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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๔-๑๐ ก.ค. ๖๓ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๘๘ ข0าว จากท่ีมี ๑๖๑ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๗ มิ.ย. ๖๓-๓ ก.ค. ๖๓) ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขRองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๔๓ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๒๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๗ มิ.ย. 

๖๓-๓ ก.ค. ๖๓)  

          ประเด็นข4าวเชิงลบ ได*แก4  

๑) การบังคับใช*กฎหมาย: การบังคับใชRกฎหมายพิเศษ จากมินดาเนาสู0สามจังหวัดชายแดนภาคใตR 

๒) เหตุร*ายรายวัน: ๑) โจรใตRใชRแผนลวงทหารฯยิงถล0ม ฐานนราธิวาส-ก0อนวางระเบิดซ้ำ! และ ๒) คนรRายข่ี จยย.ประกบ ยิง 'อส.ทพ.' เสียชีวิตท่ียะลา 

คาดโยงเหตุก0อความไม0สงบ  

๓) สิทธิมนุษยชน: ๑) เจRาหนRาท่ียังตามนักกิจกรรมส่ิงแวดลRอม เหตุสงสัยร0วมเวที นิคม อุตสาหกรรมจะนะ, ๒) ย่ืน'ยูเอ็น' และ ๓) เครือข0ายเทพา คRาน 

นิคมอุตสาหกรรมจะนะ 

๔) ทุจริตคอรNรัปช่ัน: ผลวิจัยพบ ขรก.ส0วนกลางรRอยละ ๓๖ เคยพบเห็นการทุจริตในหน0วยงานของตน 

๕) การเมือง: ๑) พท. ยำมหาดไทย-รถ อส. คุณนายใชR  และ  ๒) ชงต้ัง กมธ. ๗๒ คน-อีก ๗๐ วันโหวต สภาแฉงบ 'มท.' 

          ประเด็นข4าวเชิงบวก ได*แก4 

๑) ยาเสพติด: ๑) 'บ๊ิกแปiะ'ลงใตRแถลงจับแกjงยา ๒ คดีใหญ0, ๒) แฉประวัติโจรใตRท่ีถูกเด็ดหัว เคยก0อคดีบ้ึมทหารดับ 2 โยงเครือข0ายคRายาเสพติด, ๓) ปส. 

ลุยทลายเครือข0าย ยาเสพติด สท.แวRง นาราธิวาส ยึดทรัพย.กว0า 20 ลRานบาท, ๔) กองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค ๔ ส0วนหนRา แจงเหตุปะทะ 

เครือข0ายยาเสพติดท่ีปnตตานี, ๕) นราธิวาส เปoดกิจกรรมค0ายปรับเปล่ียนพฤติกรรมผูRเสพยาเสพติด และ ๖) ตชด.ภาค ๔ รวบ บังแมน ริคRายาเสพติด คาคอนโดดังหาดใหญ0 

๒) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยNสิน: ๑) ศูนย.อำนวยการแพทย. จว.ใตR ติวเขRมซRอมแผนเผชิญเหตุรRาย, ๒) ทหารพรานนาวิกฯ คุมเขRม เวียนเทียน 

อาสาฬหบูชากลางวัน ท0ามกลางมาตรการเฝsาระวังโควิด ๑๙ และ ๓) ผบ.พล.ร.๑๕ ตรวจเย่ียมใหRกำลังใจ จนท.เนRนย้ำการปฏิบัติในการควบคุมพ้ืนท่ีปsองกัน เหตุรุนแรง 

หลังสถานการณ.โควิดดีข้ีน 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

2 

๓) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) ขยายไทยแลนด.ริเวียร0า ๘๐๐ กม., ๒) ๖ พันไฟลต.ว0อนสนามบินภูธร, ๓) ทุเรียนชายแดนใตR 'ปoดทอง' ผนึก 'ซีพี' ขายจีน, 

๔) กลุ0มสตรีชายแดนสงขลา ตัดเย็บ 'ชุดมุสลิม' เสริมรายไดRยุคโควิด, ๕) นักธุรกิจสงขลาแนะต้ังวงถกเมืองตRนแบบจะนะ, ๖) ททท.นราธิวาส จัดกิจกรรมเสRนทาง 

ท0องเท่ียวไหวRพระสุขกาย สุขใจ สไตล. New Mormal @ นราธิวาส, ๗) 'ฟูsดแพนดRา' เปoดนราธิวาส จังหวัดท่ี ๖๗ พรRอมใหRบริการส0งอาหาร-สรRางงานคนพ้ืนท่ี และ ๘) 

หนุนเมืองตRนแบบอุตสาหกรรมฯจะนะ 

          จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหRระดับการรับรูRเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๒.๖๒ 

ในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๗ มิ.ย. ๖๓-๓ ก.ค. ๖๓) เป�น ๑.๒ ในสัปดาห.น้ี  

   ในส4วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๔–๑๐ ก.ค. ๖๓ ดังน้ี 

         สัปดาห.น้ีมีข0าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตRเพียงข0าวเดียวท่ีปรากฏในรายงานข0าวส่ือมวลชนต0างประเทศ คือ รายงานข0าวของ benarnews.org เว็บไซต.ข0าวสาร

