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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๑๘-๒๔ ก.ค. ๖๓ พบว>า มขี>าวเชิงบวก ๙๖ ข>าว จากที่มี ๑๑๓ 

ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๑-๑๗ ก.ค. ๖๓) ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกับ จชต. มขี>าวเชิงลบ ๒๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๔๙ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๑-๑๗ ก.ค. 

๖๓) 

 ประเด็นข4าวเชิงลบ ได*แก4  

๑) การเมือง: ๑) แฟลชม็อบนักศึกษา ม.อ.ป\ตตานีไล>เผด็จการ ไม>หว่ันผู9บริหารห9ามใช9สถานที,่ ๒) ม็อบนักศึกษาใต9ยันอีสานพรึบ่ ใส>เสื้อดำชูสัญลักษณ+สามน้ิว 

เรียกร9อง ๓ ข9อจี้ 'ยุบสภา' และ ๓) นศ.มอ ชุมนุมไล>อธิการบดี-รัฐบาล เรียกร9องให9ยุบสภา 

๒) สิทธิมนุษยชน: ๑) สกัดม็อบเยาวชนจุดติด! สภาหนุนเปfดเวทีรับฟ\งความเห็น, ๒) สกัดม็อบลาม! ส.ส.ชงญัตติด>วนรบัฟ\งความเห็นนศ.รุมจี้เร>งแก9ไขรฐัธรรมนูญ 

และ ๓) คอลมัน+ เลาะรั้ว: ทำไมถึงเปgนจะนะ? 

          ประเด็นข4าวเชิงบวก ได*แก4 

๑) ยาเสพติด: ๑) จบัโจjวัย ๑๗ ค9ายาบ9า! ขายให9กลุ>มวัยรุ>นในพื้นที่-ขยายผลจับเครือข>ายใหญ> และ ๒) จนท.วางแผนล>อซื้อยาเสพติด-จับกุมโชเฟอร+รถบรรทกุ 

หัวลากคาบริษัทขนส>งใน อ.หาดใหญ> 

๒) การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยOสิน: ๑) ตรวจตัดไม9ปlา 'รือเสาะ', ๒) เริ่มเกณฑ+ทหารทั่ว ปท. นราธิวาสแห>สมัครล9นลดการฝoกแค> ๖ สัปดาห+, ๓) คุมเข9มชายแดนใต9 

หลงัพบคนร9ายเตรียมก>อเหตุ, ๔) รอง มทภ.๔ ตรวจด>านชายแดนไทย-มาเลเซีย ย้ำทหารคุมเข9มช>องทางธรรมชาติ, ๕) จับเรือประมงดัดแปลงค9าน้ำมันเถ่ือน ยึดดีเซล 

๒๐,๐๐๐ ลิตร ปากแข็งไม>คายจอมบงการ, ๖) บุกจบั ๖ ผู9ต9องสงสัย วางบึ้มป\ตตานี ๒ จุด มปีระวัติโยงโจรใต9, ๗) รวบ ๒๖ เขมรมสุลิม! ลอบข9ามแดนจาก 

มาเลย+เข9าไทยกลับบ9านเกิด และ ๘) ทลายบ>อนบาคาร>าออนไลน+ สุไหงโก-ลก พบเงินหมุนเวียนในระบบกว>า ๓๐๐ ล9าน 

๓) เศรษฐกิจและการสร*างรายได*: ๑) เอาใจช>วยสนามบินเบตง 'ไม>เสียของ', ๒) หนุนสุดลิ่ม' ขุดคลองไทย' มุ>งดัน  ศก.เท>าเกาะไหหลำ แบ>งโซนกลุ>มอุตฯ, ๓) 

สัมมนาเครือข>ายชาวสวนทุเรียนใต9 ร>วมมอืพัฒนาผลผลิตคุณภาพ, ๔) ชาวตำบลกาลอ จ.ยะลา จัดกิจกรรมบฟุเฟlต+ทุเรียน'ข่ีช9าง กินทุเรียน แช>น้ำตก', ๕) ม.อ. 

แนะรัฐชูการท>องเที่ยวชุมชน - จุดขายความแตกต>างด9านพหุวัฒนธรรม เช่ือมโยงแหล>งท>องเที่ยวจากอ>าวไทยสู>อันดามนั หวังสร9างการเติบโตย่ังยืน, ๖) ผู9ว>าฯสงขลาเผย 
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พร9อมเดินหน9าสร9างความเข9าใจกบักลุ>มผู9ที่'เห็นต>าง'กบั เมืองต9นแบบที่ ๔ และ ๗) ททท. ผนึกกำลงั ๔๐ องค+กรจัดประกวดสุดยอดหมู>บ9านท>องเที่ยวชนบท และสุดยอด 

หมู>บ9าน OTOP เพื่อการท>องเที่ยว ยกระดับแบรนด+การท>องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย 

         จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสือ่มวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกทีม่ีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพิ่มข้ึน จาก ๑.๒๘ ในสัปดาห+ 

