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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศ ในช>วงวันที่ ๒๐-๒๖ ก.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ๒๔๑ ข>าวจากที่ม ี ๒๐๐ 

ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๓-๑๙ ก.ค. ๖๒) ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกับ จชต. มขี>าวเชิงลบ ๕๗ ข>าวในสปัดาห+น้ี จากที่ม ี๔๖ ข>าวในสัปดาห+ที ่แล9ว (๑๓-๑๙ ก.ค. ๖๒)  

         ประเด็นข5าวเชิงลบ ได*แก5  

๑) เหตุร*ายรายวัน: ๑) เสียชีวิตแล9ว ๔ ราย-สาหสัอีก ๓! เหตุปะทะเดือดโจรใต9โจมตีฐาน 'ชคต.' เมืองป\ตตานี และ ๒) แฉระเบิดถังแก^ส ๒๐ กโิลฯ 

โจมตีป`คอพัทหารพรานทีบ่ันนังสตา 

๒) อาชญากรรมในพ้ืนท่ี: คนร9ายบุกยิงเจ9าของร9านซ>อมรถ ๔ นัดซ9อน ตร. มุ>งปมขัดแย9งส>วนตัว   

๓) ทุจริตคอรัปชั่น: เสาไฟโซลาร+เซลล+ชายแดนใต9ชำรุดเสียหายกว>า ๗๐% ละลายงบพันล9าน? 

๔) สิทธิมนุษยชน: ๑) องค+กรสิทธิฯ ร9องตรวจสอบทีเ่ปhนอิสระกรณีผู9ต9องสงสัยคดีมั่นคงสมองตาย หลังถูกคุมตัวค>ายทหาร, ๒) แถลง 'มารา ปาตานี' 

ประณามเหตุผู9ต9องขังหมดสติในค>ายทหาร ร9องต>างประเทศร>วมสร9างสันติภาพที่เปhนธรรม, ๓) ชาวบ9านโวยเจ9าหน9าที่ มั่นคงตรวจเกบ็ DNA โดยไม>เต็มใจขอนายกฯ 

ลบข9อมลูทิง้, ๔) นักศึกษาปาตานีร9องยูเอ็นตรวจสอบละเมิดสิทธิฯ ในพื้นที่ - ส.ส.ชายแดนใต9 ขอ รบ.ยกเลิกกฏหมายพเิศษ, ๕) รู9จกั "มารา ปาตานี" 

หลงัจี้นานาชาติแทรกแซงไทยแก9ป\ญหาชายแดนใต9 และ ๖) ซ9อมทรมาน : ชายมุสลิมทีห่มดสติระหว>างถูกคุมตัวที่ค>ายอิงคยุทธฯ ป\ตตานี อาการยังโคม>า 

ญาติเช่ือถูกทำร9ายร>างกาย  

๕) การบังคับใช*กฏหมาย: รัฐบาลใหม>ระวังคำสัง่พิเศษ บทเรียนจากกฎหมายพิเศษชายแดนใต9 

๖) การเมือง: จ>านิว-ไฟใต9-ไอโอ 

ประเด็นข5าวเชิงบวก ได*แก5  

๑) ยาเสพติด: บกุยึดทรพัย+ สจ.นราฯ เอเย>นต+ค9ายาข9ามชาติรายใหญ> มูลค>าร>วม ๕๐ ล9าน 

๒) การเยียวยา: 'ช>อง ๗' ส>งทัพนักแสดงดวลแข9งฟุตบอลดาราร>วมสร9างขวัญกำลังใจเยาวชนชายแดนใต9 

๓) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) 'ไดอาน>า'พลิกโฉมครั้งใหญ> ทำห9างไซซ+เล็ก-ขายออนไลน+, ๒) ปvาย'เบตง'ค9าขายร่ำรวย, ๓) 'โอฉ่ีหรือหนามดำ' 

ทุเรียนไทยไปโตนอกราคาแรงน>าจับตา, ๔) เครือข>ายยางฯ เช่ือมือผู9ว>าฯ กยท.คนใหม>, ๕) 'จะนะ'เมืองต9นแบบอุตสาหกรรมก9าวหน9าแห>งอนาคต, ๖) 'ยะลา'สร9างชาว 
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สวนคุณภาพ เพิ่มผลผลิต และ ราคา'ทเุรียน', ๗) นราจัดโครงการ ส>งเสรมิฝxกอาชีพ ยุวมัคคุเทศก+, ๘) ปชป.ผุดโมเดลยกระดับท>องเที่ยวชุมชนใต9, ๙) หนุน 

จว.ชายแดนใต9ปลูกไผ>แปรรูปส>งออกเกาหล,ี ๑๐) ธุรกิจห9าดาว ร>วมสร9างอาชีพให9พี่น9องมุสลิมใน ๓ จชต. เป`ด Five Star Salam สาขาที่ ๒ จ. ป\ตตานี และ ๑๑) 

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว>าการกระทรวงพาณิชย+ และคณะลงพื้นที่ชายแดนใต9 ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาฟ��นเศรษฐกจิชายแดนภาคใต9 

๔) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และ ทรัพยส̂ิน: ๑) ทหาร ๑ หมื่นดับไฟใต9, ๒) ความท9าทายรัฐบาลประยุทธ+ ๒ กับความไว9วางใจมวลชน 

ต>อทหารที่ชายแดนใต9, ๓) 'มทภ.๔' สั่งหาตัวคนร9าย จว.ใต9 หลงัโจมตีเจ9าหน9าที่ตาย ๔, ๔) มทภ.๔ สั่งสอบปมวูบในศูนย+ซักถาม, ๖) ทลายฐานพัก บนเขาตะเว รอยเลือด 

เพียบ! และ ๘) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส>วนหน9า แจงพร9อมให9ตรวจสอบข9อเทจ็จรงิ เหตุผู9ต9องสงสัยหมดสติ ขณะถูกควบคุม ตัว ยืนยันให9ความ 

เปhนธรรมกบัทุกฝ�าย 

         จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสือ่มวลชน ส>งผลให9ระดับการรบัรู9เชิงบวก ในสปัดาห+น้ี ลดลง จาก ๒.๒๓ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๑๓-๑๙ ก.ค. ๖๒)  

เปhน ๒.๒๒ ในสปัดาห+น้ี 

 ในส5วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต5างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๒๐–๒๖ ก.ค. ๖๒ ดังน้ี 

       เหตุการณ+คนร9ายซึง่คาดว>าเปhนสมาชิกกลุ>มผู9ก>อความไม>สงบในจงัหวัดชายแดนภาคใต9ก>อเหตุโจมตีจุดตรวจร>วมชุดคุ9มครองหมู>บ9าน บ9านปะกาฮะรงั อ.เมอืง จ.ว.ป.น.

