบร+ รัฐกลันตัน และ อ.สุไหงโกลก เช่ือมรันตูป^นยัง รัฐกลันตัน เพือ่ให9เปnนไปตาม

แผน ที่นางวันอะซซิาห+ อสิมาอลิ รองนายกรัฐมนตรปีระกาศไว9ว>า นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และ ไทยจะร>วมกันทำพิธีวางศิลาฤกษ+ภายในปmน้ี  

      ประเด็นความร>วมมือทางเศรษฐกิจในพื้นที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ IMT-GT ทีป่ระชุมมีมติให9เร>งพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มการอุปโภค และ บริโภค

ผลิตภัณฑ+จากยางพาราในประเทศไทย มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย 
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๒. ผลการวิเคราะหSสารสนเทศด*านการประชาสมัพันธS ประจำวันท่ี ๒๙ มิ.ย. ๖๒–๕ ก.ค. ๖๒ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข5าวเชิงบวก และประเด็นข5าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๒-๕ ก.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก (เส9นทบึสเีขียว) ๑๙๓ ข>าว จากที่ม ี๒๐๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๒-๒๘ มิ.ย. ๖๒) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกับ จชต. (เส9นทบึสีแดง) มขี>าวเชิงลบ ๓๖ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีม่ ี๓๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว 

(๒๒-๒๘ มิ.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่
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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/ปf จำนวนข5าวเชิงบวก (1) จำนวนข5าวเชิงลบ (2) ค5าสัดส5วน (3)=(1)/(2) 

2019-06-22 31 5 6.2 

2019-06-23 29 5 5.8 

2019-06-24 33 5 6.6 

2019-06-25 26 6 4.33 

2019-06-26 35 2 17.5 

2019-06-27 29 3 9.67 

2019-06-28 20 5 4 

 29 4.43 6.55 

2019-06-29 11 2 5.5 

2019-06-30 30 6 5 

2019-07-01 35 5 7 

2019-07-02 29 6 4.83 

2019-07-03 23 3 7.67 

2019-07-04 36 12 3 

2019-07-05 29 2 14.5 

 27.57 5.14 5.36 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ5งเล็ง ในช5วงวันท่ี ๒๙ ม.ิย. ๖๒–๕ ก.ค. ๖๒ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช>วงวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๒-๕ ก.ค. ๖๒ ไม>มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข จากที่มี ๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๒-๒๘ มิ.ย. ๖๒) สำหรบัในมิติของ แนวโน9ม 

ความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกับ จชต. ไม>มีข>าวเชิงลบทั้งในสปัดาห+น้ี และในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๒-๒๘ มิ.ย. ๖๒) 

สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ 
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๒-๕ ก.ค. ๖๒ มขี>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๑๔ ข>าว จากที่ม ี๑๐ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๒-๒๘ มิ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึนเล็กน9อย ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) โจรซุ>มฆ>าชาวบ9าน ล>อทหารพรานกดบ้ึมดับ ๑, ๒) ดักยิงอสุตาซเจ็บคา ปอเนาะทีป่^ตตานี 

กลางดึก ตร.เร>งควานหาตัวคนร9าย, ๓) ปfวนใต9! คนร9ายกระหน่ำลูกซอง ยิงชาวบ9านป^ตตานีเสียชีวิต ๑ เจ็บ ๑ และ ๔) ปล9น จยย.  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๒-๕ ก.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการเมอืงเกี่ยวกับ จชต. ๒ ข>าว จากที่ม ี๗ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๒-๒๘ มิ.ย. ๖๒) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนข>าวเชิงลบฯ ไม>มีข>าวเชิงลบในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๒ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๒๒-๒๘ มิ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> เตรียมพร9อมเลอืกต้ังท9องถ่ิน นราธิวาสติวเครอืข>ายสื่อมวลชน/กระตุ9นประชาชนมีส>วนร>วม  
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยSสิน 
 

 
ในช>วงวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๒-๕ ก.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๕๘ ข>าว จากที่ม ี ๓๘ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๒-๒๘ มิ.ย. ๖๒) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ  เพิ่มข้ึน  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๑ ข>าว ในสัปดาห+น้ี จากทีม่ี ๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๒-๒๘ มิ.ย. ๖๒) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) จับ ๕ ต9องสงสัยบึ้มทหารพรานดับ, ๒) คอลัมน+: โล>เงิน: 'สราวุธ เบญจกลุ' ผลักดัน แนวคิด 

'ตำรวจศาล' ๑๗ ปm จากเหตุลอบยิงผู9พพิากษาป^ตตานี, ๓) เร>งหาตัวนายหน9าค9ามนุษย+ พบ ๒๐ ชีวิตถูกขังในโกดังร9าง, ๔) อสุตาซปอเนาะพ>อมิ่ง ยันถูกยิงไม>ใช>ฝmมือ จนท., 

๕) ฝากขังครัง้ที่ ๒ "อดีต อส.ฮากิม" โดนคดียิงถล>มรถ ผญบ.บันนังกูแว!, ๖) 'บิ๊กปoอม'สั่งฝfายความมั่นคง ไล>ล>าคนร9ายลอบยิงชาวบ9านยะลา-บึ้มซ้ำ ทหาร, ๗) 

'ผู9การแม็ก'นำทหารจับน้ำมันเถ่ือน'โกชัย'กลางทะเล ยึด ๘ หมื่นลิตร, , ๘) แม>ทัพภาคที่ ๔ ให9การต9อนรบั คณะผู9เข9าประกวด Miss Grand Thailand 2019 และ ๙) 

แม>ทัพภาคที่ ๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ และคณะ เดินทางลงพื้นที่ อำเภอยะรงั จังหวัดป^ตตานี เพื่อพบปะพดูคุยแลกเปลี่ยนข9อคิดเห็นกับประชาชนในพื้นที่ ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> 

งงเจอ'ด>านตร.'จ>อปรบัปoายปลอม รู9เปnนทหารกลบัปล>อย?!  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๒-๕ ก.ค. ๖๒ ข>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกจิฯ มขี>าวเชิงลบ ๓๔ ข>าวจากทีม่ ี๕๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๒-๒๘ มิ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9ม 

ความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกจิฯ มขี>าวเชิงลบ ๖ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีม่ี ๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๒-๒๘ มิ.ย. ๖๒) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) มิสแกรนด+ชมเข่ือน-ทะเลสาบใต9, ๒) 'กยท.-ส.อ.ท.'ยกระดับ สวนยาง ๒ แสนไร>ภาคใต9, 

๓) 'นกแอร+'เลง็ให9บริการดอนเมือง-เบตง, ๔) หนุนปลูกไผ>เศรษฐกิจในสวนยาง, ๕) 'เบตง'ถกดึง'อินโดฯ'มาเที่ยว, ๖) 'บิก๊แดง' ยันปm ๖๔ เปrดใช9สนามบินเบตง 

หลงัลงดูงานขยายรันเวย+, ๗) สำนักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัดยะลา จัดงาน OTOP สานสมัพันธ+สองแผ>นดิน และ ๘) แม>ทัพภาคที่ ๔ 

