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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๓ - ๙ ส.ค. ๖๒ พบว>า มขี>าวเชิงบวก ๓๒๔ ข>าว จากที่ม ี๑๙๓ 

ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๗ ก.ค. ๖๒-๒ ส.ค. ๖๒) ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกับ จชต. มขี>าวเชิงลบ ๘๓ ข>าวในสปัดาห+น้ี จากที่ม ี๓๗ ข>าวในสปัดาห+ที่แล9ว (๒๗ ก.ค. 

๖๒-๒ ส.ค. ๖๒)  

         ประเด็นข5าวเชิงลบ ได*แก5  

๑) สิทธิมนุษยชน: ๑) ๕ องค+กรนักกฎหมายสิทธิฯต้ัง ๓ ข9อสังเกตทาง กม. ปมจบักุมควบคุม ๒ ผู9ต9องสงสัยลอบวางระเบิด กทม., ๒) นอกเครื่องแบบ 

คุมตัวน9าสาวของหนุ>มที่ถูกกล>าวหาว>าวางสิ่งคล9ายระเบิด หน9า สตช. สอบข9อมลู, ๓) ญาติร9องสื่อห>วง ๒ ผู9ต9องสงสัยวางบึ้ม สตช. ถูกซ9อมให9รบัสารภาพ, ๔) ทำไมต9องยะลา-

ชายแดนใต9...คุมตัวผู9ต9องสงสัยบึ้มกรุง และ ๕) จากระเบิด กทม. ถึงชายแดนใต9 

๒) เหตุร*ายรายวัน: ๑) คนร9ายกระหน่ำยิง! อดีตหัวหน9ากลุ>มอาร+เคเค เสียชีวิตขณะขับรถไปส>งน้ำแข็ง, ๒) ซุ>มยิง' อดีตทหาร' ผันตัว เปeนพ>อค9ารับซือ้ ทุเรียนดับ 

ที่ยะลา คาดขัดผลประโยชน+ ไม>ตัดทิ้งไฟใต9 และ ๓) 'ปhตตานี' ปiวนหนัก! ๖ ชายชุดดำลอบบึ้มตู9 ATM พงัยับ-เผายางรถหลายจุด 

๓) อาชญากรรมในพ้ืนท่ี: ๒ คนร9ายเหมิ!สาดกระสุน ๙ มม. ยิงถล>มบริษัททัวร+นราธิวาส ส>งคนไป 'พิธีฮจัย+'  

ประเด็นข5าวเชิงบวก ได*แก5  

๑) การเจรจาเพ่ือสันติ: ๑) บิ๊กตู>ส>ง หน.คณะเจรจาทางลับ สัง่ยกระดับแก9ไฟใต9, ๒) 'ยะลา' คุมเข9มรับ 'นายกฯ' ลงพื้นที ่ 'บิ๊กตู> 'ย้ำเดินหน9าเจรจาสันติสุขใต9, ๓) 

"อุดมชัย" ได9ไปต>อ...นายกฯสัง่ลุยพูดคุยดับไฟใต9 และ ๔) 'เลขาฯศอ.บต.'ระบุ'ไฟใต9' มสีัญญาณบวก เหตุคนรุ>นใหม>ร>วมขบวนการน9อยลง 

๒) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) นำร>องเมืองต9นแบบรบั 'บิ๊กตู>' ลงใต9, ๒) สำนักโฆษกเชิญสื่อฯติดตามโครงการ เมอืงต9นแบบ'สามเหลี่ยมมั่นคง มัง่ค่ัง ย่ังยืน', 

๓) 'กรมศุลฯ-ทัพภาค 4' ลุยจบัสินค9าเกษตรลักลอบเข9าไทย, และ ๔) นายกรัฐมนตรีตรวจเย่ียมโครงการทเุรียนคุณภาพเตรียมผลักดันยกระดับ ให9ยะลาเปeนเมืองแห>งทุเรียน 

หรือ ยะลา ดุเรียน ซิต้ี (Yala Durian City) 

๓) ยาเสพติด: ๑) นายกฯช่ืนชมแก9ยาเสพติดแดนใต9, ๒) จบั2สาวรับจ9างเก็บ-ส>งยาเสพติดให9ลูกค9าหาดใหญ> ยึดไอซ+กว>า 4 กิโลกรัม, ๔) 'ปอเนาะญาลันนันบารู' 

เส9นทางสายใหม>ของผู9หลงผิด และ ๕) แม>ทัพภาคที่ 4 เป�ดค>ายพักพิงเพื่อการบำบัด Camp 35 รุ>นที่ 3 เดินหน9าบำบัดผู9ติดยาเสพติด ภายใต9ช่ือ “ปhตตานี โมเดล” 
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๔) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และ ทรัพยXสิน: ๑) แฉทมีบึ้มกรุงเกิน ๑๕ คน บางส>วนเผ>นนอก ผู9บงการอาจโยงการเมอืง และ ๒) ผบ.ตร.ช้ีปมระเบิดปiวน

กรุง ๔ กลุ>มร>วมมือ-โยงการเมือง 

         จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสือ่มวลชน ส>งผลให9ระดับการรบัรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จาก ๒.๔๗ ในสัปดาห+ ที่แล9ว 

(๒๗ ก.ค. ๖๒-๒ ส.ค. ๖๒) เปeน ๒.๐๐ ในสปัดาห+น้ี ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ลดลง 

   ในส5วนของประเด็นสำคญัจากสื่อมวลชนต5างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๓–๙ ส.ค. ๖๒ ดังน้ี 

         ๑) ประเด็นที่ ๑ เปeนประเด็นเหตุการณ+คนร9ายลอบวางระเบิดแสวงเครือ่ง ระเบิดเพลงิ และ ระเบิดปลอมหลายจดุในกรุงเทพ เมือ่วันที่ ๑ ส.ค. เปeนประเด็นทีส่ื่อ

ต>างประเทศรวมทั้งสื่อในอาเซียน ให9ความสนใจรายงานเกี่ยวกับประเทศไทยมากทีสุ่ด โดยเฉพาะเหตุการณ+น้ีมีการเช่ือมโยงกบัสถานการณ+จงัหวัดชายแดนภาคใต9 

เน่ืองจากตำรวจจับกุมผู9ต9องสงสัย ๒ คน ซึ่งมีหลักฐานเบื้องต9นว>าเกี่ยวข9องกับการวางระเบิดปลอมทีห่น9าสำนักงานตำรวจแห>งชาติ มีภูมิลำเนาอยู>ที ่อ.รือเสาะ จ.ว.น.ธ. 

อย>างไรก็ตามตำรวจยังไม>ได9สรปุว>า เหตุการณ+ระเบิดต9น ส.ค. มีแรงจงูใจเกี่ยวข9องกบักลุ>มผู9ก>อความไม>สงบใน จชต. ทั้งน้ีมีสาระสำคัญในประเด็นน้ี ที่ปรากฏในรายงานข>าว

สื่อต>างประเทศมีดังน้ี 

         - นายลูไอ แซแง และ นายวิลดัน มาหะ ผู9ต9องสงสัยที่ถูกตำรวจควบคุมตัว เปeนผู9ต9องหาคดีคาร+บอมส+ และ ร>วมโจมตีค>ายทหารนาวิกโยธิน ที่นราธิวาส 

         - ๒ ผู9ต9องสงสัยมปีระวัติเดินทางเข9าออกประเทศมาเลเซีย 

         - นักสิทธิมนุษยชนต้ังข9อสงัเกตุการควบคุมตัวผู9ต9องสงสัยคดีระเบิดปiวนกรุงเทพ สอบสวน ที่ จ.ว.ย.ล. เปeนการปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม> 

         - VOA ลำดับเหตุการณ+ลอบวางระเบิดนอกพื้นที่ จชต. ที่เช่ือว>าเปeนฝ�มือของผู9ก>อความไม>สงบใน จชต. ต้ังแต>ป� ๕๖ 

         - AFP รายงานว>า เหตุระเบิดปiวนกรุงเทพเกิดข้ึนในช>วงที่มีกระแสไม>พอใจเจ9าหน9าที่รัฐ หลังจากเกิดเหตุผู9ต9องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวสอบปากคำในค>ายทหาร ล9มเจบ็

สมองบวม 

        ๒) ประเด็นที่ ๒ ที่มีการรายงานหลายช้ิน คือ นายกรฐัมนตรียืนยันเดินหน9าขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. อย>างไรก็ตามนายกรัฐมนตรี ให9สัมภาษณ+

ผู9สื่อข>าวเกี่ยวกับ พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต+ หัวหน9าคณะพูดคุยว>า อาจจะถูกเปลี่ยนตัว (๕ ส.ค.) แต>ถัดมาอีก ๒ วัน นายกรัฐมนตรียืนยันว>า พล.อ.อุดมชัย ยังคงทำ

หน9าที่หัวหน9าคณะพูดคุย  
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๒. ผลการวิเคราะหXสารสนเทศด*านการประชาสมัพันธX ประจำวันท่ี ๓–๙ ส.ค. ๖๒ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข5าวเชิงบวก และประเด็นข5าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๓-๙ ส.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก (เส9นทึบสีเขียว) ๓๒๔ ข>าว จากที่ม ี๑๙๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๗ ก.ค. ๖๒-๒ ส.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกบั จชต. (เส9นทบึสีแดง) มขี>าวเชิงลบ ๘๓ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีม่ี ๓๗ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๗ 

ก.ค. ๖๒-๒ ส.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึนเลก็น9อย 
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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) 

2019-07-27 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 

2019-08-03 26 12 2.17 

2019-08-04 44 17 2.59 

2019-08-05 50 20 2.5 

2019-08-06 62 12 5.17 

2019-08-07 81 6 13.5 

2019-08-08 40 12 3.33 

2019-08-09 21 4 5.25 

 46.29 11.86 3.9 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ5งเล็ง ในช5วงวันท่ี ๓–๙ ส.ค. ๖๒ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช>วงวันที่ ๓-๙ ส.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ๑๕ ข>าว จากที่ไม>มขี>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๗ ก.ค. ๖๒-๒ ส.ค. ๖๒) สำหรับในมติิของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ 

เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกบั จชต. ไม>มขี>าวเชิงลบในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๗ ก.ค. ๖๒-๒ ส.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) บิ๊กตู>ส>ง หน.คณะเจรจาทางลับ สั่งยกระดับแก9ไฟใต9, ๒) 'ยะลา' คุมเข9มรบั 'นายกฯ' ลงพื้นที ่'บิ๊กตู> 

