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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๑๗ - ๒๓ ส.ค. ๖๒ พบว>า มขี>าวเชิงบวก ๒๒๒ ข>าว จากที่ม ี

๒๒๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๐-๑๖ ส.ค. ๖๒) ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกับ จชต. มขี>าวเชิงลบ ๓๓ ข>าวในสปัดาห+น้ี จากที่ม ี๒๗ ข>าวในสปัดาห+ที่แล9ว (๑๐-๑๖ ส.ค. 

๖๒)  

         ประเด็นข5าวเชิงลบ ได*แก5  

๑) เหตุร*ายรายวัน: ๑) คนร9ายยิงชาวบ9านกรงปVนังบาดเจ็บ ตร.เร>งสอบหาสาเหตุ, ๒) เจ็บเพิ่มเปYน ๕ ราย! เหตุโจรใต9วางระเบิดป]วนยะลาหลายจุด, ๓) 

คนร9ายลอบยิง!อดีต'อส.ยะลา'เสียชีวิตคาสวนผลไม9 และ ๔) ช้ีเลือดใหม>บึ้มยะลา 

๒) การเมือง: ๑) ปมเหตุบึม้กรุงอาจใหญ>กว>าไฟใต9-การเมอืง, ๒) บึ้มกรุงส>งสัญญานไฟใต9ยกระดับ ได9เวลาขยับ-ขยายวงพดูคุยหาทางออก, ๓) ระเบิดที่กรงุเทพฯ 

เรื่องการเมือง หรอืบีอาร+เอ็น และ ๔) ความหวังชายแดนใต9พ9นภัยร9าย พัฒนาคน-อาชีพ-พื้นที่ รอความจรงิใจรัฐต>อประชาชน 

ประเด็นข5าวเชิงบวก ได*แก5  

๑) ยาเสพติด:  ๑) จับ ๔ คนขนไอซ+ ๑๔๔ กก., ๒) ตรัง-จบัยาบ9า ๖ แสนเม็ด, ๓) จงัหวัดสงขลา เดินหน9าปiตตานีโมเดล เปVดค>ายพักพิงเพื่อการบำบัด Camp 35 

รุ>นที่ ๑ แก9ปiญหายาเสพติดชายแดนใต9 และ ๔) รายงานผลการปฏิบัติงาน เดินหน9าแก9ปiญหายาเสพติดในห9วง (๑ พ.ย. ๖๑-๑๓ ส.ค. ๖๒) 

๒) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยOสิน: ๑) หมายจับบึ้มกรุงอีก ๑๐, ๒) รวบ ๕ โจรใต9ยิงถล>มฆ>า ๔ เจ9าหน9าที,่ ๓) ศอ.บต. เดินหน9า 

โครงการตำบลมั่นคง, ๔) หน>วยมั่นคงคาดฝsมอืแนวร>วมรุ>นใหม>ป]วนยะลา บีบรับข9อเสนอปล>อยผู9ต9องสงสัย, ๕) แม>ทัพ ๔ เร>งคลีป่มป]วนยะลา รอง ผบ.ทบ. ช้ีไร9นัยสำคัญ, ๖) 

กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ขอความร>วมมือพี่น9อง ประชาชนลงทะเบียน ซิมการ+ดด9วยระบบยืนยันตัวตน ปกปtองสิทธิ คุ9มครองชีวิตอย>างปลอดภัย และ ๗) กอ.รมน.ภาค ๔ 

ส>วนหน9า ย้ำจะเร>งรัดบงัคับใช9กฏหมายกับผู9ก>อเหตุระเบิดเต็มที่ พร9อมวอนทุกฝ]ายออกมาต>อต9านความรุนแรง 

๓) การบังคับใช*กฏหมาย: ชง ลดพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ'อ.ศรีสาคร' ใช9พ.ร.บ.ความมั่นคงแทน  

๔) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) นักลงทุนรุ>นใหม> ดันสนิค9าฮาลาล รกุตลาดออนไลน+, ๕) เมื่อ ศอ.บต.เปVดแนวรกุด9านการพัฒนา และการลงทุนครัง้ใหญ> 

หวังเปลี่ยนโฉมหน9า ให9จังหวัดชายแดนภาคใต9 สู>ความ มั่งค่ัง ย่ังยืน, ๖) SME D Bank รวมน้ำใจอุดหนุนมังคุดเกษตรกรภาคใต9 กว>า 2 ตัน และ ๗) คณะทำงานด9าน 
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เศรษฐกจิกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส>วนหน9านำเจ9าหน9าที่ ศูนย+วิจัยพืชสวนยะลาเข9ารบัการฝ�กอบรม การขยายพันธุ+และปฏิบัติการดูแลรกัษา 

กาแฟอะราบิกา ในโรงเรอืน อนุบาล เพื่อเตรียมการเพาะเมล็ดพันธุ+ให9เปYนต9นกล9ากาแฟ เตรียมแจกจ>ายให9เกษตรกร 

๕) การพูดคุยเพ่ือสันติสุข: Southern rebel group says it met Thai government 

๖) สิทธิมนุษยชน: ๑) บีส้.ส.-NGO ออกโรงต9านโจรใต9 และ ๒) ประธาน กสม. ประณามเหตุระเบิดในพื้นที่ จ.ยะลา 

          จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสือ่มวลชน ส>งผลให9ระดับการรบัรู9เชิงบวกทีม่ีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จาก ๒.๘๗ ในสปัดาห+ 

ที่แล9ว (๑๐-๑๖ ส.ค. ๖๒) ๒.๖๒ ในสัปดาห+น้ี   

    ในส5วนของประเด็นสำคญัจากสื่อมวลชนต5างประเทศและภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๑๗–๒๓ ส.ค. ๖๒ ดังน้ี 

 กระบวนการเจรจาสันติสุขจงัหวัดชายแดนภาคใต9เปYนประเด็นหลักที่สือ่มวลชนต>างประเทศ โดยเฉพาะสื่อมวลชนในโลกตะวันตก คือ Reuters เผยแพร>รายงาน

บทสมัภาษณ+ Pak Fakir ผู9ที่อ9างว>าเปYนสมาชิกอาวุโสขบวนการบีอาร+เอ็น ระบุว>า ตัวแทนบีอาร+เอ็นมีการพบหารือกับตัวแทนรัฐบาลไทยเมือ่วันศุกร+ที่ ๑๖ สงิหาคม พร9อม

ย่ืนเงื่อนไขกับฝ]ายไทย ๒ ข9อ คือ ขอให9ปล>อยตัวผู9ต9องขังคดีความมั่นคง จชต. ทั้งหมด และ ขอให9มีการต้ังคณะกรรมการอิสระไต>สวนกรณีนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ ซึง่

เรื่องน้ีพลเอกประวิตร วงษ+สุวรรณ ให9ความเห็นว>าต9องยึดกรอบกฏหมาย กระบวนการยุติธรรมของไทย ขณะที ่พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต+ หัวหน9าคณะพูดคุยฯ ยืนยัน

ว>า ไม>มีการพบกบัตัวแทนบีอาร+เอ็น ตามที ่Reuters รายงาน พร9อมทัง้ระบุว>าไม>เคยรู9จัก Pak Fakir 

          ตอนหน่ึงของบทสัมภาษณ+ช้ินน้ี Pak Fakir ยืนยันว>า บีอาร+เอ็นไม>มีส>วนเกี่ยวข9องกบัเหตุระเบิดป]วนกรงุช>วงต9นเดือนสิงหาคม แต> benarnews.org สื่อของรัฐบาล

อเมริกัน อ9างแหล>งข>าวจากหน>วยงานความมั่นคงของไทย ให9ความเห็นว>า ผู9ต9องหาหลายคนในคดีเหตุระเบิดป]วนกรงุ มปีระวัติเกี่ยวข9องกับบีอาร+เอ็น จงึเช่ือว>าบีอาร+เอ็น

เกี่ยวข9อง โดยมีแรงจงูใจต9องการเรียกร9องความสนใจจากประชาคมโลก ในระหว>างที่มกีารประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน ที่กรุงเทพ ซึง่มีรฐัมนตรีต>างประเทศสหรัฐ จีน 

รวมทั้งตุรกี อยู>ที่กรุงเทพ ด9วย 

         Bernama สำนักข>าวทางการมาเลเซีย รายงานข>าวเหตุระเบิดระบบสาธารณูปโภค เสาไฟฟtา เสาโทรศัพท+ และตู9เอทีเอ็ม ๖ จุด ในจังหวัดยะลา ช>วงค่ำวันอังคาร ที่ 

