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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๑๓-๑๙ ก.ค. ๖๒ พบว>า มขี>าวเชิงบวก ๑๙๙ ข>าว จากที่ม ี

๒๑๘ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๖-๑๒ ก.ค. ๖๒) ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกับ จชต. มขี>าวเชิงลบ ๔๖ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีม่ ี๕๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๖-๑๒ ก.ค. 

๖๒)  

         ประเด็นข5าวเชิงลบ ได*แก5  

๑) เหตุร*ายรายวัน: ๑) โจรใต9ซุกระเบิดในถังแกZสหนัก ๓๐ กก. ดักบึ้ม 'ทพ.นาวิกโยธิน' เจบ็ ๔ ราย, ๒) บึ้มรับอรุณ! ๒ ครั้งใน ๔ วัน จนท. เจบ็ ๖ นาย - 

ยิงพรานซ้ำอีก และ ๓) ยะลา ลอบวางระเบิดชุดรปภ.ครู เจบ็ ๓ ราย 

๒) การพูดคุยเพ่ือสันติสุข: งานวิจัยเอกราชปาตานี...ท>าทีของฝcายที่ไม>เห็นด9วย   

๓) สิทธิมนุษยชน: นับหน่ึง Digital ID สะดวก vs ละเมิดสิทธ์ิ   

ประเด็นข5าวเชิงบวก ได*แก5  

๑) กีฬา: จัดบอลดาราลงใต9 

๒) ยาเสพติด: ๑) ลอตมหึมา! ทลายเครือข>าย 'ยานรก' ภาคใต9 ยึดของกลางกว>า ๒ พันล9าน, ๒) 'ฉก.ราชสหี+กระบี่' รวบ ๒ ผู9ต9องหา ขนยาบ9าส>ง มากบัรถตู9โดยสาร, 

๓) แถลงจบัยาเสพติด ๔ คดีใหญ> ล>า ส.อบจ.นราธิวาส ค9าไอซ+, ๔) แม>ทัพภาคที่ ๔ แถลงข>าวสรุปผลการปฏิบัติด9านความมั่นคง และยาเสพติด ในพื้นที่ ๗ จังหวัด ไตรมาส 

๓ (เม.ย -มิ.ย. ๖๒) และ ๕) ผบ. ฉก.ทพ.๔๑ เดินหน9ายึดนโยบาย มทภ.๔ ขจัดปtญหายาเสพติดนำไปสู>ครอบครัวสันติสขุ 

๓) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) สนามบินเบตงเปuดบรกิาร ม.ิย. ๖๓, ๒) ปธ.หอการค9ายะลาเช่ือมั่น ครม. ชุดใหม>, ๓) รมว.พาณิชย+ถกร>วมกบักรมต>างๆ 

ก>อนบินลงใต9ลุยประชุมพัฒนา ศก.๕ จังหวัดชายแดนใต9, ๔) อบจ. จัดปtxนสองน>องท>องเที่ยวเมืองนรา และ ๕) กรมทางหลวง ขอเชิญประชุมปฐมนิเทศโครงการสำรวจ 

และออกแบบรายละเอียดทางแยกต>างระดับจุดตัดทางหลวง หมายเลข ๔๒ กับทางหลวงหมายเลข ๔๓ (แยกดอนยาง) อำเภอหนองจิก จังหวัดปtตตานี 
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๔) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และ ทรัพยWสิน: ๑) ตม.๔ จับต>างด9าวกว>า ๒ พันคน, ๒) จับบหุรีห่นีภาษีมูลค>า ๘ ล9าน, ๓) มทภ.๔ ฟุ|งคดีมั่นคงลด ๓๕%, ๔) 

'ทหาร-ตชด.สงขลา' สกัดจับเก~ง ๔ คันคาราวานขนน้ำมันเถ่ือนใช9ผู9หญิงขับ, ๕) ปuดล9อมค9น ๓ เป|าหมายในบาเจาะ ล>าแนวร>วมลอบบึ้ม อส. เจ็บ, ๖) ชาวยะหริง่ 

ละหมาดขอสันติสุข เปuดไฟส>องสว>าง ดูแลความปลอดภัยในพื้นที,่ ๗) เจ9าหน9าที่ ๓ ฝcาย เชิญภรรยาช้ีตัวผู9ต9องหาคดียิงอาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิต เมื่อป� ๒๕๕๗, ๘) 

กอ.รมน.ภาค ๔ ส>วนหน9า แถลงช้ีแจงสร9างความเข9าใจเหตุการณ+เข9าตรวจค9นพื้นที่ตำบลบ9านแหร อ. ธารโต จ.ยะลา และ ๙) เจ9าหน9าทีเ่ชิญให9มารายงานตัวเพือ่ 

ซักถามมิใช>ใช9กำลังเข9า จับกมุโดยไม>รู9ชะตากรรม 

          จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสือ่มวลชน ส>งผลให9ระดับการรบัรู9เชิงบวกทีม่ีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ค>อนข9างคงที่  จาก ๒.๒ 

ในสัปดาห+ที่แล9ว (๖-๑๒ ก.ค. ๖๒) เป�น ๒.๒๓ ในสปัดาห+น้ี) 

    ในส5วนของประเด็นสำคญัจากสื่อมวลชนต5างประเทศและภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๑๓–๑๙ ก.ค. ๖๒ ดังน้ี 

 ในรอบสัปดาห+น้ี สื่อต>างประเทศรายงานข>าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9ไม>กี่ช้ิน ประกอบด9วย benarnews.org สื่อที่ได9รับการสนับสนุนเงินทุนดำเนินงานจาก

หน>วยงานรัฐบาลอเมรกิัน รายงานข>าวเกี่ยวกับกระบวนการพูดคุยสันติสุขทีม่ีเน้ือหาในเชิงลบต>อรัฐบาลไทย โดยสมัภาษณ+มะสุกรี ฮารี สมาชิกกลุ>มมาราปาตานีองค+กรทาง

การเมืองของกลุ>มผู9เห็นต>างจากรัฐไทย ระบุว>า ฝcายรัฐไทยไม>จรงิใจต>อกระบวนการพูดคุยสันติสุขซึ่งเขาวิจารณ+ว>า เป�นกระบวนการเตะถ>วงของรัฐไทยเห็นได9จากการที่

ตัวแทนเจรจาฝcายรัฐไทยไม>เคยลงนามข9อตกลงใดๆ ทีเ่ป�นผลจากกระบวนการพูดคุยสันติสุขเลย นอกจากน้ี benarnews ยังระบุว>า ก>อนหน9าน้ีอับดุล ราฮิม นูร+ หัวหน9า

คณะผู9อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยสันติสุข จชต. ให9สัมภาษณ+เมื่อวันที่ ๑๔ มถุินายน ว>า จะมีการพูดคุยสันติสุขครั้งต>อไปภายในอีก ๒ สัปดาห+ที่ป�นัง แต>จนถึง

ขณะน้ีการพูดคุยก็ยังไม>เกิดข้ึน 

         สื่อมาเลเซีย รายงานข>าวปฏิบัติการช>วยเหลือเหย่ือขบวนการค9ามนุษย+ชาวเมียนมาร+ ๕๗ คน โดยตำรวจ สภ.หาดใหญ> โดยทั้งหมดถูกกกัขังไว9ที่บ9านหลงัหน่ึงใน อ.