'ย้ำเดินหน9าเจรจาสันติสุขใต9, ๓) "อุดมชัย" ได9ไปต>อ...นายกฯสั่งลุยพูดคุยดับไฟใต9 และ ๔) 'เลขาฯศอ.บต.'ระบุ'ไฟใต9' มีสัญญาณบวก เหตุคนรุ>นใหม>ร>วมขบวนการน9อยลง 
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๓-๙ ส.ค. ๖๒ มขี>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๑๙ ข>าว จากที่ม ี๓ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๗ ก.ค. ๖๒-๒ ส.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

เพิ่มข้ึน ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) คนร9ายกระหน่ำยิง! อดีตหัวหน9ากลุ>มอาร+เคเค เสียชีวิตขณะขับรถไปส>งน้ำแข็ง, ๒) ซุ>มยิง' อดีตทหาร' ผันตัว 

เปeนพ>อค9ารับซื้อทเุรียนดับที่ยะลา คาดขัดผลประโยชน+ ไม>ตัดทิ้งไฟใต9 และ ๓) 'ปhตตานี' ปiวนหนัก! ๖ ชายชุดดำลอบบึ้มตู9 ATM พังยับ-เผายางรถหลายจุด 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๓-๙ ส.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกบั จชต. ๔๐ ข>าวจากที่ม ี๑๖ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๗ ก.ค. ๖๒-๒ ส.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๑๙ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีม่ี ๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๗ ก.ค. ๖๒-๒ ส.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

เพิ่มข้ึน ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) มท. จัดทัพย9ายใหญ> ๓๑ ตำแหน>ง จับตาเลือกท9องถ่ิน, ๒) 'แจ9งเกิด-โชว+เก�า' ดาวสภา วันนอร+-ป�ยบุตร-สุทิน ประเด็นเฉียบ-ฝ�ปากคม, ๓) 

คอหวยเลง็ทะเบียนรถ'บิ๊กตู>' ลงจงัหวัดชายแดนภาคใต9, ๔) 'บิ๊กตู>' เตรียมลงยะลารับฟhงความเดือดร9อนจชต. และ ๕) โฆษกรัฐบาลเข9าใจหัวอกลูกผู9หญิง 

แม>บ9านชาวยะลารบัภาระสาหสัจากเหตุรุนแรง ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) 'ทวี' ช้ี ถึงเวลาฝiายมั่นคงถอยได9แล9ว เสนอวาระแห>งชาติทุกฝiายร>วมกันแก9, ๒) อดีตกุนซือบิ๊กป�อม 

เตือนหากสรุปปมระเบิดพลาด ข9าศึกเย9ยหยัน, ๓) เหตุผลคำว>า'เอกราช'รัฐปาตานี เป�ดงานวิจัยทีมุ่>งหวังยุติ'ไฟใต9', ๔) 'หญงิหน>อย' จี้นายกฯ แก9ปhญหาชายแดนใต9 

ใช9ความเข9าใจ อย>าซื้อแต>อาวุธ, ๕) 2 สมมติฐานปiวนนอกชายแดนใต9...ออกหน9าไหนรฐัก็เสีย!, ๖) ระเบิดปiวนเมือง-ปhญหาภาคใต9 ถึงเวลาฝiายค9าน-

ฝiายรัฐบาลต9องช>วยกันดับไฟ! และ ๗) ครม.ส>วนหน9ายังอยู>ไหม  
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยXสิน 

 
ในช>วงวันที่ ๓-๙ ส.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๑๓๘ ข>าว จากที่ม ี๒๙ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๗ ก.ค. ๖๒-๒ ส.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9ม 

ความถ่ี มีแนวโน9มฯ  เพิ่มข้ึน  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๒๗ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๑๐ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๗ ก.ค. ๖๒-๒ ส.ค. ๖๒) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึนเล็กน9อย ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ผบ.ตร.ช้ีปมระเบิดปiวนกรุง 4 กลุ>มร>วมมือ-โยงการเมอืง, ๒) ระเบิด กทม. : 

รัฐบาลระบุควบคุมตัวผู9ต9องสงสัยแล9ว 9 คน ผู9ก>อเหตุมาจากชายแดนใต9, ๓) เร>งล>าตัวคนร9ายบึ้มตู9ATMใต9, ๔) ค9นรังมอืบึ้มหน9าราม-ทีป่ระกอบระเบิด, ๕) ดีใจลูกปลอดภัย 

แม>ลืมถามจรงิไหมวางบึ้ม สตช., ๖) 'บิ๊กเดฟ'ยัน'ทหาร'ทำตามกม. หลัง'โจรใต9'สารภาพบึ้มกรุง, ๗) 'ผบ.ตร.' ลงยะลาสอบปากคำ 2 ผู9ต9องสงสัยคดีวางระเบิดปiวนกรุง, ๘) 

กอ.รมน.แจงคนร9ายระเบิดตู9 ATM หน9า ม.ฟาฏอนี แต>งเลียนแบบทหาร หวังให9เข9าใจผิด, ๙) แม>ทัพภาค 4 ย้ำ รักษาความปลอดภัยข้ันสูงสุด'บิ๊กตู>'ลง'ยะลา'พรุ>งน้ี, ๑๐) 

มหาวิทยาลัยทั่วโลกเสียใจเหตุลอบระเบิดม.ฟาฏอนี, ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) ชาวเน็ตจี้เอาผิด 'ปารีณา' แชร+มั่ว โยงหนุ>มปhตตานีบึ้มกรงุ, ๒) คอลมัน+ทายท9าวิชามาร : 
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โจรใต9' ไม>มีวันจบ, ๓) ส.ส. ประชาชาติสังเกต ทำไมส>ง 2 ผู9ต9องสงสัยระเบิด กทม. ไปคุมตัวที่ยะลา, ๔) เกิดเหตุระเบิดหลายจุดในกรงุเทพฯ, ๕) เจ9าของรถงง! 

จยย.ถูกป�นน้ำแรงดันสูงน้ำยิงทำลายจนท.เข9าใจมรีะเบิด, ๖) ระเบิดเพลิงย>านการค9ากลางกรงุพุ>ง 7 จุด ได9เวลารือ้ระบบ รปภ.เมือง, ๗) สรปุเหตุบึ้มกรงุหลายจุด 

ตามรวบผู9ต9องสงสัยปiวนหน9า สตช., ๘) บึ้มกรุงลามกองทัพไทย-สำนักปลัดกห.ศรีสมาน, ๙) "ปณิธาน" แฉ "คนวงใน" บึม้ปiวนกรงุ - ผู9ต9องสงสัยจากชายแดนใต9เคยก>อคดี, 

๑๐) ผู9ต9องสงสัยจากรือเสาะวางบึ้มหน9า สตช., ๑๑) ญาติผู9ต9องสงสัยมอืบึม้บอกแค>ไปเที่ยวกทม. วอนอย>าเพิง่ด>วนสรปุ, ๑๒) 15 ป�กับ 'กับดัก' เดิมๆ ที่ชายแดนใต9 

ถ9ายังเปeนเช>นน้ี เมื่อไหร> 'ไฟใต9' จะดับ, ๑๓) คอลัมน+: โหมโรง: ระเบิดการเมอืงหรือไฟใต9ขยายวง และ ๑๔) คอลมัน+: มองรอบทิศ: อย>ากลบความล9มเหลว 
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     ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๓-๙ ส.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกจิฯ ๔๔ ข>าว จากที่มี ๔๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๗ ก.ค. ๖๒-๒ ส.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ค>อนข9างคงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกจิฯ มขี>าวเชิงลบ ๔ ข>าว จากที่ม ี ๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๗ ก.ค. ๖๒-๒ ส.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ศอ.บต. ผลักดันนักธุรกจิจีน ลงทุนเป�ดโรงงานแปรรปูทุเรียน, ๒) ชิงเดือดประมูล เลขสวย'เบตง', ๓) 

สนามบินประจำอำเภอแห>งแรก, ๔) สงขลาลุยค9า 'ตะวันออกกลาง', ๕) กู9ชาติด9วยท>องเที่ยว-กีฬา'พิพัฒน+ รัชกิจประการ', ๖) นำร>องเมืองต9นแบบรบั 'บิ๊กตู>' ลงใต9, ๗) 

สำนักโฆษกเชิญสื่อฯติดตามโครงการ เมืองต9นแบบ'สามเหลี่ยมมั่นคง มัง่ค่ัง ย่ังยืน', ๘) 'กรมศุลฯ-ทัพภาค 4' ลุยจบัสินค9าเกษตรลักลอบเข9าไทย, และ ๑๐) 

นายกรัฐมนตรีตรวจเย่ียมโครงการทเุรียนคุณภาพ เตรียมผลกัดันยกระดับให9ยะลาเปeนเมืองแห>งทเุรียน หรือ ยะลา ดุเรียน ซิต้ี (Yala Durian City) ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) 

โพลช้ีคนใต9ไม>เช่ือมั่นทมี ศก. บิ๊กตู> และ ๒) ไล>เทกโอเวอร+ รง.ยางพารา หว่ัน 'จีน' คุมราคาเบ็ดเสรจ็ 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันที่ ๓-๙ ส.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๘ ข>าว จากที่ม ี๙ ข>าวในสัปดาห+ทีแ่ล9ว (๒๗ ก.ค. ๖๒-๒ ส.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ค>อนข9างคงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม>มีข>าวเชิงลบทั้งในสัปดาห+น้ี และ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๗ ก.ค. ๖๒-๒ ส.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) นายกฯ ช่ืนชมแก9ยาเสพติดแดนใต9, ๒) จับพ>อลกูอ>อนวัย 10 วันรับจ9างส>งยาบ9า สุดช้ำแม>ปiวยมะเร็งระยะที่ 3 

ร่ำให9แทบขาดใจ, ๓) จบั 2 สาวรับจ9างเก็บ-ส>งยาเสพติดให9ลกูค9าหาดใหญ> ยึดไอซ+กว>า 4 กิโลกรัม, ๔) 'ปอเนาะญาลันนันบารู'เส9นทางสายใหม>ของผู9หลงผิด และ ๕) 