ในค่ำวันที่ ๒๓ ก.ค. เปhนเหตุให9ทหารเสียชีวิต ๑ คน อาสาสมัคร ๒ คน และ ประชาชนอีก ๑ คน เปhนประเด็นเกี่ยวกับจงัหวัดชายแดนภาคใต9ที่สำนักข>าวต>างประเทศ และ 

สื่อมาเลเซียรายงานมากที่สุด และ รายงานข>าวของสำนักข>าว Reuters และ AFP รายงานตรงกันว>า การโจมตีที่บ9านปะกาฮะรงัน>าจะเปhนการตอบโต9แก9แค9นกรณีนายอบั

ดุลเลาะ อีซอมูซอ ผู9ต9องสงสัยคดีความมั่นคงเกิดอาการสมองบวมภายหลังถูกควบคุมตัวที่ศูนย+ซกัถามค>ายอิงคยุทธบริหารประมาณ ๑ วัน ซีง่แพทย+วินิจฉัยว>า เกิดจาก

ภาวะขาดอ็อกซิเจนเปhนเวลานาน  สื่อต>างประเทศยังมีการรายงานความเห็นของสุนัย ผาสุข ที่ปรึกษา Human Right Watch และ จดหมายเป`ดผนึกของอาบู ฮาฟ`ซ อลั

ฮากิม โฆษกกลุ>มมาราปาตานี เรียกร9องให9ประชาคมโลกย่ืนมือเข9ามาแก9ป\ญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต9 ซึ่งฮาฟ`ซ อ9างว>า ต9องแก9ป\ญหาโดยใข9การเมืองนำการทหาร

เน่ืองจากรากฐานของป\ญหาเปhนประเด็นทางการเมือง พร9อมทั้งอ9างว>า ป\ญหาใน จชต. ไม>ใช>ป\ญหาภายในประเทศไทยแต>เปhนป\ญหาร>วมของภูมิภาคอาเซียน  

       ก>อนหน9าน้ีไม>กี่วันโฆษกกลุ>มมาราปาตานี ได9ให9สัมภาษณ+ benarnews.org กล>าวหารัฐบาลไทยว>าไม>จรงิใจกบักระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. และ เปhนการ

พูดคุยที่ขาดหลักประกันว>าจะนำไปสู>ข9อตกลงใดๆ ทัง้สิ้น ทัง้น้ีกลุ>มมาราปาตานีแถลงยุติการพูดคุยสันติสุขกับคณะพูดคุยฝ�ายรัฐไทยที่ม ีพล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต+ ต้ังแต>

วันที่ ๓ ก.พ.๖๒  
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      สือ่มาเลเซียรายงานอ9างคำให9สัมภาษณ+ของตำรวจปราบปรามการค9ามนุษย+ของไทยว>า สถานการณ+การค9ามนุษย+ในป� ๖๒ รุนแรงมากข้ึน สถิติการจับกมุ และ 

ช>วยเหลือเหย่ือขบวนการค9ามนุษย+มจีำนวนเพิ่มข้ึนเทียบกับป� ๖๑ ทั้งน้ีเหย่ือค9ามนุษย+เกอืบทัง้หมดเปhนชาวเมียนมาร+มีเปvาหมายเดินทางไปลักลอบทำงานในมาเลเซียซึ่งมี

ความต9องการแรงงานราคาถูกเปhนจำนวนมาก และ การปราบปรามจบักุมอย>างเข9มงวดทำให9เกิดความกังวลว>า ขบวนการค9ามนุษย+อาจเปลี่ยนไปใช9เส9นทางทางทะเล

ลักลอบเข9ามาเลเซีย 
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๒. ผลการวิเคราะห̂สารสนเทศด*านการประชาสมัพันธ^ ประจำวันท่ี ๒๐–๒๖ ก.ค. ๖๒ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข5าวเชิงบวก และประเด็นข5าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๒๐-๒๖ ก.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก (เส9นทึบสีเขียว) ๒๔๑ ข>าวจากที่ม ี๒๐๐ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๓-๑๙ ก.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9ม ความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกบั จชต. (เส9นทบึสีแดง) มขี>าวเชิงลบ ๕๗ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีม่ี ๔๖ ข>าวในสัปดาห+ที ่แล9ว (๑๓-

๑๙ ก.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่
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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/ปi จำนวนข5าวเชิงบวก (1) จำนวนข5าวเชิงลบ (2) ค5าสัดส5วน (3)=(1)/(2) 

2019-07-13 27 9 3 

2019-07-14 33 1 33 

2019-07-15 28 6 4.67 

2019-07-16 35 7 5 

2019-07-17 29 6 4.83 

2019-07-18 25 16 1.56 

2019-07-19 23 1 23 

 28.57 6.57 4.35 

2019-07-20 29 5 5.8 

2019-07-21 30 4 7.5 

2019-07-22 36 12 3 

2019-07-23 30 12 2.5 

2019-07-24 50 12 4.17 

2019-07-25 35 7 5 

2019-07-26 31 5 6.2 

 34.43 8.14 4.23 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ5งเล็ง ในช5วงวันท่ี ๒๐–๒๖ ก.ค. ๖๒ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ไม>มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข ทั้งในสัปดาห+น้ี และ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๓-๑๙ ก.ค. ๖๒) สำหรบัในมติิของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ 

ต่ำค>อนข9างคงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกบั จชต. ไม>มขี>าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยเพือ่สันติสุข ทั้งในสปัดาห+น้ี และ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๓-๑๙ ก.ค. ๖๒) 

สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ 
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๒๐-๒๖ ก.ค. ๖๒ มขี>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๑๒ ข>าว จากที่ม ี๒๙ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๓-๑๙ ก.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง 

ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) เสียชีวิตแล9ว ๔ ราย-สาหัสอีก ๓! เหตุปะทะเดือดโจรใต9โจมตีฐาน 'ชคต.' เมืองป\ตตานี และ ๒) แฉระเบิดถังแก^ส ๒๐ กิโลฯ 

โจมตีป`คอพัทหารพรานทีบ่ันนังสตา 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๒๐-๒๖ ก.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการเมอืงเกี่ยวกับ จชต. ๕ ข>าว จากที่ม ี ๙ ข>าวในสัปดาห+ทีแ่ล9ว (๑๓-๑๙ ก.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มเีชิงลบ ๕ ข>าวจากที่ไม>มีข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๓-๑๙ ก.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ภาพข>าวเชิงบวก 

ได9แก> ๑) ประชุมสภา: นายกฯ แจงนโยบายภาคใต9 ยืนยันผู9ต9องสงสัยคดีความมั่นคงไม>ได9ถูกซ9อมในค>ายทหาร, ๒) 'นัจมุดดีน' ถอนตัวโฆษกประชาชาติ และ ๓) 

ลงพื้นที่สางป\ญหาร9อน กลยุทธ+ใหม> รมต.ปvายแดง ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) ค>าจ9างข้ันต่ำ ๔๐๐ บาท ก็แค>สัญญาหน9าเลือกต้ัง, ๒) จ>านิว-ไฟใต9-ไอโอ, ๓) 

ความเปราะบางวิบากกรรมพลังงาน ในการเมืองประยุทธ+ ๒ และ ๔) 'จุดสลบ' นโยบายรัฐบาล ชำแหละแผล '๑๘ รมต.' 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย^สิน 

 
ในช>วงวันที่ ๒๐-๒๖ ก.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๕๕ ข>าว จากที่มี ๒๕ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๓-๑๙ ก.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ  เพิ่มข้ึน  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๑๖ ข>าว จากที่มี ๗ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๓-๑๙ ก.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9าง

คงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ทหาร ๑ หมื่นดับไฟใต9, ๒) ความท9าทายรัฐบาลประยุทธ+ ๒ กับความไว9วางใจมวลชนต>อทหารที่ชายแดนใต9, ๓) 'มทภ.๔' สั่งหาตัวคนร9าย 

จว.ใต9 หลังโจมตีเจ9าหน9าที่ตาย ๔, ๔) พบอีกเมียนมาป�าชายแดน ๕๗ คน, ๕) มทภ.๔ สั่งสอบปมวูบในศูนย+ซักถาม, ๖) ศปจร.ยึดรถขนน้ำมันเถ่ือน, ๗) ทลายฐานพัก 

บนเขาตะเว รอยเลอืดเพียบ! และ ๘) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส>วนหน9า แจงพร9อมให9ตรวจสอบข9อเท็จจรงิ เหตุผู9ต9องสงสัยหมดสติ ขณะถูกควบคุม 

ตัว ยืนยันให9ความเปhนธรรมกับทกุฝ�าย ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) 'ไฟใต9' โหมกระหน่ำ ใครจะดับลงได9!, ๒) ผู9ต9องสงสัยคดี ความมั่นคง หมดสติเข9ารักษาตัวห9อง ICU 

รพ.ป\ตตานี หลังถูกคุมตัวเข9าค>ายทหาร, ๓) 'วันนอร+'จี้แม>ทพัภาค ๔ แจงชาวบ9านถูกจับเข9าค>ายแล9วส>งตัวไปICU ลั่นจะเปhน อุปสรรคแก9ป\ญหาไฟใต9, ๔) ภรรยารุด 

แจ9งความ ไม>เช่ือสามสีมองบวมเองหลังถูกคุมตัวค>ายทหาร, ๕) ปากคำ "หมอ" ไขปม อับดุลเลาะ อีซอมซูอ สิ้นสติในค>ายทหาร, ๖) คอลัมน+: ทิ้งหมัดเข9ามมุ: ดับไฟใต9-

ยุบศูนย+ซักถาม และ ๗) เป`ดตำนาน"ศูนย+ซกัถาม"ชายแดนใต9 กับคำถามคาใจเรื่องเจ็บ-ตายปริศนา 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๒๐-๒๖ ก.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๖๙ ข>าว จากที่ม ี๔๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๓-๑๙ ก.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มขี>าวเชิงลบ ๒ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๓-๑๙ ก.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) 'ไดอาน>า'พลิกโฉมครั้งใหญ> ทำห9างไซซ+เล็ก-ขายออนไลน+, ๒) ปvาย'เบตง'ค9าขายร่ำรวย, ๓) 'โอฉ่ีหรือหนามดำ' 

ทุเรียนไทยไปโตนอกราคาแรงน>าจับตา, ๔) เครือข>ายยางฯ เช่ือมือผู9ว>าฯ กยท.คนใหม>, ๕) 'จะนะ'เมอืงต9นแบบอุตสาหกรรมก9าวหน9าแห>งอนาคต, ๖) 'ยะลา'สร9างชาว 

สวนคุณภาพ เพิ่มผลผลิต และ ราคา'ทเุรียน', ๗) นราจัดโครงการ ส>งเสริมฝxกอาชีพ ยุวมัคคุเทศก+, ๘) ปชป.ผุดโมเดลยกระดับท>องเที่ยวชุมชนใต9, ๙) หนุน 

จว.ชายแดนใต9ปลูกไผ>แปรรูปส>งออกเกาหล,ี ๑๐) ธุรกิจห9าดาว ร>วมสร9างอาชีพให9พี่น9องมุสลิมใน ๓ จชต. เป`ด Five Star Salam สาขาที่ ๒ จ. ป\ตตานี และ ๑๑) 

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว>าการกระทรวงพาณิชย+ และคณะลงพื้นที่ชายแดนใต9 ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาฟ��นเศรษฐกจิชายแดนภาคใต9 ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> 

