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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๑๑-๑๗ ก.ค. ๖๓ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๑๑๓ ข0าว จากท่ีมี ๘๘ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๔-๑๐ ก.ค. ๖๓) ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขQองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๔๙ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๔๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๔-๑๐ ก.ค. ๖๓)  

 ประเด็นข4าวเชิงลบ ได*แก4  

๑) เหตุร*ายรายวัน: ๑) 'ลอบกัด'กดบ้ึมทหารพราน ชุดคุQมครองครูพลีชีพ ๑ นาย และ ๒) เจ็บเพ่ิมเป\น ๑๐ ราย! เหตุโจรใตQวางระเบิดชุด เคล่ือนท่ี เร็วท่ีปะนาเระ 

๒) สิทธิมนุษยชน: ๑) สนมท. รQองสภาฯ สอบการเก็บ DNA ผูQเขQาเกณฑ.ทหารในจังหวัดชายแดนใตQ, ๒) ตำรวจ-อัยการ-ศาล-คุก-กฎหมาย ‘พิเศษ’: ภาค 

ประชาชนเสนอแกQปjญหากระบวนการยุติธรรมไทย และ ๓) 'จะนะรักษ.ถ่ิน' ฮือตQานเวทีมัดมือหนุน โครงการ นิคม อุตสาหกรรม, 

          ประเด็นข4าวเชิงบวก ได*แก4 

๑) เยียวยา: 'ในหลวง-พระราชินี'พระราชทานตะกรQาส่ิงของมอบ แก0ญาติอาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิต 

๒) ยาเสพติด: ๑) จับกองทัพมด ลำเลียงใบกระท0อม ตีเนียนข่ีจยย.ทำสวนยาง, ๒) สาวสงขลาอQางโควิดทำพิษ ไม0มีเงินผ0อนรถ รับเดินยาบQา ๒ หม่ืนเม็ด, ๓) จัด 

โปรโมช่ันช0วงโควิดซาขายน้ำ ใบกระท0อม หนQาบQานเยQยกฎหมาย, ๔) คิดรวยทางลัด! ตชด.ภาค ๔ รวบหนุ0มคQายาเสพติดพรQอมของกลาง, ๕) ตำรวจขยายผลจับยาไอซ. ๖๐๐ 

ลQานรวบ 'เจQเหมย 'ตัวการสำคัญ, ๖) ผูQว0าฯ นราธิวาส ปrดกิจกรรมค0ายปรับเปล่ียนพฤติกรรมผูQเสพยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส และ ๗) ป.ป.ส เผยยาไอซ.ทะลัก 

เขQาไทยหลังเมียนมาปราบหนัก 

๓) การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยPสิน: ๑) มทภ.๔ ส่ังสนธิกำลังต้ังจุดตรวจ สกัดคนรQายวางระเบิด, ๒) คุมตัว 5 ผูQตQองสงสัยวางบ้ึมท่ีปะนาเระ ห้ิว 3 รายเคQนสอบ 

ต0อค0ายอิงยุทธ์ิ, ๓) ปjตตานีคุมเขQม! ฝxายม่ันคงปูดโจรใตQขนระเบิด10ลูกเตรียมก0อเหตุซ้ำ, ๔) กอ.รมน.ภาค ๔ สน. แจงเหตุติดตามบังคับใชQกฎหมายในพ้ืนท่ี อ.ธารโต - 

คืบหนQาคนรQายลอบวางระเบิดเจQาหนQาท่ีขณะลาดตระเวนเสQนทาง รปภ.ครู, ๕) โฆษก กอ.รมน.ภาค ๔ สน. แจงเหตุไม0สงบในช0วงท่ีผ0านมา, และ ๖) ระดมกำลังนับพัน 

นายคุมเขQม เวทีรับฟjงความคิดเห็นประชาชนโครงการ 'จะนะ เมืองตQนแบบอุตสาหกรรมกQาวหนQาแห0งอนาคต'  

๔) เศรษฐกิจและการสร*างรายได*: ๑) ทย.นัดถก 'นกแอร.' เปrดสนามบินเบตง, ๒) จับเรือเวียดนามลอบเขQาไทย, ๓) ม.อ.ปjกธง 'ท0องเท่ียวสุขภาพ' ฟ}~นเศรษฐกิจใตQ, 

๔) เกษตรกร'บQานฮูแตทูวอ' ปล้ืมปลูก'เมล0อน'ขายผ0านออนไลน., ๕) กลุ0ม ปตท.ต้ังทีมควอนตัม พัฒนาพลังร0วมปrโตรเคมีข้ันปลาย ขณะท่ีพัฒนาพ้ืนท่ี จะนะ อยู0ท่ีนโยบายรัฐ, 
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๖) 'บ๊ิกป�อม' เดินหนQาสรQางเศรษฐกิจชายแดนใตQ เช่ือมพัฒนาฐานรากทุกมิติ, ๗) นักการศึกษา'หนุน'เมืองอุตฯตQนแบบจะนะ สรQางขวัญ และกำลังนร.-

นศ.'ตQองปฏิบัติยึดกม.ส่ิงแวดลQอมเคร0งครัด' และ ๘) ท่ีดินจะนะพุ0ง ๒๐ เท0าจาก ๗ หม่ืนข้ึน ๑.๕ ลQาน รับ 'เขต ศก.ใหม0' 

         จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหQระดับการรับรูQเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๑.๒๐ ในสัปดาห.ท่ี 

แลQว  (๔-๑๐ ก.ค. ๖๓) ๑.๒๘ ในสัปดาห.น้ี   

   ในส4วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๑๑–๑๗ ก.ค. ๖๓ ดังน้ี 

         การใชQระเบิดแสวงเคร่ืองลอบโจมตีหน0วยลาดตระเวณอาสาสมัครทหารพราน ท่ี อ.แม0ลาน และ อ.ปะนาเระ จ.ว.ป.น. ในรอบสัปดาห.น้ี เป\นประเด็นท่ีมีการรายงาน

โดยสำนักข0าวต0างประเทศมากท่ีสุด คือ สำนักข0าวรอยเตอร. สำนักข0าวเบอนามา และ benarnews ท้ังน้ี benarnews ต้ังขQอสังเกตว0า เหตุโจมตีท่ี อ.แม0ลาน เม่ือวันอังคาร

ท่ี ๑๔ กรกฎาคม เป\นการโจมตีกองกำลังฝxายรัฐบาลดQวยระเบิดแสวงเคร่ืองเป\นคร้ังแรก นับต้ังแต0กองกำลังบีอาร.เอ็นประกาศหยุดยิงฝxายเดียวเม่ือวันท่ี ๓ เมษายน เพ่ือ

อำนวยความสะดวกใหQเจQาหนQาท่ีสาธารณสุขปฏิบัติหนQาท่ีควบคุม และป�องกันการแพร0ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ 

         เบนาร.นิวส. รายงานข0าว การพิจารณางบประมาณรายจ0ายประจำป�งบประมาณ ๒๕๖๔ ว0า สมาชิกสภาผูQแทนราษฎร และนักวิชาการ เสนอใหQเพ่ิมงบประมาณ

สนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุข จชต. และเสนอใหQปรับลดลงบประมาณข0าวกรอง และการปรับทัศนคติ  

