สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน

บทสรุปผูบ* ริหาร
จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๒๔ - ๓๐ ส.ค. ๖๒ พบว>า มีข>าวเชิงบวก ๒๓๘ ข>าว จากที่มี
๒๒๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๗-๒๓ ส.ค. ๖๒) ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกับ จชต. มีข>าวเชิงลบ ๑๐๗ ข>าว จากทีม่ ี ๓๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๗-๒๓ ส.ค. ๖๒)
ประเด็นข5าวเชิงลบ ได*แก5
๑) เหตุร*ายรายวัน: ๑) เร>งล>า-คลีป่ มมือปXนโหด ถล>มเอ็ม ๑๖ ดับหนุ>มใหญ>ทอี่ ัยเยอร+เวง และ ๒) ละหมาดเสร็จยิงดับ
๒) สิทธิมนุษยชน: ๑) 'อัญชนา' ลาออก หลัง กก.คุ9มครองสิทธิฯชายแดนภาคใต9แถลงผลกรณี 'อับดุลเลาะ อีซอมูซอ' , ๒) กสม. ร9องสอบข9อเท็จจริงปม
‘อับดุลเลาะ อีซอมูซอ’ เสียชีวิต แนะ รบ.ปeองกันปfญหาซ9อมทรมาน และ ๓) ซ9อมทรมาน : ผลสอบสวนกรณี "อับดุลเลาะ" หมดสติ-เสียชีวิต สร9างความคลางแคลงใจ,
๓) อาชญากรรมในพื้นที:่ ผงะทองถูกปล9น ๕ โจรชุดทหารกวาดหมดทั้งร9าน
๔) การเมือง: ๑) แกะรอยปฏิบัติการปล9นทอง ฉุดเสถียรภาพรัฐบาล-รัง้ แผนดับไฟใต9!, ๒) การเสียชีวิต ของนายอับดุลเลาะ ที่ชายแดนใต9 ในมือหน>วยความมั่นคง
สะเทือนทัง้ ในและนอกสภา, ๓) ไฟใต9ขยายแนวใหม> รัฐต9องทบทวนปรับแก9, ๔) ระเบิด กทม. : นักวิชาการ-นักการเมืองตั้งคำถามกับสมมติฐานว>าระเบิดเกิดจาก
"แรงจูงใจทางการเมือง" และ ๕) บทความพิเศษ:
ประเด็นข5าวเชิงบวก ได*แก5
๑) กระบวนการยุตธิ รรม: ศาลสั่งจำคุก ๓๔ ปq 'ลุกมาน เขร็มแอ' แกนนำ 'อาร+เคเค' คดีบุกตรวจยึดฐานพบผลิตบึ้มเพียบ
๒) การบังคับใช*กฏหมาย: 'ศรีสาคร'พ9นพื้นที่ พ.ร.ก. ดัน 'บิ๊กอัน๋ ' นั่งเลขาฯ สมช.
๓) ยาเสพติด: ๑) จับบิ๊กล็อต! ยาบ9ามูลค>ากว>า ๓๐ ล9าน พร9อม ๗ ผู9ต9องหา-อ9างถูกว>าจ9างนายทุนใหญ>ลาว, ๒) ของใคร!!!ตะลึง'ไอซ+' ๒๐ กก. 'ยาบ9า'แตะแสนเม็ด
ซุกพงหญ9าหาดใหญ>, ๓) กอ.รมน.ภาค ๔ ส>วนหน9า รายงานผลการปฏิบัติงานเดินหน9าแก9ปญ
f หายาเสพติดในห9วง (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒) และ ๔)
แม>ทัพภาคที่ ๔ เปvดค>ายพักพิงเพื่อการบำบัด Camp 35 จังหวัดยะลา รุ>นที่ ๑ แก9ปญ
f หายาเสพติดชายแดนใต9
๔) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ยะลา มาราธอน Yala Marathon ๒๐๑๙ ครั้งที่ ๑ คึกคัก นักวิ่งชาวไทย และ ต>างชาติ แห>ร>วมงานกว>า ๕,๐๐๐ คน
๕) การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยZสิน: ๑) เร>งทำแอพลงทะเบียนซิม ๓ จชต., ๒) แม>ทพั ๔ สั่งฟfนข>าวเฟคนิวส+, ๓) ไอเดีย นายกฯ สร9างรั้วตลอดแนวชายแดน แม>น้ำโกลก,
๔) ผลสอบ "อับดุลเลาะ" ไม>พบหลักฐานถูกผู9อื่นทำให9ตาย - ให9น้ำหนักอาการเจ็บป†วย, ๕) สนธิกำลัง ๔ ฝ†ายคุมเข9มกิจกรรมวิ่งมาราธอน จ.ยะลา, ๖)
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กก.คุ9มครองสิทธิฯชายแดนภาคใต9 แถลงปม 'อับดุลเลาะ' ไม>พบลักษณะการถูกทำให9ขาดอากาศหายใจ, ๗) ฉก.ยะลา เผย จับมือระเบิด วางเพลิง 4 อำเภอ ชี้
คนร9ายเลือกจุดไร9วงจรปvด และ ๘) 'ผบ.ทบ.'บอกรู9ตัว '๑๗ คนร9าย'ปล9นทองที่นาทวีแล9ว ขอรอความชัดเจนจาก 'มทภ.๔'
๖) การพูดคุยเพือ่ สันติสุข: ยังไม>เปลี่ยนก็เดินต>อ..."ทีมบิ๊กเมา" ไม>รอ-นัดคุย "ซำซูดิง คาน
จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสือ่ มวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรูเ9 ชิงบวกทีม่ ีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+นี้ ลดลง จาก ๒.๖๒ ในสัปดาห+
ที่แล9ว (๑๗-๒๓ ส.ค. ๖๒) เปŠน ๑.๒๘ ในสัปดาห+นี้ ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ลดลง
ในส5วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต5างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันที่ ๒๔ – ๓๐ ส.ค. ๖๒ ดังนี้
การเสียชีวิตของนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม เปŠนประเด็นทีส่ ื่อต>างประเทศ และ สื่อมาเลเซีย ให9ความสนใจติดตามรายงานข>าว นายอับดุลเลาะ
เปŠนผู9ต9องสงสัยคดีความมั่นคงที่ถูกเชิญตัวไปสอบปากคำที่ศูนย+ซักถามค>ายอิงคยุทธบริหาร และ ถูกนำส>งโรงพยาบาลเนื่องจากหมดสติ อันมีสาเหตุจากการขาดออกซิเจน
นายอับดุลเลาะ รักษาตัวที่โรงพยาบาลเปŠนเวลาเดือนเศษ ก>อนเสียชีวิตด9วยอาการติดเชื้อที่ปอด เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม
สำนักข>าวชั้นนำของโลก คือ AFP และ Reuters รายงานข>าวนี้ โดยมีเนื้อหาสะท9อนความเคลื่อบแคลงใจของภรรยานายอับดุลเลาะ สส.ฝ†ายค9าน และ องค+กรสิทธิ
มนุษยชน ต>อสาเหตุการเสียชีวิตนายอับดุลเลาะ ซึง่ ภรรยาของนายอับดุลเลาะ บอกว>า กำลังอยูร> ะหว>างการปรึกษากับศูนย+ทนายความมุสลิม จ.ปfตตานี เพื่อยื่นฟeอง
ดำเนินคดีกับผูท9 ี่เกี่ยวข9องกับกระบวนการสอบปากคำ เนื่องจากเธอเชื่อว>า นายอับดุลเลาะไม>ได9เสียชีวิตตามธรรมชาติ ขณะที่องค+กรสิทธิมนุษยชนเรียกร9องให9มกี ารตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข9อเท็จจริง ที่มีความเปŠนอิสระเชื่อถือได9
สำนักข>าวต>างประเทศรายงานคำชี้แจงของ พลเอก ประวิตร วงษ+สรุ รณ รองนายกรัฐมนตรีฝ†ายความมั่นคง ยืนยันว>า ทหารไม>ได9ทำร9าย และ เปŠนสาเหตุให9นายอับ
ดุลเลาะ เสียชีวิต โดยกล>าวว>า แพทย+ทั้ง ๓ โรงพยาบาลยืนยันว>า ไม>พบบาดแพทย+ หรือ ร>องรอยตามร>างกายนายอับดุลเลาะ จึงสรุปว>าอาการสมองขาดออกซิเจนไม>ได9เกิด
จากการถูกกระทำจากภายนอกร>างกาย
ทางด9านซาคารี อาบูซา อาจารย+ประจำแนชั่นแนลวอร+คอลเลจ ที่กรุงวอชิงตัน เขียนบทความตีพิมพ+ใน benarnews.org คากการณ+ว>า การเสียชีวิตของนายอับดุล
เลาะ อีซอมูซอ อาจเปŠนชนวนของเหตุรุนแรงระลอกใหม> บนสมมติฐานว>า กลุม> ผูก9 >อความไม>สงบจะต9องลงมือตอบโต9ฝ†ายรัฐ มิเช>นนั้นขบวนการจถะถูกมองว>า อ>อนแอ
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๒. ผลการวิเคราะหZสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธZ ประจำวันที่ ๒๔–๓๐ ส.ค. ๖๒
๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถี่ การนำเสนอประเด็นข5าวเชิงบวก และประเด็นข5าวเชิงลบ

ในช>วงวันที่ ๒๔-๓๐ ส.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงบวก (เส9นทึบสีเขียว) ๒๓๘ ข>าว จากที่มี ๒๒๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๗-๒๓ ส.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถี่
(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ เพิม่ ขึ้น ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกับ จชต. (เส9นทึบสีแดง) มีข>าวเชิงลบ ๑๐๗ ข>าว จากที่มี ๓๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๗-๒๓ ส.ค. ๖๒)
สำหรับในมิติของแนวโน9มความถี่ (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ เพิ่มขึ้น

3

สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน

๒.๒ ค5าสัดส5วนระหว5างข5าวเชิงบวก และข5าวเชิงลบ
เมื่อนำจำนวนข>าวเชิงบวก และจำนวนข>าวเชิงลบ ในแต>ละวันมาคำนวณหาค>าสัดส>วน ระหว>างข>าวเชิงบวกกับข>าวเชิงลบ พบว>าในแต>ละวันจะมีค>าสัดส>วนฯ ดังนี้
วัน/เดือน/ปf
จำนวนข5าวเชิงบวก (1)
จำนวนข5าวเชิงลบ (2)
ค5าสัดส5วน (3)=(1)/(2)
2019-08-17
24
1
24
2019-08-18
17
1
17
2019-08-19
28
5
5.6
2019-08-20
27
7
3.86
2019-08-21
55
7
7.86
2019-08-22
40
6
6.67
2019-08-23
31
6
5.17
31.71
4.71
6.73
2019-08-24
27
17
1.59
2019-08-25
25
21
1.19
2019-08-26
39
21
1.86
2019-08-27
45
21
2.14
2019-08-28
43
14
3.07
2019-08-29
33
4
8.25
2019-08-30
26
9
2.89
34
15.29
2.22
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๓. แนวโน*มในประเด็นที่เพ5งเล็ง ในช5วงวันที่ ๒๔–๓๐ ส.ค. ๖๒
๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสขุ

ในช>วงวันที่ ๒๔-๓๐ ส.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงบวก ๒ ข>าว จากทีม่ ี ๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๗-๒๓ ส.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถี่ (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ
ค>อนข9างคงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่ กี่ยวข9องกับ จชต. มีข>าวเชิงลบ ๒ ข>าว ในสัปดาห+นี้ จากที่ไม>มีข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๗-๒๓ ส.ค. ๖๒)
สำหรับในมิติของแนวโน9มความถี่ (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) " และ ๒) เปvดปูม "ซำซูดิง คาน" อีกหนึ่ง แกนนำพูโลโผล>คุยดับไฟใต9
ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) 'นโยบาย 'ไม>ชัด' พูดคุยสันติสุขฯ' ไม>คืบ และ ๒) เรียกราคาเวทีพูดคุยสันติสุข บีบ 'มาสเตอร+มายด+' แสดงท>าที
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๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน

ในช>วงวันที่ ๒๔-๓๐ ส.ค. ๖๒ มีข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๖ ข>าว จากที่มี ๑๑ ข>าว ในสัปดาห+ทแี่ ล9ว (๑๗-๒๓ ส.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถี่ มีแนวโน9มฯ
ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) เร>งล>า-คลี่ปมมือปXนโหด ถล>มเอ็ม ๑๖ ดับหนุ>มใหญ>ที่อัยเยอร+เวง และ ๒) ละหมาดเสร็จยิงดับ
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๓.๓ ประเด็นการเมือง

ในช>วงวันที่ ๒๔-๓๐ ส.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๑๓ ข>าว จากทีม่ ี ๕ ข>าวในสัปดาห+ทแี่ ล9ว (๑๗-๒๓ ส.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถี่
มีแนวโน9มฯ เพิ่มขึ้น ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีข>าวเชิงลบ ๒๑ ข>าว ในสัปดาห+นี้ จากที่มี ๑๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๗-๒๓ ส.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถี่ มีแนวโน9มฯ
เพิ่มขึ้น ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) รูจ9 ัก "พล.อ.สมศักดิ์ รุ>งสิตา" ว>าที่ เลขาฯสมช.ต>อคิวคนที่ ๓ ข9ามห9วยจากกองทัพ, ๒) กห. ยัน รบ. ไม>มีนโยบายใช9ความรุนแรงละเมิดสิทธิ,์ ๓) นายกฯ ยัน อับดุลเลาะ ไร9ร>องรอยถูกทำร9าย และ ๔) ปลืม้ ลายพระราชหัตถ+ ร.๑๐ ทรงให9 กำลังใจ 'รัฐบาล' ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) Fears of violence
as Thai 'separatist' dies in army custody, ๒) 'วันนอร+' ฝากคำถาม ๑ โหลถึงผู9มีอำนาจกับการจากไปของ 'อับดุลเลาะห+', ๓) แกะรอยปฏิบัติการปล9นทอง
ฉุดเสถียรภาพรัฐบาล-รั้งแผนดับไฟใต9!, ๔) 'รังสิมันต+' จี้ 'รัฐบาล' ทบทวนใช9อำนาจพิเศษชายแดนใต9, ๕) ผลสะเทือนอับดุลเลาะ ผลต>อนโยบายไฟใต9, ๖) ไฟใต9ขยายแนวใหม>
รัฐต9องทบทวนปรับแก9, ๗) ระเบิด กทม. : นักวิชาการ-นักการเมืองตั้งคำถามกับสมมติฐานว>าระเบิดเกิดจาก "แรงจูงใจทางการเมือง" และ ๘) บทความพิเศษ: การเสียชีวิต
ของนายอับดุลเลาะ ที่ชายแดนใต9 ในมือหน>วยความมั่นคงสะเทือนทั้งในและนอกสภา
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๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยZสิน

ในช>วงวันที่ ๒๔-๓๐ ส.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๘๙ ข>าว จากที่มี ๕๕ ข>าวในสัปดาห+ทแี่ ล9ว (๑๗-๒๓ ส.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถี่
มีแนวโน9มฯ เพิ่มขึ้น ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีข>าวเชิงลบ ๓๖ ข>าว ในสัปดาห+นี้ จากที่มี ๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๗-๒๓ ส.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถี่ มีแนวโน9มฯ
เพิ่มขึ้น ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) เร>งทำแอพลงทะเบียนซิม3จชต., ๒) จ>อขอออกหมายจับ ๕ แกžงปล9นทอง 'นาทวี 'บิ๊กตู>การันตีผล ๓ รพ. ไม>มีซ9อมอับดุลเลาะห+, ๓) แม>ทัพ
๔สั่งฟfนข>าวเฟคนิวส+, ๔) ไอเดีย นายกฯ สร9างรั้วตลอดแนวชายแดน แม>น้ำโกลก, ๕) ผลสอบ"อับดุลเลาะ"ไม>พบหลักฐานถูกผู9อื่นทำให9ตาย - ให9น้ำหนักอาการเจ็บป†วย, ๖)
สนธิกำลัง4ฝ†ายคุมเข9มกิจกรรมวิ่งมาราธอนจ.ยะลา, ๗) กก.คุ9มครองสิทธิฯชายแดนภาคใต9 แถลงปม 'อับดุลเลาะ' ไม>พบลักษณะการถูกทำให9ขาดอากาศหายใจ, ๘)
ฉก.ยะลา เผย จับมือระเบิด วางเพลิง 4 อำเภอ ชี้ คนร9ายเลือกจุดไร9วงจรปvด และ ๙) 'ผบ.ทบ.'บอกรู9ตัว '17คนร9าย'ปล9นทองที่นาทวีแล9ว ขอรอความชัดเจนจาก 'มทภ.4',
ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) พ>อค9าทุเรียนถอดใจไม>ไปยะลา หลังโจรควงอาก9าดักปล9น!, ๒) เคลื่อนร>าง'อับดุลเลาะ'กลับสายบุรี แพทย+ระบุ'สมองบวม'เหตุเสียชีวิตปริศนา, ๓)
แม>พาลูกชายแจ9งความ อ9างตร.ยะลา'ซ9อม-ช็อตไฟฟeา'เค9นสอบต>อหน9าลูกเมีย, ๔) ประวัติ "เจะอารง" ทีมปล9นร9านทองนาทวี...ก>อสารพัดคดีแต>หนีลอยนวล?, ๕)
จี้ไล>ออกพ.ต.อ.เปŠนชู9ภรรยา, ๖) สงสัยกลุ>มป†วนใต9ปรับยุทธวิธี ปล9นทอง-บึ้ม ATM หาทุนแยกดินแดน? และ ๗) "อับดุลเลาะ"สิ้นใจส>อบานปลาย
ชวนเหมารถบัสเข9ากรุงจี้ถามรัฐบาล
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๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได*

ในช>วงวันที่ ๒๔-๓๐ ส.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๓๙ ข>าว จากที่มี ๕๘ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๗-๒๓ ส.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถี่ มีแนวโน9มฯ
ค>อนข9างคงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข>าวเชิงลบ ๗ ข>าว ในสัปดาห+นี้ จากทีม่ ี ๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๗-๒๓ ส.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถี่
มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ขนผลไม9ขึ้น ๔ สายการบินฟรี, ๒) 'ไก> อูกสั ' ดีไซเนอร+เลือดไทยดังไกลเวทีโลก, ๓) ศอ.บต.ตัง้ เปeาผลักดัน
ให9สนามบินนราธิวาส-เบตงเปŠนสนามบินนานาชาติ, ๔) แห>แชะภาพ 'สนามบินเบตง' กลางหุบเขา เรตติง้ ดี พ.ย.เสร็จ, ๕) 'สงขลา-ยะลา'รวมตัวน>องเหล็ก ส>งเสริมสุขภาพกระตุ9นเศรษฐกิจ-ท>องเที่ยว, ๖) ทีม ศก.ทันสมัย ปชป.ปลื้ม 'ลานสกาโมเดล' ดันยอดขายมังคุด ๒ แสน กก., ๗) คณะทำงานด9านเศรษฐกิจ กอ.รมน.ภาค ๔ ส>วนหน9า
พร9อมเจ9าหน9าที่ศูนย+วิจัยพืชสวนยะลา ศึกษาดูงานการผลิตและแปรรูปกาแฟ เตรียมขยายผลต>อสูเ> กษตรกรยะลา และ ๘) ยะลา มาราธอน Yala Marathon 2019 ครั้งที่
1 คึกคัก นักวิ่งชาวไทยและต>างชาติ แห>ร>วมงานกว>า 5000 คน ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) รอวันล9ม! 'ดร.เอก'ชำแหละ ๑๓ ปfญหาเศรษฐิจ, ๒) 'เบตง 'สะดุ9งราคา
'ข9าวเหนียว' พุ>งพรวด 'พ>อค9าไก>ย>าง' กัดฟfนตรึงราคาเดิม, ๓) เศรษฐกิจไทยบน ๓ ขาของจีน และ ๔) เขต ศก.ชายแดนติดหล>ม!! จี้แก9ให9ตรงจุดก>อนเดินหน9า
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๓.๖ ประเด็นยาเสพติด

ในช>วงวันที่ ๒๔-๓๐ ส.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๑๔ ข>าว จากที่มี ๑๐ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๗-๒๓ ส.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถี่ มีแนวโน9มฯ
เพิ่มขึ้น ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม>มขี >าวเชิงลบทั้งในสัปดาห+นี้ และ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๗-๒๓ ส.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถี่ มีแนวโน9มฯ เพิม่ ขึ้น
ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) กองปราบฯรวบหนุม> ใหญ>สงขลาพร9อมยาแก9ไอ ๒,๐๐๐ ขวด, ๒) จับเครือข>าย 'บังหลำบžก' ผู9มีอทิ ธิพลภาคใต9ค9ายาข9ามชาติ, ๓) จับบิก๊ ล็อต!
ยาบ9ามูลค>ากว>า ๓๐ ล9าน พร9อม ๗ ผู9ตอ9 งหา-อ9างถูกว>าจ9างนายทุนใหญ>ลาว, ๔) ของใคร!!!ตะลึง'ไอซ+' ๒๐ กก. 'ยาบ9า'แตะแสนเม็ด ซุกพงหญ9าหาดใหญ>, ๕)
จับรถสิบล9อขนยาแก9ไอใช9ผสมน้ำใบกระท>อม, ๖) กอ.รมน.ภาค ๔ ส>วนหน9า รายงานผลการปฏิบัติงานเดินหน9าแก9ปfญหายาเสพติดในห9วง (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – ๒๒
สิงหาคม ๒๕๖๒), ๗) ที่ปรึกษา ผอ.ศสว.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เปŠนประธานพิธีปvดการฝ¥กอบรม หลักสูตรเจ9าหน9าที่ ป.ป.ส. พื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต9ตอนล>าง ปq ๖๒, ๘)
แม>ทัพภาคที่ ๔ เปvดค>ายพักพิงเพือ่ การบำบัด Camp 35 จังหวัดยะลา รุ>นที่ ๑ แก9ปญ
f หายาเสพติดชายแดนใต9 และ ๙) แม>ทัพภาคที่ ๔ พบปะแกนนำเครือข>าย
กลุ>มสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต9
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๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน
ในช>วงวันที่ ๒๔–๓๐ ส.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ได9แก> ๑) ประมวล ๑๑ วิธีการซ9อมทรมาน , ๒) Rights activists seek justice after
death in Thai army custody, ๓) 'อัญชนา' ลาออก หลัง กก.คุ9มครองสิทธิฯชายแดนภาคใต9แถลงผลกรณี 'อับดุลเลาะ อีซอมูซอ' , ๔) แอมเนสตี้ฯ ขอไทยกำหนด
กฎหมายเอาผิดทางอาญากับการบังคับบุคคลที่สญ
ู หาย, ๕) วันผู9สูญหายสากล 'อังคณา' ร>อน จม.ถึง รบ.-สภา ขอนำ ร>าง กม.ปeองกันอุม9 หาย-ซ9อมทรมานมาพิจารณาใหม>,
๖) กสม. ร9องสอบข9อเท็จจริงปม ‘อับดุลเลาะ อีซอมูซอ’ เสียชีวิต แนะ รบ.ปeองกันปfญหาซ9อมทรมาน, ๗) จี้มาตรการปeองกันซ9อมผู9ต9องสงสัยคดีมั่นคง, ๘) คณะกรรมการ
คุ9มครองสิทธิฯภาคใต9 ออกแถลงการณ+ เตรียมช>วยเหลือครอบครัว 'อับดุลเลาะ', ๙) ซ9อมทรมาน : ผลสอบสวนกรณี "อับดุลเลาะ" หมดสติ-เสียชีวิต สร9างความคลางแคลงใจ,
๑๐) ซ9อมทรมาน : จากควบคุมตัว หมดสติ ถึงเสียชีวิต เกิดอะไรขึ้นกับ อับดุลเลาะ อีซอมูซอ เมื่อ 9 ชั่วโมงที่แล9ว และ ๑๑) ซ9อมทรมาน : วิธีสอบปากคำเข9มข9น
๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล
ในช>วงวันที่ ๒๔–๓๐ ส.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล
๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปsญหา จชต.
ในช>วงวันที่ ๒๔–๓๐ ส.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปfญหา จชต.
๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย
ในช>วงวันที่ ๒๔–๓๐ ส.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย
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๔. ประเด็นที่ส5งผลกระทบต5อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก
๔.๑ ประเด็นที่ส5งผลกระทบต5อการรับรู*

