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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๗-๑๓ 

ส.ค. ๖๔ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๑๐๔ ข0าว จากท่ีมี ๑๑๙ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๓๑ ก.ค. ๖๔-๖ ส.ค. ๖๔) 

ในส0วนของข0าว เชิงลบ ท่ีเก่ียวขSองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๖๖ ข0าว จากท่ีมี ๔๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๓๑ ก.ค. ๖๔-

๖ ส.ค. ๖๔) 

 ประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนภายในประเทศ  

    ประเด็นขFาวเชิงลบ ได*แกF 

๑) เศรษฐกิจและการสร*างรายได*: โควิดยืดเย้ือห0วงกระทบลงทุนภาคใตS  

๒) เหตุร*ายรายวัน: ๑) ตามซ้ำจนดับคาท่ี! โจรแต0งคลSายหญิงใชS M16 

บุกยิงโฆษกโครงการพาคนกลับบSาน, ๒) เหิมเกริม!โจรใตSลอบกัด กดบ้ึมมุ0งสังหารชุดลาดตระเวนท่ีรือเสาะ, ๓) 

เมียกรีดรSองแทบขาดใจ ประคองผัวขาขาด เลือดทะลัก พลาดเหยียบกับระเบิดโจรใตS และ ๔) คนรSายซุ0มยิง 

ชรบ.ยะหา กระสุนทะลุมSามเจ็บสาหัส 

๓) การเมือง: ๑) 'วันนอร.' เปdดบSานถกลูกพรรคประชาชาตินัดพิเศษ 

ขอสมาชิกทำหนSาท่ีฝgายคSานอย0างเต็มท่ี, ๒) ม็อบเยาวชนชูปhายแห0รอบเมือง ล่ันไล0นายกฯกระห่ึมเทศบาลปkตตานี, 

๓) ปkตตานีระอุ! ปhายโผล0ท้ังเมือง ไม0เอาผูSว0าฯหมดอายุ และ ๔) เลขาฯสมช.เมืองไทย เกSาอ้ีปลอบใจ-

อะไหล0กองทัพ? 

๔) การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยWสิน: ๑) 'น้ำมันเถ่ือน' คืนชีพเปdดขายเกล่ือน เมืองสะเดา วอนจนท.รัฐจัดการ 

และ ๒) รายงานพิเศษ: อย0าใหSเร่ือง'ปoนหาย'มีความหมายแค0'โจรลักวัว' หรือเกSาอ้ี' เลขาฯ 

สมช.'เปpนแค0บำเหน็จคนอกหัก 

๕) การยกระดับคุณภาพชีวิต: การเพ่ิมข้ึนของอัตราการติดเช้ือ และจำนวนผูSเสียชีวิต จากการแพร0

ระบาดของโควิด ๑๙ 

๖) สิทธิมนุษยชน: ๓ เยาวชนปลดแอกยะลา เตรียมรับทราบขSอหาคดี 'คาร.ม็อบยะลา' เผย 

จนท.แกะรอยตามหลายคนถึงบSานหลังร0วมกิจกรรม  

          ประเด็นขFาวเชิงบวก ได*แกF 

๑) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ความพยายามในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี และมาตรการ

ช0วยเหลือทางเศรษฐกิจของภาครัฐ และภาคธุรกิจท่ีมีใหSกับธุรกิจท่ีไดSรับผลกระทบ 

๒) การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยWสิน: ๑) แม0ทัพภาคท่ี ๔ มอบส่ิงของอุปโภคบริโภค ใหSกับสมาชิกเครือข0าย 

วิทยุเคร่ืองแดง และ ๒) ทลายเห้ียนแกsงใหญ0ลอบขนพม0า ฟkนค0าหัวอ้ือ เปdดส้ินเสSนทางโยงใย 

๓) การยกระดับคุณภาพชีวิต: การปhองกันแพร0ระบาด การฉีดวัคซีน และการเยียวยาประชาชนผูSไดSรับ

ผลกระทบ 

๔) ยาเสพติด: การจับกุมผูSขนใบกระท0อม และยาไอซ. 
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          ประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนตFางประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* 

          ไม0มีรายงานข0าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตSในส่ือต0างประเทศ มีเพียงรายงานข0าวความคืบหนSาคดีการ

ลอบวางระเบิดในเมืองท0องเท่ียว ๒ แห0ง และจังหวัดอ่ืนๆรวม ๗ จังหวัดเม่ือปx ๒๕๕๙ เปpนเหตุใหSมีผูSเสียชีวิต ๔ คน 

บาดเจ็บอีกกว0า ๓๐ คน ต0อมามีการติดตามจับกุมผูSตSองสงสัย ๓ คน พ้ืนเพเปpนคน จ.ว.ป.น. ถูกตัดสินลงโทษไปแลSว 

๑ คน ศาลยกฟhอง ๑ คน และอยู0ระหว0างกระบวนการในช้ันศาลอีก ๑ คน รายงานโดย benarnews.org เม่ือวันท่ี 

๑๑ สิงหาคม  

          จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหSระดับการรับรูSเชิงบวก 

ท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๑.๖๒ ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๓๑ ก.ค. ๖๔-๖ ส.ค. ๖๔) เปpน ๐.๘๕ 

ในสัปดาห.น้ี 
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๒. ผลการวิเคราะหWสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธW ประจำวันท่ี ๗ – ๑๓ ส.ค. ๖๔ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นขFาวเชิงบวก และประเด็นขFาวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๗ - ๑๓ ส.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก (เสSนทึบสีเขียว) ๑๐๔ ข0าว จากท่ีมี ๑๑๙ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๓๑ 

ก.ค. ๖๔ - ๖ ส.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี (เสSนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนSมฯ ค0อนขSางคงท่ี 

ในส0วนของข0าวเชิงลบ ท่ีเก่ียวขSองกับ จชต. (เสSนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๖๖ ข0าว จากท่ีมี ๔๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว 

(๓๑ ก.ค. ๖๔ - ๖ ส.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี (เสSนปะสีแดง) มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึน 
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๒.๒ คFาสัดสFวนระหวFางขFาวเชิงบวก และขFาวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน 

ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

วัน/เดือน/ปc จำนวนขFาวเชิงบวก (1) จำนวนขFาวเชิงลบ (2) คFาสัดสFวน (3)=(1)/(2) 

2021-07-31 12 7 1.71 

2021-08-01 8 4 2 

2021-08-02 28 7 4 

2021-08-03 15 3 5 

2021-08-04 24 13 1.85 

2021-08-05 17 6 2.83 

2021-08-06 15 3 5 

 17 6.14 2.77 

2021-08-07 11 8 1.38 

2021-08-08 16 7 2.29 

2021-08-09 14 12 1.17 

2021-08-10 18 10 1.8 

2021-08-11 16 2 8 

2021-08-12 18 16 1.13 

2021-08-13 11 11 1 

 14.86 9.43 1.58 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพFงเล็ง ในชFวงวันท่ี ๗ – ๑๓ ส.ค. ๖๔ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๗ - ๑๓ ส.ค. ๖๔ ข0าวเชิงบวก มีความถ่ีเพ่ิมข้ึน รSอยละ ๐ (๐ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๓๑ ก.ค. ๖๔ - ๖ 