เดินตลาดสร9างสสีันเชิญชวนชาวเบตงชม THAI FIGHT BETONG ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> 'ชาวจะนะ'ไม>มั่นใจ'เมืองต9นแบบอุตฯก9าวหน9า'  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๒-๕ ก.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๑๑ ข>าว จากที่ม ี๑๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๒-๒๘ มิ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม>มขี>าวเชิงลบ ทั้งในสัปดาห+น้ี และ ในสปัดาห+ทีแ่ล9ว (๒๒-๒๘ มิ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) รวบ ๖ สาวขนยาบ9า, ๒) สกัดจับ 'คาราวานกองทัพมด' ลอบขนยานรก คาชานชาลาสถานีรถไฟเชียงใหม>, ๓) 

รวบหนุ>มวัย ๒๙ ปmพร9อมของกลางยาบ9า สารภาพนำมาขายให9โจ�เมืองสงขลา, ๔) ภ.๙ จบัเครอืข>ายค9ายารายใหญ>ใน จชต. ยึดยาบ9า ๓ แสนเม็ด เฮโรอีน ๘๐๐ กรัม, ๕) 

รางวัลปราบยานรก, ๖) มทภ.๔ เปnนประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย+อำนวยการปoองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต9 ครั้งที่ ๒/๖๒ และ ๗) 

จู>โจมค9นเปoาหมายค9ายาชายแดน ไม>มีข>าวเชิงลบ ในสปัดาห+น้ี 
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๒–๕ ก.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสทิธิมนุษยชน ได9แก> ๑) 'นศ.' หวังกลไกปลอดอิทธิพลรัฐตรวจสอบเหตุยิง 'อุสตาซพ>อมิง่' คนที่ ๓ 

และ ๒) สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ: ๒ แชะอัตลกัษณ+ ป^ญหาอยู>ทีก่ารเลือกปฏิบัติ 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๒–๕ ก.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารงุขวัญกําลงัพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปLญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๒–๕ ก.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขป^ญหา จชต. ได9แก> โบดำ หรือ โบแดง แกะกล>อง ส>องโผ ครม.ลงุตู> 

กับผลงานที่เคยฝากไว9  

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคบัใช*กฎหมาย 

             ในช>วงวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๒–๕ ก.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* 
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ประเด็นข5าวเชิงลบ 

๑. ทุจริตคอรSรัปชั่น ไม>สนฝนชุก! เทอีกพันล9าน...โซลาร+เซลล+ชายแดนใต9  

๒. เทคโนโลยีในการแก*ไขปLญหา จชต. โบดำ หรอื โบแดง แกะกล>อง ส>องโผ ครม.ลุงตู> กับผลงานทีเ่คยฝากไว9  

๓. เหตุร*ายรายวัน ๑) โจรซุ>มฆ>าชาวบ9าน ล>อทหารพรานกดบึมดับ 1, ๒) ยิงชาวบ9านยะหาดับ1ลวงทหารเข9าพื้นที่กดบึม้สังเวยอีกศพ, ๓) ยิงชาวบ9านลวงบึม้ทพ.ดับ! 

มทภ.4คุมเข9มย>านไทยพทุธ, ๔) ดักยิงอสุตาซเจบ็คาปอเนาะที่ป^ตตานีกลางดึก ตร.เร>งควานหาตัวคนร9าย, ๕) โจรใต9เหิมหนัก ลวงบึ้มทหารพราน2ลกูซ9อน 

ขณะตรวจที่เกิดเหตุ ยิงเดือดพลีชีพ1เจ็บ3, ๖) ปfวนใต9! คนร9ายกระหน่ำลูกซอง ยิงชาวบ9านป^ตตานีเสียชีวิต1เจบ็1, ๗) ดักซุ>มยิง'ครูสอนศาสนา' 

ก>อนออกละหมาดคาบ9านพัก, ๘) ซุ>มยิงดับชาวบ9านยะลาลวงบึ้มถล>มทพ.ตายเจ็บ, ๙) ภาพข>าว: ปล9นจยย., ๑๐) ยิงอสุตาซปอเนาะพ>อมิง่บาดเจบ็ แก�งปะทะ 

จนท.จะนะโผล>ปล9นรถ, ๑๑) ยิงชาวบ9านลวงบึ้มทพ.ดับ! มทภ.4คุมเข9มย>านไทยพุทธ, ๑๒) ปfวนใต9ยิงชาวบ9านดับ1-ทพ.เข9าพื้นที่บึ้มซ้ำสังเวยอีก1, ๑๓) 

ล>าโจรใต9อำมหิตยิงอสุตาซกระสุนเข9าที่อก  และ  ๑๔) โจรใต9วางบึ้มทพ.-ชาวบ9านสังเวย2เจ็บ4  

๔. สิทธมินุษยชน ๑) 'นศ.' หวังกลไกปลอดอิทธิพลรัฐตรวจสอบเหตุยิง 'อุสตาซพ>อมิ่ง' คนที่ 3, ๒) สุภัทร ฮาสุวรรณกจิ: 2 แชะอัตลักษณ+ ป^ญหาอยู>ที่การเลือกปฏิบัติ, ๓) 

ทำไม การลอบทำร9ายจ>านิวปางตายที่กทม. ถูกโยงถึงเหตุการณ+ชายแดนใต9จนได9, ๔) ทำไม การลอบทำร9ายจ>านิวปางตายที่กทม. ถูกโยงถึงเหตุการณ+ชายแดนใต9จนได9, ๕) 

เรื่องร9อนๆ ที่ ชายแดนใต9 ป^ญหาและทางออก 'ลงทะเบียนซมิการ+ด ด9วยระบบตรวจสอบใบหน9า', ๖) ตีทะเบียนซิมการ+ด'2 แชะอัตลักษณ+'ปoองกัน'ไฟใต9', ๗) 

ตีทะเบียนซิมการ+ด'2 แชะอัตลักษณ+'ปoองกัน'ไฟใต9'  และ  ๘) คอลัมน+: บทความพเิศษ: จากลงทะเบียนซิมการ+ด ด9วยระบบตรวจสอบใบหน9า ถึงจ>านิว 

ภารกิจร>วมทั้งส>วนกลางและชายแดนใต9  

ประเด็นเชิงบวก 

๑. กีฬา ๑) คอลมัน+: กีฬาภูธร: ได96ทีมยัดห>วงจากแดนใต9สู9ศึก 'สพฐ.-โมโน' 'วิสุทธ์ิ' แกนนำจัดกรีฑานักเรียนที่พัทลุง, ๒) ภาพข>าว: กีฬาภูธร: คว9าแชมป�, ๓) 

แข9งเทพเจ�าค9างคาว 'นิชิโนะ' โผล>โชว+ตัว, ๔) คอลัมน+: กีฬาภูธร: ได96ทีมยัดห>วงจากใต9สู9ศึก 'สพฐ.-โมโน'/เวียดนามกวาดทองเรือกรรเชียง-ไทยได95ทอง, ๕) พ>ายอิตาลี, ๖) 

บ.ไทยลกียันไม>ดันทีมจังหวัด  และ  ๗) 'แสนชัย' ฟอร+มโหด ไล>บี้ชนะคะแนนมวยต>างชาติ ศึก THAI FIGHT เบตง,  

๒. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) ร.10พระราชทานของเย่ียมด.ต., ๒) 'บิ๊กแป¡ะ'เย่ียมตร.ใต9ถูกยิงเจบ็  และ  ๓) ลีลาเด็ดทีส่ะพานฆอแย ยะลา ทีมมิสแกรนด+ 