สถานการณ.ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตR และเอเชียใตR ท่ีไดRรับเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานจากหน0วยงานรัฐบาลอเมริกัน รายงานเสียงเรียกรRองจากผูRปฏิบัติงาน

ดRานสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ี จชต. เรียกรRองใหRหน0วยงานความม่ันคงปฏิบัติต0อผูRหญิงท่ีตกเป�นผูRตRองสงสัยใหRการสนับสนุน ใหRท่ีพักพิงกับผูRก0อเหตุรุนแรง ดRวยมาตรการท่ี

นุ0มนวล โดยเฉพาะกรณี นางสาวอารมjะ วานิ ท่ีถูกเจRาหนRาท่ีควบคุมตัวไปสอบสวนในค0ายอิงยุทธบริหาร เพราะเป�นเจRาของบRานท่ีเกิดเหตุคนรRายยิงต0อสูRกับเจRาหนRาท่ี จนทำ

ใหRมีผูRเสียชีวิตฝ�ายละคน ช0วงตRนเดือนกรกฏาคม เหตุเกิดท่ีอำเภอปะนาเระ จ.ปnตตานี 
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๒. ผลการวิเคราะหNสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธN ประจำวันท่ี ๔–๑๐ ก.ค. ๖๓ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข4าวเชิงบวก และประเด็นข4าวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๔-๑๐ ก.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก (เสRนทึบสีเขียว) ๘๘ ข0าว จากท่ีมี ๑๖๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๗ มิ.ย. ๖๓-๓ ก.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนRมความถ่ี 

(เสRนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนRมฯ ลดลง ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขRองกับ จชต. (เสRนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๔๓ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๒๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๗ 

มิ.ย. ๖๓-๓ ก.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนRมความถ่ี (เสRนปะสีแดง) มีแนวโนRมฯ เพ่ิมข้ึน 
 
 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

4 

๒.๒ ค4าสัดส4วนระหว4างข4าวเชิงบวก และข4าวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

วัน/เดือน/ปg จำนวนข4าวเชิงบวก (1) จำนวนข4าวเชิงลบ (2) ค4าสัดส4วน (3)=(1)/(2) 

2020-06-27 10 1 10 

2020-06-28 18 4 4.5 

2020-06-29 37 3 12.33 

2020-06-30 24 0 24 

2020-07-01 16 5 3.2 

2020-07-02 29 6 4.83 

2020-07-03 27 5 5.4 

 23 3.57 6.44 

2020-07-04 20 7 2.86 

2020-07-05 18 4 4.5 

2020-07-06 14 6 2.33 

2020-07-07 17 1 17 

2020-07-08 8 6 1.33 

2020-07-09 7 14 0.5 

2020-07-10 4 5 0.8 

 12.57 6.14 2.05 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ4งเล็ง ในช4วงวันท่ี ๔–๑๐ ก.ค. ๖๓ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ไม0มีท้ังข0าวเชิงบวก และข0าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข ในช0วงวันท่ี ๒๗ มิ.ย-๑๐ ก.ค. ๖๓  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๔-๑๐ ก.ค. ๖๓ มีข0าวในประเด็นเหตุรRายรายวัน ๑๑ ข0าว จากท่ีไม0มีข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๗ มิ.ย. ๖๓-๓ ก.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ 

เพ่ิมข้ึน ภาพข0าวในประเด็นเหตุรRายรายวัน ไดRแก0 ๑) โจรใตRใชRแผนลวงทหารฯยิงถล0ม ฐานนราธิวาส-ก0อนวางระเบิดซ้ำ! และ ๒) คนรRายข่ี จยย.ประกบ ยิง 'อส.ทพ.' 

เสียชีวิตท่ียะลา คาดโยงเหตุก0อความไม0สงบ  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๔-๑๐ ก.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๑ ข0าว จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๗ มิ.ย. ๖๓-๓ ก.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี 

มีแนวโนRมฯ ต่ำค0อนขRางคงท่ี ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๒ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๑ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๗ มิ.ย. ๖๓-๓ ก.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี 

มีแนวโนRมฯ ต่ำค0อนขRางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดRแก0 บทบาทและสถานะของการเลือกต้ังซ0อม ต0อการเมือง และประชาธิปไตยของไทย  ภาพข0าวเชิงลบ ไดRแก0 ๑) 

พท.ยำมหาดไทย-รถ อส. คุณนายใชR และ ๒) ชงต้ังกมธ. 72 คน-อีก 70 วันโหวต สภาแฉงบ 'มท.' 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยNสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๔-๑๐ ก.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๙ ข0าว จากท่ีมี ๒๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๗ มิ.ย. ๖๓-๓ ก.ค. ๖๓) ในมิติของแนว โนRมความถ่ี 

มีแนวโนRมฯ  คงท่ี  ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๒ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๗ มิ.ย. ๖๓-๓ ก.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ต่ำ

ค0อนขRางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดRแก0 ๑) ศูนย.อำนวยการแพทย. จว.ใตR ติวเขRมซRอมแผนเผชิญเหตุรRาย, ๒) ทหารพรานนาวิกฯ คุมเขRม เวียนเทียน อาสาฬหบูชากลางวัน 