ส.ค. ๖๔) ๐ ข0าวในสัปดาห.น้ี) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี (เสSนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึน 

ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขSองกับ จชต. มีความถ่ี เพ่ิมข้ึน รSอยละ ๐ (๐ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๓๑ ก.ค. ๖๔ - ๖ 

ส.ค. ๖๔) ๐ ข0าวในสัปดาห.น้ี) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี (เสSนปะสีแดง) มีแนวโนSมฯ ลดลง ไม0มีข0าวเชิงลบ 

ในสัปดาห.น้ี  ไม0มีข0าวเชิงบวก ในสัปดาห.น้ี  ไม0มีท้ังข0าวเชิงบวก และข0าวเชิงลบ ในสัปดาห.น้ี 
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๗ - ๑๓ ส.ค. ๖๔ ข0าวในประเด็นเหตุรSายรายวัน มีความถ่ีลดลง รSอยละ ๐ (๒๔ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลSว 

(๓๑ ก.ค. ๖๔ - ๖ ส.ค. ๖๔) ๒๔ ข0าวในสัปดาห.น้ี) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ลดลง 

ภาพข0าวในประเด็นเหตุรSายรายวัน ไดSแก0 ภาพข0าวในประเด็นเหตุรSายรายวัน ไดSแก0 ๑) โหด! 

กราดยิงผูSบริหารโรงเรียนตาดีกาดับต0อหนSาญาติ, ๒) ตามซ้ำจนดับคาท่ี! โจรแต0งคลSายหญิงใชS M16 

บุกยิงโฆษกโครงการพาคนกลับบSาน, ๓) เหิมเกริม!โจรใตSลอบกัด กดบ้ึมมุ0งสังหารชุดลาดตระเวนท่ีรือเสาะ, ๔) 

เมียกรีดรSองแทบขาดใจ ประคองผัวขาขาด เลือดทะลัก พลาดเหยียบกับระเบิดโจรใตS, ๕) คนรSายซุ0มยิง ชรบ.ยะหา 

กระสุนทะลุมSามเจ็บสาหัส, ๖) 'โจรใตS' ลอบกัด วางระเบิดดัก 'สังหาร' ทหาร-ตำรวจ หน0วยปฎิบัติการพิเศษ 

(ชมภาพ), ๗) กดบ้ึมถังแกsส 25 กิโลฯ โจมตี “ชป.ไตรมิตร” จนท.รอดหวุดหวิด, ๘) อส.ท่ีนราฯเหยียบบ้ึมขาขาด 

และ ๙) บุกยิงโฆษกโครงการพาคนกลับบSาน 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๗ - ๑๓ ส.ค. ๖๔ ข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. มีความถ่ีลดลง รSอยละ ๐ (๑ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๓๑ ก.ค. ๖๔ - ๖ ส.ค. ๖๔) ๐ ข0าวในสัปดาห.น้ี) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ 

เพ่ิมข้ึน ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีความถีเพ่ิมข้ึน รSอยละ ๑๕๐ (๖ ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๓๑ ก.ค. ๖๔ - ๖ ส.ค. ๖๔) ๑๕ 

ข0าวในสัปดาห.น้ี) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ค0อนขSางคงท่ี ไม0มีข0าวเชิงบวก ในสัปดาห.น้ี 

ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0 ๑) 'วันนอร.' เปdดบSานถกลูกพรรคประชาชาตินัดพิเศษ ขอสมาชิกทำหนSาท่ีฝgายคSาน 

อย0างเต็มท่ี, ๒) ม็อบเยาวชนชูปhายแห0รอบเมือง ล่ันไล0นายกฯกระห่ึมเทศบาลปkตตานี, ๓) ปkตตานีระอุ! 

ปhายโผล0ท้ังเมือง ไม0เอาผูSว0าฯหมดอายุ และ ๔) เลขาฯ สมช.เมืองไทย เกSาอ้ีปลอบใจ-อะไหล0กองทัพ? 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยWสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๗ - ๑๓ ส.ค. ๖๔ ข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน มีความถ่ีลดลง รSอยละ ๗๔ (๒๗ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๓๑ ก.ค. ๖๔ - ๖ ส.ค. ๖๔) ๗ ข0าว ในสัปดาห.น้ี) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ  

ลดลง  ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีความถ่ีเพ่ิมข้ึน รSอยละ ๒๕๐ (๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๓๑ ก.ค. ๖๔ - ๖ ส.ค. ๖๔) ๗ 

ข0าว ในสัปดาห.น้ี) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึน ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) คอลัมน. 

เลียบค0ายกองทัพ, ๒) แม0ทัพภาคท่ี 4 มอบส่ิงของอุปโภคบริโภคใหSกับสมาชิกเครือข0ายวิทยุเคร่ืองแดง, ๓) 

ทลายเห้ียนแกsงใหญ0ลอบขนพม0า ฟkนค0าหัวอ้ือ เปdดส้ินเสSนทางโยงใย, ๔) พระราชทานเพลิงศพ อส.ทพ.เกียรติขจร 

เสียชีวิตจากเหตุคนรSายโจมตีฐานปฏิบัติการ จ.นราธิวาส, ๕) กำลัง4หน0วยบุกจับบ0อนกัดปลาริมร้ัวชายแดนไทย-

มาเลเซีย และ ๖) คอลัมน. ตีโฉมฉวย: เสียมวลชน ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0 ๑) 'น้ำมันเถ่ือน' คืนชีพเปdดขายเกล่ือน 

เมืองสะเดา วอนจนท.รัฐจัดการ และ ๒) รายงานพิเศษ: อย0าใหSเร่ือง'ปoนหาย'มีความหมายแค0'โจรลักวัว' หรือเกSาอ้ี' 

เลขาฯ สมช.'เปpนแค0บำเหน็จคนอกหัก 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๗ - ๑๓ ส.ค. ๖๔ ข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถ่ีเพ่ิมข้ึน รSอยละ ๘๔ (๑๓ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๓๑ ก.ค. ๖๔ - ๖ ส.ค. ๖๔) ๒๔ ข0าวใน สัปดาห.น้ี ) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ 

ลดลง ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถ่ีลดลง รSอยละ ๐ (๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๓๑ ก.ค. 