ช>างกล9าท9าแดดแรง,  
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๓. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทS ๑) ภาพข>าว: เซลฟm¢, ๒) คอลัมน+: เดลี่...เมาท+, ๓) 'เจนน่ี-ลลิลี่' สองพี่น9องเพลงดัง 'เลกิคุยทั้งอำเภอฯ' ประลองความฮาใน 

'ยุทธการขยับเหงอืก 5.0', ๔) ภาพข>าว: เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร: สีสันใต9, ๕) มิสแกรนด+เก็บตัว5จว.ชายแดนใต9, ๖) มิสแกรนด+เกบ็ตัว5จว.ชายแดนใต9, ๗) คอลัมน+: 

สถานีบ9านเรา: นักข>าวหญงิย9อนรำลึก พล.อ.เปรม ติณสลูานนท+ ประธานองคมนตรี อดีตนายกรฐัมนตรีคนที่ ๑๖ ของเมอืงไทย (ตอนที่ ๑), ๘) 'ป.ป.ช.'เขย>าเข>ง! 

โยกหัวแถวผู9บริหารระดับ ผอ.ล็อตใหญ>36 ราย, ๙) ผู9ว>าฯนราธิวาสเปrดจวนต9อนรบัคณะสาวงามMiss Grand Thailand 2019, ๑๐) มิสแกรนด+ไทยแลนด+ครื้นเครง 

เก็บตัวทำกจิกรรมป^ตตานี, ๑๑) 'เจนน่ี-ลิลลี่'บินตรงจากใต9ประลองความฮาใน'ยุทธการขยับเหงือก 5.0', ๑๒) ชูเกียรติ ปrติเจริญกจิ: เมือ่การสร9างเมืองปาตานี 

ไม>ได9มีแค>มาลายูมสุลิมเพียงกลุ>มเดียว, ๑๓) 'เจนน่ี-ลิลลี่' สองพี่น9องเพลงดัง'เลกิคุยทั้งอำเภอฯ'บินตรงจากใต9 ประลองความฮาใน'ยุทธการขยับเหงือก 5.0'  และ  ๑๔) รอง 

ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ร>วมปลูกปfา ในโครงการ " พาน9องท>องปfา ",  

๔. การช5วยเหลือประชาชน ฉก.ยะลาตรวจพื้นที่ชาวบ9านขอถนน  

๕. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลัมน+: แกลเลอรี:่ นกโต9คลื่นสีคล้ำ Swinhoe's Storm-Petrel Oceanodroma monorhis, ๒) คอลมัน+: ชีพจรทั่วไทย, ๓) 

NODE...ช>างเช่ือมนวัตกรรมทางสังคม, ๔) คอลมัน+: ชีพจรทัว่ไทย, ๕) 'มท.'อำนวยพรส>งพี่น9องมสุลิมเดินทางร>วมประกอบพิธีฮัจย+ประจำปm62, ๖) เต็มตา เต็มอิม่ 

'สุริยุปราคาเต็มดวง' เหนือฟากฟoาชิลี, ๗) คอลัมน+: ท>องเที่ยวโลกกะธรรม: 'ศาสนิกสมัพันธ+' ถอดบทเรียนอันล้ำค>า 'เย่ียมพระพบปะโยม', ๘) การสัมมนา 

'ประสบการณ+ของต>างประเทศในการนำนโยบายการส>งเสรมิสังคมพหุวัฒนธรรมไปสู>การปฏิบัติ' เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒, ๙) 

สาวงามร>อนทองสมัผสัมนต+เสน>ห+วิถีวัฒนธรรมท9องถ่ิน, ๑๐) เช9ามืด 3 ก.ค.น้ีเกิด'สรุิยคราสเต็มดวง'แต>เสียดายคนไทยไม>ได9เห็น!, ๑๑) ร>อนหาแร>ทอง 77 มิสแกรนด+ 

สวยจรงิพุ>งสู>นราธิวาส, ๑๒) รองเลขาธิการกองอำนวยการรกัษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส>วนหน9า เปnนประธานในกิจกรรมสวดมนต+ไหว9พระ, ๑๓) 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส>วนหน9า จัดโครงการ “ธรรมะสอนใจ เดินสายถวายบุญ ไหว9พระ 9 วัด” สร9างขวัญกำลังใจชุมชนไทยพทุธ  และ  ๑๔) 

โครงการ ธรรมะสอนใจ เดินสายถวายบญุ ไหว9พระ 9 วัด เดินทางล>องเรือชมความอุดมสมบูรณ+และความหลากหลายทางชีวภาพในวงจรธรรมชาติ,  

๖. ยาเสพติด ๑) คอลมัน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: รวบ6สาวขนยาบ9า, ๒) เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร, ๓) รวบเครือข>ายยาบ9ายึด8แสนเม็ด, ๔) 

สกัดจบั'คาราวานกองทัพมด'ลอบขนยานรก คาชานชาลาสถานีรถไฟเชียงใหม>, ๕) รวบหนุ>มวัย29ปmพร9อมของกลางยาบ9า สารภาพนำมาขายให9โจ�เมอืงสงขลา, ๖) 

จับหนุ>มค9ายาไอซ+-ยาบ9า รับสารภาพเสพเอง-ขายคนในพื้นที่, ๗) รางวัลปราบยานรก (2), ๘) ภ.9 จับเครือข>ายค9ายารายใหญ>ใน จชต. ยึดยาบ9า 3 แสนเม็ด เฮโรอีน 

800กรัม, ๙) รางวัลปราบยานรก (1), ๑๐) มทภ.4 เปnนประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย+อำนวยการปoองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต9 ครั้งที่ 
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2/2562  และ  ๑๑) คอลัมน+: ข>าวสั้น: จู>โจมค9นเปoาหมายค9ายาชายแดน,  

๗. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยSสิน ๑) จับ5ต9องสงสัยบึ้มทหารพรานดับ, ๒) คอลัมน+: โล>เงิน: 'สราวุธ เบญจกุล' ผลักดันแนวคิด 'ตำรวจศาล' 17 ปm 

จากเหตุลอบยิงผู9พิพากษาป^ตตานี, ๓) บุกทลายโกดังร9าง ล>านายหน9าค9ามนุษย+มาเลเซีย, ๔) บุกทลายโกดังช>วยเหย่ือค9ามนุษย+, ๕) ไฟไหม9รถทัวร+53เมียนมาหนีตาย, ๖) 

ภาค4แจงสื่อชายแดนใต9บิดเบอืน, ๗) ค9นเจอแหล>งพกัต>างด9าวค9ามนุษย+, ๘) ทำแผนคาร+บอมบ+บิ๊กซปี^ตตานี, ๙) ภาพข>าว: เชิงรุก, ๑๐) ภาพข>าว: เชิงรุก, ๑๑) 

มทภ.4ประชุมเชิงรุกแก9ป^ญหาปfวนใต9, ๑๒) เร>งหาหลักฐานล>ามือยิง"อุสตาส"ในปอเนาะ๑๓) สงขลา-เฝoาระวังคนร9ายชิงรถจักรยานยนต+ก>อเหตุรุนแรง, ๑๔) สงขลา-