หาดใหญ> เพื่อรอโอกาสนำตัวชาวเมียนมาร+ลักลอบข9ามพรมแดนเข9าประเทศมาเลเซีย 

         สื่อมาเลเซีย รายงานข>าว ตำรวจปราบปรามยาเสพติดไทยกำลังติดตามจับกุมตัวสมาชิก อบจ.นราธิวาส ที่ถูกออกหมายจับข9อหาเกี่ยวข9องกับการลักลอบนำเข9ายา

เสพติด “ไอซ+” น้ำหนัก ๔๕๙ กิโลกรมัจากเมียนมาร+ซึ่งคาดว>าเพื่อเตรียมลกัลอบไปยังประเทศมาเลเซียต>อไป ก>อนหน9าน้ีช>วงต9นเดือนกรกฎาคม มีการจบักุมผู9ต9องหาสอง

คนพร9อมไอซ+ล็อตน้ีที่กรงุเทพ และ มีการขยายผลจบักุมชาย อ.แว9ง จว.น.ธ. อีก ๒ คน ขณะรอรับยาเสพติดล็อตน้ีที ่จว.ส.ข. หลังจากน้ันตำรวจมกีารรวบรวมพยายาน

หลักฐานสาวไปถึงสมาชิก อบจ.นราธิวาส ว>าเป�นผู9บงการอยู>เบื้องหลัง 
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๒. ผลการวิเคราะหWสารสนเทศด*านการประชาสมัพันธW ประจำวันท่ี ๑๓–๑๙ ก.ค. ๖๒ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข5าวเชิงบวก และประเด็นข5าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๑๓-๑๙ ก.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก (เส9นทึบสีเขียว) ๑๙๙ ข>าว จากที่ม ี๒๑๘ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๖-๑๒ ก.ค. ๖๒) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกับ จชต. (เส9นทบึสีแดง) มขี>าวเชิงลบ ๔๖ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีม่ ี๕๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว 

(๖-๑๒ ก.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/ปg จำนวนข5าวเชงิบวก (1) จำนวนข5าวเชิงลบ (2) ค5าสัดส5วน (3)=(1)/(2) 

2019-07-06 16 2 8 

2019-07-07 35 10 3.5 

2019-07-08 43 8 5.38 

2019-07-09 42 6 7 

2019-07-10 24 16 1.5 

2019-07-11 32 4 8 

2019-07-12 26 6 4.33 

 31.14 7.43 4.19 

2019-07-13 27 9 3 

2019-07-14 33 1 33 

2019-07-15 28 6 4.67 

2019-07-16 35 7 5 

2019-07-17 29 6 4.83 

2019-07-18 24 16 1.5 

2019-07-19 23 1 23 

 28.43 6.57 4.33 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ5งเล็ง ในช5วงวันท่ี ๑๓–๑๙ ก.ค. ๖๒ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช>วงวันที่ ๑๓-๑๙ ก.ค. ๖๒ ไม>มขี>าวเชิงบวก สำหรับในมติิของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกบัการ

พูดคุยเพื่อสันติสุข มขี>าวเชิงลบ ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ไม>มีข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๖-๑๒ ก.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ต่ำ

ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> งานวิจัยเอกราชปาตานี...ท>าทีของฝcายที่ไม>เห็นด9วย   
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๑๓-๑๙ ก.ค. ๖๒ มขี>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๒๙ ข>าวจากที่ม ี๒๓ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๖-๑๒ ก.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน 

ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) โจรใต9ซุกระเบดิในถังแกZสหนัก ๓๐ กก. ดักบึ้ม 'ทพ.นาวิกโยธิน' เจ็บ ๔ ราย, ๒) บึ้มรบัอรุณ! ๒ ครัง้ใน ๔ วัน จนท. เจ็บ ๖ 

นาย - ยิงพรานซ้ำอีก และ ๓) ยะลา ลอบวางระเบิดชุดรปภ.คร ูเจบ็ ๓ ราย 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๑๓-๑๙ ก.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๙ ข>าวจากที่ม ี๑๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๖-๑๒ ก.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ในส>วนข>าวเชิงลบฯ ไม>มขี>าวเชิงลบในสัปดาห+น้ี และในสัปดาห+ที่แล9ว (๖-๑๒ ก.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที่ 

ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) เสียงสะท9อน 'หอการค9า' โฉมหน9า 'ครม.บิ๊กตู> ๒', ๒) ถวายสัตย+ ๑๖ ก.ค.'ประยุทธ+' หารือนัดแรกทันทลีุยแก9ปtญหาปากท9อง, ๓) 

'กกต.'ประเดิมฟtนผิด ปชช. ช>วยหาเสียงทางไลน+ ผิด ก.ม. และ ๔) บุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต9ย่ืน ๔ ข9อเสนอต>อ ส.ส.ภูมิใจไทย ไม>มีข>าวเชิงลบ ในสปัดาห+น้ี 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยWสิน 

 
ในช>วงวันที่ ๑๓-๑๙ ก.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๒๔ ข>าวจากที่ม ี๕๘ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๖-๑๒ ก.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ  ลดลง  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๗ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๗ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๖-๑๒ ก.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำ

ค>อนข9างคงที่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ตม.๔ จับต>างด9าวกว>า ๒ พันคน, ๒) จับบหุรี่หนีภาษีมูลค>า ๘ ล9าน, ๓) มทภ.๔ ฟุ|งคดีมั่นคงลด ๓๕%, ๔) 'ทหาร-ตชด.สงขลา' 

สกัดจบัเก~ง ๔ คันคาราวานขนน้ำมันเถ่ือนใช9ผู9หญิงขับ, ๕) ปuดล9อมค9น ๓ เป|าหมายในบาเจาะ ล>าแนวร>วมลอบบึ้ม อส. เจ็บ, ๖) ชาวยะหริง่ ละหมาดขอสันติสุข 

เปuดไฟส>องสว>าง ดูแลความปลอดภัยในพื้นที,่ ๗) เจ9าหน9าที่ ๓ ฝcาย เชิญภรรยาช้ีตัวผู9ต9องหาคดียิงอาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิต เมื่อป� ๒๕๕๗, ๘) กอ.รมน.ภาค ๔ 

ส>วนหน9า แถลงช้ีแจงสร9างความเข9าใจเหตุการณ+เข9าตรวจค9นพื้นที่ตำบลบ9านแหร อ. ธารโต จ.ยะลา และ ๙) เจ9าหน9าที่เชิญให9มารายงานตัวเพื่อ ซักถามมิใช>ใช9กำลังเข9า 

จับกมุโดยไม>รู9ชะตากรรม ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) เย9ย ตร. ๑๘ โรฮีนจาแหกสถานพักพงิหลบหนี คาดติดต>อนายหน9ามารับตัว, ๒) รายงานพิเศษ : 

เมื่อสงขลากลายเป�นสนามค9ามนุษย+ เทียร+ ๓ จะหวนสู>ประเทศไทยอีกครั้ง, ๓) ไฟใต9ผ>าน ๑๕ ป�...ชาวพุทธที่น่ียังต9องเวียนเทียนกลางวัน และ ๔) เมื่อไอโอ-ชป.จรยุทธ+ 

ยังไม>ตอบโจทย+ ไฟใต9จึงยังไม>มีวันมอดดับ 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๑๓-๑๙ ก.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๔๑ ข>าวจากที่ม ี๔๘ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๖-๑๒ ก.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ค>อนข9างคงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกจิฯ มขี>าวเชิงลบ ๔ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๗ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๖-๑๒ ก.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) เกษตรวิสัยตัวอย>างความสำเรจ็สหกรณ+, ๒) ประชุมการแลกเปลี่ยนเมืองชายแดนไทย-มาเลเซีย, ๓) 

แกนนำยางใต9ขานรับสวนย่ังยืน ๓๐%, ๔) 'เพาะเห็ดแครง 'แซมสวนยาง ทางเลือกใหม>-รายได9มหาศาล ในยุควิกฤตราคายางพาราตกต่ำ, ๕) สนามบินเบตงเปuดบริการ 

ม.ิย. ๖๓, ๖) ปธ.หอการค9ายะลาเช่ือมั่น ครม. ชุดใหม>, ๗) รมว.พาณิชย+ถกร>วมกบักรมต>างๆ ก>อนบินลงใต9ลุยประชุมพฒันา ศก.๕ จังหวัดชายแดนใต9, ๘) อบจ. 