ท0ามกลางมาตรการเฝsาระวังโควิด 19 และ ๓) ผบ.พล.ร.15 ตรวจเย่ียมใหRกำลังใจ จนท.เนRนย้ำการปฏิบัติในการควบคุมพ้ืนท่ีปsองกัน เหตุรุนแรง หลังสถานการณ.โควิดดีข้ีน 

ภาพข0าวเชิงลบ ไดRแก0 แค0ตัดไมRทำลายป�ายังแกRไม0ไดR 'ไฟใตR' ท่ีใหญ0กว0าหลายเท0าจะแกRไดRอย0างไร  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๔-๑๐ ก.ค. ๖๓ ข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข0าวเชิงบวก ๒๗ ข0าว จากท่ีมี ๓๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๗ มิ.ย. ๖๓-๓ ก.ค. ๖๓) 

ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ลดลง ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข0าวเชิงลบ ๗ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๗ มิ.ย. ๖๓-๓ 

ก.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ เพ่ิมข้ึน ภาพข0าวเชิงบวก ไดRแก0 ๑) ขยายไทยแลนด.ริเวียร0า 800 กม., ๒) 6 พันไฟลต.ว0อนสนามบินภูธร, ๓) 

ทุเรียนชายแดนใตR 'ปoดทอง' ผนึก 'ซีพี' ขายจีน, ๔) กลุ0มสตรีชายแดนสงขลา ตัดเย็บ 'ชุดมุสลิม' เสริมรายไดRยุคโควิด, ๕) นักธุรกิจสงขลาแนะต้ังวงถกเมืองตRนแบบจะนะ, 

๖) ททท.นราธิวาส จัดกิจกรรมเสRนทางท0องเท่ียวไหวRพระสุขกาย สุขใจ สไตล. New Mormal @ นราธิวาส, ๗) 'ฟูsดแพนดRา' เปoดนราธิวาส จังหวัดท่ี 67 

พรRอมใหRบริการส0งอาหาร-สรRางงานคนพ้ืนท่ี และ ๘) หนุนเมืองตRนแบบอุตสาหกรรมฯจะนะ ภาพข0าวเชิงลบ ไดRแก0 ๑) BOI ตีกลับเมืองอุตฯจะนะ 4 แสนลRาน TPI ท่ี 7 

พันไร0เป�นสีเขียว-เร0งประชาพิจารณ.ปรับผังสีม0วง, ๒) คอลัมน. ข0าวลึก ปมลับ: เปoดลับ ธุรกิจคRาบุหร่ีเถ่ือน 2020 สยายป�ก คุมตลาดท่ัวไทย ปลRนภาษีรัฐป�ละ 3-4 

พันลRานบาท., ๓) คRาชายแดน 5 เดือนแรกของป� 63 มูลค0า 5 แสนลRานลดลงเกือบ 10% และ ๔) ข0าวสดท่ัวไทย: ยะลา-เขRาพรรษาเหงา 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๔-๑๐ ก.ค. ๖๓ ข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด มีข0าวเชิงบวก ๑๐ ข0าว จากท่ีมี ๑๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๗ มิ.ย. ๖๓-๓ ก.ค. ๖๓) 

ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ค0อนขRางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด มีข0าวเชิงลบ ๑ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๗ มิ.ย. 

๖๓ - ๓ ก.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ต่ำค0อนขRางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดRแก0 ๑) 'บ๊ิกแปiะ'ลงใตRแถลงจับแกjงยา 2 คดีใหญ0, ๒) ไฟใตRฟ��น 'ปnตตานี' 

ปะทะดุ ผบ.ตร.เร0งสกัดท0อน้ำเล้ียง, ๓) แฉประวัติโจรใตRท่ีถูกเด็ดหัว เคยก0อคดีบ้ึมทหารดับ 2 โยงเครือข0ายคRายาเสพติด, ๔) ปส. ลุยทลายเครือข0าย ยาเสพติด สท.แวRง 

นาราธิวาส ยึดทรัพย.กว0า 20 ลRานบาท, ๕) กองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 ส0วนหนRา แจงเหตุปะทะเครือข0ายยาเสพติด ท่ีปnตตานี, ๖) นราธิวาส 

เปoดกิจกรรมค0ายปรับเปล่ียนพฤติกรรมผูRเสพยาเสพติด และ ๗) ตชด.ภาค 4 รวบ บังแมน ริคRายาเสพติด คาคอนโดดังหาดใหญ0  
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช0วงวันท่ี ๔–๑๐ ก.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ไดRแก0 ๑) เจRาหนRาท่ียังตามนักกิจกรรมส่ิงแวดลRอม เหตุสงสัยร0วมเวที นิคม 

อุตสาหกรรมจะนะ, ๒) ย่ืน'ยูเอ็น' และ ๓) เครือข0ายเทพาคRานนิคมอุตสาหกรรมจะนะ 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช0วงวันท่ี ๔–๑๐ ก.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปsญหา จชต. 