แม>ทัพภาคที่ 4 เป�ดค>ายพักพิงเพื่อการบำบัด Camp 35 รุ>นที่ 3 เดินหน9าบำบัดผู9ติดยาเสพติด ภายใต9ช่ือ “ปhตตานี โมเดล”  
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๓–๙ ส.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ได9แก> ๑) 5 องค+กรนักกฎหมายสิทธิฯต้ัง 3 ข9อสังเกตทาง กม. ปมจบักุมควบคุม 2 

ผู9ต9องสงสัยลอบวางระเบิด กทม., ๒) นอกเครื่องแบบคุมตัวน9าสาวของหนุ>มที่ถูกกล>าวหาว>าวางสิ่งคล9ายระเบิด หน9า สตช. สอบข9อมลู, ๓) ญาติร9องสื่อห>วง 2 

ผู9ต9องสงสัยวางบึม้ สตช. ถูกซ9อมให9รบัสารภาพ, ๔) ทำไมต9องยะลา-ชายแดนใต9...คุมตัวผู9ต9องสงสัยบึ้มกรุง และ ๕) จากระเบิดกทม.ถึงชายแดนใต9 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันที่ ๓–๙ ส.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารงุขวัญกําลงัพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๓–๙ ส.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปhญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคบัใช*กฎหมาย 

             ในช>วงวันที่ ๓–๙ ส.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* 
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ประเด็นข5าวเชิงลบ 

๑. สิทธมินุษยชน ๑) 5 องค+กรนักกฎหมายสทิธิฯต้ัง 3 ข9อสังเกตทาง กม.ปมจบักุมควบคุม 2 ผู9ต9องสงสัยลอบวางระเบดิ กทม., ๒) 

นอกเครื่องแบบคุมตัวน9าสาวของหนุ>มที่ถูกกล>าวหาว>าวางสิ่งคล9ายระเบิด หน9า สตช. สอบข9อมลู, ๓) ญาติร9องสื่อห>วง 2 ผู9ต9องสงสัยวางบึม้สตช.ถูกซ9อมให9รับสารภาพ, ๔) 

แม>'มือบึม้'เช่ือลูกชายไม>ได9ทำ วอนเจ9าหน9าที่อย>าทำร9ายลูก, ๕) จับตา'พ>อแม>'ขอพบมือบึม้ ย9อนไทม+ไลน+'โจรใต9'ปiวนกรงุ!, ๖) ทำไมต9องยะลา-

ชายแดนใต9...คุมตัวผู9ต9องสงสัยบึ้มกรุง, ๗) จากระเบิดกทม.ถึงชายแดนใต9  และ  ๘) คอลัมน+: เรียงคนมาเปeนข>าว  

๒. เหตุร*ายรายวัน ๑) ลอบวางบึ้มตู9เอทเีอ็ม-เผายางรถยนต+ปiวนปhตตานี, ๒) ปiวน6จุดปhตตานีระเบิดตู9เอทีเอ็มโรยตะป-ูเผายาง, ๓) 

จนท.เข9าตรวจจุดบึ้มตู9ATMหน9ามหาวิทยาลัยฟาฏอนีย+ พบจบัยามมัดก>อนก>อเหตุ, ๔) ใต9ปiวน! ลอบบึมตู9 ATM ปล9นเงิน ก>อเหตุ 3 อำเภอ เย9ย จนท.รัฐ, ๕) 

คลิปนาทีคนร9ายแต>งชุดนักรบ จับรปภ.มัด-วางบึม้ตู9ATM, ๖) บึ้มปiวนปhตตานี ถล>มตู9ATM3อำเภอ เผายางรถ-โรยตะปู โจรใต9ตอบโต9ภาครัฐ, ๗) คนร9ายกระหน่ำยิง! 

อดีตหัวหน9ากลุ>มอาร+เคเค เสียชีวิตขณะขับรถไปส>งน้ำแข็ง, ๘) คนร9ายยิงหนุ>มใหญ>ดับที่'เทพา'สงขลา, ๙) ซุ>มยิง'อดีตทหาร'ผันตัวเปeนพ>อค9ารับซื้อทเุรียนดับที่ยะลา 

คาดขัดผลประโยชน+ ไม>ตัดทิ้งไฟใต9, ๑๐) 'ปhตตานี'ปiวนหนัก! 6ชายชุดดำลอบบึ้มตู9ATMพงัยับ-เผายางรถหลายจุด, ๑๑) โจรใต9วางบึ้มATMข9างรร.3แห>งปhตตานี 

ปล9นเงินก>อกวน, ๑๒) ปhตตานีปะทุ-บึม้เอทีเอม็แบงก+อสิลาม, ๑๓) ระทึกบึ้มปiวน3อำเภอปhตตานี, ๑๔) สรุปบึ้มตู9เอทเีอ็ม 3 จุด 3 อำเภอ เป�าหน9าสถานศึกษา, ๑๕) 
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ปiวนใต9 2 อำเภอ บึ้มตู9เอทีเอ็ม-เผายางรถยนต+, ๑๖) บึม้เอทีเอ็มแบงก+อิสลาม ลงมือ3อำเภอ'ปhตตานี', ๑๗) ยิงพ>อค9าทเุรียน-โยง'บิก๊ตู>'เยือนยะลา, ๑๘) 

บึ้มปhตตานี!ทหารพรานเจบ็2  และ  ๑๙) โจรใต9ตอบโต9จบัมอืบึ้มกรุง ระเบิด-ปล9นเอทเีอ็ม  

๓. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี 2คนร9ายเหิม!สาดกระสุน9มม.ยิงถล>มบริษัททัวร+นราธิวาส ส>งคนไป'พิธีฮัจย+'  

ประเด็นเชิงบวก 

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

๒. การเยียวยา ๑) ในหลวง-ราชินีพระราชทาน ดอกไม9เย่ียมผู9บาดเจบ็  และ  ๒) พระราชทานของเย่ียม ร.10-ราชินี ทรงห>วงเหย่ือบมึ,  

๓. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลัมน+: สจุิตต+ วงษ+เทศ: 'มากจนเกินความจรงิ' สุโขทัยมีอำนาจเหนือมลายู, ๒) พื้นที่ชายแดนใต9หนุนโครงการหมู>บ9านศีล 5  และ  ๓) 

คอลัมน+: ท>องเที่ยวโลกกะธรรม: พลกิฟ��นบวร ในสังคมพหุวัฒนธรรม ก9าวไปด9วยกัน สันติสุข,  

๔. การเจรจาเพ่ือสันติ ๑) บิก๊ตู>ส>งหน.คณะเจรจาทางลับ สัง่ยกระดับแก9ไฟใต9, ๒) 'บิก๊ตู>'แย9มเปลี่ยนหน.เจรจาสันติสุขใต9, ๓) 'บิ๊กตู>'แย9มเปลี่ยนหน.เจรจาสันติสุขใต9, ๔) 

'ยะลา'คุมเข9มรบั'นายกฯ'ลงพื้นที่'บิ๊กตู>'ย้ำเดินหน9าเจรจาสันติสุขใต9, ๕) เปลี่ยนหน.คุยสันติสุขใต9รู9ตัวโจรระเบิดตู9เอทเีอ็ม, ๖) นายกฯ เผยกำลังพจิารณาหัวหน9าคณะพูดคุย 

แทน 'พล.อ อุดมชัย', ๗) "อุดมชัย"ได9ไปต>อ...นายกฯสั่งลุยพดูคุยดับไฟใต9, ๘) ประเทศไทยแบ>งแยกไม>ได9! นายกฯลั่นพูดคุยสันติสุขใต9ยึดตามรธน., ๙) 

'เลขาฯศอ.บต.'ระบุ'ไฟใต9'มีสญัญาณบวก เหตุคนรุ>นใหม>ร>วมขบวนการน9อยลง, ๑๐) 'บิ๊กตู>'จ>อต้ังหัวหน9าทมีคุยสันติสุข ย้ำแบ>งแยกดินแดนไม>ได9, ๑๑) 'เลขาฯ ศอ.บต.' 

รับแม9ผู9ก>อเหตุยังไม>ลด แต>มสีัญญาณบวกเหตุ ผู9ถูกควบคุมตัวคนรุ>นใหม>น9อยลง, ๑๒) 'เลขาฯ ศอ.บต.' รับแม9ผู9ก>อเหตุยังไม>ลด แต>มีสัญญาณบวก ช้ีเปลี่ยน 

'หัวหน9าคณะการพูดคุยฯ' ไม>กระทบพื้นที่, ๑๓) 'บิก๊ตู>'เร>งหา'หน.คณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต9'คนใหม>  และ  ๑๔) เปลีย่นหน.คุยสันติสุขใต9 รู9ตัวโจรระเบิดตู9เอทีเอ็ม,  

๕. การศึกษา ๑) สพป.ยะลาเขต3รับนโยบายลุยตรวจน้ำหนักกระเป านักเรยีน, ๒) คอลัมน+: จับกระแสทั่วไทย: พัฒนาการสอนอัลกุรอ>าน, ๓) 

'สุวิทย+'ต้ังทมีเคลื่อนงาน'อว.'3เดือน ปลดล็อก'ขอตำแหน>งวิชาการ-มคอ.', ๔) คอลมัน+: จับกระแสทั่วไทย: พัฒนาการสอนอัลกรุอ>าน, ๕) ขานรบัตรวจน้ำหนักกระเป าน.ร., 

๖) สงขลาติวเขียนขอทุนวิจัย, ๗) เด็กเยาวชน ขอบคุณ 'ลุงตู>' หนุนยะลาต9นแบบเสมอภาคการศึกษา, ๘) ขานรับตรวจน้ำหนักกระเป าน.ร., ๙) 

ปhตตานีจัด61ป�ชุมนุมลูกเสือสำรอง, ๑๐) 'สุวิทย+'ต้ังกก.ชุดพิเศษขับเคลื่อนปลดล็อกอุปสรรคข9อจำกัดมหาวิทยาลัย ดึงผู9เช่ียวชาญเสริมทัพ คาด 3เดือนเห็นผล, ๑๑) 

เยาวชนยะลา ขอบคุณนายกฯ หนุนจังหวัด เปeน 1 ในต9นแบบสร9างเสมอภาคการศึกษา  และ  ๑๒) ศอ.บต.ร>วมแถลงข>าว “ท>องฟ�า พาย้ิม ครั้งที่ 5” พาน9องจาก จชต. 

