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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๑๐ - ๑๖ ส.ค. ๖๒ พบว>า มขี>าวเชิงบวก ๒๒๒ ข>าว จากที่ม ี

๓๒๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๓-๙ ส.ค. ๖๒) ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกับ จชต. มขี>าวเชิงลบ ๒๗ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๘๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๓-๙ ส.ค. ๖๒)  

         ประเด็นข5าวเชิงลบ ได*แก5  

๑) สิทธิมนุษยชน: ห9ามทนาย เย่ียมผู9ต9องสงสัยบึ้ม กทม. 

๒) การบังคบัใช*กฏหมาย: อภินิหารกฎหมาย กบัความอ>อนไหวของวงการแพทย+ที่ปลายขวาน 

ประเด็นข5าวเชิงบวก ได*แก5  

๑) ยาเสพติด:  ๑) แม>ทัพภาค ๔ เป]ดค>ายรกุแก9ปญ̂หายาเสพติด และ ๒) ตร.ยะลาจบักุมแกง̀ค9ายานรก ยึดของกลางมากกว>า ๒ แสนเม็ด 

๒) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) เร>งระบายมังคุดช>วยเกษตรกร, ๒) หนุนยะลาจัดการทเุรียนคุณภาพสร9างรายได9, ๓) ๓ ปdนำร>อง 'เมอืงต9นแบบ จชต.' 

เศรษฐกจิพุ>ง, ๔) จงัหวัดยะลา เตรียมพร9อม จัดงานมหกรรมผลไม9 และ ของดีเมืองยะลา ครัง้ที่ ๑๓ และ ๕) ขบวนคาราวาน ขนย9ายต9นพันธุ+กาแฟอาราบีก9า 

จากเชียงใหม>เดินถึงยะลาแล9วเตรียมแจกจ>ายแก>เกษตรกร  

๓) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และ ทรัพยTสิน: ๑) ฝากขัง ๒ มือระเบิด ไร9ญาติย่ืนประกัน, ๒) คุมเข9มโจรใต9 บึ้มหลายจุด งานเทศกาล, ๓) เป]ดช่ือ ๑๔ 

ผู9ต9องหาถล>มฐาน ชคต.ปะกาฮะรัง,        ๔) ผบ.ตร. ลงใต9อีก เค9นคลี่บึม้กรงุ และ ๕) มทภ.๔ ลงตรวจด>านชายแดนสุไหงโก-ลก เข9มความปลอดภัย ปชช. กลับมาเลเซีย 

         จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสือ่มวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกทีม่ีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพิม่ข้ึน จาก  ๒.๐๐ ในสัปดาห+ 

ที่แล9ว (๓-๙ ส.ค. ๖๒) เปnน ๒.๘๗ ในสปัดาห+น้ี  

  ในส5วนของประเด็นสำคญัจากสื่อมวลชนต5างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๑๐ – ๑๖ ส.ค. ๖๒ ดังน้ี 

        สื่อมวลชนต>างประเทศทัง้ Reuters, AP และ สื่อมาเลเซีย ยังให9ความสำคัญกับเหตุระเบิดปwวนกรุงเทพช>วงต9นเดือนสงิหาคม โดยรายงานความคืบหน9าการสืบสวน

สอบสวน การออกหมายจับผู9ต9องหาเพิ่มข้ึนอีก ๔ คน รวมเปnนผู9ต9องหาที่ถูกออกหมายจบัรวม ๖ คน ขณะเดียวกัน benarnews.org สื่อที่ได9รบัเงินทุนสนับสนุนการ

ดำเนินงานจากหน>วยงานรัฐบาลอเมรกิัน อ9างแหล>งข>าวระบุว>า มีการควบคุมตัวชาวนราธิวาส ๒ คนไปสอบสวนที่ศูนย+ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห>งชาติส>วนหน9า ที่ 

จ.ว.ย.ล. เน่ืองจากพบหลักฐานจากกล9องวงจรป]ดว>า ทัง้สองคนเดินทางมาจากมาเลเซียพร9อมกระเป�าเดินทางใบใหญ> สนันิษฐานว>าอาจเปnนระเบิด ทางด9าน พล.อ.ประวิตร 
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วงษ+สุวรรณ รองนายกรฐัมนตรี เป]ดเผยว>า คนร9ายบางคนหลบหนีไปประเทศเพือ่นบ9านแล9ว ขณะที ่น.ส.พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู9อำนวยการมลูนิธิผสานวัฒนธรรม กล>าวหา 

การดำเนินการของเจ9าหน9าที่กบัผู9ต9องหาที่ถูกจบักุมสองคนแรก ว>า ไม>โปร>งใส 
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๒. ผลการวิเคราะหTสารสนเทศด*านการประชาสมัพันธT ประจำวันท่ี ๑๐–๑๖ ส.ค. ๖๒ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข5าวเชิงบวก และประเด็นข5าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๑๐-๑๖ ส.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก (เส9นทบึสเีขียว) ๒๒๒ ข>าว จากทีม่ ี๓๒๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๓-๙ ส.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) 

มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกบั จชต. (เส9นทบึสีแดง) มขี>าวเชิงลบ ๒๗ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี ๘๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๓-๙ ส.ค. ๖๒) 

สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ลดลง 
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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) 

2019-08-03 26 12 2.17 

2019-08-04 44 17 2.59 

2019-08-05 50 20 2.5 

2019-08-06 62 12 5.17 

2019-08-07 81 6 13.5 

2019-08-08 40 12 3.33 

2019-08-09 21 4 5.25 

 46.29 11.86 3.9 

2019-08-10 37 10 3.7 

2019-08-11 29 4 7.25 

2019-08-12 22 3 7.33 

2019-08-13 33 5 6.6 

2019-08-14 41 3 13.67 

2019-08-15 41 2 20.5 

2019-08-16 19 0 19 

 31.71 4 7.93 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ5งเล็ง ในช5วงวันท่ี ๑๐–๑๖ ส.ค. ๖๒ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช>วงวันที่ ๑๐-๑๖ ส.ค. ๖๒ ไม>มขี>าวเชิงบวก จากที่ม ี ๑๕ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๓-๙ ส.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ลดลง

ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกบั จชต. ไม>มขี>าวเชิงลบ ทั้งในสัปดาห+น้ี และในสปัดาห+ที่แล9ว (๓-๙ ส.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ 

ต่ำค>อนข9างคงที่  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๑๐-๑๖ ส.ค. ๖๒ ไม>มขี>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน จากที่มี ๑๙ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๓-๙ ส.ค. ๖๒) ๐ ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๑๐-๑๖ ส.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการเมอืงเกี่ยวกับ จชต. ๗ ข>าว จากที่มี ๔๐ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๓-๙ ส.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๓ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี ๑๙ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๓-๙ ส.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง 

ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) มหาดไทยปรบัทัพใหญ> 'ธนาคม' ปค.-'ประยูร' สถ. 'สุทธิพงษ+' พัฒนาชุมชน, ๒) รัฐไม>อั้น! แจกเงินเที่ยว-เติมเงินบัตรคนจน 

อัดฉีดเศรษฐกจิรอบใหม> 5 หมื่นล9าน และ ๓) คอหวยกว9านซื้อ 'เลขเด็ด' เกลี้ยงแผง ๒๒ ทะเบียนนายกฯ ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) จอมพลสฤษด์ิ ถึง บิ๊กตู> 

อาญาสิทธ์ิเหนือชีวิต เศรษฐกิจ และการเมือง, ๒) กระดุม ๕ เม็ดในการแก9ไขปญ̂หาไฟใต9 และ ๓) แนวร>วมบึ้มกรุงเทพฯอวดศักดา บีบรัฐไทยให9ต>อรอง 

เกมลากระเบิดปwวนแยกดินแดน 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยTสิน 

 
ในช>วงวันที่ ๑๐-๑๖ ส.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๕๙ ข>าว จากที่ม ี ๑๓๘ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๓-๙ ส.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ  ลดลง  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๑๔ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๒๗ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๓-๙ ส.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง 

ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ฝากขัง ๒ มือระเบิด ไร9ญาติย่ืนประกัน, ๒) คุมเข9มโจรใต9 บึ้มหลายจุด งานเทศกาล, ๓) เป]ดช่ือ ๑๔ ผู9ต9องหาถล>มฐาน ชคต.ปะกาฮะรัง,        ๔) 

ผบ.ตร. ลงใต9อีก เค9นคลี่บึ้มกรงุ และ ๕) มทภ.๔ ลงตรวจด>านชายแดนสุไหงโก-ลก เข9มความปลอดภัย ปชช. กลบัมาเลเซีย ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) ศักยภาพ 'บีอาร+เอ็น-

แนวร>วม' บนสมรภูมิ'ไฮบริดจรยุทธ+', ๒) ถ9ายังจัดการกับ 'ไฟใต9' แบบเดิมๆ 'กทม.' อาจกลายเปnนตลาดระเบิด 'ฝ^นร9าย' ของประเทศไทย และ ๓) แนวร>วมบึ้ม 

กรุงเทพฯอวดศักดา บีบรัฐไทยให9ต>อรอง เกมลากระเบิดปwวนแยกดินแดน 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๑๐-๑๖ ส.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกจิฯ ๕๓ ข>าว จากทีม่ ี ๔๔ ข>าวในสปัดาห+ทีแ่ล9ว (๓-๙ ส.ค. ๖๒) ๕๓ ข>าวใน สปัดาห+น้ี ) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มขี>าวเชิงลบ ๑ ข>าว จากที่ม ี ๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๓-๙ ส.ค. ๖๒) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) เร>งระบายมังคุดช>วยเกษตรกร, ๒) หนุนยะลาจัดการทเุรียนคุณภาพสร9างรายได9, ๓) 

นักท>องเที่ยวแห>ชิมบุฟเฟwต+ทุเรียนเมืองเบตง, ๔) ๓ ปdนำร>อง 'เมืองต9นแบบ จชต.' เศรษฐกจิพุ>ง, ๕) 'ลุงเจตน+ จิตรธรรม' เกษตรกรต9นแบบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 

ปลูกพืชผสมผสาน มีรายได9ตลอดปd, ๖) ตังเกป^ตตานีติดเครน-ลดแรงงาน, ๗) ว9าว!!ให9โหลดผลไม9ข้ึนเครื่องบินฟร ี ๒๐ กก., ๘) จงัหวัดยะลา เตรียมพร9อม 

จัดงานมหกรรมผลไม9 และ ของดีเมอืงยะลา ครั้งที่ ๑๓ มุ>งกระตุ9นเศรษฐกจิ เสริมสร9างภาพลักษณ+ และส>งเสริมการท>องเที่ยว และ ๙) ขบวนคาราวาน 

ขนย9ายต9นพันธุ+กาแฟอาราบีก9าจากเชียงใหม>เดินถึงยะลาแล9ว เตรียมแจกจ>ายแก>เกษตรกร ขานรับแนวคิดนายกรัฐมนตรีหวังส>งเสริมให9เกษตรกรทำเกษตรแบบผสมผสาน 

แก9ป^ญหาผลผลิตล9นตลาด ราคาตก ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ทุนมาเลย+แห>ลงทุนหาดใหญ> ไล>ซื้อโรงแรมยันตลาดกิมหยง  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันที่ ๑๐-๑๖ ส.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๓ ข>าว จากทีม่ ี๘ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๓-๙ ส.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง 

ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม>มขี>าวเชิงลบทั้งในสปัดาห+น้ี และ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๓-๙ ส.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9าง

คงที่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) แม>ทัพภาค ๔ เป]ดค>ายรุกแก9ป^ญหายาเสพติด และ ๒) ตร.ยะลาจับกุมแก`งค9ายานรก ยึดของกลางมากกว>า ๒ แสนเม็ด  
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๑๐–๑๖ ส.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ได9แก> ๑) ภาพข>าว: แพทย+หญิงเพชรดาว โต̀ะมีนา และ ๒) ห9ามทนาย เย่ียมผู9ต9องสงสัย 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันที่ ๑๐–๑๖ ส.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารงุขวัญกําลงัพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปsญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๑๐–๑๖ ส.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขป^ญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคบัใช*กฎหมาย 