๖๔ - ๖ ส.ค. ๖๔) ๓ ข0าวในสัปดาห.น้ี ) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึน ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) 

คอลัมน. คมคิดฅนเขียน: เดินหนSา 'โครงการจะนะ', ๒) ดันของดี4จ.ใตSใชSเอฟทีเอเร0งบุกส0งออกเมืองมุสลิม, ๓) 

ปdดทองดันจ.ใตSปลูกสมุนไพร, ๔) คอลัมน. จับกระแสภูมิภาค: ชาวยะลาไม0ท้ิงกัน, ๕) 

จ้ีตรวจสอบโจรขโมยรังนกอีแอ0น, ๖) 'แพ็คเกจเยียวยา'ดันศก.หมุนเวียน 5.8 หม่ืนลSาน 

เตรียมเช่ือมฟูhดเดลิเวอร่ีใชS'คนละคร่ึง'ไดS, ๗) เปdดว่ิงแลSว!! ถนนชายแดนใตS 2.5 กม. หนุนเดินทาง อ.เบตง, ๘) 

ย่ืนก0อนไดSก0อน 'สสว.' ผนึก 'SME D Bank' ปล0อยกูSเอสเอ็มอีท0องเท่ียว รSานอาหาร ดบ.1% ดีเดย. 11 ส.ค.น้ี, ๙) 

คอลัมน. Launch รSอนจากแบงก.: พักหน้ีพ้ืนท่ีสีแดงเขSม 29 จังหวัด และ ๑๐) 

ททท.หนุนชุมชนท0องเท่ียวไทยชวนช็อปผลิตภัณฑ.ดีจาก 60 ชุมชนตSนแบบ ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0 

โควิดยืดเย้ือห0วงกระทบลงทุนภาคใตS  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๗ - ๑๓ ส.ค. ๖๔ ข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด มีความถ่ีเพ่ิมข้ึน รSอยละ ๑๖ (๖ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๓๑ ก.ค. ๖๔ - ๖ ส.ค. ๖๔) ๗ ข0าวใน สัปดาห.น้ี ) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ 

ลดลง ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด มีความถ่ีลดลง รSอยละ ๐ (๐ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๓๑ ก.ค. ๖๔ 

- ๖ ส.ค. ๖๔) ๐ ข0าวในสัปดาห.น้ี ) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึน ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) 

2ผัวเมียจนมุมขนใบกระท0อม, ๒) เพ่ิงไดSประกัน-ลักลอบคSาไอซ.อีก, ๓) ตำรวจเบตงจับสองผัวเมียไม0หลาบจำ 

ขายยาไอซ.เปpนอาชีพ, ๔) ตชด.เบตงรวบหนุ0มคSายาไอซ.ขายกลุ0มวันรุ0นในชุมชน สารภาพเคยโดนจับ, ๕) 

สองผัวเมียลอบคSาใบกระท0อมซ่ิงหนีสุดชีวิต ถูกโปลิศไล0ล0ายิงยางรถไปไม0รอด และ ๖) 

ไล0ล0าผัวเมียขนใบกระท0อมขSามอำเภอเมียขับนำผัวขับตามแหกวงลSอมตSองยิงลSอ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในสัปดาห.น้ี 

 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช0วงวันท่ี ๗ – ๑๓ ส.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ไดSแก0 3 เยาวชนปลดแอกยะลา 

เตรียมรับทราบขSอหาคดี 'คาร.ม็อบยะลา' เผย จนท.แกะรอยตามหลายคนถึงบSานหลังร0วมกิจกรรม  

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช0วงวันท่ี ๗ – ๑๓ ส.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

             ในช0วงวันท่ี ๗ – ๑๓ ส.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกSไขปkญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช0วงวันท่ี ๗ – ๑๓ ส.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชSกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีสFงผลกระทบตFอการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบตFอการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีสFงผลกระทบตFอการรับรู* 

           ประเด็นข*าวเชิงลบ 
 

 
๑. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี คอลัมน. เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: โจรยะลาแสบฉกมือถือ  

๒. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) 'บ.ก0อสรSางระบบไฟฟhาปkตตานี'ขSองใจ'กฟภ.'แจSงใหSบริษัทเปpนผูSท้ิงงาน, ๒) 

โควิดยืดเย้ือห0วงกระทบลงทุนภาคใตS  และ  ๓) ทช.สรSางเสร็จถนนใหม02เลนแล0นฉิว!เท่ียว'น้ำตกหินขาว'  

๓. เหตุร*ายรายวัน ๑) โหด! กราดยิงผูSบริหารโรงเรียนตาดีกาดับต0อหนSาญาติ, ๒) ปkตตานีระอุ! 

โจรใตSบุกสังหารโหดครูสอนศาสนา โฆษกโครงการพาคนกลับบSาน, ๓) คนรSายซุ0มยิง ชรบ.พ้ืนท่ี อ.ยะหา จ.ยะลา 

เจ็บสาหัส, ๔) อส.ปาดีและเมียพลาดเหยียบกับระเบิดขาขาด, ๕) โหดเห้ียม! คนรSายกราดยิงชาวบSานปkตตานี 

เสียชีวิตต0อหนSาครอบครัว, ๖) ตามซ้ำจนดับคาท่ี! โจรแต0งคลSายหญิงใชS M16 บุกยิงโฆษกโครงการพาคนกลับบSาน, 

๗) เหิมเกริม!โจรใตSลอบกัด กดบ้ึมมุ0งสังหารชุดลาดตระเวนท่ีรือเสาะ, ๘) โจรใตSรัวเอ็ม-16 ฆ0าครูสอนศาสนา 

วางบ้ึมตร.-ทหาร, ๙) เมียกรีดรSองแทบขาดใจ ประคองผัวขาขาด เลือดทะลัก พลาดเหยียบกับระเบิดโจรใตS, ๑๐) 

คนรSายซุ0มยิง ชรบ.ยะหา กระสุนทะลุมSามเจ็บสาหัส, ๑๑) ซุ0มยิงชรบ.ยะหาเจ็บ อส.สุไหงปาดีพลาด 

เหยียบบ้ึมเทSาขาด, ๑๒) 'โจรใตS' ลอบกัด วางระเบิดดัก 'สังหาร' ทหาร-ตำรวจ หน0วยปฎิบัติการพิเศษ (ชมภาพ), 
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๑๓) กดบ้ึมถังแกsส 25 กิโลฯ โจมตี “ชป.ไตรมิตร” จนท.รอดหวุดหวิด, ๑๔) เอ็ม16ถล0ม ยิงดับอุสตาซ, ๑๕) 

อส.ท่ีนราฯเหยียบบ้ึมขาขาด, ๑๖) อส.ท่ีนราฯเหยียบบ้ึมขาขาด, ๑๗) คอลัมน. ข0าวส้ัน: คนรSายปgวนยะลาดักยิง 

ชรบ.หวิดดับ, ๑๘) บุกยิงโฆษกโครงการพาคนกลับบSาน, ๑๙) อส.ปาดีเหยียบกับระเบิดเจ็บสาหัส, ๒๐) 

