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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๑๕-๒๑ ส.ค. ๖๓ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๑๓๔ ข0าว จากท่ีมี ๙๕ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๘-๑๔ ส.ค. ๖๓) ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขSองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๒๗ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๓๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๘-๑๔ ส.ค. ๖๓)    

          ประเด็นข4าวเชิงลบ ได*แก4  

๑) เหตุร*ายรายวัน: ระเบิด  ๒ ลูกท่ียะรัง ปZตตานี กับระแงะ นราธิวาส ทหารพรานเสียชีวิต ๒ ศพ 

๒) สิทธิมนุษยชน: ๑) เป\ดขSอมูล 'ไอลอว.' ฝ̀ายความม่ันคงคุกคามแฟลซม็อบสารพัดวิธี, ๒) PerMAS ปราศรัย "อำนาจทหารอยู0ทุกพ้ืนท่ีทุกช0วง ชีวิตของคน 

สามจังหวัดชายแดนใตS", ๓) 'ป\ยบุตร' ช้ี ใชSเทคนิค ก.ม. จัดการแกนนำ-'ธนาธร' อัด รบ. ไม0จริงใจรับฟZง และ ๔) 'ยูนิเซฟ'แถลงปmอง สิทธิเด็ก เสรีภาพในโรงเรียน 

๓) การเมือง: การชุมนุมชูสามน้ิวของนักเรียน-นักศึกษา 

ประเด็นข4าวเชิงบวก ได*แก4 

๑) การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยPสิน: ๑)กอ.รมน. ๔ สน. สรุปเหตุวิสามัญคนรSาย ๗ ศพ ย้ำ'กำนัน-ผูSใหญ0บSาน'คือหัวใจสรSางสันติสุขในพ้ืนท่ี, ๒) ด0วน! จนท.เขSาเคลียร. 

พ้ืนท่ีปะทะ ๗ ศพยะรัง ผงะเจอหลุมซุกซ0อนระเบิด 9 จุด, ๓) แม0ทัพภาค ๔ ส่ัง จนท.เพ่ิมความเขSม รปภ. พ่ีนSองประชาชน เปmาหมายอ0อนแอ หว่ันคนรSายปฏิบัติการตอบโตS 

และ ๔) ผูSช0วย ผบ ตร เย่ียมหน0วยปฏิบัติภาคใตS 

๒) เศรษฐกิจและการสร*างรายได*: ๑) เตรียมปZuนยะลากSาวสู0 'ยะลาโมเดล' เมืองนวัตกรรม เลิศล้ำการท0องเท่ียว, ๒) 'เมืองเบตง' Unseen ท่ีเตรียมเป\ดรับ 

นักท0องเท่ียว, ๓) 'เมืองตSนแบบท่ี ๔'ชายแดนใตS ตSองเร0งสรSางความม่ันใจ ปชช., ๔) ศอ.บต. หารือแนวทางการ แกSไขปZญหาแรงงานไทย ในพ้ืนท่ีจังหวัด 

ชายแดนภาคใตSท่ีไปทำงานมาเลเซีย, ๕) วุฒิสภา จัดโครงการ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคใตS จัดเวทีเสวนา 'การพัฒนาโครงการ เมืองตSนแบบ 

สามเหล่ียมม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน' 

๓) ยาเสพติด: สงขลา-จับยาบSา 

 จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหSระดับการรับรูSเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๑.๖๓ 

ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๘ - ๑๔ ส.ค. ๖๓) เป{น ๒.๔๔ ในสัปดาห.น้ี  

          ในส4วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๑๕–๒๑ ส.ค. ๖๓ ดังน้ี 
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 รายงานข0าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตS และรัฐภาคเหนือของมาเลเซียในรอบสัปดาห.น้ีท้ังหมด รายงานโดยส่ือมวลชนมาเลเซีย โดยประเด็นท่ีส่ือมาเลเซีย

รายงานมากท่ีสุดคือ ชายชาวมาเลเซียจากอำเภอปาเสมัส ในรัฐกลันตันถูกยิงท่ีศีรษะเป{นเหตุใหSเสียชีวิต เหตุเกิดในพ้ืนท่ี อ.ตากใบ จ.ว.น.ธ. 

          อธิบดีกรมสัตว.ป̀า และอุทยานแห0งชาติมาเลเซีย เตรียมเสนอร0างแกSไขกฏหมายเพ่ิมโทษการบุกรุกล0าสัตว.ป̀า ลงโทษสูงสุดจำคุก ๑๕ ป} ปรับสูงสุดไม0เกิน ๑ ลSานริง

กิต พรSอมเป\ดเผยว0าในรอบ ๑๐ ป}ท่ีผ0านมาพบว0ามีคนไทยลักลอบเขSาไปล0าสัตว.ในพ้ืนท่ีอุทยานแห0งชาติในมาเลเซียดSวย 

          กองพันปฏิบัติการพิเศษท่ี ๘ มาเลเซียปฏิบัติการจับกุมผูSลักลอบนำเขSาสินคSาผ0านแดนโยไม0ไดSรับอนุญาตจากประเทศไทย ยึดของกลางกลSาพันธ.ทุเรียน และเส้ือผSา

เก0า มูลค0าประมาณ ๑.๒ ลSานริงกิต 

          ส่ือมาเลเซีย รายงาน ปฏิบัติการของร0วมทหารตำรวจ และฝ̀ายปกครองบังคับใชSกฎหมายจับกุมผูSก0อความไม0สงบในพ้ืนท่ี อ.ยะรัง จ.ว.ป.น. และมีการปะทะกันเป{น

เหตุใหSผูSก0อความไม0สงบเสียชีวิต ๗ คน เจSาหนSาท่ีรัฐไดSรับบาดเจ็บ ๓ คน 
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๒. ผลการวิเคราะหPสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธP ประจำวันท่ี ๑๕–๒๑ ส.ค. ๖๓ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข4าวเชิงบวก และประเด็นข4าวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๕ - ๒๑ ส.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก (เสSนทึบสีเขียว) ๑๓๔ ข0าว จากท่ีมี ๙๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๘ - ๑๔ ส.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี 

(เสSนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขSองกับ จชต. (เสSนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๒๗ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๓๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๘ - 