ที่แล9ว (๑๑-๑๗ ก.ค. ๖๓) เปgน ๒.๒๗ ในสปัดาห+น้ี 

 ในส4วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต4างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๑๘–๒๔ ก.ค. ๖๓ ดังน้ี 

       ในรอบสัปดาห+น้ีไม>มรีายงานข>าวเกีย่วกบัการก>อเหตุไม>สงบในจงัหวัดชายแดนภาคใต9 โดยสื่อต>างประเทศ ทั้งน้ีประเด็นข>าวที่เกี่ยวกบั จชต. โดยตรงมเีพียงรายงาน

ข>าวของ The Star สือ่ภาษาอังกฤษในมาเลเซีย เกี่ยวกับการจบักุมคนร9ายหน่ึงคนพร9อมด9วยปศุสัตว+ ๑๕ ตัว ที่พยายามลักลอบนำเข9าประเทศมาเลเซียทางด9านรันเตาป\น

ยัง ตรงข9าม อ.สุไหงโกลก จ.ว.น.ธ. 

       สำนักข>าวเบอนามาของทางการมาเลเซียรายงานว>า ในช>วงวันที่ ๑๘ มีนาคม ถึง ๑ กรกฎาคม สำนักงานตรวจคนเข9าเมืองมาเลเซยีมีการเนรเทศคนไทยออกจาก

ประเทศมาเลเซียจำนวน ๖๓๗ คน  

       สำนักข>าวเบอนามา รายงานว>า กระทรวงอุดมศึกษามาเลเซียเตรียมอนุญาตให9นักศึกษาต>างชาติเดินทางเข9าประเทศเพื่อศึกษาต>อในเดือนตุลาคมน้ี ทั้งน้ีนักศึกษาไทย

มีจำนวนมากเปgนอันดับทีส่องรองจากนักศึกษาอินโดนีเซยี 
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๒. ผลการวิเคราะหOสารสนเทศด*านการประชาสมัพันธO ประจำวันท่ี ๑๘–๒๔ ก.ค. ๖๓ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข4าวเชิงบวก และประเด็นข4าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๑๘-๒๔ ก.ค. ๖๓ มขี>าวเชิงบวก (เส9นทึบสีเขียว) ๙๖ ข>าว จากที่มี ๑๑๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๑-๑๗ ก.ค. ๖๓) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกับ จชต. (เส9นทบึสีแดง) มขี>าวเชิงลบ ๒๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีม่ ี๔๙ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว 

(๑๑-๑๗ ก.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ลดลง 
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๒.๒ ค4าสัดส4วนระหว4างข4าวเชิงบวก และข4าวเชิงลบ 

เมื่อนำจำนวนข>าวเชิงบวก และจำนวนข>าวเชิงลบ ในแต>ละวันมาคำนวณหาค>าสัดส>วน ระหว>างข>าวเชิงบวกกบัข>าวเชิงลบ พบว>าในแต>ละวันจะมีค>าสัดส>วนฯ ดังน้ี 

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

2020-07-11 13 8 1.63 

2020-07-12 8 10 0.8 

2020-07-13 20 3 6.67 

2020-07-14 15 5 3 

2020-07-15 19 12 1.58 

2020-07-16 27 4 6.75 

2020-07-17 11 7 1.57 

 16.14 7 2.31 

2020-07-18 9 4 2.25 

2020-07-19 10 0 10 

2020-07-20 14 1 14 

2020-07-21 20 1 20 

2020-07-22 16 2 8 

2020-07-23 18 6 3 

2020-07-24 9 7 1.29 

 13.71 3.14 4.37 
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๑๘-๒๔ ก.ค. ๖๓ ไม>มขี>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน จากที่มี ๑๕ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๑-๑๗ ก.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ไม>มีข>าวเชิงบวกในประเด็นการเมือง ในช>วงวันที่ ๑๑-๒๔ ก.ค. ๖๓ ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที่ ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๑๐ ข>าวใน

สัปดาห+น้ี จากที่ไม>มีข>าวเชิงลบในสปัดาห+ที่แล9ว (๑๑-๑๗ ก.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) แฟลชม็อบนักศึกษา 

ม.อ.ป\ตตานีไล>เผด็จการ ไม>หว่ันผู9บริหารห9ามใช9สถานที,่ ๒) มอ็บนักศึกษาใต9ยันอีสานพรึ่บ ใส>เสื้อดำชูสัญลักษณ+สามน้ิว เรียกร9อง3ข9อจี้'ยุบสภา' และ ๓) นศ.มอ 

ชุมนุมไล>อธิการบดี-รัฐบาล เรียกร9องให9ยุบสภา 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยOสิน 

 
ในช>วงวันที่ ๑๘-๒๔ ก.ค. ๖๓ มขี>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรพัย+สิน ๒๐ ข>าว จากที่ม ี๑๖ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๑-๑๗ ก.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ  เพิ่มข้ึน ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๑-๑๗ ก.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ตต่ำ

ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ตรวจตัดไม9ปlา 'รือเสาะ', ๒) ลอบขนน้ำมันเถ่ือนชลบรุี-สงขลา, ๓) เริ่มเกณฑ+ทหารทั่ว ปท. นราธิวาสแห>สมัครล9นลดการฝoกแค> 6 

สัปดาห+, ๔) คุมเข9มชายแดนใต9หลังพบคนร9ายเตรียมก>อเหตุ, ๕) รอง มทภ.4 ตรวจด>านชายแดนไทย-มาเลเซีย ย้ำทหารคุมเข9มช>องทางธรรมชาติ, ๖) 

จับเรือประมงดัดแปลงค9าน้ำมันเถ่ือน ยึดดีเซล 20000 ลิตร ปากแข็งไม>คายจอมบงการ, ๗) บุกจับ 6 ผู9ต9องสงสัย วางบึม้ป\ตตานี 2 จุด มีประวัติโยงโจรใต9, ๘) รวบ 26 

เขมรมสุลิม! ลอบข9ามแดนจากมาเลย+เข9าไทยกลบับ9านเกิด และ ๙) ทลายบ>อนบาคาร>าออนไลน+ สุไหงโก-ลก พบเงินหมนุเวียนในระบบกว>า 300 ล9าน ภาพข>าวเชิงลบ 

ได9แก> เปรียบเทียบการพัฒนาการของ'บีอาร+เอ็น'กบัรัฐไทย ใครก9าวหน9า ใครถอยหลังกันแน>  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๑๘-๒๔ ก.ค. ๖๓ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๙ ข>าว จากที่ม ี๒๙ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๑-๑๗ ก.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มขี>าวเชิงลบ ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๑-๑๗ ก.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ต่ำค>อนข9างคงที ่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) เอาใจช>วยสนามบินเบตง 'ไม>เสียของ', ๒) หนุนสุดลิ่ม' ขุดคลองไทย' มุ>งดัน  ศก.เท>าเกาะไหหลำ แบ>งโซนกลุ>มอุตฯ, ๓) 

สัมมนาเครือข>ายชาวสวนทุเรียนใต9 ร>วมมอืพัฒนาผลผลิตคุณภาพ, ๔) ชาวตำบลกาลอ จ.ยะลา จัดกิจกรรมบฟุเฟlต+ทุเรียน'ข่ีช9าง กินทุเรียน แช>น้ำตก', ๕) ม.อ. 

แนะรัฐชูการท>องเที่ยวชุมชน - จุดขายความแตกต>างด9านพหุวัฒนธรรม เช่ือมโยงแหล>งท>องเที่ยวจากอ>าวไทยสู>อันดามนั หวังสร9างการเติบโตย่ังยืน, ๖) ผู9ว>าฯสงขลาเผย 

พร9อมเดินหน9าสร9างความเข9าใจกบักลุ>มผู9ที่'เห็นต>าง'กบั เมืองต9นแบบที่ 4, ๗) จังหวัดยะลา แถลงข>าว ทุเรียนสะเด็ดน้ำ ภายใต9โครงการพฒันา 

ศักยภาพการผลิตด9านการเกษตร หนุนเกษตรกรพัฒนาคุณภาพ และ ๘) ททท. ผนึกกำลัง 40 องค+กรจัดประกวดสุดยอดหมู>บ9านท>องเที่ยวชนบท และสุดยอดหมู>บ9าน OTOP 

เพื่อการท>องเที่ยว ยกระดับแบรนด+การท>องเทีย่วโดยชุมชนของประเทศไทย ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> กลัวสนามบินเบตง'เสียของ'  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันที่ ๑๘-๒๔ ก.ค. ๖๓ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๗ ข>าว จากที่ม ี๑๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๑-๑๗ ก.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ค>อนข9างคงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม>มีข>าวเชิงลบทั้งในสัปดาห+น้ี และในสปัดาห+ที่แล9ว (๑๑-๑๗ ก.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำ

ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) จับโจjวัย 17 ค9ายาบ9า! ขายให9กลุ>มวัยรุ>นในพื้นที่-ขยายผลจบัเครือข>ายใหญ> และ ๒) จนท.วางแผนล>อซื้อยาเสพติด-

จับกมุโชเฟอร+รถบรรทุกหัวลากคาบริษัทขนส>งใน อ.หาดใหญ>  
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๑๘ – ๒๔ ก.ค. ๖๓ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสทิธิมนุษยชน ได9แก> ๑) สกัดมอ็บเยาวชนจุดติด! สภาหนุนเปfดเวทีรบัฟ\งความเห็น, ๒) สกัดม็อบลาม! 