๑) ภายใต9รัฐบาลเรอืเหล็กกับการหลุดพ9นและแช>แข็งที่ยาวนาน และ ๒) ชาวสะเดาร9องเขตศก.พเิศษทับที่ทำกิน 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันที่ ๒๐-๒๖ ก.ค. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๑๓ ข>าว จากที่ม ี๒๐ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๓-๑๙ ก.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม>มขี>าวเชิงลบทัง้ในสปัดาห+น้ี และในสัปดาห+ที่แล9ว  ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที่ 

ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) สงขลา-กวาดล9างใหญ>, ๒) คอลมัน+: ยุทธจักรแปดแฉก, ๓) บกุยึกทรัพย+ส.จ.นราธิวาสตัวเบิม้ขบวนการค9ายาเสพติด และ ๔) บุกยึดทรัพย+ 

สจ.นราฯ เอเย>นต+ค9ายาข9ามชาติรายใหญ> มลูค>าร>วม 50 ล9าน ไม>มีข>าวเชิงลบ ในสปัดาห+น้ี 
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

            ในช>วงวันที่ ๒๐–๒๖ ก.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสทิธิมนุษยชน ได9แก> ๑) องค+กรสทิธิฯ ร9องตรวจสอบทีเ่ปhนอสิระกรณีผู9ต9องสงสัยคดีมั่นคงสมองตาย 

หลงัถูกคุมตัวค>ายทหาร, ๒) แถลง 'มารา ปาตานี' ประณามเหตุผู9ต9องขังหมดสติในค>ายทหาร ร9องต>างประเทศร>วมสร9างสันติภาพทีเ่ปhนธรรม, ๓) ชาวบ9านโวยเจ9าหน9าที่ 

มั่นคงตรวจเก็บ DNA โดยไม>เต็มใจขอนายกฯ ลบข9อมูลทิ้ง, ๔) นักศึกษาปาตานีร9องยูเอ็นตรวจสอบละเมิดสิทธิฯ ในพืน้ที่ - ส.ส.ชายแดนใต9 ขอ รบ.ยกเลิกกฏหมายพิเศษ, 

๕) รู9จัก "มารา ปาตานี" หลังจี้นานาชาติแทรกแซงไทยแก9ป\ญหาชายแดนใต9 และ ๖) ซ9อมทรมาน : ชายมุสลิมที่หมดสติระหว>างถูกคุมตัวที่ค>ายองิคยุทธฯ ป\ตตานี 

อาการยังโคม>า ญาติเช่ือถูกทำร9ายร>างกาย  

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันที่ ๒๐–๒๖ ก.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารงุขวัญกําลงัพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปsญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๒๐–๒๖ ก.ค. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขป\ญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคบัใช*กฎหมาย 

             ในช>วงวันที่ ๒๐–๒๖ ก.ค. ๖๒ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบงัคับใช9กฎหมาย ได9แก> รัฐบาลใหม>ระวังคำสั่งพิเศษ บทเรียนจากกฎหมายพิเศษชายแดนใต9  
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๔. ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* 
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ประเด็นข5าวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ๑) เสียชีวิตแล9ว4ราย-สาหัสอกี3! เหตุปะทะเดือดโจรใต9โจมตีฐาน'ชคต.'เมืองป\ตตานี, ๒) ด>วนปะทะเดือด! 

คนร9ายลอบปาระเบิดโจมตีฐานตชด.บ9านกอแลปเ̀ละป\ตตานี, ๓) เป`ดคลปิโจรใต9โหดบุกถล>มฐานป\ตตานี ปะทะเดือด!ทำจนท.เสียชีวิต 4 ราย, ๔) ลอบกัด! 

คนร9ายวางบึ้มทหารพรานยะลา เจ็บ4นาย, ๕) แฉระเบิดถังแก^ส 20 กิโลฯโจมตีป`คอัพทหารพรานที่บันนังสตา, ๖) จมตีฐาน ชคต.ป\ตตานี จนท.ตาย-เจ็บหลายนาย 

จุดไฟเผาร>างซ้ำ!, ๗) ยอดตายพุ>ง 4 ศพ! เหตุคนร9ายโจมตีฐาน ชคต.ป\ตตานี, ๘) ใต9ป�วนอีก ลอบบึม้ทหารพรานบันนังสตา เจ็บ 4 นาย, ๙) คนร9ายระเบิดโจมตีฐานป\ตตานี 

คาดแก9แค9นแทน'อับดุลเลาะ', ๑๐) ภาพข>าว: ไฟใต9ระอุ, ๑๑) ภาพข>าว: วางบึ้ม, ๑๒) โจรใต9ป�วนกดบึ้มทหารพรานเจบ็4  และ  ๑๓) 

โจรใต9บุกถล>มฐานจนท.ปะทะพลีชีพ4เจ็บ2  

๒. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) คนร9ายบุกยิงเจ9าของร9านซ>อมรถ4นัดซ9อน ตร.มุ>งปมขัดแย9งส>วนตัว, ๒) โจรใจบาปย>องงัดตู9บริจาคมัสยิดจาเราะปาไต 

เผยก>อนหน9าน้ีกเ็คยโดนงัดมาแล9ว  และ  ๓) คอลัมน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: โจรใจบาปงัดตู9บรจิาค  

๓. ทุจริตคอร̂รัปชั่น เสาไฟโซลาร+เซลล+ชายแดนใต9ชำรุดเสยีหายกว>า 70% ละลายงบพันล9าน?  