อส.ปาดีเหยียบกับระเบิดเจ็บสาหัส, ๒๑) โจรใตSวางบ้ึมจนท.ปgวนนราธิวาส, ๒๒) วางบ้ึม, ๒๓) 

อส.เหยียบบ้ึมขาขาด-ดักยิงชรบ.  และ  ๒๔) โจรใตSอำมหิตวางกับดักขาขาด  

๔. การเมือง ๑) 'วันนอร.' เปdดบSานถกลูกพรรคประชาชาตินัดพิเศษ ขอสมาชิกทำหนSาท่ีฝgายคSานอย0างเต็มท่ี, ๒) 

ม็อบเยาวชนชูปhายแห0รอบเมือง ล่ันไล0นายกฯกระห่ึมเทศบาลปkตตานี, ๓) คนยะลาร0วมคาร.ม็อบ 

เคล่ือนขบวนท่ัวเมือง บีบแตร ชูปhายไล0 'นายกฯ', ๔) ปkตตานีระอุ! ปhายโผล0ท้ังเมือง ไม0เอาผูSว0าฯหมดอายุ, ๕) 

คอลัมน. ข0าวปนคน คนปนข0าว, ๖) ควันหลง! 'จิรายุ' ฟhองกลับ 'อ.กรมบาดาล' แจSงเท็จพ0วง 157 ท่ีปkตตานี 

ช้ีจำเปpนตSองปกปhองฝgายนิติบัญญัติ, ๗) ผุดปhายผSาท่ัวปkตตานีไม0เอา 'ผูSว0าปxเดียว' 

ช้ีเด๋ียวก็เกษียณแลSวจะไปพัฒนาอะไร, ๘) เลขาฯสมช.เมืองไทย เกSาอ้ีปลอบใจ-อะไหล0กองทัพ?, ๙) ยิงแกsส-

กระสุนยางสกัดม็อบเดือด, ๑๐) คอลัมน. คันปากอยากเล0า: เตรียมสูSคดี, ๑๑) ภาพข0าว: 

ปhายไวนิลขSอความไม0พอใจการแต0งต้ังผูSว0าราชการจังหวัดปkตตานีรอบล0าสุด, ๑๒) ม็อบแกง2หมSอมุ0งบSาน'ตู0' 

ยิง'แกsส-กระสุนยาง'สกัด, ๑๓) ชาวปkตตานีพSอผิดหวังผูSว0าฯปxเดียว, ๑๔) คอลัมน.: บทความพิเศษ: 

กระแสไม0รับผูSว0าฯ ปkตตานีคนใหม0: ปkญหาและทางออก  และ  ๑๕) ปkตตานีข้ึนปhายตSานผูSว0าฯรอเกษียณ  

๕. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยWสิน ๑) 'น้ำมันเถ่ือน' คืนชีพเปdดขายเกล่ือนเมืองสะเดา 

วอนจนท.รัฐจัดการ, ๒) 'น้ำมันเถ่ือน' คืนชีพ เปdดขายเกล่ือนเมืองสะเดา, ๓) รอบร้ัวเมืองใตS : 12 สิงหาคม 2564, 

๔) 'น้ำมันเถ่ือน' คืนชีพเปdดขายเกล่ือนเมืองสะเดา จ.สงขลา, ๕) รายงานพิเศษ: 

อย0าใหSเร่ือง'ปoนหาย'มีความหมายแค0'โจรลักวัว' หรือเกSาอ้ี'เลขาฯสมช.'เปpนแค0บำเหน็จคนอกหัก, ๖) คอลัมน. 

กากีกะสีเขียว  และ  ๗) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: ขายน้ำมันเถ่ือนเกล่ือน  

๖. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) หมดใจ 'ไฟเซอร.หายไปไหน' ทำไมตSองจับฉลาก ยังด0านหนSาไม0พอหรอ, ๒) 

ยอดนักสูSซิงเก้ิลมัม! แม0คนเดียว เล้ียงลูกหกคน โชครSายติดโควิด, ๓) 

ปาร.ต้ีวันเกิดริมทะเลจะนะพบติดโควิดแลSว5คน, ๔) ไม0มีเคร่ืองก้ัน! อส.ทพ.หนุ0มขับเก งขSามรางรถไฟชนเสียชีวิต, 

๕) ปkตตานีฉุดไม0อยู0 พุ0งอีก 219 ดับ 4 ราย ผูSสูงอายุแห0ฉีดวัคซีนแบบไดร.ฟทรูมากข้ึน, ๖) ปkตตานี ฉุดไม0อยู0! พุ0งอีก 

219 ดับ 4 ราย, ๗) ปkตตานีติดเช้ือพุ0ง 225 ราย เสียชีวิต 4 รายกรรมการอิสลามเร0งเยียวยาคนมุสลิมและพุทธ, ๘) 

นักโทษกลุ0มเส่ียง เรือนจำอำเภอเบตง ฉีดวัคซีนพระราชทาน 'ซิโนฟาร.ม' วันแรก, ๙) 

อุทาหรณ.เปล่ียนถังแกsสไม0ดีไฟลุกพ่ึบ รSานอาหารหวิดไหมSวอด, ๑๐) ด0านหนSาน้ำตาร0วง อยากฉีด 

'ไฟเซอร.'ตSองจับฉลาก สุดพีค 6 คน ตSองอดไปต0อ, ๑๑) กรงปdนังเปdดแคมเปญ "ฉีดวัคซีนไดSขSาวสาร-ปลากระป¢อง", 

๑๒) “วันแม0ขอแค0ขSาวกับยาใหSลูก...” น้ำตาของแม0พ0ายโควิดตSองตSมขSาวกับเกลือใหSลูกกิน, ๑๓) สาวนราฯทSอง 6 

เดือน ฉีดวัคซีน-ลูกดับในครรภ. ยังไรSคำตอบ, ๑๔) ส่ังสอบอาหารเปpนพิษใน รพ.สนาม - สงขลาติดเช้ือวันเดียว 

365 ราย  และ  ๑๕) ตจว.ติดเช้ือพุ0ง'กุโบร.'ตSองถมเพ่ิม  

๗. สิทธิมนุษยชน 3 เยาวชนปลดแอกยะลา เตรียมรับทราบขSอหาคดี 'คาร.ม็อบยะลา' เผย 
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จนท.แกะรอยตามหลายคนถึงบSานหลังร0วมกิจกรรม  
 

       ประเด็นเชิงบวก 
 
 

 
๑. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทW ๑) เดล่ี...เมาท.  และ  ๒) สนง.ประชาสัมพันธ. จ.นราธิวาส จับมือ 

ทม.นราธิวาสจัดกิจกรรม 'ส่ือสรSางสรรค.เล0าเร่ืองดีๆท่ีบSานฉัน',  

๒. กีฬา ๑) เล่ือนปk£นทัวร.ออฟไทยแลนด.อีกรอบ  และ  ๒) สองลSอทัวร.ออฟฯ โยกแข0งเดือน ธ.ค.,  

๓. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) เปdดแผนบริหารจัดการผลไมS, ๒) เปdดแผนบริหารจัดการผลไมS, ๓) คอลัมน. 