ส.ส.ชงญัตติด>วนรบัฟ\งความเห็นนศ.รุมจีเ้ร>งแก9ไขรัฐธรรมนูญ, ๓) รอบรั้วเมืองใต9 : 23 กรกฎาคม 2563 และ ๔) คอลมัน+ เลาะรั้ว: ทำไมถึงเปgนจะนะ? 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันที่ ๑๘ – ๒๔ ก.ค. ๖๓ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารงุขวัญกําลงัพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปqญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๑๘ – ๒๔ ก.ค. ๖๓ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขป\ญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคบัใช*กฎหมาย 

             ในช>วงวันที่ ๑๘ – ๒๔ ก.ค. ๖๓ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* 
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ประเด็นข4าวเชิงลบ 

๑. การเมือง ๑) นศ.มอ. ชุมนุมไล>อธิการบดีเรื่องห9ามชุมนุมและให9รัฐบาลยุบสภา และทบทวนนิคมฯจะนะ, ๒) 

นักศึกษามอ.ป\ตตานีจัดชุมนุมเรียกร9อง3ข9อพ>วงยกเลิกอุตสาหกรรมจะนะ, ๓) แฟลชม็อบนักศึกษา ม.อ.ป\ตตานีไล>เผด็จการ ไม>หว่ันผู9บรหิารห9ามใช9สถานที,่ ๔) 

ม็อบนักศึกษาใต9ยันอสีานพรึบ่ ใส>เสื้อดำชูสญัลกัษณ+สามน้ิว เรียกร9อง3ข9อจี้'ยุบสภา', ๕) นศ.มอ ชุมนุมไล>อธิการบดี-รัฐบาล เรียกร9องให9ยุบสภา, ๖) คำถาม การเมือง 

แฟลชม็อบ พลังนักศึกษา ลามถึง นักเรียน, ๗) มอ.ใต9พรบึ'ชู 3 น้ิว' อีสานคึก, ๘) คำถาม การเมือง แฟลชม็อบ พลังนักศึกษา ลามถึง นักเรียน, ๙) 

ม็อบเยาวชนลาม26จังหวัด ลากยาวสวน'พรก.ฉุกเฉิน'  และ  ๑๐) น.ศ.3มหา'ลัยย>านปทมุฯแสดงจุดยืน 'เพนกวิน-ไผ>ดาวดิน'โผล>ขอนแก>น  

๒. สิทธมินุษยชน ๑) สกัดม็อบเยาวชนจุดติด! สภาหนุนเปfดเวทีรับฟ\งความเห็น, ๒) สกัดม็อบลาม! ส.ส.ชงญัตติด>วนรบัฟ\งความเห็นนศ.รมุจีเ้ร>งแก9ไขรัฐธรรมนูญ, ๓) 

รอบรั้วเมืองใต9 : 23 กรกฎาคม 2563  และ  ๔) คอลัมน+ เลาะรั้ว: ทำไมถึงเปgนจะนะ?  
 
 

 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

13 

ประเด็นเชิงบวก 

๑. การศึกษา คอลมัน+ โลกสองวัย: ใช9ระบบออนไลน+จัดประกวดโครงการ  

๒. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) ส>องพระยอดนิยม, ๒) คอลมัน+ ส>องพระยอดนิยม, ๓) มูฟว่ีโซน: 'เข9ม' แฮปป��ถ>ายทอดเสน>ห+พี่น9อง 3 

จังหวัดชายแดนใต9ผ>านภาพยนตร+เรื่องแรก สุดหวานละมุน 'รักนะ ซุปซุป', ๔) ผู9ว>าฯนราธิวาส เปfดงานประกวดผ9า 'สืบสาน อนุรักษ+ศิลป�ผ9าถ่ินไทย ดำรงไว9ในแผ>นดิน' 

พร9อมรณรงค+การสวมใส>ผ9าท9องถ่ิน  และ  ๕) เรื่องเก>าเล>าสนุก: การสำรวจประชากรครั้งแรกในสยามสมัย ร-๕! ทั้งประเทศมีอยู> ๘,๑๓๑,๒๔๗ คน!!,  

๓. การเยียวยา ๑) ให9กำลงัใจ, ๒) ทางคนทางข>าว: สร9างขวัญกำลังใจ, ๓) ครอบครัวหนูน9อยเหย่ือระเบิดปลืม้ใจหน>วยงานเข9ามาเย่ียมให9กำลังใจ, ๔) 

ร.10โปรดเกล9าฯให9องคมนตรเีย่ียมให9กำลังใจ'จนท.-ปชช.'รบัผลกระทบความไม>สงบนราธิวาส  และ  ๕) ในหลวง โปรดเกล9าฯ ให9องคมนตรปีฏิบัติภารกจิเย่ียม 

และให9กำลังใจ จนท.-ปชช.ที่ได9รับผลกระทบจากสถานการณ+ความไม>สงบในพื้นที่นราธิวาส,  

๔. ยาเสพติด ๑) เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: รวบโชเฟอร+18ล9อค9าไอซ+, ๒) ซุกไอซ+, ๓) ล>อซื้อยา! หิ้วป�กโชว+เฟอร+รถบรรทุกค9าไอซ+ เปgนลมล9มฟุบขณะโดนจับ, ๔) 

จับโจjวัย17ค9ายาบ9า! ขายให9กลุ>มวัยรุ>นในพื้นที่-ขยายผลจบัเครือข>ายใหญ>, ๕) ผู9ว>าฯนราธิวาส เปfดกจิกรรมค>ายปรบัเปลีย่นพฤติกรรมผู9เสพยาเสพติด, ๖) 