             ในช>วงวันที่ ๑๐–๑๖ ส.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบงัคับใช9กฎหมาย ได9แก> อภินิหารกฎหมาย กับความอ>อนไหวของวงการแพทย+ทีป่ลายขวาน  
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๔. ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* 
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ประเด็นข5าวเชิงลบ 

๑. สิทธมินุษยชน ๑) ภาพข>าว: แพทย+หญงิเพชรดาว โต̀ะมนีา  และ  ๒) ห9ามทนาย เย่ียมผู9ต9องสงสัย  

๒. การบังคับใช*กฏหมาย อภินิหารกฎหมาย กับความอ>อนไหวของวงการแพทย+ที่ปลายขวาน  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. กีฬา ๑) คอลมัน+: กีฬาภูธร: กฟผ.ชวนนักป^�นร>วมสัมผัสความท9าทาย/ได9ยอดทีมจากภาคเหนือร>วมศึก 'สพฐ.-โมโน', ๒) เชียงใหม>โล>งอก ดับซ>า'ฉลามชล' 

คอนซะเจ`าคารัง, ๓) ภาพข>าว: เยือนมาเลย+  และ  ๔) 5มหา'ลัยภาคใต9แลกเปลี่ยนกีฬามาเลย+,  

๒. กระบวนการยุติธรรม ๑) มาแล9ว...'ตำรวจศาล'รุ>น 1 ภารกิจผู9พิทกัษ+ อารักขาคน คุมพื้นที่ ล>าหนีหมายจับ, ๒) มาแล9ว...'ตำรวจศาล'รุ>น 1 ภารกิจผู9พทิักษ+ อารักขาคน 

คุมพื้นที่ ล>าหนีหมายจับ  และ  ๓) ผู9ต9องขังคดี ‘ระเบิดน้ำบดูู’ ทั้งหมด 9 คนได9รับอภัยโทษปล>อยตัวปd 63-64,  

๓. ยาเสพติด ๑) คอลมัน+: เกบ็ตกข>าวฮาประสาทหาร, ๒) แม>ทัพภาค 4เป]ดค>ายรุกแก9ป^ญหายาเสพติด  และ  ๓) ตร.ยะลาจบักุมแก`งค9ายานรก 

ยึดของกลางมากกว>า2แสนเม็ด,  
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๔. การช5วยเหลือประชาชน ๑) คอลัมน+: เดลินิวส+: ทรงห>วงไฟปwาพรุควนเครง็, ๒) เยียวยาภัยแล9ง 15วันเกษตรกรได9เงนิ๓) องคมนตรเีกาะติดไฟปwาพรุควนเครง็, ๔) 

ร.10ทรงห>วงไฟปwาพรุควนเคร็ง ให9กำลังใจผู9ปฏิบัติงานทุกคน, ๕) สิ่งของพระราชทานช>วยชาวปwาพรุสงขลา, ๖) คอลัมน+: ข>าวสดทั่วไทย: คืบไฟไหม9ปwาพรุ, ๗) 

ได9ฤกษ+พรุ>งน้ี! ระดมฝนหลวง29ลำแก9ภัยแล9งทั่วประเทศ, ๘) องคมนตรีติดตามสถานการณ+ไฟปwาพรุเสม็ดทุ>งบางนกออก อำเภอควนเนียง, ๙) ฝนตกลมกระโชกแรง 

พังเต9นท+เตรียมงาน 'ผลไม9ของดีเมืองยะลา', ๑๐) ร.10พระราชทานสิ่งของแก>ประชาชน รับผลกระทบไฟปwาพรุเสม็ดทุ>งบางนกอออก, ๑๑) ปภ.จบัตาไฟไหม9 'นครศรีฯ' 

ใกล9ชิด หว่ันเช้ือใต9ดินปะทุ, ๑๒) ปภ.เผยวาตภัยใน7จว.คลีค่ลายแล9ว, ๑๓) น้ำท>วมดินสไลด+8จังหวัดคลี่คลายแล9ว จบัตาอาจเกิดซ้ำ-หน>วยงานเร>งช>วยเหลือ, ๑๔) มท.2 

ติดตามองคมนตรี สำรวจพื้นที่ความเสียหาย 'ปwาพรุเสม็ด' สงขลา, ๑๕) ทส. สนธิกำลงัเร>งแก9ป^ญหาไฟปwาพรุควนเคร็ง จนคุณภาพอากาศอยู>ในระดับมาตรฐาน 

เหลือไฟใต9ดิน คาดภายใน7วันควบคุมดับไฟได9หมด, ๑๖) ทส. สนธิกำลังเร>งแก9ป^ญหาไฟปwาพรุควนเครง็, ๑๗) แม>ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเย่ียม ศูนย+บญัชาการเหตุการณ+ 

ไฟปwาและหมอกควัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ส>วนหน9า  และ  ๑๘) องคมนตรี ลงพื้นที่บินสำรวจสภาพพื้นที่ไฟไหม9 และเส9นทางการผันน้ำเข9าดับไฟปwา,  

๕. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) เร>งระบายมังคุดช>วยเกษตรกร, ๒) สนข.ศึกษาไอซีดีฉะเชิงเทราซ้ำซ9อนท>าเรือบก-ศูนย+สินค9า, ๓) เร>งระบายมังคุดช>วยเกษตรกร, ๔) 

หนุนยะลาจัดการทุเรียนคุณภาพสร9างรายได9, ๕) นักท>องเทีย่วแห>ชิมบุฟเฟwต+ทุเรียนเมืองเบตง, ๖) 'เฉลมิชัย'ดันแปรรูปยางส>งนอก, ๗) คอลัมน+: ย>อยข>าวเศรษฐกจิ: 

มหกรรมโอทอ็ป, ๘) คอลัมน+: จบักระแสภูมิภาค: เรือประมงอวนล9อมจับ, ๙) คอลัมน+: Travel Focus: Girl Gang ลั้นลา ในวัย 50+, ๑๐) 