         ส่ือมาเลเซียรายงานอQางคำใหQสัมภาษณ.ทูตไทยประจำกรุงกัวลาลัมเปอร. ภายหลังการพบปะหารือกับมุขมนตรีรัฐเคดาห.ว0า ท้ังรัฐบาลไทย และมาเลเซียกำลังอยู0

ระหว0างการปรับปรุงส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีด0านชายแดน อ.สะเดา และ บูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห. เพ่ือกระตุQนการคQาการลงทุนท่ีชายแดนท้ังสองประเทศ ขณะเดียวกันก็

เตรียมหารือปรับปรุงระเบียบพิธีการศุลกากรของไทย และมาเลเซียใหQเป\นระบบเดียวกัน เช0นรถบรรทุกสินคQาท่ีไดQรับการตรวจปล0อยสินคQาท่ีด0านศุลากรสะเดา หรือ บูกิต

กายูฮิตัม เรียบรQอยแลQวก็ไม0จำเป\นตQองถูกตรวจอีกคร้ังท่ีด0านศุลกากรไทย หรือ มาเลเซีย 

        ส่ือมาเลเซียรายงานว0า หน0วยงานความม่ันคงชายแดนมาเลเซีย-ไทย มีการจับกุมการกระทำความผิดลักลอบขนสินคQาขQามพรมแดนในช0วง ๖ เดือนแรกป� ๒๕๖๓ 

เพ่ิมข้ึน ๓ เท0าตัวเทียบกับป� ๒๕๖๒ 
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๒. ผลการวิเคราะหPสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธP ประจำวันท่ี ๑๑–๑๗ ก.ค. ๖๓ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข4าวเชิงบวก และประเด็นข4าวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๑-๑๗ ก.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก (เสQนทึบสีเขียว) ๑๑๓ ข0าว จากท่ีมี ๘๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๔-๑๐ ก.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี 

(เสQนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนQมฯ ค0อนขQางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขQองกับ จชต. (เสQนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๔๙ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๔๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว 

(๔-๑๐ ก.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี (เสQนปะสีแดง) มีแนวโนQมฯ ค0อนขQางคงท่ี 
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๒.๒ ค4าสัดส4วนระหว4างข4าวเชิงบวก และข4าวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

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

2020-07-04 20 7 2.86 

2020-07-05 18 4 4.5 

2020-07-06 14 6 2.33 

2020-07-07 17 1 17 

2020-07-08 8 6 1.33 

2020-07-09 7 14 0.5 

2020-07-10 4 5 0.8 

 12.57 6.14 2.05 

2020-07-11 13 8 1.63 

2020-07-12 8 10 0.8 

2020-07-13 20 3 6.67 

2020-07-14 15 5 3 

2020-07-15 19 12 1.58 

2020-07-16 27 4 6.75 

2020-07-17 11 7 1.57 

 16.14 7 2.31 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ4งเล็ง ในช4วงวันท่ี ๑๑–๑๗ ก.ค. ๖๓ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ไม0มีท้ังข0าวเชิงบวก และข0าวเชิงลบ ในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข ในช0วงวันท่ี ๔-๑๗ ก.ค. ๖๓  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๑-๑๗ ก.ค. ๖๓ มีข0าวในประเด็นเหตุรQายรายวัน ๑๕ ข0าว จากท่ีมี ๑๑ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๔-๑๐ ก.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ เพ่ิมข้ึน 

ภาพข0าวในประเด็นเหตุรQายรายวัน ไดQแก0 ๑) 'ลอบกัด'กดบ้ึมทหารพราน ชุดคุQมครองครูพลีชีพ 1 นาย และ ๒) เจ็บเพ่ิมเป\น 10 ราย! เหตุโจรใตQวางระเบิดชุด เคล่ือนท่ี 

เร็วท่ีปะนาเระ 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๑-๑๗ ก.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๔-๑๐ ก.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ 

ต่ำค0อนขQางคงท่ี ในส0วนข0าวเชิงลบฯ ไม0มีข0าวเชิงลบในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๔-๑๐ ก.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี  
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยPสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๑-๑๗ ก.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๑๖ ข0าว จากท่ีมี ๙ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๔-๑๐ ก.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี 

มีแนวโนQมฯ  ค0อนขQางคงท่ี  ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๑ ข0าว จากท่ีมี ๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๔-๑๐ ก.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQาง

คงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ๑) ตม.กวาดลQางจับกุม, ๒) ตชด. บุกขนำคนรQาย-เจออาวุธป}น, ๓) รูQตัวแลQว! มือบ้ึมสังหาร 'อส.ทพ.' ขณะดูแลความปลอดภัยครูปjตตานี 

พบยังเคล่ือนไหวอยู0ในพ้ืนท่ี, ๔) มทภ.๔ ส่ังสนธิกำลังต้ังจุดตรวจ สกัดคนรQายวางระเบิด, ๕) คุมตัว 5 ผูQตQองสงสัยวางบ้ึมท่ีปะนาเระ ห้ิว3รายเคQนสอบต0อค0ายอิงยุทธ์ิ, ๖) 

ปjตตานีคุมเขQม! ฝxายม่ันคงปูดโจรใตQขนระเบิด10ลูกเตรียมก0อเหตุซ้ำ, ๗) กอ.รมน.ภาค ๔ สน. แจงเหตุติดตามบังคับใชQกฎหมายในพ้ืนท่ี อ.ธารโต - คืบหนQา คนรQาย 

ลอบวางระเบิดเจQาหนQาท่ีขณะลาดตระเวนเสQนทาง รปภ.ครู, ๘) โฆษก กอ.รมน.ภาค ๔ สน. แจงเหตุไม0สงบในช0วงท่ีผ0านมา, ๙) ระดมกำลังนับพันนายคุมเขQม 

เวทีรับฟjงความคิดเห็นประชาชนโครงการ 'จะนะ เมืองตQนแบบอุตสาหกรรมกQาวหนQาแห0งอนาคต' และ ๑๐) ศอ.บต.ปjดขวางกลุ0มตQาน อุตสาหกรรมจะนะกังวลมือท่ี ๓ 

ภาพข0าวเชิงลบ ไดQแก0 รอบร้ัวเมืองใตQ : ๑๖ กรกฎาคม 2563  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๑-๑๗ ก.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๙ ข0าว จากท่ีมี ๒๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๔-๑๐ ก.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ 

เพ่ิมข้ึนเล็กนQอย ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข0าวเชิงลบ ๓ ข0าวในสัปดาห. จากท่ีมี ๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๔-๑๐ ก.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี 

มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ๑) ทย.นัดถก 'นกแอร.' เปrดสนามบินเบตง, ๒) จับเรือเวียดนามลอบเขQาไทย, ๓) ม.อ.ปjกธง 'ท0องเท่ียวสุขภาพ' 

ฟ}~นเศรษฐกิจใตQ, ๔) เกษตรกร'บQานฮูแตทูวอ' ปล้ืมปลูก'เมล0อน'ขายผ0านออนไลน., ๕) กลุ0ม ปตท.ต้ังทีมควอนตัม พัฒนาพลังร0วมปrโตรเคมีข้ันปลาย ขณะท่ีพัฒนาพ้ืนท่ี จะนะ 

อยู0ท่ีนโยบายรัฐ, ๖) 'บ๊ิกป�อม' เดินหนQาสรQางเศรษฐกิจชายแดนใตQ เช่ือมพัฒนาฐานรากทุกมิติ, ๗) นักการศึกษา'หนุน'เมืองอุตฯตQนแบบจะนะ สรQางขวัญ และกำลังนร.-

นศ.'ตQองปฏิบัติยึดกม.ส่ิงแวดลQอมเคร0งครัด' และ ๘) ท่ีดินจะนะพุ0ง20เท0าจาก7หม่ืนข้ึน1.5ลQานรับ'เขตศก.ใหม0' ภาพข0าวเชิงลบ ไดQแก0 ๑) พัฒนาการ'ไฟใตQ 

'ไพ0ใบล0าสุดของ'บีอาร.เอ็น' คือการ'ลQม'แผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตQ, ๒) คอลัมน. คมคิดฅนเขียน: เดินหนQาโครงการจะนะ... และ ๓) รถไฟโหวงคน หาย 1.5 ล. 