๔. สิทธมินุษยชน ๑) องค+กรสิทธิฯ ร9องตรวจสอบที่เปhนอสิระกรณีผู9ต9องสงสัยคดีมั่นคงสมองตาย หลังถูกคุมตัวค>ายทหาร, ๒) 

'แอมเนสต้ี'มาแล9ว!จี้กสม.สอบทหารทรมานประชาชนอย>างโหดร9ายในค>ายอิงคยุทธบรหิารหรือไม>, ๓) แถลง 'มารา ปาตานี' ประณามเหตุผู9ต9องขังหมดสติในค>ายทหาร 

ร9องต>างปท.ร>วมสร9างสันติภาพทีเ่ปhนธรรม, ๔) ชาวบ9านโวยเจ9าหน9าทีม่ั่นคงตรวจเกบ็DNAโดยไม>เต็มใจขอนายกฯลบข9อมูลทิง้, ๕) 

นักศึกษาปาตานีร9องยูเอ็นตรวจสอบละเมิดสทิธิฯในพื้นที่ - ส.ส.ชายแดนใต9 ขอ รบ.ยกเลิกกฏหมายพิเศษ, ๖) สื่อมาเลย+ตีข>าวผู9ต9องสงสัยก>อความไม>สงบภาคใต9 

บาดเจบ็ขณะถูกคุมตัวในค>ายทหาร, ๗) ต้ังกก.คนนอกคดีช็อกในค>าย, ๘) รู9จกั "มารา ปาตานี" หลังจี้นานาชาติแทรกแซงไทยแก9ป\ญหาชายแดนใต9, ๙) ซ9อมทรมาน : 

ชายมุสลิมที่หมดสติระหว>างถูกคุมตัวที่ค>ายอิงคยุทธฯ ป\ตตานี อาการยังโคม>า ญาติเช่ือถูกทำร9ายร>างกาย, ๑๐) มารา ปาตานี ร9องประชาคมโลกเข9าร>วมแก9ป\ญหาใต9 

ล>าสุดชุดคุ9มครองตำบลถูกถล>ม เสียชีวิต 4  และ  ๑๑) คอลมัน+: คนตามข>าว: เพชรดาว โต̂ะมีนา ผนึกส.ส.3จว.ใต9-จี้เลกิกม.พิเศษ  

๕. การบังคับใช*กฏหมาย รัฐบาลใหม>ระวังคำสั่งพเิศษ บทเรียนจากกฎหมายพเิศษชายแดนใต9  

๖. การเมือง ๑) คอลมัน+: ฝ\¥งขวาเจ9าพระยา: ค>าจ9างข้ันต่ำ400บาท ก็แค>สัญญาหน9าเลือกต้ัง, ๒) จ>านิว-ไฟใต9-ไอโอ, ๓) คอลัมน+: เศรษฐศาสตร+เพื่อชีวิต: 

ความเปราะบางวิบากกรรมพลังงาน ในการเมืองประยุทธ+ 2, ๔) 'จุดสลบ'นโยบายรัฐบาล ชำแหละแผล'18 รมต.'  และ  ๕) 
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ภาคใตภายใตรัฐบาลเรอืเหล็กกับการหลุดพ9นและแช>แข็งที่ยาวนาน  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. กีฬา ๑) คอลมัน+: Daily SUDOKU PRO: บกุแดนใต9 เฟvนหาแชมป«ประจำภูมิภาค วันน้ี, ๒) กรมพละปลื้มสกูลเกมส+ทะลเุปvาทึง่'ว>ายน้ำ-ป\นจัก'ติงขนไก>ดร็อป, ๓) 

'กูปรี'สู9สุดใจ บกุชนะ'เกษตรศาสตร+', ๔) 'สมาคมเรือพายฯ' สานสัมพันธ+แดนใต9 จัดแข>งเรือยาวศึกสายน้ำสุดคึกคัก!  และ  ๕) คอลัมน+: โชว+กึ๋น: อับดุลบาซิม อาบู 

ใช9นโยบายพรรคพฒันาป\ตตานี,  

๒. ยาเสพติด ๑) ยึดทรพัย+50ล. 'สจ.ยา'ค9ายานรก, ๒) ภาพข>าว: ยึดทรัพย+ส.จ., ๓) ตามยึดทรัพย+ส.อบจ.นราฯเอี่ยวยา, ๔) คอลัมน+: ข>าวสดทั่วไทย: สงขลา-กวาดล9างใหญ>, 

๕) คอลัมน+: ยุทธจักรแปดแฉก, ๖) ยึดทรัพย+50ล.'สจ.'ดังค9ายา เอเย>นต+ใหญ>ส>งไอซ+ออกนอก, ๗) บุกยึกทรัพย+ส.จ.นราธิวาสตัวเบิ้มขบวนการค9ายาเสพติด  และ  ๘) 

บุกยึดทรัพย+ สจ.นราฯ เอเย>นต+ค9ายาข9ามชาติรายใหญ> มลูค>าร>วม 50 ล9าน,  

๓. การเยียวยา ๑) 'ช>อง 7' ส>งทัพนักแสดงดวลแข9งฟุตบอลดาราร>วมสร9างขวัญกำลังใจเยาวชนชายแดนใต9, ๒) 'ช>อง 7' 

ส>งทพันักแสดงดวลแข9งฟุตบอลดาราร>วมสร9างขวัญกำลงัใจเยาวชนชายแดนใต9, ๓) ภาพข>าว: เยียวยา, ๔) แนะรมว.ศธ.สานต>อสวัสดิภาพครู, ๕) ภาพข>าว: สร9างขวัญ, ๖) 

ภาพข>าว: สร9างขวัญ, ๗) ร.10พระราชทานตะกร9าสิ่งของมอบแก>ญาติ สมาชิกตรี อับดุลเลาะ แวดอเลาะ, ๘) 'ในหลวง-

พระราชินี'พระราชทานตะกร9าสิ่งของแก>ญาติ'จ>าสบิเอก ชูชวัท มาศศรี', ๙) ช>อง 7HD ร>วมสร9างขวัญกำลังใจเยาวชนชายแดนใต9 ส>งทัพนักแสดงดวลแข9งสนุกฟุตบอลดารา, 

๑๐) ร.10พระราชทานดินฝ\งศพ'สมาชิกตรี อับดุลเลาะ แวดอเลาะ', ๑๑) ช>อง 7HD ร>วมสร9างขวัญกำลังใจเยาวชนชายแดนใต9 ส>งทัพนักแสดงดวลแข9งสนุกฟุตบอลดารา 