๒๐ สิงหาคม 
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๒. ผลการวิเคราะหOสารสนเทศด*านการประชาสมัพันธO ประจำวันท่ี ๑๗–๒๓ ส.ค. ๖๒ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข5าวเชิงบวก และประเด็นข5าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๑๗-๒๓ ส.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก (เส9นทบึสเีขียว) ๒๒๒ ข>าว จากที่ม ี ๒๒๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๐-๑๖ ส.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกบั จชต. (เส9นทึบสีแดง) มีข>าวเชิงลบ ๓๓ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีม่ ี๒๗ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว 

(๑๐-๑๖ ส.ค. 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/ปe จำนวนข5าวเชิงบวก (1) จำนวนข5าวเชิงลบ (2) ค5าสัดส5วน (3)=(1)/(2) 

2019-08-10 37 10 3.7 

2019-08-11 29 4 7.25 

2019-08-12 22 3 7.33 

2019-08-13 33 5 6.6 

2019-08-14 41 3 13.67 

2019-08-15 41 2 20.5 

2019-08-16 19 0 19 

 31.71 4 7.93 

2019-08-17 24 1 24 

2019-08-18 17 1 17 

2019-08-19 28 5 5.6 

2019-08-20 27 7 3.86 

2019-08-21 55 7 7.86 

2019-08-22 40 6 6.67 

2019-08-23 31 6 5.17 

 31.71 4.71 6.73 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ5งเล็ง ในช5วงวันท่ี ๑๗–๒๓ ส.ค. ๖๒ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช>วงวันที่ ๑๗-๒๓ ส.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ๑ ข>าว จากที่ไม>มขี>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๐-๑๖ ส.ค. ๖๒) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ 

เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกบั จชต. ไม>มีข>าวเชิงลบทัง้ในสปัดาห+น้ี และ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๐-๑๖ ส.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> Southern rebel group says it met Thai government  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๑๗-๒๓ ส.ค. ๖๒ มขี>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๑๑ ข>าวจากที่ไม>มีข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๐-๑๖ ส.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน

ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) คนร9ายยิงชาวบ9านกรงปVนังบาดเจ็บ ตร.เร>งสอบหาสาเหตุ, ๒) เจ็บเพิ่มเปYน ๕ ราย! เหตุโจรใต9วางระเบิดป]วนยะลาหลายจุด, ๓) 

คนร9ายลอบยิง!อดีต'อส.ยะลา'เสียชีวิตคาสวนผลไม9 และ ๔) ช้ีเลือดใหม>บึ้มยะลา 
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๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๑๗-๒๓ ส.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการเมอืงเกี่ยวกับ จชต. ๕ ข>าว จากที่ม ี ๗ ข>าวในสัปดาห+ทีแ่ล9ว (๑๐-๑๖ ส.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๑๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๓ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๐-๑๖ ส.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน 

ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ภาพข>าว: เย่ียมตลาดนัดฯ, ๒) ประเดิมปiตตานี! เวที ส.ว.พบประชาชน ชงสร9างท>าเรือ นราฯ โก-ลก ปลอดภาษี และ ๓) 

'ประชาชาติ'ได9ฤกษ+เปVดสาขาพรรคลำดับที่ ๔ ในกรุงเทพฯ ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) เพิ่มอำนาจประชาชน ลดอำนาจรัฐบาลทางพ9นวิกฤตการเมือง, ๒) 

ปมเหตุบึม้กรงุอาจใหญ>กว>าไฟใต9-การเมือง, ๓) บึ้มกรงุส>งสญัญะไฟใต9ยกระดับ ได9เวลาขยับ-ขยายวงพูดคุยหาทางออก, ๔) ระเบิดที่กรงุเทพฯ เรื่องการเมอืง หรือบีอาร+เอ็น, 

๕) กลยุทธ+ การเมอืง ทำให9เซ็ง แล9วปกครอง กรณี'ถวายสัตย+', ๖) การกระจายอำนาจการจัดการศึกษาแก>จังหวัด ในรูปแบบจังหวัดจัดการตนเอง 

หรือรวมศูนย+อำนาจตลอดกาล, ๗) แนวร>วมก>อการร9ายทำลายประเทศ ป]วนกรงุต>อรองเล>นเกมข9ามชายแดนตบหน9า จนท.รัฐ และ ๘) ความหวังชายแดนใต9พ9นภัยร9าย 

พัฒนาคน-อาชีพ-พื้นที่ รอความจรงิใจรัฐต>อประชาชน 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยOสิน 

 
ในช>วงวันที่ ๑๗-๒๓ ส.ค. ๖๒ ข>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ม ี๕๕ ข>าวจากทีม่ ี๕๙ ข>าวในสัปดาห+ทีแ่ล9ว (๑๐-๑๖ ส.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ  เพิ่มข้ึน ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีข>าวเชิงลบ ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๑๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๐-๑๖ ส.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง 

ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) หมายจับบึ้มกรุงอีก ๑๐, ๒) รวบ ๕ โจรใต9ยิงถล>มฆ>า ๔ เจ9าหน9าที่, ๓) ศอ.บต.เดินหน9าโครงการตำบลมั่นคง, ๔) 'บิ๊กแป�ะ' ลงพื้นที่ใต9-เน9นคุมเข9ม, 

๕) พ.ท.พงษ+ธร ทัพพกิรณ+ นักรบ'ธารโต'-สู9เกินร9อย, ๖) 'บิก๊ปtอม' ยันระเบิดยะลาไม>โยงบึ้มป]วน กทม., ๗) หน>วยมั่นคงคาดฝsมอืแนวร>วมรุ>นใหม>ป]วนยะลา 

บีบรบัข9อเสนอปล>อยผู9ต9องสงสัย, ๘) แม>ทพั ๔ เร>งคลี่ปมป]วนยะลา รอง ผบ.ทบ. ช้ีไร9นัยสำคัญ, ๙) กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ขอความร>วมมือพี่น9อง ประชาชนลงทะเบียน 

ซิมการ+ดด9วยระบบยืนยันตัวตน ปกปtองสิทธิ คุ9มครองชีวิตอย>างปลอดภัย และ ๑๐) กอ.รมน.ภาค ๔ ส>วนหน9า ย้ำจะเร>งรัดบังคับใช9กฏหมายกบัผู9ก>อเหตุระเบิดเต็มที่ 

พร9อมวอนทุกฝ]ายออกมาต>อต9านความรุนแรง ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ข9อมูลที่พึงเฝtาระวัง  
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๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๑๗-๒๓ ส.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๕๘ ข>าวจากที่ม ี๕๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๐-๑๖ ส.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกจิฯ มขี>าวเชิงลบ ๓ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี ๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๐-๑๖ ส.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่ช>วยเหลอืชาวสวนยาง, ๒) แห>ประมลูเลขสวยเบตงโกยรายได9 ๓๘ ล9านบาท, ๓) จรุินทร+ลุย 

แก9ปุ�ย-ปาล+ม-มะพร9าว, ๔) นักลงทุนรุ>นใหม> ดันสินค9าฮาลาล รุกตลาดออนไลน+, ๕) เมื่อ ศอ.บต.เปVดแนวรุกด9านการพัฒนา และการลงทุนครั้งใหญ> หวังเปลี่ยนโฉมหน9า 

ให9จังหวัดชายแดนภาคใต9 สู>ความ มั่งค่ัง ย่ังยืน, ๖) SME D Bank รวมน้ำใจอุดหนุนมังคุดเกษตรกรภาคใต9 กว>า 2 ตัน และ ๗) คณะทำงานด9าน เศรษฐกจิกองอำนวยการ 

รักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส>วนหน9านำเจ9าหน9าที่ ศูนย+วิจัยพืชสวนยะลาเข9ารับการฝ�กอบรม การขยายพันธุ+และปฏิบัติการดูแลรกัษา กาแฟอะราบิกา ในโรงเรือน 

อนุบาล เพือ่เตรียมการเพาะเมล็ดพันธุ+ให9เปYนต9นกล9ากาแฟ เตรียมแจกจ>ายให9เกษตรกร ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ศึกหนัก 'ไม9ยางพาราไทย' 500 โรงพึง่ลำแข9งตัวเอง  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันที่ ๑๗-๒๓ ส.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๑๐ ข>าว จากที่ม ี๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๐-๑๖ ส.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม>มขี>าวเชิงลบทั้งในสัปดาห+น้ี และ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๑๐-๑๖ ส.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำ

ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) จับ ๔ คนขนไอซ+ ๑๔๔ กก., ๒) ตรงั-จับยาบ9า ๖ แสนเม็ด, ๓) ผงะ!พบวงการพนันเริม่ปรับตัว ใช9'ไอซ+'เล>นแทนเงินสด!, ๔) 