'บิ๊กตู>'ห>วงกลุ>มศก.ฐานรากม็อบจี้7วันแก9ราคายางใต9, ๑๑) ทเุรียน 3 จังหวัดชายแดนใต9พร9อมออกตลาด สศก. เผยปdนีผลผลิตมากกว>าปdก>อน, ๑๒) 

'บิ๊กตู>'อุ9มศก.ฐานรากชงมาตรการเข9าครม., ๑๓) คอลมัน+: ชีพจรทั่วไทย, ๑๔) คอลัมน+: ชีพจรทั่วไทย, ๑๕) นักธุรกจิ สู> นักการเมือง'ปรญิญ+ พานิชภักด์ิ', ๑๖) 

เร>งระบายผลผลิตมงัคุด กว>า 3 ตัน ช>วยเกษตรกรภาคใต9, ๑๗) คอลัมน+: รายงานพเิศษ: 3 ปdนำร>อง 'เมอืงต9นแบบ จชต.' เศรษฐกิจพุ>ง, ๑๘) คอลัมน+: สบาย 

สบายสไตล+การเมอืง: ได9ยินแต>ทุเรียน, ๑๙) 'ลุงเจตน+ จิตรธรรม' เกษตรกรต9นแบบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ปลกูพืชผสมผสาน มีรายได9ตลอดปd, ๒๐) 

'เรืออวนล9อมจับ'ใช9ไฮเทคลดต9นทุน, ๒๑) คอลมัน+: ยุทธจักรแปดแฉก, ๒๒) ทเุรียน 3 จังหวัดชายแดนใต9พร9อมออกตลาด สศก. เผยปdน้ีผลผลิตมากกว>าปdก>อน, ๒๓) 

'สรรเสรญิ' ช้ีมาตรการช>วยผลไม9ของจริงคือลงมอืทำ, ๒๔) ตังเกป^ตตานีติดเครน-ลดแรงงาน, ๒๕) เอ็มโอยู6ข9อ!!'ปชป.'รุกหนัก!'กอร+ปศักด์ิ'เฉลยมาตรการ 

แก9'ผลไม9ล9นตลาด', ๒๖) ทเุรียน3จชต.พร9อมออกตลาด สศก.เผยผลผลิตเพิ่มข้ึน14%, ๒๗) สหกรณ+วัดจันทร+สั่งตรงมงัคุดยะลา3ตัน 

ช>วยระบายผลผลิตเกษตรกรใต9แก9ราคาตก, ๒๘) 'รมว.เฉลมิชัย'ตรวจเย่ียมแปรรูปผลิตภัณฑ+ยางพารา หวังสร9างมลูค>าเพิม่-ช>วยเหลือเกษตรกร, ๒๙) ส>องเกษตร : 

สร9างได9ถ9ามุ>งมั่น, ๓๐) ว9าว!!ให9โหลดผลไม9ข้ึนเครื่องบินฟรี20กก., ๓๑) BOI เผยครึ่งปdแรกยอดการลงทุนโดยตรงจากต>างประเทศเพิ่มข้ึนกว>าเท>าตัว มูลค>า 1.5 
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แสนล9านบาท ญี่ปุwนครองแชมป§อันดับ 1, ๓๒) อ.สุคิรินจัดประกวดทุเรียนชูอนุรกัษ+พันธุ+พื้นบ9าน, ๓๓) 'ลงุเจตน+ จิตรธรรม' เกษตรกรต9นแบบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 

ปลูกพืชผสมผสาน มีรายได9ตลอดปd, ๓๔) TPOLYเปªางาน3.6พันล.โรงไฟฟªาชุมชนเข9าทาง, ๓๕) สสว. ชู 12 โมเดลธุรกจิชุมชน 

ต้ังเปªาพฒันาสุดยอดนักธุรกจิชุมชนต9นแบบระดับจังหวัด, ๓๖) ฉลองครบรอบ ' 50 ปd หาดทิพย+ เคียงข9าง ชาวใต9', ๓๗) 'มหกรรม OTOP i Style 4 ภาค' โรดโชว+ภาคใต9, 

๓๘) จงัหวัดยะลาเตรียมพร9อมจัดงานมหกรรมผลไม9และของดีเมืองยะลา ครั้งที่ 13 มุ>งกระตุ9นเศรษฐกิจ เสริมสร9างภาพลักษณ+ และส>งเสรมิการท>องเที่ยว, ๓๙) คอลมัน+: 

บทเรียนจากความจรงิกบั ดร.จรีะ: มหาวิทยาลัยไทยในเวทนีานาชาติ  และ  ๔๐) ขบวนคาราวานขนย9ายต9นพันธุ+กาแฟอาราบีก9าจากเชียงใหม>เดินถึงยะลาแล9ว 

เตรียมแจกจ>ายแก>เกษตรกร ขานรบัแนวคิดนายกรัฐมนตรี หวังส>งเสรมิให9เกษตรกรทำเกษตรแบบผสมผสานแก9ปญ̂หาผลผลิตล9นตลาด ราคาตก,  

๖. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลัมน+: เทรนด้ีฟรีไทม+: 'เจษ' เป]ดความทรงจำบันทึกทุกความรู9สกึผ>านรูปถ>าย, ๒) ทั่วไทยจัดเฉลิมพระเกียรติ, ๓) คอลัมน+: 

เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: ตรุษอีดิลอัฎฮาไทยมสุลมิ, ๔) 'พสกนิกร'ร9อยดวงใจ ถวายพระพร สมเด็จฯพระพันปdหลวง, ๕) ดวงอาทิตย+ต้ังฉากกทม.16ส.ค., ๖) พเิศษ 

เจียจันทร+พงษ+, ๗) คอลัมน+: เกบ็มาฝาก: เจนเนอเรช่ันใหม>ของผ9าไทย, ๘) พระพันปdหลวงทรงมอบ คำขวัญ'วันแม>', ๙) คอลัมน+: 