รายไดQหด 166 ล. 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๑-๑๗ ก.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๑๒ ข0าว จากท่ีมี ๑๐ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๔-๑๐ ก.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ลดลง 

ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม0มีข0าวเชิงลบในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๔-๑๐ ก.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ เพ่ิมข้ึน 

ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ๑) กองทัพมดลอบขนกระท0อม, ๒) รวบสองสามีภรรยา อดีต พนง. โรงแรมช่ือดังบนเกาะพีพี ตกงานช0วงโควิด หันคQายา, ๓) จับกองทัพมด 

ลำเลียงใบกระท0อม ตีเนียนข่ีจยย.ทำสวนยาง, ๔) สาวสงขลาอQางโควิดทำพิษ ไม0มีเงินผ0อนรถ รับเดินยาบQา 2 หม่ืนเม็ด, ๕) จัดโปรโมช่ันช0วงโควิดซาขายน้ำ ใบกระท0อม 

หนQาบQานเยQยกฎหมาย, ๖) คิดรวยทางลัด! ตชด.ภาค 4 รวบหนุ0มคQายาเสพติดพรQอมของกลาง, ๗) ตำรวจขยายผลจับยาไอซ.600ลQานรวบ'เจQเหมย'ตัวการสำคัญ, ๘) ผูQว0าฯ 

นราธิวาส ปrดกิจกรรมค0ายปรับเปล่ียนพฤติกรรมผูQเสพยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส และ ๙) ป.ป.ส เผยยาไอซ.ทะลักเขQาไทยหลังเมียนมาปราบหนัก ไม0มีข0าวเชิงลบ 

ในสัปดาห.น้ี 
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

              ในช0วงวันท่ี ๑๑–๑๗ ก.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ไดQแก0 ๑) สนมท. รQองสภาฯ สอบการเก็บ DNA ผูQเขQาเกณฑ.ทหารในจังหวัดชายแดนใตQ, ๒) 

ตำรวจ-อัยการ-ศาล-คุก-กฎหมาย ‘พิเศษ’: ภาคประชาชนเสนอแกQปjญหากระบวนการยุติธรรมไทย, ๓) 'จะนะรักษ.ถ่ิน' ฮือตQานเวทีมัดมือหนุน โครงการ นิคม อุตสาหกรรม, 

๔) 'กQาวไกล'หว่ันศอ.บต.ลักไก0ดันนิคมอุตสาหกรรมจะนะจ.สงขลา, ๕) เลาะร้ัว: ทำไมถึงเป\นจะนะ?, ๖) จ้ีเลิกเก็บดีเอ็นเอทหารเกณฑ.ใตQ, ๗) กสม. ห0วงเวที 

รับฟjงนิคมฯจะนะ, ๘) ยะใสแนะรัฐบาลจับตานิคมฯจะนะหว่ันสรQางขัดแยQง, ๙) 'จะนะ'ส0อเดือด!จุดชนวนรุนแรง ถกเวทีนิคมอุตฯ, ๑๐) จะนะ : “ลูกสาวแห0งทะเลจะนะ” 

ถูกสกัดไม0ใหQร0วมเวทีผุดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ขณะท่ีชาวบQานถามหา “สัญญาประชาคม” จาก ศอ.บต. และ ๑๑) ฮือตQาน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช0วงวันท่ี ๑๑–๑๗ ก.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

             ในช0วงวันท่ี ๑๑–๑๗ ก.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกQไขปjญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช0วงวันท่ี ๑๑–๑๗ ก.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชQกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* 
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ประเด็นข4าวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ๑) คนรQายกดระเบิดฆ0าทหารพรานเสียชีวิต 1 นาย ขณะปฏิบัติหนQาท่ีดูแลความปลอดภัยใหQกับครู, ๒) ด0วน! โจรใตQลอบวางระเบิดถนนสายปะนาเระ-

สายบุรี เจ็บ10, ๓) คนรQายลอบบ้ึมปานาเระ จนท.รัฐเจ็บ3เตือนระวังสัญลักษณ.'Pattani', ๔) 'ลอบกัด'กดบ้ึมทหารพราน ชุดคุQมครองครูพลีชีพ1นาย, ๕) 

คนรQายดักวางระเบิดทหารหน0วยเฉพาะกิจปjตตานี สาหัส 1 นาย, ๖) โจรใตQบ้ึมอส.ทพ.พลีชีพ ช0วงออกดูแลครูท่ีปjตตานี, ๗) เจ็บเพ่ิมเป\น10ราย! 

เหตุโจรใตQวางระเบิดชุดเคล่ือนท่ีเร็วท่ีปะนาเระ, ๘) โจรใตQลอบกัดกดบ้ึมโจมตี ทพ.4214สาหัส-มีเด็กเจ็บดQวย, ๙) ลอบกัด! โจรใตQวางบ้ึมท่ีปะนาเระ 

ชุดเคล่ือนท่ีเร็วเจ็บ3นาย, ๑๐) บ้ึมซ้ำปjตตานี ทหาร-ชาวบQานเจ็บ10ราย 'กอ.รมน.'ช้ีโจรใตQแกQแคQน, ๑๑) คนรQายลอบระเบิดชุดรปภ.ครู ทหารเสียชีวิต 1 นาย, ๑๒) 

ยิงทหารพราน, ๑๓) บ้ึมชุดรปภ.ครู ทหารพรานดับ, ๑๔) ข0าวส้ัน: ปjตตานีวางบ้ึมทหารพรานดับ 1 นาย  และ  ๑๕) บ้ึมปxวนใตQ อส.ทพ.พลีชีพ1  

๒. สิทธิมนุษยชน ๑) ตะวันออกท่ีท0าพระอาทิตย.: 'จะนะ' เมืองตQนแบบใครเป\นคนตQนคิด, ๒) หมอสุภัทร:เสQนทางคัดคQานนิคมอุตสาหกรรมจะนะ 

คือส0วนหน่ึงของการสรQางธรรมาภิบาลในสังคมไทย, ๓) สนมท. รQองสภาฯ สอบการเก็บ DNA ผูQเขQาเกณฑ.ทหารในจังหวัดชายแดนใตQ, ๔) ตำรวจ-อัยการ-ศาล-คุก-กฎหมาย 

‘พิเศษ’: ภาคประชาชนเสนอแกQปjญหากระบวนการยุติธรรมไทย, ๕) 'จะนะรักษ.ถ่ิน' ฮือตQานเวทีมัดมือหนุนโครงการนิคมอุตสาหกรรม, ๖) 'ศรีสุวรรณ' ช้ี 