จังหวัดสงขลา เดินหน9าปiตตานีโมเดล เปVดค>ายพักพิงเพื่อการบำบัด Camp 35 รุ>นที่ ๑ แก9ปiญหายาเสพติดชายแดนใต9 และ ๕) รายงานผลการปฏิบัติงาน 

เดินหน9าแก9ปiญหายาเสพติดในห9วง (๑ พ.ย. ๖๑-๑๓ ส.ค. ๖๒) ไม>มีข>าวเชิงลบ ในสัปดาห+น้ี 
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๑๗–๒๓ ส.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ได9แก> ๑) ดูคำร9องฝากขัง ๒ ผู9ต9องสงสยัวางระเบิดหน9า สตช. นักสิทธิฯ ห>วงใช9 กม. ปนเป, 

๒) อับดุลเลาะ อีซอมูซอ  การค9นหาความจรงิกบักระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต9 และ ๓) การทรมานหาหลักฐานไม>ง>าย การค9นหาความจรงิยังสำคัญสำหรบั 

กระบวนการสันติภาพ 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันที่ ๑๗–๒๓ ส.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารงุขวัญกําลงัพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปsญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๑๗–๒๓ ส.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปiญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคบัใช*กฎหมาย 

             ในช>วงวันที่ ๑๗–๒๓ ส.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* 

 

การพูดคุยฯ 
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ประเด็นข5าวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ๑) คนร9ายยิงชาวบ9านกรงปVนังบาดเจ็บ ตร.เร>งสอบหาสาเหตุ, ๒) เจบ็เพิ่มเปYน5ราย! เหตุโจรใต9วางระเบิดป]วนยะลาหลายจุด, ๓) ป]วนหนัก! 

โจรใต9วางระเบิดป]วนยะลาหลายจุด ไฟฟtาดับบางส>วน ชาวบ9านเจบ็3, ๔) ใต9ป]วนหนักวางบึ้ม5อำเภอยะลา เด็กน9อยถูกลูกหลงอ>วม!, ๕) 

คนร9ายลอบยิง!อดีต'อส.ยะลา'เสียชีวิตคาสวนผลไม9, ๖) ลอบยิงดับอดีตอส.เมืองยะลา, ๗) บึ้ม-เผา 6 จุด 4 อำเภอยะลา เจ็บ 9, ๘) ช้ีเลอืดใหม>บึ้มยะลา, ๙) 

ตระเวนบึม้ป]วนยะลาตู9เอทเีอ็ม-เสาไฟฟtาเด็ก-ชาวบ9านเจบ็อือ้, ๑๐) บึม้ป]วน'ยะลา'หลายจุดเจบ็7คน  และ  ๑๑) โจรใต9ปูพรมบึ้ม-เผา 4อำเภอยะลาป]วน  

๒. การเมือง ๑) เพิม่อำนาจประชาชน ลดอำนาจรัฐบาลทางพ9นวิกฤตการเมือง, ๒) ปมเหตุบึ้มกรุงอาจใหญ>กว>าไฟใต9-การเมือง, ๓) ปมเหตุบึม้กรงุอาจใหญ>กว>าไฟใต9-

การเมือง, ๔) บึ้มกรุงส>งสัญญะไฟใต9ยกระดับ ได9เวลาขยับ-ขยายวงพูดคุยหาทางออก, ๕) ระเบิดที่กรุงเทพฯ เรื่องการเมอืง หรือบีอาร+เอ็น, ๖) กลยุทธ+ การเมอืง ทำให9เซง็ 

แล9วปกครอง กรณี'ถวายสัตย+', ๗) การกระจายอำนาจการจดัการศึกษาแก>จงัหวัด ในรูปแบบจังหวัดจัดการตนเอง หรือรวมศูนย+อำนาจตลอดกาล, ๘) 

แนวร>วมก>อการร9ายทำลายปท. ป]วนกรงุต>อรองเล>นเกมข9ามชายแดนตบหน9าจนท.รัฐ, ๙) แนวร>วมก>อการร9ายทำลายปท., ๑๐) ความหวังชายแดนใต9พ9นภัยร9าย พัฒนาคน-

อาชีพ-พื้นที่ รอความจรงิใจรัฐต>อประชาชน  และ  ๑๑) ความหวังชายแดนใต9พ9นภัยร9าย พัฒนาคน-อาชีพ-พื้นที่ รอความจรงิใจรัฐต>อประชาชน  
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ประเด็นเชิงบวก 

๑. ความร5วมมือไทย-มาเลยO ภาพข>าว: เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร: เยือนไทย  

๒. กีฬา ๑) คอลมัน+: ย>อยข>าวกีฬา: เมืองเลยยึดแชมป¨โซนอสีาน, ๒) 'เอกนิษฐ+'หวังได9วิชาเจ  และ  ๓) T4โค9งท9ายดุเดือด 'สตูล-ม.ปทุมฯ-อุตรดิตถ+'ได9ฉลอง,  

๓. ยาเสพติด ๑) คอลมัน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: จบั4คนขนไอซ+144กก., ๒) รวบเซียนไพ>รับจ>ายไอซ+แทนเงิน, ๓) คอลมัน+: ข>าวสั้น: ตรังทลายแกªงยาบ9า6แสนเม็ด, ๔) 

คอลัมน+: จบักระแสภูมิภาค: มอบนโยบายจนท.ชุดปฏิบัติ, ๕) คอลัมน+: จับกระแสภูมิภาค: มอบนโยบายจนท.ชุดปฏิบัติ, ๖) คอลัมน+: ข>าวสดทั่วไทย: ตรงั-จับยาบ9า 6 

แสนเม็ด, ๗) ผงะ!พบวงการพนันเริม่ปรับตัว ใช9'ไอซ+'เล>นแทนเงินสด!, ๘) วงการพนันเริ่มปรบัตัวสู>ยุคใหม> ใช9'ไอซ+'เล>นแทนเงินสด, ๙) จงัหวัดสงขลา เดินหน9าปiตตานีโมเดล 

เปVดค>ายพักพงิเพือ่การบำบัด Camp 35 รุ>นที่ 1 แก9ปiญหายาเสพติดชายแดนใต9  และ  ๑๐) รายงานผลการปฏิบัติงานเดินหน9าแก9ปiญหายาเสพติดในห9วง (1 พฤศจิกายน 

2561 - 13 สงิหาคม 2562) แผนกเครือข>าย และสื่อสารข9อมูล ศสท.ฯ,  

๔. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยOสิน ๑) คอลัมน+: เกบ็ตกข>าวฮาประสาทหาร, ๒) หมายจบับึม้กรงุอีก10, ๓) จ>อหมายจบัเพิม่ 10มือระเบิดป]วนกรงุ, ๔) 

รวบ5โจรใต9ยิงถล>มฆ>า4เจ9าหน9าที่, ๕) จ>อหมายจบับึม้ป]วนกรุงลอตสาม, ๖) ศอ.บต.เดินหน9าโครงการตำบลมั่นคง, ๗) 'บิ๊กแป�ะ'ลงพื้นที่ใต9-เน9นคุมเข9ม, ๘) ภาพข>าว: 

คืบถล>มจุดตรวจ, ๙) นายกฯเร>งจบัคนร9ายบอมบ+-เผาป]วนยะลาเช่ือฝsมือกลุ>มยังบลัด, ๑๐) นายกฯสัง่ล>ามือบึม้ยะลา เยียวยาผู9บาดเจ็บ8ราย, ๑๑) 

'บิ๊กปtอม'ยันป]วนยะลาไม>เกี่ยวบึ้มกรุง, ๑๒) จ>อหมายจับเพิ่มมือบึ้มป]วนกรงุ, ๑๓) คุมตัวเพิ่มอกี 3 เอี่ยวบึ้มกรุง - แม>ทัพแฉภาพขนระเบิดผ>านด>านโกลก, ๑๔) คอลัมน+: 

ข>าวทะลุคน: พ.ท.พงษ+ธร ทัพพิกรณ+ นักรบ'ธารโต'-สู9เกินร9อย, ๑๕) จบั5มือถล>มปiตตานี-ล>าอกี16, ๑๖) คอลัมน+: ข>าวทะลุคน: พ.ท.พงษ+ธร ทัพพกิรณ+ นักรบ'ธารโต'-