จนท.วางแผนล>อซื้อยาเสพติด-จบักุมโชเฟอร+รถบรรทุกหัวลากคาบริษัทขนส>งใน อ.หาดใหญ>  และ  ๗) จับเอเยนต+ค9ายาบ9าวัย 17ป� 

คาห9องนอนสร9างความเดือดร9อนทั้งหมู>บ9าน,  

๕. กีฬา ๑) มนัส บุญจำนงค+, ๒) ปฏิบัตการกู9ชีพ 'โค9ชอ�อด-พิทยา' เมื่อมจัจุราชไปถามหาถึงสนามบอล, ๓) อลังการขบวนแห>8อำเภอยะลา ฉลองหงส+แดงคว9าแชมป�, ๔) 

'โค9ชดู�ด'ฮโีร>ป\�มหัวใจ'พิทยา' ฟ��นคืนชีพหวิดดับคาสนาม, ๕) 'ฮีโร>มนัส' นำทีมแจกอุปกรณ+กีฬามวยสานฝ\นเยาวชนที่ยะลา, ๖) นาทีวิกฤติ!'โค9ชดู�ด'ช้ีAEDกู9ชีพ'พิทยา' 

เผยได9วิชาจากโครงการในหลวง, ๗) สรุปข>าวกีฬา หนังสือพมิพ+เดลินิวส+  และ  ๘) หงส+แดงฉลองแชมป� ชูถ9วยพรีเมียร+ลกี รอคอยนาน 30 ป�,  

๖. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) คอลัมน+ ทางคนทางข>าว, ๒) ผบ.ฉก.ทพ.48 พร9อมภริยาเย่ียมและให9ความช>วยเหลอืบุตรกำลงัพลในพื้นที่อำเภอจะแนะ จ.นราธิวาส  และ  

๓) องคมนตรี เย่ียมให9กำลงัใจผู9ได9รับผลกระทบจากสถานการณ+ความไม>สงบชายแดนใต9,  

๗. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทO ๑) คอลัมน+ แวะชมแวะใช9: มิสแกรนด+ฟfตหุ>นที่ STAGE, ๒) คอลมัน+ แวะชมแวะใช9: มิสแกรนด+ฟfตหุ>นที่ STAGE, ๓) 

คอลัมน+ ดวลสำบัดสำนวน: นัดที่ 895, ๔) เรือ่งหุ>นฟfตๆ ของมิสแกรนด+ ไทยแลนด+ 2020 ที่ STAGE  และ  ๕) ครูนักเรยีนโรงเรียนเบตง วีระราษฎร+ประสาน 

ร>วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล,  
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๘. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยOสิน ๑) เดลนิิวส+ก>อนข้ึนแท>น: ตรวจตัดไม9ปlา'รือเสาะ', ๒) ลอบขนน้ำมนัเถ่ือนชลบรุี-สงขลา, ๓) น้ำมันเถ่ือน, ๔) 

ทร.ลุยจบัเรือประมง ลอบขนน้ำมันเถ่ือน, ๕) บุกจับบ>อนลกัลอบเล>นไพ>บัคคารา, ๖) คอลมัน+ ทางคนทางข>าว, ๗) รวบผู9ต9องสงสัยโยงเหตุบึม้ป\ตตานี, ๘) 

เริ่มเกณฑ+ทหารทั่วปท.นราธิวาสแห>สมัครล9นลดการฝoกแค>6สัปดาห+, ๙) เริ่มแล9วเกณฑ+ทหารทั่วปท.แห>สมัครพรึบ, ๑๐) ข>าวสั้น: 

คุมเข9มชายแดนใต9หลงัพบคนร9ายเตรียมก>อเหตุ, ๑๑) รอง มทภ.4ตรวจด>านชายแดนไทย-มาเลเซีย ย้ำทหารคุมเข9มช>องทางธรรมชาติ, ๑๒) 

จับเรือประมงดัดแปลงค9าน้ำมันเถ่ือน ยึดดีเซล 20,000 ลิตร ปากแข็งไม>คายจอมบงการ, ๑๓) บุกจับ6ผู9ต9องสงสัย วางบึม้ป\ตตานี2จุด มีประวัติโยงโจรใต9, ๑๔) 

รวบ26เขมรมสุลิม! ลอบข9ามแดนจากมาเลย+เข9าไทยกลับบ9านเกดิ, ๑๕) ทลายบ>อนบาคาร>าออนไลน+สุไหงโก-ลก พบเงินหมุนเวียนในระบบกว>า300ล9าน, ๑๖) รอง มทภ.4 

ตรวจด>านชายแดนไทย-มาเลย+ ตลอดแนวแม>น้ำสุไหงโกลกย้ำทหารคุมเข9มช>องทางธรรมชาติ, ๑๗) ทัพเรือภาค 2 จับเรือประมงดัดแปลงลักลอบขนน้ำมันเถ่ือนกลางทะเล 