จัดปtxนสองน>องท>องเที่ยวเมืองนรา, ๙) กรมทางหลวง ขอเชิญประชุมปฐมนิเทศโครงการสำรวจ และออกแบบรายละเอยีดทางแยกต>างระดับจุดตัดทางหลวง หมายเลข ๔๒ 

กับทางหลวงหมายเลข ๔๓ (แยกดอนยาง) อำเภอหนองจิก จังหวัดปtตตานี และ ๑๐) 'Pinsouq' ทีเ่ดียวจบทุกสิ่งตอบโจทย+สินค9าฮาลาล ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) 

ทุนท9องถ่ินชายแดนใต9วอนรัฐหา 'ซอฟต+โลน' อุ9ม SMEs และ ๒) ชาวสวนยางกังวลไม>ได9อานิสงส+ มติ 'ครม.' หว>านงบ ๒,๕๐๐ ล9าน 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันที่ ๑๓-๑๙ ก.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๒๐ ข>าวจากที่ไม>มขี>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๖-๑๒ ก.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน 

ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม>มขี>าวเชิงลบในสัปดาห+น้ี และ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๖-๑๒ ก.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9าง

คงที่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ลอตมหึมา! ทลายเครอืข>าย 'ยานรก' ภาคใต9 ยึดของกลางกว>า ๒ พันล9าน, ๒) 'ฉก.ราชสหี+กระบี่' รวบ ๒ ผู9ต9องหา ขนยาบ9าส>ง 

มากับรถตู9โดยสาร, ๓) แถลงจับยาเสพติด ๔ คดีใหญ> ล>า ส.อบจ.นราธิวาส ค9าไอซ+, ๔) แม>ทัพภาคที่ ๔ แถลงข>าวสรุปผลการปฏิบัติด9านความมั่นคง และยาเสพติด ในพื้นที่ 

๗ จงัหวัด ไตรมาส ๓ (เม.ย -มิ.ย. ๖๒) และ ๕) ผบ. ฉก.ทพ.๔๑ เดินหน9ายึดนโยบาย มทภ.๔ ขจัดปtญหายาเสพติดนำไปสู>ครอบครัวสันติสุข ไม>มีข>าวเชิงลบ ในสปัดาห+น้ี 
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๑๓–๑๙ ก.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ได9แก> นับหน่ึง Digital ID สะดวก vs ละเมิดสิทธ์ิ 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันที่ ๑๓–๑๙ ก.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารงุขวัญกําลงัพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปsญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๑๓–๑๙ ก.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปtญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคบัใช*กฎหมาย 

             ในช>วงวันที่ ๑๓–๑๙ ก.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* 
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ประเด็นข5าวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ๑) โจรใต9บึ้ม!เจบ็4 ตำรวจ765นาย แห>ย9ายกลับบ9าน, ๒) โจรใต9บมึทหารพรานสาหัส 3 นายที่บาเจาะ คาดฝ�มือกลุ>มในพื้นทีห่วังปcวน, ๓) 

เข9าพรรษาไม>ปลอดภัยคนร9ายลอบวางบึม้ที่บาเจาะทหารพรานเจ็บ3นาย, ๔) โจรใต9ปcวนนราธิวาส วางระเบิดดักทหารที ่อ.บาเจาะ บาดเจ็บ 3 นาย, ๕) 

โจรใต9ลอบบึ้มทหารพรานบาเจาะสาหัส3นาย, ๖) โจรใต9ซุกระเบิดในถังแกZสหนัก30กก.ดักบึม้'ทพ.นาวิโยธิน'เจ็บ4ราย, ๗) ระทกึโจรใต9 ลอบวางระเบิด ทหารพรานเจ็บ 3 

นาย แน>นหน9าอก หูอื้อ, ๘) โจรใต9ปcวนนราฯ ลอบดักบึม้ทหารลาดตระเวน อ.บาเจาะ เจ็บ3ราย, ๙) ลอบบึ้ม!บาเจาะ ทหารพรานเจ็บสาหสั3 ซุกระเบิดใต9เพงิขายของ, 

๑๐) คนร9ายซุ>มวางระเบิดทหารพรานนราธิวาส บาดเจ็บเลก็น9อย3นาย, ๑๑) บึม้ทหารพรานนาวิกโยธิน เจบ็อีก 3 ซ้ำรอย 2 วันก>อน, ๑๒) วางบึ้มบาเจาะ-

ทหารพรานเจบ็3, ๑๓) บึ้มอส.รปภ.ครู เจ็บ3-ที่ยะลา, ๑๔) บึ้มรบัอรุณ! 2 ครั้งใน 4 วัน จนท.เจ็บ 6 นาย - ยิงพรานซ้ำอีก, ๑๕) 

โจรใต9บึ้ม!เจบ็4ตำรวจ765นายแห>ย9ายกลับบ9าน, ๑๖) บึ้ม!ทหารพรานทีบ่าเจาะ ชุดลาดตระเวนเจบ็3นาย, ๑๗) ยะลา ลอบวางระเบิดชุดรปภ.ครู เจ็บ 3 ราย, ๑๘) 

โจรใต9วางระเบิดทหารพรานเจ็บ3, ๑๙) โจรใต9วางระเบิดทหารพรานเจ็บ3, ๒๐) ภาพข>าว: ลอบบึ้ม, ๒๑) ลอบบึม้'บาเจาะ'-ทพ.สาหสั3, ๒๒) ลอบบึ้ม'บาเจาะ'-

ทพ.สาหัส3, ๒๓) บึม้ชุดรปภ.ครูยะลา-อส.เจ็บ3, ๒๔) บึ้มชุดรปภ.ครูยะลา-อส.เจ็บ3, ๒๕) โจรใต9ลอบดักกดระเบิดทหารเจ็บ, ๒๖) โจรใต9บึม้อส.รปภ.ครยูะลาเจ็บ3  และ  
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๒๗) ภาพข>าว: บึ้มใต9  

๒. การเจรจาเพ่ือสันติ งานวิจัยเอกราชปาตานี...ท>าทีของฝcายที่ไม>เห็นด9วย  

๓. สิทธมินุษยชน นับหน่ึง Digital ID สะดวก vs ละเมิดสทิธ์ิ   
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. ความร5วมมือไทย-มาเลยW ภาพข>าว: เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร: สองประเทศ  

๒. กีฬา ๑) คอลมัน+: Daily SUDOKU PRO: บกุแดนใต9 เฟ|นหาแชมป¤ประจำภูมิภาค วันน้ี, ๒) คอลัมน+: กีฬาภูธร: 

10เยาวชนนครสวรรค+เข9าโครงการยูเมะพลัส/ได9ยอดทมียัดห>วงภาคอีสานลุย 'สพฐ.-โมโน', ๓) แข9งเทพเฉือนตราด ปราสาทยังฝ§ดเจZาต>อ, ๔) คอลัมน+: จบักระแสภูมิภาค: 

ทน.ยะลาจัดแข>งปuงปอง, ๕) คอลัมน+: จบักระแสภูมิภาค: ทน.ยะลาจัดแข>งปuงปอง, ๖) 'ตูน บอด้ีสแลม' ศิลปuนผู9สร9างแรงบันดาลใจทางกีฬา, ๗) 'ตูน บอด้ีสแลม' 

ศิลปuนผู9สร9างแรงบันดาลใจทางกีฬา, ๘) สาวฝรัง่เศสควงแรก็เบิล้แชมป¤ เทนนิสอาชีพแคล-คอมพ+หัวหิน, ๙) 'อาดีลัน'ตัวทีมชาติจากกองทัพบก 

คว9าทองปtนจกัสลีัตชิงแชมป¤ปทท., ๑๐) คอลัมน+: กีฬารอบวัน: จัดบอลดาราลงใต9, ๑๑) ทบ.ซิวถ9วยรวมปtนจักสลีัต, ๑๒) 'สระบรุี'ไม>รอช9าเสริมตัวต>างชาติ, ๑๓) คอลัมน+: 

กีฬารอบวัน: เทนนิสพทีีทีระยองเริม่แล9ว, ๑๔) ชิงแชมป¤ปtนจักสลีัต คัดทีมชาติไทยสู9ศึก กีฬาซเีกมส+หนที่30, ๑๕) 