สู9เกินร9อย, ๑๗) เร>งสอบบึ้มยะลา เช่ือไม>มีนัยยะสำคัญ, ๑๘) หมายจับเพิม่3-บึ้มกรุงระเบิดอีกถล>มทั่วยะลา, ๑๙) จ>อหมายจับทีมปฏิบัติการบึ้มกรุงเพิ่มอีก 6-8 ราย, ๒๐) 

นายกฯสั่งสอบสวนเหตุ บึ้มยะลา, ๒๑) จ>อหมายอกี2 บึ้มประตูน้ำ, ๒๒) แกªงบึ้มกรุง: 9+2+3 องค+กรอาชญากรรมจบัมือผู9มีแรงจงูใจทางการเมอืง, ๒๓) 

รุดช>วย31'โรฮีนจา' แฉเปYน'แรงงานทาส' นายหน9าลอบขนพกัสงขลารอส>งมาเลย+, ๒๔) 'บิ๊กปtอม'ยันระเบิดยะลาไม>โยงบึม้ป]วนกทม., ๒๕) 

หน>วยมั่นคงคาดฝsมอืแนวร>วมรุ>นใหม>ป]วนยะลา บีบรับข9อเสนอปล>อยผู9ต9องสงสัย, ๒๖) เตือนป]วนช>วงวันชาติมาเลย+! จนท.เข9มหลงัลอบบึม้เผา5อำเภอยะลา, ๒๗) 

แม>ทัพ4เร>งคลีป่มป]วนยะลา รองผบ.ทบ.ช้ีไร9นัยสำคัญ, ๒๘) กอ.รมน.ภาค4สน.เร>งบังคับใช9กม.กลุ>มบึม้ใต9 ต9านความรุนแรง-ปกปtองปชช.บรสิุทธ์ิ, ๒๙) 

บิ๊กปtอมปiดป]วนยะลาโยงข9อเสนอบอีาร+เอ็น เตรียมเพิม่'เซฟต้ีโซน'1อำเภอ, ๓๐) ช>วย'โรฮีนจา'เพิ่มอีก9คน! หลงัซ>อนตัวป]าสวนยางพาราสภาพหิวโซ, ๓๑) ผบ.ตร.สัง่ภาค9 

ข้ึนปtายล>ามือบึ้ม ศรีวราห+โอ>มั่นใจ, ๓๒) กากีกะสเีขียว, ๓๓) หมายจับเพิม่อกี7โจมตีจุดตรวจทีป่iตตานี, ๓๔) 'นายกฯ' สั่ง จนท.เข9มดูแลเหตุป]วนยะลา, ๓๕) 'บิ๊กเล็ก' 
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ช้ีเหตุบึ้มยะลาไม>มีนัยสำคัญ ยันกอ.รมน.ภาค 4 ทุ>มเททำงานเต็มที่, ๓๖) บิก๊ตู> สั่ง จนท.เฝtาระวังเหตุป]วนยะลา, ๓๗) 'บิ๊กแดง' มอบ รองผบ.ทบ. 

โชว+ฟVตทดสอบร>างกายประจำปs, ๓๘) บิ๊กปtอม สัง่เร>งจัดระเบียบใช9มือถือ แจง เปลี่ยนถังแกªส 3 จ.ชายแดนใต9, ๓๙) 'ประวิตร'สั่งยกระดับอส.-จัดระเบียบใช9มือถือ 

3จว.ชายแดนใต9, ๔๐) 'ประยุทธ+' สั่งล>ามือระเบิดยะลา พร9อมเร>งเยียวยาเด็กและประชาชนบาดเจบ็, ๔๑) 'บิ๊กตู>'สัง่ล>ามอืบึ้มยะลาเร>งเยียวยาเด็ก-ปชช., ๔๒) กอ.รมน.ภาค 

4 สน. ขอความร>วมมือพี่น9องประชาชนลงทะเบียนซิมการ+ดด9วยระบบยืนยันตัวตน ปกปtองสิทธิ คุ9มครองชีวิตอย>างปลอดภัย, ๔๓) กองกำลัง 3 ฝ]ายร>วมแถลงความคืบหน9า 

เหตุโจมตีด>านตรวจบ9านกอแลปVเละ ตำบลปะกาฮะรัง จังหวัดปiตตานี, ๔๔) มทภ.4 เปYนประธานในพิธีเปVดโครงการสัมมนาแนวทางการสร9างความเข9มแข็งให9 

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจงัหวัดชายแดนภาคใต9  และ  ๔๕) กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9า ย้ำจะเร>งรัดบังคับใช9กฏหมายกับผู9ก>อเหตุระเบิดเต็มที่ 

พร9อมวอนทุกฝ]ายออกมาต>อต9านความรุนแรง,  

๕. การเยียวยา ๑) พระราชทานสิง่ของเย่ียม'ยายแช>ม', ๒) พระราชทานสิ่งของเย่ียม'ยายแช>ม', ๓) 'ในหลวง-พระราชินี' พระราชทานตะกร9าสิง่ของ 

แก>ญาติสมาชิก'อบัดุลรอมัน กาเจร+', ๔) แวดวงนักการเมอืง : 17 สิงหาคม 2562, ๕) ในหลวงพระราชทานดินโปรยฝiงศพอส.ถูกคนร9ายยิงเสียชีวิต  และ  ๖) รอง 

ผอ.รมน.ภาค 4 สน. เข9าเย่ียมผู9ได9รับบาดเจ็บจากกรณีคนร9ายได9ก>อเหตุลอบวางระเบิดก>อกวนพร9อมกันหลายจุดในพื้นที่ จ.ยะลา,  

๖. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลัมน+: บทความพิเศษ: มลายูปริทัศน+ และ Review สื่อสิง่พิมพ+ นำเสนอเรือ่งอสิลาม มุสลิม มลายูแห>งวันวาน, ๒) 

คึกคักงานแข>งเจ9าจ®อข้ึนต9นมะพร9าว๓) คอลัมน+: ตู9หนังสือ: เอาละซ,ี ถ9าพม>าไม>ได9เผา แล9วอยุธยายับเยินอย>างไรล>ะทีน้ี, ๔) คอลัมน+: ตู9หนังสือ: เอาละซ,ี ถ9าพม>าไม>ได9เผา 

แล9วอยุธยายับเยินอย>างไรล>ะทีน้ี, ๕) คอลัมน+: อริยะโลกที่ 6: พระราชวรากร เจ9าคณะจังหวัดตรัง, ๖) คอลัมน+: พระเครือ่งคนดัง: พ.ต.ท.พันธนนท+ เกียรติไพบลูย+ 

ศรัทธาหลวงปู]ทวดวัดช9างให9, ๗) ภาพข>าว: ใต9ร>มเย็น, ๘) คอลัมน+: พระเครื่องคนดัง: พ.ต.ท.พันธนนท+ เกียรติไพบูลย+ ศรัทธาหลวงปู]ทวดวัดช9างให9, ๙) ภาพข>าว: ใต9ร>มเย็น, 

๑๐) 'พิพิธภัณฑ+ท9องถ่ินขุนละหาร' แหล>งเรียนรู9วัฒนธรรมชายแดนใต9, ๑๑) ประสาใจ: ความเดิมวันน้ี (2), ๑๒) 'กริช' ศาสตร+ศิลป¨วิถีอาเซียน, ๑๓) 

สังคมสีม>วงก.วัฒนธรรม 23/8/62, ๑๔) ร>มรื่นใต9ร>มเงา 10 ต9นไม9ใหญ> 'รุกข มรดกแห>งแผ>นดิน', ๑๕) ไทยจบัมือประเทศอาเซียน เปVดงานวิถีถ่ิน วิถีตานี วิถีอาเซียน 

'ศาสตร+และศิลป¨ สายสัมพันธ+กริชอาเซียน', ๑๖) คอลัมน+: รายงาน: ชมศาสตร+ ศิลป¨ ความงดงาม 'กริชอาเซียน', ๑๗) คอลัมน+: ท>องเที่ยวโลกกะธรรม: 

'เห็นทกุข+คือเห็นธรรม' สร9างพลงัใจสู>ชายแดนใต9, ๑๘) รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 สน. นำกำลังพล และประชาชนในพื้นที่เข9าร>วมกิจกรรมไหว9พระสวดมนต+, ๑๙) 

มทภ.4 เปYนประธานในพิธีงานตักบาตรพระ 10000 รูป นานาชาติ "เพื่อแม>...เพื่อพ>อ" ปsที่ 19  และ  ๒๐) รองผู9อำนวยการศูนย+สันติวิธี กอ.รมน.ภาค 4 สน. 