เหินฟ�าสู>เชียงใหม>,  
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๖. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทX ๑) คอลัมน+: เทรนด้ีฟรีไทม+: 'เจษ' เป�ดความทรงจำบันทึกทกุความรู9สกึผ>านรปูถ>าย, ๒) รีบจัดทัพ31บิ๊กมท. 

'15สิงห+ดำ'ยกแผง, ๓) เด็กไทยเจ�งคว9า92เหรียญรางวัล แข>งขันเลข'SAIMC2019', ๔) สุดยอดนักเรียนไทย!! คว9า92เหรียญจากเวทีแข>งคณิตศาสตร+ ทีร่ัฐแอฟริกาใต9, ๕) 

ภาพข>าว: ตรวจราชการปhตตานี, ๖) แต>งต้ัง  และ  ๗) สมเด็จพระเจ9าลูกเธอ เจ9าฟ�าพัชรกิติยาภา นเรนทริาเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสริิพัชร มหาวัชรราชธิดา 

เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ จงัหวัดสุราษฎร+ธานี,  

๗. กีฬา ๑) คอลมัน+: โฟกสัวอลเลย+บอลไทย: ทัพลูกยางสาวไทยยังไม>หมดหวัง ลุ9นกันต>อศึกคัดโอลิมป�กโซนเอเชีย๒) คอลัมน+: โฟกัสวอลเลย+บอลไทย: 

ทัพลูกยางสาวไทยยังไม>หมดหวัง ลุ9นกันต>อศึกคัดโอลมิป�กโซนเอเชีย, ๓) ปราการสลบ ตราดเฮแซง 'กิเลน'แรงดี, ๔) ปราสาทฮึดดับโทษ ท>าเรือเข่ียกว>างร>วง, ๕) ภาพข>าว: 

กีฬาเด็ก, ๖) ภาพข>าว: ย้ิมแย9ม, ๗) ภาพข>าว: ระเบียงกีฬา: ลุยหลินเซียะ, ๘) ''คิง เพาเวอร+''คิกออฟมอบสนามฟุตบอลป�ที่ 3, ๙) คิง เพาเวอร+ 

มอบสนามฟุตบอลหญ9าเทียมและจัดอบรมสร9างความรู9 การบรหิารแบบมืออาชีพ  และ  ๑๐) 'หมอผี'ถล>มแหลกยังนำจ>าฝูงโซนใต9,  

๘. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) คอลัมน+: ตรีศูล, ๒) ภาพข>าว: อบรม, ๓) คอลมัน+: เดินหน9า AEC: โรงงานแปรรปูทุเรียนส>งออกจีน, ๔) ศอ.บต.ผลักดันนักธุรกจิจีน 

ลงทุนเป�ดโรงงานแปรรปูทุเรียน, ๕) คอลัมน+: เดินหน9า AEC: โรงงานแปรรูปทุเรียนส>งออกจีน, ๖) ชิงเดือดประมลูเลขสวย'เบตง', ๗) ต>างชาติลงทุนไทยโต109%, ๘) 

คอลัมน+: อินฟรา'sFun: สนามบินประจำอำเภอแห>งแรก, ๙) เดินหน9าหรือหยุดน่ิง? ทิศทางประมงไทย หลงัพ9นใบเหลือง'ไอยูยู' ความท9าทายต9องร>วมฝiาฟhน, ๑๐) 

สงขลาลุยค9า'ตะวันออกกลาง', ๑๑) คอลัมน+: เกษมราษฎร+: กู9ชาติด9วยท>องเที่ยว-กีฬา'พิพัฒน+ รัชกิจประการ', ๑๒) คอลมัน+: วิถีไทย: ผ>าทางออกวิกฤติเกลอืทะเลไทย, ๑๓) 

นำร>องเมืองต9นแบบรับ'บิ๊กตู>'ลงใต9, ๑๔) นำร>องเมอืงต9นแบบรับ'บิ๊กตู>'ลงใต9, ๑๕) 'สนามบินไม9ไผ>' เป�ดใช9ป�หน9ากระตุ9นเศรษฐกิจเมือง'เบตง', ๑๖) คอลัมน+: 

ยุทธจักรแปดแฉก, ๑๗) คอลัมน+: ยุทธจักรแปดแฉก, ๑๘) สำนักโฆษกเชิญสื่อฯติดตามโครงการ เมอืงต9นแบบ'สามเหลีย่มมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน', ๑๙) 

นายกฯลงใต9ตรวจ'สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน'7ส.ค.น้ี, ๒๐) เดินหน9าระบบVMSแก9ทำประมงผิดกม., ๒๑) 'กรมศุลฯ-ทัพภาค4' ลุยจับสินค9าเกษตรลักลอบเข9าไทย, ๒๒) 

นายกฯเย่ียมชมโครงการทุเรียนคุณภาพ ผู9ว>าฯยะลาผุดไอเดีย'เมืองทุเรียน', ๒๓) บีโอไอเผยยอด 6 เดือนแรก มูลค>าการลงทุนเอฟดีไอเพิ่มกว>าเท>าตัว, ๒๔) มาแล9วจ9า!! 

ทุเรียน 3 จังหวัดชายแดนใต9 ออกผลผลิต สค.-กย. น้ี, ๒๕) ทุเรียน 3 จ.ชายแดนใต9พร9อมแล9ว ส.ค.-ก.ย. ผลผลิตออกมากให9ลิม้ลอง, ๒๖) BOI 

เผยครึง่ป�แรกยอดการลงทุนโดยตรงจากต>างประเทศเพิ่มข้ึนกว>าเท>าตัว มูลค>า 1.5 แสนล9านบาท ญีปุ่iนครองแชมป©อันดับ 1, ๒๗) พาณิชย+-รัฐ-เอกชนลงนาม 

ความร>วมมือบริหารจัดการผลไม9 ป�62, ๒๘) เล็งขยายเส9นทางไทยแลนด+รเิวียร+ร>า เช่ือมกรุงเทพ-มาเลเซีย, ๒๙) นายกฯ เย่ียมตลาดรบัซื้อทุเรียน ยะลา 

ให9กำลงัใจข9าราชการและพบปะประชาชน, ๓๐) วันที่ 7 ส.ค.62 พลเอกประยุทธ+ จันทร+โอชา นายกรัฐมนตรีติดตามโครงการบริหารจัดการทเุรียนคุณภาพ ณ 
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สำนักงานตลาดกลางยางพารา จังหวัดยะลา, ๓๑) 'บิก๊ตู>'ประกาศดันยะลาเปeน 'เมืองทเุรียน', ๓๒) ภาพข>าว: เป�ดตัวโครงการไทยสมายล+ ท>องฟ�า พาย้ิม ครัง้ที่ 5 : 

ทำดีเพื่อแม>โดย ไทยสมายล+ และคาเฟi อเมซอน, ๓๓) กรมการค9าภายใน ดันมาตรการเร>งด>วน แก9ปมตลาดผลไม9ไทย เขย>ากลยุทธ+นำสื่อออนไลน+กรุยทาง 

เพิ่มบริโภคผลไม9ในประเทศ, ๓๔) หอ'ยะลา-ปhตตานี-นราธิวาส'ชงลงุตู> จัดเกบ็ภาษีต่ำกว>าจว.อื่น-จ>ายท>องเที่ยวลดได92เท>า, ๓๕) คอลมัน+: ช้ัน5ประชาชาติ: ลุ9น! 

เมืองตนแบบจะนะเปลี่ยนพื้นทีส่ีแดงเปeนเกตเวย+ที่ 3  และ  ๓๖) นายกรัฐมนตรีตรวจเย่ียมโครงการทเุรียนคุณภาพ เตรยีมผลักดันยกระดับให9ยะลาเปeนเมืองแห>งทุเรียน 

หรือ ยะลา ดุเรียน ซิต้ี (Yala Durian City),  

๙. ยาเสพติด ๑) คอลมัน+: เกบ็ตกข>าวฮาประสาทหาร, ๒) นายกฯช่ืนชมแก9ยาเสพติดแดนใต9, ๓) จบัพ>อลูกอ>อนวัย10วันรับจ9างส>งยาบ9า สุดช้ำแม>ปiวยมะเร็งระยะที่ 3 

ร่ำให9แทบขาดใจ, ๔) ตร.พัทลุงบกุรวบหนุ>มใหญ>วัย 44 ป�ค9ายาบากลางงานศพย>าตัวเอง, ๕) จบั2สาวรบัจ9างเกบ็-ส>งยาเสพติดให9ลูกค9าหาดใหญ> ยึดไอซ+กว>า 4 กิโลกรัม  

และ  ๖) รายงานพเิศษ  

๑๐. 'ปอเนาะญาลันนันบารู' เส*นทางสายใหม5ของผู*หลงผดิ, ๗) คอลมัน+: รายงานพิเศษ: 'ปอเนาะญาลันนันบารู'เส9นทางสายใหม>ของผู9หลงผิด  และ  ๘) แม>ทัพภาคที่ 4 

เป�ดค>ายพักพงิเพือ่การบำบัด Camp 35 รุ>นที่ 3 เดินหน9าบำบัดผู9ติดยาเสพติด ภายใต9ช่ือ “ปhตตานี โมเดล”,  

๑๑. การช5วยเหลือประชาชน ๑) 'นิพนธ+'ลง 'นราธิวาส'มอบโฉนดที่ดินให9 ปชช.เจ9าของที่ดิน, ๒) มท.2มอบโฉนดที่ดินสร9างความมั่นคง3จว.ชายแดนใต9, ๓) 

ทอ.ส>งเครื่องบินBT-67 ดับไฟปiาพรุควนเคร็ง, ๔) นายกฯ มอบเงินเยียวยา-โฉนดที่ดินปชช.จงัหวัดชายแดนใต9 หยอด มีความรักมาฝาก  และ  ๕) พล.ท.พรศักด์ิ พลูสวัสด์ิ 

แม>ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ+ และการดำเนินการดับไฟปiา บรเิวณจุดเกิดไฟปiาพรุควนเคร็ง ต.แม>จ9าวอยู>หัว อ.เชียรใหญ> จ.นครศรีธรรมราช,  

๑๒. การยกระดับคณุภาพชีวิต ๑) ตำรวจเตรียมเอาผิดคนจับโลมา, ๒) คอลัมน+: เดินหน9าเลี้ยวซ9าย: เข9มคุณภาพโรงเรยีนสอนขับรถ, ๓) ตำรวจเตรียมเอาผิดคนจับโลมา, 