เฝoาระวังคนร9ายชิงรถจักรยานยนต+ก>อเหตุรุนแรง, ๑๕) เร>งหาตัวนายหน9าค9ามนุษย+ พบ 20 ชีวิตถูกขังในโกดังร9าง, ๑๖) บุกคุมตัวอุสตาซ, ๑๗) 

คุมตัว'อุสตาซ'สอบโยงคดียิง, ๑๘) หวิดวุ>น! บุกเชิญตัวอสุตาซปอเนาะพ>อมิง่ นักเรียนฮือ, ๑๙) ตามรวบ 5 ผู9ต9องสงสัยยิงชาวบ9าน-ดักบึ้มทหารพราน, ๒๐) 

อุสตาซปอเนาะพ>อมิง่ยันถูกยิงไม>ใช>ฝmมือจนท., ๒๑) ฝากขังครั้งที่ 2 "อดีต อส.ฮากมิ" โดนคดียิงถล>มรถ ผญบ.บันนังกูแว!, ๒๒) คุมตัว5คนสอบเหตุลวงบึม้ทพ., ๒๓) 

เตือนเฝoาระวังจยย.คาร+บอมบ+, ๒๔) มสิแกรนด+มอบกหุลาบทหารใต9, ๒๕) อสุตาซพ9นขีดอันตราย! ตร.เก็บหลกัฐานเพิม่เร>งควานหาตัวคนร9าย, ๒๖) 'อสุตาสยูโซะ'ระบุชัด! 

เหตุลอบสังหารไม>ใช>ฝmมือเจ9าหน9าที่รัฐ, ๒๗) ตม.สมุทรสงครามขยายผลจับเพิ่มเมียนมา ร>วมขนต>างด9าวซุกรถไปรษณีย+, ๒๘) มทภ.4ประชุมหน>วยงานปoองกันชายแดนไทย-

มาเลเซีย, ๒๙) 'บิก๊ปoอม'สัง่ฝfายความมั่นคง ไล>ล>าคนร9ายลอบยิงชาวบ9านยะลา-บึม้ซ้ำทหาร, ๓๐) 'ตม.สมุทรสงคราม'รวบสาวใหญ>เมียนมา โยงขนต>างด9าวซุกรถไปรษณีย+, 

๓๑) 'บิก๊ปoอม'น่ังถกนโยบายสภาความมั่นคงฯ คาดจ>อส>งไม9ต>อ'กอ.รมน.'หลัง'คสช.'หมดอายุ, ๓๒) จนท.เผยภาพ 2 โจรใต9ควงเอ็ม16 ดักปล9นรถจักรยานยนต+ชาวบ9าน, 

๓๓) '53พม>า'ลอบหนีเข9าเมือง รถทัวร+ไฟไหม9หวิดเปnนไก>ย>าง, ๓๔) โกดังนรก!บุกช>วย20ต>างด9าวถูกขังใกล9ชายแดนปาดังเบซาร+ สลดกินน้ำหยดหลังคาย้ือชีวิต, ๓๕) 

บุกช>วย20แรงงานต>างด9าว ถูกขังในโกดังอดข9าวมา5วัน, ๓๖) 77 สาวงามมสิแกรนด+ฯ ให9กำลงัใจทหารชายแดนใต9, ๓๗) ทหารแจงเหตุ'ปอเนาะพ>อมิ่ง'ถูกยิง 

ไม>ใช>ฝmมือจนท.ช้ีกลุ>มไม>หวังดีบิดเบือน, ๓๘) กอ.รมน.แจงเหตุยิง'อสุตาส'ในปอเนาะ ยันไม>เคยคุมตัวในฐานะผู9ต9องสงสยัคดีความมั่นคง, ๓๙) 

'ผู9การแม็ก'นำทหารจับน้ำมันเถ่ือน'โกชัย'กลางทะเล ยึด 8 หมื่นลิตร, ๔๐) ควบคุมตัวอุซตาสพ>อมิ่งอกีคนเข9าค>าย หลังเกดิเหตุอุซตาสโรงเรียนเดียวกันถูกยิง, ๔๑) 

กอ.รมน.สัง่เร>งไล>ล>าโจรใต9, ๔๒) กอ.รมน.ภาค 4 ระบุ 'อุสตาสพ>อมิง่' ให9การเหตุลอบสงัหารไม>ใช>ฝmมือเจ9าหน9าทีร่ัฐ, ๔๓) ตร.-ทหาร หิ้วมือฆ>าชิงรถ-

ระเบิดคาร+บอมบ+ห9างบิ๊กซปี^ตตานี ทำแผนโหด, ๔๔) 'ประวิตร' น่ังหัวโต�ะประชุม สมช. คาด ถกเตรียมส>งไม9ต>อ 'กอ.รมน.' หลังคสช.หมดอายุ, ๔๕) จนท.เผยภาพ 2 

คนร9ายดักปล9น จยย.ชาวบ9าน คาดเปnนกลุ>มโจรยิงปะทะ ตร.จะนะ, ๔๖) จัดระเบียบซิมมอืถือ, ๔๗) ส>งทีมแพทย+ดูแล20พม>าเหย่ือค9ามนุษย+, ๔๘) 

แจกจ>ายพลังใจให9ทหารใต9 จากใจ 77 มิสแกรนด+สวยสะพัด, ๔๙) ทหารบกุจบัน้ำมันเถ่ือน 7,500 ลิตรสั่งตามล>าตัวการใหญ>, ๕๐) ผู9การป^ตตานี เผยคดียิงอสุตาซ คาด 2-3 
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วันรู9เช่ือมโยงคนร9ายกลุ>มใด, ๕๑) คอลัมน+: ตีโฉบฉวย: อ9างเหตุ, ๕๒) แม>ทัพภาคที่ 4 ให9การต9อนรับ คณะผู9เข9าประกวด Miss Grand Thailand 2019, ๕๓) แม>ทพัภาคที่ 

4/ผอ.รมน.ภาค 4 และคณะ เดินทางลงพื้นที่ อำเภอยะรัง จงัหวัดป^ตตานี เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข9อคิดเห็นกับประชาชนในพื้นที่, ๕๔) โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 สน. 

แจงเหตุยิงอสุตาสปอเนาะพ>อมิง่, ๕๕) มทภ.4 เปnนประธานในพิธีเปrดการแข>งขันการฝ°กทางทหารประกอบดนตรี "ราชวัลลภเริงระบำ" ( Hop to the bodies Slams ) 

ระดับ ทภ.4 ประจำปm 2562, ๕๖) ศูนย+ประชาสัมพันธ+กองทัพบก เย่ียมชมการปฏิบัติงาน ศูนย+ประชาสมัพันธ+ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส>วนหน9า 

พร9อมหารอืแนวทางการประชาสัมพันธ+เชิงบรูณาการ  และ  ๕๗) แม>ทัพภาคที่ 4 ร>วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่วิเคราะห+ภารกิจและทบทวนบทบาทหน9าที่ของ ชป.เชิงรุก 

ในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ เพื่อให9การปฏิบัติมีความต>อเน่ืองและเปnนรูปธรรม ในอนาคตต>อไป,  

๘. การเมือง ๑) หากมีอะไรเกิดข้ึนกบั 'ธนาธร' ก็คงเซไประยะหน่ึง แต>อยู>ได9  และ  ๒) เตรียมพร9อมเลอืกต้ังท9องถ่ิน 