คมคิดฅนเขียน: เดินหนSา 'โครงการจะนะ', ๔) คอลัมน. คมคิดฅนเขียน: เดินหนSา 'โครงการจะนะ', ๕) 

ดันของดี4จ.ใตSใชSเอฟทีเอเร0งบุกส0งออกเมืองมุสลิม, ๖) ปdดทองดันจ.ใตSปลูกสมุนไพร, ๗) ภาพข0าว: คอลัมน. Biz 

Movement: ช0วยเกษตรกร, ๘) คอลัมน. จับกระแสภูมิภาค: ชาวยะลาไม0ท้ิงกัน, ๙) 

จ้ีตรวจสอบโจรขโมยรังนกอีแอ0น, ๑๐) หนุนเกษตรแดนใตSใชSFTAตีกลุ0มฮาลาล๑๑) คอลัมน. มองเมือง: 

ททท.หนุนชุมชนท0องเท่ียวไทย ชวนช็อปผลิตภัณฑ.ดีจาก 60 ชุมชนตSนแบบ, ๑๒) 

'แพ็คเกจเยียวยา'ดันศก.หมุนเวียน 5.8 หม่ืนลSาน เตรียมเช่ือมฟูhดเดลิเวอร่ีใชS'คนละคร่ึง'ไดS, ๑๓) สสว.จับมือSME 

D Bank อัดฉีดกลุ0มธุรกิจท0องเท่ียวรSานอาหาร, ๑๔) ททท.เร0งเคร่ืองดัน'ทักษะการตลาดดิจิทัลยุคใหม0' 

จัดแข0งขันชิงเงินรางวัลมูลค0ารวมกว0า 1 แสน, ๑๕) เปdดว่ิงแลSว!! ถนนชายแดนใตS 2.5 กม. หนุนเดินทาง อ.เบตง, 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

14 

๑๖) พาณิชย.ระดมกูรูช้ีช0องส0งออกตลาดอาเซียน, ๑๗) ลุยเกษตร สุดเขตไทย : 

ช0วยพยุงราคาผลไมSสุดดSามขวานไทย ต0อลมหายใจพ่ีนSอง3จังหวัดชายแดนใตS, ๑๘) ประมูล'โรงไฟฟhาชุมชน'คึก 

บจ.แห0ย่ืนหวังปkนแหล0งรายไดSม่ันคง, ๑๙) อร0อยคุSม! 'ตะวันนา แซ0ปนัวส.' สูSไม0ทSอฝgาวิกฤตโควิด19, ๒๐) 

ย่ืนก0อนไดSก0อน 'สสว.' ผนึก 'SME D Bank' ปล0อยกูSเอสเอ็มอีท0องเท่ียว รSานอาหาร ดบ.1% ดีเดย. 11 ส.ค.น้ี, ๒๑) 

คอลัมน. Launch รSอนจากแบงก.: พักหน้ีพ้ืนท่ีสีแดงเขSม 29 จังหวัด, ๒๒) ลำไยคริสตัลสีม0วงจัมโบS เปdดจองเพียง 4 

วัน หมดเกล้ียง, ๒๓) 'สินิตย.' นำทัพกูรูเสริมแกร0ง 'เกษตรกร-ผูSประกอบการชายแดนใตS' หนุนสินคSาดาวเด0นใชS 

FTA ส0งออกตลาดอาเซียน-ตลาดฮาลาล  และ  ๒๔) ททท.หนุนชุมชนท0องเท่ียวไทยชวนช็อปผลิตภัณฑ.ดีจาก 60 

ชุมชนตSนแบบ,  

๔. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลัมน. จับกระแส: ทำส่ิงใด ไดSส่ิงน้ัน, ๒) มหาเถรฯต้ัง 'เจSาคุณพล' 

เปpนเลขานุการศ.ต.ภ.  และ  ๓) พสกนิกรท่ัวไทยทำความดี ถวายสมเด็จพระพันปxหลวง,  

๕. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยWสิน ๑) คอลัมน. เลียบค0ายกองทัพ, ๒) ภาพข0าว: คอลัมน. 

เลียบค0ายกองทัพ: พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ.๓) แม0ทัพภาคท่ี 4 

มอบส่ิงของอุปโภคบริโภคใหSกับสมาชิกเครือข0ายวิทยุเคร่ืองแดง, ๔) ทลายเห้ียนแกsงใหญ0ลอบขนพม0า ฟkนค0าหัวอ้ือ 

เปdดส้ินเสSนทางโยงใย, ๕) พระราชทานเพลิงศพ อส.ทพ.เกียรติขจร เสียชีวิตจากเหตุคนรSายโจมตีฐานปฏิบัติการ 

จ.นราธิวาส, ๖) กำลัง4หน0วยบุกจับบ0อนกัดปลาริมร้ัวชายแดนไทย-มาเลเซีย  และ  ๗) คอลัมน. ตีโฉมฉวย: 

เสียมวลชน,  

๖. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) พระราชทานคำขวัญ วันแม0ปx64, ๒) 

ศอ.บต.ใหSความรูSปชช.เก่ียวกับโควิดพรSอมแกSปkญหาความเดือดรSอนทุกกลุ0ม, ๓) ส0งฟรี, ๔) ภาพข0าว: ติดตาม, ๕) 

18 ปx ไฮโซปาร.ต้ี ลดเส่ียงสูSโควิด-19 ชวนคนดังซ้ือเคร่ือง PAPR ใหSทีมแพทย., ๖) 'สธ.-

ศธ.'ห0วงใยคนในสถาบันปอเนาะ, ๗) 'สธ.-ศธ.'ห0วงใยคนในสถาบันปอเนาะ, ๘) ด0านหนSาไดSไฟเซอร.ทุกคน 

เดลตSายึดท่ัวปท., ๙) ยะลาทยอยเลิกหมู0บSานเส่ียง - นราฯปgวยโควิดดับวันเดียว 6 ราย, ๑๐) เช็กท่ีน่ี 

โรงพยาบาลฉีดวัคซีน'ซิโนฟาร.ม' ท้ังใน กทม.และ ต0างจังหวัด, ๑๑) จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนวันแม0 - เรือนจำเบตงรับ 

“ซิโนฟาร.ม” พระราชทาน, ๑๒) 'ชมรมแพทย.ชนบท' ถอดบทเรียนกูSภัย' โควิด-19' ใน กทม.'รัฐเหน่ือยแค0ไหนไม0รูS 