ประชาพิจารณ.นิคมอุตสาหกรรมจะนะไม0ชอบดQวยกฎหมาย, ๗) 'ศรีสุวรรณ' ช้ีประชาพิจารณ. นิคมอุตสาหกรรมจะนะไม0ชอบดQวยกม.แนะฟ�องศอ.บต., ๘) 
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'กQาวไกล'หว่ันศอ.บต.ลักไก0ดันนิคมอุตสาหกรรมจะนะจ.สงขลา, ๙) เลาะร้ัว: ทำไมถึงเป\นจะนะ?, ๑๐) จ้ีเลิกเก็บดีเอ็นเอทหารเกณฑ.ใตQ, ๑๑) 'ศรีสุวรรณ' 

ฉะประชาพิจารณ.นิคมอุตสาหกรรมจะนะไม0ชอบดQวยก.ม., ๑๒) กสม.ห0วงเวทีรับฟjงนิคมฯจะนะ, ๑๓) ช้ีประชาพิจารณ.'จะนะ'ส0อขัดกฎหมาย, ๑๔) 

โวยเวทีจะนะฟjงฝxายเดียว, ๑๕) ยะใสแนะรัฐบาลจับตานิคมฯจะนะหว่ันสรQางขัดแยQง, ๑๖) 'จะนะ'ส0อเดือด!จุดชนวนรุนแรง ถกเวทีนิคมอุตฯ, ๑๗) จะนะ : 

“ลูกสาวแห0งทะเลจะนะ” ถูกสกัดไม0ใหQร0วมเวทีผุดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ขณะท่ีชาวบQานถามหา “สัญญาประชาคม” จาก ศอ.บต., ๑๘) คุมเขQมประชาพิจารณ.อุตฯจะนะ 

เครือข0ายรุมคQาน-ช้ีแค0'พิธีกรรม', ๑๙) ฮือตQาน  และ  ๒๐) ฮือคQานโครงการเมืองตQนแบบ4  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลัมน. สบายๆสไตล.ไมตรี: วัดไอไข0เมืองคอน, ๒) อาศรมมิวสิก: ยูโสบ หมัดหลงจิ นักกีตาร.ชาวบQาน เรียนมหาวิทยาลัยชีวิต, ๓) 

หล0อเทียน  และ  ๔) ภาพข0าว: หล0อเทียน,  

๒. การเยียวยา ๑) ภาพข0าว: ช0วยเหลือชาวบQาน๒) ร0วมอาลัย, ๓) ภาพข0าว: พระราชทาน, ๔) สุดอาลัย อส.ทพ.มุจลินท. ศรีแกQว พลีชีพ โดนคนรQายลอบวางระเบิด, ๕) 

'ในหลวง-พระราชินี'พระราชทานตะกรQาส่ิงของมอบ แก0ญาติอาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิต, ๖) ผอ.รมน.ภาค 4 รดน้ำศพทหารพรานจากเหตุระเบิด รปภ.เสQนทางครู  

และ  ๗) ผูQว0าฯปjตตานีช0วยเหลือจนท.บาดเจ็บจากเหตุระเบิด,  

๓. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) พระราชทาน, ๒) 'ในหลวง'พระราชทานดอกไมQ-ตะกรQาส่ิงของ มอบเจQาหนQาท่ีบาดเจ็บคนรQายวางระเบิด  และ  ๓) เช็กเลย! ครม. เห็นชอบ 

แต0งต้ัง-โยกยQาย ขQาราชการ มหาดไทย 36 ตำแหน0ง,  

๔. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทP ๑) บ�วยโพสต.ภาพ แฟนคลับชาวยะลา ส0งพระเคร่ืองใหQ ช0องส0องผี  และ  ๒) เหล0ากาชาดจังหวัดนราธิวาส 

จัดพิธีมอบรางวัลสลากกาชาด ประจำป� 2563,  

๕. การช4วยเหลือประชาชน ๑) UOB Heartbeat, ๒) ตูน บอด้ีสแลม เผยภาพเคร่ืองสวนหัวใจ 50 ลQานบาท จากเงินบริจาคกQาวคนละกQาว, ๓) กสทช. อนุมัติงบ 132 

ลQานบาท สนับสนุนสถานพยาบาลและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐอีก 77 แห0ง สูQโควิด-19, ๔) นราธิวาส ประชุมการจัดต้ัง 'ครัวพระราชทาน 

อุปนายิกาผูQอำนวยการสภากาชาดไทย'  และ  ๕) ทีเอ็มบี และธนชาต สรQางพลังขับเคล่ือนกิจกรรมเพ่ือสังคม ชวนคนไทยช0วยคนไทย กQาวผ0านวิกฤต COVID-19 

ไปดQวยกัน,  
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๖. การศึกษา ๑) 'องคมนตรี'ตรวจเย่ียมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา พรQอมพบปะนร.ทุนพระราชทาน, ๒) องคมนตรีตรวจเย่ียมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา  

และ  ๓) นายกฯเล็งขยายโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน,  

๗. ยาเสพติด ๑) กองทัพมดลอบขนกระท0อม, ๒) รวบสองสามีภรรยา อดีตพนง.โรงแรมช่ือดังบนเกาะพีพี ตกงานช0วงโควิด หันคQายา, ๓) ข0าวภูมิภาค : 15 กรกฎาคม 

2563, ๔) จับกองทัพมดลำเลียงใบกระท0อม ตีเนียนข่ีจยย.ทำสวนยาง, ๕) ตร.ขยายผลจับ'เจ�เหมย แม0ฟ�าหลวง' เอเย0นต.ยานรก, ๖) สาวสงขลาอQางโควิดทำพิษ 

ไม0มีเงินผ0อนรถ รับเดินยาบQา2หม่ืนเม็ด, ๗) จัดโปรโมช่ันช0วงโควิดซาขายน้ำใบกระท0อมหนQาบQานเยQยกฎหมาย, ๘) คิดรวยทางลัด! ตชด.ภาค 4 

รวบหนุ0มคQายาเสพติดพรQอมของกลาง, ๙) ตำรวจขยายผลจับยาไอซ.600ลQานรวบ'เจQเหมย'ตัวการสำคัญ, ๑๐) ตะครุบสาวสงขลาอQางพิษโควิดไรQเงินผ0อนรถ รับเดินยาบQา 

20,000 เม็ด สุดทQายไม0รอด, ๑๑) ผูQว0าฯนราธิวาส ปrดกิจกรรมค0ายปรับเปล่ียนพฤติกรรมผูQเสพยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส  และ  ๑๒) 

ป.ป.ส.เผยยาไอซ.ทะลักเขQาไทยหลังเมียนมาปราบหนัก,  

๘. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยPสิน ๑) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: ตม.กวาดลQางจับกุม, ๒) ภาพข0าว: กวาดลQาง, ๓) ตชด.บุกขนำคนรQาย-เจออาวุธป}น, ๔) 

หว่ันม็อบ ส0งชุดปราบจลาจล 1 พันนาย คุมเขQมเวทีฟjงความเห็น 'นิคมอุตฯจะนะ', ๕) รูQตัวแลQว! มือบ้ึมสังหาร'อส.ทพ.'ขณะดูแลความปลอดภัยครูปjตตานี 

พบยังเคล่ือนไหวอยู0ในพ้ืนท่ี, ๖) มทภ.4 ส่ังสนธิกำลังต้ังจุดตรวจ สกัดคนรQายวางระเบิด, ๗) รูQตัวมือบ้ึมอส.ทพ.ปjตตานี พบยังเคล่ือนไหวในพ้ืนท่ี, ๘) 

คุมตัว5ผูQตQองสงสัยวางบ้ึมท่ีปะนาเระ ห้ิว3รายเคQนสอบต0อค0ายอิงยุทธ์ิ, ๙) ปjตตานีคุมเขQม! ฝxายม่ันคงปูดโจรใตQขนระเบิด10ลูกเตรียมก0อเหตุซ้ำ, ๑๐) ชาวบQานจะนะ นับพัน 

ร0วมถกโครงการเมืองตQนแบบอุตสาหกรรม ท0ามกลางเจQาหนQาท่ีร0วมพันตรึงกำลังเขQม ดQาน ศอ.บต.พรQอมรับฟjงขQอมูลทุกคน, ๑๑) กอ.รมน.ภาค 4 สน. 