            ในช0วงวันท่ี ๔–๑๐ ก.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกRไขปnญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

            ในช0วงวันท่ี ๔–๑๐ ก.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชRกฎหมาย ไดRแก0 พลวัตปฏิรูป: การบังคับใชRกฎหมายพิเศษ จากมินดาเนาสู0สาม 

จังหวัดชายแดนภาคใตR  
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๔. ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* 
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ประเด็นข4าวเชิงลบ 

๑. การบังคับใช*กฏหมาย พลวัตปฏิรูป: การบังคับใชRกฎหมายพิเศษ จากมินดาเนาสู0สามจังหวัดชายแดนภาคใตR  

๒. เหตุร*ายรายวัน ๑) ด0วน!! คนรRาย ยิงอาสาสมัครทหารพรานดับ หนRา รร.ราชประชานุเคราะห.ท่ี 41 อ.รามัน จ.ยะลา, ๒) โจรใตRใชRแผนลวงทหารฯยิงถล0ม 

ฐานนราธิวาส-ก0อนวางระเบิดซ้ำ!, ๓) คนรRายข่ีจยย.ประกบ ยิง'อส.ทพ.'เสียชีวิตท่ียะลา คาดโยงเหตุก0อความไม0สงบ, ๔) เมียโทรตามผัวทหารพรานไม0รับ 

ข่ีจยย.หาพบเป�นศพขRางถนน, ๕) โจรใตRประกบยิงอส.ทพ. คาดสุมไฟความไม0สงบ, ๖) วางบ้ึมลวงถล0มฐานนปพ., ๗) โจรใตRดักยิงทหารพรานยะลาดับ, ๘) 

2คนรRายยะลายิงอส.ดับ, ๙) 2คนรRายยะลายิงอส.ดับ  และ  ๑๐) ประกบยิงอส.ทหารพรานหนRารร.  

๓. สิทธิมนุษยชน ๑) เครือข0ายจะนะรักษ.ถ่ินรRองยูเอ็น แกนนำคัดคRานโครงการเมืองอุตสาหกรรมถูกคุกคามหนัก, ๒) เจRาหนRาท่ียังตามนักกิจกรรมส่ิงแวดลRอม 

เหตุสงสัยร0วมเวทีนิคมอุตสาหกรรมจะนะ, ๓) จ้ีเลิกมติครม.ผุดโรงงานจะนะ, ๔) ข0าวขRนคนเขRม, ๕) ชาวจะนะจัดเวทีถก-แฉ'ศอ.บต.', ๖) ฟnงชาวบRาน, ๗) บทบรรณาธิการ 

ข0าวสด: คนส0วนใหญ0เห็นดRวย?, ๘) ย่ืน'ยูเอ็น', ๙) ชาวจะนะย่ืน'ยูเอ็น' จับตา-นิคมอุตฯ, ๑๐) เครือข0ายเทพาคRานนิคมอุตสาหกรรมจะนะ  และ  ๑๑) ตRานนิคมจะนะ  

๔. ทุจริตคอรNรัปช่ัน ผลวิจัยพบขรก.ส0วนกลางรRอยละ 36 เคยพบเห็นการทุจริตในหน0วยงานของตน  

๕. การเมือง ๑) พท.ยำมหาดไทย-รถอส.คุณนายใชR  และ  ๒) ชงต้ังกมธ.72คน-อีก70วันโหวต สภาแฉงบ'มท.'  
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ประเด็นเชิงบวก 

๑. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทN เก็บตกข0าวฮาประสาทหาร  

๒. กีฬา ๑) ย0อยข0าวกีฬา: 'พุทธคุณ' ฉลุยหวด100 พลัส๒) ย0อยข0าวกีฬา: 'แฟนหงส.จะนะ' แห0ฉลองแชมป�, ๓) ผ0านด0าน, ๔) กีฬารอบวัน: เด็กยะลาฉลุยหวด100พลัส, ๕) 

ภาพข0าว: ตัดเชือก  และ  ๖) 'แฟนหงส.จะนะ'จัดแห0ฉลองแชมป�รอบเมืองย่ิงใหญ0,  

๓. การเยียวยา ๑) ป�ติ'ในหลวง'พระราชทานดอกไมR  และ  ๒) ในหลวง-พระราชินี พระราชทานตะกรRาส่ิงของ แก0ครอบครัว จนท.ปะทะคนรRายท่ีปnตตานี,  

๔. การช4วยเหลือประชาชน ๑) 'ศิริพร-ไผ0' นำทีมศิลปoนแกรมม่ี โกลด. ร0วมโครงการ 'ของขวัญวันเปoดเทอม' จ.นราธิวาส, ๒) ภาพข0าว: บริจาคสูRโควิด-19, ๓) 'ศิริพร-ไผ0' 

แกรมม่ี โกลด. นำทีมซ้ือรองเทRาใหRนRอง  และ  ๔) หาดทิพย. เคียงขRางชาวใตR สูRภัยโควิด-19,  

๕. การบำรุงขวัญกำลังพล 'ในหลวง'พระราชทานส่ิงของจนท.บาดเจ็บจากเหตุคนรRายซุ0มยิง จ.ปnตตานี  

๖. การศึกษา ปลัดนราธิวาส พรRอมคณะ พบปะเย่ียมเยียนครูและนักเรียนในพ้ืนท่ีอำเภอจะแนะ  

