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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๓-๓ ก.ค. ๖๓ พบว>า มขี>าวเชิงบวก ๑๖๑ ข>าว จาก

ที่มี ๑๐๙ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๐-๒๖ มิ.ย. ๖๓) ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกบั จชต. มขี>าวเชิงลบ ๒๔ ข>าวในสปัดาห+น้ี จากที่ม ี๑๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๐-๒๖ 

มิ.ย. ๖๓)  

         ประเด็นข5าวเชิงลบ ได*แก5  

          ๑) การเมือง: งบ ๒๕๖๔ : ฝ[ายค9านข9องใจงบดับไฟใต9 เปลี่ยนช่ือโครงการ “ตบตาสภา” แต>ต้ังเปaา “ปรบัทัศนคติ” ประชาชนตามเดิม 

          ๒) สิทธิมนุษยชน: ๑) ฝ[ายหนุนนิคมฯ จะนะโผล>ทำเนียบ-ปชช.เช่ือเกิดแน> เหตุผู9มีอิทธิพล กว9านซื้อที่ดินแล9ว, ๒) ญาติ 'อับดุลเลาะ อีซอมูซอ' ร>วมสืบข9อเท็จ 

จริงการตายในค>ายทหาร ที่ศาลสงขลา ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ น้ี และ ๓) จะนะ : ไครียะห+ "ลูกสาวแห>ง ทะเลจะนะ" บกุสภา เรียกร9องให9ตรวจสอบ ศอ.บต. จัดเวทรีับฟlง 

ความเห็นเขตพฒันาพิเศษ 

          ประเด็นข5าวเชิงบวก ได*แก5 

๑) ยาเสพติด: มทภ. ๔ สอบผู9ต9องหาขนไอซ+ ๑.๔ ตัน  

๒) การช5วยเหลือประชาชน: ๑) ศูนย+อำนวยการแพทย+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จัดซ9อมแผนเผชิญเหตุ 'การลำเลียงผู9ป[วยทางอากาศยาน' และ ๒) ฉก.ทพ.48 

นำรถครัวสนามประกอบอาหารให9กบัประชาชน สร9างความสัมพันธ+อันดีในพื้นที ่

๓) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยPสิน: ๑) ตำรวจเบตงกวาดล9างอาชญากรรมก>อนเทศกาลเข9าพรรษา, ๒) รวบ ๒ สาวไทยกลบัจากมาเลย+ ติดหมาย จบั 

'อั้งย่ี-ฟอกเงิน' คาด>านเบตง, ๓) ปlตตานีระอ!ุ จนท. ปะทะเดือดโจรใต9ดับ ๑ ศพ- 'พ.ต.'บาดเจ็บ 'อส.'พลีชีพ ๑ นาย, ๔) 'มทภ.๔' เดินสายโรงเรียน ๓ จังหวัดชายแดนใต9 

เน9นย้ำการ+ดอย>าตก-ยึดมาตรการเข9ม และ ๕) ผู9ว>าฯนราธิวาส มอบอาวุธปsนสั้นให9แก>กำนัน-ผญบ.ทีป่ฏิบัติหน9าที่ยอดเย่ียม ประจำปu ๒๕๖๒ 

๔) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) 'สรุิยะ'โหมเขต ศก.พิเศษ, ๒) ททท. ผนึกเอกชน บูมเที่ยวหน9าฝน, ๓) ส>งออกทเุรียนชายแดนใต9ไปจีน, ๔) ยันพฒันา 

ถนนภาคใต9 ผุด'มอเตอร+เวย+คู>รถไฟ' ๘ เส9นทาง, ๕) 'ทรงกลด' ควง 'พี่เต9' ลุยรับฟlงความเห็นขุดคลองไทย พร9อมชง 'บิก๊ตู>' ดันเปxนวาระแห>งชาติ, ๖) คึกคักแห>ซื้อ 'ชุดนร.' 

รับเปyดเทอม 'ร9านค9าใจปz{' ลด ๕๐% ช>วยแบ>งเบา, ๗) ศอ.บต .เคาะประตูบ9านสร9างความเข9าใจ 'เมืองต9นแบบที่ ๔' อ.จะนะ และ ๘) แรงงานไทยในมาเลเซีย แห>กลบัน9อยลง 

หลงัมาเลย+ คลายลอ็ก ต้ังแต> ๑๐ มิย. 
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       จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรบัรู9เชิงบวกทีม่ีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จาก ๒.๖๕ ในสัปดาห+ ที่แล9ว 

(๒๐-๒๖ มิ.ย. ๖๓) เปxน ๒.๖๒ ในสปัดาห+น้ี ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่

 ในส5วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต5างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๒๗ มิ.ย. ๖๓–๓ ก.ค. ๖๓ ดังน้ี 

       สื่อมวลชนมาเลเซีย รายงานเหตุการณ+เจ9าหน9าทีห่น>วยงานความมั่นคงใช9อาวุธปsนปะทะกับผู9ก>อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการขณะปyดล9อมตรวจค9นบ9านต9องสงสัยเปxนที่

ซ>อนตัวของสมาชิกขบวนการค9ายาเสพติด ที่บ9านราวอ ต.ดอน อ.ปะนาเระ จ.ว.ป.น. เปxนเหตุให9อาสาสมัคร (อส.กองร9อยอาสารักษาดินแดน) เสียชีวิตหน่ึงคน และผู9ก>อเหตุ

รุนแรงเสียชีวิตหน่ึงคน  

       Benarnews.org เว็บไซต+ข>าวภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต9 และเอเชียใต9ที่ได9รับเงินทุนดำเนินงานจากรัฐบาลสหรัฐ รายงานข>าว การตรวจพยานหลกัฐานเพือ่การ

ไต>สวนหาสาเหตุการเสียชีวิตของ นายอับดุลเลาะ อซีอมซูอ ผู9ต9องสงสัยว>าเปxนสมาชิกขบวนการก>อความไม>สงบ ซึ่งเสียชีวิตขณะถูกซักถามในค>ายทหาร จ.ว.ป.น. เมื่อเดือน

สิงหาคม ปuที่แล9ว 

      สื่อมวลชนมาเลเซียรายงานข>าว การจัดงานเทศกาลทเุรียนบ9านทรายขาวที ่จ.ว.ป.น. เพื่อกระตุ9นการท>องเที่ยว และการบริโภคทุเรียนของนักท>องเที่ยวในประเทศ 

ทดแทนนักท>องเที่ยวมาเลเซีย และสงิคโปร+ที่ไม>สามารถเดินทางข9ามพรมแดนมากินทุเรียนที่ปlตตานีเหมือนเช>นปuก>อนๆ เน่ืองจากการแพร>ระบาดไวรสัโควิด-๑๙ 
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๒. ผลการวิเคราะหPสารสนเทศด*านการประชาสมัพันธP ประจำวันท่ี ๒๗ มิ.ย. ๖๓–๓ ก.ค. ๖๓ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข5าวเชิงบวก และประเด็นข5าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๓-๓ ก.ค. ๖๓ มขี>าวเชิงบวก (เส9นทบึสเีขียว) ๑๖๑ ข>าว จากที่ม ี๑๐๙ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๐-๒๖ มิ.ย. ๖๓) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกบั จชต. (เส9นทบึสีแดง) มขี>าวเชิงลบ ๒๔ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีม่ี ๑๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๐-

๒๖ มิ.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน 
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๒.๒ ค5าสัดส5วนระหว5างข5าวเชิงบวก และข5าวเชิงลบ 