พร9อมเติมความสุขด9วยมินิคอนเสริ+ต  และ  ๑๒) แม>ทัพภาคที่ 4 ร>วมเคารพศพ สดุดีเจ9าหน9าที่ชุดคุ9มครองตำบล วีรบุรุษผู9กล9าปกปvองประชาชน,  

๔. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันท̂ ๑) พาเกษตรกรดูงาน 'ป\กกิง่ เอ็กซ+โป 2019'๒) คอลัมน+: ไลฟ«สไตล+ไอที: ชาลี ครีเอเตอร+ นักสร9างวิดีโอสุดฮาบนแอพ Tik 

Tok, ๓) 'นานา'ไม>ฟ\นธง'วุ9นเส9น' เลิก'ณัย' แล9ว ต่ืนเต9น'เจนสุดา-เจน่ี-แอน' กำลงัต้ังท9อง, ๔) คอลัมน+: ไลฟ«สไตล+ไอท:ี ชาลี ครีเอเตอร+ นักสร9างวิดีโอสุดฮาบนแอพ Tik Tok, 

๕) ทูลกระหม>อมหญิงอบุลรัตนราชกญัญา สริิวัฒนาพรรณวดี, ๖) ผู9เข9าร>วมกิจกรรมโครงการ ธรรมะสอนใจ เดินสายถวายบุญ ไหว9พระ 9 วัด เข9ารับฟ\งการบรรยายพิเศษ 

"สร9างคนดีด9วยประวัติศาสตร+ สร9างชาติด9วยอุดมการณ+", ๗) กองทัพบก ร>วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 สน. และจงัหวัดนราธิวาส จัดแข>งขันฟุตบอลศิลป`นดารา สร9างขวัญ 

กำลังใจให9เยาวชนชายแดนใต9.  และ  ๘) กองทัพบก ร>วมกบั กอ.รมน.ภาค 4 สน. นำทัพดาราช>อง 7 ลงพื้นทีเ่สริมสร9างขวัญกำลงัใจให9ชาวนราธิวาส,  
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๕. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลัมน+: องค+ความรู9ภาษา-วัฒนธรรม: เปอรานากัน, ๒) ภาพข>าว: เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร: เวียนเทียน, ๓) คอลัมน+: 

สมุนไพรเพื่อสุขภาพ: บุนนาค นากบุด และบุนนาคน้ำ, ๔) คุยเรื่อง (ชัง) ชาติ เมื่อประวัติศาสตร+วนลปู กับ ฐนพงศ+ ลือขจรชัย 'สยามไม>เคยเสียดินแดนมลายู?', ๕) 

คอลัมน+: มุมบรกิาร: การส>งเสรมิกจิการฮจัย+... ภารกิจสำคัญของกรมการปกครอง, ๖) คอลัมน+: ท9องถ่ินพูด: อุษณีย+ ธุวโชติ วัฒนธรรม จ.นราธิวาส 

เป`ดขอรบัเงินอุดหนุนป�2563, ๗) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย: กรมการปกครอง เตรียมความพร9อมในการอำนวยความสะดวก 

ให9แก>ผู9เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย+ประจำป� พ.ศ. 2512, ๘) ภาพข>าว: ไอแบงก+ร>วมพิธีอำนวยพรส>งผู9เดินทางไปแสวงบุญฮัจย+ เที่ยวแรก ป� 62 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ, ๙) 

คอลัมน+: ท>องเที่ยวโลกกะธรรม: เย่ียมพระพบปะโยม 'พุทธานุภาพเยียวยาใจ' ก>อนกำลงัใจจะเหือดแห9ง, ๑๐) 

สนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ9าอยู>หัวทรงสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมชนกนาถ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติปูชนียบุคคล-เยาวชน-

ผู9ใช9ภาษาไทยดีเด>น-เพชรในเพลง, ๑๑) กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดกิจกรรมโครงการ ธรรมะสอนใจ เดินสายถวายบุญ ไหว9พระ 9 วัด, ๑๒) โครงการ ธรรมะสอนใจ 

เดินสายถวายบุญ ไหว9พระ 9 วัด ล>องเรือชมความอุดมสมบรูณ+และความหลากหลายทางชีวภาพในวงจรธรรมชาติ  และ  ๑๓) รอง ผบ.ร.152 

เปhนประธานกจิกรรมไหว9พระสวดมนต+ เน่ืองในวันพระ,  

๖. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) 'ไดอาน>า'พลิกโฉมครัง้ใหญ> ทำห9างไซซ+เล็ก-ขายออนไลน+, ๒) สศก.- กยท.ลงพื้นที่เคาะปริมาณ-ต9นทุนการผลิตยางฯ, ๓) 

'โอฉ่ีหรอืหนามดำ'ทุเรียนไทยไปโตนอกราคาแรงน>าจับตา, ๔) ปvาย'เบตง'ค9าขายร่ำรวย, ๕) ภาพข>าว: ทะเบียนสวย, ๖) ภาพข>าว: ทะเบียนสวย, ๗) 

ผลผลิตผลไม9ใต9พุ>ง34% ดึง'สนามบิน'ช>วยระบาย, ๘) คอลมัน+: ถอดรหัสอาชีพ: เป`ดร9านแฟรนไชส+ชายแดนใต9, ๙) คอลมัน+: ช>องทางทำกิน: 'ลูกหยีกวน' 

แปรรปูของฝากขายดีเว>อร+, ๑๐) คอลัมน+: เดลินิวส+วาไรต้ี: ปลูกพืชร>วมเพือ่อยู>รอด ความมั่นคงใน 'สวนยาง', ๑๑) คอลมัน+: เดลินิวส+วาไรต้ี: ปลูกพืชร>วมเพื่ออยู>รอด 

ความมั่นคงใน 'สวนยาง', ๑๒) 'โอฉ่ีหรอืหนามดำ'ทุเรียนไทยไปโตนอกราคาแรงน>าจบัตา, ๑๓) 'ดีปvา'ว่ิงวุ>นหาเงิน, ๑๔) คอลัมน+: เรียงคนมาเปhนข>าว, ๑๕) คอลัมน+: 

ประเทศไทยใจเดียว: ด๊ีดีที่ซีโป, ๑๖) คอลัมน+: นอกลู>ในทาง: ชีวิตติด'แอพ', ๑๗) คอลัมน+: เรยีงคนมาเปhนข>าว: เป`ดร9าน, ๑๘) คอลมัน+: เรียงคนมาเปhนข>าว: เป`ดร9าน, ๑๙) 

AIS จบัมือ ม.สงขลานครินทร+ ทดสอบ 5G ครั้งแรกในภาคใต9, ๒๐) จัดสรรคลื่น 700 MHz นับหน่ึงโรดแมป 5G, ๒๑) คอลัมน+: บันทึกสงัคม, ๒๒) สศก.- กยท. 