นราธิวาสติวเครือข>ายสือ่มวลชน/กระตุ9นประชาชนมีส>วนร>วม,  

๙. การศึกษา ๑) ต้ัง19ศูนย+ศึกษาเด็กปฐมวัยไฮสโคป สอนคิดวิเคราะห+-วางแผน-แก9ปญ̂หา, ๒) ต้ัง19ศูนย+ศึกษาเด็กปฐมวัยไฮสโคป สอนคิดวิเคราะห+-วางแผน-แก9ป^ญหา, 

๓) 'ชลำ'สงั'สช.จว.'เร>งจ>ายเงินเดือน, ๔) คอลมัน+: ทางคนทางข>าว: เย่ียม ร.ร.-รพ., ๕) 'มนร.'ติวเข9มวิทย+-คณิตเด็ก5จว.ใต9, ๖) 'สอศ.'ประกาศบรรจุแต>งต้ังผอ.อาชีวะ 62 

ราย, ๗) แข>งทักษะระดับชาติ ช>างฝmมืออาชีวะครั้งที่ 1  และ  ๘) อาชีวะสร9างช>างฝmมอื แข>งขันทักษะระดับชาติ ครั้งที่ 1,  

๑๐. การยกระดับคณุภาพชีวิต ๑) นศ.ชุมชนยะลารณรงค+งดสูบบุหรี่ในบ9าน, ๒) ภาพข>าว: ลงพื้นที่, ๓) 22จงัหวัดฉะรฐั แก9ประมงห>วย, ๔) คอลัมน+: เดลี่...เมาท+, ๕) 

คอลัมน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: วอนช>วยสาวถูกสาดกรด, ๖) คอลัมน+: ขอคิดด9วยคน: ปรากฏการณ+ก9าวคนละก9าว, ๗) คอลัมน+: ขอคิดด9วยคน: ปรากฏการณ+ก9าวคนละก9าว, 

๘) NODE...ช>างเช่ือมนวัตกรรมทางสงัคม, ๙) ก.ดิจิทลัเดินหน9าสมาร+ทซิต้ีเฟส2, ๑๐) เด็ก3จว.ใต9เสี่ยง'หัด'สธ.ตีปm³บฉีดวัคซีนฟรี, ๑๑) คอลมัน+: เรียงคนมาเปnนข>าว: 

การกุศล, ๑๒) ก.ดิจิทลัเดินหน9าสมาร+ทซิต้ีเฟส2, ๑๓) มหาดไทยผนึก'มสธ.'เสรมิแกร>งกำนัน-ผู9ใหญ>บ9านป^´นผู9นำท9องถ่ิน4.0, ๑๔) ผ>าออกแล9ว!'หัวกรอฟ^น' 

หลงัหมอทิ้งในเหงือกคนไข95ปm, ๑๕) ห9องเรียนบ9านปากบางตาวา: บทเรียนการกำจัดขยะในชุมชน  และ  ๑๖) คอลัมน+: ข>าวสั้น: อบต.โคกเคียนจัดป^¢นเพือ่สุขภาพ,  

๑๑. การเยียวยา ๑) ร.10เกล9าโปรดฯให9ผู9ว>าฯยะลาเชิญพวงมาลาหลวง วางหน9าหบีศพอาสาสมัครทหารพราน, ๒) นำร>าง 'อส.ทพ.นภดล' ทหารกล9าสู>บ9านเกิด 

อย>างสมเกียรติ, ๓) แม>ทพัภาคที่ 4 เข9าเย่ียมผู9ได9รบับาดเจบ็จากเหตุการณ+ความไม>สงบในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต9  และ  ๔) แม>ทัพภาค 4 

เปnนประธานรดน้ำศพทหารกล9าที่เสียชีวิตจากเหตุคนร9ายลอบวางระเบิดในพื้นที่ อ.ยะหา,  

๑๒. กระบวนการยุติธรรม คอลัมน+: ข>าวสั้น: ให9ความยุติธรรมคนชายแดนใต9  
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๑๓. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) สาวงาม'มิสแกรนด+'เก็บตัวจ.ยะลา, ๒) มิสแกรนด+ชมเข่ือน-ทะเลสาบใต9, ๓) มิสแกรนด+ชมเข่ือน-ทะเลสาบใต9, ๔) ภาพข>าว: 

สาวงาม, ๕) 'กยท.-ส.อ.ท.'ยกระดับ สวนยาง2แสนไร>ภาคใต9, ๖) 'นกแอร+'เล็งให9บริการดอนเมือง-เบตง, ๗) ก.แรงงาน เชิญชมการแข>งขันฝmมือ ระดับภาค 

เฟoนหาตัวแทนสู>เวทีอาเซียน, ๘) 'ผ9าเปลี่ยนโลก' สืบสานอัตลักษณ+ท9องถ่ินไทย, ๙) หนุนปลูกไผ>เศรษฐกิจในสวนยาง, ๑๐) บิ๊กแดง ชู สนามบินเบตง วิสัยทัศน+ บิ๊กตู>, ๑๑) 

'เบตง'ถกดึง'อินโดฯ'มาเที่ยว, ๑๒) 'กยท.'สวนยางเปrดตัวแผ>นปูพื้น, ๑๓) 'ม.อ.ป^ตตานี'เจ�งผลงานวิจัยใหม>, ๑๔) 'เบตง'ถกดึง'อินโดฯ'มาเที่ยว, ๑๕) 

'ม.อ.ป^ตตานี'เจ�งผลงานวิจัยใหม>, ๑๖) ผบ.ทบ.ตรวจความคืบหน9าสนามบินเบตง พร9อมเปrดประตูการค9าปm 64, ๑๗) 'บิก๊แดง'ควง'บิ๊กบี้'ลงพื้นที่ยะลา 

เช่ือ'สนามบินเบตง'กระตุ9นเศรษฐกจิ-ทำไฟใต9เบาบาง, ๑๘) ชายคาพระพิรุณ : 1 กรกฎาคม 2562, ๑๙) 'นกแอร+'ลุยสนใจเปrดเส9นทางบินดอนเมอืง-เบตง, ๒๐) 

นกแอร+จ>อเปrดเที่ยวบิน ดอนเมือง-เบตง เช่ือมเศรษฐกิจ-ท>องเที่ยว, ๒๑) 'ผ9าเปลี่ยนโลก' สืบสานอัตลักษณ+ท9องถ่ินไทย, ๒๒) ก.แรงงาน 

น9อมนำศาสตร+พระราชาสร9างเศรษฐกิจชายแดนใต9สู>ไทยย่ังยืน, ๒๓) ล>องเรือดูทะเลสาบฮาลาบาลา ทมีมสิแกรนด+ ป^นน้ำใจ ให9ชาวโอรังอสัล,ี ๒๔) มากกว>าตะลงึ! 

มิสแกรนด+อึ้ง! ทะเลหมอกอัยเยอร+เวง เบตง ยะลา, ๒๕) แหล>งท>องเที่ยว'อาร+มี่แลนด+'เขตทหารท>องเที่ยวได9, ๒๖) 'บิ๊กแดง' ยันปm 64 เปrดใช9สนามบินเบตง 

หลงัลงดูงานขยายรันเวย+, ๒๗) ภาพข>าว: ผวก. กยท. ลงพื้นที่ จ.สงขลา พบปะพี่น9องชาวสวนยาง พร9อมติดตามสถานการณ+ยางพาราในพื้นที่อย>างใกล9ชิด, ๒๘) เจบ็! จริง! 