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

วัน/เดือน/ปe จำนวนข5าวเชิงบวก (1) จำนวนข5าวเชิงลบ (2) ค5าสัดส5วน (3)=(1)/(2) 

2020-06-20 17 1 17 

2020-06-21 15 0 15 

2020-06-22 7 4 1.75 

2020-06-23 17 5 3.4 

2020-06-24 20 2 10 

2020-06-25 23 0 23 

2020-06-26 10 1 10 

 15.57 2.14 7.28 

2020-06-27 10 1 10 

2020-06-28 18 4 4.5 

2020-06-29 37 3 12.33 

2020-06-30 24 0 24 

2020-07-01 16 5 3.2 

2020-07-02 29 6 4.83 

2020-07-03 27 5 5.4 

 23 3.57 6.44 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ5งเล็ง ในช5วงวันท่ี ๒๗ ม.ิย. ๖๓–๓ ก.ค. ๖๓ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ไม>มีทั้งข>าวเชิงบวก และข>าวเชิงลบ ในประเด็นการพูดคุยเพือ่สันติสุข ในช>วงวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๓-๓ ก.ค. ๖๓  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๓-๓ ก.ค. ๖๓ ไม>มขี>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน จากทีม่ี ๓ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๐-๒๖ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๓-๓ ก.ค. ๖๓ ไม>มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. จากที่มี ๒ ข>าวในสปัดาห+ที่แล9ว (๒๐-๒๖ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีข>าวเชิงลบฯ ๑ ข>าว ในสัปดาห+น้ี จากที่ไม>มีข>าว ในสปัดาห+ที่แล9ว (๒๐-๒๖ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ต่ำค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> งบ 2564 : ฝ[ายค9านข9องใจงบดับไฟใต9 เปลี่ยนช่ือโครงการ “ตบตาสภา” แต>ต้ังเปaา “ปรบัทัศนคติ” ประชาชนตามเดิม  
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยPสิน 

 
ในช>วงวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๓-๓ ก.ค. ๖๓ มขี>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๒๑ ข>าว จากที่ม ี๘ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๐-๒๖ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ  เพิ่มข้ึน  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ ไม>มีข>าวเชิงลบในสัปดาห+น้ี จากทีม่ี ๖ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๐-๒๖ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9าง

คงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ตำรวจเบตงกวาดล9างอาชญากรรมก>อนเทศกาลเข9าพรรษา, ๒) รวบ 2 สาวไทยกลบัจากมาเลย+ ติดหมายจบั'อั้งย่ี-ฟอกเงิน'คาด>านเบตง, ๓) 

ปlตตานีระอุ! จนท.ปะทะเดือดโจรใต9ดับ1ศพ- 'พ.ต.'บาดเจบ็ 'อส.'พลีชีพ 1 นาย, ๔) 'มทภ.4' เดินสายโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนใต9 เน9นย้ำการ+ดอย>าตก-ยึดมาตรการเข9ม 

และ ๕) ผู9ว>าฯนราธิวาส มอบอาวุธปsนสั้นให9แก>กำนัน-ผญบ.ที่ปฏิบัติหน9าที่ยอดเย่ียม ประจำปu 2562  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๓-๓ ก.ค. ๖๓ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกจิฯ ๓๑ ข>าว จากที่ม ี ๒๑ ข>าวในสัปดาห+ทีแ่ล9ว (๒๐-๒๖ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มขี>าวเชิงลบ ๔ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี ๒ ข>าวในสปัดาห+ที่แล9ว (๒๐-๒๖ มิ.ย. ๖๓) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) 'สรุิยะ'โหมเขต ศก.พิเศษ, ๒) แหล>งท>องเที่ยวทั่วประเทศเตรียมพร9อมเปyด, ๓) ททท. 

ผนึกเอกชน บูมเที่ยวหน9าฝน, ๔) ส>งออกทุเรียนชายแดนใต9ไปจีน, ๕) ยันพัฒนาถนนภาคใต9 ผุด'มอเตอร+เวย+คู>รถไฟ' 8 เส9นทาง, ๖) กษ. ลุยสกัดพื้นทีโ่รคใบด>างมันฯระบาด 

แนะชาวไร>ใช9ท>อนพันธุ+สะอาดจาก 30 จว., ๗) 'ทรงกลด'ควง'พี่เต9'ลุยรบัฟlงความเห็นขุดคลองไทย พร9อมชง'บิ๊กตู>'ดันเปxนวาระแห>งชาติ, ๘) คึกคักแห>ซื้อ'ชุดนร.'รับเปyดเทอม 

'ร9านค9าใจปz{' ลด50%ช>วยแบ>งเบา, ๙) ศอ.บต.เคาะประตูบ9านสร9างความเข9าใจ 'เมืองต9นแบบที่ 4' อ.จะนะ, ๑๐) แรงงานไทยในมาเลเซีย แห>กลบัน9อยลง หลงัมาเลย+ 

คลายล็อก ต้ังแต> 10 มิย. และ ๑๑) เกษตรฯ พร9อมพฒันาผู9ทำนาเกลือและเกลือทะเลไทย วางเปaาข้ึนทะเบียน GI ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) ลูกสาว 

แห>งทะเลจะนะปlกหลกัทำเนียบ ขอยกเลิกมติ ครม. นิคมอุตสาหกรรมฯ, ๒) เครอืข>ายอนุรักษ+ทะเลฯร9องนายกฯยกเลิกมติครม.ดันนิคมฯจะนะ และ ๓) กษ. 

กุมขมับ'โรคใบด>าง'ลาม22จว. 

 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

10 

 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๓-๓ ก.ค. ๖๓ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๑๑ ข>าว จากที่ม ี๑๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๐-๒๖ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม>มีข>าวเชิงลบทัง้ในสปัดาห+น้ี และ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๒๐-๒๖ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) มทภ.4 สอบผู9ต9องหาขนไอซ+ 1.420 กก.มลูค>ากว>า 1 พันล9าน, ๒) ตร.-ทหารจบัไอซ+บิ๊กล็อต '1.4ตัน' 

หวิดส>งออกได9สำเรจ็, ๓) ยึดไอซ+ 250 กก.-อายัดทรัพย+ 50 ล9าน แฉเปxนขบวนการใหญ>โยงใยภาคใต9 และ ๔) มทภ.4 ร>วมหน>วยงานปราบปรามยาเสพติด 

แถลงจบักุมยาไอซ+ 250 กก.  
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๓–๓ ก.ค. ๖๓ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ได9แก> ๑) ฝ[ายหนุนนิคมฯ จะนะโผล>ทำเนียบ-ปชช.เช่ือเกิดแน> เหตุผู9มีอทิธิพล 

กว9านซื้อที่ดินแล9ว, ๒) ญาติ 'อบัดุลเลาะ อซีอมซูอ' ร>วมสืบข9อเทจ็จริงการตายในค>ายทหาร ที่ศาลสงขลา 29 มิ.ย. 2563 น้ี และ ๓) จะนะ : ไครียะห+ "ลูกสาวแห>ง ทะเลจะนะ" 

บุกสภา เรียกร9องให9ตรวจสอบ ศอ.บต. จัดเวทรีับฟlงความเห็นเขตพัฒนาพิเศษ 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๓–๓ ก.ค. ๖๓ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารงุขวัญกําลงัพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๓–๓ ก.ค. ๖๓ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปlญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคบัใช*กฎหมาย 

             ในช>วงวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๓–๓ ก.ค. ๖๓ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* 
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ประเด็นข5าวเชิงลบ 

๑. การเมือง งบ 2564 : ฝ[ายค9านข9องใจงบดับไฟใต9 เปลี่ยนช่ือโครงการ “ตบตาสภา” แต>ต้ังเปaา “ปรับทัศนคติ” ประชาชนตามเดิม  