การพูดคุยเพือ
, สันติ
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ประเด็นข5าวเชิงลบ
๑. เหตุรา* ยรายวัน ๑) เร>งล>า-คลี่ปมมือปXนโหด ถล>มเอ็ม16ดับหนุ>มใหญ>ทอี่ ัยเยอร+เวง, ๒) คนร9ายยิงหนุ>มใหญ>ดับหน9าบ9านที่'อัยเยอร+เวง', ๓)
คนร9ายบุกยิงหนุ>มดับคาบ9านปfตตานี ขณะนอนหลับ-ตร.เร>งหาสาเหตุ, ๔) ละหมาดเสร็จยิงดับ, ๕) คอลัมน+: ข>าวสั้น: ละหมาดเสร็จยิงดับ และ ๖) คอลัมน+:
เดลินิวส+ก>อนขึ้นแท>น: ยิงเอ็ม 16 ถล>มชาวบ9าน
๒. สิทธิมนุษยชน ๑) ประมวล 11 วิธีการซ9อมทรมาน , ๒) Rights activists seek justice after death in Thai army custody, ๓) 'อัญชนา' ลาออก หลัง
กก.คุ9มครองสิทธิฯชายแดนภาคใต9แถลงผลกรณี 'อับดุลเลาะ อีซอมูซอ' , ๔) แอมเนสตี้ฯ ขอไทยกำหนดกฎหมายเอาผิดทางอาญากับการบังคับบุคคลที่สญ
ู หาย, ๕)
วันผู9สูญหายสากล 'อังคณา' ร>อน จม.ถึง รบ.-สภา ขอนำ ร>าง กม.ปeองกันอุม9 หาย-ซ9อมทรมานมาพิจารณาใหม>, ๖) กสม. ร9องสอบข9อเท็จจริงปม ‘อับดุลเลาะ อีซอมูซอ’
เสียชีวิต แนะรบ.ปeองกันปfญหาซ9อมทรมาน, ๗) จี้มาตรการปeองกันซ9อมผู9ต9องสงสัยคดีมั่นคง, ๘) คณะกรรมการคุ9มครองสิทธิฯภาคใต9 ออกแถลงการณ+
เตรียมช>วยเหลือครอบครัว'อับดุลเลาะ', ๙) ซ9อมทรมาน : ผลสอบสวนกรณี "อับดุลเลาะ" หมดสติ-เสียชีวิต สร9างความคลางแคลงใจ, ๑๐) ซ9อมทรมาน : จากควบคุมตัว
หมดสติ ถึงเสียชีวิต เกิดอะไรขึ้นกับ อับดุลเลาะ อีซอมูซอ เมื่อ 9 ชั่วโมงที่แล9ว แชร+กับ / แชร+โพสต+นบี้ น Facebook แชร+กับ / แชร+โพสต+นบี้ น Messenger แชร+กบั /
แชร+โพสต+นบี้ น Twitter แชร+กบั / แชร+โพสต+นบี้ น อีเมล แชร+, ๑๑) ซ9อมทรมาน : วิธีสอบปากคำเข9มข9น, ๑๒) กก.สิทธิฯแถลงปม'อับดุลเลาะห+'
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คาดหลอดเลือดโป†งเหตุเสียชีวิต และ ๑๓) คอลัมน+: บทนำมติชน: กรณี 'อับดุลเลาะห+'
๓. อาชญากรรมในพื้นที่ ๑) พบรถตู9โดยสาร5โจรใช9ปล9นร9านทองซุกกลางสวนยาง, ๒) 5โจรแต>งกายคล9ายเจ9าหน9าทีป่ ล9นทองกลางตลาดนาทวีกวาดทรัพย+สินเกลี้ยงร9าน,
๓) เผยภาพ 'รถตู9ขาว' เบาะแสสำคัญ คาดเปŠนพาหนะ 5 คนร9ายใช9บุกปล9นร9านทอง, ๔) เจอแล9วรถตู9ใช9ปล9นทองทิ้งในป†าคาดหนีลง3จ.ชายแดนใต9, ๕)
พบรถตู9ปล9นทองจอดซุกในสวนยางท>าประดู> 5 คนร9ายหนีลอยนวล, ๖) เผยรถตู9ปล9นทองถูกคนร9ายปล9นมาจากปfตตานี ล>าสุด จนท.พบรถแล9ว, ๗)
ล>ารถตู9สีขาวโจรปล9นทองกลางตลาดนาทวี แสบสุดเอากล9องวงจรปvดไปด9วย, ๘) 5โจรปล9นร9านทองกวาดหนักกว>า2,700บาท มูลค>า60ล9าน-จนท.เร>งล>า, ๙)
ผงะทองถูกปล9น'22ล9าน' 5โจรชุดทหารกวาดหมดทัง้ ร9าน, ๑๐) 5โจรแต>งตัวคล9ายทหารบุกปล9นร9านทองกลางตลาด กวาดเกือบหมดร9าน, ๑๑)
5โจรแต>งทหารพรานปล9น'ร9านทอง'กลางเมืองนาทวี, ๑๒) เปvดไทม+ไลน+เหตุการณ+ ปล9นสะท9านเมือง'ร9านทองนาทวี', ๑๓) ซัลโวดับ'ป†าไม9ตงฉิน'ร>างพรุน
ปมขัดผลประโยชน+นายทุน, ๑๔) ล>า5โจรปล9นทอง กวาด2,700บาทที่สงขลา อาวุธเอ็ม-16ครบมือ จู>โจมกลางวันแสกๆ, ๑๕) 3โจรสวมไอ9โม>งควงปXนย>องจากป†า
ปล9นแม>ค9าทุเรียนยะลา ฉกเงิน2แสนหนี, ๑๖) 5โจรเสือเกราะปล9นร9านทอง-กวาด22ล., ๑๗) ปล9นมหากาฬ-บุกร9านทองกวาด22ล., ๑๘)
คนร9ายแต>งคล9ายจนท.ปล9นทองนาทวี กวาดเกลี้ยงร9าน1พันบาท-มูลค>า22ล., ๑๙) คนร9ายแต>งคล9ายจนท.ปล9นทองนาทวี กวาดเกลี้ยงร9าน1พันบาท-มูลค>า22ล., ๒๐)
3โจรอาก9าเย9ยกฎหมาย ปล9นล9งทุเรียนเมืองยะลา และ ๒๑) 5โจรแต>งทหารเอ็ม16ครบมือ บุกปล9นร9านทอง22ล.
๔. การเมือง ๑) Fears of violence as Thai 'separatist' dies in army custody, ๒) 'วันนอร+' ฝากคำถาม 1 โหลถึงผู9มอี ำนาจกับการจากไปของ 'อับดุลเลาะห+', ๓)
'ช>อ'ลุยตั้งทู9ถามสดในสภา จี้ชี้แจงกรณีการเสียชีวิต 'อับดุลเลาะห+', ๔) คอลัมน+: รายงาน: แกะรอยปฏิบัตกิ ารปล9นทอง ฉุดเสถียรภาพรัฐบาล-รั้งแผนดับไฟใต9!, ๕) 'รังสิมันต+'
จี้ 'รัฐบาล' ทบทวนใช9อำนาจพิเศษชายแดนใต9, ๖) 'รังสิมันต+ โรม' เรียกร9องกองทัพ-รัฐบาลทบทวนการใช9อำนาจพิเศษใน 3 จังหวัดชายแดนใต9, ๗) จี้เปvดข9อเท็จจริง
ปม'อับดุลเลาะ' เลิกใช9กม.พิเศษ, ๘) 'ช>อ'สบช>องตั้งกระทู9สดถามสภาปม'อับดุลเลาะ'ดับ ปูดมีพิการ-ตายอีกหลายราย, ๙) จ>อยื่นกระทู9ถาม'อับดุลเลาะห+'
ตายหลังคุมตัวในค>ายทหาร, ๑๐) อนค.จี้ทหารพูดความจริงคดี'อับดุลเลาะ' ไล>ไทม+ไลน+คุมตัวชั่วโมงต>อชั่วโมง, ๑๑) 'โรม'ยกการตาย'อับดุลเลาะ' จี้'กองทัพรัฐบาล'ทบทวนใช9อำนาจพิเศษ3จว.ชายแดนใต9, ๑๒) คอลัมน+: ชกไม>มีมุม: ผลสะเทือนอับดุลเลาะ ผลต>อนโยบายไฟใต9, ๑๓) คอลัมน+: ชกไม>มีมมุ : ไฟใต9ขยายแนวใหม>
รัฐต9องทบทวนปรับแก9, ๑๔) คอลัมน+: ชกไม>มีมุม: ไฟใต9ขยายแนวใหม> รัฐต9องทบทวนปรับแก9, ๑๕) จี้เปvดข9อเท็จจริงปม'อับดุลเลาะ'เลิกใช9กม.พิเศษ, ๑๖) ระเบิด กทม. :
นักวิชาการ-นักการเมืองตัง้ คำถามกับสมมติฐานว>าระเบิดเกิดจาก "แรงจูงใจทางการเมือง", ๑๗) 'วันนอร+'ชงยกเครื่องระบบคุมตัวผู9ต9องหา'3จังหวัดใต9', ๑๘)
บิ๊กปeอมสัง่ แจงปมอับดุลเลาะห+ 'อนค.'จี้เลิก'กม.พิเศษ'3จว.ใต9, ๑๙) บทความพิเศษ: การเสียชีวิต ของนายอับดุลเลาะ ทีช่ ายแดนใต9