๑๔ ส.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี (เสSนปะสีแดง) มีแนวโนSมฯ ค0อนขSางคงท่ี 
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๒.๒ ค4าสัดส4วนระหว4างข4าวเชิงบวก และข4าวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

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

2020-08-08 12 1 12 

2020-08-09 9 1 9 

2020-08-10 21 6 3.5 

2020-08-11 15 3 5 

2020-08-12 16 10 1.6 

2020-08-13 19 13 1.46 

2020-08-14 3 4 0.75 

 13.57 5.43 2.5 

2020-08-15 26 10 2.6 

2020-08-16 27 5 5.4 

2020-08-17 17 4 4.25 

2020-08-18 17 2 8.5 

2020-08-19 15 2 7.5 

2020-08-20 21 4 5.25 

2020-08-21 11 0 11 

 19.14 4 4.79 

 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

5 

๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ4งเล็ง ในช4วงวันท่ี ๑๕ – ๒๑ ส.ค. ๖๓ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๘ - ๒๑ ส.ค. ๖๓ ไม0มีท้ังข0าวเชิงบวก และข0าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๕ - ๒๑ ส.ค. ๖๓ มีข0าวในประเด็นเหตุรSายรายวัน ๑ ข0าว จากท่ีมี ๑๕ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๘ - ๑๔ ส.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ลดลง 

ภาพข0าวในประเด็นเหตุรSายรายวัน ไดSแก0 ระเบิด  ๒ ลูกท่ียะรัง ปZตตานี กับระแงะ นราธิวาส ทหารพรานเสียชีวิต ๒ ศพ 
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๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๕ - ๒๑ ส.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๖ ข0าว จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๘ - ๑๔ ส.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี 

มีแนวโนSมฯ ต่ำค0อนขSางคงท่ี ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบฯ ๑๔ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี  ๑๔ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๘ - ๑๔ ส.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี 

มีแนวโนSมฯ ต่ำค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) นายกฯ ส่ังเร0งต้ังเวทีคุยม็อบ นศ. ห0วงศก.พัง-ซัด'การเมือง'หนุน, ๒) นายกฯ แบ0งงาน 29 รมต. ดูแล จว. 

'ขับเคล่ือนไทย', ๓) สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร.ดSานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตS (กพต.) คร้ังท่ี 1/2563 และ ๕) กสม. ออกแถลงการณ.ยืนยัน 

เสรีภาพในการแสดงออก แต0ตSองไม0กSาวรSาว ดูหม่ินเหยียดหยาม จาบจSวง ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0 ๑) พลังเงียบแสดงตัวพร่ึบ! แห0ลงช่ือตSาน 10 ขSอเรียกรSอง 

'ธรรมศาสตร.จะไม0ทน', ๒) '61 นักวิชาการ'ประกาศใชSตำแหน0งประกันตัว นศ. ร0วมม็อบหากถูก ตร.จับ, ๓) 'ไอลอว.' อSาง นักเรียน-นักศึกษา นัดชู 3 น้ิว ผูกโบขาว 

กลับถูกคุกคาม, ๔) ผอ.รพ.จะนะปล้ืม เป\ดภาพนักเรียนรร.หาดใหญ0วิทยาลัยชูสามน้ิว, ๕) คุยกับครูรุ0นใหม0: เกิดอะไรข้ึนกับ 'เยาวชนขาส้ัน-คอซอง' 

เม่ือพวกเขาผูกโบว.ขาว-ชูสามน้ิว, ๖) นร.ในหาดใหญ0กว0า 200 คน นัดชุมนุมถือกระดาษเปล0า แสดงจุดยืนตSานเผด็จการ, ๗) ศธจ.สงขลาส่ังด0วนท่ีสุด แจSงผูSบริหารฯ 

ติดตามการจัดกิจกรรมนักเรียน นศ.ใกลSชิด และ ๘) จับตาชุมนุมการเมือง ย่ิงเขSมขSนเท0าไหร0 ย่ิงทำใหS'เง่ือนไข'ของ'ไฟใตS'โชนแสงมากข้ึน 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยPสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๕ - ๒๑ ส.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๔๒ ข0าว จากท่ีมี ๑๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๘ - ๑๔ ส.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี 

มีแนวโนSมฯ  เพ่ิมข้ึน  ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๑ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๘ - ๑๔ ส.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ต่ำ

ค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) ชายแดนใตSยังระอุ ผุด'ทีมจรยุทธ.' ชูธง'พ้ืนท่ีปลอดภัย', ๒) ญาติทยอยรับศพโจรใตS เหตุปะทะเดือดปZตตานี, ๓) กอ.รมน.4 

สรุปเหตุวิสามัญคนรSาย 7 ศพ ย้ำ'กำนัน-ผูSใหญ0บSาน'คือหัวใจสรSางสันติสุขในพ้ืนท่ี, ๔) ตม.กวาดจับเรียบแก�งลอบขนคนเขSาประเทศ-หนุ0มปากีฯสวมบัตร ปชช. 

เร0ขายของเล้ียงชีพ, ๕) ด0วน! จนท.เขSาเคลียร.พ้ืนท่ีปะทะ7ศพยะรัง ผงะเจอหลุมซุกซ0อนระเบิด 9 จุด, ๖) แม0ทัพภาค 4 ส่ัง จนท.เพ่ิมความเขSม รปภ. พ่ีนSองประชาชน 

เปmาหมายอ0อนแอ หว่ันคนรSายปฏิบัติการตอบโตS และ ๗) ผูSช0วย ผบ ตร เย่ียมหน0วยปฏิบัติภาคใตS ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0 รอบร้ัวเมืองใตS  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๕ - ๒๑ ส.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๗ ข0าว จากท่ีมี ๒๖ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๘ - ๑๔ ส.ค. ๖๓) ๒๗ ข0าวใน สัปดาห.น้ี ) 

ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ค0อนขSางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข0าวเชิงลบ ๑ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๘ - ๑๔ 

ส.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึน ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) เตรียมปZuนยะลากSาวสู0 'ยะลาโมเดล' เมืองนวัตกรรม เลิศล้ำการท0องเท่ียว, ๒) 'เมืองเบตง' 

Unseen ท่ีเตรียมเป\ดรับนักท0องเท่ียว, ๓) 'เมืองตSนแบบท่ี4'ชายแดนใตS ตSองเร0งสรSางความม่ันใจปชช., ๔) ศอ.บต. หารือแนวทางการ 

แกSไขปZญหาแรงงานไทยในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตSท่ีไปทำงานมาเลเซีย, ๕) ทัพเรือภาค2จับเรือเวียดนาม4ลำ-ลูกเรือ36คน ลอบทำประมงผิดกฎหมาย และ ๖) วุฒิสภา 

จัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคใตS จัดเวทีเสวนา 'การพัฒนาโครงการเมืองตSนแบบ สามเหล่ียมม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน' ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0 

ภาพข0าว: คSาน'จะนะ'  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๕ - ๒๑ ส.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๘ ข0าว จากท่ีมี ๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๘ - ๑๔ ส.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ต่ำ

ค0อนขSางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม0มีข0าวท้ังในสัปดาห.น้ี และ ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๘ - ๑๔ ส.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ต่ำ

ค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) ข0าวสดท่ัวไทย: สงขลา-จับยาบSา, ๒) จับคนส0งยาบSา! ข่ี จยย.ขSามจังหวัดมารับของกลาง 1 หม่ืนเม็ด เผยทำมาแลSว 4 คร้ัง และ ๓) 

ศาลอุทธรณ.ยืนประหารชีวิต 'ไซซะนะ' พรSอมพวกอีกรายสมคบคSายาบSา  
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช0วงวันท่ี ๑๕ – ๒๑ ส.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ไดSแก0 ๑) เป\ดขSอมูล'ไอลอว.'ฝ̀ายความม่ันคงคุกคามแฟลซม็อบสารพัดวิธี, ๒) PerMAS 

ปราศรัย "อำนาจทหารอยู0ทุกพ้ืนท่ีทุกช0วงชีวิตของคนสามจังหวัดชายแดนใตS", ๓) 'ป\ยบุตร' ช้ี ใชSเทคนิค ก.ม.จัดการแกนนำ-'ธนาธร' อัด รบ.ไม0จริงใจรับฟZง และ ๔) 

'ยูนิเซฟ'แถลงปmอง สิทธิเด็ก เสรีภาพในโรงเรียน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช0วงวันท่ี ๑๕ – ๒๑ ส.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปqญหา จชต. 

             ในช0วงวันท่ี ๑๕ – ๒๑ ส.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกSไขปZญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช0วงวันท่ี ๑๕ – ๒๑ ส.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชSกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* 
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ประเด็นข4าวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน คอลัมน. ข0าวขSนคนเขSม  

๒. สิทธิมนุษยชน ๑) 'ธนาธร -ป\ยบุตร'ไม0ร0วมชุมนุมม็อบประชาชนปลดแอกหว่ันถูกโยงอยู0เบ้ืองหลัง, ๒) เป\ดขSอมูล'ไอลอว.'ฝ̀ายความม่ันคงคุกคามแฟลซม็อบสารพัดวิธี, 

๓) 'ไอลอว.' เป\ดสถิติการคุกคามท่ัวประเทศอย0างนSอย 79 กรณี นับต้ังแต0การชุมนุมของเยาวชนปลดแอก, ๔) 'คณะกSาวหนSา'ไลฟ�ถกเขSมกรณีม็อบนศ. 

'ธนาธร'อัดรัฐบาลไม0จริงใจรับฟZง, ๕) 'ธนาธร-ป\ยบุตร'แจงไม0ไปร0วมชุมนุม อSางเป{นโทษกับนศ.มากกว0าเป{นคุณ, ๖) PerMAS ปราศรัย 

"อำนาจทหารอยู0ทุกพ้ืนท่ีทุกช0วงชีวิตของคนสามจังหวัดชายแดนใตS", ๗) 'ไอลอว.'เผยฝ̀ายความม่ันคงใชSวิธีสารพัดรูปแบบเพ่ือสกัดม็อบนักศึกษา, ๘) 'ป\ยบุตร' ช้ี ใชSเทคนิค 

ก.ม.จัดการแกนนำ-'ธนาธร' อัด รบ.ไม0จริงใจรับฟZง  และ  ๙) 'ยูนิเซฟ'แถลงปmอง สิทธิเด็ก เสรีภาพในโรงเรียน  

๓. การเมือง ๑) พลังเงียบแสดงตัวพร่ึบ! แห0ลงช่ือตSาน 10 ขSอเรียกรSอง 'ธรรมศาสตร.จะไม0ทน', ๒) '61 

นักวิชาการ'ประกาศใชSตำแหน0งประกันตัวนศ.ร0วมม็อบหากถูกตร.จับ, ๓) 'ไอลอว.' อSาง นักเรียน-นักศึกษา นัดชู 3 น้ิว ผูกโบขาว กลับถูกคุกคาม, ๔) ผอ.รพ.จะนะปล้ืม 

เป\ดภาพนักเรียนรร.หาดใหญ0วิทยาลัยชูสามน้ิว, ๕) ชู3น้ิว-ผูกโบขาวลามรร. แฉไม0ทำเจอ'บูลล่ี'กดดัน, ๖) คุยกับครูรุ0นใหม0: เกิดอะไรข้ึนกับ 'เยาวชนขาส้ัน-คอซอง' 

เม่ือพวกเขาผูกโบว.ขาว-ชูสามน้ิว, ๗) '61นักวิชาการ'อาสาย่ืนประกัน นศ.-ปชช.ถูกดำเนินคดีร0วมม็อบ, ๘) นักเรียนร0วมแสดงจุดยืนชู 3 น้ิว 
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หลังรSองเพลงชาติท่ีโรงเรียนดังหาดใหญ0, ๙) นร.ในหาดใหญ0กว0า 200 คน นัดชุมนุมถือกระดาษเปล0า แสดงจุดยืนตSานเผด็จการ, ๑๐) 128แกนนำNGOเอาดSวย! 

ผนึกกำลังร0วมเรียกรSองปชต. ขจัดอำนาจกองทัพ-ทุนผูกขาด, ๑๑) เป\ดไทม.ไลน.ก0อนชุมนุมใหญ0 16 สค., ๑๒) เป\ดไทม.ไลน.ก0อนชุมนุมใหญ0 16 สค., ๑๓) 

ศธจ.สงขลาส่ังด0วนท่ีสุด แจSงผูSบริหารฯ ติดตามการจัดกิจกรรมนักเรียน นศ.ใกลSชิด  และ  ๑๔) จับตาชุมนุมการเมือง ย่ิงเขSมขSนเท0าไหร0 

ย่ิงทำใหS'เง่ือนไข'ของ'ไฟใตS'โชนแสงมากข้ึน  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลัมน. สบายๆสไตล.ไมตรี: กลSวยน้ำวSาแพง, ๒) คอลัมน. เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: สวดดุอาร.ถวายพระพรฯ, ๓) คอลัมน. 

เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: สวดดุอาร.ถวายพระพรฯ, ๔) คอลัมน. อริยะโลกท่ี6: หลวงปู̀ทิม ธัมมธโร สรSางตำนานหลวงปู̀ทวด, ๕) คอลัมน. อริยะโลกท่ี6: หลวงปู̀ทิม ธัมมธโร 

สรSางตำนานหลวงปู̀ทวด, ๖) ผูSว0าฯนราธิวาส เป\ดโครงการสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปZญญา ประเพณีทSองถ่ิน, ๗) 

ทอดผSาป̀าสามัคคีสมทบทุนสรSางวิหารพระพุทธรูปประจำโรงเรียนวัดประชุมชลธารา  และ  ๘) รองผูSว0าฯ นราธิวาส 

เป\ดโครงการส0งเสริมความสัมพันธ.โรงเรียนกับชุมชนชายแดนใตS-กิจกรรมกวนอาซูรอสัมพันธ.ในโอกาสข้ึนป}ใหม0ตามปฏิทินอิสลาม,  

๒. ยาเสพติด ๑) จับหนุ0มส0งยาบSาตามใบส่ัง, ๒) อุทธรณ.ยืน คุกตลอดชีวิต 'ไซซะนะ' สมคบคSายา, ๓) ข0าวสดท่ัวไทย: สงขลา-จับยาบSา, ๔) จับคนส0งยาบSา! 

ข่ีจยย.ขSามจังหวัดมารับของกลาง1หม่ืนเม็ด เผยทำมาแลSว4คร้ัง, ๕) อุทธรณ.ประหารชีวิต'ไซซะนะ' สมคบคSายาบSาขSามชาติ, ๖) ลดเหลือจำคุกตลอดชีวิต 

'ไซซะนะ'เจSาพ0อยานรก-ใหSการเป{นประโยชน., ๗) ศาลอุทธรณ.ยืนประหารชีวิต 'ไซซะนะ' พรSอมพวกอีกรายสมคบคSายาบSา  และ  ๘) 

ศาลอุทธรณ.เพ่ิมขSอหาไซซะนะฐานสมคบคSายาเสพติด,  

๓. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทP ๑) กSาวใหSไกลยันไม0เคยขอเงิน!, ๒) พลิกเกมผลิตส่ือ ยุคปราบเซียน, ๓) ศูนย.อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตS 

จัดกิจกรรมเสริมสรSางศักยภาพเครือข0ายดSานประชาสัมพันธ. 3, ๔) โตโยตSาประกาศผลรางวัลการประกวด TOYOTA Dream Car Art Contest 2020 

ชิงถSวยพระราชทานพระสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจSา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  และ  ๕) กระทรวงเกษตร จัดใหญ0 4 วันหSามพลาดเกษตรสรSางชาติแห0งป} 

ยกทัพสินคSาเกษตร product premium กว0า 1000 รายการ โชว.นวัตกรรมสินคSาเกษตร พัสตราภรณ.งานผSา กว0า 100 รSานคSา 

ต่ืนตานิทรรศการกลSวยไมSหลากหลายสายพันธ.,  
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๔. กีฬา ๑) เป\ดแฟนชมจำกัด'2พัน'คิวเตะเดือด, ๒) ภาพข0าว: คอลัมน. สปอร.ตสแควร.: เพ่ือสันติ, ๓) สรSางสัมพันธ., ๔) ไฟเขียว! '2ทีมใตS-1เมืองหลวง'ลุยไทยลีก3 

ยอดรวม71, ๕) กรมพลศึกษาเตรียมจัด Peace Game 63 ส0งเสริมกีฬาจังหวัดชายแดนใตS สูSภัยโควิด-19, ๖) 

โรงเรียนบSานบูกิตสรSางความสัมพันธ.ระหว0างโรงเรียนกับชุมชน จัดเตะบอลกระชับมิตรดารานักแสดง, ๗) 4 จังหวัดภาคใตS จัดงานแถลงข0าวโครงการแข0งขันกีฬา 

และการออกกำลังกายเพ่ือสันติสุข (PEACE GAME กีฬาสรSางฝZน เพ่ือสันติสุข), ๘) สุดช่ืนม่ืน! แฟนบอล 'หงส.แดง' นราธิวาส จัดฉลองแชมป�ลิเวอร.พูล 30 ป}ท่ีรอคอย  และ  

๙) ภาพข0าว: กรมพลศึกษา กระทรวงการท0องเท่ียวและกีฬา,  

๕. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) 'ในหลวง-ราชินี'ทรงห0วงจนท.ปะทะเจ็บท่ีปZตตานี!, ๒) มอบรางวัลกำนันผูSใหญ0บSานยอดเย่ียม แบบวิถีใหม0ห0างไกลโควิด-19, ๓) 

มอบตระกรSาและแจกันดอกไมSพระราชทานจนท.บาดเจ็บเหตุปะทะ  และ  ๔) ครบรอบ 128 ป} 'วันกำนันผูSใหญ0บSาน ประจำป} 2563' 

มอบรางวัลกำนันผูSใหญ0บSานยอดเย่ียม แบบวิถีใหม0ห0างไกลโควิด-19,  

๖. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยPสิน ๑) ปะทะกลางป̀าปZตตานีจนท.เจ็บ3, ๒) ฮ.ล0าโจรใตSจับตายอีก2, ๓) ปะทะ2วัน เด็ดหัวโจรใตS4ศพ, ๔) 

ใตSเดือดตร.'วิสามัญ'4คนรSาย วางบ้ึมทหารพรานอ.หนองจิก 'ผูSนำศาสนา'ช0วยเจรจาไรSผล, ๕) ใตSดุวิฯ4คนรSายบ้ึมทพ.ดับ1 ผูSนำศาสนาช0วยเจรจาไรSผล, ๖) ภาพข0าว: 

วิสามัญฯคนรSาย, ๗) แม0ทัพ4ย้ำกำนัน-ผญบ.ร0วมแกSไฟใตS, ๘) ชายแดนใตSยังระอุ ผุด'ทีมจรยุทธ.' ชูธง'พ้ืนท่ีปลอดภัย', ๙) ปะทะเดือดโจรใตS'ทหาร'เจ็บ3, ๑๐) ภาพข0าว: 

ปะทะเดือด, ๑๑) ปะทะเดือดยะรัง จนท.บาดเจ็บ3, ๑๒) ปZตตานีปะทะเดือด-จับตายรวด4ศพ, ๑๓) ปะทะเดือดปZตตานีวิคนรSาย4ศพ, ๑๔) 'ยะรัง'ยังเดือด! 