แต0เราเหน่ือยมาก', ๑๓) เร0งกระจาย'ชุดตรวจโควิด' ATK 1.1 ลSานชุด จากสวิสฯลงพ้ืนท่ีสีแดงเขSม, ๑๔) ภาพข0าว: 

คิวยาว, ๑๕) ภาพข0าว: ฉีดถึงบSาน, ๑๖) ย0านดาโอsะ พันธุ.ไมSหายากของไทย ท่ีคSนพบเปpนพืชชนิดใหม0ของโลก, 

๑๗) โอนแลSวกว0า 6 พันลSาน 'นายกฯ' พอใจภาพรวม เยียวยาผูSประกันตนมาตรา 33, ๑๘) คุณยายตSองรอด 

หญิงชรา 86 ปx ติด'โควิด-19' แพทย.ชนบท เร0งช0วยเหลือ ล0าสุดไดSเตียงแลSว, ๑๙) 

ลงพ้ืนท่ีเย่ียมครอบครัวสาวทSองฉีดวัคซีนลูกดับ เร0งทำคลอดส0งตรวจหาสาเหตุ, ๒๐) รพ.สนามแน0น ลุยทำ home 

isolation - เบตงดัน"ธารน้ำทิพย."รับวัคซีน 70%, ๒๑) นราฯจัด'ปลูกปgาในใจ ถวายเปpนพระราชกุศล', ๒๒) โล0งใจ 

'2ขวบ' ติดโควิดสู0อSอมกอดแม0 รักษาตัวท้ังคู0 โชคดีปอดไม0ติดเช้ือ, ๒๓) นศ.สาว สุดทน! 

โดนกsอบรูปไปโพสต.ขายบริการ ถึงขนาดใหSเบอร.โทรฯถูกตSอง, ๒๔) ครบรอบ 18 ปx ไฮโซปาร.ต้ี ชวนคนดังทำดี 

ร0วมซ้ือเคร่ือง PAPR ใหSทีมแพทย. ลดเส่ียงสูSโควิด-19, ๒๕) รัฐเยียวยาโควิดต0อเน่ือง 
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ต.ค.น้ีคลังเช่ือมระบบเดลิเวอร่ี, ๒๖) รพ.เบตง เร0งฉีดวัคซีนโควิด สรSางภูมิคุSมกันหมู0ชาวบSาน, ๒๗) น0ารักมาก! 

แฟนคลับ 'เป²ก' ฉลองวันเกิดใหSสุดอลังการดSาน 'ม้ินต.'เดินหนSาทำบุญแจกอาหาร๒๘) 

คลิกเดียวรูS!เปdดรายช่ือรพ.ท่ัวประเทศ ร0วมฉีด 'ซิโนฟาร.ม' บุคคลธรรมดา, ๒๙) สธ.ส0งไฟเซอร.ลอต 2 

ใหSบุคลากรด0านหนSาเพ่ิม 2.44 แสนโดsส, ๓๐) ย้ำอีกรอบ!พรุ0งน้ี'ราชวิทยาลัยฯ' เปdดจองซิโนฟาร.ม 

สำหรับปชช.รอบ 3 อีก 1 แสนคน, ๓๑) นราฯจัดกิจกรรมส่ือสรSางสรรค., ๓๒) 

ฉีดวัคซีนพระราชทาน'ซิโนฟาร.ม'วันแรก ใหSนักโทษกลุ0มเส่ียงเรือนจำเบตง, ๓๓) เจ ง! 

คนหาปลาหลายจังหวัดภาคใตS-ประจวบฯ ช0วยหาวัตถุดิบส0ง รพ.สนาม-ครัวกลาง, ๓๔) ชาวประมง-

นักตกปลาหลายจังหวัดภาคใตS-ประจวบฯร0วมหาปลาช0วย'รพ.สนาม-ครัวกลาง', ๓๕) 

ศูนย.ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ, ๓๖) ญาติโล0งใจรพ.รับเด็ก 2 

ขวบติดโควิดแลSว โชคดีเช้ือไม0ลงปอด เด็กอยู0ในออมกอดแม0รักษาตัว, ๓๗) จิตอาสาคลายทุกข.ชายแดนใตS 

พานักศึกษาแจSงจับมือดีขโมยรูปแอบอSางขายบริการทางเพศ, ๓๘) ผูSว0าฯนราธิวาส 

มอบบSานโครงการซ0อมแซมบSานใหSผูSยากไรSและดSอยโอกาส, ๓๙) ศูนย.ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจSาสิริกิต์ิฯ, ๔๐) 

คอลัมน. คนชนข0าว/สัปดาห.จร: ยันด0านหนSาปkตตานีไดSฉีดไฟเซอร.ครบทุกคน, ๔๑) ผูSว0าฯนราธิวาส 

มอบปhายประกาศและธงสีฟhา 'หมู0บSาน/ชุมชน สีฟhา' ใหSแก0หมู0บSาน/ชุมชน ท่ีไม0มีผูSติดโควิด ในพ้ืนท่ีตากใบ, ๔๒) 

ทัพฟhานำ ซี130 บินส0งเวชภัณฑ.ทางการแพทย. แก0จังหวัดปkตตานีและชายแดนใตS, ๔๓) รมว.เฮSง 

กระตุSนเตือนนายจSางรีบย่ืนขอรับเงินเยียวยาผ0าน e-service เว็บไซต. สปส., ๔๔) 

นราธิวาสลุยสอบคัดเลือกพนักงานเฉพาะกิจตามนโยบายรัฐบาลสังกัดกระทรวงมหาดไทย, ๔๕) อีกมิติ 

อัตตัรกียะห. จัดเสวนาออนไลน.ใหSความรูS เร่ืองโควิด 19 กระตุSนการฉีดวัคซีนแก0ชุมชน, ๔๖) สท.สามสหาย 

ทีมเพ่ือน และส่ือเพ่ือสันติ จชต. นำเงาะ 4.5 ตัน ปkนน้ำใจ แจกผูSไดSรับผลกระทบโควิด 19, ๔๗) 

แรงงานอิสระในพ้ืนท่ี 13 จังหวัดท่ีสมัคร ม.40 รีบจ0ายเงินสมทบงวดแรกรับสิทธิเยียวยา 5 พันบาท, ๔๘) 

คพ.รายงานคุณภาพน้ำแหล0งน้ำสำคัญอยู0ในเกณฑ.ดี ลำตะคองล0างเส่ือมโทรมสุด, ๔๙) รพ.ปkตตานี 

เคลียร.ปมจับฉลากฉีด 'ไฟเซอร.' ยันด0านหนSาไดSฉีดทุกคน, ๕๐) ผูSบริหารโรงเรียนอัตตัรฯ 