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ในมือหน>วยความมั่นคงสะเทือนทัง้ ในและนอกสภา และ ๒๐) จี้แก9ไขก.ม.พิเศษ3จว.ชายแดนใต9
ประเด็นเชิงบวก
๑. กระบวนการยุติธรรม ศาลสั่งจำคุก34ปq'ลุกมาน เขร็มแอ'แกนนำ'อาร+เคเค'คดีบุกตรวจยึดฐานพบผลิตบึ้มเพียบ
๒. การศึกษา ๑) ศอ.บต.มอบอุปกรณ+เล>นดนตรี หนุนเยาวชนพื้นที่จชต.กล9าแสดงออก, ๒) คน นสพ.-คนสำคัญโลก 'ยูเนสโก'สดุดี กำพล วัชรพล ครบ 100 ปqชาตกาล, ๓)
ภาพข>าว: แลกเปลี่ยนที่มาเลย+ และ ๔) ตัดเกรด'เขตพื้นทีก่ ารศึกษา'ทั่วประเทศ คะแนนปeองกัน'ทุจริต'แย>,
๓. กีฬา ๑) เกาะสถานการณ+โค9งสุดท9ายไทยลีก, ๒) เกาะสถานการณ+โค9งสุดท9ายไทยลีก, ๓) ภาพข>าว: สนับสนุน, ๔) คอลัมน+: มุมที่5, ๕) คอลัมน+: มุมที่5, ๖)
'มิตซูบิชิ'สนับสนุน'ยะลามาราธอน2562' ร>วมพัฒนาการศึกษาเยาวชน, ๗) ภาพข>าว: มิตซูบิชิ มอเตอร+ส ประเทศไทย สนับสนุน ยะลามาราธอน 2562
ร>วมพัฒนาการศึกษาเยาวชน และ ๘) พิธีปvดการแข>งขันกีฬาฟุตซอลภายในค>ายสิรินธร “ฟุตซอล 7 คน ครั้งที่ 1” ประจำปq 2562,
๔. การบังคับใช*กฏหมาย ๑) เลิก'ศรีสาคร'เปŠนพื้นที่'ฉุกเฉิน', ๒) เลิก'ศรีสาคร'เปŠนพื้นที่'ฉุกเฉิน', ๓) 'ศรีสาคร'พ9นพื้นทีพ่ .ร.ก.ดัน'บิ๊กอั๋น'นั่งเลขาฯสมช., ๔)
ขยายเวลาใช9พ.ร.ก.ฉุกเฉินจว.ใต9, ๕) ต>ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯครบ 14 ปq! สถิติไฟใต9ดูดีแต>ยังไม>สงบ, ๖) 'ประยุทธ+'เคาะ 'สมศักดิ์'นั่งเลขาสมช. อนค.ชงปฏิรูปกองทัพ, ๗)
ต>ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉิน3จว.ใต9อีก3เดือน และ ๘) 'ศรีสาคร'พ9นพื้นที่พ.ร.ก. ดัน'บิก๊ อั๋น'นั่งเลขาฯสมช.,
๕. การเยียวยา ภาพข>าว: ช>วยเหลือ
๖. การช5วยเหลือประชาชน ๑) 3 จว.ยังอ>วม น้ำท>วม ดินสไลด+ และ ๒) เตือนที่ราบเชิงเขา'เหนือ-อีสาน'ระวัง'ท>วมฉับพลัน',
๗. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทZ ๑) ศอ.บต.ขับเคลื่อนโครงการ'สานใจไทย สู>ใจใต9', ๒) คอลัมน+: ร9อยเรือ่ งเล>า: สร9างโลกใหม>ด9วยสองมือ, ๓)
'สุรยุทธ+'เปvดงานรำลึก'พล.อ.เปรม' เหตุป¯าตัดผมสั้นร>วมงานพระราชพิธี, ๔) 120 เยาวชนใต9 บินร>วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียว, ๕) สุรยุทธ+ ชู ป¯าเปรม
แบบอย>างความจงรักภักดีต>อสถาบัน, ๖) สาว7-11พบเงิน-ทองนับแสนวางทิง้ ไว9 รีบแจ9งตำรวจส>งคืนเจ9าของ, ๗) เผย'ป¯าเปรม'สั่งเสียสานต>อโครงการ'สายใจไทย สู>ใจใต9',
๘) 'บิ๊กแอ9ด'เปvดงานรำลึก'พล.อ.เปรม' เผยความจงรักภักดีตอ> สถาบันของ'ป¯า', ๙) 'บิก๊ แอ9ด'เปvดงานรำลึก'ป¯าเปรม'เล>าอดีตต9องตอบคำว>า'ทำไม'หลายครัง้ , ๑๐)
พล.อ.สุรยุทธ+ จุลานท+ ประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการ "สานใจไทย สู>ใจใต9" และคณะ ลงพื้นที่ติดตามโครงการ "สานใจไทย สู>ใจใต9" รุ>นที่ 36 และ ๑๑) โครงการ
“สานใจไทย สู>ใจใต9” ระหว>าง มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท+ ร>วมกับศูนย+อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต9 ลงนาม
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บันทึกข9อตกลงความร>วมมือการขับเคลื่อนโครงการเพื่อขยายโอกาส และพัฒนาศักยภาพแก>เยาวชนชายแดนใต9,
๘. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) เอาจริง ทำหมัน 'เด็กแว9น'ปราบจนสูญพันธุ+ไล>ห>วงโซ> เพจ ร9าน ผู9ปกครอง, ๒) เอาจริง ทำหมัน 'เด็กแว9น'ปราบจนสูญพันธุ+ไล>ห>วงโซ> เพจ
ร9าน ผู9ปกครอง, ๓) ตูนมอบ101ล9าน วิ่งก9าวพลังเล็กๆ 8รพ.พื้นที่อีสาน, ๔) 'ตูน'มอบเงินบริจาคจัดวิ่งให98รพ., ๕) ทะเลไทย...ให9อะไร กับเราบ9าง, ๖)
ปfกหมุดให9คนรุ>นใหม>เติบโตทางความคิดสสส.ผนึกพันธมิตรจัดCONNECT FEST, ๗) ภาพข>าว: ศึกษาดูงาน, ๘) คอลัมน+: Happy to Green: 'เอสซีจี' ส>ง
'ทุ>นกักขยะลอยน้ำ' ให9 ทช.แก9ปญ
f หาขยะในทะเล, ๙) พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี, ๑๐) ทะเลไทย...ให9อะไร กับเราบ9าง, ๑๑) คอลัมน+: รู9ไปโม9ด: หญ9าทะเล,
๑๒) อบรมจราจร-ขับขี่ปลอดภัย, ๑๓) ทะเลไทย...ให9อะไร กับเราบ9าง, ๑๔) คอลัมน+: รู9ไปโม9ด: หญ9าทะเล, ๑๕) ภาพข>าว: แก9ขยะทะเล, ๑๖) อบรมจราจรขับขี่ปลอดภัย, ๑๗) ภาพข>าว: แก9ขยะทะเล, ๑๘) มหาดไทย คลอดข9อมูล'จปฐ.'ปq 62 ชี้เปeาแก9จน ลดเหลื่อมล้ำ'คนไทย', ๑๙) องคมนตรีลงพื้นที่'ยะลา-ปfตตานี-นราธิวาส'
ติดตามโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ, ๒๐) 'ปศุสัตว+ปfตตานี'จับมือศูนย+วิจัยผสมเทียมสงขลา ลงพืน้ ที่ติดตามผลการผสมเทียมในพื้นที่, ๒๑)
กรมวิทย+ฯจ>อตั้งแลปกัญชา4ภูมิภาค, ๒๒) ถอดบทเรียน'มาเรียม'พะยูนน9อยแห>งชาติสงิ่ เล็กๆ ที่จุดประกาย'อนุรักษ+', ๒๓) รองเท9า KHYA(ขยะ) Upcycling จากขยะทะเล
สุดเท>!, ๒๔) TOT RUN for Life @ Phatthalung นักวิ่งทัว่ ประเทศกว>า 3 พันชีวิต ร>วมระดมทุน 1 ล9านบ. ซื้อเครื่องมือแพทย+มอบ รพ.พัทลุง พร9อมมอบทุนการศึกษา1.5
แสนบ. ให9เยาวชน TOT Young Club, ๒๕) ทีโอที จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล 'TOT RUN for Life @ Phatthalung', ๒๖)
'เอสซีจี'ส>ง'ทุ>นกักขยะลอยน้ำ'ให9ทช.แก9ปญ