คนรSายบาดเจ็บหนักไม0ยอมมอบตัว ยิงสวนปะทะกันเป{นระลอก, ๑๕) ด0วน! คืบหนSาปะทะเดือดคนรSายท่ียะรัง โดนวิสามัญฯอีก 2 ราย แกนนำระดับส่ังการ, ๑๖) 

ปZตตานีปะทะเดือดคนรSายดับเพ่ิม2 กระชับพ้ืนท่ีล0าอีก1, ๑๗) แม0ทัพแจกเบอร.โทร แจSงเบาะแสโจรใตS ปะทะเดือดท่ียะรัง, ๑๘) ญาติทยอยรับศพโจรใตS 

เหตุปะทะเดือดปZตตานี, ๑๙) วิสามัญฯ 7 โจรใตS ยึดป£น 9 กระบอก เจอรังปฏิบัติการคาดเตรียมก0อเหตุใหญ0, ๒๐) เคลียร.พ้ืนท่ียิงปะทะเดือด 

พบอีก2ศพโจรใตSรวม3วันตาย7, ๒๑) ป\ดจ�อบล0าโจรใตSระดับหัวหนSา ปะทะเดือด3วันวิฯไป5ศพ, ๒๒) วิสามัญโจรใตS7ศพ ป\ดฉากปะทะยืดเย้ือ3วัน 

เผยระดับแกนนำกลุ0มRKK, ๒๓) กอ.รมน.4สรุปเหตุวิสามัญคนรSาย 7 ศพ ย้ำ'กำนัน-ผูSใหญ0บSาน'คือหัวใจสรSางสันติสุขในพ้ืนท่ี, ๒๔) เป\ด7รายช่ือวิสามัญ7ศพ! 

ปะทะเดือดปZตตานี-หมายจับอ่ือ, ๒๕) เพ่ิมมาตรการดูแลใตS หลังวิสามัญ7คนรSาย พบหมายจับหลายคดี, ๒๖) ตม.กวาดจับเรียบแก�งลอบขนคนเขSาประเทศ-

หนุ0มปากีฯสวมบัตรปชช.เร0ขายของเล้ียงชีพ, ๒๗) พบช้ินส0วนประกอบระเบิดแสวงเคร่ือง ริมชายป̀า อ.แม0ลาน ปZตตานี, ๒๘) ด0วน! จนท.เขSาเคลียร.พ้ืนท่ีปะทะ7ศพยะรัง 

ผงะเจอหลุมซุกซ0อนระเบิด 9 จุด, ๒๙) เคลียร.จุดปะทะ7ศพโจรใตS พบ9หลุมซุกบ้ึม/อุปกรณ.อ้ือ, ๓๐) ตรวจยึดเพ่ิมอีก ช้ินส0วนใชSผลิตระเบิด จุดวิสามัญโจรใตS7ศพ, ๓๑) 
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ปZตตานีปะทะต0อเน่ือง คนรSายตายเพ่ิมอีก 2 จนท.กระชับพ้ืนท่ีล0าอีก 1 ผบช.ภ.9 ปรับแผนปฏิบัติการณ., ๓๒) จนท.ป\ดลSอมพ้ืนท่ียะรังวันท่ี2ส0งชุดเจรจา3คนรSายมอบตัว, 

๓๓) ปZตตานีปะทะวันท่ี2 คนรSายยังยิงสูS จนท.ตลอดท้ังคืนท้ังวันเฮลิปคอปเตอร.ยังโดนยิง แม0ทัพส่ังเจรจาใหSมอบตัว, ๓๔) กอ.รมน.แถลงเหตุปะทะท่ีปZตตานี 

ระบุเจรจาไม0เป{นผลนำสู0การวิสามัญ 7 ราย, ๓๕) แม0ทัพภาค 4 ส่ัง จนท.เพ่ิมความเขSม รปภ.พ่ีนSองประชาชนเปmาหมายอ0อนแอ หว่ันคนรSายปฏิบัติการตอบโตS, ๓๖) 

จนท.ยังตรึงพ้ืนท่ีเหตุปะทะเดือด โจรใตSดับ 7 ศพ วางกำลังปmองกันข้ันสูงสุด, ๓๗) รูSช่ือ7โจรใตSท่ีเจSาหนSาท่ีวิสามัญแลSว! เจอหมายจับเพียบ, ๓๘) 

เป\ดรายช่ือ7คนรSายปะทะเดือดปZตตานี พบมีหมายเพียบ, ๓๙) แม0ทัพภาคท่ี 4 เดินสายสรSางความเขSาใจกำนัน-ผูSใหญ0บSานร0วมสรSางสันติสุข หลังเหตุปะทะปZตตานี, ๔๐) 

หว่ันถูกลSางแคSน ส่ังม่ันคง3จว.ใตS ปmองกันข้ันสูงสุด, ๔๑) ผูSช0วย ผบ ตร เย่ียมหน0วยปฏิบัติภาคใตS  และ  ๔๒) ทลายรังผูSก0อการรSายจุดเกิดเหตุปะทะ 7 ศพ 

พบหลุมฝZงอุปกรณ.ระเบิดคาดประกอบไดSถึง 20 ลูก,  

๗. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) คอลัมน. มุมพิลึก: สระน้ำมรกต, ๒) คอลัมน. มุมพิลึก: สระน้ำมรกต, ๓) ลุSนงบเพ่ิมโค0นยางฯเพ่ือปลูกแทน, ๔) 

ยกระดับเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ.ขSาว, ๕) จับเรือเวียดนาม, ๖) เตรียมปZuนยะลากSาวสู0 'ยะลาโมเดล' เมืองนวัตกรรม เลิศล้ำการท0องเท่ียว, ๗) เบตง สายสตรีท 

โมเดลท0องเท่ียวหลังโควิด, ๘) คอลัมน. อาทิตย.เอกเขนก: 'เมืองเบตง' Unseen ท่ีเตรียมเป\ดรับนักท0องเท่ียว, ๙) 'เมืองตSนแบบท่ี4'ชายแดนใตS 

ตSองเร0งสรSางความม่ันใจปชช.๑๐) โควิด เปล่ียนชีวิต สาวพีอาร.กลับจากมาเลเซีย หันมาปลูกหญSาขายรายไดSกว0า 30,000 บาท, ๑๑) เส้ือมือสอง, ๑๒) รายงานพิเศษ : 

ความกSาวหนSาของเมืองตSนแบบท่ี 4 อ.จะนะ จ.สงขลา, ๑๓) ปZตตานีแถลงจับเรือประมงเวียดนาม 4 ลำพรSอมลูกเรือ 36 คน, ๑๔) ทองผันผวนหนักจับตากองทุนเทขาย, 

๑๕) นักท0องเท่ียวในภาคใตSแห0ชมความงามของสนามบินเบตง ช0วงหยุดสุดสัปดาห.ก0อนทำการเป\ดอย0างเป{นทางการปลายป}น้ี, ๑๖) 'เมืองเบตง' Unseen 

ท่ีเตรียมเป\ดรับนักท0องเท่ียว, ๑๗) 'Five Star Salam'เป\ดตัว สาขาแรกในจังหวัดนราธิวาส ชูจุดแข็งเมืองชายแดน -มุ0งสรSางงานคนพ้ืนท่ี, ๑๘) 'เมืองเบตง' Unseen 

ท่ีเตรียมเป\ดรับนักท0องเท่ียว, ๑๙) ศอ.บต. หารือแนวทางการแกSไขปZญหาแรงงานไทยในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตSท่ีไปทำงานมาเลเซีย, ๒๐) 

ทัพเรือภาค2จับเรือเวียดนาม4ลำ-ลูกเรือ36คน ลอบทำประมงผิดกฎหมาย, ๒๑) TPOLYฮุบงาน749ล.รายไดSขายไฟฟmาต0อคิว, ๒๒) 'ไทยสมายล.' 

ประกาศใหSบริการตามปกติ พรSอมเพ่ิมเท่ียวบินในประเทศ อำนวยความสะดวกผดส., ๒๓) ตร.เบตงจับเส้ือผSามือสองลักลอบหนีศุลกากรมูลค0ากว0า 3 แสน, ๒๔) 

เกษตรอำเภอสุไหงปาดี จ.นราธิวาส ประกวดสุดยอดทุเรียนพ้ืนบSาน, ๒๕) วุฒิสภา จัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคใตS จัดเวทีเสวนา 

'การพัฒนาโครงการเมืองตSนแบบ สามเหล่ียมม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน', ๒๖) ไทยสมายล.ประกาศยังคงใหSบริการตามปกติ 

พรSอมเพ่ิมเท่ียวบินในประเทศเพ่ืออำนวยความสะดวกใหSแก0ผูSโดยสารทุกท0าน  และ  ๒๗) ตะลุย'เบตง'เดินชมสตรีทอาร.ต สูดอากาศสดช่ืนท่ีเมืองใตSสุดแดนสยาม,  
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๘. การศึกษา ๑) กสศ.ลงพ้ืนท่ีแลกเปล่ียนเรียนรูSและติดตามความคืบหนSาโครงการครูรัก(ษ.)ถ่ิน รุ0น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู0บSานจอมบึง, ๒) อลิอันซ. อยุธยา 

'ส0งแท็บเล็ตใหSนSองเรียน' ชวนบริจาคอุปกรณ.ช0วยสอนออนไลน.มือสอง, ๓) กสศ.ลงพ้ืนท่ีติดตามโครงการครูรัก(ษ.)ถ่ินรุ0น1, ๔) 

กสศ.ลงพ้ืนท่ีติดตามความคืบหนSาโครงการครูรัก(ษ.)ถ่ิน รุ0น 1มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู0บSานจอมบึง, ๕) มสธ.ซับน้ำตานักศึกษาผ0อนผันจ0ายค0าเทอมสูSโควิด, ๖) มนร. 

จัดกิจกรรมนิทรรศการการประกวดแข0งขันวิทยาศาสตร.  และ  ๗) นายกเหล0ากาชาดจังหวัดนราธิวาสมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตร ป}การศึกษา 2563,  

๙. การเยียวยา ๑) รองเลขาฯสกสค.ลงพ้ืนท่ีเย่ียมครูผูSประสบเหตุก0อการรSายจังหวัดชายแดนใตS, ๒) หาทางช0วยทายาทครูไดSรับผลกระทบจากไฟใตSจนตSองยSายถ่ินฐาน  

และ  ๓) รองเลขาธิการ สกสค.เย่ียมครูผูSประสบเหตุจากผูSก0อการรSายจังหวัดชายแดนใตS,  

๑๐. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ภาพข0าว: ปลูกตSนไมS, ๒) สสส.ส0งเสริม 180 ครีเอเตอร.คนรุ0นใหม0เพ่ือสังคมปลอดบุหร่ี, ๓) ภาพข0าว: คอลัมน. ข0าวขSนคนเขSม: ปZจจัยส่ี, 

๔) ภาพข0าว: คอลัมน. ข0าวขSนคนเขSม: ปZจจัยส่ี, ๕) ปZตตานีออกหน0วยทำฟZนวิถีใหม0, ๖) สว.ลงใตS, ๗) SACICT ชู Sustainable Crafts ผ0านชุมชนหัตถกรรมรักษ.โลก, ๘) 

'นราธิวาส'จัดโครงการพัฒนาผูSนำองค.กรชุมชนภาคใตSชายแดน ป}งบ63, ๙) ด0านพรมแดนเบตงคุมเขSมชายแดน สกัดโควิด-19หลังพบระบาดรอบใหม0ท่ีมาเลเซีย, ๑๐) 