เปYนประธานปVดการขับเคลื่อนกำปงตักวาระดับจังหวัด ณ สำนักงานคณะกรรมการอสิลามประจำจังหวัดปiตตานี,  
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๗. การบังคับใช*กฏหมาย ชงลดพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ'อ.ศรีสาคร' ใช9พ.ร.บ.ความมั่นคงแทน  

๘. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทO ๑) ปปช.แต>งต้ังผอ.สำนัก23คน, ๒) ป.ป.ช.ต้ัง23ผอ.สำนัก, ๓) คอลัมน+: ข>าวข9นคนเข9ม, ๔) 'มรภ.สงขลา' คว9า 2 

รางวัลสื่อประชาสมัพันธ+ท>องเที่ยว 5 จว.ชายแดนใต9  และ  ๕) ชมรมสื่อมวลชนเพื่อสันติ จังหวัดชายแดนภาคใต9 (SPMC) จัดโครงการแรลลี่(ไทย-

มาเลเซีย)ส>งเสรมิการท>องเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรมสร9างสันติสขุจังหวัดชายแดนภาคใต9,  

๙. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) ออกกฎคุมสารพัดนำเข9า 'ปาล+ม-มะพร9าว-ปุ�ยเคมี', ๒) '101สตาร+ทอัพ'โชว+ศักยภาพตอบโจทย+ธุรกจิ, ๓) คอลมัน+: บอกกล>าว 

เล>าความ: 'เทคนิคแม>สอด' สร9างคนรบัเขตเศรษฐกจิพิเศษ, ๔) วิศวะม.อ.ต้ังศูนย+ทดสอบระบบ5จ,ี ๕) ดัน'บุรรีัมย+'บินนานาชาติ, ๖) 

รมว.เกษตรฯลงพื้นที่ช>วยเหลือชาวสวนยาง, ๗) แห>ประมลูเลขสวยเบตงโกยรายได938ล9านบาท, ๘) โชว+บังคับรถไร9คนขับทางไกลผ>านเครือข>าย 5 จี, ๙) ภาพข>าว: 

เปVดโครงการ, ๑๐) จุรินทร+ลุยแก9ปุ�ย-ปาล+ม-มะพร9าว, ๑๑) 'เอไอเอส'ผนึกวิศวะ'จุฬาฯ-ม.อ.' เดินหน9าทดสอบ 5G VDO Call ข9ามภูมิภาค, ๑๒) 

ดัน5จีคุมรถยนต+ไร9คนขับฉลุย, ๑๓) นักลงทุนรุ>นใหม> ดันสินค9าฮาลาล รุกตลาดออนไลน+, ๑๔) อุทยานวิทย+ชู'พินซูก'สุดยอดนวัตกรรม, ๑๕) ภาพข>าว: กงสลุจีนเยือน, ๑๖) 

ยาง 60 บาท : ก.ก. ฝiนใหไกลไปใหถึง ได9จริงหรือ?๑๗) คอลัมน+: ข>าวสั้น: สื่อจัดแรลลีห่นุนเที่ยวชายแดนใต9, ๑๘) สะตอเบตงขายดีชาวมาเลย+แห>ซื้อ, ๑๙) 

ผ9าไทยร>วมสมัยชายแดนใต9 จุดขายที่ แปลก-และแตกต>าง, ๒๐) ช9อปออนไลน+บมู DITP เตรียมดันสินค9าไทยสู>ตลาดออนไลน+โลก, ๒๑) คอลัมน+: รายงานพิเศษ: 

'น้ำพริกดาหลาสวรรค+' สูตรเบตง ฝsมือนักเรียน ร.ร.บ9านกาแป�ะกอตอ, ๒๒) คอลัมน+: รายงานพิเศษ: 'น้ำพรกิดาหลาสวรรค+' สูตรเบตง ฝsมือนักเรียน ร.ร.บ9านกาแป�ะกอตอ, 

๒๓) รายงานพิเศษ : เมื่อ ศอ.บต.เปVดแนวรุกด9านการพัฒนา และการลงทุนครั้งใหญ> หวังเปลี่ยนโฉมหน9าให9จงัหวัดชายแดนภาคใต9 สู>ความ'มั่งค่ัง ย่ังยืน, ๒๔) 

เกษตรฯเปVดมหกรรม สินค9าสหกรณ+ทั่วไทย 'Fresh From Farm', ๒๕) 'เทคนิคแม>สอด'สร9างคนรบัเขตเศรษฐกจิพิเศษ, ๒๖) 

แห>ประมลูเลขสวยเบตงโกยรายได9กว>า38ล9านบาท, ๒๗) เปVดมหกรรมสินค9าสหกรณ+ทั่วไทย'Fresh From Farm เน้ือนมไข>ผักผลไม9พรเีมี่ยม By CO-OP', ๒๘) 

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมเปVดมหกรรมสินค9าสหกรณ+ทั่วไทย 'Fresh From Farm เน้ือ นม ไข> ผักผลไม9พรีเมี่ยม By CO-OP' กระจาย 16 จังหวัด 

รุกขยายช>องทางการตลาดสินค9าสหกรณ+ยิงตรงถึงผู9บริโภค พร9อมเปVดโตªะเจรจาต>อยอดธุรกจิสินค9ากลุ>มปศุสั, ๒๙) 'จุรินทร+' สั่ง กกร.ตรวจสอบราคาปุ�ย พบมี รพ.เอกชน 

ยังไม>แจ9งราคายา-ค>ารักษา, ๓๐) 'จุรินทร+'ตรวจโครงการขนผลไม9ข้ึนเครื่องฟรี พณ.เตรียมกล>องบรรจุไว9ทุกสนามบิน, ๓๑) วว. เชิญร>วมงาน 'มหกรรม OTOP i Style 4' 

(OTOP Innovation Style) 4 ภาค ครั้งที่ 1, ๓๒) เพิ่มปiตตานีคุมขนย9ายมะพร9าว สั่งตรวจราคาปุ�ยดูแลเกษตรกร, ๓๓) คอลัมน+: รายงาน: 

จับตา'ศอ.บต.'เปVดแนวรุก'พฒันาเศรษฐกิจ' รบัรัฐบาลสลัดคราบลายพรางหันมาสวมสูท, ๓๔) SME D Bank ประสาน มอ. ติดปsก Startup ยางพาราสู>สากล ดีเดย+ 16 
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ส.ค. เปVดโผ 10 ทีมสุดท9าย คว9ารางวัลเกอืบ 2 แสนบาท, ๓๕) คอลัมน+: รายงาน: แผนปi´น'เมอืงอุตฯก9าวหน9าแห>งอนาคต' ใต9ปsก'ศอ.บต.'ใช9เงือ่นพิเศษส>งพุ>งทยาน, ๓๖) 

ตลาดฮาลาลออนไลน+และเครือ่งเร>งกระบวนการแช>และเพาะเมล็ดพืชคว9ารางวัล MOST Innovation Awards 2019, ๓๗) 

กรมส>งเสริมสหกรณ+จัดงานมหกรรมสินค9าสหกรณ+ทั่วไทย 16 จังหวัด มุ>งขยายช>องทางจำหน>ายสินค9าเน้ือนมไข>คุณภาพของสหกรณ+ ภายใต9ช่ืองาน ' Fresh From Farm 

เน้ือ นม ไข> ผักผลไม9 พรีเมี่ยม By CO-OP ', ๓๘) ภาพข>าว: SME D Bank รวมน้ำใจอุดหนุนมังคุดเกษตรกรภาคใต9 กว>า 2 ตัน, ๓๙) กสอ. ติดอาวุธเอสเอ็มอี 

สร9างแบรนด+ผ>านสือ่ออนไลน+และโซเชียลมีเดีย เพิม่ยอดขายรวมเดือนละ 37 ล9านบาท คาดต>อปsยอดขายเพิ่มกว>า 445 ล9านบาท, ๔๐) 

ทลายโรงฆ>าหมูเถ่ือนเจ9าของชำแหละเน้ือส>งขายมากว>า6ปsไม>มีใบอนุญาต, ๔๑) เอไอเอส จัดแพก็เกจพิเศษเพื่อพี่น9องชาวใต9 พร9อมส>ง 'เอกชัย ศรีวิชัย' 

ความภูมิใจชาวปiกษ+ใต9 ตอกย้ำเครือข>ายเบอร+ 1 ตัวจริง, ๔๒) สวยมีแนว 'ผ9าบาติก' แดนใต9, ๔๓) ผ9าไทยร>วมสมัยชายแดนใต9 จุดขายที่'แปลกและแตกต>าง', ๔๔) 