ระดมพลลงพื้นทีป่ลกูยางทั่วประเทศ เคาะปริมาณ-ต9นทุนการผลิตยางพาราไทย, ๒๓) คอลัมน+: ข>าวสั้น: เครือข>ายยางฯ เช่ือมือผู9ว>าฯ กยท.คนใหม>, ๒๔) 

เอาแน>!หั่นค>า'รถไฟฟvา'อุตตมลุยลดภาษีบุคคล, ๒๕) 'จะนะ'เมืองต9นแบบอุตสาหกรรมก9าวหน9าแห>งอนาคต, ๒๖) 'จรุินทร+' ลุยฟ��นเศรษฐกจิชายแดนภาคใต9, ๒๗) 

เร>งแก9ศก.5จงัหวัดใต9, ๒๘) ห9ามพลาด!! 17-18 ส.ค. น้ีร>วมประมูลเลขสวยเบตง, ๒๙) กยท.จับมอืสภาอุตฯดันสวนยาง สู>มาตรฐานPEFCนำร>อง7จว.ใต9, ๓๐) 
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'ลาบานูน'ต่ืนเต9นฝากรายการน9องใหม>'ป\กษ+ใต9บ9านเรา', ๓๑) 'ยะลา'สร9างชาวสวนคุณภาพ เพิ่มผลผลิตและราคา'ทเุรียน', ๓๒) ซุบซิบกทม. : 25 กรกฎาคม 2562, ๓๓) 

'จุรินทร+'ควง 2 รมต.ปชป.ลงใต9 ลุยฟ��นเศรษฐกจิ, ๓๔) 'จุรินทร+'หนีบ2 รมต.ประชาธิป\ตย+ โชว+แผนพัฒนา ลุยฟ��นศก.ชายแดนใต9, ๓๕) 

จร.ล>องใต9ให9ความรู9ผู9ประกอบการรายย>อยรุกตลาดเอฟทีเอ, ๓๖) แวดวงนักปกครอง : 20 กรกฎาคม 2562, ๓๗) นราจัดโครงการ ส>งเสรมิฝxกอาชีพ ยุวมัคคุเทศก+, ๓๘) 

'ซูซกูิ' ประกาศรายช่ือผู9จำหน>ายยอดเย่ียมประจำป�, ๓๙) ขนส>งฯ เป`ดประมลูหมายเลขทะเบียนรถสวย 'เบตง', ๔๐) ปชป.ผุดโมเดลยกระดับท>องเที่ยวชุมชนใต9, ๔๑) 

ทีมศก.ทันสมัยปชป.จ>อลุยแก9ป\ญหาเศรษฐกิจฐานราก5จังหวัดชายแดนใต9, ๔๒) ประยุทธ+ฟ`ตทำการบ9าน 12เรื่องเร>งด>วน แถลงนโยบายต>อรัฐสภา 

เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชน, ๔๓) หนุนจว.ชายแดนใต9ปลูกไผ>แปรรูปส>งออกเกาหลี, ๔๔) ธุรกจิห9าดาว ร>วมสร9างอาชีพให9พี่น9องมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนใต9 เป`ด Five 

Star Salam สาขาที่ 2 จ. ป\ตตานี, ๔๕) เอม็ บี เค เซ็นเตอร+ จับมอื จังหวัดยะลา จัดทัพผลไม9และสินค9าเกษตร ช9อปจุใจในงาน 'Fruit & Product YALA Festival', ๔๖) 

PTT ซ>อมแหล>งเจดีเอเสรจ็แล9ว พร9อมส>งก^าซปvอน 'โรงไฟฟvาจะนะ', ๔๗) คอลมัน+: ที่น่ี กม.4.5: เป`ดสาขาที่ 2, ๔๘) 'จะนะ'ต9นแบบอุตสาหกรรม 

สู>เมอืงก9าวหน9าแห>งอนาคต, ๔๙) กรมการขนส>งทางบก เชิญชวน!!! ประมลูหมายเลขทะเบียนรถสวย หมวดอักษร 'กค' เบตง, ๕๐) เป`ดโลกทัศน+เกษตรกรไทยในต>างแดน 

สู>งานมหกรรมพืชสวน'ป\กกิ่ง เอก็ซ+โป 2019', ๕๑) 'จรุินทร+'หอบ 2 รมต.ปชป.ฟ��นศก.5 จังหวัดชายแดนภาคใต9 เ, ๕๒) ธุรกิจห9าดาว ร>วมสร9างอาชีพให9พี่น9องมสุลมิใน 3 

จังหวัดชายแดนใต9 เป`ด Five Star Salam สาขาที่ 2 จ.ป\ตตานี, ๕๓) สศก.- กยท. จัดทัพลงพื้นที่ปลูกยางทั่วประเทศ เคาะปริมาณ-ต9นทุนการผลิตยางพาราไทย, ๕๔) 

โมเดลEECป\�นเขตศก.ใต96แสนล. 'ประชัย'คัมแบ็กฟ��น'นิคมจะนะ', ๕๕) ก.ท>องเที่ยวฯช้ีแนวโน9มนักท>องเที่ยวดีข้ึน, ๕๖) รองนายกรัฐมนตรี 

และรัฐมนตรีว>าการกระทรวงพาณิชย+ และคณะลงพื้นที่ชายแดนใต9 ประชุมหารอืแนวทางการพัฒนาฟ��นเศรษฐกิจชายแดนภาคใต9  และ  ๕๗) รองนายกรัฐมนตรี 