จุก! ณวัฒน+ จี้! นักการเมอืงเห็นแก>ตัว ไม>เห็นแก>ชาติ, ๒๙) คอลัมน+: โฟกสัหุ9น mai: 'โกลเบล็ก' แนะนำ 'ซื้อ'TPCH ราคาเหมาะสม16.00บาท, ๓๐) คอลัมน+: 

สัมภาษณ+พิเศษ: เจาะลึก 'กมลศักด์ิ เลิศไพบลูย+' ปลดล็อค 'รังนกแอ>นบ9าน' ใต9ดินสู>บนโต�ะ, ๓๑) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา จัดงาน OTOP 

สานสัมพันธ+สองแผ>นดิน  และ  ๓๒) แม>ทัพภาคที่ 4 เดินตลาดสร9างสสีันเชิญชวนชาวเบตงชม THAI FIGHT BETONG,  

๑๔. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) ภ.9แจงผู9บำบัดยาเสียชีวิต  และ  ๒) ภ.9แจงผู9บำบัดยาเสียชีวิต,  
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๔.๒ ระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต5อสถานการณS จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จาก ๒.๔๙ ในสปัดาห+ที่แล9ว 

(๒๒-๒๘ มิ.ย. ๖๒) เปnน ๒.๔๑ ในสปัดาห+น้ี ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต5างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๒๙ มิ.ย. ๖๒–๕ ก.ค. ๖๒ 

  เหตุการณ+คนร9ายใช9อาวุธปtนลอบยิงอสุตาซยูโซะ ยะลา ครสูอนศาสนาในบริเวณปอเนาะพ>อมิ่ง หรือโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลามที่ อ.ปานาเระ จ.ป^ตตานี และการอออก

แถลงการณ+ของสมาพันธ+สมาคมโรงเรียนเอกชนภาคใต9ประนามการก>อเหตุรุนแรงในพื้นที่โรงเรียน และเรียกร9องให9หน>วยงานฝfายควีคกามมั่นคงมมีาตรดูแลความปลอดภัย

ครสูอนศาสนา และเร>งติดตามจับตัวคนร9ายมาดำเนินคดี เปnนประเด็นทีส่ื่อมาเลเซียให9ความสนใจรายงานข>าว 

เหตุการณ+คนร9ายลอบยิงชาวบ9านหาของปfาเสียชีวิต ๒ คน และใช9ระเบิดแสวงเครื่องสงัหารอส.ทพ.เสียชีวิตอีก ๑ คน ที่อ.ยะหา จ.ยะลา เปnนอีกหน่ึงเหตุร9ายรายวันทีส่ื่อ

มาเลเซียรายงาน 

ปฏิบัติการตำรวจไทยบกุให9ความช>วยเหลือเหย่ือขบวนการค9ามนุษย+ ๒๐ คนที่ถูกควบคุมตัวในบ9านหลังหน่ึงทีป่าดังเบซาร+ อ.สะเดา จ.สงขลา สันนิษฐานว>าเปnนทีพ่ักรอการ

ลักลอบข9ามพรมแดนเข9าประเทศมาเลเซีย เปnนอีกหน่ึงประเด็นข>าวในสื่อมาเลเซีย 

ประเด็นอื่นๆเกี่ยวกับจงัหวัดชายแดนภาคใต9 เปnนประเด็นเชิงบวกเกี่ยวกับความร>วมมือระหว>างไทย-มาเลเซีย คือ รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท>องเที่ยวมาเลเซีย

เร>งรัดโครงการก>อสร9างสะพานเช่ือมสองประเทศด9านอ.ตากใบกับเปงกาลันกุโบร+ รัฐกลันตัน และอ.สุไหงโกลก เชือมรันตูป^นยัง รัฐกลันตัน เพือ่ให9เปnนไปตามแผนที่นาง

วันอะซิซาห+ อสิมาอลิ รองนายกรฐัมนตรปีระกาศไว9ว>า นายกรัฐมนตรีมาเลเซียและไทยจะร>วมกันทำพิธีวางศิลาฤกษ+ภายในปmน้ี  

ประเด็นความร>วมมือทางเศรษฐกจิในพื้นทีส่ามเหลี่ยมเศรษฐกิจ IMT-GT ที่ประชุมมมีติให9เร>งพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรปูยางพาราเพื่อเพิ่มการอปุโภคและบริโภคผลิตภัณฑ+

จากยางพาราในประเทศไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย 

 

๕.๑ สำนักข>าว bernama รายงานเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ว>า เกิดเหตุคนร9ายใช9อาวุธปtนลอบยิงอุสตาสยูโซะ ยะลา ในบริเวณปอเน�าะพ>อมิง่ ตอนค่ำวันที่ ๓๐ มิถุนายน 

ขณะที่นายยูโซะ กำลงัเดินทางจากบ9านพักไปละหมาดที่มสัยิดภายในปอเนาะ 

นายยูโซะถูกยิงกระสุนเข9าทีบ่รเิวณหน9าอก และถูกนำตัวไปดูแลรักษาทีโ่รงพยาบาลป^ตตานี 

Bernama รายงานว>าชาวบ9านที่อาศัยใกล9เคียงทีเ่กิดเหตุตกใจเสียงปtนที่ดังข้ึนหลายนัด 

นับต้ังแต>เกิดเหตุการณ+ไม>สงบในปm ๒๕๔๗ เปnนต9นมา ครสูอนศาสนาในจชต.ถูกทำร9ายเสียชีวิตไปแล9ว ๓ คน 
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(A religious teacher of an Islamic private school in Panare district, Pattani, Thailand was shot when he was on his way to the mosque for prayer 

last night. 

 

In the incident at about 8 pm (local time), Yusuh Yala who is also known as Ustaz Salleh, 56, was shot in the chest. 

Panare police criminal investigations deputy chief Pol Capt Rengsak Chatsuksiridech said in the incident the victim walking from his house to 

the mosque located within the school compound for Isyak prayer. 

"Local residents were shocked when they heard several gunshots. 

“Police found one bullet shell at the scene,” he said when contacted today. 

Ustaz Salleh is now being treated at Pattani Hospital. 

Since violence broke out in southern Thailand in 2004, three religious school teachers had been shot dead.) 

 

ที่มาข9อมลู ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1741032 

 

๕.๑.๑ สำนักข>าว bernama รายงานเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ว>า สมาพันธ+สมาคมโรงเรียนเอกชนภาคใต9ได9ออกแถลงการณ+หลังเกิดเหตุคนร9ายลอบยิงอสุตาสยูโซะ ยะลา ใน

ปอเนาะพ>อมิ่ง อ.ปานาเระ จ.ป^ตตานี ช>วงค่ำวันที่ ๓๐ มิถุนายน โดยเรียกร9องให9ทุกฝfายเคารพพื้นที่โรงเรียนให9เปnนพื้นทีป่ลอดภัย และประนามการลอบยิงอสุตาสยูโซะ 

และเรียกร9องให9ยุติการปองร9ายต>อครู สตรีและเด็ก 

ประธานสมาพันธ+ฯเรียกร9องให9รัฐบาลไทยดูแลความปลอดภัยให9กับประชาชนในจังหวัดชายแดนภึใต9และติดตามตัวคนร9ายที่ลอบยิงอสุตาสยูโซะมาดำเนินคดีโดยเร็ว 

นับต้ังแต>เกิดเหตุการณ+ไม>สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต9ในปm ๒๕๔๗ มีการลอบสงัหารครูโรงเรียนสอนศาสนาเอกชนไปแล9ว ๓ คน 

(The Southern Border Region Private Schools Association today appealed to irresponsible parties to stop all violence in southern Thailand, 

particularly in the school districts. 
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Its president Khadri Sin (he) said schools should be safe and free from all threats and violence. 