f หาขยะในทะเล, ๒๗) คอลัมน+: พักยก: บังคับรถไร9คนขับข9ามภูมิภาคจากกทม.-หาดใหญ> ผ>าน 5G AIS
โชว+ไลฟ¼สดครั้งแรกในไทย, ๒๘) แม>ทัพภาคที่ 4 ให9การต9อนรับ องคมนตรีในโอกาสลงพื้นที่ติดตามและขับเคลือ่ นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่
จ.นราธิวาส, ๒๙) องคมนตรีและคณะ ลงพื้นทีต่ ิดตามและขับเคลือ่ นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นทีจ่ ังหวัดนราธิวาส, ๓๐) รู9ยัง ผูท9 ี่มีเลื่อยโซ>ยนต+
ไว9ในครอบครองโดยไม>ได9รับอนุญาตผิดกฎหมายนะครับ และ ๓๑) สัตว+ป†าหลายชนิดกำลังใกล9สูญพันธุ+ ร>วมกันอนุรกั ษ+ สร9างจิตสำนึกในการหวงแหนสัตว+ป†า
ก>อนทีจ่ ะเหลือเพียงภาพถ>ายและความทรงจำ,
๙. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลัมน+: ชีพจรทั่วไทย, ๒) คอลัมน+: ชีพจรทั่วไทย, ๓) ภาพข>าว: เรียงคนมาเปŠนข>าว: ผ9าไทย, ๔) แม>ทัพภาคที่ 4
พบปะผู9ร>วมโครงการส>งเสริมคนดีมีคุณธรรม ที่กลับจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ+, ๕) มทภ.4 เปŠนประธานในพิธีปvดกิจกรรมเวทีชาวบ9านกำปงตักวา ระดับจังหวัด
ปqงบประมาณ 2562 และ ๖) รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 สน. นำกำลังพล กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร>วมกิจกรรมไหว9พระสวดมนต+เนื่องในวันพระ,
๑๐. ยาเสพติด ๑) ภาพข>าว: ขนใบกระท>อม, ๒) ทลายเครือข>ายยา'บัง หลำบžก', ๓) กองปราบฯรวบหนุ>มใหญ>สงขลาพร9อมยาแก9ไอ2,000ขวด, ๔)
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จับเครือข>าย'บังหลำบžก' ผู9มีอทิ ธิพลภาคใต9ค9ายาข9ามชาติ, ๕) จับบิ๊กล็อต! ยาบ9ามูลค>ากว>า30ล9าน พร9อม7ผู9ต9องหา-อ9างถูกว>าจ9างนายทุนใหญ>ลาว, ๖) ปส.ลุยจับแกžงยานรก
9ราย-ยึดของกลางอื้อ โยงผู9มีอทิ ธิพล3จว.ใต9, ๗) ของใคร!!!ตะลึง'ไอซ+'20กก. 'ยาบ9า'แตะแสนเม็ด ซุกพงหญ9าหาดใหญ>, ๘) จับรถสิบล9อขนยาแก9ไอใช9ผสมน้ำใบกระท>อม,
๙) ตร.เร>งหาเจ9าของยาเสพติดล็อตใหญ>ถูกทิง้ ไว9ในพงหญ9าเมืองหาดใหญ>, ๑๐) กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9า รายงานผลการปฏิบัติงานเดินหน9าแก9ปfญหายาเสพติดในห9วง (1
พฤศจิกายน 2561 – 22 สิงหาคม 2562), ๑๑) ทีป่ รึกษา ผอ.ศสว.กอ.รมน.ภาค 4 สน. เปŠนประธานพิธีปvดการฝ¥กอบรม หลักสูตรเจ9าหน9าที่ ป.ป.ส. พื้นที่ 7
จังหวัดภาคใต9ตอนล>าง ปq 2562, ๑๒) แม>ทัพภาคที่ 4 เปvดค>ายพักพิงเพื่อการบำบัด Camp 35 จังหวัดยะลา รุ>นที่ 1 แก9ปfญหายาเสพติดชายแดนใต9 และ ๑๓)
แม>ทัพภาคที่ 4 พบปะแกนนำเครือข>ายกลุ>มสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต9,
๑๑. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) 'ไก> อูกัส' ดีไซเนอร+เลือดไทยดังไกลเวทีโลก, ๒) ขนผลไม9ขึ้น4สายการบินฟรี, ๓) คึกคักงานประมูลทะเบียนรถยะลา, ๔) 'ไก> อูกสั '
ดีไซเนอร+เลือดไทยดังไกลเวทีโลก, ๕) คอลัมน+: เกษตรวันนี้, ๖) คอลัมน+: ย>อยข>าวเศรษฐกิจ: เตรียมขึ้น5จีไอในจีน-มาเลย+, ๗) ภาพข>าว: ซื้อลองกอง, ๘) ภาพข>าว:
เรียงคนมาเปŠนข>าว: ผ9าไทย, ๙) ยะลามาราธอนคึกคักปลุกเศรษฐกิจภาคใต9, ๑๐) คอลัมน+: ฮอตนิวส+: 'ยะลามาราธอน' คึกคัก กกท.เล็งยกระดับสูส> ากล, ๑๑)
นราธิวาสเร>งกระจายผลไม9สู>ตลาด, ๑๒) ลองกองขึ้นเครื่อง-ขอกล>องที่ปชส., ๑๓) ครม.อนุมัติเงินประกันราคาข9าว-ปาล+ม, ๑๔) ยะลาเมืองปลอดภัยน>าเที่ยว
คนต>างถิ่นแห>วิ่งมาธาธอนคึกคัก, ๑๕) พาณิชย+ถกมาตรการแก9ปfญหาราคามะพร9าวตกต่ำ, ๑๖) ศอ.บต.ตัง้ เปeาผลักดันให9สนามบินนราธิวาส-เบตงเปŠนสนามบินนานาชาติ,
๑๗) แห>แชะภาพ'สนามบินเบตง'กลางหุบเขาเรตติ้งดีพ.ย.เสร็จ, ๑๘) คุณแหน : 29 สิงหาคม 2562, ๑๙) ททท.ชวนสาวแซ>บรุ>นใหญ> 50 อัพ ท>องเที่ยวกับแคมเปญ Girl
Gang ลั้นลา, ๒๐) รอบรั้วเมืองใต9 : 29 สิงหาคม 2562, ๒๑) 'สงขลา-ยะลา'รวมตัวน>องเหล็ก ส>งเสริมสุขภาพ-กระตุ9นเศรษฐกิจ-ท>องเที่ยว, ๒๒)
'เบตง'เดินหน9าเพิ่มช>องทางจราจร จ>อเชื่อมสนามบินใหม>เข9าสู>ตัวเมือง, ๒๓) รมช.เกษตรฯหนุนสหกรณ+แปรรูปยางพาราเพิ่มมูลค>า ตั้งเปeาซือ้ น้ำยาง5-10บาทต>อกก., ๒๔)
ทีมศก.ทันสมัยปชป.ปลื้ม'ลานสกาโมเดล' ดันยอดขายมังคุด2แสนกก., ๒๕) กระทรวงท>องเที่ยวฯ ปลื้ม!คนต>างถิ่นร>วมมาราธอนคึกคัก ชูยะลาเมืองท>องเที่ยวปลอดภัย,
๒๖) 'เอไอเอส หรอยแรง!' ควง 'เอกชัย ศรีวิชัย' ล>องใต9 ส>งความสุขให9ชาวสงขลา พร9อมจัดเต็มคอนเสิร+ตยั่วๆ 25 ปq ศรีวิชัยโชว+ ย้ำความเร็วแรงสุดทั่วภาคใต9, ๒๗)
เชิญชวนเที่ยวงาน 'มหกรรมทุเรียนคุณภาพภาคใต9' และ 'มหานครฯ สินค9าเกษตรและอาหารปลอดภัย' ณ ศูนย+การค9าจังซีลอน ป†าตอง ภูเก็ต, ๒๘) เช็กอินชิลชิล'Bird City
Street Art'สตรีทอาร+ตเมืองยะลา, ๒๙) เยือนสุคริ ิน ถิ่น 'ภูเขาทอง' อดีตเหมืองทอง ล>องแม>น้ำสายบุรี, ๓๐) 10 จุดหมายทั่วไทย เอาใจสาวแซบรุ>นใหญ>, ๓๑)
'กรมเจรจาฯ' เตรียมพาสินค9า 3 จังหวัดชายแดนใต9 สู>ตลาดอาเซียน โดยใช9ประโยชน+จากเอฟทีเอ, ๓๒) TPCH ปfกธงพลังงานทะลุ 200 MW จ>ายไฟเต็มพิกัด Q3 โตเด>น,
๓๓) หนุน'สหกรณ+'เพิ่มมูลค>ายางพาราผนึกคมนาคมผลิต'กรวยยาง-แบริเออร+', ๓๔) ทีมศก.ทันสมัย! ปชป. ยันเปŠนคลังสมองช>วย 7 รมต.แก9ปfญหา, ๓๕)
17

สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน

รัฐหนุนสหกรณ+แปรรูปยางเพิ่มมูลค>า เปeา ซือ้ น้ำยางนำตลาด 5-10 บ.ต>อกิโล, ๓๖) ทีโอที จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล 'TOT RUN for Life @ Phatthalung', ๓๗)
คณะทำงานด9านเศรษฐกิจ กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9า พร9อมเจ9าหน9าที่ศูนย+วิจัยพืชสวนยะลา ศึกษาดูงานการผลิตและแปรรูปกาแฟ เตรียมขยายผลต>อสูเ> กษตรกรยะลา,
๓๘) ทีมเศรษฐกิจ กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9า เตรียมสำรวจพื้นที่ปลูกกาแฟอะราบีกานำร>องขยายผลยังจังหวัดนราธิวาส และ ๓๙) ยะลา มาราธอน Yala Marathon
2019 ครั้งที่ 1 คึกคัก นักวิ่งชาวไทยและต>างชาติ แห>ร>วมงานกว>า 5,000 คน,
๑๒. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยZสิน ๑) เร>งทำแอพลงทะเบียนซิม3จชต., ๒) แฉรวมดาวโจรใต9แสบปล9นทอง, ๓) ได9เค9าคนร9ายปล9นทอง'20โจรใต9'
กวาดเกลี้ยงร9าน85ล9าน, ๔) ปล9นทอง85ล.โยงคดีมั่นคง, ๕) ตร.ไล>ล>าแกนนำโจรใต9 'เจะอารง' หน.แกžงปล9นทอง85ล., ๖)
จ>อขอออกหมายจับ5แกžงปล9นทอง'นาทวี'บิ๊กตูก> ารันตีผล3รพ.ไม>มีซ9อมอับดุลเลาะห+, ๗) ชัดแล9ว2คนร9าย'แวอูเซ็ง-ไซฟูด'ปล9นทอง85ล9าน, ๘) แม>ทัพ4สั่งฟfนข>าวเฟคนิวส+,
๙) จ>อหมายจับล็อต2ปล9นทองนาทวี, ๑๐) ล>าโจรปล9นทอง'นาทวี'85ล9าน ตร.เชื่อฝqมือกลุ>มป†วน'3จว.ใต9', ๑๑) ล>าปล9นทองนาทวีมลู ค>า85ล9านบาทชีฝ้ qมือทีม'ป†วนใต9', ๑๒)
ล็อกเปeา8โจรปล9นทองนาทวีรอผลDNA, ๑๓) ต>อไปถ>ายคลิปคุมตัวผู9ต9องหากันครหา'ซ9อม', ๑๔) ชัด!2โจรปล9นทองหนุนไฟใต9, ๑๕) เตือน'เฟกนิวส+'ป†วนชายแดนใต9, ๑๖)
ไอเดีย นายกฯ สร9างรั้วตลอดแนวชายแดน แม>น้ำโกลก, ๑๗) รอผล'ดีเอ็นเอ'มัดเปeา8คน'เจะอารง'ปล9นทอง, ๑๘) บิก๊ ตู>โต9-ยันทหารเปล>าซ9อมแจง'อับดุลเลาะ'ดับ, ๑๙)
ผลสอบ"อับดุลเลาะ"ไม>พบหลักฐานถูกผู9อื่นทำให9ตาย - ให9น้ำหนักอาการเจ็บป†วย, ๒๐) "2 แชะอัตลักษณ+"ลาม! แค>ผ>านชายแดนใต9โดนด9วย, ๒๑) หมายจับ2ทีมปล9นทองมีคดีอื้อ, ๒๒) ผลชันสูตร อับดุลเลาะห+ อีซอมูซอ ปอดติดเชื้อ, ๒๓) ตร.สรุปปล9นที่นาทวีคนร9ายได9ทอง49ล., ๒๔) ภาพข>าว: โยงไฟใต9, ๒๕)
ล>าปล9นทอง85ล.โยงไฟใต9ปว† นเศรษฐกิจการค9า, ๒๖) (คลิป)บิ๊กปeอม คาดโจรปล9นทองนาทวีกบดานเพื่อนบ9าน, ๒๗) ปลอกกระสุนมัด-ปล9นทองทีมป†วนใต9, ๒๘)
เจอหลักฐานปล9นทอง-ไฟใต9, ๒๙) ย9อนรอย "ปล9นร9านทอง-รถขนเงิน-เต็นท+วังโต9ฯ" โยงกลุ>มป†วนใต9, ๓๐) เปvดหน9า2โจรปล9นทอง85ล. หมายจับคดีความมั่นคงอื้อ!, ๓๑)
พลิกแฟeมโหด'2โจรใต9'ปล9นทอง ก>อคดีโชกโชน'บึม้ -ฆ>าอส.หญิง-ยิงทหาร', ๓๒) เปvดหน9า-จ>อหมายจับ2โจรใต9แกžงปล9นทอง ส>อหาเงินต>อท>อน้ำเลี้ยงขบวนการ, ๓๓)
จ>อจับ2คนร9ายปล9นทอง85ล9าน ประวัติโชกโชนโยงโจรใต9, ๓๔) ล็อกเปeา8โจรใต9 จ>อหมายจับปล9นทอง85ล., ๓๕)
กอ.รมน.จ>อทำแอพฯลงทะเบียนซิมการ+ดพื้นที่ชายแดนใต9, ๓๖) บุกยึดระเบิดถังแกžส3ลูก คาดเตรียมก>อเหตุลอบบึ้มจนท.ที่นราธิวาส, ๓๗)
สนธิกำลัง4ฝ†ายคุมเข9มกิจกรรมวิ่งมาราธอนจ.ยะลา, ๓๘) ฟfนธง'แกžงปล9นทอง'85ล. รวมดาวแนวร>วมโจรใต9เพียบ, ๓๙) เร>งขอหมายจับ2โจรร>วมแกžงปล9นทองนาทวี
แฉโยงกลุม> 'หนองจิก-สายบุรี', ๔๐) ทหารดีดปากฝ†ายค9านต9องมีสติ ปมจ>อตั้งกระทู9ถามสภา ชี้แพทย+ยันไร9เหตุทำร9าย'อับดุลเลาะ', ๔๑) ตั้งสติ!!อย>ามั่วตั้งกระทู9 ยัน3รพ.แจงปอดติดเชื้อไม>ใช>ถูกทำร9าย, ๔๒) รพ.แถลง'อับดุลเลาะห+'เสียชีวิต สาเหตุปอดติดเชื้อรุนแรง, ๔๓) กอ.รมน.ภาค4สน.แจง'Fake
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News'ป†วน3จชต.สร9างสังคมสับสน, ๔๔) มทภ.4 ปfดตอบปล9นร9านทองนาทวีโยง 3 จชต., ๔๕) 'มทภ.4'ปfดตอบเหตุปล9นร9านทองนาทวี โยงกลุม> ก>อความไม>สงบ 3
จชต.หรือไม>, ๔๖) 'บิ๊กแดง'เผยรู9ตัว17คนร9ายปล9นทองนาทวี?แล9ว! ชี้อย>าด>วนสรุปหนีไปประเทศเพือ่ นบ9าน, ๔๗) แม>ทัพ4สั่งจนท.บุกตรวจยึดป†าต9นน้ำ
เหนือทะเลสาบเขื่อนบางลาง จ.ยะลา, ๔๘) แฉแกžงปล9นขนทองเข9ามาเลย+ ล็อคเปeากลุม> 'เจะอารง เฮง'ลงมือ, ๔๙) ชี้เปeาโจรใต9ปล9นทอง ฝqมือ'เจะอารง
เฮง'เคยปล9นเต็นท+รถ, ๕๐) รู9ตัวแกžงปล9นร9านทองนาทวี มีหมายจับคดีมั่นคง ลงมือคล9ายเหตุการณ+เมือ่ 2-3 ปqก>อน, ๕๑) ตร.ยันแกžงปล9นทองมีสมาชิก15-20คน
หวั่นเอี่ยวโจรใต9, ๕๒) โจรใต9ยังข9ามไปมา!นายกฯชี้ต9องถกมาเลย+ ยัน'รั้วกั้นแม>น้ำโก-ลก'ไม>สร9างเร็วๆนี้, ๕๓) ล็อคเปeา8โจรใต9'แกžงเจะอารง' พยานชี้ชัดแล9ว2คน
คาดแบ>งทองแยกย9ายหนี, ๕๔) เตลิดเข9ามาเลย+!'บิ๊กปeอม'คาด'17โจรปล9นทอง'เผ>นนอก รอเช็คชื่อไล>ล>า, ๕๕) คาด17โจรปล9นทอง'อ.นาทวี' หนีซุกปท.เพื่อนบ9าน, ๕๖)
'บิ๊กปeอม'เผยยังไม>ได9รับรายงานเพิ่มเติมเหตุปล9นทองนาทวี, ๕๗) นายกฯสั่งเร>งสอบ รู9ตัวแกžงปล9นทองนาทวี ไม>ยันโยงเหตุป†วน3จชต., ๕๘) คอลัมน+: ล>าความจริงพิกัดข>าว:
ย9อนรอย'ปล9น'โยงกลุ>มป†วนใต9, ๕๙) ต>อไปถ>ายคลิป คุมตัวผูต9 9องหา กันครหา'ซ9อม', ๖๐) กก.คุ9มครองสิทธิฯชายแดนภาคใต9 แถลงปม 'อับดุลเลาะ'
ไม>พบลักษณะการถูกทำให9ขาดอากาศหายใจ, ๖๑) ฉก.ยะลา เผย จับมือระเบิด วางเพลิง 4 อำเภอ ชี้ คนร9ายเลือกจุดไร9วงจรปvด, ๖๒)
'ฉก.ยะลา'เผยคืบหน9าจับมือก>อเหตุ4อำเภอ ยันไม>เกี่ยวปมระเบิดในกทม.ยันจนท.ดูแลความปลอดภัยรับงานวิ่งมาราธอน, ๖๓) 'ผบ.ทบ.'บอกรู9ตัว
'17คนร9าย'ปล9นทองที่นาทวีแล9ว ขอรอความชัดเจนจาก 'มทภ.4', ๖๔) 'บิ๊กแดง' ยัน รู9ตัวคนร9าย ปล9นทอง อย>าเพิ่งระบุ หนีไปประเทศเพื่อนบ9าน, ๖๕)
รู9จัก'เจะอารง'ทีมปล9นทองนาทวี2ปqก>อเหตุถี่ หลบหนี...แต>ดอดมีลูก!, ๖๖) แฉ'แกžงปล9นทอง'โยงโจรใต9 ผบช.ภ.9ชี้มีไม>ต่ำกว>า20คนคาด2วันรู9ตัว, ๖๗) ศปบ.จชต.
เร>งส>งเสริมศักยภาพพนักงานวิทยุกระชับแผน รปภ.ครู-นร.-สถานศึกษาใน จชต., ๖๘) ภาพข>าว: โยงโจรใต9, ๖๙) ผู9ต9องสงสัยคดีมั่นคงเสียชีวิต, ๗๐)
พบปล9นร9านทองนาทวีมีแผนประทุษกรรมคล9ายคดีปล9นเตžนท+รถเมือ่ 2ปqที่แล9ว, ๗๑) 'บิ๊กปeอม'เชื่อ 17 โจรปล9นทองหนีซบประเทศเพื่อนบ9าน, ๗๒)
แกžงปล9นทองนาทวีโยงกลุ>ม'เจะอารง'ติดคดีมั่นคงเพียบ, ๗๓) ภาพข>าว: สังคมสยามรัฐ: ลงทะเบียน, ๗๔) แม>ทัพภาคที่ 4 พบปะผูบ9 ริหารและบุคลากร
ร.ร.มาอาฮัดดารุลมาอาเรฟ, ๗๕) แม>ทัพภาคที่ 4 เปŠนประธาน พิธีปvดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน และประเมินผลการปฏิบัติ ชป.เชิงรุก, ๗๖) แม>ทพั ภาคที่ 4
เปŠนประธาน ในพิธีเปvดโครงการสัมมนาแนวทางการสร9างความเข9มแข็งให9 สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต9 (อส.จชต.) รุ>นที่ 2, ๗๗) รอง
ผอ.รมน.ภาค 4 สน. เยี่ยมชมการซักซ9อมแผนรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจ 8 เมืองหลักในพื้นทีเ่ ทศบาลนครหาดใหญ>, ๗๘) รองเลขาธิการ (4)
เปŠนประธานตรวจเยี่ยมชมการซักซ9อมแผนรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจในพื้นที่ อ.ไม9แก>น จ.ปfตตานี, ๗๙) มทภ.4 เปŠนประธาน การประชุมประชาคมข>าวกรอง
ครั้งที่ 9 ประจำปqงบประมาณ 2562, ๘๐) ชาวบันนังสตาประกาศเจตนารมณ+! ต>อต9านความรุนแรงทุกรูปแบบ, ๘๑) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4
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ส>วนหน9า ชี้แจงกรณีสร9างข>าวบิดเบือน, ๘๒) แถลงการณ+ คณะกรรมการคุม9 ครองสิทธิมนุษยชน ในพื้นทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต9 กรณีนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ
หมดสติระหว>างการควบคุมตัว, ๘๓) กอ.รมน.ภาค 4 สน. แจง “Fake News” ป†วน 3 จชต. สร9างสังคมสับสน และ ๘๔) ยื่นศาลออกหมายจับ 2โจรใต9ทีมปล9นทอง,
๑๓. การเจรจาเพื่อสันติ ๑) ยังไม>เปลี่ยนก็เดินต>อ..."ทีมบิก๊ เมา"ไม>รอ-นัดคุย "ซำซูดิง คาน" และ ๒) เปvดปูม "ซำซูดงิ คาน" อีกหนึ่งแกนนำพูโลโผล>คุยดับไฟใต9,
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๔.๒ ระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต5อสถานการณZ จชต.

จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+นี้ ลดลง จาก ๒.๖๒ ในสัปดาห+ที่แล9ว
(๑๗-๒๓ ส.ค. ๖๒) เปŠน ๑.๒๘ ในสัปดาห+นี้ ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ลดลง
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๕. ประเด็นสําคัญจากสื่อมวลชนต5างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันที่ ๒๔ – ๓๐ ส.ค. ๖๒
การเสียชีวิตของนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม เปŠนประเด็นทีส่ ื่อต>างประเทศ และ สื่อมาเลเซีย ให9ความสนใจติดตามรายงานข>าว นายอับดุลเลาะ
เปŠนผู9ต9องสงสัยคดีความมั่นคงที่ถูกเชิญตัวไปสอบปากคำที่ศูนย+ซักถามค>ายอิงคยุทธบริหาร และ ถูกนำส>งโรงพยาบาลเนื่องจากหมดสติ อันมีสาเหตุจากการขาดออกซิเจน
นายอับดุลเลาะ รักษาตัวที่โรงพยาบาลเปŠนเวลาเดือนเศษ ก>อนเสียชีวติ ด9วยอาการติดเชื้อที่ปอด เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม
สำนักข>าวชั้นนำของโลก คือ AFP และ Reuters รายงานข>าวนี้ โดยมีเนื้อหาสะท9อนความเคลื่อบแคลงใจของภรรยานายอับดุลเลาะ สส.ฝ†ายค9าน และ องค+กรสิทธิ
มนุษยชน ต>อสาเหตุการเสียชีวิตนายอับดุลเลาะ ซึง่ ภรรยาของนายอับดุลเลาะ บอกว>า กำลังอยูร> ะหว>างการปรึกษากับศูนย+ทนายความมุสลิม จ.ปfตตานี เพื่อยื่นฟeอง
ดำเนินคดีกับผูท9 ี่เกี่ยวข9องกับกระบวนการสอบปากคำ เนื่องจากเธอเชื่อว>า นายอับดุลเลาะไม>ได9เสียชีวิตตามธรรมชาติ ขณะที่องค+กรสิทธิมนุษยชนเรียกร9องให9มกี ารตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข9อเท็จจริง ที่มีความเปŠนอิสระเชื่อถือได9
สำนักข>าวต>างประเทศรายงานคำชี้แจงของ พลเอก ประวิตร วงษ+สรุ รณ รองนายกรัฐมนตรีฝ†ายความมั่นคง ยืนยันว>า ทหารไม>ได9ทำร9าย และ เปŠนสาเหตุให9นายอับ
ดุลเลาะ เสียชีวิต โดยกล>าวว>า แพทย+ทั้ง ๓ โรงพยาบาลยืนยันว>า ไม>พบบาดแพทย+ หรือ ร>องรอยตามร>างกายนายอับดุลเลาะ จึงสรุปว>าอาการสมองขาดออกซิเจนไม>ได9เกิด
จากการถูกกระทำจากภายนอกร>างกาย
ทางด9านซาคารี อาบูซา อาจารย+ประจำแนชั่นแนลวอร+คอลเลจ ที่กรุงวอชิงตัน เขียนบทความตีพิมพ+ใน benarnews.org คากการณ+ว>า การเสียชีวิตของนายอับดุล
เลาะ อีซอมูซอ อาจเปŠนชนวนของเหตุรุนแรงระลอกใหม> บนสมมติฐานว>า กลุม> ผูก9 >อความไม>สงบจะต9องลงมือตอบโต9ฝ†ายรัฐ มิเช>นนั้นขบวนการจถะถูกมองว>า อ>อนแอ
๕.๑ สำนักข5าว AFP รายงานเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ว5า นายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ ผู*ต*องสงสัยว5าเปŠนสมาชิกของขบวนการแบ5งแยกดินแดนเสียชีวิตตอนเช*าวัน
อาทิตยZที่ ๒๕ สิงหาคม หลังจากเขาถูกนำตัวไปสอบปากคำที่ค5ายอิงคยุทธบริหารได*ไม5ถึง ๒๔ ชั่วโมงก็ลม* เจ็บอาการโคม5า และถูกนำตัวเข*ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลนานกว5า ๑ เดือน
AFP รายงานว5าการเสียชีวิตของนายกอับดุลเลาะ เพิ่มแรงกดดันให*กองทัพเป‹ดเผยผลการสอบข*อเท็จทั้งหมดให*สาธารณะได*รับรู*
(A Muslim man left in a coma after being interrogated at a notorious Thai detention centre died Sunday, as pressure mounts on the army to
release further findings of a probe into the case.
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Abdulloh Esormusor, a suspected rebel from the country’s restive south died early Sunday morning, more than a month after he was taken to
the Inkayuth military camp, his cousin Mohammatrahmat Mamu told AFP.)
ที่มาข9อมูล ; https://www.nst.com.my/world/2019/08/515898/muslim-man-dies-after-thai-army-interrogation
๕.๒ สำนักข>าว Reuters รายงานว>า นักสิทธิมนุษยชนและญาติของนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ เรียกร9องให9มีการสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิตของนายอับดุลเลาะ ซึง่ หมดสติ
อาการโคม>าภายหลังถูกนำตัวสอบปากคำในค>ายอิงคยุทธบริหาร ทั้งนี้แม9ว>ากองทัพภาคที่ ๔ มีการตั้งกรรมการสอบสวนหาข9อเท็จจริงแต>ครอบครัวของนายอับดุลเลาะ ก็
คลางแคลงใจ
โมฮัมหมัดรอฮมัด มามุ ญาติของอับดุลเลาะ คณะกรรมการสอบสวนที่กองทัพตัง้ ขึ้น ไม>มีความคืบหน9าในการสอบสวน และพวกเขาต9องการให9มีการตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนที่มีความเปŠนกลาง โปร>งใส
Reuters รายงานว>า พรรคการเมืองฝ†ายค9านหลายพรรคเตรียมยื่นกระทู9ถามรัฐบาลให9ชี้แจงสาเหตุการเสียชีวิตของนายอับดุลเลาะ
ทางด9านนายสุนัย ผาสุก นักวิจัยอาวุโสขององค+กรสิทธิมนุษยชน ชื่อ Human Rights Watch การเสียนชีวิตของนายอับดุลเลาะ ทำให9เกิดความกังวลเกี่ยวกับการละเมิด
สิทธิมนุษย+ในค>ายทหาร
(Rights activists and relatives urged Thailand on Monday to investigate the death of an insurgent suspect who went into a coma after
interrogation at an army camp in the southeast Asian nation's largely Malay-Muslim south.
Hundreds of people turned out for the funeral of Abdulloh Esormusor, 34, in Pattani, one of three provinces where violence has killed nearly
7,000 people since 2004 as insurgents demand greater autonomy from largely Buddhist Thailand.
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The military has said it appointed an inquiry panel to investigate accusations of torture in the case, which has stoked widespread anger, but
Abdulloh's family voiced doubt.
"There has been no progress in the inquiry so far and we want transparency about what happened," the dead man's cousin,
Mohammatrahamat Mamu, told Reuters.
Opposition parties have said they plan to ask the government to clarify the facts regarding Abdulloh's cause of death in parliament this week.
The case raised serious issues about rights violations in military detention, an official of New York-based Human Rights Watch said.
"The death of Abdulloh Esormusor is an important test case for the Thai government on whether it is willing and able to address serious rights
violations in military detention," its senior Thai researcher, Sunai Phasuk, told Reuters.)
ที่มาข9อมูล ; https://www.thestar.com.my/news/world/2019/08/26/thai-military-faces-questions-over-death-of-suspect-in-southern-insurgency
https://www.malaysiakini.com/news/489547
๕.๒.๑ benarnews.org รายงานว>า ภรรยาของนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ ผู9ต9องสงสัยคดีความมั่นคง ที่ถูกควบคุมตัวในหน>วยซักถาม หน>วยเฉพาะกิจทหารพราน ค>ายอิง
ยุทธบริหารที่ได9เสียชีวิตในโรงพยาบาลสงขลานครินทร+ เมื่อตอนเช9าของวันอาทิตย+ทผี่ >านมานี้ กล>าวในวันจันทร+นี้ว>า กำลังปรึกษากับทนายความเพือ่ ทีจ่ ะแจ9งความดำเนิน
คดีอาญาต>อผู9ทอี่ าจจะกระทำผิดต>อไป ขณะที่ พลเอก ประวิตร วงษ+สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ†ายความมั่นคง กล>าวแก>ผู9สื่อข>าววันเดียวกันนี้ว>า เจ9าหน9าที่รฐั ไม>มสี >วน
เกี่ยวข9องในการเสียชีวิตของ นายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ
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นางซูไมยะห+ มิงกะ ภรรยานายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ กล>าวแก>เบนาร+นิวส+ว>า ตนเองเชื่อว>า อาการของนายอับดุลเลาะ ไม>น>าจะเกิดขึ้นได9เองตามธรรมชาติ และจะติดตาม
ทวงถามหาความยุติธรรมต>อไป โดยขณะนี้ ตนกำลังปรึกษากับทนายความเพือ่ ทีจ่ ะแจ9งความดำเนินคดีอาญาต>อผู9ที่อาจจะกระทำผิดต>อไป
“ฉันกำลังปรึกษากับประธานมูลนิธิศูนย+ทนายความปfตตานี เพื่อดำเนินการแจ9งคดีความทางอาญาแก>เจ9าหน9าทีผ่ ู9กระทำผิดต>อไป” นางซูไมยะห+ กล>าวแก>เบนาร+นิวส+
“ต9องทวงถามความคืบหน9าจากหน>วยงานต>าง ๆ ที่ได9ยื่นหนังสือขอความเปŠนธรรมให9กับอับดุลเลาะ จากการควบคุมตัวโดยเจ9าหน9าที่รัฐจนทำให9ผู9ถูกควบคุมตัวหมดสติใน
ระหว>างการควบคุมตัว เนื่องจากจนถึงขนาดนี้ ยังไม>ได9คำตอบใดๆ เลย” นางซูไมยะห+กล>าวเพิม่ เติม
อย>างก็ตาม ภรรยาและญาติๆ ของนายอับดุลเลาะ ปฏิเสธทีจ่ ะให9เจ9าแพทย+ชันสูตรพลิกศพ เพราะไม>มีความเชื่อมั่น
“แม9จะมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จงั หวัดชายแดนใต9 ที่ทาง กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9า แต>งตั้งขึ้นมา แต>เวลาผ>านไปกว>า 30 วัน ไม>มีอะไรคืบหน9า แล9วจะมั่นใจ
ได9อย>างไรว>า หากให9ทางหมอผ>าพิสจู น+จะได9ความจริง บอกตรงๆ เลยว>า ขณะนี้ ด9านญาติไม>เชื่อมั่นเลย” นายโมฮำมัดรอฮมัด มามุ อายุ 36 ปq ลูกพี่ลกู น9องของนายอับดุล
เลาะ กล>าวแก>เบนาร+นิวส+ในวันนี้
องค+กรฮิวแมนไรท+วอทช+ (HRW) ได9สอบถามรัฐบาลถึงความคืบหน9าในการสอบสวน
“ฝ†ายทหารไม>สามารถแม9แต>จะให9ข9อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติต>อนายอับดุลเลาะ ทีห่ น>วยซักถาม สาเหตุของการขาดออกซิเจน และวิธีการที่ทหารใช9ในการซักถาม
เขา” องค+กรฮิวแมนไรท+วอทช+กล>าวในแถลงการณ+ที่เผยแพร>ในเว็บไซต+ วันจันทร+นี้
“นอกจากนี้ กอ.รมน. ภาค 4 ได9อ9างว>า กล9องวงจรปvดที่ติดตัง้ ที่หน>วยควบคุมตัวนั้นไม>ได9ออนไลน+ในเวลานั้น จึงไม>มีเทปบันทึก หรือหลักฐานอื่นใดที่ใช9ประกอบการ
สอบสวนได9”
ฮิวแมนไรท+วอทช+ยังเรียกร9องให9มีการดำเนินการสอบสวนคดีให9เสร็จสิ้น
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“การเสียชีวิตของ อับดุลเลาะ อีซอมูซอ เปŠนคดีทดสอบสำคัญว>า รัฐบาลไทยจะดำเนินการกับคดีการละเมิดสิทธิในระหว>างการควบคุมตัวของทหารหรือไม>” นายแบรด
อดัมส+ ผู9อำนวยการประจำภาคพื้นเอเชีย องค+กรฮิวแมนไรท+วอทช+ กล>าว “ทางการไทยต9องแสดงให9เห็นว>า พวกเขาจริงจังทีจ่ ะให9มีการดำเนินการสอบสวนอย>างเปŠนอิสระ
และดำเนินคดีกบั ผู9กระทำผิดหรือ การปฏิบัติของเจ9าหน9าทีท่ หารที่เสี่ยงต>อการกระทำผิดกฎหมายอีกคดีหนึง่ ”
“เขาให9สัมภาษณ+แล9ว ก็รักษาตัวมาเดือนนึงแล9วก็เสียชีวิตจากการติดเชื้อ ทางโรงพยาบาล 3 โรงพยาบาล เขายืนยันมาแล9ว ติดเชื้อ (ทหาร) ก็ไม>มีส>วนเกี่ยวข9องของการทำ
ให9เสียชีวิต เดี๋ยวทัพภาค 4 เขาติดตาม” พลเอกประวิตร วงษ+สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีด9านความมั่นคง
(The widow of a suspected Deep South rebel who died over the weekend after falling into a coma while in army custody said she would find a
way to sue military officials whom she believes tortured her husband, an allegation that officials deny.
Abdullah Esomuso, 34, was found unconscious in a cell on July 21 after being taken for interrogation at the Inkayuthaboriharn army camp in
Pattani province. Authorities said they had arrested Abdullah a day earlier after an alleged insurgent cell leader implicated him in several
attacks in Pattani, one of the provinces in Thailand’s troubled southern border region.
His widow, Sumaiyah Minga, said she had consulted with a lawyer to seek justice because she believed that her husband was tortured soon
before he fell into the coma.
“I’ve discussed with the president of the Muslim Attorney Center of Pattani how to file a criminal case with the police against suspected
officials and proceed with the case,” Sumaiyah told BenarNews on Monday. “I hope to get the case going within a few days. He did not die
from a natural cause.”
“I must seek justice for Abdullah who died under official custody. Until now, we didn’t get any true explanation,” she said from her home in
Pattani, a day after her husband died and was buried hours later.
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Human Rights Watch (HRW), meanwhile, questioned the government’s progress in the investigations.
“The military-dominated inquiry has been unable to provide even basic information about Abdullah’s treatment at the interrogation center,
the cause of oxygen deprivation, and the methods that soldiers used to interrogate him,” HRW said in a news released posted Monday on its
website.
“Moreover, ISOC Region 4 claimed that all security cameras installed at the detention facility were not online at the time and could not
provide video recordings or any other evidence for the inquiry.”
The international rights group called for a complete investigation into the case.)
ที่มาข9อมูล ; https://www.benarnews.org/thai/news/TH-custody-death-08262019155357.html
https://www.benarnews.org/english/news/thai/suspect-dead-08262019152731.html