ยึดดีเซล 2 หมื่นลิตร อาวุธป�นพร9อม ลกูเรือ 3 คน, ๑๘) รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบตัดไม9ทำลายปlา ในพื้นที่บ9านลาโละ นราธิวาส, ๑๙) 

บุกจบัลกัลอบเล>นพนันบาคาราออนไลน+กลางเมืองสุไหงโก-ลกมเีงินหมุนเวียนในระบบกว>า300ล9านบาท  และ  ๒๐) คอลัมน+ ตีโฉบฉวย: เสียมวลชน,  

๙. การช4วยเหลือประชาชน ๑) นราธิวาสประชุมเตรียมความพร9อม-ซ9อมแผนจัดต้ัง ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู9อำนวยการสภากาชาดไทย, ๒) 

คืบหน9าสาวคลอดบุตรที่มาเลย+ กลับไทยต>อวิซ>า พิษโควิดเข9าไปรับลูกไม>ได9, ๓) สาวป\ตตานีกลบัไทยแยกกบัลกู รพ.มาเลเซีย มรีัฐฯและประขาชนแห>ช>วยเหลือแล9ว  และ  

๔) มทบ.37 ร>วมกับ สภากาชาดไทย จัดต้ังครัวพระราชทานช>วยเหลือผู9ประสบภัยโควิดในพื้นที่ จ.เชียงราย,  

๑๐. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) เอาใจช>วยสนามบนิเบตง'ไม>เสียของ', ๒) 'สนธิรัตน+'สัง่ลา โชว+ผลงาน Energy for All, ๓) อนุทินหนุน-ศักด์ิสยามลุย4มิติ 

1ป�ลงทุนศก.ฟ��น, ๔) ผวจ.ลุยผลักดัน'ยะลาเมืองทุเรียน', ๕) หนุนสุดลิ่ม'ขุดคลองไทย' มุ>งดันศก.เท>าเกาะไหหลำ แบ>งโซนกลุ>มอุตฯ, ๖) สัมมนาเครอืข>ายชาวสวนทุเรียนใต9 

ร>วมมือพฒันาผลผลิตคุณภาพ, ๗) สนามบินเบตงสู9ๆ!ลุ9นเปfดปลายป�ไม>เสียของ, ๘) ชาวตำบลกาลอ จ.ยะลา จัดกจิกรรมบุฟเฟlต+ทุเรียน'ข่ีช9าง กินทุเรียน แช>น้ำตก', ๙) 

อพท.เดินหน9ายกระดับการท>องเที่ยวชุมชนผ>านมาตราฐานSHA สู>เกณฑ+การท>องเที่ยวอย>างย่ังยืนโลก, ๑๐) สรุปฝ�มอื'สนธิรัตน+'1ป� โปรเจก็ต+เพียบลุ9นสานต>อ, ๑๑) ม.อ. 

แนะรัฐชูการท>องเที่ยวชุมชน - จุดขายความแตกต>างด9านพหุวัฒนธรรม เช่ือมโยงแหล>งท>องเที่ยวจากอ>าวไทยสู>อันดามัน หวังสร9างการเติบโตย่ังยืน, ๑๒) TPOLY 

รับทรัพย+ก9อนโต 'TPCH' งบ Q2 ไม>ธรรมดา, ๑๓) ผู9ว>าฯสงขลาเผย พร9อมเดินหน9าสร9างความเข9าใจกบักลุ>มผู9ที่'เห็นต>าง'กับ เมืองต9นแบบที่ 4, ๑๔) จังหวัดยะลา แถลงข>าว 

ทุเรียนสะเด็ดน้ำ ภายใต9โครงการพฒันาศักยภาพการผลิตด9านการเกษตร หนุนเกษตรกรพัฒนาคุณภาพ, ๑๕) ททท. ผนึกกำลัง 40 

องค+กรจัดประกวดสุดยอดหมู>บ9านท>องเที่ยวชนบท และสุดยอดหมู>บ9าน OTOP เพื่อการท>องเที่ยว ยกระดับแบรนด+การท>องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย, ๑๖) SCP 
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ฐานแกร>งงานใหม>จ>อ3พันล.-ต่ำบุ�ก 6.56 บ., ๑๗) 13ส.ส.ใต9พปชร.ขอบิ๊กโปรเจ็กต+พฒันาพื้นที่แลกไม>แย>งโควต9ารัฐมนตรี, ๑๘) คอลัมน+ Teerasak Trendtalk: TPCH  

และ  ๑๙) 'ศักด์ิสยาม'ประกาศลยุพัฒนาคมนาคมบก-ราง-น้ำ-อากาศ ดันไทยเปgนฮับอาเซียน,  

๑๑. การยกระดับคณุภาพชีวิต ๑) ภาพข>าว: แก�งเงินกู9, ๒) ผู9สงูอายุยะลาจับกลุ>มทำเครื่องจักสานใบเตยหนาม, ๓) เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: ทำลายท>อไอเสียจยย., ๔) 

บดทิ้ง, ๕) ทช.ช>วย ปชช.สู9น้ำท>วมใต9, ๖) เปfดแผน'สทนช.-กนช.' จัดการน้ำแก9ภัยแล9ง, ๗) พช.รอืเสาะติวเข9ม เสรมิสร9าง-พัฒนา โคกหนองนาโมเดล, ๘) โครงการ 