๔) ห9ามซือ้ขาย'นกเงือก'สัตว+ปiาคุ9มครอง, ๕) ห9ามซื้อขาย'นกเงือก'สัตว+ปiาคุ9มครอง, ๖) 'การให9บริการผู9ปiวยด9วยหัวใจของความเปeนมนุษย+' 

อัตลักษณ+แห>งพยาบาลเพื่อยกระดับสุขภาพของชุมชนอย>างย่ังยืน, ๗) คอลัมน+: จับข>าวเอามายำ, ๘) 'สธ.-ทัพ3'คุมโรคมาลาเรียในทหาร, ๙) 'สธ.-

ทัพ3'คุมโรคมาลาเรียในทหาร, ๑๐) คอลมัน+: จบัข>าวเอามายำ, ๑๑) หมอกควันเริม่กระทบชายแดนภาคใต9 'ปiาพรุควนเคร็ง'อากาศแย>-ฝุiนเยอะ, ๑๒) 

รับรองผลเลอืกต้ังผู9แทนเกษตรกรเปeนบอร+ดกองทุนฟ��นฟูฯ คณะกรรมการอำนวยการเลือกต้ังผู9แทนเกษตรกร, ๑๓) คอลัมน+: ข>าวสั้น: คืบคดีเรือประมงจบัโลมา, ๑๔) 

'กัญชา'คึกสุดขีด!ผลิตล9านขวดใน5-6เดือน, ๑๕) ราชินีทรงสบืสาน รักษา และต>อยอด พระราชปณิธานสมเด็จพระพันป�หลวง, ๑๖) ภาพข>าว: จับโลมา, ๑๗) 

สงขลาติวเขียนขอทุนวิจัย, ๑๘) ราชินีทรงสืบสาน รักษา และต>อยอด พระราชปณิธานสมเด็จพระพันป�หลวง, ๑๙) Tech for Life : 4 สงิหาคม 2562, ๒๐) 
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เตือนสวมหน9ากาก!'ไฟปiาพรุครวนเครง็'ทำเกิดฝุiนพิษ, ๒๑) มาแล9ว4,500ขวด! น้ำมันกัญชาจ>ายให9รพ.ศูนย+12แห>ง วิจัยเซลล+มะเรง็ทั้งคน-สัตว+, ๒๒) 

สศช.ตามมาขับเคลื่อนการพฒันาภาคใต9ชายแดน, ๒๓) ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง พลกิชีวิตเกษตรกร...ตากใบ, ๒๔) 'การให9บริการผู9ปiวยด9วยหัวใจความเปeนมนุษย+' 

อัตลักษณ+ของพยาบาล เพือ่ส>งเสรมิสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน  และ  ๒๕) สสส.จบัมือ 1 ศูนย+วิทย+ทั่วไทย เดินหน9าขยายผลพื้นที่ต9นแบบสุขภาวะ,  

๑๓. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยXสิน ๑) ฟhน4ข9อหาหนัก มือบึ้มกรุง แฉโยง'โจรใต9', ๒) เป�ดโฉมหน9า3ต9องสงสัย มือระเบิดเผาประตูน้ำ, ๓) คอลัมน+: 

ตีแสกหน9าฝiาสมรภูมิข>าว: ระเบิดปiวนกรุง!!!อย>าเพิ่งด>วนสรปุ, ๔) จบัแล9ว9มือระเบิดปiวนกรุง บิ๊กตู>สั่งลงโทษตามกม., ๕) คอลัมน+: เดินหน9าผ>าตำรวจ, ๖) 

รัฐปhดข>าว2มือบึม้ถล>มกรงุ สารภาพแค9นทหาร, ๗) แกะรอย'ทีมบึ้ม' ตร.เก็บ'ดีเอ็นเอ', ๘) เร>งเค9นสอบ'2มือบึม้'สตช.ขยายผลเหตุปiวนกรงุ 10 จุด - 

'นายกฯ'สั่งห9ามซ9อมทรมาน, ๙) ผบ.ตร.ช้ีปมระเบิดปiวนกรงุ 4 กลุ>มร>วมมือ-โยงการเมือง, ๑๐) ทหารแจงคุมสอบผู9ต9องสงสัย, ๑๑) ตร.แกะรอยวงจรป�ดได9ภาพ'ทีมบึ้ม'เพิ่ม, 

๑๒) จ>อหมายจับ'2มือบึม้'คาดทีมก>อเหตุ15คน, ๑๓) สรุปจยย.ต9องสงสัย'หัวหิน'ครูข่ีมาจอด-น่ังรฟ.กลบัใต9, ๑๔) คุม7คน'ศปก.ยะลา'สอบเค9นโยงบึ้มกรงุ, ๑๕) 

ตรึงเข9ม'ไทยลีก'ล9อมคอกบึม้ทั่วกรุง, ๑๖) กทม.-ตจว.รบัมือเหตุปiวนบึ้ม สั่งการจนท.ดูแลเข9มทกุพื้นที่, ๑๗) ตร.แฉทีมบึม้10คนตีต๋ัวจาก'หาดใหญ>', ๑๘) 

10มือบึ้มจากใต9'ตีต๋ัว'ปiวนกรงุ, ๑๙) กทม.-ตจว.รับมือเหตุปiวนบึ้ม สั่งการจนท.ดูแลเข9มทกุพื้นที่, ๒๐) ระเบิด กทม. : รฐับาลระบุควบคุมตัวผู9ต9องสงสัยแล9ว 9 คน 

ผู9ก>อเหตุมาจากชายแดนใต9, ๒๑) เร>งล>าตัวคนร9ายบึม้ตู9ATMใต9, ๒๒) 'มาสเตอร+มายด+'บงการระเบิดเมือง, ๒๓) คอลัมน+: กากีกะสเีขียว, ๒๔) คอลมัน+: แวดวงฅนการเมอืง, 

๒๕) ขยายผลคนบงการ/ตร.แถลง8สค., ๒๖) สรุปคุมตัวแค> 4 ผบ.ตร.จ>อแถลงบ>ายน้ี นายกฯสัง่ล>า "มาสเตอร+ มายด+", ๒๗) 2หนุ>มนราฯรับแล9ว ปมไฟใต9 บึ้มสตช.-ทั่วกรุง, 

๒๘) ค9นรงัมือบึ้มหน9าราม-ทีป่ระกอบระเบิด, ๒๙) แฉทีมบึม้กรงุเกิน 15 คน บางส>วนเผ>นนอก ผู9บงการอาจโยงการเมือง, ๓๐) ปiวนสตช.-ทั่วกรุง 2โจนราฯ รบัแล9ว-

ปมไฟใต9, ๓๑) จับเพิ่มผู9ต9องสงสัยจากรอืเสาะโยงบึ้มกรุง แม>ลูไอไป กทม.คลาดเจอลูก, ๓๒) วงจรป�ดแฉ5ไอ9โม>ง-บึ้มเอทีเอ็มยะรัง, ๓๓) ดีใจลูกปลอดภัย 

แม>ลืมถามจรงิไหมวางบึ้ม สตช., ๓๔) 'แม>ทพัภาค4' พร9อมรปภ. 'บิ๊กตู>' ข้ันสูงสุดทุกจุดยะลา, ๓๕) 'นายกฯ'เผยมือบึม้อยู>ในข้ันตอนสอบสวน, ๓๖) 

ถวายภัตตาหารเพลสร9างขวัญชาวพุทธบ9านแบหอ, ๓๗) เจาะระเบิดปiวนกรุง "PETN - IC Timer" โยงชายแดนใต9?, ๓๘) เช็คช่ือ 7 ผู9ต9องสงสัย "ทมีบึม้กรงุ" 

ถูกจนท.ควบคุมตัว, ๓๙) สัง่คุมเข9มความปลอดภัยสนามไทยลีก, ๔๐) 'บิ๊กตู>' เผย กำลงัคว9านหาตัว ผู9อยู>เบื้องหลงั บึ้ม กทม., ๔๑) น่ังทัวร+จากหาดใหญ>ชัด-อีก4บึ้มกรุง-

วงจรป�ดมัด, ๔๒) วงจรป�ดมัดอีกทมี4มือบึม้!ตีต๋ัวไปกลับหาดใหญ>, ๔๓) จับพิรุธคำอ9างสารภาพผู9ต9องสงสัยบึม้ปiวนกรุง, ๔๔) รัฐบาล สัง่ สตช.ดูแลผู9ต9องสงสัยบึม้ กทม. 

ตามหลกัสากล, ๔๕) เป�ดภาพวงจรป�ด10โจรใต9 แต>งกายคล9ายทหารบึ้มตู9ATMปhตตานี, ๔๖) จบัตาเค9นสอบ2ผู9ต9องสงสยั สาวไส9ขบวนการบึม้ปiวนกรุง, ๔๗) 

'บิ๊กแปµะ'ช้ี2มือระเบิดปiวนกรุง เคยโจมตีฐานนาวิกโยธิน, ๔๘) เก็บ'ดีเอ็นเอ-ลายน้ิวมือ' ล>ามือบึม้กทม. พฐก.ยันอกี2-3วันรู9ผล นำเทียบเคียงกับผู9ต9องสงสัย, ๔๙) เดลินิวส+ 5 
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ส.ค. เป�ดโฉมหน9า 3 ผู9ต9องสงสัยมอืระเบิด, ๕๐) แม>มอืบึ้มดีใจพบหน9าลูกซะที ตร.ดูแลปลอดภัยสบายดี, ๕๑) ตร.จวกมอืโพสต+คลิป'ดาบแชน' บิดเบือนคนเกลียดจนท., 

๕๒) แม>2ผู9ต9องสงสยับึม้หน9า สตช.เข9าเย่ียมลูกชาย วอนจนท.ช>วยดูแลความปลอดภัย, ๕๓) แฉข9อมูลใหม>! 2มือซุกบึม้เข9า-ออกประเทศเพื่อนบ9าน 

ก>อนย9อนก>อเหตุหน9าสตช., ๕๔) ผลตรวจDNAตรงเปµะ! แม>ทัพภาคที่ 4 ลั่นรู9ตัวมือบึ้มตู9เอทเีอ็มปhตตานีแล9ว, ๕๕) มทภ.4ระดมกำลังคุมเข9มตลอดเส9นทาง 