12สิงหาฯทั่วไทยเฉลมิพระเกียรติ'พระพันปdหลวง'12ส.ค.วันเฉลิม'พระพันปdหลวง''ร.10-ราชินี'เสด็จ, ๑๐) คอลมัน+: สจุิตต+ วงษ+เทศ, ๑๑) 

'หัตถกรรมแห>งบรรพชนไทยใต9ร>มพระบารมี' มรดกเชิงช>างช้ันสูงหาชมยากกว>า 500 ช้ิน, ๑๒) ละหมาดกลางสายฝน-วันรายอ, ๑๓) ภาพข>าว: สรรเสริญพระเจ9า, ๑๔) 

ภาพข>าว: สรรเสรญิพระเจ9า, ๑๕) รายอฮจัยี...ภาพชีวิตวิถีมุสลมิที่ชายแดนใต9 เขียนวันที่ วันจันทร+ ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 16:40 น., ๑๖) ชายแดนใต9หนุน 

โครงการหมู>บ9านศีล 5, ๑๗) 'วันนอร+'พร9อมแกนนำพรรคประชาชาติ ร>วมกล>าวตักบีรเน่ืองในโอกาสวันตรุษอิด้ิลอัฎฮาของอิสลาม, ๑๘) พสกนิกรทั่วปท.ร9อยใจ 

ถวายพระพร พระบรมราชชนนีพันปdหลวง วันแม>แห>งชาติ12ส.ค., ๑๙) คนกรุงเตรียมไร9เงา ดวงอาทิตย+ต้ังฉากอกีครั้ง 16ส.ค.น้ี, ๒๐) 

'หัตถกรรมแห>งบรรพชนไทยใต9ร>มพระบารมี' มรดกเชิงช>างช้ันสูง หาชมยากกว>า 500 ช้ิน, ๒๑) 3 หนุ>ม 'ลาบานูน' พากลบัถ่ินเก>าเล>าศิลปะมลายู, ๒๒) แม>ทัพภาคที่ 4 

เปnนประธานในพิธีวางศิลาฤกษ+ศาลาคู>เมรุและเมรเุผาศพ "ศาลาอนุสรณ+หลวงปูwสังข+", ๒๓) รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 สน. นำกำลังพล 

และประชาชนในพื้นที่เข9าร>วมกิจกรรมไหว9พระสวดมนต+, ๒๔) แม>ทัพภาคที่ 4 ร>วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ9าสิรกิิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปdหลวง 12 สิงหาคม 2562  และ  ๒๕) พสกนิกรชาวจังหวัดยะลาร>วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ9าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปdหลวง 12 สิงหาคม 2562,  

๗. การเยียวยา ๑) ภาพข>าว: บันทึกสังคม: ลงพื้นที่  และ  ๒) ภาพข>าว: ผู9บริหารไอแบงก+ ลงพื้นทีป่ระสบเหตุจ.ป^ตตานี ให9กำลังใจอย>างใกล9ชิด,  
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๘. ความร5วมมือไทย-มาเลยT ๑) ภาพข>าว: เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร: เยือนไทย  และ  ๒) มทภ.4 เข9าเย่ียมคำนับ และหารือข9อราชการ กับ นาย ฮาจิ โมซาเหม็ด บิน 

ซาบู รมว.กห.มาเลเซีย,  

๙. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทT ๑) ภาพข>าว: พาแม>ย้ิม, ๒) ดับเพลิงมาเลย+ทำซพีีอาร+กู9ชีพเหมียวเจอพายุเลกมีาซัดตกน้ำ, ๓) ศูนย+ประชาสมัพันธ+ 

กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดพบปะสานสัมพันธ+สือ่มวลสร9างเครอืข>ายขยายผลแก9ป^ญหาชายแดนใต9, ๔) กองทัพภาคที่ 4 จดักิจกรรมเป]ดบ9านต9อนรบัสือ่มวลชน Army Land 

ว่ิงล>อง ท>องค>าย กับ 4 กองทัพภาค สนามที่ 3 ค>ายเสนาณรงค+, ๕) "สนุกสนาน ท9าทาย คุ9มค>า และปลอดภัย"Army Land ว่ิงล>อง ท>องค>าย กับ 4 กองทัพภาค สนามที่ 3 

ณ ค>ายเสนาณรงค+ อ.หาดใหญ> จ.สงขลา  และ  ๖) ฉก.นย.ทร. ร>วมกจิกรรมจิตอาสา " เราทำความ ดี ด9วยหัวใจ " บำเพ็ญสาธารณประโยชน+,  

๑๐. การยกระดับคณุภาพชีวิต ๑) สสส.ขับเคลื่อนเครือข>ายสุขภาวะ ผลักดัน5ประเด็นสร9างคุณภาพชี วิตคนใต9, ๒) จ>ายลอตแรก น้ำมันกัญชาถูกก.ม. ทางเลือกที่สอง 

เพื่อผู9ปwวย ย้ำประโยชน+มี โทษก็ต9องระวัง!!!, ๓) นันยางลุย'รองเท9าKHYA' ผนึก'ทะเลจร'ปลุกลดขยะทะเล, ๔) ดีเดย+แจกน้ำมันกัญชาให9ผู9ปwวยทั่วปท.19ส.ค., ๕) ภาพข>าว: 

เตรียมพร9อม 5จี, ๖) คอลมัน+: ข>าวสั้น: อำเภอเบตงคุมเข9มสนิค9าชายแดน, ๗) พับโครงการคลองทุ>งพรบุ9านน้ำดำ, ๘) นราธิวาสจัดประกวดพืชผลเกษตร, ๙) 'วราวุธ'ขึงขัง! 