นักกีฬาแห>แข>งปtนจักสีลัตปทท.'กองทัพบก'คว9าถ9วยรวมปชช.  และ  ๑๖) Army land ว่ิงล>อง ท>องค>าย" กับ 4 กองทัพภาค ดินแดนท>องเที่ยวในเขตทหาร,  

๓. การเมือง ๑) เสียงสะท9อน'หอการค9า' โฉมหน9า'ครม.บิ๊กตู> 2', ๒) เสียงสะท9อน'หอการค9า' โฉมหน9า'ครม.บิก๊ตู> 2', ๓) คอลัมน+: เกษมราษฎร+: เช็กความพร9อม 'บิก๊ตู>' 

นำทัพ 'ครม.ประยุทธ+ 2', ๔) คอลัมน+: สงัคมการเมือง: รมต.ปtกธง-ลุยงาน ลุ9นใช9สภาใหม>, ๕) ถวายสัตย+16ก.ค.'ประยุทธ+'หารือนัดแรกทันทีลุยแก9ปtญหาปากท9อง, ๖) 

'กกต.'ประเดิมฟtนผิดปชช. ช>วยหาเสียงทาง'ไลน+'ผิดก.ม.  และ  ๗) บุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต9ย่ืน 4 ข9อเสนอต>อ ส.ส.ภูมิใจไทย,  

๔. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทW ๑) คอลัมน+: ช>องทางทำกิน: 'ข9าวยำปtกษ+ใต9' อร>อยครบเครื่องได9สุขภาพ, ๒) คอลัมน+: นานาทัศนะคนรกัพระ: ทิว 

ท>าพระจันทร+ ขยันหมั่นเรียนรู9ดูพระแท9, ๓) คอลมัน+: คนตามข>าว: กฤษฎา บุญราช อำลารมว.เกษตรฯ 1 ป� 7 เดือน, ๔) คอลัมน+: คนตามข>าว: กฤษฎา บุญราช 

อำลารมว.เกษตรฯ 1 ป� 7 เดือน, ๕) พลเรือนเข9า วปอ.62 (3), ๖) บุคคลในข>าว (หน9า4) 14/07/62  และ  ๗) พล.ท.พรศักด์ิ พูลสวัสด์ิ มทภ.4 

ได9รับเกียรติบรรยายให9ความรู9 ผู9เข9าร>วมอบรมหลักสูตร โครงการความร>วมมือเพื่อเพิ่มพูนความรู9และประสบการณ+ ระหว>างหน>วยงาน ในหวัข9อ 
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"ภาวะผู9นำและการตัดสินใจ" ณ โรงแรมอ>าวนางวิลล>า รีสอร+ท ต.อ>าวนาง อ.เมือง จ.กระบี,่  

๕. การศึกษา ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประชุมวิชาการระดับชาติ, ๒) คอลมัน+: รายงาน: ถอดรหสั ครูรกั(ษ+)ถ่ิน ลดปtญหาแม>พิมพ+ 'ขาดแคลน-ย9ายหนี', ๓) 

'สอศ.'ประกาศสถาบันอาชีวะ-นศ.รับรางวัลพระราชทานป�การศึกษา 61, ๔) นักศึกษา และสถานศึกษา สังกัดสอศ.ได9รบัรางวัลพระราชทาน ประจำป�การศึกษา 2561  

และ  ๕) คอลัมน+: ชานชาลานักเขียน: ความสำเรจ็ของ 'ค>ายบันไดกวี' รุ>นที่ 5 สำหรบัครูและนักเรียน,  

๖. การช5วยเหลือประชาชน ๑) ภาพข>าว: Biz Movement: มอบเงิน, ๒) 11 หน>วยฝนหลวงข้ึนบินเติมน้ำเข่ือน 143 แห>ง  และ  ๓) 11หน>วย'ฝนหลวง'ช>วยภัยแล9งสำเร็จ 

เติมน้ำเข่ือน143แห>ง,  

๗. ยาเสพติด ๑) ปส.ไล>ล>า'สจ.แว9ง'ค9าไอซ+, ๒) ล>าสอบจ.ค9าไอซ+-ยึดเฮโรอีน80โล, ๓) ปส.จับยาเสพติดบิ๊กล็อต4คดีมีว>าที่ร.ต.หญงิร>วม-วิสามญั1, ๔) 

ปส.จับยาเสพติดล็อตใหญ>4คดี ผู9ต9องหา13คน-โดนวิสามัญดับ1, ๕) บุกทลายเครือข>าย'ยาลอ็ตใหญ>'ลำเลียงส>ง3จว.ใต9-ของกลาง2พันล., ๖) ภาพข>าว: จับทุกวัน, ๗) 

จับไอซ+459โลล>าส.อบจ.นรา, ๘) 'บิ๊กอวบ'แถลงจบัยา4คดีรวด, ๙) บิ๊กอวบจบัยาบิ๊กล็อต-2พันล9าน, ๑๐) ยึดกลางกรงุ!เฉลิมเกียรตินำทมีทลายแหล>งแปรรปูยานรก 

ยึดไอซ+15กก.-เฮโรอีน80กก., ๑๑) ลอตมหึมา! ทลายเครือข>าย'ยานรก'ภาคใต9 ยึดของกลางกว>า2พันล9าน, ๑๒) จับยานรกบิ๊กลอตค>า2พันล9าน ซุกตะกร9าผลไม9ส>งลงใต9, 

๑๓) 'ฉก.ราชสหี+กระบี่'รวบ2ผู9ต9องหา ขนยาบ9าส>งมากบัรถตู9โดยสาร, ๑๔) แถลงจบัยาเสพติด4คดีใหญ> ล>า'ส.อบจ.นราธิวาส'ค9าไอซ+, ๑๕) ปส.จับเครือข>ายยายึดยาบ9า-

ไอซ+เพียบ, ๑๖) ตร.191 แถลงผลงาน จบัขบวนการค9ายา ได9ของกลางมลูค>ากว>า 2 พันล9าน, ๑๗) 191 จบั-ยานรก มลูค>า 2 พันล9านบาท, ๑๘) ภาพข>าว: กวาดล9าง, ๑๙) 

แม>ทัพภาคที่ 4 แถลงข>าวสรุปผลการปฏิบัติด9านความมั่นคงและยาเสพติด ในพื้นที่ 7 จังหวัด ไตรมาส 3 (เม.ย -มิ.ย. 62)  และ  ๒๐) ผบ. ฉก.ทพ.41 เดินหน9ายึดนโยบาย 

มทภ.4 ขจัดปtญหายาเสพติดนำไปสู>ครอบครัวสันติสุข,  

๘. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) ทั่วไทยอิม่บญุ อาสาฬหบูชา, ๒) คอลัมน+: สจุิตต+ วงษ+เทศ: ลเิกจากมลายู'ออกแขก' แบบอินเดีย, ๓) ภาพข>าว: เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร: 

เวียนเทียน, ๔) ภาพข>าว: ทำบุญ, ๕) คอลัมน+: อริยะโลกที่6: หลวงพ>อแดง สุนทโร วัดศรีมหาโพธ์ิ จ.ปtตตานี, ๖) คอลัมน+: อริยะโลกที่6: หลวงพ>อแดง สุนทโร 

วัดศรีมหาโพธ์ิ จ.ปtตตานี, ๗) ทั่วไทยทำบญุตักบาตร-เวียนเทียน พร9อมใจถือศีล ลด ละ เลกิ อบายมุข, ๘) ทั่วไทยคึกคัก พร9อมใจทำบญุ-เวียนเทียน 

วันอาสาฬหบชูา/เข9าพรรษา, ๙) 'ลุงกำนัน'เดินสายบุญ ร>วมจัดพิธีอุปสมบทหมู>ถวาย'ในหลวง ร.9'รุ>นเข9าพรรษา, ๑๐) 'วัดพระธรรมกาย'อทุิศส>วนกุศลเหย่ือความไม>สงบ 

ถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จว.ชายแดนใต9, ๑๑) สำนักจุฬาราชมนตรี จัดมหกรรมแห>งการ'ให9'สุดอลงัการ ชวนทุกเช้ือชาติ ศาสนา กระชับความสัมพันธ+ด9วยการให9, ๑๒) 