๒. สิทธมินุษยชน ๑) ไม>ปล>อยให9สู9ลำพงั! 'ปดิพัทธ+' ประกาศยืนข9างชาวจะนะ ชวนปชช.จับตา 'ศอ.บต.' ฉวย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ละเมิดสิทธิ ดัน 

นิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ>ที่สุดในภาคใต9, ๒) ฝ[ายหนุนนิคมฯ จะนะโผล>ทำเนียบ-ปชช.เช่ือเกิดแน> เหตุผู9มีอิทธิพลกว9านซื้อที่ดินแล9ว, ๓) 'ช>อ พรรณิการ+'จบัตา 

'กฎหมายอุ9มหาย' หว่ันถูกส.ว.ตีตกเปลี่ยนแปลงเน้ือหา ย้ำ 112 เปxนกม.ทีม่ีปlญหา ต9องแก9ไข, ๔) 'ช>อ' พรรณิการ+ ขอ ปชช.จับตา ร>าง พ.ร.บ.อุ9มหาย จะย่ืนต>อสภา 8 

ก.ค.น้ี, ๕) 'ช>อ'เผย 'ร>างพรบ.อุ9มหาย' ย่ืนสภา 8 ก.ค.น้ี แนะประชาชนจบัตา, ๖) สบืพยาน'อีซอ' 'ช>อ'เตือนสงัคม ลุ9น'กม.อุ9มหาย', ๗) ญาติ 'อับดุลเลาะ อซีอมซูอ' 

ร>วมสบืข9อเทจ็จริงการตายในค>ายทหาร ที่ศาลสงขลา 29 มิ.ย. 2563 น้ี, ๘) 'ชาวจะนะ'จี้ล9มเวทปีระชาพจิารณ+เขตศก.พเิศษ 

'ก9าวไกล'โหนสับรัฐฉวยพรก.ฉุกเฉินละเมิดสทิธิ, ๙) 'ช>อ'แนะจับตา'ร>างพ.ร.บ.อุ9มหาย' ย่ืนสภา8ก.ค.น้ีหว่ันถูกแปลงสาร, ๑๐) จะนะย่ืนกมธ.สอบ'ศอ.บต.', ๑๑) 

สืบพยาน'อซีอ' 'ช>อ'เตือนสังคม ลุ9น'กม.อุ9มหาย'  และ  ๑๒) จะนะ : ไครียะห+ "ลูกสาวแห>งทะเลจะนะ" บุกสภา เรียกร9องให9ตรวจสอบ ศอ.บต. 

จัดเวทีรบัฟlงความเห็นเขตพัฒนาพเิศษ  

ประเด็นเชิงบวก 

๑. กีฬา ๑) คอลมัน+ เกาะกระแสทั่วทิศ: 'ค9างคาวไฟ'เสริมทัง้เก�า-ดาวรุ>ง, ๒) รอทรูตัดสินใจ ก>อนหาเจ9าใหม>, ๓) สมยศรอทรู ถ9าไม>สะดวก เร>งหาแทนที่, ๔) คอลัมน+ 

เกาะกระแสทั่วทิศ: 'ค9างคาวไฟ'เสรมิทัง้เก�า-ดาวรุ>ง, ๕) ภาณุหวังไกล พาปlนจักสีลัต แข>งโอลิมปyก๖) เรือใบต้ังแถว สดุดีหงส+แดง, ๗) เรือใบจัดแถวรอรบั สดุดีแข9งหงส+แดง, 

๘) 'ภาณุ'น่ังนายกปlนจกัฯสมัย3 ประกาศผลกัดันบรรจุ'อลป.', ๙) แฟนหงส+3จว.ใต9นัดรวมพลแห>แชมป�, ๑๐) เดอะค็อปชายแดนใต9รวมพลแห>แชมป�, ๑๑) 
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'เสี่ยเขต'มั่นใจ3ดาวรุ>งหน9าใหม>สุโขทัยไปลิ่วแน>, ๑๒) กรมทหารพรานที่ 48 ร>วมแข>งขันกีฬาฟุตบอล 4 เส9า 'กีฬาสานสัมพันธ+ เจาะไอร9อง&เจาะไอรัก เกมส+'  และ  ๑๓) 

รถแห>ได9ใช9 แฟน 'เดอะค็อป' สามชายแดนใต9 เตรียมแห>ถ9วยแชมป� 25 ก.ค.น้ี,  

๒. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทP ๑) เดลินิวส+วาไรต้ี: 'เปxดอบใบชา'เน้ือนุ>ม หอมน้ำซุป'ปลาเก�าล>องเรือ', ๒) ภาพข>าว: คอลัมน+ คัดข>าวกรองคน: 

มอบสินไหม, ๓) กรมอนามัย หนุน คนไทย สร9างพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล9อมแบบ New Normal ห>างไกล COVID-19  และ  ๔) กรมอนามัย หนุน คนไทย 

สร9างพฤติกรรมอนามัยสิง่แวดล9อมแบบ New Normal ห>างไกล COVID-19 [กระทรวงสาธารณสุข],  

๓. ยาเสพติด ๑) สกัดไอซ+1.4ตัน ลอบขนไปสุไหงโก-ลก, ๒) ทลายเครอืข>ายไอซ+รายใหญ>ภาคใต9, ๓) ผงะยึดยาไอซ+บิ๊กลอ็ต1,420กก. ซุก18ล9อ'โก-ลก'รอส>งข9ามแดน, ๔) 

มทภ.4 บินด>วน หลังรวบ 2 ผู9ต9องหาพร9อมยาเสพติดล็อตใหญ>ที่โก-ลก มูลค>ากว>าพันล9านบาท, ๕) ทัพ4รวบเครอืข>ายไอซ+รายใหญ>, ๖) มทภ.4 สอบผู9ต9องหาขนไอซ+ 1.420 

กก.มลูค>ากว>า 1 พันล9าน, ๗) ตร.-ทหารจบัไอซ+บิ๊กล็อต '1.4ตัน'หวิดส>งออกได9สำเรจ็, ๘) ยึดไอซ+ 250 กก.-อายัดทรัพย+ 50 ล9าน แฉเปxนขบวนการใหญ>โยงใยภาคใต9, ๙) 

แม>ทัพภาค 4 สอบปากคำ ผู9ต9องหาขนไอซ+ 1420 กก.ขยายผลเครือข>ายทีเ่กี่ยวข9อง  และ  ๑๐) มทภ.4 ร>วมหน>วยงานปราบปรามยาเสพติด แถลงจบักุมยาไอซ+ 250 กก.,  

๔. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) เมียเก>าจ9างฆ>าผัว ยัดเงินสินบน2ล9าน, ๒) จบัเมียจ9างฆ>าผัวขู>แฉค9ายาเสพติด, ๓) จบัเมียจ9างมือปsนลวงยิงผัวเก>าดับ! 