จัดเต็มรับคณะ'บิ๊กตู>'บินลงใต9พรุ>งน้ี, ๕๖) ปลอดภัยเกิน100%!ทีมอารักขาเข9ม 'บิก๊ตู>'ลงพื้นที่ยะลา, ๕๗) นายกฯโว! ความปลอดภัย'ชายแดนใต9'ดีข้ึนมาก 

หลงัปชช.ช>วยเปeนหเูปeนตา, ๕๘) นำตัวสอบเครียด! รวบ2หนุ>มนราธิวาสผู9ต9องสงสัยเอี่ยวบึม้ปiวนกรุง, ๕๙) จนท.ยะลาเตรียมความพร9อมรบั 'นายกฯ' ลงใต9, ๖๐) 

'บิ๊กตู>'ยืนยันพื้นที่ชายแดนใต9ปลอดภัยมากข้ึน, ๖๑) จับหนุ>มนราธิวาสรับฝากระเบิด แฉนายใหญ>อยู>'มาเลเซีย', ๖๒) ผบ.ตร.เตรียมแถลงสรุปคดี จ>อหมายจับ 

2มือระเบิดศูนย+ราชการ, ๖๓) เดลินิวส+ 7 ส.ค.จบัแล9ว 9 มือบึ้มปiวนกรุง, ๖๔) รู9เบาะแส!อกี'8มือบึ้ม'ปiวนกรุง ถือบัตร2สญัชาติตรวจยาก, ๖๕) ไม>เกี่ยวแค9นทหาร! 

แม>ทัพภาค4 โต9ปม2มือบึม้หน9าสตช.สารภาพเหตุจูงใจบึม้กรงุ, ๖๖) 'บิ๊กบัว'เรียกประชุมทีมสอบคดีวางระเป�ดปiวนกรุง3ทุ>มคืนน้ี, ๖๗) 'บิ๊กเดฟ'ยัน'ทหาร'ทำตามกม. 

หลงั'โจรใต9'สารภาพบึ้มกรงุ, ๖๘) ย9อนปมแค9น'ทหาร'คุมแนวร>วมสอบ ช็อกหมดสติคาค>าย, ๖๙) ชุดสืบเผยพบแก¶งปiวนกรุงมีไม>ต่ำกว>า 10 คนเช่ือมโยงโจรปiวนชายแดนใต9, 

๗๐) ผบ.ตร.ยันมหีลกัฐาน!จ>อออกหมายจับมอืบึ้มกรงุ หลงัผู9ต9องสงสัยให9การเปeนประโยชน+, ๗๑) จบัตาขยายผลเหตุปiวนกรุง 2หนุ>มซัดทอดใครบงการ?, ๗๒) 

เป�ดโปรแกรม 'ลกูผู9ชายหัวใจทองคำ' ชุดบ9านของเรา, ๗๓) 'ผบ.ตร.' ลงยะลาสอบปากคำ 2 ผู9ต9องสงสัยคดีวางระเบิดปiวนกรุง, ๗๔) 'บิก๊แปµะ'แวะสอบผู9ต9องสงสัยบึม้กรุง 

แจ9งคืบหน9า'บิ๊กตู>', ๗๕) วงในแฉ! เหตุบึ้มกรุงหน9าสตช.ไม>เกีย่วไฟใต9 ระบุ2ผู9ต9องสงสัยแค>ลูกกะจ¶อกไม>ใช>แกนนำ, ๗๖) 'บิ๊กตู>'กำชับรักษาความปลอดภัยเข9ม 

แม9'บึ้มปiวนกรุง'คลี่คลาย, ๗๗) 'นายกฯ'สั่ง'ผบ.ตร.'สอบผู9ต9องสงสัย ตามกระบวนการยธ., ๗๘) คุม'2ชาย'ลงใต9สอบเหตุบึ้ม 'ปhตตานี-นราธิวาส'โดนปiวน!, ๗๙) เป�ดวงจรป�ด 

นาทีคนร9าย แต>งกายคล9ายทหาร แบกป�น ระเบิดเอทเีอ็ม (คลิป), ๘๐) 'บิ๊กตู>' ยัน ถวายสัตย+ครอบคลมุตามรฐัธรรมนูญ ช้ีปมระเบิดตามจับอีกนับสิบ, ๘๑) 

มือระเบิดกรุงได9เค9าอีก 4 หนีกลบัลงใต9 วางบึมเสร็จโผล>หมอชิต แจ9งภาค 9 ล>า (คลิป), ๘๒) คอลัมน+: คมชัดลึก: คนไทยต9องเปeนหน่ึงเดียวกัน, ๘๓) บึ้มกรงุไม>โยงไฟใต9, 

๘๔) รอผลตรวจDNA ปiวนหน9าสตช.โยงบึม้กทม.หรือไม>ปiวนหน9าสตช.โยงบึ้มกทม.หรือไม>, ๘๕) แฉรับจ9างบึ้มปiวน! มั่นคงฟhนธงไม>เกี่ยวไฟใต9 ตรวจ'DNA'2ผู9ต9องสงสัย, 

๘๖) ภาพข>าว: เข9าเย่ียม, ๘๗) กอ.รมน.แจงคนร9ายระเบิดตู9 ATM หน9า ม.ฟาฏอนี แต>งเลียนแบบทหาร หวังให9เข9าใจผิด, ๘๘) แม>ทัพภาค 4 ย้ำ 

รักษาความปลอดภัยข้ันสูงสุด'บิ๊กตู>'ลง'ยะลา'พรุ>งน้ี, ๘๙) คุมเข9ม'นายกฯ'ลงใต9เปeนไข>ในหิน ทหารอาวุธครบมอืดูแล 24 ช่ัวโมง, ๙๐) อารักขา 'บิ๊กตู>'ข้ันสงูสุด 

ลงพื้นที่ยะลาพรุ>งน้ี ! 'แม>ทพั4' ย้ำพร9อมเกินร9อย -เผยรู9ตัวคนร9ายบึ้มตู9เอทเีอ็ม ปhตตานีแล9ว, ๙๑) 'บิก๊แดง' ช้ีอย>ามโนข>าวระเบิด รอฟhงตร. มั่นใจจับคนร9ายได9ครบ, ๙๒) 

'บิ๊กป�อม' ช้ีเหตุระเบิดปiวน กทม. ชัดโยงกลุ>มก>อความไม>สงบชายแดนใต9, ๙๓) มหาวิทยาลัยทั่วโลกเสียใจเหตุลอบระเบดิม.ฟาฏอนี, ๙๔) นายกฯจี้คลี่คดีวางบึ้มปiวนกรุง 
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ไม>ตัดปมไฟใต9-การเมือง, ๙๕) คอลัมน+: ข>าวลึก ปมลบั: เป�ดลับแผนช่ัวบึ้มกรุงเทพฯ 13มือระเบิดสั่งตรงจากใต9, ๙๖) คอลัมน+: เมืองไทย 360 องศา: ระเบิดปiวนกรุงเริม่ชัด 

'การเมืองไม>เคารพกติกา'บงการ!!, ๙๗) ไม>รู9หลานเอี่ยวกลุ>มปiวน วางตลับลกูป�นหน9า สตช. เห็นทำแต>งาน-สอนหนังสือ, ๙๘) พบวัตถุต9องสงสัย รมิกำแพงบ9าน 

ในซอยรัชดา 32  และ  ๙๙) ประวิตรเผยมือระเบิดมาจากชายแดนใต9 นอกน้ันไม>รู9อะไรเลย แต>ยังไม>ตัดเหตุจงูใจทางการเมอืง,  

๒๗. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) แม>ทพัภาคที่ 4 เปeนประธานมอบทุนการศึกษาบุตรกำลังพล สังกัดกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ประจำป� 2562  และ  ๒) แม>ทัพภาคที่ 

4 ตรวจเย่ียมการฝ·กผสม ทบ.ไทย-ทบ.ออสเตรเลีย ประจำป� 2562,  

๒๘. กระบวนการยุติธรรม สมเด็จพระเจ9าลูกเธอ เจ9าฟ�าพัชรกิติยาภา นเรนทริาเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิรพิัชร มหาวัชรราชธิดา 

เสด็จไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ กำลังใจในพระดำริ ณ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช  

๒๙. การเมือง ๑) คอลัมน+: ตรีศูล, ๒) มท.จัดทัพย9ายใหญ> 31ตำแหน>ง จับตาเลือกท9องถ่ิน, ๓) คอลัมน+: เรียงคนมาเปeนข>าวสเปเชียล, ๔) คอลมัน+: 

เรียงคนมาเปeนข>าวสเปเชียล, ๕) ย9ายใหญ> ย9ายเร็ว จัดแถวข9าราชการ จัดงานหรอืการเมือง, ๖) คอลมัน+: ข>าวข9นคนเข9ม, ๗) 

'โฆษกรบ.'โต9ตีความนายกฯขอโทษเลยเถิดโยง'ถวายสัตย+', ๘) คอลัมน+: ข>าวข9นคนเข9ม, ๙) คอลัมน+: ทะลุคนทะลวงข>าว: 'แจ9งเกิด-โชว+เก�า' ดาวสภา วันนอร+-ป�ยบุตร-สุทิน 

ประเด็นเฉียบ-ฝ�ปากคม, ๑๐) คอลัมน+: ทะลุคนทะลวงข>าว: 'แจ9งเกิด-โชว+เก�า' ดาวสภา วันนอร+-ป�ยบุตร-สุทิน ประเด็นเฉียบ-ฝ�ปากคม, ๑๑) 

'บิ๊กตู>'เป�ดศูนย+ราชการชายแดนใต9ลั่นแผ>นดินน้ีแบ>งแยกไม>ได, ๑๒) คอหวยทุ>มสุดตัว! เกร็งทะเบียน'บิ๊กตู>'ลงยะลา งานน้ีรุ>งหรอืร>วง..?, ๑๓) 

'บิ๊กตู>'ยกคณะลงพื้นที่ยะลาพรุ>งน้ี นำร>องดูท>าอากาศยานเบตงก>อนเป�ดทางการ, ๑๔) 'ตม.ยะลา'ร>วมต9อนรบั'บิ๊กตู>'ลงพื้นที่ตรวจราชการ, ๑๕) คอหวยเล็งทะเบียนรถ'บิ๊กตู>' 