ชาวไทยพุทธที่ยะลา พร9อมใจเวียนเทียนตอนกลางวัน ในวันอาสาฬหบูชา, ๑๓) สำนักจุฬาราชมนตรี จัดมหกรรมแห>งการ 'ให9' สุดอลงัการ ชวนทุกเช้ือชาติ ศาสนา 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

16 

กระชับความสัมพันธ+ด9วยการให9, ๑๔) คอลัมน+: ท>องเที่ยวโลกกะธรรม: พระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต9 กับฝtนทีเ่ป�นจรงิของชาวบ9าน 

ในโครงการเย่ียมพระพบปะโยม, ๑๕) ชาวนราธิวาสพร9อมใจอุปสมบทหมู>ถวายเป�นพระราชกุศลฯ, ๑๖) นราธิวาสจัดงานสมโภชแห>พระ-ลุยไฟศาลเจ9าโก9วเล9งจี,่ ๑๗) 

การส>งผู9ปcวยที่เป�นผู9แสวงบญุฮจัย+ ประจำป� ๒๕๖๑, ๑๘) มทภ.4 เป�นประธานในพิธีทางศาสนา เน่ืองในวันสถาปนา มทบ.46 ครบรอบป�ที่ 29, ๑๙) ศปพร.กอ.รมน. ภาค 

4 สน. จัด โครงการอุปสมบทหมู> เพื่อเฉลมิพระเกียรติ และถวายเป�นพระราชกุศลฯ, ๒๐) กอ.รมน.ภาค 4 สน. ถวายเทียนพรรษาให9แก>วัดในพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต9 

ประจำป� 2562  และ  ๒๑) " บวร " ร>วมสบืสานขนบธรรมเนียมประเพณีแห>เทียนพรรษา อันดีงามของชาวไทยพุทธ,  

๙. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) พะยูนตาย รมว.ท็อปลงใต9, ๒) นิทรรศการยุวเกษตรกร ความสำเรจ็ที่ต9องบอกต>อ, ๓) นิทรรศการยุวเกษตรกร 

ความสำเรจ็ที่ต9องบอกต>อ, ๔) ประชุมการแลกเปลี่ยนเมืองชายแดนไทย-มาเลเซีย, ๕) ภาพข>าว: เปuดคลินิก, ๖) ผู9สูงอายุปtตตานีติวอาชีพ รายได9เดือนละ3,000-4,000, ๗) 

'ท็อป'ลุยลบิงป|องพะยูนตายอึ้งคลปิประมงจบัโลมา10ตัว, ๘) คอลัมน+: ชีพจรทั่วไทย๙) ผู9สูงอายุปtตตานีติวอาชีพ รายได9เดือนละ3,000-4,000, ๑๐) 

ทช.เข9ม3มาตรการป|องพะยูนตาย, ๑๑) ภาพข>าว: มอบเงินสนับสนุน, ๑๒) คอลัมน+: จับข>าวเอามายำ, ๑๓) คอลัมน+: ชีพจรทั่วไทย, ๑๔) ภาพข>าว: บันทึกสังคม: 

มอบเงินสนับสนุน, ๑๕) 'วราวุธ'ฟuตจัดสั่งหาข9อมลูเอาผิดคลปิแฉประมงลอบจับ'โลมา', ๑๖) 'มรภ.ยะลา'จัดประชุมวิจัยสู>การพัฒนาท9องถ่ินย่ังยืน, ๑๗) 

เสพยาเสี่ยงสมองพกิาร, ๑๘) เสพยาเสี่ยงสมองพกิาร, ๑๙) 'มรภ.ยะลา'จัดประชุมวิจัยสู>การพฒันาท9องถ่ินย่ังยืน, ๒๐) ข>าวภูมิภาค : 19 กรกฎาคม 2562, ๒๑) 

ข>าวภูมิภาค : 13 กรกฎาคม 2562, ๒๒) ฝ±กอาชีพผู9สงูอายุทำเครื่องจกัสานส>งตปท.โกยรายได9, ๒๓) ทช.สัง่ฟtนอ9างขายน้ำตาพะยูนรักษาโรคผ>านออนไลน+, ๒๔) 

'วราวุธ'ฟuตจัดสั่งหาข9อมลูเอาผิดคลปิแฉประมงลอบจบั'โลมา', ๒๕) AIS จับมือ ม.สงขลานครินทร+ เดินหน9าทดลอง ทดสอบ 5G ครั้งแรกในภาคใต9 เริ่มด9วยแนวคิด 'Smart 

City, Smart Living' ทดลองโมเดลสมาร+ทซิต้ี ครัง้แรกในไทย, ๒๖) ดีป|า รุกหนัก EEC จงัหวัดโดยรอบ ปtµนเมืองอัจฉริยะภาคตะวันออก, ๒๗) คอลมัน+: สายตรวจระวังภัย: 

'กรมการปกครอง'.. ภารกจิที่ไม>ใช>แค>งานทะเบียน!, ๒๘) ก.แรงงาน ลุยใต9 ฝ±กอาชีพผู9สูงอายุ มรีายได9พึ่งพาตนเอง, ๒๙) มท.โชว+ความสำเร็จคัดแยกขยะ หนุนหลกัการ 3 

ช. ร>วมทำ-ย่ังยืน, ๓๐) แจงคลปิเรือประมง ใช9อวนล9อมจับ 'โลมา' เคยเป�นของคนไทย ก>อนขายให9มาเลย+, ๓๑) ชุดทักษิณสัมพันธ+ที่ 412/ชุดสถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ+ที่ 

402 และโฆษกชาวบ9าน ลงพื้นที่มอบสิง่ของพระราชทานให9แก>ผู9สงูอายุในพื้นที่ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส, ๓๒) องคมนตรี ลงพื้นทีป่ฏิบัติภารกจิจงัหวัดปtตตานี 

พร9อมติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงระบบประปาวัดสารวันอันเน่ืองมาจากพระราชดำริและเย่ียมเยียนประชาชน  และ  ๓๓) OIC: Fresh Aid Within 

Developmental Program For Member States,  

๑๐. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี สุดแสบ โจรใส>สูท อ9างเลขาฯนายกอบจ. ลักเงินผ9าปcาวัด 3 หมื่น  
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๑๑. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) พลกิโฉมท>าเรอืน้ำลึก'ภูเก็ต', ๒) เกษตรวิสัยตัวอย>างความสำเรจ็สหกรณ+, ๓) เกษตรวิสัยตัวอย>างความสำเรจ็สหกรณ+, ๔) 

คอลัมน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: ต้ัง'หอวิทยุ'สนามบินเบตง, ๕) พร9อมจัดจราจรบินเบตง, ๖) ประชุมการแลกเปลี่ยนเมืองชายแดนไทย-มาเลเซีย, ๗) 

แห>ปtxนสองน>องท>องเที่ยวเมืองนรา, ๘) แกนนำยางใต9ขานรับสวนย่ังยืน30%, ๙) สงขลาเร>งขับเคลือ่น เขตศก.สะเดาเฟส2, ๑๐) รมต.เร>งดันนโยบายด>วน เมกะโปรเจค-

ศก.ฐานราก, ๑๑) คอลมัน+: รายงาน: 'เพาะเห็ดแครง'แซมสวนยาง ทางเลอืกใหม>-รายได9มหาศาล ในยุควิกฤตราคายางพาราตกต่ำ, ๑๒) สอวช.ชง'1,000นวัตกรรมแก9จน' 

มั่นใจแก9เศรษฐกิจจากฐานราก, ๑๓) คอลมัน+: นอกลู>ในทาง: ชีวิตติด'แอพ', ๑๔) 'กยท.'พลิกเกมหันไล>ซื้อน้ำยางสด, ๑๕) คอลัมน+: จับประเด็น: ธุรกจิห9าดาวเปuดร9าน Five 

Star Salam, ๑๖) คอลมัน+: ข>าวสั้น: วิทยุการบินวางศิลาฤกษ+สนามบินเบตง, ๑๗) สนามบินเบตงเปuดบริการมิย.63, ๑๘) คอลัมน+: สังคมธุรกจิ, ๑๙) 

ปธ.หอการค9ายะลาเช่ือมั่นครม.ชุดใหม>, ๒๐) คอลัมน+: สงัคมธุรกิจ, ๒๑) รายงานพเิศษ : หนุนแปรรูปปลาสลิดฯแดดเดียว สร9างรายได9เพิ่มให9เกษตรกรบ9านนาเกตุ, ๒๒) 

รอบรั้วเมืองใต9 : 18 กรกฎาคม 2562, ๒๓) รมว.พาณิชย+ถกร>วมกับกรมต>างๆ ก>อนบินลงใต9ลุยประชุมพัฒนาศก.5จังหวัดชายแดนใต9, ๒๔) 'โกโก9'ยืน1คว9ามงมสิแกรนด+ 

ไทยแลนด+2019 'น>าน เชียงใหม> ตราด พังงา'รัง้ตำแหน>งรองฯ, ๒๕) อบจ.จัดปtxนสองน>องท>องเที่ยวเมืองนรา, ๒๖) TPCHลุยโรงไฟฟ|าขยะ1.5พันล. 