มอบถุงห0วงใยใหSปชช.สูSวิกฤติโควิด-19, ๕๑) รองผูSว0าฯปkตตานีแจงกรณีมีคนต0างจังหวัดมาฉีดวัคซีนในพ้ืนท่ี, ๕๒) 

ศูนย.ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริจัดกิจกรรม'ปลูกปgาในใจ ถวายเปpนพระราชกุศล', ๕๓) 

สคร.12 สงขลา เนSนย้ำ ปชช. ภาคใตSตอนล0าง ทำความรูSจักโรคเมลิออยโดสิส เส่ียงอันตรายต0อชีวิต, ๕๔) สพร.23 

ปkตตานี เขSาตรวจความพรSอมการย่ืนขออนุญาติเปpนผูSดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝxมือแรงงาน 

วิทยาลัยการอาชีพปkตตานี  และ  ๕๕) ไฮโซปาร.ต้ี ฉลอง 18 ปx ร0วมสูSภัยโควิด 

ชวนสมทบทุนซ้ือชุดปhองกันใหSทีมแพทย.,  

๗. ยาเสพติด ๑) 2ผัวเมียจนมุมขนใบกระท0อม, ๒) เพ่ิงไดSประกัน-ลักลอบคSาไอซ.อีก, ๓) 

ตำรวจเบตงจับสองผัวเมียไม0หลาบจำ ขายยาไอซ.เปpนอาชีพ, ๔) 

ตชด.เบตงรวบหนุ0มคSายาไอซ.ขายกลุ0มวันรุ0นในชุมชน สารภาพเคยโดนจับ, ๕) 

สองผัวเมียลอบคSาใบกระท0อมซ่ิงหนีสุดชีวิต ถูกโปลิศไล0ล0ายิงยางรถไปไม0รอด, ๖) ตชด.ไล0จับ! 
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ผัวเมียขนกระท0อมขSามอำเภอ เมียขับนำเปdดทาง-ผัวขับตามแหกวงลSอม  และ  ๗) 

ไล0ล0าผัวเมียขนใบกระท0อมขSามอำเภอเมียขับนำผัวขับตามแหกวงลSอมตSองยิงลSอ,  

๘. การเยียวยา ผูSว0าฯนราธิวาส พรSอมคณะ รุดเย่ียมผูSไดSรับบาดเจ็บจากเหตุระเบิด  

๙. การศึกษา ๑) รร.อัตตัรกียะห. จ.นราฯ ผุดไอเดีย มอบอุปกรณ.หนุนการเรียนออนไลน., ๒) 'ตรีนุช'ยันหัวละ2พัน 

เยียวยานร.ท่ัวประเทศ ศธ.เร0งมือดำเนินการ  และ  ๓) สุดเจ ง !! รร.อัตตัรกียะห. 

สรSางโอกาสการเรียนรูSแก0นักเรียนและชุมชนเติมเต็มการศึกษาออนไลน.ในยุคโควิดระบาด,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบตFอการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ตFอสถานการณW จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหSระดับการรับรูSเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. 

จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๑.๖๒ ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๓๑ ก.ค. ๖๔ - ๖ ส.ค. ๖๔) เปpน ๐.๘๕ ในสัปดาห.น้ี 

ในมิติของแนวโนSม การรับรูSเชิงบวก มีแนวโนSมฯ ลดลง 

๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนตFางประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในชFวงวันท่ี ๗–๑๓ ส.ค. ๖๔ 

    ไม0มีรายงานข0าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตSในส่ือต0างประเทศ มีเพียงรายงานข0าวความคืบหนSาคดีการลอบ

วางระเบิดในเมืองท0องเท่ียว ๒ แห0ง และจังหวัดอ่ืนๆรวม ๗ จังหวัดเม่ือปx ๒๕๕๙ เปpนเหตุใหSมีผูSเสียชีวิต ๔ คน 

บาดเจ็บอีกกว0า ๓๐ คน ต0อมามีการติดตามจับกุมผูSตSองสงสัย ๓ คน พ้ืนเพเปpนคน จ.ว.ป.น. ถูกตัดสินลงโทษไปแลSว 

๑ คน ศาลยกฟhอง ๑ คน และอยู0ระหว0างกระบวนการในช้ันศาลอีก ๑ คน รายงานโดย benarnews.org เม่ือวันท่ี 

๑๑ สิงหาคม  

    นายสิทธิพงษ. จันทรวิโรจน. ประธานมูลนิธิศูนย.ทนายความมุสลิม ซ่ึงรับว0าความใหSกับลูกความท่ีเก่ียวพันกับ

การวางระเบิดและวางเพลิง ในระหว0างวันท่ี 10 ถึง 12 สิงหาคม 2559 กล0าวว0า การพิจารณาคดีล0าชSาลงเพราะมี

สถานการณ.ไวรัสโคโรนา ซ่ึงในหSวงเวลาน้ันไดSเกิดเหตุระเบิดมากกว0าสิบคร้ังในพ้ืนท่ีต0าง ๆ เช0น ภูเก็ต และหัวหิน 

อันเปpนท่ีต้ังของพระราชวังไกลกังวล 

    “ท่ีจริงคดีไม0ไดSล0าชSา แต0เน่ืองจากตSองเล่ือนเพราะโควิด ซ่ึงเปpนเหตุสุดวิสัยจริง ๆ โดยปกติแลSวคดีความม่ันคง 

ศาลยุติธรรมจะนัดพิจารณาคดีต0อเน่ืองชัดเจน” นายสิทธิพงษ. กล0าวกับเบนาร.นิวส.ในวันพุธน้ี 

    เจSาหนSาท่ีฝgายความม่ันคงระบุว0า ระเบิดท่ีใชSการก0อการน้ัน มีวัสดุ และลักษณะการประกอบเหมือนกับระเบิดท่ี

คนรSายใชSในสามจังหวัดชายแดนภาคใตS และทางฝgายเจSาหนSาท่ีไดSใชSภาพจากวงจรปdดระบุอัตลักษณ.ของคนรSาย จน

ทราบว0า ท้ังหมดเปpนคนในทSองท่ีสามจังหวัดชายแดนใตS 

     หลังจากเกิดเหตุไดSประมาณหน่ึงเดือน ไดSมีเหตุการณ.วางระเบิดหนSาโรงเรียนบSานตาบา อำเภอตากใบ จังหวัด

นราธิวาส โดยในคราวน้ัน แกนนำอาร.เคเค ซ่ึงเปpนเซลปฏิบัติการของขบวนการบีอาร.เอ็น ไดSกล0าวกับเบนาร.นิวส.ว0า 
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การวางระเบิดท่ีหนSาโรงเรียน รวมท้ังการโจมตีเปhาหมายในภาคใตSตอนบน เม่ือวันท่ี 10 ถึง 12 สิงหาคม เร่ือยมา 