ตำรวจปฏิเสธเงิน2ล9านแลกล9มคดี, ๔) รวบทันควัน'ครบูอย' ลวงพรากผู9เยาว+เด็ก ม.1 ยะลา เค9นสอบยังปากแข็ง, ๕) ตำรวจภูธรยะลาล9อมคอกรบัซื้อทุเรียน 

สกัดมจิฉาชีพแฝงตัวทำร9ายพ>อค9าแผงทุเรียนเสียหาย  และ  ๖) ตำรวจยะลารวบ 'ครูบอย' หลงัศาลอนุมัติหมายจับ คดีพรากผู9เยาว+,  

๕. การช5วยเหลือประชาชน ๑) ไม>ทอดทิง้, ๒) ตู9ปlนสุข, ๓) ชีพจรทั่วไทย, ๔) Power 'GULF'ส>งพลงัสร9างสรรค+ ฝ[าฟlนโควิด-1 9, ๕) คอลัมน+ ชีพจรทั่วไทย, ๖) 

อาหารล9านมื้อ, ๗) ปlตตานีหาแนวแก9ปlญหาผู9ยากไร9, ๘) ศูนย+วิจัยพืชฯยะลาแจงโรคกล9วยหิน, ๙) มอบให9, ๑๐) แบ>งปlน, ๑๑) ข>าวข9นคนเข9ม: ปลืม้ปuติ, ๑๒) ภาพข>าว: 

คอลัมน+ ข>าวข9นคนเข9ม: ปลื้มปuติ, ๑๓) 'ศิริพร-ไผ>'นำทีมบรจิาคเงินซื้อรองเท9านักเรียนให9เด็กที่นราธิวาส, ๑๔) ศูนย+อำนวยการแพทย+จงัหวัดชายแดนภาคใต9 

จัดซ9อมแผนเผชิญเหตุ 'การลำเลียงผู9ป[วยทางอากาศยาน', ๑๕) ภาพข>าว: คอลัมน+ Chairman Society: ร>วมสู9ภัย COVID-19, ๑๖) คอลัมน+ Chairman Society: บ9านปูฯ 

เติมพลังใจ ส>งความห>วงใยสู> 3 จังหวัดชายแดนใต9 มอบอปุกรณ+ทางการแพทย+ให9 19 โรงพยาบาล พร9อมมอบถุงยังชีพให9แก>เด็กกาพร9าและครัวเรอืนที่ขาดแคลน, ๑๗) 

'บิ๊กน9อย' นำ ส.ว.ล>องใต9ฟlงปlญหาผลกระทบจากโควิด เพื่อเร>งช>วยเหลือ, ๑๘) ทหารพรานนาวิกโยธิน เร>งสร9างบ9านให9ประชาชน หลังประสบอัคคีภัย, ๑๙) ยูโอบี (ไทย) 

รวมใจพนักงาน ระดมทุนกว>า 4.5 ล9านบาทในระยะเวลา 1 เดือน เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย+สู9โควิด-19, ๒๐) ม.นราฯ ปฐมนิเทศปชช.ที่กระทบจากโควิด-19 

ตามโครงการ อว.สร9างงานเฟส 2, ๒๑) นิสสัน ร>วมสนับสนุนโครงการอาสาร>วมใจสู9ภัยโควิด, ๒๒) UOBมอบเงิน4.5ล. ให95โรงพยาบาล สู9วิกฤตโควิด-19, ๒๓) การ+ดตก 
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พบโรคใบด>างระบาดกว>าแสนไร> ช้ีต9นตอปลูกพันธุ+อ>อนแอ ใช9ท>อนพันธุ+ติดโรค  และ  ๒๔) ฉก.ทพ.48 นำรถครัวสนามประกอบอาหารให9กับประชาชน 

สร9างความสัมพันธ+อันดีในพื้นที่,  

๖. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยPสิน ๑) เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร, ๒) ยะลาเข9มเปyดเรียน'การ+ดไม>ตก'๓) ร.ร.ทั่วไทยเข9ม!5รูปแบบ'สพฐ.'เปyดเทอมวันแรก, 

๔) กทม.กระจาย'เย่ียมร.ร.' เปyดวันแรกเข9ม5รปูแบบ, ๕) ชีพจรทั่วไทย, ๖) ตำรวจเบตงกวาดล9างอาชญากรรมก>อนเทศกาลเข9าพรรษา, ๗) รวบ 2 สาวไทยกลบัจากมาเลย+ 

ติดหมายจบั'อั้งย่ี-ฟอกเงิน'คาด>านเบตง, ๘) ปlตตานีระอุ! จนท.ปะทะเดือดโจรใต9ดับ1ศพ- 'พ.ต.'บาดเจ็บ 'อส.'พลีชีพ 1 นาย, ๙) ปlตตานีระอุ! จนท.ปะทะเดือดโจรใต9 

เร>งปyดกั้นพื้นที่ไล>ล>า, ๑๐) โปรดเกล9าฯพระราชทานยศ ผู9เสยีชีวิตในหน9าที่ 1 ราย บุคคลทำคุณประโยชน+ 1,588 ราย, ๑๑) ข>าวภูมิภาค : 3 กรกฎาคม 2563, ๑๒) 

'มทภ.4'เดินสายโรงเรียน3จังหวัดชายแดนใต9 เน9นย้ำการ+ดอย>าตก-ยึดมาตรการเข9ม, ๑๓) แม>ทัพภาคที่ 4 ตรวจเย่ียมวันเปyดภาคเรียนวันแรก ย้ำการ+ดอย>าตก-

ยึดมาตรการการรักษาความปลอดภัย, ๑๔) มทภ.4 ตรวจเย่ียมเปyดเทอม New Normal มั่นใจมาตรการโควิด-รปภ.ความมั่นคง, ๑๕) เปyดเทอมวันแรก รร.บ9านดอนรัก 

คึกคักมาตรการปaองกันโควิดเข9มพร9อมจนทดูแลความปลอดภัย, ๑๖) เปyดโรงเรียนวันแรกทีส่งขลาผู9ปกครองมั่นใจความปลอดภัย, ๑๗) โปรดเกล9าฯ พระราชทานยศ 

ผู9เสียชีวิตในหน9าที่ 1 ราย บุคคลทำคุณประโยชน+ 1,588 ราย, ๑๘) พระราชทานยศ ผู9เสียชีวิตในหน9าที่ 1 ราย บุคคลทำคุณประโยชน+ 1,588 ราย, ๑๙) 

ปlตตานีปะทะเดือด!ที่ปานาเระเจ9าหน9าที่เจ็บ3, ๒๐) กอ.รมน.ภาค 4 สน.ประชุมเตรียมพร9อมรับเปyดภาคเรียน ย้ำ 'ไม>ประมาท การ+ดอย>าตก'  และ  ๒๑) ผู9ว>าฯนราธิวาส 

มอบอาวุธปsนสั้นให9แก>กำนัน-ผญบ.ที่ปฏิบัติหน9าที่ยอดเย่ียม ประจำปu 2562,  

๗. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ลงพื้นที,่ ๒) 'จังหวัดยะลา'คัดเลือกคลังปlญญาผู9สงูอายุดีเด>น, ๓) เปyดเทอมราบรื่น ต้ังการ+ดเข9ม เว9นห>าง-สลบัเรียน, ๔) 

ไทยไร9ติดเช้ือ33วัน ชาวบ9านปลื้มรัฐแก9โควิด, ๕) คอลัมน+ ชีพจรทั่วไทย, ๖) ภาพข>าว: คอลัมน+ ทางคนทางข>าว: ความมัน่คงทางอาหาร, ๗) คอลัมน+ เปลวสีเงิน 

คนปลายซอย: ภาพสะท9อน 'อนาคตไทย', ๘) 'ไฟใต9' รูปแบบใหม>จาก 'ก>อการร9าย' สู>ความ 'แร9นแค9น' พลกิบทบาทจาก กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9า สู> 'ศอ.บต.', ๙) 

ระดมจับเด็กแว9นทั่วปท. มาตรการหมดใน10วัน, ๑๐) ต่ืนตัวเรียนวันแรก'นิวนอร+มอล' เด็กๆรู9วิธีปaองกันโควิด, ๑๑) ทั่วไทยระดมปราบ'แว9น' ยึดจยย.ซิ่งกว>า 5 พันคัน 