He condemned the shooting incident of an ustaz in the school area on Sunday (30 June) that all violence against religious teachers, children 

and women should be stopped. 

"We also urge the Thai government to protect all residents in southern Thailand and track the culprit in the shooting incident (at the religious 

school) and bring it to justice," he said in a statement. 

Last Sunday, an ustaz from Pondok Wattanatham Islamic School in Panare District, Pattani, Yusuh Yala, better known as Ustaz Salleh, 56, was 

injured when shot during a trip to the mosque to perform the Isyak prayer. 

Since violence erupted in southern Thailand in 2004, three teachers at the religious school had been shot dead. 

Ustaz Salleh who was injured in the chest is now receiving treatment at Pattani Hospital and is reported to be in stable condition. 

Director of Military Peace Relations Centre Division 4 Major General Tira Daewa today visited Ustaz Salleh at the hospital.) 

 

ที่มาข9อมลู ;http://www.bernama.com/en/news.php?id=1741631 

 

๕.๒ สื่อมาเลเซียหลายสำนักรายงานเมื่อวันที่ ๓ กรกฏาคม ว>า เกิดเหตุคนร9ายลอบยิงชาวบ9านเสียชีวิต ๒ คนเปnนชายอายุ ๒๒ ปmและ ๓๘ ปm ขณะล>าสัตว+ในอ.ยะหา จ.

ยะลา หลงัเกิดเหตุอาสาสมัครทหารพรานเดินทางด9วยรถยนต+หุ9มเกราะเข9าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ ได9ถูกคนร9ายใช9ระเบิดแสวงเครือ่งดักทำร9าย ๒ ลูก เปnนเหตุให9อาสาสมัคร

ทหารพรานเสียชีวิต ๑ คนได9รบับาดเจ็บอีก ๓ คน 

(Two people died and four others were injured in a shooting and bomb explosions in Yala, southern Thailand, Wednesday, according to police. 

Yala District Police chief Police Colonel Siwach Siwichai said the police were informed that two civilians hunting in a rubber plantation in Kg 

Hujung Sungai were shot at by unidentified people. 

One of those shot, Pisit Chaisit, 22, died on the spot while the other, Thanawut Khemkratok, 38, was badly injured and sent to Yala Hospital. 
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He said a team of rangers was sent in a bullet-proof vehicle to the scene and when they alighted from the vehicle, two home-made bombs 

went off. 

“One of the rangers died on the spot and three others were injured,” he told reporters here.) 

 

ที่มาข9อมลู ;  http://www.bernama.com/en/news.php?id=1742032 

https://www.malaysiakini.com/news/482268 

https://www.malaymail.com/news/world/2019/07/03/two-killed-four-injured-in-yala-shooting-bomb-explosions/1767959 

 

๕.๓ สำนักข>าว bernama รายงานเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน อ9างคำให9สมัภาษณ+ของรัฐมนตรีกระทรวงท>องเที่ยว ศิลปะ และวัฒนธรรมมาเลเซีย บอกว>า จะหารือกบัรัฐมนตรี

กระทรวงโยธาธิการเพื่อเร>งรัดให9โครงการก>อสร9างสะพานเช่ือมมาเลเซียและไทย ๒ จุด ระหว>างเปงกาลันกุโบร+กบัอ.ตากใบ และอีกจุดทีร่ันตูป^นยังกกบัอ.สุไหงโกลก ให9

เปnนไปตามนโยบายของรัฐบาลมาเลเซีย ซงีก>อนหน9าน้ีในเดือนมกราคม นางวันอาซิซะห+ อิสมาอิล รองนายกรัฐมนตรี ได9ประกาศว>าจะเร>งรัดให9การก>อสร9างเริ่มข้ึนภายในปm

น้ี โดยนายกรัฐมนตรมิาเลเซียและไทยจะร>วมกันทำพิธีวางศิลาฤกษ+สะพานทั้งสองแห>ง 

รัฐมนตรที>องเที่ยวฯมาเลเซีย บอกว>า เขาเข9าใจว>าฝfายไทยพร9อมดำนินการแล9วในขณะน้ี พร9อมทั้งระบุว>าสะพานเช่ือมประเทศทั้งสองแห>งจะช>วยให9การค9าของทั้งสอง

ประเทศคึกคักมากข้ึน 

(The Tourism, Arts and Culture Ministry will submit a request to the Ministry of Works to speed up the implementation of the bridge at 

Pengkalan Kubor, Kelantan and Tak Bai, southern Thailand, to spur tourism. 

Its Minister Datuk Mohamaddin Ketapi said that he had taken the proposal to the Works Minister Baru Bian for the bridge to be constructed as 

soon as possible. 

‘’I understand that the Thai side are ready for the construction of the bridge. I will take the proposal to speed up work on the bridge to the 

Ministry of Works. 
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‘’If the bridge is available, it will be able to accommodate tourists more comfortably from Thailand to Malaysia and vice versa, and the 

businesses of both nations will be smooth as they don’t have to use the ferry,’’ he told reporters during his working visit to Thailand in 

conjunction with the 2019 Thailand-Malaysia Sports and Cultural Tourism Festival here today. 

In January, Deputy Prime Minister Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail was reported to have said that the two nations agreed to speed up the 

processes of constructing the bridges connecting Kelantan and Narathiwat; namely, Tak Bai-Pengkalan Kubor and Sungai Golok-Rantau Panjang 

Bridges. 

According to Dr Wan Azizah, both the countries were also committed in realising the construction of the Friendship Bridges and expected the 

ground-breaking ceremonies for the constructions of both bridges could be performed by the prime ministers of both countries this year.) 

 

ที่มาข9อมลู ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1740574 

 

๕.๔ สำนักข>าว bernama รานยานเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน อ9างคำให9สมัภาษณ+ของ Firdaus Dahlan ผู9อำนวยการศูนย+ความร>วมมือ IMT-GT บอกว>าทัง้สามประเทศผู9ผลิต

ยางพารารายใหญ>ของโลกคืออินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย ตกลงที่ร>วมมอืกันพฒันาอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา และส>งเสริมการอุปโภคผลิตภัณฑ+จากยางพาราให9มาก

ข้ึน เพือสร9างเสถียรภาพราคายางพารา 

พร9อมกันน้ันก็จะเร>งพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมยางพาราในสามประเทศ โดยทีป่ระเทศไทยจะมี Rubber City ทีจ่ังหวัดสงขลา มาเลเซียที่รัฐเคดาห+ และอินโดนีเซีย ทีเ่ขต

เศรษฐกจิพิเศษ Simalungun ในสุมาตราเหนือ 

ทั้งน้ี IMT-GT ตกลงที่จะมีการต้ังคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราโดยมีภาคเอกชนเปnนกลไกขับเคลื่อนหลกัภายใต9การสนับสนุนของ

รัฐบาลทั้งสามประเทศ 

ก>อนหน9าน้ีเมื่อเดือนเมษายนรัฐบางทั้งสามประเทศตกลงร>วมกันที่จะลดการส>งออกยางพาราจำนวน ๒๔๐,๐๐๐ ตัน เปnนเวลา ๔ เดือนเพื่อดันราคายางพาราให9สูงข้ึน   
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(The world's top producers of natural rubber – Indonesia, Malaysia and Thailand – are committed to strengthening collaboration to develop 

Rubber City in the Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) region to boost rubber consumption and promote downstream 

industry development. 