'เยาวชนคลื่นลูกใหม>สบืสานโครงการพระราชดำริ' ประจำป� 2563, ๙) 'พัฒนาชุมชนรือเสาะ'ดำเนินโครงการเสริมสร9าง-พัฒนาผู9นำการเปลี่ยนแปลงนราธิวาส, ๑๐) 

ชาวบ9านสายสุราษฎร+ อ.บันนังสตา จ.ยะลา ดีใจรัฐบาลสร9างถนน หลังต9องลำบากนานกว>า 20 ป�, ๑๑) สคร. 12 สงขลา เตือน ระวัง โรคเลปโตสไปโรซสิ (โรคฉ่ีหนู) เน9นย้ำ 

ปชช. เลี่ยงลุยน้ำ ย่ำโคลน พื้นที่ช้ืนแฉะ ด9วยเท9าเปล>า, ๑๒) ยะลา แถลงผลการดำเนินงานมาตรการป«องกัน-แก9ไขป\ญหาสถานการณ+การแพร>ระบาดโควิด -19 

ผ>านกิจกรรม '70 วันยะลาปลอดโควิด ชีวิตปลอดภัย', ๑๓) นราธิวาส จัดโครงการปลูกไม9ยืนต9นเพื่อการอนุรักษ+ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ9าอยู>หัว 

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา, ๑๔) รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน, ๑๕) กรมชลฯ เร>งงานพฒันาแหล>งน้ำ ให9 

ปชช.ใช9ประโยชน+ได9 เต็มประสทิธิภาพ, ๑๖) ตร.ยะลา ทำลายท>อแต>งรถซิง่ กว>า 309 ท>อ เหตุตกแต>งดัดแปลงผิดกฎหมาย, ๑๗) 

องคมนตรลีงพื้นที่ประชุมรับฟ\งความคืบหน9า การแก9ป\ญหาความไม>สงบชายแดนใต9-การแก9ป\ญหาโควิด19  และ  ๑๘) ยะลา 

เปfดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครัง้แรก หลงัโควิด-19 คลี่คลาย,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต4อสถานการณO จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพิ่มข้ึน จาก ๑.๒๘ ในสปัดาห+ที่แล9ว 

(๑๑-๑๗ ก.ค. ๖๓) เปgน ๒.๒๗ ในสปัดาห+น้ี ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน 
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต4างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๑๘ – ๒๔ ก.ค. ๖๓ 

       ในรอบสัปดาห+น้ีไม>มรีายงานข>าวเกีย่วกบัการก>อเหตุไม>สงบในจงัหวัดชายแดนภาคใต9 โดยสื่อต>างประเทศ ทั้งน้ีประเด็นข>าวที่เกี่ยวกบั จชต. โดยตรงมเีพียงรายงาน

ข>าวของ The Star สือ่ภาษาอังกฤษในมาเลเซีย เกี่ยวกับการจบักุมคนร9ายหน่ึงคนพร9อมด9วยปศุสัตว+ ๑๕ ตัว ที่พยายามลักลอบนำเข9าประเทศมาเลเซียทางด9านรนัเตาป\น

ยัง ตรงข9าม อ.สุไหงโกลก จ.ว.น.ธ. 

       สำนักข>าวเบอนามาของทางการมาเลเซียรายงานว>า ในช>วงวันที่ ๑๘ มีนาคม ถึง ๑ กรกฎาคม สำนักงานตรวจคนเข9าเมืองมาเลเซียมีการเนรเทศคนไทยออกจาก

ประเทศมาเลเซียจำนวน ๖๓๗ คน  

       สำนักข>าวเบอนามา รายงานว>า กระทรวงอุดมศึกษามาเลเซียเตรียมอนุญาตให9นักศึกษาต>างชาติเดินทางเข9าประเทศเพื่อศึกษาต>อในเดือนตุลาคมน้ี ทั้งน้ีนักศึกษาไทย

มีจำนวนมากเปgนอันดับทีส่องรองจากนักศึกษาอินโดนีเซีย 

 

๕.๑ The Star รายงานเมื่อวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ว4า หน4วยทหารสังกัดกองพันทหารราบท่ี ๔ ท่ีรันเตา ปqนยัง ได*ยนิเสียงน้ำดังโครมครามในแม4น้ำโกลกช4วงเวลา

ประมาณ ๑๘.๔๐ น. วันท่ี ๒๒ กรกฏาคม จุดรีบรุดไปท่ีแม4น้ำโกลก พบชายสามคนกำลังต*อนวัวข*มแม4น้ำมุ4งหน*ามายังพรมแดนมาเลเซยี ได*เข*าไปจับกุมผ็ต*องหาๆ

ได*หน่ึงคน ส4วนอีกสองคนหลบหนีไปได* พร*อมกันน้ันได*ยึดวัว ๑๕ ตัวและมอเตอรOไซคOอีก ๒ คนเป�นของกลาง 

The army foiled an attempt to smuggle 15 cows through the Malaysian-Thailand border in Kelantan. 