สั่งบงัคับใช9กฎหมาย ฟ^นนายทุนรุกปwาพรุภาคใต9, ๑๐) เอไอเอสทดสอบวิดีโอคอล5Gข9ามภาคชัดเป²ะ, ๑๑) น>าทึง่!! คุณหมอนักประดิษฐ+นวัตกรรม 

'ถุง(แกง)ขับถ>ายหน9าท9อง' ถูกกว>านำเข9าเกอืบ 7 เท>า, ๑๒) ไฟไหม9ปwาพรุเสม็ดทุ>งบางนกออกส>งผลกระทบสุขภาพประชาชนนับพันคน, ๑๓) 

องคมนตรเีย่ียมชมฟาร+มตัวอย>างในสมเด็จพระนางเจ9าฯ พระบรมราชินีนาถ วัดสารวัน บ9านสารวัน ต.ไทรทอง อ.ไม9แก>น จ.ป^ตตานี, ๑๔) คอลัมน+: โซไซต้ี, ๑๕) 

'รองเท9าแตะช9างดาว' จากนันยาง และ 'ทะเลจร' ร>วมมือปลกุจิตสำนึกสงัคมไทยลดขยะทางทะเล คืนชีวิตรองเท9าแตะถูกทิ้งริมหาด ให9กลายเปnน 'รองเท9า KHYA (ขยะ)', 

๑๖) แม>ทพัภาคที่ 4 เปnนประธานในพิธีเป]ดศูนย+จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  และ  ๑๗) ฉก.ทพ.47 ร>วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด9วยหัวใจ” 

เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ9าสิรกิต์ิิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปdหลวง ประจำปd 2562,  

๑๑. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยTสิน ๑) คอลัมน+: เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร, ๒) ฝากขัง2มอืระเบิด ไร9ญาติย่ืนประกัน, ๓) คุมเข9มโจรใต9 บึม้หลายจุด 

งานเทศกาล, ๔) จ>อหมายจับแก`งบึม้กรุงเพิ่มอีก, ๕) บก.ป.สางคดีบึ้มกรงุ, ๖) จ>อฟ^นก>อการร9าย 2มือวางระเบิดสตช., ๗) ไฟเขียวหมายจับ 14โจรใต9! บุกถล>มจุดตรวจ, ๘) 

'ปªอม'เผยบึ้มกรงุเพื่อนบ9านเอี่ยว ศาลป^ตตานีออกหมายจบั14ราย, ๙) ภาพข>าว: สอบเพิม่, ๑๐) คุม'2 ผู9ต9องสงสัย'วางระเบิดหน9าตร.ดำเนินการตามก.ม., ๑๑) เป]ดช่ือ 14 

ผู9ต9องหาถล>มฐาน ชคต.ปะกาฮะรัง ฆ>า 4 จนท., ๑๒) แฟªมคดี: หลักฐานช้ี 'ไฟใต9ลาม' ผ>าปมระทึกกลางกรงุ! บึ้มปwวน-วางเพลิง 10 จุด บิ๊กแป²ะคุมเอง-คลี่คดี, ๑๓) 

ถอดรหสั "มาสเตอร+ มายด+" กบัเครือข>ายระเบิดปwวนกรุง, ๑๔) อัพเดตระเบิดปwวนกรุง 2 รูปแบบ 17 ลูก!, ๑๕) ผบ.ตร.ลงใต9อีก เค9นคลี่บึ้มกรงุ, ๑๖) 
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บึ้มกรุงโดนเพิ่มก>อการร9าย, ๑๗) คุมเข9ากรุง! ฝากขัง 2 ผู9ต9องหาวางบึม้หน9า สตช., ๑๘) ภาพข>าว: หมายจบั, ๑๙) ฝากขัง2มือวางบึ้มหน9า สตช. 

ก>อนส>งนอนเรือนจำช่ัวคราวทุ>งสองห9อง, ๒๐) สตม.คุมเข9ม'ด>านพรมแดน-สนามบิน' นำ'รถอัจฉริยะ'เสริมเข้ียวเล็บ สกัดแก`งปwวนเผ>นนอก, ๒๑) 

สั่งคุมเข9ม'เบตง'แรงงานกลบัไทยร>วมวันฮารีรายอ, ๒๒) '3มอืบึ้ม'ให9การเปnนประโยชน+ จ>อออกหมายจับเพิ่มอกี2, ๒๓) คุม2มือบึ้มถึงกรงุเทพฯแล9ว สั่งคุมเข9ม24ชม. 

หิ้วฝากขังต>อศาลพรุ>งน้ี, ๒๔) อรินทราชคุม2มือบึ้มเข9ากรงุ ส>งตร.ปทมุวันดำเนินคดีต>อ, ๒๕) มทภ.4ลงตรวจด>านชายแดนสุไหงโก-ลก 

เข9มความปลอดภัยปชช.กลบัมาเลเซีย, ๒๖) ผู9การป^ตตานีเผยโฉม14โจรใต9 ยิงจุดตรวจบ9านกอแลบเีละ, ๒๗) คุมมือบึม้ช้ีภาพสถานที่ บิ๊กแป²ะสั่งโอนคดีไปกองปราบ, ๒๘) 

แม>ทัพภาคที่ 4 สั่งบรูณาการกำลังคุมเข9มด>านชายแดนไทย-มาเลเซีย, ๒๙) หิ้ว2ผู9ต9องหาวางระเบิดหน9า สตช. เร>งล>าตัวอีก4รายหลบหนี, ๓๐) หิ้ว'ลูไอ-

วิลดัล'ฝากขังศาลอาญารัชดาฯเจ9าตัวเครียดหนัก, ๓๑) ฝากขัง 2 ผู9ต9องหาคดีวางระเบิดหน9าปªาย สตช. - ตร.ออกหมายจับอีก 4 คน, ๓๒) 

3มือปwวนแฉสิ้นหมายจบัอีก2บึ้มศูนย+ราชการ, ๓๓) แม>ทัพภาคที่ 4 รุกเดินหน9าจัดระเบียบการผ>านเข9า-ออก ด>านชายแดนไทย-มาเลเซีย 

ย้ำคุมเข9มเพือ่ความมั่นคงปลอดภัย, ๓๔) แม>ทัพภาคที่ 4 พร9อมด9วย เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ร>วมเปnนประธานในพิธีป]ดการฝ¶กผสมทบ.ไทย-

ทบ.ออสเตรเลีย ประจำปd 2562, ๓๕) ผลป·นระบุชัด เหตุยิงอับดุลตอเละ กาสอ สะบ9าย9อย ฝdมือโจรใต9, ๓๖) แม>ทพัภาคที่ 4 