คาดได9EIRRเฉลี่ยป�ละ18-23%, ๒๗) ลุ9นรัฐมนตรีใหม>กดปุcมลงทุน 42 โครงการ มลูค>า 3.53 ล9านล9านบาท, ๒๘) กรมทางหลวง 

ขอเชิญประชุมปฐมนิเทศโครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียดทางแยกต>างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 กับทางหลวงหมายเลข 43 (แยกดอนยาง) 

อำเภอหนองจิก จังหวัดปtตตานี, ๒๙) 'ไทยนิยมย่ังยืน'เสริมแกร>งสหกรณ+เกษตรวิสัยเตรียมโครงการ'ข9าวแลกผลไม9'ช>วยสหกรณ+ใต9, ๓๐) 'Pinsouq' 

ที่เดียวจบทุกสิ่งตอบโจทย+สินค9าฮาลาล, ๓๑) คอลัมน+: ท>องโลกเกษตร: ก9าวสู>ป�4เว็บไซต+'เกษตรก9าวไกล' ตามหายอดมนุษย+เกษตรกรไทย, ๓๒) 

ลัดเลาะเมืองหน9าด>านชายแดนใต9, ๓๓) หายไปนานถึง 25 ป� โกโก9 ไม>เคยเห็นหน9าพ>อเลย, ๓๔) 2 สาว 2 เวที เทียบกันชัดๆ โกโก9-ฟ|าใส, ๓๕) TPCH 

จรดปากกาเซ็นสญัญาโรงไฟฟ|าขยะชุมชน จ.นนทบรุี 9.5 MW คาดได9รับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 18-23 % ต>อป�, ๓๖) TPCH เซ็นสญัญาโรงไฟฟ|าขยะชุมชน จ.นนทบรุี 

9.5 เมกะวัตต+  และ  ๓๗) ส>องอสงัหาฯ 3 จังหวัดภาคใต9เฉียดแสนล. รายใหญ>-ค9าปลีกปtกหมุด'เมืองคอน',  

๑๒. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) ภาพข>าว: ตรวจเยียม  และ  ๒) รอง ผบ.นย. เดินทางนำกระเช9าเย่ียมบำรงุขวัญผู9ได9รบับาดเจ็บ 

จากเหตุการณ+ความไม>สงบในพื้นทีจ่ังหวัดนราธิวาส,  

๑๓. การเยียวยา ฉก.นย.ทร. จัดกิจกรรมโครงการเยียวยาผู9ที่ได9รับผลกระทบจากเหตุการณ+ไม>สงบในพื้นที่  

๑๔. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยWสิน ๑) จบั4สาวขับเก~งลอบขนน้ำมันเถ่ือน, ๒) คอลัมน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: พบเมียนมาทิ้งปcา50ชีวิต, ๓) คอลัมน+: 
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เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: ตม.4จบัต>างด9าวกว>า2พันคน๔) คอลมัน+: ทางคนทางข>าว: เปuดอาคาร, ๕) จบับหุรีห่นีภาษีมูลค>า8ล9าน, ๖) จบับหุรีห่นีภาษีมูลค>า8ล9าน, ๗) 

มทภ.4ฟุ|งคดีมั่นคงลด35%, ๘) คอลมัน+: ข>าวสดทั่วไทย: นราธิวาส-ไฟใต9, ๙) 'ทหาร-ตชด.สงขลา' สกัดจบัเก~ง 4 คันคาราวานขนน้ำมันเถ่ือนใช9ผู9หญงิขับ, ๑๐) 

ทหารรวบ4สาวเดอะฟาสต+ขับเก~งขนน้ำมันเถ่ือน, ๑๑) ปuดล9อมค9น3เป|าหมายในบาเจาะ ล>าแนวร>วมลอบบึม้อส.เจ็บ, ๑๒) บุกจับแรงงานเถ่ือน 57 

คนพร9อมนายหน9าซุกบ9านเช>าในสงขลากว>า 7 เดือน, ๑๓) 'กอ.รมน.ภาค 4 สน.' ถวายเทียนพรรษาให9แก>วัดในพื้นที่ชายแดนใต9, ๑๔) มทภ.4ฟุ|งคดีมั่นคงลด35%, ๑๕) 

ชาวยะหริ่ง ละหมาดขอสันติสุข เปuดไฟส>องสว>าง ดูแลความปลอดภัยในพื้นที,่ ๑๖) ภาพข>าว: แถลงผลงาน, ๑๗) เจ9าหน9าที่ 3 ฝcาย 

เชิญภรรยาช้ีตัวผู9ต9องหาคดียิงอาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิต เมื่อป� 2557, ๑๘) แม>ทพัภาคที่ 4 เป�นประธาน วันสถาปนา หน>วยทหารพรานกองทัพบก ครบรอบ 41 ป�, 

๑๙) กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9า แถลงช้ีแจงสร9างความเข9าใจเหตุการณ+เข9าตรวจค9นพื้นที่ตำบลบ9านแหร อ. ธารโต จ.ยะลา, ๒๐) ธงไตรรงค+พริว้ไสว " 

ประเทศไทยรวมเลือดเน้ือชาติเช้ือไทย ", ๒๑) เจ9าหน9าที่เชิญให9มารายงานตัวเพื่อซักถามมิใช>ใช9กำลงัเข9าจับกมุโดยไม>รู9ชะตากรรม  และ  ๒๒) แม>ทัพภาคที่ 4 

เป�นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต+ และเปuดป|ายอาคารทีต้ั่งใหม>หน>วยเฉพาะกจินราธิวาส,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต5อสถานการณW จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ค>อนข9างคงที่  จาก ๒.๒ 

ในสัปดาห+ที่แล9ว (๖-๑๒ ก.ค. ๖๒) เป�น ๒.๒๓ ในสปัดาห+น้ี ) ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต5างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๑๓ – ๑๙ ก.ค. ๖๒ 

 ในรอบสัปดาห+น้ี สื่อต>างประเทศรายงานข>าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9ไม>กี่ช้ิน ประกอบด9วย benarnews.org สื่อที่ได9รับการสนับสนุนเงินทุนดำเนินงานจาก

หน>วยงานรัฐบาลอเมริกัน รายงานข>าวเกี่ยวกับกระบวนการพูดคุยสันติสุขทีม่ีเน้ือหาในเชิงลบต>อรัฐบาลไทย โดยสมัภาษณ+มะสุกรี ฮารี สมาชิกกลุ>มมาราปาตานีองค+กรทาง

การเมืองของกลุ>มผู9เห็นต>างจากรัฐไทย ระบุว>า ฝcายรัฐไทยไม>จรงิใจต>อกระบวนการพูดคุยสันติสุขซึ่งเขาวิจารณ+ว>า เป�นกระบวนการเตะถ>วงของรัฐไทยเห็นได9จากการที่

ตัวแทนเจรจาฝcายรัฐไทยไม>เคยลงนามข9อตกลงใดๆ ทีเ่ป�นผลจากกระบวนการพูดคุยสันติสุขเลย นอกจากน้ี benarnews ยังระบุว>า ก>อนหน9าน้ีอับดุล ราฮิม นูร+ หัวหน9า

คณะผู9อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยสันติสุข จชต. ให9สัมภาษณ+เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ว>า จะมีการพูดคุยสันติสุขครั้งต>อไปภายในอกี ๒ สัปดาห+ที่ป�นัง แต>จนถึง

ขณะน้ีการพูดคุยก็ยังไม>เกิดข้ึน 

         สื่อมาเลเซีย รายงานข>าวปฏิบัติการช>วยเหลือเหย่ือขบวนการค9ามนุษย+ชาวเมียนมาร+ ๕๗ คน โดยตำรวจ สภ.หาดใหญ> โดยทั้งหมดถูกกกัขังไว9ที่บ9านหลงัหน่ึงใน อ.