ไทยคุมเขSม ด0านชายแดนใตSติดมาเลย. สกัดโควิดระบาดขSามปท., ๑๑) 'กสศ.'อนุมัติ130 ทุนพัฒนาทักษะอาชีพและนวัตกรรม เนSนเสริมสรSางชุมชนเขSมแข็ง, ๑๒) 

ศอ.บต.ประชุมมอบนโยบายการขับเคล่ือนพ้ืนท่ีแก0เครือข0ายบัณฑิตอาสาพัฒนามาตูภูมิ ระดับอำเภอ เร0งสรSางการพัฒนาในทุกมิติ, ๑๓) กสศ. เล็ง ถอดบทเรียน 

พัฒนาทักษะอาชีพ เสนอรัฐบาล หวังลดความเหล่ือมล้ำ, ๑๔) ประกาศความสำเร็จ 'โครงการเดินสำรวจออกโฉนดท่ีดิน ป}งบประมาณ พ.ศ. 2563' 

ลดความเหล่ือมล้ำเพ่ือประชาชน  และ  ๑๕) 

ท่ีปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการนายกฯปฏิบัติหนSาท่ีประจำกระทรวงมหาดไทยลงพ้ืนท่ีติดตามตรวจเย่ียมวิถีชีวิตชาวอ.สุไหงโก-ลก,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต4อสถานการณP จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหSระดับการรับรูSเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๑.๖๓ ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๘ 

- ๑๔ ส.ค. ๖๓) เป{น ๒.๔๔ ในสัปดาห.น้ี ในมิติของแนวโนSมการรับรูSเชิงบวก มีแนวโนSมฯ ค0อนขSางคงท่ี 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๑๕ – ๒๑ ส.ค. ๖๓ 

    รายงานข0าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตS และรัฐภาคเหนือของมาเลเซียในรอบสัปดาห.น้ีท้ังหมด รายงานโดยส่ือมวลชนมาเลเซีย โดยประเด็นท่ีส่ือมาเลเซียรายงาน

มากท่ีสุดคือ ชายชาวมาเลเซียจากอำเภอปาเสมัส ในรัฐกลันตันถูกยิงท่ีศีรษะเป{นเหตุใหSเสียชีวิต เหตุเกิดในพ้ืนท่ี อ.ตากใบ จ.ว.น.ธ. 

    อธิบดีกรมสัตว.ป̀า และอุทยานแห0งชาติมาเลเซีย เตรียมเสนอร0างแกSไขกฏหมายเพ่ิมโทษการบุกรุกล0าสัตว.ป̀า ลงโทษสูงสุดจำคุก ๑๕ ป} ปรับสูงสุดไม0เกิน ๑ ลSานริงกิต 

พรSอมเป\ดเผยว0าในรอบ ๑๐ ป}ท่ีผ0านมาพบว0ามีคนไทยลักลอบเขSาไปล0าสัตว.ในพ้ืนท่ีอุทยานแห0งชาติในมาเลเซียดSวย 

    กองพันปฏิบัติการพิเศษท่ี ๘ มาเลเซียปฏิบัติการจับกุมผูSลักลอบนำเขSาสินคSาผ0านแดนโยไม0ไดSรับอนุญาตจากประเทศไทย ยึดของกลางกลSาพันธ.ทุเรียน และเส้ือผSาเก0า 

มูลค0าประมาณ ๑.๒ ลSานริงกิต 

    ส่ือมาเลเซีย รายงาน ปฏิบัติการของร0วมทหารตำรวจ และฝ̀ายปกครองบังคับใชSกฎหมายจับกุมผูSก0อความไม0สงบในพ้ืนท่ี อ.ยะรัง จ.ว.ป.น. และมีการปะทะกันเป{นเหตุ

ใหSผูSก0อความไม0สงบเสียชีวิต ๗ คน เจSาหนSาท่ีรัฐไดSรับบาดเจ็บ ๓ คน 

 

๕.๑ The Star ส่ือมาเลเซียอ*างรายงานข4าวของสำนักข4าวซินหัวของทางการจีน รายงานข4าวเหตุการณPเจ*าหน*าท่ีรัฐสนธิกำลังบังคับใช*กฏหมายติดตามจับกุมผู*ก4อ

ความไม4สงบในพ้ืนท่ีอ.ยะรัง จ.ปqตตานี และมีการยิงปะทะกันในระหว4างวันท่ี ๑๔-๑๖ สิงหาคม เป�นเหตุให*ผู*ก4อความไม4สงบเสียชีวิต ๗ คน เจ*าหน*าท่ีรัฐได*รับ

บาดเจ็บ ๓ คน 

พลตรีปราโมทยP พรหมอินทรP โฆษกกอ.รมน.ภาค ๔ เป�ดเผยเม่ือวันจันทรPท่ี ๑๗ สิงหาคม ว4า เจ*าหน*าท่ีเข*าตรวจสอบพ้ืนท่ีเกิดเหตุพบคนร*ายเสียชีวิตท้ังหมด ๗ คน 

และเจ*าหน*าท่ีพิสูจนPหลักฐานได*เข*าพ้ืนท่ีชันสูตรศพคนร*าย ๓ ศพล4าสุดเพ่ือพิสูจนPอัตตลักษณPลายน้ิวมือ พร*อมท้ังนำอาวุธป�นท่ียึดจากท่ีเกิดเหตุไปพิสูจนPหลักฐาน

ต4อไป 

พลตรีปราโทยP เป�ดเผยว4า คนร*ายกลุ4มน้ีเป�นผู*ลงมือก4อเหตุใช*ระเบิดแสวงเคร่ืองลอบโจมตีทหารพรานขณะลาดตระเวณคุ*มครองครูในพ้ืจนท่ีอ.หนองจิก จ.ปqตตานี 

เป�นเหตุให*อาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิต ๒ คน บาดเจ็บ ๓ คน เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ สิงหาคม 

(THAI authorities have found the bodies of three su spected insurgents in a rice field in Thailand’s restive southern province of Pattani, 

according to Maj Gen Pramote Phrom-in, a spokesperson for the Fourth Army Area’s Internal Security Operations Command (ISOC) centre. 
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Pramote said on Monday that army troops combed through a rice field in Pattani province and found the bodies of three suspected insurgents. 

They were apparently killed in clashes which began on Friday. 

So far, a total of seven insurgents have been killed by the army troops during the intermittent shoot-outs in the woods where they had been 

holed up and resisted arrest, said Maj Gen Pramote. 