จี๊ดไส9แตก มะหมี่ รอรีเทิร+นแรง ไก> อูกัส จัดหนักเว>อร+, ๔๕) ภาพข>าว: เอไอเอส ผนึก หัวเว>ย ยืนยันความเปYนพันธมิตรรายสำคัญ หลงัทดลอง ทดสอบ 5G ผ>าน 'Smart 

City' สำเรจ็, ๔๖) ห>างกัน 950 ก.ม. ไม>ใช>ปiญหา! AIS โชว+ศักยภาพ 5G บังคับรถไร9คนขับจาก 'กทม.' ให9ว่ิงจรงิที่ 'หาดใหญ>', ๔๗) กกร.สงขลาชง 

รมว.ท>องเที่ยวฯแก9ปมด>านไทย-มาเลย+  และ  ๔๘) คณะทำงานด9านเศรษฐกจิกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส>วนหน9านำเจ9าหน9าที่ 

ศูนย+วิจัยพืชสวนยะลาเข9ารับการฝ�กอบรม การขยายพันธุ+และปฏิบัติการดูแลรกัษากาแฟอะราบิกาในโรงเรอืนอนุบาล เพือ่เตรียมการเพาะเมล็ดพันธุ+ให9เปYนต9นกล9ากาแฟ 

เตรียมแจกจ>ายให9เกษตรกร,  

๑๐. การยกระดับคณุภาพชีวิต ๑) 'มินิบสัไฟฟtายะลา'สายแรกของไทย, ๒) เปVดวาร+ป 'มินิบสัไฟฟtา' สายแรก, ๓) มาแล9ว! น้ำมันกัญชาทางการแพทย+ 

พร9อมจ>ายผู9ป]วยที่จำเปYน 12 รพ.ทั่วไทย, ๔) คอลมัน+: ชีพจรทั่วไทย, ๕) คอลมัน+: ชีพจรทั่วไทย, ๖) 'รองเท9าแตะช9างดาว' จากนันยาง และ 'ทะเลจร' 

ร>วมมือปลุกจิตสำนึกสงัคมไทยลดขยะทางทะเล คืนชีวิตรองเท9าแตะถูกทิง้ริมหาด ให9กลายเปYน 'รองเท9า KHYA (ขยะ)', ๗) ภาพข>าว: ทดสอบ 5จี, ๘) คอลัมน+: Happy to 

Green: 'ปลกุจิตสำนึก' คืนชีวิตรองเท9าแตะถูกทิ้งริมหาด ให9กลายเปYน 'รองเท9า KHYA (ขยะ)', ๙) ภาพข>าว: ศูนย+ศึกษาการพัฒนาพิกลุทองฯ, ๑๐) คอลัมน+: ไทยวันน้ี: 

องคมนตรเีย่ียมชมฟาร+มตัวอย>างในสมเด็จพระนางเจ9าฯ พระบรมราชินีนาถ วัดสารวัน บ9านสารวัน ต.ไทรทอง อ.ไม9แก>น จ.ปiตตานี, ๑๑) คอลัมน+: ข>าวสดทั่วไทย: สงขลา-

จับโรงเชือดหมเูถ่ือน, ๑๒) 'นันยาง'คืนชีวิตรองเท9าแตะถูกทิง้ริมหาด ให9กลายเปYน'รองเท9า KHYA (ขยะ)', ๑๓) ผุด 'มินิบัสไฟฟtายะลา' สายแรกของไทย, ๑๔) 

องคมนตรลีงพื้นที่ติดตามขับเคลื่อนยุทธศาสตร+มรภ.สงขลา, ๑๕) เร>งปฏิรูประบบสาธารณสขุด9วย Telemedicine, ๑๖) ลดขยะลดการเบียดเบียน, ๑๗) 

สวนสัตว+โคราชเร>งเพาะพันธุ+'ตะโขง', ๑๘) แปลงขยะเปYนรองเท9าแตะคู>ใหม>, ๑๙) เอสซจีี ร>วมกบั ทช. เดินหน9าแก9ปiญหาขยะในทะเล ส>งมอบทุ>นกักขยะลอยน้ำ 20 ชุดให9 
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ทช. พร9อมนำร>อง 13 จังหวัด ล>าสุด เปVดตัวต9นแบบ 'หุ>นยนต+เก็บขยะลอยน้ำ 4.0' ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ, ๒๐) องคมนตรี เปVดงาน “ชมศูนย+การศึกษา พัฒนาความรู9 

ดูนิทรรศการ” ณ ศูนย+ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง.อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ จงัหวัดนราธิวาส, ๒๑) ศูนย+สันติวิธีจัดประชุมช้ีแจงสร9างความเข9าใจนโยบายภาครัฐ 

ในการจัดต้ังและการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการกจิการพลเรือนในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต9 ประจำปs 2562, ๒๒) พลเรือเอก ปวิตร รจุิเทศ 

กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวงพร9อมคณะ เดินทางตรวจเย่ียมโครงการฟาร+มตัวอย>างฯ พื้นทีจ่ังหวัดปiตตานี  และ  ๒๓) โรงพยาบาลศูนย+ยะลา จัดแถลงข>าว 

"ปi½นการกุศลเพื่อโรงพยาบาลยะลา" จากหนองคาย สู>ยะลา 2,999 กิโลเมตร,  

๑๑. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) คอลมัน+: ชีพจรทั่วไทย, ๒) คอลัมน+: ชีพจรทั่วไทย, ๓) คอลมัน+: กากีกะสีเขียว, ๔) โซเชียลแห>ให9กำลงัใจ 'นักเรียนนายสิบตำรวจ' 

อ>านจดหมายแฟนทั้งน้ำตา (คลปิ), ๕) แม>ทัพภาคที่ 4 เปYนประธานให9โอวาทและข9อเน9นย้ำ เพื่อเปYนขวัญและกำลงัใจ แก>กำลังพลผู9ทีจ่ะเข9าร>วมการฝ�กผสม รหสั 

Lightning Forge 2019, ๖) มทภ.4 ลงพื้นที่ตรวจเย่ียม ติดตามผลการดำเนินงาน และรับฟiงปiญหา ข9อขัดข9อง พร9อมทัง้ให9คำแนะนำ และสนับสนุน 

ในโครงการทหารพันธุ+ดี เดินตามรอยเท9าพ>อ ภานในค>ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร+  และ  ๗) แม>ทัพภาคที่ 4 ร>วมพิธีวันสถาปนา กองพลทหารราบที่ 15 

ครบรอบปsที่ 14,  

๑๒. การช5วยเหลือประชาชน ๑) น้ำทะลักเสียหายเกือบ 700 หลัง, ๒) ปภ.รายงานน้ำไหลหลากพื้นที่'บงึกาฬ' เร>งสำรวจความเสียหายรุดช>วยด>วน!, ๓) จี้ผวจ.แก9แล9ง 

ทุ>ม1.5หมืน่ล.แจกทกุจว., ๔) แจงรถไฟสายใต9ตกราง อาจกระทบเดินทางล>าช9า3-5ชม., ๕) ศอ.บต.เดินเครือ่งแก9ไขปiญหาที่ดินทำกิน โชว+ผลงานยุติเรื่องร9องเรียน45%, ๖) 

ปภ.รายงานเกิดน้ำไหลหลากในพื้นทีจ่ังหวัดบึงกาฬ เร>งสำรวจความเสียหายและให9การช>วยเหลอืโดยด>วน, ๗) ปภ.รายงานสถานการณ+น้ำไหลหลาก ดินสไลด+ 

และวาตภัยใน 11 จังหวัดคลี่คลายแล9ว พร9อมให9การช>วยเหลือผู9ประสบภัยโดยด>วน, ๘) รัฐมนตรีว>าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ 

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ+ไฟไหม9ป]าพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช  และ  ๙) พระบาทสมเด็จพระเจ9าอยู>หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล9าฯ ให9 พลเอกไพบลูย+ คุ9มฉายา องคมนตรี 

ร>วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห+ ในพระบรมราชูปถัมภ+ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก>ประชาชนผู9ประสบอัคคีภัย ณ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช,  

๑๓. การเจรจาเพ่ือสันติ Southern rebel group says it met Thai government  

๑๔. การศึกษา ๑) คน นสพ.-คนสำคัญโลก 'ยูเนสโก'สดุดี กำพล วัชรพล, ๒) คอลัมน+: รายงาน:'ห9องเรียนแห>งอนาคต' เพิ่มทักษะ 'ศตวรรษที่ 21', ๓) ภาพข>าว: 