๗. ยาเสพติด ๑) 'บ๊ิกแปiะ'ลงใตRแถลงจับแกjงยา2คดีใหญ0, ๒) ภาค4แจงไฟใตRโยงเครือข0ายยา, ๓) ไฟใตRฟ��น'ปnตตานี'ปะทะดุ ผบ.ตร.เร0งสกัดท0อน้ำเล้ียง, ๔) จับแกjงไอซ.-

เฮโรอีนหม่ืนล., ๕) แฉประวัติโจรใตRท่ีถูกเด็ดหัว เคยก0อคดีบ้ึมทหารดับ 2 โยงเครือข0ายคRายาเสพติด, ๖) ปส. ลุยทลายเครือข0าย ยาเสพติด สท.แวRง นาราธิวาส 

ยึดทรัพย.กว0า 20 ลRานบาท, ๗) กองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 ส0วนหนRา แจงเหตุปะทะเครือข0ายยาเสพติด ท่ีปnตตานี, ๘) นราธิวาส 

เปoดกิจกรรมค0ายปรับเปล่ียนพฤติกรรมผูRเสพยาเสพติด  และ  ๙) ตชด.ภาค 4 รวบ บังแมน ริคRายาเสพติด คาคอนโดดังหาดใหญ0,  

๘. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) หยุดยาวเท่ียวคึกคัก สะพัด5พันล. คนทะลัก-รถติดหนึบ, ๒) ภาพข0าว: ส0งทRายเขRาพรรษา, ๓) สุจิตต. วงษ.เทศ: ท0องเท่ียวทRองถ่ิน 

เพ่ือความเป�นไทย'รRอยพ0อพันแม0', ๔) จับกระแสภูมิภาค: อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ, ๕) เชียงใหม0แห0ทำบุญ'อาสาฬหบูชา'นราฯเวียนเทียน8โมง-กันเหตุรRาย, ๖) คอลัมน. 

จับกระแสภูมิภาค: อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ, ๗) คอลัมน. สุจิตต. วงษ.เทศ: ท0องเท่ียวทRองถ่ิน เพ่ือความเป�นไทย'รRอยพ0อพันแม0', ๘) เขRาพรรษา, ๙) 

ท่ัวไทยร0วมทำบุญตักบาตร'อาสาฬหบูชา' ดRวยวิถีใหม0 New Normal, ๑๐) นราธิวาส จัดโครงการอุปสมบทหมู0 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจRาสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป�หลวง ประจำป�2563, ๑๑) ผูRบังคับการกรมทหารราบท่ี 151 นำกำลังพลร0วมถวายเทียนพรรษา, ๑๒) 

พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอสุไหงปาดีทำพิธีเวียนเทียนเน่ืองในวันอาสาฬหบูชา, ๑๓) ชาวยะลาร0วมกิจกรรมเวียนเทียนในวันอาสาหฬบูชา  และ  ๑๔) 

ชาวอำเภอสุไหงปาดีร0วมทำบุญตักบาตรเน่ืองในวันอาสาฬหบูชา-เขRาพรรษา ถวายเป�นพุทธบูชาแด0ในหลวง ร.10,  
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๙. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยNสิน ๑) วิสามัญโจรใตR-จนท.ดับ1เจ็บ2ราย, ๒) ภาพข0าว: คอลัมน. เก็บตกข0าวฮาประสาทหาร: พรRอมรบ, ๓) คอลัมน. 

เก็บตกข0าวฮาประสาทหาร, ๔) 'บ๊ิกแปiะ'ลงใตRแถลงจับแกjงยา2คดีใหญ0, ๕) ข0าวสดท่ัวไทย: ปnตตานี-ปะทะเดือด, ๖) พุทธศาสนิกชนชาวยะลา ร0วมทำบุญตักบาตร 

เน่ืองในวันอาสาฬหบูชา ท0ามกลางจนท.ดูแลเขRม, ๗) ศูนย.อำนวยการแพทย.จว.ใตR ติวเขRมซRอมแผนเผชิญเหตุรRาย, ๘) ทหารพรานนาวิกฯ คุมเขRม 

เวียนเทียนอาสาฬหบูชากลางวัน ท0ามกลางมาตรการเฝsาระวังโควิด 19  และ  ๙) ผบ.พล.ร.15 ตรวจเย่ียมใหRกำลังใจ 

จนท.เนRนย้ำการปฏิบัติในการควบคุมพ้ืนท่ีปsองกันเหตุรุนแรงหลังสถานการณ.โควิดดีข้ีน,  

๑๐. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) 'ศูนย.วิจัยพืชสวนยะลา'เจ ง!!! แกRโรคเห่ียวในกลRวยหินไดRเป�นท่ีแรก, ๒) วางเปsาข้ึนทะเบียนGIเกลือ-เกลือทะเลไทย, ๓) 

หยุดยาวแห0เท่ียวคึกคัก เงินสะพัดกว0า5พันลRาน, ๔) วางเปsาข้ึนทะเบียนGIเกลือ-เกลือทะเลไทย, ๕) ขยายไทยแลนด.ริเวียร0า800กม., ๖) ส0งทRายเขRาพรรษา, ๗) 

6พันไฟลต.ว0อนสนามบินภูธร, ๘) ทุเรียนชายแดนใตR 'ปoดทอง' ผนึก 'ซีพี' ขายจีน, ๙) ทช.อัด7พันลRานขยายริเวียร0า2เสRนทาง, ๑๐) กลุ0มสตรีชายแดนสงขลา 