'ทัณฑ+บน'ผู9ปกครองด9วย, ๑๒) ขัดใจสายแว9น! ตร.เบตงทำลายท>อไอเสยีดัดแปลง เตรียมล9างบาง'แก°งซิง่ป[วนเมือง', ๑๓) สถ.ผนึกกำลงัดีปaา 

ขับเคลื่อนการพฒันาเมืองน>าอยู>อัจฉริยะ, ๑๔) TSPCA จัดโครงการ'สะพานบุญเพื่อสัตว+'สู9ภัยโควิด-19, ๑๕) จังหวัดนราธิวาส 

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต>อจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 20/2563, ๑๖) ผู9ว>าฯนราธิวาสห>วงใยเปyดเรียนเปxนวันแรก 

มอบหน9ากากผ9าและแอลกอฮอล+แก>สถานศึกษาขนาดเลก็ในพื้นที่, ๑๗) เรือนจำกลางยะลา เปyดให9ญาติเย่ียมผู9ต9องขังวันแรก หลงัปyดปaองกันโควิด, ๑๘) 
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มาตรการปaองกันโควิดเข9มในวันเปyดเรียนวันแรกที่ยะลา, ๑๙) ภาพสะท9อน 'อนาคตไทย', ๒๐) ศูนย+จิตอาสา ศอ.บต. ร>วมกับหน>วยงานในพื้นที่ 

พร9อมขับเคลือ่นกิจกรรมจิตอาสา และโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ, ๒๑) มหาลัยนราธิวาสฯ มอบพันธ+พืชให9ประชาชน พร9อมเปyดศูนย+เรียนรู9เกษตร 

นวัตกรรมก9าวหน9า ยกระดับคุณชีวิตชุมชน, ๒๒) ตำรวจกวาดล9างแว9นซิ่งจับผู9ปกครองทำทัณฑ+บน, ๒๓) กองบังคับการปราบปรามการค9ามนุษย+ 

จัดกิจกรรมจิตอาสาพฒันาปลูกป[าชายแลน, ๒๔) รมว.พฒันาสังคมลงพื้นที่มอบเงินช>วยเหลอืประชาชนกลุ>มเปราะบาง, ๒๕) 

รวมพลงัสตรีรอืเสาะรณรงค+ปลูกผักสวนครัวสู9ภัยโควิด-19, ๒๖) TSPCA จัดโครงการ สะพานบุญเพื่อสัตว+ สู9ภัยโควิด-19, ๒๗) เจาะไอร9อง เปyดศูนย+ให9คำปรกึษา 

และช>วยเหลือเด็กสตรีที่ประสบปlญหาความรุนแรงในครอบครัว, ๒๘) แหล>งรวมพันธุกรรมพันธุ+ไม9ในป[าพรุ ณ ศูนย+พัฒนาพิกุลทองฯ  และ  ๒๙) ชุดสันติสุข 404 ร>วมกับ 

หน>วยเฉพาะกจิกรมทหารพรานที่ 48 จัดกิจกรรม เปyดเทอมมั่นใจ ห>างไกลโควิด - 19,  

๘. กระบวนการยุติธรรม ศาลนัดไต>สวนพยานครั้งแรก24พ.ย.กรณีอับดุลเลาะเสียชีวิตระหว>างถูกคุมตัว  

๙. การเยียวยา ๑) ยก เคส ชาวบ9านเสียชีวิตบนเขาตะเว 3 ศพ นำเข9าสู>คณะกรรมการยุทธศาสตร+การพฒันาจังหวัดชายแดนภาคใต9กลางเดือนหน9า 

เพื่อช>วยเหลือเงินเยียวยาเพิ่มเติม  และ  ๒) พัฒนาการจงัหวัดนราธิวาส ให9กำลังใจครอบครัว'นางเจะรอเมาะ สะมูเดง' ข9าราชการดีเด>น,  

๑๐. การบำรุงขวัญกำลังพล หน>วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ตรวจเย่ียมผลการปฏิบัติงาน พร9อมให9กำลังใจแก>กำลังพล  

๑๑. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) 'สรุิยะ'โหมเขตศก.พิเศษ, ๒) คนว>างงานปlญหาไฟใต9ระลอก 2 กระทบปากท9อง รัฐไร9แผนดูแล-แพ9ทางแนวร>วม, ๓) 

แหล>งท>องเที่ยวทั่วปท.เตรียมพร9อมเปyด๔) จับข>าวเอามายำ, ๕) แหล>งท>องเที่ยวทั่วปท.เตรียมพร9อมเปyด, ๖) คอลัมน+ จบัข>าวเอามายำ, ๗) กมธ.ลงพื้นที่, ๘) 

สุริยะจี้ลงทุนลดเหลือ่มล้ำ ลุยระเบียงศก.พเิศษ4ภาค, ๙) ททท.ผนึกเอกชนบูมเที่ยวหน9าฝน, ๑๐) 'ปyดทองหลังพระ' พฒันาทุเรียน 3 จ.ชายแดนใต9ปuที่ 3, ๑๑) 

หนุนเขตศก.พเิศษ สุริยะพร9อมผลักดัน ปลุกลงทุน-จ9างงาน, ๑๒) ส>งออกทุเรียนชายแดนใต9ไปจีน, ๑๓) ยันพัฒนาถนนภาคใต9 ผุด'มอเตอร+เวย+คู>รถไฟ'8เส9นทาง, ๑๔) 

กษ.ลุยสกัดพื้นที่โรคใบด>างมันฯระบาด แนะชาวไร>ใช9ท>อนพันธุ+สะอาดจาก30จว., ๑๕) 'ทรงกลด'ควง'พีเ่ต9'ลุยรับฟlงความเห็นขุดคลองไทย 

พร9อมชง'บิ๊กตู>'ดันเปxนวาระแห>งชาติ, ๑๖) 'กระบี-่คลองไทย'ความฝlนอันย่ิงใหญ>ที่ยาวนาน 300 ปu, ๑๗) 'ทรงกลด-มงคลกิตต์ิ'ลุย5จงัหวัดโซนใต9 

ผลักดันขุดคลองไทยหลงัวิกฤตโควิด19, ๑๘) คึกคักแห>ซื้อ'ชุดนร.'รบัเปyดเทอม 'ร9านค9าใจปz{'ลด50%ช>วยแบ>งเบา, ๑๙) นายกฯ 

หนุนต>อยอดOTOPอาหาร'ครัวไทยสู>ครัวโลก'ชูจุดแข็งเกบ็รกัษาไว9กินได9นาน, ๒๐) ทล.โชว+แผนงบปu64 ลุยพัฒนาโครงข>ายโลจสิติกส+รองรบัเขตเศรษฐกิจพิเศษ, ๒๑) 

'อานนท+' ล>องใต9พร9อมดันวิสาหกจิลงช>วยหมู>บ9านชุมชนสร9างงานสร9างอาชีพสร9างพลงัขับเคลื่อนพฒันาประเทศ, ๒๒) 'เกษตรกรภาคใต9' ขานรับนโยบาย 'บิก๊ตู>' 
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รวมไทยสร9างชาติ, ๒๓) 'ปyดทองหลังพระ'พฒันาทเุรียนสามจังหวัดชายแดนใต9 ปuที่ 3, ๒๔) 'ปธ.อนุ กมธ.ศึกษาขุดคลองไทย' รับฟlงความคิดเห็นชาวตรังพื้นที่แนว 9A 