หาดใหญ> เพื่อรอโอกาสนำตัวชาวเมียนมาร+ลักลอบข9ามพรมแดนเข9าประเทศมาเลเซีย 

         สื่อมาเลเซีย รายงานข>าว ตำรวจปราบปรามยาเสพติดไทยกำลังติดตามจับกุมตัวสมาชิก อบจ.นราธิวาส ที่ถูกออกหมายจับข9อหาเกี่ยวข9องกับการลักลอบนำเข9ายา

เสพติด “ไอซ+” น้ำหนัก ๔๕๙ กิโลกรมัจากเมียนมาร+ซึ่งคาดว>าเพื่อเตรียมลกัลอบไปยังประเทศมาเลเซียต>อไป ก>อนหน9าน้ีช>วงต9นเดือนกรกฎาคม มีการจบักุมผู9ต9องหาสอง

คนพร9อมไอซ+ล็อตน้ีที่กรงุเทพ และ มีการขยายผลจบักุมชาย อ.แว9ง จว.น.ธ. อีก ๒ คน ขณะรอรับยาเสพติดล็อตน้ีที่ จว.ส.ข. หลังจากน้ันตำรวจมีการรวบรวมพยายาน

หลักฐานสาวไปถึงสมาชิก อบจ.นราธิวาส ว>าเป�นผู9บงการอยู>เบื้องหลัง 

 

๕.๑ benarnews.org รายงานเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม อ9างคำให9สัมภาษณ+ของมะสุกรี ฮารี สมาชิกกลุ>มมาราปาตานีซึ่งเป�นอดีตหัวหน9าคณะเจรจาของกลุ>มผู9เห็นต>างจาก

รัฐไทย ที่ลาออกจากตำแหน>งเมื่อเดือนพฤษภาคม ป�น้ี 

 

“รัฐบาลไทยไม>จรงิใจต>อการแก9ไขปtญหาความขัดแย9งในปาตานี การเจรจาที่มีข้ึนทีผ่>านมา ถือเป�นแผนการที่ทำให9ชาวมลายูปาตานีเสียเวลา” สุกรี กล>าวโดยอ9างถึงสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต9ของไทย และชาวมลายูมสุลมิที่อาศัยในพื้นที่ดังกล>าว 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

21 

“ข9อตกลงที่ตกลงกันที่โตZะเจรจา ฝcายไทยไม>เต็มใจที่จะลงนาม และน่ันเป�นข9อพิสจูน+ชัดเจนว>า ฝcายไทยแสร9งเจรจา เพื่อถ>วงเวลา” สุกรี ย้ำในการสัมภาษณ+ เมื่อเร็ว ๆ น้ี ใน

ร9านแห>งหน่ึงทางเหนือของมาเลเซีย 

โฆษกขององค+การมาราปาตานี ได9กล>าวว>า คณะผู9แทนกลุ>มแบ>งแยกดินแดน ยังไม>มีการเสนอช่ือผู9ที่จะมาแทน สกุร ี

“เราต9องรอช่ือที่ทางบีอาร+เอ็นเสนอมา สุกรี ฮารี จะต9องเข9าร>วมประชุมทีจ่ะมีข้ึน พร9อมบอกกล>าวความคิดเห็น… หากเขาตัดสินใจว>า จะไม>นำทีมพูดคุยฯ ในนามมาราปา

ตานี กลุ>มบีอาร+เอ็นก็จะต9องเสนอช่ือผู9ทีจ่ะมาแทนเขา” อาบู ฮาฟuส อัลฮากิม กล>าวแก>เบนาร+นิวส+ 

การพูดคุยฯ มีข9อกังขาว>า ผู9นำขบวนการแบ>งแยกดินแดนทีแ่ท9จรงิ ไม>ได9มีส>วนร>วมในการพูดคุยฯ และไม>เห็นด9วยกับความพยายามในการพูดคุยฯ แต>สุกรปีฏิเสธคำกล>าวน้ี 

“บีอาร+เอ็น ก็คือ บีอาร+เอ็น… ประเด็นว>า เป�นบอีาร+เอ็นจริง หรือไม>จรงิน้ัน เป�นประเด็นที่นำมาใช9สร9างความแตกแยกให9บีอาร+เอ็นต>อสายตาของชาวปาตานี เพื่อให9พวกเขา

สูญเสียความมัน่ใจในบีอาร+เอ็น” เขากล>าว 

ขณะเดียวกัน เจ9าหน9าที่ฝcายไทยได9ย้ำว>า การพูดคุยเพือ่สันติสุขยังดำเนินอยู>ในระดับต>าง ๆ แม9ว>าการประชุมอย>างเป�นทางการครัง้สดุท9ายกับ มาราปาตานี ได9มีข้ึนเมื่อป� 

2560 

"ตอนน้ีก็ยังมกีารพูดคุยเป�นไปตามนโยบายยุทธศาสตร+ชาติ รัฐบาลไทยเปuดโอกาสให9ผู9เห็นต>างทุกกลุ>มทกุคนทุกพวกเข9ามาคุยเสมอ ไม>มีการไม>มีการบังคับใคร ตอนน้ีก็ยังมี

การพูดคุยคุยไปเรื่อย ๆ ก็มีความคืบหน9าคุยกับทุกกลุ>ม คุยเสรจ็เมือ่ไหร>ก็จะเป�นทางการเมื่อน้ัน" พล.ท.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต+ หัวหน9าคณะพูดคุยสันติสุขจงัหวัดชายแดน

ภาคใต9 กล>าวแก>เบนาร+นิวส+ โดยไม>เผยรายละเอียด 

พลตรีธิรา แดหวา ผู9อำนวยการศูนย+สันติวิธี กอ.รมน. ภาค 4 ส>วนหน9า กล>าวว>า “จะมีกลุ>มผู9เห็นต>างออกมา กลบับ9าน ประมาณ 90 เปอร+เซ็นต+ และอาจจะมีผู9เห็นต>างที่ยัง

ต9องการยิงอยู> สบิเปอร+เซ็นต+” 

“ในส>วนของสกุรี ฮารี อยากจะให9มองตรงที่ว>าเขาเป�นใคร เขาไม>คุยเราก็ไม>คุย ก็ยังมีคนอื่นอีก 90 กว>าเปอร+เซ็นต+ที่จะคุย ก็คุยกับคนที่อยากคุย” พลตรีธิรา กล>าวเพิ่มเติม 
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Benarnew.org ระบุว>า เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน อับดุล ราฮมิ นูร+ หัวหน9าคณะผู9อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยสันติสุข บอกว>า การคุยครั้งต>อไปจะจัดข้ึนภายในอีก 

๒ สัปดาห+ แต>จนถึงขณะน้ีการพูดคุยสันติสุขก็ยังไม>เกิดข้ึน 

(The lead negotiator for Muslim rebels fighting for a separate state in southern Thailand has slammed the government as insincere and 

indifferent in peace talks over the past four years. 