ตัดเย็บ'ชุดมุสลิม' เสริมรายไดRยุคโควิด, ๑๑) นักธุรกิจสงขลาแนะต้ังวงถกเมืองตRนแบบจะนะ, ๑๒) กลุ0มสตรีชายแดนสงขลา ตัดเย็บ'ชุดมุสลิม' เสริมรายไดRยุคโควิด, ๑๓) 

กระจกไรRเงา: ลุยลงทุนทุกภูมิภาค, ๑๔) คนแห0กลับบRาน-เท่ียววันหยุด, ๑๕) ทำไดRไว ทำไดRจริง ! 'จุรินทร.'ลุยเปoดด0าน ส0งสินคRาออกขายสะดวก สูRวิกฤติโควิด-19, ๑๖) 

ข0าวภูมิภาค : 7 กรกฎาคม 2563, ๑๗) รายงานพิเศษ : ยะลากลับมาคึกคักหลังพิษไวรัสโควิด-19 นักท0องเท่ียวแห0ชมธรรมชาติ-ล0องแพ-ทะเลสาบเข่ือนบางลาง, ๑๘) 

รอบร้ัวเมืองใตR : 9 กรกฎาคม 2563, ๑๙) 'จุรินทร.' ลุยเปoดด0าน ส0งสินคRาออกขายสะดวก สูRวิกฤติโควิด-19, ๒๐) กรมการกงสุล เปoดทำ 'พาสปอร.ตรุ0นใหม0' รูปเล0มเก  ดีเดย. 

8 ก.ค.น้ี, ๒๑) ททท.นราธิวาส จัดกิจกรรมเสRนทางท0องเท่ียวไหวRพระสุขกาย สุขใจ สไตล. New Mormal @ นราธิวาส, ๒๒) 

ททท.ชวนแพ็คกระเป¢าตามหาความสุขรับกรีนซีซ่ัน เปoดแคมเปญ 'We miss the rain' 60 เสRนทางความสุขหนRาฝน @ เมืองไทย เดอะ ซีรีส., ๒๓) 

'การท0องเท่ียวยะลา'กลับมาคึกคัก หลังปลดล็อกเฟส5, ๒๔) 'ฟูsดแพนดRา' เปoดนราธิวาส จังหวัดท่ี 67 พรRอมใหRบริการส0งอาหาร-สรRางงานคนพ้ืนท่ี, ๒๕) สกูjป: 

ชวนนักเดินทางแพกกระเป¢า ออกตามหา'60 เสRนทางความสุขหนRาฝน @เมืองไทย'  และ  ๒๖) หนุนเมืองตRนแบบอุตสาหกรรมฯจะนะ,  

๑๑. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) เปoดโลกดิจิตอล: 'ดีปsา-สถ.' รวมพลังขับเคล่ือนเมืองน0าอยู0อัจฉริยะ๒) คอลัมน. เปoดโลกดิจิตอล: 'ดีปsา-สถ.' 

รวมพลังขับเคล่ือนเมืองน0าอยู0อัจฉริยะ, ๓) ข0าวส้ัน: วันหยุดแห0สัมผัสสายหมอกฮาลาบาลา, ๔) ยะลาเวียนเทียนคุมเขRมโควิด, ๕) ทRองถ่ินพูด: ผศ.ดร.พรปวีณ. พุ0มเกิด 

ผอ.สถาบันฯกัลยาณิวัฒนา โครงการ'ฟ��นใจคน ฟ��นใจเมือง', ๖) ข0าวภูมิภาค : 4 กรกฎาคม 2563, ๗) ข0าวภูมิภาค : 8 กรกฎาคม 2563, ๘) พัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ 

ลงพ้ืนท่ีติดตามโครงการพระราชดำริฯ 'กรมสมเด็จพระเทพฯ', ๙) ผูRแทนพิเศษของรัฐบาล ประชุมระดมความคิดเพ่ือจัดทำวิจัยขับเคล่ือนโครงการปาดีคอมเพล็กช., ๑๐) 
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กรมอนามัย หนุน คนไทย สรRางพฤติกรรมอนามัยส่ิงแวดลRอมแบบ New Normal ห0างไกล COVID-19, ๑๑) ศูนย.พัฒนาพิกุลทองฯ 

ศึกษาปลูกผักกูดในดินเปร้ียวจัดท่ัวไทยไดR  และ  ๑๒) 'มทร.ศรีวิชัย' สรRางนวัตกรรมปsองโควิด ส0งมอบอุปกรณ.แพทย.,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต4อสถานการณN จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหRระดับการรับรูRเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๒.๖๒ ในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๗ 

มิ.ย. ๖๓-๓ ก.ค. ๖๓) เป�น ๑.๒ ในสัปดาห.น้ี ในมิติของแนวโนRมการรับรูRเชิงบวก มีแนวโนRมฯ ลดลง 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๔ – ๑๐ ก.ค. ๖๓ 

         สัปดาห.น้ีมีข0าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตRเพียงข0าวเดียวท่ีปรากฏในรายงานข0าวส่ือมวลชนต0างประเทศ คือ รายงานข0าวของ benarnews.org เว็บไซต.ข0าวสาร