ลงจังหวัดชายแดนภาคใต9, ๑๖) 'บิ๊กตู>'โดนแล9ว! โชว+คัด'ทุเรยีน'เจอหนามตำเลือดซิบ ลั่นไม>เจบ็-ไกลหัวใจ, ๑๗) 'บิ๊กตู>'เป�ดศูนย+ราชการชายแดนใต9 ย้ำเราคือคนไทย 

อยู>แผ>นดินเดียวกันไม>มีแบ>งแยก, ๑๘) 'บิก๊ตู>'หอบรกัลงชายแดนใต9 ใช9ก.ม.พิเศษตามเหมาะสม, ๑๙) พลิกแผ>นดินค9นหา 'เลขดัง 22' 

คอหวยเดินลุยทุกแผงเกลี้ยงหมดไม>มีเหลอื, ๒๐) นายกรัฐมนตรี ย้ำทุกระทรวงเร>งขับเคลื่อนนโยบายสู>การปฏิบัติให9เกิดผลเปeนรูปธรรม, ๒๑) 'ตู>' วอน ควรจบได9แล9ว 

ข9อความถวายสัตย+ ครอบคลุมทัง้หมด, ๒๒) 'บิ๊กตู>' เตรียมลงยะลารับฟhงความเดือดร9อนจชต., ๒๓) โฆษกรฐับาลเข9าใจหัวอกลกูผู9หญงิ 

แม>บ9านชาวยะลารบัภาระสาหสัจากเหตุรุนแรง, ๒๔) 'บิ๊กตู>' ลั่น 'รบ.ใหม>' ทุ>มทุกสรรพวิธี ดูแลปชช.  และ  ๒๕) https://www.isranews.org/south-news/other-

news/79236-jak.html,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต5อสถานการณX จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จาก ๒.๔๗ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๒๗ 

ก.ค. ๖๒-๒ ส.ค. ๖๒)  เปeน ๒.๐๐ ในสัปดาห+น้ี ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ลดลง 
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต5างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๓ – ๙ ส.ค. ๖๒ 

         ๑) ประเด็นที่ ๑ เปeนประเด็นเหตุการณ+คนร9ายลอบวางระเบิดแสวงเครือ่ง ระเบิดเพลงิ และ ระเบิดปลอมหลายจดุในกรุงเทพ เมือ่วันที่ ๑ ส.ค. เปeนประเด็นทีส่ื่อ

ต>างประเทศรวมทั้งสื่อในอาเซียน ให9ความสนใจรายงานเกี่ยวกับประเทศไทยมากทีสุ่ด โดยเฉพาะเหตุการณ+น้ีมีการเช่ือมโยงกบัสถานการณ+จงัหวัดชายแดนภาคใต9 

เน่ืองจากตำรวจจับกุมผู9ต9องสงสัย ๒ คน ซึ่งมีหลักฐานเบื้องต9นว>าเกี่ยวข9องกับการวางระเบิดปลอมทีห่น9าสำนักงานตำรวจแห>งชาติ มีภูมิลำเนาอยู>ที ่อ.รือเสาะ จ.ว.น.ธ. 

อย>างไรก็ตามตำรวจยังไม>ได9สรปุว>า เหตุการณ+ระเบิดต9น ส.ค. มีแรงจงูใจเกี่ยวข9องกบักลุ>มผู9ก>อความไม>สงบใน จชต. ทั้งน้ีมีสาระสำคัญในประเด็นน้ี ที่ปรากฏในรายงานข>าว

สื่อต>างประเทศมีดังน้ี 

         - นายลูไอ แซแง และ นายวิลดัน มาหะ ผู9ต9องสงสัยที่ถูกตำรวจควบคุมตัว เปeนผู9ต9องหาคดีคาร+บอมส+ และ ร>วมโจมตีค>ายทหารนาวิกโยธิน ที่นราธิวาส 

         - ๒ ผู9ต9องสงสัยมปีระวัติเดินทางเข9าออกประเทศมาเลเซีย 

         - นักสิทธิมนุษยชนต้ังข9อสงัเกตุการควบคุมตัวผู9ต9องสงสัยคดีระเบิดปiวนกรุงเทพ สอบสวน ที่ จ.ว.ย.ล. เปeนการปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม> 

         - VOA ลำดับเหตุการณ+ลอบวางระเบิดนอกพื้นที่ จชต. ที่เช่ือว>าเปeนฝ�มือของผู9ก>อความไม>สงบใน จชต. ต้ังแต>ป� ๕๖ 

         - AFP รายงานว>า เหตุระเบิดปiวนกรุงเทพเกิดข้ึนในช>วงที่มีกระแสไม>พอใจเจ9าหน9าที่รัฐ หลังจากเกิดเหตุผู9ต9องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวสอบปากคำในค>ายทหาร ล9มเจบ็

สมองบวม 

        ๒) ประเด็นที่ ๒ ที่มีการรายงานหลายช้ิน คือ นายกรฐัมนตรียืนยันเดินหน9าขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. อย>างไรก็ตามนายกรัฐมนตรี ให9สัมภาษณ+

ผู9สื่อข>าวเกี่ยวกับ พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต+ หัวหน9าคณะพูดคุยว>า อาจจะถูกเปลี่ยนตัว (๕ ส.ค.) แต>ถัดมาอีก ๒ วัน นายกรัฐมนตรียืนยันว>า พล.อ.อุดมชัย ยังคงทำ

หน9าที่หัวหน9าคณะพูดคุย  
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๕.๑ สรุปประเด็นเหตุการณXระเบิดป�วนกรุงท่ีเก่ียวข*องกับจังหวัดชายแดนภาคใต* 

๕.๑.๑ The Straits Times สื่อสิงคโปรX รายงานอ*างคำแถลงของพล.ต.ท.สุวัฒนX แจ*งยอดสุข ผู*ช5วยผู*บัญชาการตำรวจแห5งชาติ ระบุว5า นายลูไอ แซแง และนายวิล

ดัน มาหะ ชาวนราธิวาส สองผู*ต*องสงสัยท่ีถูกตำรวจควบคุมตัวสอบปากคำ เป�นคนร*ายชั้นปลายแถว คือ เป�นคนท่ีรับคำสั่งสุดท*าย ทำให*การจับกุมผู*บงการไม5ใช5

เร่ืองง5าย ท้ังน้ีมีหลักฐานว5าท้ังสองคนเดินทางเข*ามากรุงเทพ ใช*บริการขนส5งมวลชนและเปลี่ยนเสื้อผ*าหลายชุดเพ่ืออำพรางตัว ก5อนท่ีจะวางระเบิดและหลบหนี 

พล.ต.ท.สุวัฒนX บอกว5า มีความเป�นไปได*ว5าอาจมีความเชือ่มโยงกับสถานการณXจชต. แต5ก็ยังไม5ได*สรุปเช5นน้ันจนกว5าจะมีพยานหลักฐานชัดเจน 

ตำรวจได*ควบคุมตัวสองผู*ต*องสงสยัไปสอบสวนท่ีจ.ยะลา โดยใช*อำนาจตาม พรก.การบริหารราชการในสถานการณXฉุกเฉินซึ่งให*อำนาจเจ*าหน*าท่ีควบคุมตัว

สอบสวนได* ๗ วัน แต5ชมรมนักกฏหมายเพ่ือสิทธมินุษยชนต้ังข*อสังเกตุว5า เหตุระเบิดเกิดท่ีกรุงเทพ และการจับกุมเกิดขึ้นท่ีจ.ชุมพร ดังน้ันเจ*าหน*าท่ีตำรวจจึงอาจใช*

อำนาจโดยมิชอบ 

("Those arrested are on the lowest rung in the chain of command. We need to find the masterminds, but it's not easy." 

The two arrested, Look-ai Saengae, 22, and Wildon Maha, 29, are both natives of the Malay/Muslim-majority Narathiwat province. 

"There is evidence that (they) entered Bangkok using public transport, disguised themselves by changing clothes in several spots before planting 

the bombs and escaping," a police statement said. 

Police Lt-Gen Suwat said: "It's possible that this is linked to the incidents in the south but we will not state so until we have evidence." 

Police said they were arrested under the Emergency Decree, which has long been in place in the southern border provinces of Pattani, Yala 

and Narathiwat, and allows a suspect to be held in an unofficial detention centre for seven days with court permission. 
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But the Emergency Decree is not in place in Bangkok nor Chumphon, raising the question of whether the police had abused their powers, said 

advocacy group Thai Lawyers for Human Rights in a statement on Wednesday.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/police-say-bangkok-blasts-professional-arrest-warrants-filed-against-duo 

 

๕.๑.๒ รายงานข>าวของสำนักข>าว AFP ซึ่ง The Straits Times และ The Jakarta Post นำไปรายงานต>อ มีความตอนหน่ึงพูดถึงเหตุระเบิดปiวนกรุงเทพเกิดข้ึนใน

ช>วงเวลาที่มีความไม>พอใจเพิม่มากข้ึนในพื้นที่ จชต. ต>อกรณีการล9มเจ็บถึงข้ันของโคม>าจากอาการสมองบวกของนายอบัดุลเลาะ อีซอมูซอ ซึง่ล9มเจบ็อย>างกระทันหันในค>าย

ทหารขณะที่ถูกควบคุมตัวเพื่อสอบปากคำ ซึ่งนักสิทธิมนุษยชนออกแถลงการณ+กล>าวหา ว>านายอับดุลเลาะ ถูกซ9อมทรมาน แต>ผลการสอบสวนเบื้องต9นของคณะกรรมการ

ที่มีฝiายทหารเปeนประธาน ระบุ ว>า นายอับดุลเลาะ มีอาการมองบวมเพราะขาดอากาศ 

ตอนท9ายของรายงานช้ินน้ี ระบุว>า หน>วยปฏิบัติการย>อยๆของกลุ>มกบฏในจชต.มีการออกปฏิบัติการนอกพื้นที่ในบางโอกาสเน่ืองในวาระสำคัญของขบวนการ หรือเพื่อ

จุดประสงค+ตอบโต9การกระทำบางเรื่องของเจ9าหน9าที่รฐั 

(The attacks occurred as anger grows over the recent arrest of a rebel suspect from the Muslim-majority south, who was found in a coma at an 

army camp where rights groups have documented allegations of torture. 