Sukree Hari headed a rebel delegation at peace talks with the Thai government from 2015 until May, when he resigned citing health issues. He 

was among three individuals at the talks said to represent the largest and most lethal group fighting in Thailand’s Deep South, the Barisan 

Revolusi Nasional (BRN). 

“The Thai government is not sincere about resolving the conflict in Patani. The negotiations held thus far were a tactic for wasting Malay Patani 

people’s time,” Sukree said, referring to the three southernmost provinces of Thailand and the ethnic Malay Muslims who live there. 

“Whatever was agreed together at the negotiating table, the Thai side was not willing to sign, and that is clear proof that the Thai side was just 

pretending in the negotiations, playing for time,” he said in a recent interview with BenarNews in northern Malaysia. 

MARA Patani, the panel representing separatist groups and factions at the Malaysia-brokered talks, has not yet named a replacement for 

Sukree, according to its spokesman. 

“We have to wait for the names suggested by BRN. Sukree Hari has to attend an upcoming meeting and express his views. … If he is determined 

not to lead the Mara dialogue panel, BRN will have to name his successor,” Abu Hafez Al-Hakim told BenarNews in a text message. 
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The negotiations were dogged by allegations that rebel leaders in touch with fighters on the ground were not participating in the talks and did 

not support the effort. But Sukree denied this. 

“BRN is BRN … the issue about the real or not real BRN is an issue that aims to divide BRN in the eyes of the people of Pattani, so that they 

lose confidence in BRN,” he said. 

Thai officials meanwhile stressed that talks were under way at various levels, although the last publically announced formal meeting with 

MARA Patani was in 2017. 

“At present, we still have peace talks in accordance with national strategy. The Thai government is always open for all dissident groups to talk, 

without forcing anyone to,” retired Lt. Gen. Udomchai Thammasarorat, the chief Thai negotiator, told BenarNews. 

“Currently, talks still go on. There is some progress with some groups. Once the talks are done it will become official,” he said, without 

elaborating. 

Maj. Gen. Tira Daewa, director of Peace Operations Center at the army’s regional internal security command (ISOC-4), said that many rebels 

were being enticed to surrender through such talks and only “10 percent of them want to continue with an armed fight.” 

“In regard to Sukree Hari, you should see who he is. He doesn’t want to talk to us, we don’t either. There are 90 percent of them want to talk 

with us,” he said. 

On June 14, Abdul Rahim Noor, the Malaysian facilitator of the talks, said talks would resume “in two weeks,” but this did not occur.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/english/news/thai/negotiator-speaks-07172019154246.html 
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https://www.benarnews.org/thai/news/TH-MY-BRN-07172019175900.html 

 

๕.๒ สำนักข>าว bernama รายงานเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฏาคม ว>า ตำรวจภูธรสภ.หาดใหญ> ได9ปฏิบัติการช>วยเหลือชาวเมียนมาร+ ๕๗ คนที่เช่ือว>าเป�นเหย่ือขบวนการค9ามนุษย+

ที่ถูกกักขังไว9ที่บ9านหลงัหน่ีงที่ต.ควนลงั อ.หาดใหญ> จ.สงขลา เพื่อรอโอกาสนำพาลักลอบข9ามพรมแดนเข9าประเทศมาเลเซีย 

พ.ต.อ.กิตติชัย สังขถาวร ผกก.สภ.หาดใหญ> เปuดเผยว>า ชาวเมียนมาร+กลามน้ีคาดว>าถูกควบคุมตัวในบ9านหลงัน้ีได9 ๖ วันก>อนตำรวจบุกช>วยเหลือ 

จากการสอบสวนชาวเมียนมาร+อายุ ๔๐ ป�ที่ถูกว>าจ9างให9ดูแลบ9านหลงัน้ีได9 ๗ เดือนแล9ว เขาบอกว>า มีการลักลอบนำชาวเมียนมาร+ข9าพรมแดนมาทางชุมพร และระนอง 

ก>อนลักลอบนำพามาไว9ที่บ9านหลงัพักหลงัน้ีทีห่าดใหญ> รอการลักลอบข9ามพรมแดนไปมาเลเซีย 

(The Thai police rescued 57 Myanmar nationals, including six women, believed to be human trafficking victims, at a transit home here pending 

their smuggle into Malaysia. 

Hatyai district police chief Col Kittichai Sangkatavorn said acting on information, a police team conducted a raid at the house in Khuan Lang, 

Hatyai, at about 6 pm (local time) yesterday. 

“After opening the door, police were shocked to find the victims cramped together in the house. They were believed to have been in Thailand 

for six days and were waiting to be smuggled into Malaysia. 

“A 40-year-old Myanmar national, believed to be the caretaker of the house, was detained for investigation,” he told reporters here today. 

Sangkatavorn said according to the caretaker, he was paid 11,000 baht since seven months ago to take charge of the house and bring in 

Myanmar nationals into Thailand by smuggling them through Ranong-Chumporn to Songkhla.) 

 

ที่มาข9อมลู ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1746457 
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๕.๓ สำนักข>าว bernama รายงานเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ว>า ตำรวจไทยกำลังติดตามจับกมุสมาชิกอบจ.นราธิวาส ที่เช่ือว>าเป�นนักค9ายาเสพติดที่อยู>เบือ้งหลงัการนำเข9า

ไอซ+ น้ำหนัก ๔๕๙ กิโลกรัมที่ตำรวจจับกุมได9พร9อมผู9ต9องหา ๒ คน ที่กรุงเทพพร9อมของกลางรถกระบะ ถัดมาในวันที่ ๘ กรกฎาคม ตำรวจปราบปรามยาเสพติดได9ขยายผล

จับกมุผู9ต9องหาชาวอำเภอแว9ง จ.นราธิวาส อีก ๒ คน ขณะรอรับยาไอซ+ที่ปtÉมน้ำมันแห>งหน่ึงในจงัหวัดสงขลา เช่ือว>ายาเสพติดล็อตน้ีลกัลอบนำเข9ามาจากท>าข้ีเหล็ก ประเทศ

เมียนมาร+ 

สำหรับสมาชิกอบจ.นราธิวาส วัย ๕๘ ป� ตำรวจมีการตรวจค9นเป|าหมาย ๗ แห>งในจ.นราธิวาส แต>ยังไม>พบตัว อย>างไรกต็ามตำรวจไทยมกีารประสานขอความร>วมมอืตำรวจ

มาเลเซียให9ติดตามจบักุมตัว พร9อมกบัประสานสำนักงานป|องกันและปราบปรามการฟอกเงินให9ติดตามเส9นทางการเงินของสมาชิกอบจ.คนน้ีด9วย 

(Thai Police are hunting down a politician in southern Thailand believed to be the drug lord responsible for the attempted smuggling of 459 

kilogrammes of ‘ice’ (methamphetamine crystal) on July 7. 

A 58-year-old member of the Narathiwat Provincial Administration Organisation, still at large, is believed to be the mastermind financing the 

illicit activities. 

Southern Provincial Narcotics Police Chief Mej Gen Kitti Sapaothong said an arrest warrant was issued for the politician on July 12 after police 

arrested four men in Bangkok and Songkhla who revealed that they were paid to deliver the drugs. 

"We have strong evidence against him. We searched seven spots in Narathiwat yesterday but failed to locate the suspect. However, we are 

confident of tracing and detaining him. 

“We are seeking cooperation from Malaysia police to nab the suspect,” he told Bernama. 

On July 7, Thai police arrested two men aged 33 and 32 in Bangkok with 459 kilogrammes of ‘ice’ in their pick-up truck. 

 

The following day, the police arrested another two men aged 57 and 51 from Waeng, Narathiwat at a petrol station in Songkhla, southern 

Thailand. Both suspects were waiting to pick up the drugs from the first two suspects. 
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It is believed the drugs are smuggled into Chiang Rai from Myanmar border town of Tachileik. 

Kitti said the ‘ice’ were believed to be smuggled to neighboring countries before being distributed to other local and international markets. 

“We are tracing the money trails… under Anti-Money Laundering Law, if found guilty for involving in drug trafficking, his assets could be frozen,” 

he said. 

 

ที่มาข9อมลู ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1747028 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