สถานการณ.ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตR และเอเชียใตR ท่ีไดRรับเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานจากหน0วยงานรัฐบาลอเมริกัน รายงานเสียงเรียกรRองจากผูRปฏิบัติงาน

ดRานสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ี จชต. เรียกรRองใหRหน0วยงานความม่ันคงปฏิบัติต0อผูRหญิงท่ีตกเป�นผูRตRองสงสัยใหRการสนับสนุน ใหRท่ีพักพิงกับผูRก0อเหตุรุนแรง ดRวยมาตรการท่ี

นุ0มนวล โดยเฉพาะกรณี นางสาวอารมjะ วานิ ท่ีถูกเจRาหนRาท่ีควบคุมตัวไปสอบสวนในค0ายอิงยุทธบริหาร เพราะเป�นเจRาของบRานท่ีเกิดเหตุคนรRายยิงต0อสูRกับเจRาหนRาท่ี จนทำ

ใหRมีผูRเสียชีวิตฝ�ายละคน ช0วงตRนเดือนกรกฏาคม เหตุเกิดท่ีอำเภอปะนาเระ จ.ปnตตานี 

๕.๑ benarnews.org รายงานเม่ือวันท่ี ๘ กรกฎาคม ว4า ผู*ปฏิบัติงานด*านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ีจชต.เรียกร*องให*กองทัพปล4อยตัวผู*หญิงแม4ลูกส่ี ซ่ึงถูกทหารควบคุม

ตัวไปสอบสวนท่ีศูนยNซักถามค4ายอิงคยุทธบริหาร จ.ปsตตานี ต้ังแต4วันท่ี ๓ กรกฏาคม เน่ืองจากนางอารม�ะ วานิ เป�นเจ*าของหลังท่ีผู*เกิดเหตุรุนแรงใช*เป�นท่ีหลบซ4อน

ตัวในอำเภอปะนาเระ จ.ปsตตานี และเกิดการปะทะกันด*วยอาวุธป�นกับทหารเม่ือต*นเดือนกรกฏาคม เป�นเหตุให*เจ*าหน*าท่ีรัฐและผู*ก4อเหตุรุนแรงเสียชีวิตฝ�ายละหน่ึง

คน 

น.ส.ละมRาย มานะการ คณะกรรมการคุRมครองสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนภาคใตR และคณะทำงานเครือข0ายชาวพุทธเพ่ือสันติภาพ กล0าวเรียกรRองใหRเจRาหนRาท่ีใชR

มาตรการท่ีอ0อนลงในการควบคุมตัวและดำเนินการสอบปากคำนางสาวอารมjะ วานิ  

น.ส.ละมRาย กล0าวว0า นางสาวอารมjะ เป�นเจRาของบRานเลขท่ี 119 ม.1 ต.ดอน อ.ปะนาเระ จ.ปnตตานี จากขRอมูลท่ีตนไดRรับจากผูRประสานงานเครือข0ายผูRไดRรับผลกระทบจาก

กฎหมายพิเศษ (JASAD) ทราบว0า นางสาวอารมjะ มีอาชีพรับจRางเก็บค0าไฟ มีลูก 4 คน ชาย 2 หญิง 2 คนโต อายุ 14 ป� สามีเสียชีวิตเม่ือสามป�ท่ีแลRว ปnจจุบัน ถูกควบคุม

ตัวไวRท่ีหน0วยซักถาม ค0ายอิงยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก ขณะท่ีลูก ๆ ตRองไปอาศัยอยู0กับนRาสาว และมีความกลัว 

นอกจากน้ัน สามีของนRาสาว คือ นายอิมรอเฮม วาเย็ง อายุ 35 ป� ยังไดRถูกทหารควบคุมตัวตาม พ.ร.บ.กฎอัยการศึก ไปสอบสวนท่ีค0ายอิงยุทธบริหาร ต้ังแต0เม่ือวันจันทร.น้ี 

เช0นกัน 

“เราเห็นว0าการใชRหลักของยุติธรรมเปล่ียนผ0าน การผ0อนปรน การคุมประพฤติ ควรเป�นทางเลือกสำคัญ ต0อส่ิงท่ีเกิดข้ึนเช0นน้ี” น.ส.ละมRาย กล0าวแก0เบนาร.นิวส. 
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ทางดRานนางบุษยมาศ อิศดุลย. ประธานศูนย.บRานบุญเต็มยะลา กล0าวว0า พลโท พรศักด์ิ พูลสวัสด์ิ แม0ทัพภาคท่ี 4 ประกาศอย0างชัดเจนว0า ตRองดำเนินคดีกับคนท่ีใหRท่ีพักพิง

กับกลุ0มก0อความไม0สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใตR แต0ตนเห็นว0า ทุกฝ�ายตRองคำนึงถึงชาวบRานซ่ึงเป�นคนกลางดRวย 

“แม0ทัพเคยบอกอย0างดุดันว0า ใครใหRท่ีพักพิงแก0โจรใตRจะดำเนินคดีใหRหมด เราต้ังคำถามต0อท0านว0า แลRวชาวบRานซ่ึงอยู0ตรงกลางระหว0างโจรใตRกับเจRาหนRาท่ีจะอยู0กันแบบ