๕.๓ benarnews.org เผยแพร>บทความของซาคารี อาบูซา อาจารย+ประจำเนชั่นแนลวอร+คอลเลจในกรุงวอชิงตัน กรณีการเสียชีวิตของนายอุบดุลเลาะ อีซอมูซอ โดยใช9ชอื่
บทความว>า “การตายของผู9ต9องสงสัย ภายใต9การควบคุมของทหาร อาจกระตุ9นการก>อความไม>สงบอีก” (Suspect’s Death in Army Custody Likely to Incite Deep
South Insurgency) โดยมีเนือ้ หาแสดงความแคลงใจกับการปฏิบัตหิ น9าที่ของทหาร
คณะกรรมการตรวจสอบข/อเท็จจริงไม6ได/เผยแพร6รายงานอย6างเป>นทางการ และครอบครัวของนายอับดุลเลาะเชื่อว6ามีการปกปGดข/อเท็จจริง ภรรยาหม/ายของนายอับดุล
เลาะจะแจ/งความดำเนินคดีอาญาต6อผู/ที่อาจจะกระทำผิดต6อไป
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พลเอกประวิตร วงษNสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได/ปฏิเสธ โดยกล6าวว6า รัฐบาลหรือเจ/าหน/าทีท่ หารไม6มสี 6วนเกี่ยวข/อง หากการเสียชีวิตของนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ เกิด
จากปอดอักเสบติดเชื้ออย6างรุนแรง และมีภาวะพิษเหตุติดเชือ้
เจ/าหน/าที่ทหารไทย มีประวัติมายาวนานในการทรมานผู/ถูกควบคุมตัว ซึ่งหลายคนก็เสียชีวิตขณะอยู6ในการควบคุมตัวของทหาร ซึ่งทุกครัง้ ทีเ่ กิดเหตุ ก็เกิดการโจมตีอย6าง
รุนแรง และมีการโต/ตอบกลับกับพลเรือนไทย โดยผู/ก6อความไม6สงบชาวมลายู
มีการรายงานว6า ทางกองทัพไทยไม6ได/ดำเนินคดีใด ๆ กับทหารของตนที่ถูกกล6าวหาว6า ได/กระทำการทรมาน หรือมีผู/ต/องสงสัยเสียชีวิต ขณะถูกควบคุมตัว ซึ่งคำกล6าวนั้นไม6
เป>นความจริงทั้งหมดเสียทีเดียว มีทหารบางจำนวนถูกดำเนินคดี แต6ทั้งหมดได/รับการปล6อยตัวจากการอุทธรณN ในกรณีส6วนใหญ6 หลังจากทีร่ ัฐบาลให/คำมั่นว6า จะมีการ
ตรวจสอบ หากคดีกจ็ ะถูกยกฟZอง หลังจากประชาชนลดความสนใจและแรงกดดันลง
การเสียชีวิตของนายอับดุลเลาะครัง้ นี้ เกิดขึ้นในเวลาที่ไม6เหมาะสมสำหรับรัฐบาล ด/วยเหตุผลนานาประการ
ประการแรก เป>นรัฐบาลใหม6 ซึ่งในสายตาครึ่งหนึ่งของคนในสังคม ถือว6าได/มาแบบไม6ถูกต/องตามกฎหมาย ยังมีกรณีการกล6าวคำถวายสัตยNปฏิญาณไม6ครบถ/วน โดย
ผู/ตรวจการแผ6นดินเห็นเป>นการกระทำที่ขัดต6อรัฐธรรมนูญ
คณะรัฐบาล เป>นการรวมพรรคร6วมหลายพรรค เป>นรัฐบาลมีเสียงปริ่มน้ำ กับฝ]ายค/านที่มาแรงและกราดเกรี้ยว หมายมัน่ ที่จะตรวจสอบกดดันฝ]ายรัฐบาล โดยขณะนี้มสี อง
พรรคฝ]ายค/านที่สำคัญ ได/โจมตีรัฐบาลในกรณีเสียชีวิตของ นายอับดุลเลาะ พรรคอนาคตใหม6ได/เรียกร/องให/มีการชันสูตรศพ และจัดตัง้ คณะกรรมการรัฐสภา เพื่อทำการ
สอบสวน
ประการทีส่ อง กลุ6มผู/ก6อความไม6สงบที่ใหญ6ทสี่ ุด ที่มสี 6วนรับผิดชอบต6อความรุนแรงส6วนใหญ6ในชายแดนภาคใต/ คือ ขบวนการแบ6งแยกดินแดนบีอารNเอ็น (BRN) ได/มกี าร
พูดคุยกันเมื่อเร็ว ๆ นี้ เพื่อจะมีการพูดคุยเพือ่ สันติสุขอย6างเป>นทางการกับรัฐบาลไทยต6อไป อย6างไรก็ตาม กลุ6มบีอารNเอ็น หนึ่งในสมาชิกสำคัญของมาราปาตานีกล6าวว6า
รัฐบาลทหารไทยไม6มีความจริงใจในการพูดคุย เพราะยังไม6เห็นความคืบหน/าในกระบวนการพูดคุยฯ แต6อย6างใด ในช6วงเกือบสองปeทผี่ 6านมา
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มีความเป>นไปได/ที่ กลุ6มบีอารNเอ็น (BRN) อาจจะไม6กลับมาร6วมการพูดคุยฯ ต6อ เพราะพลเอกประวิตร รองนายกรัฐมนตรี ได/ปฏิเสธเงื่อนไขการขอให/ปล6อยตัวผู/ต/องโทษของ
กลุ6มก6อความไม6สงบ แต6ในขณะที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต/ขาดความเชื่อมั่นในรัฐบาล รัฐบาลอาจจะต/องแสดงให/เห็นว6า ต/องทำอะไรบางอย6าง
แม/กระนั้น รัฐบาลใหม6ก็ไม6นา6 จะยอมรับข/อเรียกร/องอื่น ๆ ของกลุม6 ก6อความไม6สงบ หรือไม6เห็นด/วยกับการเรียกร/องการปกครองตนเองอย6างแน6นอน
ประการทีส่ าม ความรุนแรงในชายแดนใต/ลดลงจริง ในปe 2561 เหตุการณNรุนแรงลดต่ำทีส่ ุด นับตั้งแต6ปe 2547 ในทุกหมวดหมู6: ผู/เสียชีวิต ผู/ได/รับบาดเจ็บ การลอบวาง
ระเบิด การลอบยิง การลอบวางเพลิง การโจมตีฐานกองกำลัง การทำลายศพ การระเบิดเสาไฟฟZาและเสาโทรศัพทN
ในปe 2562 ความรุนแรงยังอยู6ในแนวโน/มว6าจะลดเหมือนที่ผา6 นมา ในช6วงหกเดือนแรกของปe 2562 มีผเู/ สียชีวิต 42 ราย และบาดเจ็บมากกว6า 100 ราย เมื่อเทียบกับ ปe
2552 ที่มีผเู/ สียชีวิต 37 ราย และบาดเจ็บ 67 รายต6อเดือน แต6การเสียชีวิตของผู/ต/องสงสัยทีอ่ ยู6ในการควบคุมตัวของเจ/าหน/าที่ทหาร อาจก6อให/เกิดความรุนแรงมากขึ้น
โดยเฉพาะอย6างยิง่ กับประชาชนชาวพุทธ
ซึ่งหากกลุม6 ผูก/ 6อความไม6สงบ หรืออย6างน/อยหนึง่ ในกลุม6 ที่พวกเขาอ/างว6าเป>นตัวแทน ไม6มีการตอบโต/ – นั่นคือ ไม6ออกมาปกปZองสมาชิกของฝ]ายตนเสียเลย พวกเขาก็จะดู
อ6อนแอ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต/ เราได/เห็นความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้น ในช6วงสามเดือนทีผ่ 6านมา และมีนัยว6าจะเพิ่มขึ้นอีก
เมื่อกลางเดือนสิงหาคม ได/มเี หตุการณNระเบิดพร/อมกันถึง 6 ที่ แม/ว6าจะมีผบู/ าดเจ็บเพียงเก/าคน แต6กลุ6มขบวนการได/แสดงให/เห็นว6า ยังคงก6อการโจมตีในเวลาเดียวกันได/
การโจรกรรมยานพาหนะและการปล/นทีเ่ กิดขึ้นมาก หมายถึงการโจมตีรูปแบบใหม6 และเมื่อปลายเดือนสิงหาคม เจ/าหน/าที่ฝ]ายความมั่นคงสามารถยึดแหล6งที่เก็บซ6อนวัสดุ
ประกอบระเบิดขนาดใหญ6ได/
ต6อมา ก็มีคำถามเรือ่ งการลอบวางระเบิด ในกรุงเทพฯ ถึงแม/จะเป>นอุปกรณNระเบิดขนาดเล็ก ไม6ได/มุ6งทีก่ ารสังหาร แต6เป>นการทำเพื่อให/รัฐบาลเสียหน/า ซึ่งไม6ใช6วิธีการ
ปฏิบัติการของกลุ6มก6อความไม6สงบ แต6กระนั้นก็ตาม เจ/าหน/าที่รัฐรายงานว6า ผูต/ /องหาจำนวนหนึง่ ที่ถูกคุมขังอยู6 มาจากภาคใต/
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รัฐบาลยังไม6มีความคืบหน/า ในการสืบสวนสอบสวน และยังไม6มีหลักฐานเพียงพอทีจ่ ะแสดงต6อสาธารณชน แต6เป>นที่ปรากฏชัดเจนว6า กลุ6มผู/กอ6 ความรุนแรงกำลังส6ง
สัญญาณว6า พวกเขาสามารถขยายการปฏิบัติการนอกพื้นที่ได/ และเพิ่มความรุนแรงได/ หากพวกเขาต/องการ
การเสียชีวิตของนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ อาจจะเป>นการต6อชนวนสถานการณNความไม6สงบขึ้นใหม6 ในรอบปeที่ 16 โดยมีผู/เสียชีวิตร6วม 7,000 รายแล/ว
ที่มาข9อมูล ; https://www.benarnews.org/thai/commentary/TH-abuza-suspect-death-08272019142342.html
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