รุกติดตามแก9ป^ญหาความมั่นคงการจัดระเบียบชายแดนไทย-มาเลเซีย  และ  ๓๗) แม>ทพัภาคที่ 4 ลงตรวจการผ>านเข9า -ออก ด>านชายแดนสุไหงโกลก ส>งท9ายฮารรีายอ 

ย้ำคุมเข9มเพือ่ความมั่นคงปลอดภัย ขณะที่ประชาชนต>างทยอยเดินทางกลบัมาเลเซียอย>างคึกคัก,  

๑๒. การเมือง ๑) คอลัมน+: ทะลุคนทะลวงข>าว: มหาดไทยปรับทัพใหญ> 'ธนาคม' ปค.-'ประยูร' สถ. 'สุทธิพงษ+' พัฒนาชุมชน, ๒) คอลัมน+: ทะลุคนทะลวงข>าว: 

มหาดไทยปรับทัพใหญ> 'ธนาคม' ปค.-'ประยูร' สถ. 'สุทธิพงษ+' พัฒนาชุมชน, ๓) คอลัมน+: รายงานพิเศษ: 

เรื่องเล>า'คลองหลอด'ยุค'ป²อก2/1'โยกย9ายฉับไวฉบับทหารพ>วงการเมือง, ๔) จากใจเจ9าพ>อใบ9หวย มนต+สิทธ์ิ มั่นใจเลข 22 ไม>ออกแน> ถ9าออกจรงิจะเลกิซื้อ, ๕) อีก 3 

วันหวยออก งวดน้ี 16/08/62 กองสลากยังไม>สัญจร, ๖) รัฐไม>อั้น! แจกเงินเที่ยว-เติมเงินบัตรคนจน อัดฉีดเศรษฐกจิรอบใหม> 5 หมื่นล9าน  และ  ๗) คอหวยกว9านซื้อ 

'เลขเด็ด' เกลี้ยงแผง 22 ทะเบียนนายกฯ คลอดทารก 24 น้ิว,  

๑๓. การศึกษา ๑) คอลัมน+: ยกนิวให9: 'อนุบาลยะลา'คว9าทอง แข>งคณิตฯที่แอฟริกาใต9  และ  ๒) ภาพข>าว: อนุปริญญา,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต5อสถานการณT จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพิ่มข้ึน จาก  ๒.๐๐ ในสัปดาห+ที่แล9ว 

(๓-๙ ส.ค. ๖๒) เปnน ๒.๘๗ ในสปัดาห+น้ี ในมิติของแนวโน9มการรบัรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ เพิม่ข้ึน 
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต5างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๑๐ – ๑๖ ส.ค. ๖๒ 

    สื่อมวลชนต>างประเทศทั้ง Reuters, AP และ สื่อมาเลเซีย ยังให9ความสำคัญกับเหตุระเบิดปwวนกรุงเทพช>วงต9นเดือนสิงหาคม โดยรายงานความคืบหน9าการสบืสวน

สอบสวน การออกหมายจับผู9ต9องหาเพิ่มข้ึนอีก ๔ คน รวมเปnนผู9ต9องหาที่ถูกออกหมายจบัรวม ๖ คน ขณะเดียวกัน benarnews.org สื่อที่ได9รบัเงินทุนสนับสนุนการ

ดำเนินงานจากหน>วยงานรัฐบาลอเมรกิัน อ9างแหล>งข>าวระบุว>า มีการควบคุมตัวชาวนราธิวาส ๒ คนไปสอบสวนที่ศูนย+ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห>งชาติส>วนหน9า ที่ 

จ.ว.ย.ล. เน่ืองจากพบหลักฐานจากกล9องวงจรป]ดว>า ทัง้สองคนเดินทางมาจากมาเลเซียพร9อมกระเป�าเดินทางใบใหญ> สนันิษฐานว>าอาจเปnนระเบิด ทางด9าน พล.อ.ประวิตร 

วงษ+สุวรรณ รองนายกรฐัมนตรี เป]ดเผยว>า คนร9ายบางคนหลบหนีไปประเทศเพือ่นบ9านแล9ว ขณะที่ น.ส.พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู9อำนวยการมลูนิธิผสานวัฒนธรรม กล>าวหา 

การดำเนินการของเจ9าหน9าที่กบัผู9ต9องหาที่ถูกจบักุมสองคนแรก ว>า ไม>โปร>งใส 

 

๕.๑ สำนักข5าว bernama รายงานเมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหาคม อ5างคำให*สมัภาษณTของพล.อ.ประวิตร วงษTสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี บอกว5า จากการสบืสวนของ

เจ*าหน*าท่ีตำรวจเชื่อว5า คนร*ายท่ีร5วมก5อเหตุระเบิดป�วนกรุงเทพหลายจุด มีวางแผนก5อเหตุในประเทศเพ่ือนบ*าน และคนร*ายหลายคนได*หลบหนีไปยังประเทศเพ่ือน

บ*านหลังเกิดเหตุ 

ซึ่งจตำรวจอยู5ระหว5างการประสานของความร5วมมือจากสำนักงานตำรวจประเทศเพ่ือนบ*าน อย5างไรก็ตามพล.อ.ประวิตร ไม5ได*ระบชุัดเจนว5าว5า ประเทศเพ่ือนบ*าน 

คือประเทศใด 

(Thai police believe that the suspects involved in a series of bombings in Bangkok on Aug 2 had hatched their plans in a “neighbouring 

country”, said Deputy Prime Minister Prawit Wongsuwan. 

He said investigations revealed that some of the suspects had fled to the neighbouring country after the explosions. 

“We believe there are more suspects. However, they fled to a neighbouring country. 

“The police will coordinate with their counterparts,” he told a press conference here today. 

He said the police are making progress in their investigations and should be given some time to do their job. 