ไหน ในเม่ือโจรมาพรRอมอาวุธ เจRาหนRาท่ีมาพรRอมกฎหมาย คนตรงกลางคือ ชาวบRานตาดำๆ ไม0ตายก็ติดคุก มีทางเลือกอ่ืนใหRเขาไหม” นางบุษยมาศ กล0าว 

ในตอนทRายรายงานข0าวช้ืนน้ี benarnews พูดถึงศูนย.ซักถามค0ายอิงคยุทธบริหาร มีช่ือเสียงในทางไม0ดี ถูกกล0าวหาว0า เป�นสถานท่ีซRอมทรมานผูRตRองสงสัยว0าเป�นสมาชิก

กลุ0มผูRก0อเหตุรุนแรง และยกกรณีนายอับดุลเลาะห. อีซอมูซอ ท่ีลRมเจ็บอาการวิกฤติหลังจากถูกนำตัวเขRาศูนย.ซักถามไม0ก่ีช่ัวโมงและเสียชีวิตภายในเวลาหน่ึงเดือนท่ี

โรงพยาบาลในพ้ืนท่ี ซ่ึงศาลจะเร่ิมกระบวนการไต0สวนหาสาเหตุการเสียชีวิตของนายอับดุลเลาะห. ในเดือนพฤศจิกายน หรือ ธันวาคม น้ี 

(A human rights activist in the Thai Deep South called on the military Wednesday to release a woman who has been held for questioning since 

July 3 because she owns a house where a soldier and a suspected rebel were killed during a raid by security forces last week. 

Arma Arni, 41, a widow and mother-of-four, has been confined to Fort Inkayuth Borihan, an army camp in Pattani province, and her brother-in-

law, Ibrohem Wayang, 35, was also being held there after he was taken to the camp for questioning, according to the activist and information 

from the military. 

“I see alternation in how the law is enforced … There should be leniency and she can stay out of the barracks and be put under surveillance,” 

Lamai Manakan, a member of a military-appointed committee to protect human rights in Thailand’s insurgency-wracked southern border 

region, told BenarNews. 
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Arma said that she owned the house in Pana-rae, a district of Pattani, where government security forces mounted the July 3 raid in search of 

insurgents who were believed to be hiding out inside, officials said. Authorities allege that the suspects opened fire on the raiding party, 

provoking a shootout that left one person dead on each side. 

“We learned that the house belongs to Arma Arni, so we took her in for questioning,” Col. Somkid Kongkaeng, the commander of the 42nd 

Ranger Task Force, which conducted the raid, told reporters, indicating that Arma was being questioned over whether she knowingly sheltered 

insurgents. 

Efforts by BenarNews on Wednesday to contact officials at the southern military command to get updated information about the status of 

Arma and Ibrohem’s custody were unsuccessful. 

Previously, Lt. Gen. Pornsak Poolsawat, the army commander in southern Thailand, had threatened to punish anyone who sheltered or 

provided support to armed separatist insurgents. 

According to another local human rights advocate, people who live in villages across the cluster of provinces and districts that make up the 

Deep South are vulnerable, sandwiched by pressure from both the rebels and the authorities. 

“The commander said seriously that he will prosecute all who shelter the rebels, but my question is what about the innocent civilians who are 

trapped in the middle of the rebels and officials?” said Bussayamas Isdul, president of the Ban Boon Tem Center, a youth home in Yala 

province. 

“The rebels tote guns, and officials wield laws. Therefore helpless, innocent, people have no choice but to either die or go to jail,” she told 

BenarNews. “Do we have other choices for them?” 
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Since Arma was taken in for questioning at the army camp, her children, who range from 4 to 15 years in age, have been staying at the home 

of her younger sister, Lamai said. 

On Wednesday, Lamai visited the children at their aunt’s home. 

“It is small and cramped for eight children and two adults,” said Lamai, who works on the staff of the Buddhist Network for Peace, a local 

NGO. 

“We did not have a chance to talk much for the sake of the children’s peace of mind, but I told the aunt to contact us for urgent needs, and 

we coordinated with local leaders to follow up on the future judicial process,” Lamai said. 

Lamai said she had contacted the interrogation center at the army camp to urge officials to take good care of Arma and her brother-in-law, as 

well as ensure that their human rights not be violated. 

The interrogation center at Fort Inkayuth Borihan is notorious for alleged torture carried out against suspected insurgents. 

In July 2019, Abdullah Esomuso, a suspect in custody, fell in a coma after a few hours of interrogation and died a month later at a local 

hospital. In late June 2020, a court in southern Thailand ruled that it would hold an inquest in November and December into the cause of 

Esomuso’s death, whose case has angered human rights groups. 

More than 7,000 people have died in violence across Thailand’s mainly Muslim and Malay-speaking southern border region since the 

insurgency reignited in 2004.) 
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ท่ีมาขRอมูล ;  https://www.benarnews.org/english/news/thai/Deep-South-07082020181937.html?fbclid=IwAR3ZiGV3Oy9--

YK2c6EpemZ0D7NUN7vr3h-Ng94xhsciEf84gP0lewBnMjE 
 
 
 

 
 