A spokesman with the Eight Malaysian Infantry Brigade said a sub-unit of the Fourth Batallion of the Royal Ranger Regiment at Kampung 

Rahmat, Tanjung Baru Rantau Panjang heard loud splashes of water coming from Sungai Golok at around 6.40pm on Wednesday (July 22). 

"The sub-unit went to investigate and saw three men leading the cows across the river towards Malaysia. 

"They managed to nab one of the men but two others got away," the spokesman said. 

The army later seized the cows and two motorcycles. 
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ท่ีมาข*อมูล ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2020/07/23/army-foils-cattle-smugglers-one-nabbed 

 

๕.๒ สำนักข4าวเบอนามา รายงานเมื่อวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม อ*างแถลงการณOของกระทรวงมหาดไทยมาเลเซยี ระบุว4า ในระหว4างการบังคบัใช*กฏหมายควบคุมเสรีภาพ

การใช*ชีวิตนอกบ*าน (Movement Control Order) เจ*าหน*าท่ีตรวจคนเข*าเมืองมีการจับกุมและเนรเทศชาวต4างชาติท้ังหมดจำนวน ๕,๙๕๑ คน ส4วนใหญ4เป�นชาว

อินโดนีเซีย ๔,๑๑๐ คน ตามมาด*วยคนไทย ๖๓๗ คน 

ท้ังน้ีข*อมูลดังกล4าวมีการตีพิมพOเผยแพร4ในเวปไซตO สภาผู*แทนราษฎรOมาเลเซีย เพ่ือชี้แจ*งตอบกระทู*ถามของสมาชิกสภาผู*แทนราษฏรท่ีเขตเลือกต้ังในรัฐยะโฮรOบารู 

(About 5,951 detainees at the Immigration Detention Depot have been repatriated throughout the Movement Control Order from March 18 

until July 1. 

Home Affairs Ministry (KDN) said out of the number, 4,110 were from Indonesia; Thailand (637); Myanmar (391); Pakistan (380); Bangladesh (279); 

China (73); India (26); Sri Lanka (11) and others, 44. 

“From Jan 1 until July 2, 2020, the Immigration Department had conducted 4,301 operations to inspect 68,033 foreign nationals.  As the result, 

legal actions had been taken against 17,473 illegal immigrants and 250 employers. 

“Of the number, Indonesian nationals recorded the highest number of arrests of 6,514 followed by 2,964 Bangladeshis and the rest were 

Filipinos, Myanmar nationals and others,” it said in a written reply to Akmal Nasrullah Mohd Nasir (PH-Johor Bahru), published over 

Parliament’s website.) 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1862597 
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๕.๓ สำนักข4าวเบอนามา รายงานเมื่อวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม อ*างคำแถลงของดาโต�ะนอไรนี อาหมัด รัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษา ระบุว4า ได*สั่งการให*

สถาบันอุดมศึกษาจัดทำรายละเอียดข*อมูลนักศึกษาต4างชาติ เสนอให*กระทรวงพิจารณาให*ความเห็นชอบ ก4อนส4งบญัชีรายชื่อนักศึกษาต4างชาติให*สำนักงานตรวจคน

เข*าเมืองพิจารณาออกเอกสารอนุญาตให4เดินทางเข*าประเทศ  

ท้ังน้ีนักศึกษาไทยเป�นนักศึกษาต4างชาติท่ีมีจำนวนมากเป�นอันดับท่ีสองของมาเลเซียรองจากนักศึกษาอินโดนีเซีย 

ก4อนหน*าน้ีรัฐบาลมาเลเซียประกาศอนุญาตให*นักศึกษาต4างชาติเดินทางกลบัมาเรียนได*แล*วในภาคการศึกษาท่ีมีกำหนดเป�ดเรียนในเดือนตุลาคม น้ี 

(The Higher Education Ministry (MOHE) has instructed institutions of higher learning (IPT) to provide detailed information on their 

foreign students who are returning to Malaysia before they can be allowed to resume their studies. 

Its minister Datuk Dr Noraini Ahmad said the information should be submitted to Education Malaysia Global Service (EMGS) prior to obtaining 

approval to enter the country from the Immigration Department. 

EMGS, under the purview of MOHE, is the principal body that manages the movement of international students in Malaysia. 

 “I was informed that the public and private IPTs are in the midst of updating the information.  Based on statistics, the highest number of 

applications (to enter Malaysia) was by students from Indonesia, Thailand and Pakistan,” she told reporters after launching the Riverside Cafe 

On The Go at the Putra World Trade Centre here, today. 

Noraini said the returning students would be required to undergo swab tests for COVID-19 screening and the 14-day quarantine, which were 

part of the Standard Operating Procedure (SOP) to contain the pandemic set by the Ministry of Health and the National Security Council. 
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Previously, the government had announced the decision to allow foreign students to return to Malaysia to resume studies at their respective 

IPTs starting October.) 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1863578 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