However, he did not name the neighbouring country.) 
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ที่มาข9อมลู ;http://www.bernama.com/en/news.php?id=1756921 

 

๕.๑.๑ สำนักข>าว Reuters รายงานเมื่อวันที่ ๑๔ สงิหาคม ว>า ตำรวจได9ออกหมายจับผู9ต9องหาคดีระเบิดปwวนกรุงเพิ่มอกี ๔ คน ในความผิดข9อหา เปnนอัง้ย่ี ร>วมกันวางเพลงิ

เผาทรัพย+ กระทำให9เกิดระเบิดจนน>าจะเปnนอันตรายแก>บุคคลอื่นหรือทรัพย+ของผู9อื่น ทำ/ใช9 มีไว9ในครอบครองซึง่วัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม>สามารถออกใบอนุญาตให9ได9 

พกพาอาวุธ (ระเบิด) ไปในเมอืง หมู>บ9าน หรือทางสาธารณะโดยไม>มีเหตุอันควร และทำให9เสียทรัพย+ อย>างไรก็ตามพ.ต.อ.กดฤษณะ พัฒนะเจรญิ โฆษกสำนักงานตำรวจต

แห>งชาติ ปฏิเสธทีจ่ะให9ความเห็นว>า ผู9ต9องหาตามหมายจับทั้ง ๔ คนเกี่ยวข9องกับกลุ>มขบวนการก>อความไม>สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต9หรอืไม> 

(Today’s warrants seek four new suspects on charges of organised crime, arson, causing explosion, and illegal possession of explosives, Krisana 

Pattanacharoen, a deputy police spokesman, told Reuters. 

Police declined to comment on whether the four individuals covered by the arrest warrants have ties to the insurgency.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/thai/news/TH-bomb-warrants-08142019123621.html 

 

๕.๑.๒ benarnews.org รายงานเมือ่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ว>า เจ9าหน9าที่ตำรวจได9นำตัวสองผู9ต9องหา ชาวนราธิวาส ที่ถูกควบคุมตัวไว9ก>อนหน9าโดยใช9อำนาจ พรก.ฉุกเฉิน ใน

คดีวางระเบิดในกรุงเทพ และปริมณฑล เมื่อต9นเดือนน้ี ไปขออำนาจศาลอาญาเพือ่ฝากขังผู9ต9องหาในระหว>างการสอบปากคำพยานและรอหลักฐานเพิม่เติม โดยทั้งสองถูก

นำตัวไปฝากขังในเรือนจำช่ัวคราวแขวงทุ>งสองห9อง หรือเรอืนจำ ม.ทบ.11 ที่ย9ายมาจากที่เดิมในเขตดุสิต ขณะที่นักสิทธิมนุษยชนเรียกร9องให9เจ9าหน9าที่ดำเนินคดีอย>าง

โปร>งใส เพือ่ความน>าเช่ือถือในผลการตัดสินคดี 
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ด9าน นางสาวพรเพญ็ คงขจรเกียรติ ผู9อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม กล>าวแก>เบนาร+นิวส+ ได9กล>าวแสดงความกังวลในการดำเนินคดีในบางแง>มุมว>า ยังไม>โปร>งใส เข>น 

ลำดับการใช9อำนาจควบคุมตัวและการต้ังข9อหา การทีญ่าติไม>สามารถขอพบตัวผู9ต9องสงสัยได9ต้ังแต>ตอนแรก และการฝากขังผู9ต9องหาในพื้นทีท่หาร 

“อยากเรียกร9องว>า กระบวนการยุติธรรมในคดีสำคัญๆ ถ9าหากกว>าฝwายความมั่นคงไม>ดำเนินการกระบวนทางยุติธรรมทางอาญา โดยไม>เปnนไปในทางเดียวกันที่กำหนดให9ใช9

กับบุคคลอื่นในประเทศไทย ผลของคดีจะไม>เปnนที่น>าเช่ือถือเลย... ทำอย>างไรจึงจะให9ประชาชนเช่ือมั่นในกระบวนการทีโ่ปร>งใส” นางสาวพรเพ็ญ กล>าวแก>เบนาร+นิวส+ 

ทั้งน้ี นางสาวพรเพญ็ กล>าวว>า ตนและทนายจะขอพบจำเลยทั้งสองรายต>อไป 

นอกจากน้ี ยังมีรายงานจากทางจงัหวัดชายแดนภาคใต9ว>า เจ9าหน9าที่ตำรวจได9ควบคุมตัว นายมูฮัมมัดอลิฮัม สะอิ ชาวอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส และ นายมูฮำหมัดฮา

ซัน มะ ชาวอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ไว9สอบสวนทีศู่นย+ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห>งชาติ ส>วนหน9า จังหวัดยะลา แต>เจ9าหน9าที่ยังไม>เป]ดเผยรายละเอียดผลการ

สอบสวนอย>างเปnนทางการ 

ทั้งน้ี ทั้งสองถูกจับกุมได9ขณะข่ีรถจักรยานยนต+ข9ามพรมแดน บริเวณด>านสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส หลงัจากที่เจ9าหน9าที่ตรวจสอบกล9องวงจรป]ดพบว>า ก>อนเกิดเหตุ

ระเบิดในกรงุเทพ ทั้งสองเดินทางออกไปยังมาเลเซีย ก>อนทีจ่ะกลับมาพร9อมด9วยกระเป�าขนาดใหญ>ที่ต9องสงสัยว>าเปnนระเบิด 

แต>เจ9าหน9าที่ไม>ได9เป]ดเผยว>า ทั้งสองรายน้ีจะเปnน 2 ใน สี่ผู9ต9องหาที่ศาลอาญาอนุมัติให9ออกหมายจบัเพิม่เมือ่วันพุธวานน้ีหรือไม> 

พลโทพรศักด์ิ พลูสวัสด์ิ แม>ทพัภาคที่ 4 ได9สั่งการให9มีความเข9มงวดในการตรวจสอบบุคคลเข9าออกตามด>านพรมแดนต>างๆ และจะป]ดช>องทางผ>านแดนเลก็ๆ ที่ไม>ถูก

กฎหมายอีก 94 แห>ง ให9หมดทุกแห>ง 

ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/thai/news/TH-bombs-custody-08152019142141.html 

 
 
 