แจงเหตุติดตามบังคับใชQกฎหมายในพ้ืนท่ี อ.ธารโต - คืบหนQา คนรQายลอบวางระเบิดเจQาหนQาท่ีขณะลาดตระเวนเสQนทาง รปภ.ครู, ๑๒) 

เจQาหนQาท่ีรูQมือระเบิดลอบบ้ึมอส.ทพ.ดับ1ขณะลาดตระเวนรปภ.ครู, ๑๓) โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 สน. แจงเหตุไม0สงบในช0วงท่ีผ0านมา, ๑๔) 

ระดมกำลังนับพันนายคุมเขQมเวทีรับฟjงความคิดเห็นประชาชนโครงการ 'จะนะ เมืองตQนแบบอุตสาหกรรมกQาวหนQาแห0งอนาคต', ๑๕) เวทีรับฟjงอุตสาหกรรมจะนะจบเร็ว! 

ตำรวจหQามผูQเห็นต0างเขQาพ้ืนท่ี  และ  ๑๖) ศอ.บต.ปjดขวางกลุ0มตQานอุตสาหกรรมจะนะกังวลมือท่ี3,  

๙. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) เปrดงาน, ๒) ทย.นัดถก'นกแอร.'เปrดสนามบินเบตง, ๓) 16ก.ค.ถก'นกแอร.'เปrดบินเบตง, ๔) คอลัมน. คมคิดฅนเขียน: 

เดินหนQาโครงการจะนะ..., ๕) คมคิดฅนเขียน: เดินหนQาโครงการจะนะ..., ๖) จับเรือเวียดนามลอบเขQาไทย, ๗) ม.อ.ปjกธง'ท0องเท่ียวสุขภาพ'ฟ}~นเศรษฐกิจใตQ, ๘) 

เปrดแผนโรงไฟฟ�าชุมชน ดัน'พลังงานสรQางไทย', ๙) ภาพข0าว: ประชาพิจารณ., ๑๐) มองเมือง: เท่ียวเมืองไทยใหQหายคิดถึง โปรฯเพียบ60เสQนทางฤดูฝน, ๑๑) คอลัมน. 
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ข0าวสดท่ัวไทย: นราธิวาส-จับ9ลูกเรือเวียดนาม, ๑๒) รายงานพิเศษ: เกษตรกร'บQานฮูแตทูวอ' ปล้ืมปลูก'เมล0อน'ขายผ0านออนไลน., ๑๓) รายงานพิเศษ: 

เกษตรกร'บQานฮูแตทูวอ' ปล้ืมปลูก'เมล0อน'ขายผ0านออนไลน., ๑๔) 'บ๊ิกป�อม'เรียกประชุม กพต.ขับเคล่ือนการพัฒนา เสริมความม่ันคงชายแดนใตQ, ๑๕) 

'บ๊ิกป�อม'ลุยสรQางศก.เช่ือมฐานรากชายแดนใตQ, ๑๖) กรมบังคับคดีจัดขายทอดตลาดทรัพย.สิน 18 ก.ค.63, ๑๗) สุดคูล! 

แขQงไทยลีกแต0งสไปเดอร.แมน'ขายไอศกรีม'หารายไดQเสริม, ๑๘) กลุ0ม ปตท.ต้ังทีมควอนตัม พัฒนาพลังร0วมปrโตรเคมีข้ันปลาย ขณะท่ีพัฒนาพ้ืนท่ีจะนะ อยู0ท่ีนโยบายรัฐ, 

๑๙) ตำรวจน้ำนราธิวาสจับเรือประมงเวียดนาม, ๒๐) กยท. จรดปากกาลงนาม MOU ร0วมกับ สคช. และ มอ. ผนึกกำลังพัฒนาผูQปฏิบัติงานดQานเพาะปลูกยางพารา 

ใหQมีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ, ๒๑) ตำรวจน้ำนราธิวาส ยQอนศรจับเรือประมงเวียดนามต0อเน่ือง, ๒๒) 'ไก0เบตรัง'ไก0สายพันธุ.ใหม0 ผลงานของวิทยาลัยเกษตรฯตรัง, 

๒๓) เราเท่ียวดQวยกัน เปrดรายช่ือ 50 โรงแรมคืนหลักรQอยวิวหลักลQาน, ๒๔) เปrดแผนเพ่ิมยอดคQาชายแดน ดันเปrดด0านเพ่ิม-เร0งแกQอุปสรรค, ๒๕) 'บ๊ิกป�อม' 

เดินหนQาสรQางเศรษฐกิจชายแดนใตQ เช่ือมพัฒนาฐานรากทุกมิติ, ๒๖) 'นิพนธ.' ร0วมประชุม กพต. ติดตามการพัฒนา จ.ชายแดนใตQ, ๒๗) 

นักการศึกษา'หนุน'เมืองอุตฯตQนแบบจะนะ สรQางขวัญและกำลังนร.-นศ.'ตQองปฏิบัติยึดกม.ส่ิงแวดลQอมเคร0งครัด', ๒๘) เปrดเสQนทางโรงไฟฟ�าTPCHจQองชิงงานชุมชน700MW  

และ  ๒๙) ท่ีดินจะนะพุ0ง20เท0าจาก7หม่ืนข้ึน1.5ลQานรับ'เขตศก.ใหม0',  

๑๐. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ผูQว0าฯยะลาเปrดคัดกรองมะเร็งเตQานมสตรีกลุ0มเส่ียง, ๒) ชีพจรท่ัวไทย, ๓) คอลัมน. ชีพจรท่ัวไทย, ๔) คอลัมน. ชีพจรท่ัวไทย๕) 

ทางคนทางข0าว, ๖) ปรับยQายสายไฟฟ�าเป\นเคเบิลใตQดิน, ๗) คัดกรอง, ๘) เฉียบ รวบ 10 ต0างดQาวพาสปอตปลอม หนีโควิด-19 จากมาเลเซีย คาด0านตรวจชุมพร, ๙) 

ด0านเบตงเขQม!คัดกรองแรงงานไทยกลับจากมาเลเซีย หว่ันนำเช้ือโควิดแพร0ระบาดรอบ 2, ๑๐) พอช.รุดตรวจประเมินเมืองส่ิงแวดลQอมย่ังยืนระดับประเทศ 

เทศบาลนครปากเกร็ด, ๑๑) ผบก.ตม.6 ลงพ้ืนท่ีเบตงย้ำ 'การ.ดอย0าตก' กลัวจะวุ0นวายเหมือนระยอง, ๑๒) ชาวสงขลาต่ืนตัว! หันกลับมาป�องกันตัวเอง 

หลังพบ'ทหารอียิปต.'ติดโควิด-19, ๑๓) โล0ง!'เจQาหนูมาเลย.'ติดโควิด ผลบวกลวง-ตรวจซ้ำไม0เจอ, ๑๔) 'ศิริพร-ไผ0'นำทีมศิลปrนแกรมม่ี โกลด. 