A preliminary army-led probe said Abdulloh Esormusor, 34, could have been suffocated. 

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

ที่มาข9อมลู ; https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/thailand-links-bangkok-bombs-to-southern-insurgents 
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๕.๑.๓ Voice of America รายงานว>า กลุ>มที่กึ่ยวข9องกบัระเบิดปiวนกรุงเทพเปeนกลุ>มเดิมทีก่>อเหตุระเบิดหลายจงัหวัดในภาคใต9เมื่อป� ๒๕๕๙ โดยอ9างคำแถลงของพล.ต.อ.

จักรทิพย+ ชัยจินดา ผู9บญัชาการตำรวจแห>งชาติ พร9อมกบัอ9างรายงานข>าวของ Bangkok Post ทีอ่9างแหล>งข>าวระบุว>า มีกลุ>มการมอืงหรือกลุ>มอื่นๆให9การสนับสนุน 

ทางด9านดอน ปาทาน เจ9าหน9าที่ Asia Foundation ระบุว>า กลุ>มก>อความไม>สงบในจชต.มีการปฏิบัติการนอกพื้นที่ในบางโอกาสอย>างมีเป�าหมาย เช>น การก>อเหตุระเบิด

ขนาดเล็กทีก่รงุเทพ ในป� ๒๕๕๖ มีการจับกมุผ็ต9องหาที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ จชต. ๔ คน แต>เจ9าหน9าที่รฐัไม>เคยให9ข9อมูลสาธารณะว>า ทั้ง ๔ คนเกี่ยวข9องกับขบวนการ

แบ>งแยกดินแดน  

สำหรับเหตุระเบิดที่กรุงเทพคราวน้ี ดอน บอกว>า หากมีคนในขบวนการเกี่ยวข9อง ก็น>าจะเปeนการรบัจ9างก>อเหตุ ซึง่ในอดีตก็เคยมีคนในขบวนการรับจ9างก>อเหตุเพื่อ

เป�าหมายทางการเมือง รวมทั้งรับจ>งแก¶งค+อาชญากร 

(Police chief Chakthip Chaijinda said a preliminary investigation suggested the bombings were the work of the "same group" behind a series of 

explosions across the south in August 2016, according to the Bangkok Post. Citing anonymous sources, the newspaper said they may have been 

backed by "political or other groups." 

But they do still strike outside the Muslim-majority provinces bordering Malaysia on occasion, said Don Pathan, a program officer for The Asia 

Foundation, who has been studying the south for the past two decades. 

"They have hit areas outside their region, but that's once in a blue moon, and usually it's to make a point about something, you know. It's not 

their theater," he told VOA. 

Pathan said one of the insurgent groups most recently set off a small bomb in Bangkok in 2013. Four men from the south were convicted of 

the crime, he said, though officials never publicly linked them to any of the separatist movements. 
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Pathan said peace talks to settle the southern insurgency have meanwhile stalled between government negotiators who want to handle the 

conflict internally and separatists who want to involve international mediators. 

If any members of those groups were involved, he said, it was possible they were only paid to work for others. 

"In the past, some of these guys ... insurgent guys, have sold their services or their expertise to criminal elements in Thailand, criminal-slash-

political elements," he said.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.voanews.com/east-asia-pacific/thai-police-suspect-southern-insurgents-bangkok-

bombings?fbclid=IwAR1wq3PaDgJYFI0FI1ls_eoaKaIF2cJcBWOCFdXZqgwy2mH5Yu9aKNLcg64 

๕.๑.๔ สำนักข>าว Bernama รายงานอ9างคำให9สมัภาษณ+ของพล.ต.ท.สมพงศ+ ชิงดวง ผู9บัญชาการตำรวจตรวจคนเข9าเมอืง ระบุว>า ผู9ต9องสงสัยคดีระเบิดปiวนกรุงเทพที่ถูก

ควบคุมตัว ๒ คน มีหลักฐานเดินทางเข9าออกประเทศมาเลเซียหลายครั้ง ทัง้หลักฐานจากกล9องวิดิโอวงจรป�ดที่ด>านตรวจคนเข9าเมอืงทีจ่.นราธิวาส อย>างไรก็ตามพล.ต.ท.

สมพงศ+ ปฏิเสธทีจ่ะให9ข9อมูลว>าทัง้สองคนเดินทางเข9าออกประเทศมาเลเซียเมือ่ไหร> และเดินทางกบัใคร 

(The two suspects who were arrested for allegedly planting explosive devices at the sidewalk near the Royal Thai Police headquarters in Rama I 

Road here on Thursday evening had travelled to Malaysia several times, according to Thai police. 

Immigration Bureau Chief Pol Lt Gen Sompong Chingduang said travel records and security camera footage at the Narathiwat Immigration 

checkpoint showed that the two suspects from Narathiwat had crossed the border before. 

“We found travel records of the suspects. We also have footage clearly showing their faces,” he told the media here today.) 
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ที่มาข9อมลู ; https://www.nst.com.my/world/2019/08/510369/bombing-suspects-travelled-malaysia-several-times-say-thai-police 

๕.๒ สำนักข>าว Bernama รายงานเมื่อวันตที่ ๕ สิงหาคม อ9างคำให9สัมภาษณ+ของพลเอกประยุทธ+ จันทร+โอชา นายกรฐัมนตรี บอกว>า กำลงัพจิารณาหัวหน9าคณะพูดคุยคน

ใหม>แทนพลเอกอุดมชัย ธรรมสาโรรัชต+ ซึ่งได9รับแต>สงบต้ังเปeนวุฒิสมาชิกก>อนหน9าน้ี 

นายกรัฐมนตรี บอกว>า กำลงัพิจารณาว>า จะให9พลเอกอุดมชัย ทำหน9าที่หัวหน9าคณะพูดคุยฯต>อไปหรือหาคนใหม>มาทำหน9าที่แทน 

(Thailand is considering to appoint a new panel chief to resume the peace dialogue in southern Thailand, said Prime Minister General Prayuth 

Chan o-cha today. 

 

He said the Thai government’s negotiating panel chief, Gen Udomchai Thammasarorat was appointed as a senator recently. 

 

The peace dialogue has been disrupted since February following the disappointment of Mara Patani with the action of General Udomchai who 

refused to meet the negotiating panel of Mara Patani in Kuala Lumpur. 

 

Prayuth, who is also Defence Minister and Internal Security Operations Command (ISOC) chief, said the peace talks would resume. 

 

“The talks leader is Gen Udomchai or not….it is under consideration (whether to change or retain),” he told reporters here today.) 

ที่มาข9อมลู ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1754032 
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๕.๒.๑ สำนักข>าว Bernama รายงานเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ว>านายกรัฐมนตรีได9ให9สัมภาษณ+ขณะเดินทางไปปฏิบัติราชการที่จ.ยะลา ยืนยันว>า จะเดินหน9ากระบวนการ

พูดคุยเพื่อสันติสุข จชต.ต>อไป ต>อเน่ืองจากรัฐบาลชุดที่แล9ว ไม>มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย รวมทัง้สานต>อความร>วมมือกบัรัฐบาลมาเลเซียต>อไป ขณะเดียวกันก็ยืนยันว>า 

รัฐบาลยังคงมอบหมายให9พลเอกอุดมชัย ธรรมสาโรรัชต+ ทำหน9าที่หัวหน9าคณะพูดคุยสันติสุขต>อไป 

(Thailand is committed to resuming the peace process in southern Thailand to end the decades-long conflict, said Prime Minister General 

Prayuth Chan o-cha today. 

 

He said the new government under his leadership would continue with the peace dialogue and nothing has changed. 

 

“We will continue to coordinate with Malaysia. 

 

“The peace talk has showed some progress,” Prayuth, who is also Defence Minister, told a media conference during his visit to Yala in southern 

Thailand today. 

 

The peace dialogue has been disrupted since February following the disappointment of the dialogue panel of Majlis Syura Patani (Mara Patani) 

with the action of General Udomchai Thammasarorat who refused to meet the negotiating panel of Mara Patani in Kuala Lumpur. 

 

Malaysia has picked former Inspector-General of Police Tan Sri Abdul Rahim Noor as its facilitator for the peace negotiations in southern 

Thailand between the Thai government and Mara Patani, which represents several groups in southern Thailand. 
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Prayuth reiterated that the government has not decided whether to appoint a new negotiating panel chief or retain Udomchai, who was 

appointed as senator recently. 

 

“He (Udomchai) is still working (as Thai government’s negotiating panel chief),” he said.) 

ที่มาข9อมลู ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1754828 

๕.๓ สำนักข>าว Bernama รายงานเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ว>า ได9เกิดเหตุคนร9ายลอบวางระเบิดตู9เอทเีอ็ม ๓ แห>ง ในจังหวัดปhตตานี ที่หน9าโรงเรียนเอกชนสอยศาสนาในอ.โคก

โพธ์ิ ที่อ.สายบรุี และที่หน9ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในอ.ยะรงั ซึ่งที่น่ีเจ9าหน9าที่รกัษาความปลอดภัยถูกปล9นป�นพร9อมทัง้ถูกจับมัดด9วย  

พล.ต.ต.ป�ยะวัฒน+ เฉลิมศรี ผู9บังคับการตำรสจภูธรจ.ปhตตานี บอกว>า คนร>ยที่ก>อเหตุทุ9งสามอำเภอมกีำลงัรวมกันประมาณ ๒๐ คน  

(Three bombs were used to blow up automatic teller machines (ATM) in three districts in the Pattani Province, southern Thailand today. 

 

The explosions started after midnight (local time) in the Khok Pho, Yarang and Saiburi districts in the province and targeted ATM but no loss of 

life was reported. 

 

Pattani Province police chief, Maj Gen Pol Piyawat Chalermsi said that the first incident occurred at the entrance of the Asiztan religious school 

in Khok Pho, second at the entrance of Fatoni University, Yarang and third at the entrance of the Sasanasuksa religious school, Saiburi. 

 

The suspects also escaped with the money from the ATM. The amount has yet to be ascertained,’’ he said. 
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He said that investigation found about 20 armed men were involved in the explosions at the three ATM in the three districts. 

 

‘’A security guard was also relieved of his pistol and tied up before the gunmen blew up the ATM at Fatoni University,’’ he said.) 

 

ที่มาข9อมลู ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1753665 
 
 
 
 