Director of Centre for Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Sub-regional Cooperation (CIMT), Firdaus Dahlan, said the four Rubber City 

sites – Kedah in Malaysia, Songkhla (Southern Thailand) Tanjung Api-Api (Southern Sumatra) and Sei Mangkei Special Economic Zone (SEZ) in 

Simalungun, North Sumatera, Indonesia would venture into downstream activities and manufacture of value-added products. 

“Indonesia, Malaysia and Thailand are the leading producers of natural rubber to the world market and most of the rubber plantations and 

production are in the IMT-GT area. The three countries need to strengthen collaboration to boost domestic rubber consumption and stabilise 

the rubber price in the global market. 

“We will establish Project Implementation Team soon. It will be led by the private sector and facilitated by the governments to explore 

opportunities in downstream rubber industry in the IMT-GT region,” he told Bernama. 

 

Indonesia, Malaysia and Thailand collectively account for 66 per cent of the global natural rubber production. In April this year, the three 

countries agreed to cut natural rubber exports by 240,000 tonnes for a period of four months.) 

 

ที่มาข9อมลู ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1740692 
 
๕.๕ สำนักข>าว bernama รายงานข>าว โรงแรมฮาลาลที่อ.หาดใหญ>ช่ือ Yannaty ซึ่งเปnนโรงแรม ๔ ดาวขนาด ๒๓๐ ห9องที่ อ.หาดใหญ> จ.สงขลา เปnนที่พึงพอใจของลูกค9า

มสุลิมจากมาเลเซีย อินโดนีเซียและสิงคโปร+  
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Yananty เปnนธุรกจิของนานเราเชน อัตถมาตร นักธุรกจิมสุลิมทีซ่ื้อกจิการโรงแรม Sakura Grand View มาปรบัปรุงใหม>เพื่อให9เปnนโรงแรมฮาลาลสมบรูณ+แบบตามหลัก

ศาสนาอิสลาม 

ป^จจุบันมโีรงแรมที่บริการแบบฮาลาลเต็มรูปแบบ ๓ แห>งในอ.หาดใหญ> จ.สงขลา 

(Yannaty Hotel, located in the tourist city, Hatyai in Songkhla Province, southern Thailand, is now a major draw for local and foreign Muslim 

tourists. 

The four-star hotel with 230 rooms, is also the biggest halal hotel in Thailand. 

Its chief executive officer, Rachen Attamart said the hotel which began operating last April had been receiving encouraging response from 

domestic and foreign Muslim tourists, especially from Malaysia, Indonesia and Singapore. 

Seeing the good potential of tourism in Hatyai among Muslim tourists, Rachen, 47, got the idea of establishing Yannaty Hotel, which is shariah-

compliant in all aspects. 

Rachen, who ventured into the halal food and tourism business, took over the Sakura Grand View Hotel, modified it into a halal hotel and 

named it Yannaty Hotel. 

 

“I often travelled on business and faced the problem of getting a halal hotel to stay in, which is shariah-compliant in terms of services, and 

food and beverage. 

“Hopefully, Yannaty Hotel will be the choice for many visitors to Hatyai, especially Muslims. 

“The feedback we’ve received from them so far is that they are satisfied with the hotel’s assurance of its halal status,” he told Bernama. 

Rachen said besides changing the hotel's name, its restaurant and banquet hall had been renamed Firdaus and Bannabi respectively. 

He revealed that Yannaty Hotel would have a halal massage centre, the biggest in Hatyai, with 123 beds. To be named Sayuri Bidadari, male 

and female customers will be massaged separately by masseurs and masseuses respectively. 
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There are now three hotels with halal status operating in Hatyai.) 

 

ที่มาข9อมลู ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1742480 

 

๕.๖ สื่อมาเลเซีย รายงานว>า ตำรวจไทยปฏิบัติการช>วยเหลอืชาวเมียนมาร+ทีเ่ช่ือว>าเปnนเหย่ือขบวนการค9ามนุษย+จากที่ควบคุมหรอืหลบซ>อนในพื้นทีป่าดังเบซาร+ อ.สะเดา จ.

สงขลา ซึง่อยู>ใกล9กับชายแดนมาเลเซีย 

พล.ต.อ.สุชาติ ธีราสวัสด์ิ จเรตำรวจแห>งชาติบอกว>า ตำรวจได9รับแจ9งจากประชาชนว>าได9ยินเสียงเด็กทารกร9องเสียงดังจากบ9านหลังดังกล>าว ตำรวจจึงนำกำลังเข9าไปตรวจ

ค9นที่โกดังดังกล>าว พบชาวเมียนมาร+ ๒๐ คน เปnนชาย ๙ คน หญืง ๕ คน ที่เหลือเปnนเด็กอายุต้ังแต> ๖ถึง๑๔ ปm และมเีด็กทารกอายุ ๑ ปm ๓ เดือนจำนวนหน่ึงคน 

เหย่ือค9ามนุษย+บอกตำรวจว>าพวกเขาถูกกักขังมานาน ๕ วันโดยไม>มีน้ำและอาหารตกถึงท9อง 

ตำรวจสันนิษฐานว>า ชาวเมียนมาร+กลุ>มน้ีถูกขบวนการค9ามนุษย+กักขังไว9รอโอกาสเหมาะลักลอบข9ามพรมแดนไปมาเลเซีย 

(Thailand police rescued 20 Myanmar nationals, including a toddler and five children, believed to be human trafficking victims in a warehouse 

at Padang Besar, Sadao, Songkhla, on Saturday. 

Police general Suchart Theerasawat of the National Police Office said the sound of a crying baby as well as kids screaming and yelling for days 

prompted the public to lodge a police report. 

Suchart, who is also in charge of an anti-trafficking unit, led the rescue operation and was shocked to find a group of migrants who were weak 

and hungry, and locked in the unit. 

“Upon arrival, we heard women and children who were crying inside. 
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“When we entered the warehouse, we found 20 people – nine men, five women and children aged between six to 14 and a one-year-three-

month old toddler who were struggling in the packed shop house. 

“The victims said they were locked up for at least five days in the warehouse without food and drinks,” he said when contacted today. 

Police believed the victims were locked in the warehouse while waiting to enter the Malaysian border. 

“Police are tracking down the mastermind of the human trafficking syndicate,” he said. ) 

 

ที่มาข9อมลู ; https://www.nst.com.my/world/2019/07/500688/children-including-toddler-among-20-malaysia-bound-myanmar-human-trafficking 
 