เตรียมชง 'นายกฯ' ผลักดันสู>วาระแห>งชาติ, ๒๕) เร>งเครือ่งดึงลงทุนเขตเศรษฐกจิพิเศษ ยกระดับรายได9ชุมชน หนุนฮบัอาเซียน, ๒๖) 'ทรงกลด' ควง เต9 'มงคลกิตต์ิ' ลุยใต9 

ฟlงความเห็นปชช. ดัน 'ขุดคลองไทย', ๒๗) ผู9ปกครองพาบุตรแห>ซือ้ชุดนักเรียนเปyดเทอมคึกคัก, ๒๘) ศอ.บต.เคาะประตูบ9านสร9างความเข9าใจ 'เมืองต9นแบบที่ 4' อ.จะนะ, 

๒๙) 'บิก๊ตู>'หนุนสร9างแบรนด+โอทอปอาหารดัน'ครัวไทยสู>ครวัโลก'ช>วยชุมชน, ๓๐) แรงงานไทยในมาเลเซีย แห>กลับน9อยลง หลังมาเลย+คลายลอ็ก ต้ังแต> 10 มิย.  และ  ๓๑) 

เกษตรฯ พร9อมพฒันาผู9ทำนาเกลือและเกลือทะเลไทย วางเปaาข้ึนทะเบียน GI,  

๑๒. ทุจริตคอรPรัปชั่น ๑) เด9งผอ.อุทยานปlตตานีต้ังสอบหกัหัวคิวจนท., ๒) อุทยานฯย9ายด>วนผอ.ส>วนปlตตานี  และ  ๓) อุทยานฯต้ังกก.สอบผอ.ส>วนฯปlตตานี 

ปมรบัเรียกเงินแล9ว,  

๑๓. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) รายงาน: เงาะป[าซาไก'ศรบีริพัตร' กลุ>มเดียวในสงขลา พิทักษ+รักษ+ป[าโตนงาช9าง, ๒) จงัหวัดชายแดนใต9ขาดพระสงฆ+จำพรรษา  และ  ๓) 

ส9มโอทับทมิสยาม 'สวนสุภาสวัสด์ิ' จากพนักงานประจำลุยสวนส9มเกษตรอินทรีย+ รายได9หลักหลายล9านบาทต>อปu,  

๑๔. การศึกษา ๑) ยะลาเตรียมพร9อมมาตรการรับเปyดเทอม, ๒) จับกระแสภูมิภาค: พัฒนาผู9สอนภาษาไทย, ๓) คอลมัน+ จับกระแสภูมิภาค: พัฒนาผู9สอนภาษาไทย, ๔) 

นราธิวาสประชุมเตรียมพร9อมเปyดสถานศึกษา, ๕) ม.อ.พฒันาการเรียนการสอนแบบไฮบริด สร9างบุคลากรตอบโจทย+แรงงานในศตวรรษที่ 21  และ  ๖) 

ศอ.บต.หารือสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เตรียมจัดกจิกรรมสร9างความเข9าใจและการรบัรู9นศ.ไทยในตปท. และนศ.ต>างชาติ,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต5อสถานการณP จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จาก ๒.๖๕ ในสปัดาห+ที่แล9ว 

(๒๐-๒๖ มิ.ย. ๖๓) เปxน ๒.๖๒ ในสปัดาห+น้ี ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่

 

 

 

 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

19 

๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต5างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๒๗ มิ.ย. ๖๓ – ๓ ก.ค. ๖๓ 

       สื่อมวลชนมาเลเซีย รายงานเหตุการณ+เจ9าหน9าทีห่น>วยงานความมั่นคงใช9อาวุธปsนปะทะกับผู9ก>อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการขณะปyดล9อมตรวจค9นบ9านต9องสงสัยเปxนที่

ซ>อนตัวของสมาชิกขบวนการค9ายาเสพติด ที่บ9านราวอ ต.ดอน อ.ปะนาเระ จ.ว.ป.น. เปxนเหตุให9อาสาสมัคร (อส.กองร9อยอาสารักษาดินแดน) เสียชีวิตหน่ึงคน และผู9ก>อเหตุ

รุนแรงเสียชีวิตหน่ึงคน  

       Benarnews.org เว็บไซต+ข>าวภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต9 และเอเชียใต9ที่ได9รับเงินทุนดำเนินงานจากรัฐบาลสหรัฐ รายงานข>าว การตรวจพยานหลกัฐานเพือ่การ

ไต>สวนหาสาเหตุการเสียชีวิตของ นายอับดุลเลาะ อซีอมซูอ ผู9ต9องสงสัยว>าเปxนสมาชิกขบวนการก>อความไม>สงบ ซึ่งเสียชีวิตขณะถูกซักถามในค>ายทหาร จ.ว.ป.น. เมื่อเดือน

สิงหาคม ปuที่แล9ว 

      สื่อมวลชนมาเลเซียรายงานข>าว การจัดงานเทศกาลทเุรียนบ9านทรายขาวที ่จ.ว.ป.น. เพื่อกระตุ9นการท>องเที่ยว และการบริโภคทุเรียนของนักท>องเที่ยวในประเทศ 

ทดแทนนักท>องเที่ยวมาเลเซีย และสงิคโปร+ที่ไม>สามารถเดินทางข9ามพรมแดนมากินทุเรียนที่ปlตตานีเหมือนเช>นปuก>อนๆ เน่ืองจากการแพร>ระบาดไวรสัโควิด-๑๙ 

 

๕.๑ สื่อมวลชนมาเลเซยีท้ังสำนักข5าว bernama และ The Star รายงานเมื่อวันท่ี ๓ กรกฎาคม ว5า เกิดเหตุยิงปะทะกันระหว5างเจ*าหน*าท่ีหน5วยงานความมั่นคงและ

กลุ5มผู*ก5อเหตุรุนแรง ท่ีอำเภอปะนาเระ จ.ปrตตานี เป�นเหตุให*เจ*าหน*าท่ีอส.เสียชีวิตหน่ึงคนและผู*ก5อเหตุรุนแรงเสยีชวิีตหน่ึงคน 

พลตำรวจตรีป�ยะวัฒนP เฉลมิศรี ผู*บังคบัการตำรวจภูธรจังหวัดปrตตานี เป�ดเผยว5า ผู*ก5อเหตุรุนแรงได*เป�ดฉากใช*อาวุธป�นยิงใส5เจ*าหน*าท่ี ขณะป�ดล*อมตรวจค*นบ*าน

ต*องสงสัยท่ีบ*านราวอ อ.ปะนาเระ ซึ่งนอกจากเจ*าหน*าท่ีอส.เสยีชีวิตหน่ึงคน ยังมีเจ*าหน*าท่ีได*รับบาดเจ็บสาหัสอีกสองคน 

สำหรับผู*ก5อเหตุรุนแรงท่ีถูกยิงเสียชีวิตในท่ีเกิดเหตุ จากการตรวจสอบเบื้องต*นพบว5าเป�นผู*ต*องหาตามหมายจับคดีความมั่นคง ๒ คดี ในปe ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ 

(A volunteer and a militant group member were killed, while two others were seriously injured in a shooting incident in the Panare district, 

Pattani, southern Thailand today. 

Pattani police chief Maj Gen Piyawat Chalermsi said in the incident around 2pm (local time), authorities had surrounded a house in Kg Rawo 

which was believed to be a hiding place for militant group members. 

"Upon entering the village, the security force team was shot by a group of armed men. 
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"In the exchange of fire, a militant group member and a volunteer were killed while two other volunteer rangers were seriously injured,” he 

said. 

Chalermsi however said the armed men managed to flee and the authorities are intensifying efforts to track them down. 