He added that forensic officers had taken fingerprint samples from the three bodies for identification purposes. 

Assault rifles seized from the clash sites were also being checked to find out where and when they had been used to commit crimes. 

The insurgents, according to Maj Gen Pramote, were responsible for last Thursday’s bomb attacks in the Nong Chik district of Pattani and Ra-

ngae district of Narathiwat. 

Two army-trained rangers were killed while three others were wounded in the bomb attacks. — Xinhua) 

 

ท่ีมาข*อมูล ;https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2020/08/19/bodies-of-three-rebels-found-in-rice-field 

 

 

๕.๒ สำนักข4าว bernama รายงานเม่ือวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ว4า กองพันปฏิบัติการพิเศษท่ี ๘ มาเลเซียได*เป�ดปฏิบัติการปราบปรามการลักลอบขนสินค*าข*ามพรมแดน

เข*ามาเลเซีย ท่ืบริเวณพรมแดนติดประเทศไทยด*านรัฐกลันตัน จับกุมคนร*ายได* ๔ คนพร*อมพาหนะบรรทุกสินค*าอีก ๕ คนพร*อมของกลางกล*าพันธPทุเรียน เส้ือผ*ามือ

สอง และสินค*าอุปโภคบริโภค มูลค4ารวมกันประมาณ ๑.๒ ล*านริงกิต 
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(The 8th Battalion of the General Operations Force (GOF8) seized goods worth over RM1.2 million within two days of conducting the ‘Op 

Benteng Covid’ at the Malaysia-Thai border. 

Its commanding officer, Supt Muhammad Shamsuddin said the items seized were durian saplings, used clothing and groceries. 

He said within that period, four men were detained and five vehicles used for smuggling activities and other trans-border crimes were seized.) 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1871672 

๕.๓ สำนักข0าว bernama รายงานเม่ือวันท่ี ๑๙ สิงหาคม อSางคำใหSสัมภาษณ.อธิบดีกรมสัตว.ป̀าและอุทยานแห0งชาติมาเลเซีย บอกว0า ไดSส0งร0างแกSไขกฏหมายไปยังสภา

ผูSแทนราษฎร.มาเลเซีย มีสาระสำคัญคือเพ่ิมโทษการกระทำความผิดล0าสัตว.ป̀าในอุทยานแห0งชาติ ท้ังโทษจำคุกและโทษปรับ จากกกหมายปZจจุบันท่ีมีโทษจำคุกสูงสุด ๕ ป}

เป{น ๑๕ ป} และโทษปรับสูงสุดจาก ๕๐๐,๐๐๐ ริงกิต เป{น ๑ ลSานริงกิต ท้ังน้ีหากไม0มีเหตุติดขัด คาดว0าร0างแกSไขกฏหมายจะเขSาสูSการพิจารณาของสภาผูSแทนราษฎร.ในช0วง

ปลายป}น้ี 

ในช0วงสิบป}ท่ีผ0านมา กรมสัตว.ป̀าและอุทยานแห0งชาติมาเลเซียพบว0า มีคนมาเลเซียทำหนSาท่ีเป{นคนกลางชักชวนนายพรานชาวต0างชาติคือ คนไทย เวียดนามและกัมพูชา 

เขSาไปล0าสัตว.ในมาเลเซีย 

(Heavier penalties - a maximum fine of RM1 million and imprisonment of up to 15 years - are being proposed for poaching. 

Department of Wildlife and National Parks Peninsular Malaysia (Perhilitan) director-general Datuk Abdul Kadir Abu Hashim said the proposal to 

increase the sentence from a maximum fine of RM500,000 and imprisonment for five years now would involve amendments to the Wildlife 

Conservation Act 2010 (Act 716). 
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"If there are no obstacles, we will be bringing amendments to the act (to Parliament) at the end of this year," he said at a press conference 

after attending the Khazanah Integrated Operations (OBK) meeting aimed at protecting wildlife and forest conservation here today. 

Abdul Kadir said illegal hunting cases over the past 10 years involved locals as middlemen, while poachers were mostly "outsiders" from 

Vietnam, Thailand and Cambodia who usually went into the forest for 90 days to set traps. 

"The problem is the middlemen are Malaysians who organise their (outsiders) entry from the border," he said.) 

ท่ีมาขSอมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1871962 

https://www.malaysiakini.com/news/539320 

 

๕.๔ ส่ือมาเลเซียหลายแห0งรายงานเม่ือวันท่ี ๑๙ สิงหาคม อSางผูSกำกับการ สภ.ตากใบ พ.ต.อ.สุทธาเวทย. ธารีไทย เป\ดเผยว0า มีชายชาวมาเลเซียช่ือ Mohd Ridzuan Ab 

Liah ถูกอาวุธป£นยิงเขSาบริเวณศรีษะ เสียชีวิตท่ีอ.ตากใบ เป{นเหตุใหSเสียชีวิตเม่ือเวลาประมาณ ๒๐.๔๐ น. วันท่ี ๑๘ สิงหาคม 

ตำรวจบอกว0า ชายชาวมาเลเซียท่ีเสียชีวิตมีภูมิลำเนาอยู0ท่ีอ.ปาเสมัส ในรัฐกลันตัน เขSาประเทศไทยอย0างผิดกฏหมายเพราะไม0มีบันทึกการเขSาเมือง 

สำหรับแรงจูงใจและสาเหตุท่ีถูกสังหารจนเสียชีวิต ตำรวจไทยอยู0ระหว0างการสืบสวนสอบสวน 

(A Malaysian man found dead with gunshot wounds to his head at Tak Bai on Malaysian-Thai border, yesterday. 

Tak Bai district police chief Pol Colonel Suthawet Thareethai said the body of Mohd Ridzuan Ab Llah, 31 from Pasir Mas, Kelantan was found in 

Kg Tasik at Tak Bai, Narathiwat, southern Thailand at about 8.40 pm (local time) yesterday. 
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“The victim was believed to have been shot on his head. A preliminary investigation showed that the man has no record of entering Thailand,” 

he said when contacted here today. 

He said the police are also investigating the motive behind the incident.) 

ท่ีม0าขSอมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1871913 

https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2020/08/617830/malaysian-man-shot-dead-tak-bai 

https://www.malaysiakini.com/news/539316 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