บริจาคเงินซ้ือรองเทQานักเรียนส0งมอบเด็กนักเรียน จ.นราธิวาส, ๑๕) กาชาดหนองคาย เปrดอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครผูQดูแลผูQสูงอายุ สภากาชาดไทย 

'หลักสูตรการดูแลผูQสูงอายุ' รุ0นท่ี 1, ๑๖) ธ.ก.ส.สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เปrดอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข0ายช0วยงาน ธกส., ๑๗) รองผูQว0าฯนราธิวาส 

เปrดการประชุมปjจฉิมนิเทศ การศึกษาการประเมินส่ิงแวดลQอมระดับยุทธศาสตร.พ้ืนท่ีลุ0มน้ำภาคใตQฝj©งตะวันออก, ๑๘) มทร.ศรีวิชัย จัดเสวนา Smart City 

ในมุมมองคนสงขลา, ๑๙) 'ยะลาโมเดล' ตQนแบบรับมือระดับเมือง, ๒๐) ชาวอำเภอสุไหงปาดี รวมพลังจิตอาสา จัดกิจกรรมนQอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ 

สมเด็จพระนารายณ.มหาราช, ๒๑) นราธิวาส จัดกิจกรรม 'เราทำความดี เพ่ือชาติ ศาสน. กษัตริย.' ในวันสมเด็จพระนารายณ.มหาราช  และ  ๒๒) 
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ท0องเท่ียวและกีฬานราธิวาส ส0งเสริมการกีฬาและนันทนาการเพ่ือสรQางสุขภาพท่ีดี 'ชาวนารา ชวนขยับ นับกQาวเพ่ือสุขภาพ',  

๑๑. กีฬา ๑) ขวัญใจ, ๒) สลัดชุดบอล! สวมคราบฮีโร0, ๓) แขQงนรา ยูไนเต็ด แปลงร0าง ขาย 'ไอศกรีมสไปเดอร.แมน', ๔) แขQงนรา ยูไนเต็ด แปลงร0าง ขาย 

'ไอศกรีมสไปเดอร.แมน', ๕) แขQงนราเปrดใจ ยอดขายทะลัก, ๖) แขQงนราฯในมาด'ไอศกรีมไอQแมงมุม' เด็กถูกใจ-รายไดQพุ0ง  และ  ๗) ไอเดียบรรเจิด แขQง 'นรา' 

ใส0ชุดสไปเดอร.แมน ขายไอศกรีม,  
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๔.๒ ระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต4อสถานการณP จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหQระดับการรับรูQเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๑.๒๐ ในสัปดาห.ท่ีแลQว 

แลQว (๔-๑๐ ก.ค. ๖๓) ๑.๒๘ ในสัปดาห.น้ี  ในมิติของแนวโนQมการรับรูQเชิงบวก มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๑๑ – ๑๗ ก.ค. ๖๓ 

         การใชQระเบิดแสวงเคร่ืองลอบโจมตีหน0วยลาดตระเวณอาสาสมัครทหารพราน ท่ี อ.แม0ลาน และ อ.ปะนาเระ จ.ว.ป.น. ในรอบสัปดาห.น้ี เป\นประเด็นท่ีมีการรายงาน

โดยสำนักข0าวต0างประเทศมากท่ีสุด คือ สำนักข0าวรอยเตอร. สำนักข0าวเบอนามา และ benarnews ท้ังน้ี benarnews ต้ังขQอสังเกตว0า เหตุโจมตีท่ี อ.แม0ลาน เม่ือวันอังคาร

ท่ี ๑๔ กรกฎาคม เป\นการโจมตีกองกำลังฝxายรัฐบาลดQวยระเบิดแสวงเคร่ืองเป\นคร้ังแรก นับต้ังแต0กองกำลังบีอาร.เอ็นประกาศหยุดยิงฝxายเดียวเม่ือวันท่ี ๓ เมษายน เพ่ือ

อำนวยความสะดวกใหQเจQาหนQาท่ีสาธารณสุขปฏิบัติหนQาท่ีควบคุม และป�องกันการแพร0ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ 

         เบนาร.นิวส. รายงานข0าว การพิจารณางบประมาณรายจ0ายประจำป�งบประมาณ ๒๕๖๔ ว0า สมาชิกสภาผูQแทนราษฎร และนักวิชาการ เสนอใหQเพ่ิมงบประมาณ

สนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุข จชต. และเสนอใหQปรับลดลงบประมาณข0าวกรอง และการปรับทัศนคติ  

         ส่ือมาเลเซียรายงานอQางคำใหQสัมภาษณ.ทูตไทยประจำกรุงกัวลาลัมเปอร. ภายหลังการพบปะหารือกับมุขมนตรีรัฐเคดาห.ว0า ท้ังรัฐบาลไทย และมาเลเซียกำลังอยู0

ระหว0างการปรับปรุงส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีด0านชายแดน อ.สะเดา และ บูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห. เพ่ือกระตุQนการคQาการลงทุนท่ีชายแดนท้ังสองประเทศ ขณะเดียวกันก็

เตรียมหารือปรับปรุงระเบียบพิธีการศุลกากรของไทย และมาเลเซียใหQเป\นระบบเดียวกัน เช0นรถบรรทุกสินคQาท่ีไดQรับการตรวจปล0อยสินคQาท่ีด0านศุลากรสะเดา หรือ บูกิต

กายูฮิตัม เรียบรQอยแลQวก็ไม0จำเป\นตQองถูกตรวจอีกคร้ังท่ีด0านศุลกากรไทย หรือ มาเลเซีย 

        ส่ือมาเลเซียรายงานว0า หน0วยงานความม่ันคงชายแดนมาเลเซีย-ไทย มีการจับกุมการกระทำความผิดลักลอบขนสินคQาขQามพรมแดนในช0วง ๖ เดือนแรกป� ๒๕๖๓ 

เพ่ิมข้ึน ๓ เท0าตัวเทียบกับป� ๒๕๖๒ 

 

๕.๑ benarnews.org รายงานเม่ือวันท่ี  ๑๕ กรกฎาคม เก่ียวกับเหตุการณ.คนรQายลอบวางระเบิดแสวงเคร่ือง ๒ คร้ังในรอบหน่ึงสัปดาห. พรQอมท้ังขQอสังเกตว0าเป\นเหตุลอบ

วางระเบิดโจมตีเจQาหนQาท่ีรัฐเป\นคร้ังแรกนับต้ังแต0กลุ0มขบวนการบีอาร.เอ็นประกาศหยุดยิงฝxายเดียวเม่ือตQนเดือนเมษายน เพ่ือเปrดทางใหQเจQาหนQาท่ีสาธารณสุขทำงาน

ป�องกันและควบคุมการแพร0ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ อย0างไรก็ตามการปะทะดQวยอาวุธป}นกับกลุ0มผูQก0อความไม0สงบก็ยังคงเกิดข้ึนหลังการประกาศหยุดยิง 