He said preliminary investigations found that the dead militant group member had two arrest warrants issued in 2010 and 2011. – Bernama) 

 

ที่มาข9อมลู : https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2020/07/04/two-killed-two-injured-in-shooting-incident-in-pattani 

 

๕.๒ สำนักข>าว bernama รายงานเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ว>า จังหวัดปlตตานีจัดงานเทศกาลน่ังรถไฟไปกินทุเรียนทีบ่9านทรายขาว อ.โคกโพธ์ิ จ.ปlตตานี โดยจัดกิจกรรมน่ัง

รถไฟจากอ.หาดใหญ> จ.สงขลา ไปที่อ.โคกโพธ์ิ คิดค>าจ>ายผู9เข9าร>วมกิจกรรมคนละ ๕๙๐ บาท เพื่อกินทุเรียนในงานแบบบุฟเฟ[ต+ 

นายไกรศร วิศิษฐ+วงศ+ ผู9ว>าราชการจังหวัดปlตตานี บอกว>า ในแต>ละปuชาวสวนทุเรียนทีป่lตตานีได9ผลผลิตประมาณ ๖,๐๐๐ กิโลกรัม ซึ่งทุกปuจะมีนักท>องเที่ยวมาเลเซียและ

สิงคโปร+เดินทางเข9าซื้อหาทุเรียน แต>ปuน้ีนักท>องเที่ยวต>างชาติเดินทางข9ามพรมแดนไม>หด9เน่ืองจากการระบาดของโควิด-๑๙ จึงต9องปรบักลยุทธทางการตลาดดึงดูด

นักท>องเที่ยวในประเทศให9เดินทางมาชิอมทุเรียนทีบ่9านทรายขาว 

(In conjunction with this year’s Sai Khao Durian Festival, farmers and sellers in Southern Thailand are restrategising their marketing approach by 

offering a train ride package for  locals while enjoying the king of fruits.The festival which will kick-off tomorrow, will provide a new experience 

for durian lovers and locals by boarding a train from Hatyai in Songkhla to Khok Pho in Pattani, where they can eat the premium durians at a 

price as low as 590 baht (RM82) per person.Pattani Governor, Kraisorn Visitwong said every year, the province produced about 6,000 

kilogrammes of several varieties of durian including Monthong and Kanyao.During the durian season, he said Pattani's Khok Pho district would 

attract tourists, especially durian lovers from Malaysia and Singapore to visit the country while enjoying Thai durian.“However, this year, 

following the COVID-19 pandemic, Thai durian farmers and entrepreneurs have had to change their marketing strategies following the closure of 

the border to foreign tourists.“Locals who purchase the package will board the train from Hatyai, Songkhla to Khok Pho to enjoy the premium 
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durians. Besides, they will also visit interesting destinations around Pattani including places of worship,” he said.In Khok Pho, there are 1,951 

Durian farmers and sellers, and it is the largest producer of the king of fruits in Pattani.-- BERNAMA ) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1855037 

 

๕.๒.๑ The Star รายงานเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ว>า เทศกาลกินทเุรียนที่บ9านทรายขาวปuน้ี นายไกรศร วิศิษฐ+วงศ+ ผู9ว>าราชการปlตตานีได9เน9นโปรโมททเุรียนพวงมณี เปxน

สินค9าตัวใหม>ที่พุ>งเปaาทำตลาดกบัลูกค9าชาวจีน โดยเน9นจุดขายที่ลูกเลก็ขนาดน้ำหนัก ๑.๓ ถึง ๑.๘ กิโลกรัม รสชาตไม>หวานมากเกินไป และกลิ่นไม>แรง ซึง่ได9รับการตอบรบั

ที่ดีจากลูกค9าชาวจีน 

(Pattani launched its Puangmanee durian season on Thursday (July 2) with promotions designed to attract the lucrative Chinese market’s 

hunger for this unique variety of the pungent fruit. 

Pattani Governor Kraisorn Visitwong presided over the opening of the durian festival on July 2. 

After revealing this season’s festival motto – 'Great durian, Puangmanee of Yarang district, the jewel of Pattani river basin' – he thanked visitors 

and participants, before overseeing a durian charity auction which yielded Bt9,000 to be donated to a local foster home. 

Puangmanee durian is a small-sized variety weighing 1.3-1.8 kilos when ripe. Its flesh is smooth and creamy, but not too sweet, with a smell 

that is not as pungent as larger durian varieties. 

Kraisorn said that farmers in the southern provinces are trying to meet Asean Good Agricultural Practice (GAP) standards in order to boost the 

market for native durian, rambutan, mangosteen, southern langsat, and pomelo. 
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China had also shown interest in importing Thai Puangmanee durian, he added. He hopes the fruit will help boost both local farming and 

tourism incomes. - The Nation/Asia News Network) 

ที่มาข9อมลู :https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2020/07/02/pattani-attracts-china-with-its-durian-gems 

 

๕.๓ เมื่อวันจันทร+ที่ ๒๙ มถุินายน ศาลจงัหวัดสงขลา ได9ตรวจพยานหลักฐานเพื่อการไต>สวน เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตของ นายอับดุลเลาะ อซีอมซูอ ผู9ต9องสงสัยว>าเปxน

สมาชิกขบวนการก>อความไม>สงบ ซึง่เสียชีวิตขณะถูกซักถามในค>ายทหาร จงัหวัดปlตตานี เมือ่เดือนสิงหาคม ปuที่แล9ว โดยศาลได9นัดสืบพยานครัง้ต>อไป ในวันที่ 24 

พฤศจิกายน 2563 และจะมีพยานทั้งสิ้น 30 ปากข้ึนให9การ 

นางซูไมยะห+ มิงกะ ภรรยาของนายอบัดุลเลาะ พร9อมด9วย นายโมฮำหมัดรอฮมัด มามุ ลูกพี่ลูกน9องของนายอับดุลเลาะ รวมทั้งชาวบ9านกว>า 10 คน ได9เดินทางไปข้ึนศาล

จังหวัดสงขลา พร9อมด9วยนายปรีดา นาคผิว ทนายความจากมูลนิธิผสานวัฒนธรรม นายสากมีัน เบญจเดชา ทนายความมูลนิธิศูนย+ทนายความมุสลิม จงัหวัดปlตตานี และ

คณะทนายความ โดยคดีของนายอับดุลเลาะ หมายเลขดำที่ ช.1/2563 ของศาลจงัหวัดสงขลา เปxนการร9องขอของพนักงานอัยการให9ศาลไต>สวนการตายของนายอับดุล

เลาะ ตามที่นางซูไมยะห+ได9ย่ืนคำร9อง 

“ฉันต่ืนเต9นและกลัวมากวันน้ี เพราะเปxนการข้ึนศาลครัง้แรก ทำตัวไม>ถูก วันน้ีไม>ได9ทำอะไร ศาลนัดพร9อมและตรวจเอกสาร และนัดครั้งหน9าในช>วงพฤศจิกายน และ

ธันวาคม 63” นางซูไมยะห+ กล>าวแก>สื่อมวลชน 

นายปรีดา นาคผิว ทนายความมูลนิธิผสานวัฒนธรรม กล>าวว>า คดีไต>สวนการตายของนายอับดุลเลาะน้ัน นางซูไมยะห+ ได9มอบหมายให9ทนายค9นหาความจริงร>วมกับ

พนักงานอัยการ โดยจะนำสืบพยานบุคคล และหลักฐาน 

“คดีน้ี ตามหลักการถือว>าทั้งพนักงานอัยการและฝ[ายญาติของผู9ตาย โดยทนายความของนางซูไมยะห+ ร>วมกันค9นหาความจรงิ โดยการนำสืบพยานบุคคลและหลักฐานต>าง 