แวดวงการศึกษา: ภาษาไทยแดนใต9, ๔) อุทยานวิทย+ฯภูมิภาคเพิ่มเครือข>าย, ๕) ภาพข>าว: มอบทุนเรียนดี, ๖) ภาพข>าว: มอบทุนเรียนดี  และ  ๗) 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ สัง่อุทยานวิทย+ภูมิภาค ขยายเครือข>ายเพิม่,  
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๑๕. สิทธิมนุษยชน ๑) บีส้.ส.-NGOออกโรงต9านโจรใต9, ๒) ครป.ประณามมือระเบิดยะลา-โต9เดือดกอ.รมน., ๓) ประณามบึ้มดยะลา ทำร9ายผู9บริสทุธ์ิ, ๔) 

ประธานกสม.ประณามเหตุระเบิดยะลา หนุนรัฐเร>งจับตัวผู9กระทำผิด, ๕) ประธาน กสม. ประณามเหตุระเบิดในพื้นที่ จ.ยะลา, ๖) ประธานกสม.ประณามเหตุบึ้มยะลา 

หนุนจบัคนร9าย ดันต้ังศูนย+สิทธิฯ ชายแดนใต9  และ  ๗) บี้ส.ส.-NGOออกโรงต9านโจรใต9,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต5อสถานการณO จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จาก ๒.๘๗ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๑๐ 

-๑๖ ส.ค. ๖๒) ๒.๖๒ ในสปัดาห+น้ี  ในมติิของแนวโน9มการรบัรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่

 

 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

21 

๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต5างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๑๗ – ๒๓ ส.ค. ๖๒ 

    กระบวนการเจรจาสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต9เปYนประเด็นหลักทีส่ื่อมวลชนต>างประเทศ โดยเฉพาะสื่อมวลชนในโลกตะวันตก คือ Reuters เผยแพร>รายงานบท

สัมภาษณ+ Pak Fakir ผู9ที่อ9างว>าเปYนสมาชิกอาวุโสขบวนการบีอาร+เอ็น ระบุว>า ตัวแทนบีอาร+เอน็มีการพบหารือกับตัวแทนรัฐบาลไทยเมื่อวันศุกร+ที่ ๑๖ สิงหาคม พร9อมย่ืน

เงื่อนไขกับฝ]ายไทย ๒ ข9อ คือ ขอให9ปล>อยตัวผู9ต9องขังคดีความมั่นคง จชต. ทั้งหมด และ ขอให9มกีารต้ังคณะกรรมการอสิระไต>สวนกรณีนายอบัดุลเลาะ อีซอมูซอ ซึ่งเรื่องน้ี

พลเอกประวิตร วงษ+สุวรรณ ให9ความเห็นว>าต9องยึดกรอบกฏหมาย กระบวนการยุติธรรมของไทย ขณะที ่พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต+ หัวหน9าคณะพูดคุยฯ ยืนยันว>า ไม>

มีการพบกบัตัวแทนบีอาร+เอ็น ตามที ่Reuters รายงาน พร9อมทั้งระบุว>าไม>เคยรู9จัก Pak Fakir 

    ตอนหน่ึงของบทสมัภาษณ+ช้ินน้ี Pak Fakir ยืนยันว>า บีอาร+เอ็นไม>มสี>วนเกี่ยวข9องกับเหตุระเบิดป]วนกรุงช>วงต9นเดือนสิงหาคม แต> benarnews.org สื่อของรฐับาล

อเมริกัน อ9างแหล>งข>าวจากหน>วยงานความมั่นคงของไทย ให9ความเห็นว>า ผู9ต9องหาหลายคนในคดีเหตุระเบิดป]วนกรุง มีประวัติเกี่ยวข9องกับบีอาร+เอ็น จึงเช่ือว>าบีอาร+เอ็น

เกี่ยวข9อง โดยมีแรงจงูใจต9องการเรียกร9องความสนใจจากประชาคมโลก ในระหว>างที่มีการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซยีน ที่กรุงเทพ ซึง่มรีัฐมนตรีต>างประเทศสหรัฐ จีน 

รวมทั้งตุรกี อยู>ที่กรุงเทพ ด9วย 

    Bernama สำนักข>าวทางการมาเลเซีย รายงานข>าวเหตุระเบิดระบบสาธารณูปโภค เสาไฟฟtา เสาโทรศัพท+ และตู9เอทเีอ็ม ๖ จุด ในจังหวัดยะลา ช>วงค่ำวันอังคาร ที่ ๒๐ 

สิงหาคม 

 

๕.๑ สำนักข5าว Reuters รายงานเมือ่วันท่ี ๑๗ สิงหาคม อ*างคำให*สัมภาษณOของ Pak Fakir วัย ๗๐ ปe ซึ่งอ*างว5าเป�นสมาชิกอาวุโสขบวนการบีอารOเอ็น ระบุว5า 

ตัวแทนบีอารOเอ็นได*พบปะกับตัวแทนรัฐบาลชุดใหม5ของไทย เป�นคร้ังแรก ณ.สถานท่ีแห5งหน่ึงในอาเซยีน โดยตัวแทนบีอารOเอ็นได*กำหนดเง่ือนไขท่ีจะเข*าร5วมโต�ะ

พูดคุยสันติสขุ ๒ ประการคือ ข*อแรกรัฐบาลไทยต*องปล5อยตัวผู*ต*องขังคดีความมั่นคง ท่ีเก่ียวข*องกับขบวนการทุกคน และข*อท่ีสอง ขอให*มีการต้ังคณะกรรมการไต5

สวนอย5างโปร5งใสกรณีนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ  

Pak Fakir บอกว5า เง่ือนไขท้ังสองข*อเป�นจุดเร่ิมต*นท่ีจะนำไปสู5การพูดคุยกับตัวแทนรัฐบาลไทย ซึ่งขณะน้ีถือว5าเพ่ิงอยู5ในระยะแรก  

สมาชิกอาวุโสขบวนการบีอารOเอ็น กล5าวหา รัฐไทยว5าลืน่เป�นปลาไหล พร*อมท้ังระบุว5า ประเด็นเร่ืองอาณานิคม (colonization) ซึ่งเป�นรากเหง*าของปsญหาความ

ขัดแย*งใน จชต. ไม5เคยหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกัยเลยในการพูดคุยสันติสขุ จชต.ท่ีผ5านมา  
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The main group fighting an insurgency in Thailand's largely Muslim south said it had held its first meeting with officials from the new Thai 

government and had set out demands as a condition for any formal peace talks. 

The insurgency in the Malay-speaking region of the predominantly Buddhist country has killed some 7,000 people over the past 15 years and 

has flared on and off for decades. 

Officials of the Barisan Revolusi Nasional (BRN) said they met a Thai delegation at a location in Southeast Asia on Friday and demanded the 

release of all people detained over suspected links to the insurgency and a transparent investigation into abuses by security forces. 

That could be a step towards formal talks, the officials said, while emphasising that it was very early in the process. 

"If the official peace talks are a feast then these secret meetings are like bringing the cow into the kitchen, but the cow is not even slaughtered 

yet," Pak Fakir, 70, a senior BRN member told Reuters in a rare interview. 

"The Thai state is like an oiled, slippery eel," he said. 

"The root cause of our problem is colonization, and this has never been touched upon in past talks," Fakir said. 

ที่มาข9อมลู ; https://www.thestar.com.my/news/world/2019/08/17/exclusive-muslim-insurgent-group-says-it-met-with-thai-government 

 

๕.๑.๑ benarnews.org รายงานเมือ่วันที่ ๑๘ สิงหาคม อ9างคำให9สัภมาษณ+ของ พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต+ หัวหน9าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต9 ได9

กล>าวปฏิเสธรายงานของ Reuters ที่ระบุว>า เจ9าหน9าที่ของไทยได9พบกับ Pak Fakir ผู9ที่อ9างว>าตนเองเปYนสมาชิกอาวุโสของขบวนการบีอาร+เอ็น  
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“ผมว>าไม>ใช>แล9วนะ ผมยืนยันว>ายังไม>ได9คุยอะไรกับเลย ผมก็ไม>ทราบว>าข>าวออกมายังไง ก็ต9องไปถามคนที่ให9สัมภาษณ+ นายปiก ฟาคีร+ ที่อ9างว>าเปYนแกนนำอาวุโสของ

ขบวนการบีอาร+เอ็นน้ัน ผมก็ไม>รู9จักว>าเขาเปYนใคร อยู>ที่ไหน” พลเอกอุดมชัย กล>าวแก>เบนาร+นิวส+  