เปpนฝxมือของกลุ0มบีอาร.เอ็น ท่ีตSองการแสดงความไม0พอใจต0อความไม0จริงใจของรัฐบาลไทยในการพูดคุยสันติสุข 

ในเวลาน้ัน คณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใตS ไดSเจรจากับมาราปาตานี ซ่ึงเปpนองค.กรร0มของ

ขบวนการก0อความไม0สงบต0าง ๆ เพ่ือหาทางยุติความไม0สงบ โดยปกติแกนนำระดับสูงของกลุ0มบีอาร.เอ็น ท่ีมี

สมาชิกหลบหนีไปอยู0ในมาเลเซีย ไม0ออกมาแสดงความรับผิดชอบ แต0ไดSเปdดการเจรจากับคณะพูดคุยฯ โดยตรงเม่ือ

ตSนปx 2564 น้ี 

    ทนายความสิทธิพงษ. ระบุว0า หลังจากถูกจับหลังเกิดเหตุไดSไม0นานใน พ.ศ. 2559 ท้ังสามรายถูกนำตัวข้ึนศาล

ทหาร ตามประกาศจากคำส่ังหัวหนSารักษาความสงบแห0งชาติ เก่ียวกับการกำหนดใหSคดีอยู0ในอำนาจของศาลทหาร 

ก0อนท่ีพลเอก ประยุทธ. จันทร.โอชา นายกรัฐมนตรี มีคำส่ังเปล่ียนแปลงในเดือนกรกฎาคม 2562 ใหSโอนคดีไปยัง

ศาลยุติธรรม   

    ทนายความสิทธิพงษ. กล0าวว0า นายมูฮัมหมัด มูฮิ ชาวจังหวัดปkตตานี รับสารภาพว0าเปpนผูSวางระเบิดในภูเก็ต ไดS

ถูกจำคุกและพSนโทษเรียบรSอยแลSว 

    ส0วน นายอับดุลกอเดร. สาแลsะ ท่ีถูกฟhองในขSอหาร0วมกันมีวัตถุระเบิดไวSในครอบครอง, ร0วมกันกระทำใหSเกิด

ระเบิด จนเปpนเหตุใหSเกิดอันตรายแก0ทรัพย. และร0วมกันวางเพลิงเผาทรัพย.น้ัน ศาลจังหวัดตรังไดSยกฟhองไปเม่ือ

เดือนพฤษภาคม ปxน้ี และคาดว0าทางฝgายอัยการจะยืนอุทธรณ.คำพิพากษาของศาลช้ันตSน 

ในวันพุธน้ี ภรรยาของนายอับดุลกอเดร. ซ่ึงขอสงวนนามเพ่ือความเปpนส0วนตัว กล0าวกับเบนาร.นิวส.ว0า สามีของตน

ตSองต0อสูSคดีดSวยความยากลำบาก 

     “เราไดSต0อสูSคดีอย0างเต็มท่ี ไดSนำหลักฐานเท0าท่ีมีมายืนยันความบริสุทธ์ิ สุดทSายศาล (ทหาร) ก็ยังส่ังฟhอง... ตอน

แรกเขาจะไม0รับหลักฐานเพ่ิม แต0ต0อมาใหSเราย่ืนไป แลSวไม0รูSว0าเอามาประกอบการพิจารณาดSวยหรือเปล0า แต0เรา

พอมีหวังเลยสูSคดี” ภรรยาของนายอับดุลกอเดร. กล0าว 

      ทนายความสิทธิพงษ. ระบุว0า จำเลยคนท่ีสาม คือ นายอับดุลสตอปา สุหลง ปkจจุบันถูกขังอยู0ท่ีเรือนจำจังหวัด

ภูเก็ต ซ่ึงศาลไดSนัดสืบพยานโจทก. ในวันท่ี 2 กันยายน 2564 มีการเล่ือนคดีมาตลอดเพราะโรคระบาดโควิด 

 
(Five years after bombings killed four people and injured more than 30 in tourist hotspots in 

southern Thailand, authorities have arrested only three of 11 suspects from the insurgency-

stricken Deep South in connection with the attacks, and convicted only one, sources told 

BenarNews. 

A lawyer representing the suspects said one of the three men arrested had served his sentence, 

another was acquitted in May and a third is scheduled to return to court in September. 

“[T]he spread of COVID-19 caused postponements beginning last year,” Sitthipong Chantawiroj, 

a lawyer with the Muslim Attorney Center Foundation, told BenarNews on Wednesday. 

“Normally any security-related cases go at a fast pace with clear hearing dates.” 
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Eleven suspects allegedly coordinated bombings in seven provinces in upper southern Thailand 

on Aug. 11 and 12 in 2016, included two in Hua Hin, home to the summer palace of the late 

King Bhumibol Adulyadej. 

One day earlier, police defused two bombs found at markets in Phuket. 

In September 2016, a member of Barisan Revolusi Nasional (BRN) – the largest armed separatist 

group in the southern border region – claimed to BenarNews that his combat unit had carried 

out the attacks on Aug. 11 and 12 outside the confines of the Deep South. 

The BRN has been involved in peace talks with the Thai government since early 2020. 

Officials, meanwhile, said the bombs – which were hidden in plant pots and detonated by 

mobile phones – were similar to ones found in the Deep South, which comprises Pattani, 

Narathiwat, and Yala provinces, and four districts of neighboring Songkhla. 

Authorities also tracked suspects through surveillance cameras before determining that all 

involved were from the Deep South. 

Since the decades-old separatist insurgency reignited in January 2004, more than 7,000 people 

have been killed in the border region, according to Deep South Watch, a Pattani think-tank. 

‘We had some hope so we fought’ 

Lawyer Sitthipong said three suspects were arrested and faced trial in a military court in 2016 

but saw those cases transferred to civilian court in July 2019. 

Muhammad Muhi, a native of Pattani, confessed to planting two bombs in Phuket and has 

completed his sentence, the lawyer said. 

A second suspect, Abdulkadir Salae, a native of Pattani who was charged with possessing a 

weapon of war, causing an explosion and arson, was acquitted by a criminal court in Trang in 

May, but prosecutors are likely to appeal the case, Sitthipong said. 

Abdulkadir’s wife, who asked not to be named over privacy concerns, said her husband had 

earlier struggled to convince a military court of his innocence.  

“We presented evidence showing he was innocent, but the court still indicted him, we’re not 

sure if they looked at the evidence at all,” she told BenarNews. 

“We had some hope so we fought.” 

The third suspect, Abdulstopa Sulong, who is being held in a jail in Phuket, is scheduled to 

return to court in September when the prosecution presents its case following delays linked to 

the pandemic, Sitthipong said.) 
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ท่ีมาขSอมูล ; https://www.benarnews.org/english/news/thai/bomb-anniversary-

08112021170310.html 

https://www.benarnews.org/thai/news/th-terrorism-bombing-south-08112021171224.html 

 
 