เม่ือวันพุธท่ี ๑๕ กรกฎาคม เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. หน0วยลาดตระเวณอาสาสมัครทหารพราน กรมทหารพรานท่ี ๔๒ ไดQถูกโจมตีดQวยระเบิดแสวงเคร่ืองในพ้ืนท่ีอ.ปะนา

เระ ซ่ึงพตอ.เล่ียม พรหมจันทร. ผกก.สภ.ปะนาเระ บอกว0า กลุ0มคนรQายท่ีก0อเหตุมีเป�าหมายตQองการสรQางสถานการณ. 
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เม่ือวันอังคารท่ี ๑๔ กรกฎาคม คนรQายไดQลอบวางระเบิดโจมตีอส.ทพ. ๖ นายขณะลาดตระเวณคุQมครองครูท่ีอ.แม0ลาน จ.ปjตตานี เป\นเหตุใหQอส.ทพ.เสียชีวิต ๑ นาย เป\น

คร้ังแรกต้ังแต0วันท่ี ๓ เมษายน ท่ีมีการโจมตีดQวนระเบิดแสวงเคร่ือง 

อ.ศรีสมภพ จิตต.ภิรมย.ศรี ผูQเช่ียวชาญดQานสถานการณ.ความรุนแรงในจชต. เช่ือว0าบีอาร.เอ็นอยู0เบ้ืองหลังเหตุโจมตี  

“บีอาร.เอ็นมองหาโอกาสเหตุรุนแรงทันทีท่ีมีโอกาส และการก0อเหตุคร้ังน้ีก็เพ่ือแสดงใหQเห็นว0า พวกเขายังมีตัวตนยังมีอิทธิพลในพ้ืนท่ีจชต.” อย0างไรก็ตามอ.ศรีสมภพ ก็ยัง

เช่ือว0า การพูดคุยสันติสุขจะมีความกQาวหนQา และอีกสองป�ขQางหนQาน0าจะเห็นผลพวงทางบวกของการเจรจาสันติสุข 

นับต้ังแต0บีอาร.เอ็นประกาศหยุดยิงฝxายเดียว ไดQเกิดเหตุการณ.รุนแรงข้ึนหลายคร้ังเป\นเหตุใหQมีผูQเสียชีวิต ๑๗ คนรวมท้ังสมาชิกกลุ0มผูQก0อความไม0สงบ ๕ คน และมีผูQท่ีไดQรับ

บาดเจ็บ ๔๙ คน ท้ังน้ีเป\นการรวบรวมตัวเลขโดย benarnews.org จากหน0วยงานทหารและตำรวจ 

 

(The bombings were the first to strike the southern border region on back-to-back days since before Barisan Revolusi Nasional (BRN) rebels 

declared a unilateral ceasefire in early April amid the coronavirus outbreak, although deadly shootings linked to the insurgents have occurred 

since then. 

Wednesday’s attack occurred at 5:30 p.m. when a patrol squad assigned to the 42nd Ranger Task Force arrived at Bang Maruad village, said 

Police Col. Lieb Promchan, chief of the station in Pana-re district. 

“From our investigation, the squad was patrolling the areas to keep the peace when the bomb was set off,” Lieb told reporters. “[We] believe 

insurgents were responsible for the attack, aimed at stirring up the otherwise calm situation.” 

On Tuesday, a blast in nearby Mae Lan district killed one of six soldiers on patrol, according to officials who said it was the first fatal bombing 

since a COVID-19-related ceasefire began in the Deep South on April 3. 
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An analyst with a regional think-tank alleged that members of BRN, the border region’s most powerful insurgent group, carried out the attacks 

to make their presence known. BRN began direct negotiations for peace with a government team earlier this year, but the COVID-19 pandemic 

led to a pause. 

On Tuesday, the first bombing killed one soldier, Mujalin Srikaew, in Mae Lan, another district in Pattani, according to officials. Authorities said 

suspected insurgents used a remotely detonated homemade bomb to attack the soldiers patrolling in the district, but that the other soldiers 

were not injured. 

Srisompob Jitpiromsri, director of the NGO Deep South Watch, blamed BRN for the attacks. 

“The attack could happen at any time in the region, depending on good timing. I believe the BRN still wants to mount attacks in order to show 

that they exist,” he told BenarNews. 

Despite this, Srisompob expected BRN to work with government negotiators to bring peace to the region. 

“In the next couple of years, I believe they will try to solve the issue by peaceful means,” he said. 

In the months since the BRN-declared ceasefire, at least 17 people including five insurgents were killed and 49 injured in incidents of violence, 

according to police and military reports compiled by BenarNews.) 

ท่ีมาขQอมูล ; https://www.benarnews.org/english/news/thai/two-bombings-07152020163529.html 

นอกจากน้ียังมีรายงานเหตุการณ.ลอบวางระเบิดโจมตีอส.ทพ.โดยสำนักข0าวเบอนามา 
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ท่ีมาขQอมูล : https://www.bernama.com/en/world/news.php?id=1860611 

https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1861204 

๕.๒ สำนักข0าวเบอนามารายงานเม่ือวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ว0า หน0วยงานความมม่ันคงชายแดนมาเลเซียช่ือ General Operation Force รายงานผลการปฏิบัติงานช0วงหก

เดือนแรกของป� ๒๕๖๓ ตามแนวชายแดนดQานรัฐกลันตัน สามารถจับกุมการลักลอบขนส่ินคQาหนีภาษีและส่ิงผิดกฏหมายไดQเพ่ิมข้ึน ๓ เท0าตัว โดยสินคQาท่ีจับกุมไดQมีมูลค0า

รวม ๑๐.๒๘ ลQานริงกิต สูงกว0าช0วงเดียวกันของป�ท่ีแลQวประมาณ ๓ เท0าตัว 

สินคQาท่ีจับกุมไดQมีท้ังสินคQาท่ีลักลอบนำเขQามาเลเซียไดQแกQบุหร่ี และสินคQาท่ีลักลอบขนขQามเขาไประเทศไทยคือสินคQาอุปโภคบริโภค เช0น น้ำมันพืช และใบกระท0อม จับกุม

ผูQตQองหาไดQ ๙๕ คน รถยนต. ๕๕ คัน 

(The General Operations Force (PGA) Southeast Brigade has seized various smuggled goods worth RM10.28 million during the period between 

January and June this year on the Malaysia-Thailand border in Kelantan, a figure that saw a threefold increase over the same period last year. 

Southeast Brigade Commander SAC Hasan Basri Ahmad Safar said the seizure of more than RM10 million was made in 296 cases related to 

smuggling activities, while last year goods worth RM3.16 million were seized, involving 189 cases during the same period. 

"Among those seized were ketum leaves, cigarettes, daily necessities, petrol and others that were attempted to be smuggled in and out of the 

Malaysia-Thailand border in the state through several illegal bases," he said. 