ๆ ที่เกี่ยวข9องทั้งหมดในเหตุการณ+ทีเ่จ9าหน9าทีท่หารได9กระทำต>อนายอับดุลเลาะ ต้ังแต>การควบคุมตัวจากบ9านไปยังค>ายอิงคยุทธบรหิาร วิธีการซักถาม ซึ่งฝ[ายทหารเรียกว>า 
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ดำเนินกรรมวิธี การควบคุมดูแลภายในค>าย ตลอดจนการรักษาพยาบาล เพื่อให9ได9ข9อเทจ็จริงถึงที่มาของการหมดสติของนายอับดุลเลาะ ภายในห9องควบคุมในค>ายอิงคยุทธ

บรหิาร และต>อมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาล” นายปรีดา กล>าว 

“ทนายความของญาติผู9ตาย จะนำสบืถึงพยานหลกัฐานที่คณะกรรมการตรวจสอบการละเมิดสทิธิมนุษยชน ซึ่งแต>งต้ังโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 

ได9สอบข9อเท็จจรงิกรณีนายอับดุลเลาะด9วย โดยวันน้ี ศาลจังหวัดสงขลานัดตรวจพยานหลกัฐานของพนักงานอัยการ และนางซูไมยะห+ โดยพนักงานอยัการมีความประสงค+

นำพยานสืบ 20 ปาก และฝ[ายภรรยานายอบัดุลเลาะมีความประสงค+สืบพยาน 10 ปาก ได9กำหนดวันนัดไต>สวนพยานในวันที ่24-26 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 15-18 

ธันวาคม 2563” นายปรีดา กล>าวเพิ่มเติม 

ทั้งน้ี ในส>วนของสาเหตุเสียชีวิตน้ัน คณะกรรมการคุ9มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต9 ทราบว>า มาจากรายงานแพทย+ อาการปอดอักเสบติดเช้ืออย>าง

รุนแรง severe pneumonia และมีภาวะพิษเหตุติดเช้ือ septic shock สาเหตุนำมาจาก ภาวะสมองขาดเลอืด และขาดออกซิเจน hypoxic ischemic 

encephalopathy 

ด9าน นายโมฮำหมัดรอฮมัด มามุ ลูกพีลู่กน9องของนายอบัดุลเลาะ ทีเ่ดินทางไปที่ศาลจังหวัดสงขลาด9วย เปyดเผยว>า ความครัวจะต>อสู9เพื่อให9รู9ความจรงิในเรือ่งน้ี แม9จะมี

ความหวังเพียงน9อยนิดก็ตาม 

“เราอยากให9หาตัวคนทำผิดมาลงโทษ แต>ในความเปxนจริง คดีน้ีถึงแม9จะเข9าสู>กระบวนการศาล มันเปxนไปได9ยากทีร่ัฐจะกลายเปxนคนทำผิด” นายโมฮำหมัดรอฮมัด กล>าว 

เมื่อเดือนสงิหาคม ปuที่ผ>านมา พลเอก ประยุทธ+ จันทร+โอชา กล>าวตอบคำถามผู9สือ่ข>าว “ก็พร9อมที่จะให9ข9อมลูต>างๆ เพิ่มเติม ในส>วนน้ีจริงๆ แล9ว ผมจำได9ว>าเมื่อมีเหตุการณ+

เกิดข้ึน ก็ได9มีการช้ีแจงโดยโรงพยาบาลสามแห>ง ทั้งโรงพยาบาลค>ายอิงคยุทธบรหิาร โรงพยาบาลปlตตานี โรงพยาบาลสงขลานครินทร+ หาดใหญ> ก็ได9รายงานตรงกันว>า 

ร>างกายของอับดุลเลาะ เปxนปกติ ไม>มรี>องรอยการถูกทำร9ายร>างกายทัง้จากภายในภายนอก อันน้ี ก็มาจากแพทย+ 

ในวันน้ี ทนายความปรีดา กล>าวว>า ศาลอนุญาตให9เพียงนางซูไมยะห+ และพี่สาวอีก 2 คนของนายอับดุลเลาะ เข9าฟlงการไต>สวนของศาล ขณะที่ญาติ และประชาชนที่สนใจ

คดี ไม>อนุญาตให9เข9าฟlง โดยศาลให9เหตุผลว>า เปxนมาตรการปaองกันการแพร>ระบาดของโควิด-19 แต>ทางทีมทนายความ ได9ร9องขอต>อศาลให9การสบืพยานครั้งต>อไปใช9ห9อง
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พิจารณาคดีที่มีขนาดกว9างมากข้ึน เน่ืองจากเห็นว>า คดีน้ีเปxนคดีที่สังคมสนใจ มาก แต>ด9วยขนาดห9องที่เล็กทำให9หลายคนไม>สามารถเข9าไปฟlงได9 อย>างไรก็ตาม ศาลยังไม>ได9

ระบุว>า จะมีการเปลี่ยนห9องพจิารณาหรือไม> 

(A court in southern Thailand will hold hearings in November and December into the cause of death of a suspected insurgent who fell into a coma and died after being taken 
into military custody last year, his relatives and their lawyer said Monday. 

They said as many as 30 witnesses would be called to testify at the court in Songklha province about whether Abdullah Esomuso died of natural causes or any injuries linked 
to his detention in Pattani province. 

 “I felt very excited and scared today. It was my first court appearance and I did not know how to behave,” his widow, Sumaiyah Minga, told BenarNews by phone. “The court 
just discussed with us to prepare for the inquiry and examined the case files. It will hold inquiries in November and December.” 

On Monday, she and other members of Abdullah’s family, as well as neighbors and a team of lawyers traveled 130 km (80 miles) from Pattani to Songkhla Court. 

Abdullah, 34, was found unconscious at 3 a.m. July 21, 2019, in an interrogation center at Fort Inkayuthaboriharn, an army camp in Pattani, after being held there for 10 hours, 
prompting questions about whether military interrogators had tortured him. 

A suspected leader of an insurgent cell had implicated him in a series of attacks by rebels, according to officials. Officials, including the prime minister, have denied that 
Abdullah was tortured. 

Sumaiyah and other survivors said they had filed a criminal complaint with police in Nong Chik, the district where the camp is located, against any officials who could have 
been responsible for Abdullah’s death. 

Preeda Nakpew, a lawyer with Cross Culture Foundation who is representing Sumaiyah, said about 30 witnesses will be questioned between Nov. 24 and 26 and Dec. 15 and 
18. The foundation is a Bangkok-based human rights group. 

“The public prosecutors, the widow and the family lawyers will squeeze the truth from witnesses and cross check the evidence to determine how the military personnel treated 
Abdullah from when he was arrested, how he was interrogated in the camp and how he was hospitalized,” Preeda told BenarNews. 
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“We aim to find the real truth of how he went into coma in Fort Inkayuthaboriharn and later died at the hospital,” Preeda said. “The lawyers’ team will also cross check the 
results of an investigation by the Committee to Protect Human Rights in the Deep South, which was set up by the ISOC 4.” 

Abdullah’s cousin, Muhammad Nomud Mamud, who accompanied Sumaiyah to court on Monday, said he had little hope that their efforts would be effective. 

“We want to find the wrongdoers and bring them to justice. But in reality, even though we can bring them to court, it is difficult to see government officials being convicted,” 
Muhammad told BenarNews.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/english/news/thai/death-inquiry-06292020171331.html 

https://www.benarnews.org/english/news/thai/death-inquiry-06292020171331.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