ด9าน นายอาบูฮาฟVซ อัล-ฮากมิ โฆษก คณะพูดคุยฝ]ายมาราปาตานี กล>าวว>า Pak Fakir เปYนสมาชิกของขบวนการแนวร>วมปฏิวัติแห>งชาติมลายูปiตตานี (บีอาร+เอ็น) จริง แต>

ไม>ใช>โฆษกของขบวนการ ส>วนที่มีข>าวว>าคณะของบีอาร+เอ็น ได9พบปะพูดคุยในทางลบักับเจ9าหน9าทีร่ัฐบาลไทยน้ัน เรือ่งน้ีตนเองยังไม>ทราบ 

ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/thai/news/TH-bomb-BRN-08192019160036.html 

๕.๑.๒ สำนักข>าว Reuters รายงานเมื่อวันจันทร+ที่ ๑๙ สิงหาคม ว>า พลเอกประวิตร วงษ+สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรฝี]ายความมั่นคง ตอบคำถามผู9สื่อข>าวเกี่ยวกับเงือ่นไข

ของบีอาร+เอ็นที่เรียกร9องกบัรัฐบาลไทย ก>อนตัดสินใจว>าจะเข9าร>วมกระบวนการพูดคุยสันติสุข จชต.หรือไม> 

“พูดอย>างน้ันได9ยังไง ทุกอย>างต9องเปYนไปตามกระบวนการยุติธรรมและกฏหมายไทย” พลเอกประวิตร กล>าว 

A Thai deputy prime minister dismissed on Monday a demand made by a Malay Muslim group to free those detained over alleged links to the 

long-running insurgency in Thailand's mainly Muslim south as a pre-condition for formal talks. 

Officials of the Barisan Revolusi Nasional (BRN) met a Thai delegation at an undisclosed location in Southeast Asia on Friday and demanded the 

release of detainees, a leader of the group told Reuters in a rare interview. 

The insurgency in the Malay-speaking region of the predominantly Buddhist country has killed some 7,000 people over the past 15 years and 

has flared on and off for decades. 

"How can you say that? Everything must follow the justice procedure," Thai Deputy Prime Minister Prawit Wongsuwan told reporters on Monday 

when he was asked about the BRN's demand. 
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ที่มาข9อมลู; https://www.thestar.com.my/news/world/2019/08/19/thai-official-dismisses-muslim-insurgent-demand-on-detainees 

https://www.malaysiakini.com/news/488555 

 

๕.๒ บีอาร+เอ็นเกี่ยวข9องกับเหตุระเบิดป]วนกรุง หรือไม>? เปYนอีกประเด็นทีส่ื่อมวลชน สนใจติดตาม 

Pak Fakir สมาชิกอาวุโสบีอาร+เอ็น บอกว>า บีอาร+เอ็นไม>มสี>วนเกี่ยวข9อง 

“บีอาร+เอ็น ไม>มีแนวทางที่จะก>อเหตุนอกพื้นที่ จชต. เพราะว>า เราต9องการให9ผู9คนมองว>าบีอาร+เอ็น เปYนกลุ>มก>อการร9าย. บีอาร+เอ็นมีพื้นทีม่ีดินแดนของเราใ ดังน้ันเหตุ

ระเบิดที่กรุงเทพ กลุ>มอื่นอยู>เบือ้งหลงั ไม>ใช>บีอาร+เอ็น” Pak fakir กล>าว 

"We will not attack beyond the three southernmost provinces because we do not want to be perceived as terrorists," Fakir said. "We have our 

territory. Why should we venture out of it? ... Someone else must be behind it." 

(ที่มาข9อมลู ; https://www.thestar.com.my/news/world/2019/08/17/exclusive-muslim-insurgent-group-says-it-met-with-thai-government) 

 

ขณะที่ benarnews.org อ9างความเห็นของแหล>งข>าวหน>วยงานความมั่นคงของไทย ระบุว>ามีหลักฐานที่เช่ือได9ว>าบีอาร+เอ็นเกี่ยวข9องกบัเหตุระเบิดป]วนกรงุ 

เจ#าหน#าที่ด#านหน+วยงานความมั่นคง แสดงความมั่นใจว+า การก+อเหตุระเบิดหลายจุดในกรุงเทพและปริมณฑล เมือ่ต#นเดือนน้ี เปEนฝGมือของกลุ+มขบวนการแนวร+วมปฏิวัติ

แห+งชาติมลายูปLตตานี หรือ บอีารMเอ็น เพราะผู#ที่ถูกควบคุมตัวได#ส+วนใหญ+ มีประวัติอยู+ในฐานข#อมูลของเจ#าหน#าที่ว+าเปEนสมาชิกบอีารMเอ็น 

เจ#าหน#าที่ด#านหน+วยงานความมั่นคงในสามจังหวัดชายแดนใต#รายหน่ึง กล+าวว+า ขบวนการแนวร+วมปฏิวัติแห+งชาติมลายูปLตตานี (บีอารMเอ็น) มีความประสงคMทีจ่ะเรียกร#อง

ความสนใจจากนานาชาติ ในระหว+างที่มกีารประชุมรัฐมนตรอีาเซียน ที่มรีัฐมนตรีต+างประเทศจากมหาอำนาจ เช+น สหรฐัอเมริกา จีน รวมทั้งชาติมุสลิมอย+างตุรกี เข#าร+วม 
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“ผมว+าการที่ขบวนการบีอารMเอ็น ข้ึนไปก+อเหตุที่กรุงเทพฯ น้ัน เพื่อต#องการให#เปEนข+าว เพื่อทีจ่ะให#ต+างชาติเข#ามาแทรกแซงปLญหาความรุนแรงในพื้นที่สามจงัหวัดชายแดน

ใต# เพราะการก+อเหตุในพื้นที่ไม+ว+าจะระเบิด ยิงรายวัน ต+างชาติจะไม+ค+อยให#ความสำคัญเท+าที่ควร” เจ#าหน#าทีร่ายเดียวกนั กล+าวโดยไม+ประสงคMออกนาม เพื่อต#องปกป^ด

สังกัด 

ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/thai/news/TH-bomb-BRN-08192019160036.html 

๕.๓ สำนักข>าว bernama รายงานว>า เกิดเหตุคนร9ายลอบวางระเบิดในพื้นที่ ๔ อำเภอในจังหวัดยะลา ในช>วงค่ำวันที่ ๒๐ สิงหาคม โดยผู9บงัคับการตำรวจภูธรจ.ปiตตานี 

เปVดเผยว>า เหตุระเบิดเกิดข้ึนประมาณ ๑๙.๑๐ น. ที่อ.ยะหา มีผู9ได9รับบาดเจ็บ ๓ คน เสาไฟฟtาเสียหาย ๕ ต9น ที่อ.เมือง ยะลา เสาไฟฟtาเสียหาย ๒ ต9นกกที่อ.ธารโต มี

ระเบิด ๒ ลูกที่ตู9เอทเีอ็ม และที่ร9านสะดวกซื้อ มผีู9ได9รบับาดเจ็บ ๕ คนรวมทั้งเด็กผู9หญิง ๓ คน ที่อ.บันนังสตา มีระเบิดทีส่ำนักงานการยางแห>งประเทศไทย แต>ไม>มี

ผู9ได9รับบาดเจ็บ นอกจากน้ีคนร>ยนยังได9ก>อเหตุระเบิดเสาโทรศัพท+และเผายางรถยนต+บนถนนสายยะลา-เบตง 

(Nine people including three children were injured due to bomb explosions in four districts in the Yala province, southern Thailand yesterday. 

Yala Police Chief Pol. Gen. Krissada Kaewjandi said the first blast was believed to have occurred at about 7.10 pm (local time) yesterday in Kg 

Jakbenae, in Yaha District where five bombs were exploded causing injuries to three civilians including two women after five electric poles 

collapsed. 

In addition, two other bombs exploded near the Kg Nibong Mosque in Mueang Yala District causing two electric poleสองลูกทีs่ to collapse. 

 

However, no injuries and fatalities were reported in the 7.20 pm incident (local time), he said. 

“In the district of Than To, two bombs were detonated. The first bomb exploded at a local bank's ATM machine and left a civilian injured. 

“The bomb exploded in a convenience store and caused injuries to five people including three girls,” he said when contacted. 

In the Benang Setar District, Krissada said a bomb was detonated at the Benang Setar Rubber Board Branch Office but no injuries and fatalities 
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were reported. 

"The suspect also set fire to a telephone pole and a tire at Yala-Betong Road in Kg Bannang Kuwae," he said. 

So far, no one has claimed responsibility for the incident.) 

 

ที่มาข9อมลู ; http://bernama.com/en/news.php?id=1759175 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