He said the arrests involved 95 men, 13 women and four children as well as 55 vehicles involved in smuggling activities at the country’s 

borders in the state.) 
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ท่ีมาขQอมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1861364 

 

๕.๓ สำนักข0าวเบอนามา รายงานเม่ือวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ว0า นายณรงค. ศศิธร เอกอัครราชฑูตไทยประจำกรุงกัวลาลัมเปอร. ไดQพบหารือกับมุขมนตรีรัฐเคดาห. ไดQใหQ

สัมภาษณ.ว0า ไทยและมาเลเซียไดQร0วมมือกันเป\นอย0างดีในการปรับปรุงสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและส่ิงอำนวจความสะดวกท่ีด0านพรมแดนสะเดา จ.สงขลา และบูกิตกายูฮิตัม 

โดยเฉพาะระบบถนนและระบบคอมพิวเตอร. เพ่ือใหQการตรวจปล0อยสินคQาเป\นไปอย0างรวดเร็ว ท้ังน้ีมาตรการความร0วมมือลำดับต0อไป ตQองมีการปรับปรุงระเบียบพืธีการ

ศุลกากรของท้ังสองประเทศใหQเป\นระบบเดียวกัน เพ่ือลดความซ้ำซQอน เช0นการตรวจปล0อยรถบรรทุกสินคQา หากมีการตรวจผ0านพิธีการศุลกากรจากด0านศุลกากรประเทศ

ไทยหรือมาเลเซียแลQว ก็ไม0จำเป\นตQองผ0านพิธีการศุลกากรของอีกประเทศหน่ึง 

 

("What we need is to provide good environment and we have to improve first and foremost the infrastructure connectivity to make sure that 

we have better road and linkages for our community to do businesses," he said. 

Narong earlier today paid a courtesy call on Kedah Menteri Besar Mohammad Sanusi Md Nor at Wisma Darul Aman here. 

Narong said Kedah has a world class Immigration, Customs, Quarantine and Security (ICQS) checkpoint at Bukit Kayu Hitam while Thailand also 

looked forward to have an ICQS of the same standard. 

"Our ICQS at Sadao is still in the process of installing machinery and computer and we hope to fully operate in a couple of months," he said. 

He stressed that the harmonisation of rules should also be implemented at the border to reduce time consumption during the immigration 

procedure. 
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"We have not started the discussion yet, but something like single clearance mechanism or single inspection (should be implemented), like 

when you have a commercial truck, once inspected at Sadao (Thailand) it goes all the way to Bukit Kayu Hitam or Penang. 

"Likewise, once you have checked in (the vehicle) at Bukit Kayu Hitam you go all the way as well; you don't have to go through too many 

inspections, but both countries need to agree on that first," he said. 

At present, Malaysia via Kedah, and Thailand are connected by two points namely Bukit Kayu Hitam and Durian Burung. 

The ambassador also expressed his concern that despite their close relationship, Kedah and Thailand rarely had the opportunity to share what 

both were working on, in terms of developing infrastructure, industrial zone, special border or economic zone at the border.) 

 ท่ีมาขQอมูล : https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1860146 

๕.๔ เวปไชต. benarnews.org รายงานเม่ือวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ว0า สมาชิกสภาผูQแทนราษฎร.และนักวิชาการบางคนต้ังขQอสังเกตเก่ียวกับงบประมาณรายจ0ายประจำป�ท่ี

เก่ียวกับการแกQไขปjญหาความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใตQ ว0า ควรมีการปรับเพ่ิมงบประมาณสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจชต.และการแกQไขปjญหาความ

ยากจน ขณะเดียวกันก็เสนอแนะใหQปรับลดงบข0าวกรองและการปรับทัศนคติประชาขนท่ีเห็นต0างจากรัฐ 

ท้ังน้ีงบประมาณรายจ0ายประจำป� ๒๕๖๔ ในหมวดการแกQไขปjญหาจังหวัดชายแดนภาคใตQมีการปรับลดติดต0อกันเป\นป�ท่ี ๓ แลQว 

พลเอกชายชาญ ชQางมงคล รัฐมนตรีช0วยว0าการกระทรวงกลาโหม แถลงต0อท่ีประชุมสภาผูแทนฯว0าการพิจารณาจัดทำงบประมาณจชต.อยู0บนสมมติฐานการลดลงของ

เหตุการณ.รุนแรงท่ีปรับลดลงจึงมีการปรับลดงบประมาณลงเช0นกัน โดยในระหว0างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงพฤษภาคม ๒๕๖๓ การก0อเหตุรุนแรงในพ้ืนท่ี จชต.มีจำนวน ๔๖ 

เหตุการณ. เทียบกับช0วงเวลาเดียวกันของป�ก0อนมีจำนวน ๑๔๑ เหตุการณ. หรือลดลงรQอยละ ๖๗ 
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นายรังสิมันต. โรม สส.ฝxายคQานพรรคกQาวไกล บอกกับเบนานิวส.ว0า งบสนุนกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุข จชต.เป\นงบกQอนท่ีเล็กท่ีสุดในงบท่ีเก่ียวกับจชต. ขณะท่ี

งบประมาณกQอนใหญ0ของกอ.รมน. ประมาณ ๑,๕๐๐ ลQานบาม เป\นงบประมาณข0างกรองและปรับทัศนคติดประชาชน 

ทางดQานอาจารย.ศรีสมภพ จิตต.ภิรมย.ศรี ไม0เห็นดQวยกับการปรับลดงบประมาณเช0นกัน และเสนอใหQเพ่ิมงบประมาณพัฒนาแกQไขปjญหาความยากจน และการศึกษา 

(Thailand is decreasing security spending in its southern border provinces for the third time since 2018, citing a drop in insurgency-related 

violence, and amid a broader reduction in the defense budget with funds slated for helping fight the COVID-19 pandemic. 

But critics said the government should spend more money on peace talks and reducing poverty, and less on intelligence and “attitude 

adjustment” programs in the violence-torn Deep South. 

For 2021, Prime Minister Prayuth Chan-o-cha has proposed slashing the $309 million “comprehensive solution for the Deep South budget” by 9 

percent, or $28.7 million. 

His proposal includes allocating U.S. $7.1 billion for the defense ministry in 2021, a cut of $320 million from last year, according to a paper 

published by the government’s budget bureau that outlines the proposed spending plan, with line items listed in the baht currency. 

During a recent parliament debate on the budget, a senior defense official justified the proposed cuts to security-related spending in the far 

south as being linked to relatively less bloodshed stemming from the insurgency. 

“The fiscal year 2021 budget is based on the achievement in reduction of violence,” Gen. Chaichan Changmongkol, the deputy defense 

minister, told parliamentarians earlier this month. “From October 2019 to May 2020, there were 46 incidents, while the previous same period 

logged 141 incidents, a decline of 67.37 percent.” 
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MP Rangsiman Rome, a member of the opposition Move Forward Party, expressed concern over proposed Deep South spending. 

“The budget aimed at improving the Deep South situation through peace talks is the smallest of the security-related portion,” Rangsiman told 

BenarNews, adding he feared that funds would be used to enhance security intelligence operations. 

About $50 million will be earmarked through the military’s Internal Security Operations Command (ISOC) to enhance intelligence management, 

improve public security, help compensate victims of attacks in the region, and “attitude adjustment,” the budget bureau paper showed. 

Attitude adjustment sessions refer to ISOC officials summoning dissidents and calling on them to stop their actions against the government. 

An analyst, meanwhile, warned that the budget reduction was premature, but agreed that funds earmarked for security operations should be 

spent on development projects in the troubled border region. 

“The problems are complex especially on the socio-economy side – poverty, education and other development,” Professor Srisompob 

Jitpiromsri, director of Deep South Watch, a think-tank based in the region, told BenarNews. 

“We need to look into longer-term efforts and not to cut the budget too early,” he said. “The security budget should be diverted to improve 

livelihoods instead.”) 

ท่ีมาขQอมูล ; https://www.benarnews.org/english/news/thai/security-spending-07132020143025.html 

 

 
 