และรัฐมนตรีว>าการกระทรวงพาณิชย+ และคณะลงพื้นที่ชายแดนใต9 ประชุมหารอืแนวทางการพัฒนาฟ��นเศรษฐกิจชายแดนภาคใต9,  

๗. การบำรุงขวัญกำลงัพล ๑) พระราชทานดอกไม9เย่ียม'อส.ป\ตตานี', ๒) พระราชทานดอกไม9เย่ียม'อส.ป\ตตานี', ๓) 'ในหลวง-

พระราชินี'พระราชทานดอกไม9และตะกร9าสิง่ของแก>กำลังพล, ๔) 'ในหลวง-พระราชินี'พระราชทานดอกไม9ตะกร9าสิ่งของแก>กำลงัพลบาดเจ็บ, ๕) 

ร.10พระราชทานดอกไม9ของเย่ียมเจ9าหน9าทีบ่าดเจ็บเหตุลอบบึ้มจุดตรวจป\ตตานี, ๖) ทีป่รึกษา ผอ.ศสว.กอ.รมน.ภาค 4 สน. เย่ียมผู9ได9รับบาดเจบ็ จากเหตุการณ+ความไม>

สงบในพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต9, ๗) แม>ทัพภาคที่ 4 รุดเย่ียมผู9บาดเจบ็จากเหตุคนร9ายโจมตีชุดคุ9มครองตำบลปากาฮารัง ย้ำดูแลสทิธิกำลงัพลเต็มที่, ๘) มทภ.4 

เปhนประธานในพิธีบวงสรวงเสาธง ณ สนามหน9ากองบญัชาการกองทัพภาคที่ 4 ค>ายวชิราวุธ  และ  ๙) มทภ.4 

เดินทางเข9าเย่ียมผู9ได9รับบาดเจ็บจากเหตุการณ+ความไม>สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต9,  
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๘. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) คอลมัน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: วอนช>วยม>ายสาวลูกพิการ, ๒) อปท.นราธิวาสปvองกันโรคไข9เลือดออก 

จับมอืปชช.จัดบิ๊กคลีนน่ิงเดย+กำจัดยุงลาย, ๓) เป`ดอุบัติเหตุถนนป�61ระยองยังแชมป«, ๔) ระวังถนน'ระยอง'แชมป«ตาย, ๕) ทรงสบืสานพระราชปณิธาน 

'ด9านการแพทย+สาธารณสุข' เพื่อความผาสกุแก>อาณาประชาราษฎร+, ๖) จ>อเอาผิดเรอืประมงจบัปลาโลมา, ๗) ทรงสืบสานพระราชปณิธาน 'ด9านการแพทย+สาธารณสุข' 

เพื่อความผาสุกแก>อาณาประชาราษฎร+, ๘) คอลัมน+: จับกระแสภูมิภาค: ปล>อยสัตว+น้ำเฉลมิพระเกียรติ, ๙) 'ท็อป'ยันไม>ส>งออกช9างไทย, ๑๐) 'ท็อป'ยันไม>ส>งออกช9างไทย, 

๑๑) คอลมัน+: จบักระแสภูมิภาค: ปล>อยสัตว+น้ำเฉลิมพระเกยีรติ, ๑๒) ระบาดไทย-เขมร-เวียดนาม มาลาเรียด้ือยา, ๑๓) สั่งเข9ม'มาลาเริย'ด้ือยาเปลี่ยนขนานรักษา2จว., 

๑๔) เปลี่ยนชนิดยาแล9วรักษาไข9มาลาเรียศรสีะเกษ-อุบลฯ, ๑๕) 'ลกูโลกสเีขียว' ครั้งที่ 19 'พลังเปลี่ยนโลก' รางวัลเกียรติยศแด>ผู9ทุ>มเทอนุรกัษ+สิ่งแวดล9อม, ๑๖) ภาพข>าว: 

บาสโลบ, ๑๗) 'จุรินทร+'เย่ียมให9กำลังใจคนไทยไร9สัญชาติชายแดนใต9, ๑๘) สสส.เป`ดตัว'มหาวิชชาลัยปริกเพื่อการพฒันาอย>างย่ังยืน'แห>งแรกของภาคใต9, ๑๙) 

กรมประมงรุก!อบรมเกษตรกรทั่วปท. ผลิตอาหารปลอดภัย-รักษ+สิง่แวดล9อม, ๒๐) เป`ดอุบัติเหตุถนนป�61'ระยอง'ยังแชมป«, ๒๑) ศอ.บต.รุกหนัก 

พร9อมยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต9, ๒๒) 'จุรินทร+'เย่ียมให9กำลงัใจคนไทยไร9สัญชาติ ตรวจดีเอ็นเอพิสจูน+สทิธิรับบัตรประชาชน, ๒๓) 

ข>าวภูมิภาค : 20 กรกฎาคม 2562, ๒๔) 'เอไอเอส-มอ.'ทดสอบ 5G ครั้งแรกในภาคใต9, ๒๕) เอไอเอส นำร>องเป`ดศูนย+เรียนรู9เทคโนโลยีเกษตรฟาร+มสุข ที่ฟาร+มไพรวัลย+ 

จ.สงขลา มุ>งสร9างแพลตฟอร+ม iFarm ผสานเทคโนโลยีและภูมิป\ญญาท9องถ่ิน ป\�น Smart Farmer ด9วยแนวคิด 'สอน-เสริม-สร9าง', ๒๖) ภาพข>าว: SCN 

มอบเครื่องมือแพทย+ให9โรงพยาบาลเบตง ช>วยเหลือพี่น9องชายแดนใต9, ๒๗) เป`ดแนวคิด สมาร+ท ซิต้ีแบบย่ังยืน ผ>าน'แคมป\ส โมเดล', ๒๘) ภาพข>าว: สังคมธุรกิจทันหุ9น: 

ส>งมอบ, ๒๙) สคร.12 สงขลา เตือนหน9าฝนระวังป�วยโรคไข9หวัดใหญ> ยึดหลัก 'ป`ด ล9าง เลี่ยง หยุด' ปvองกันได9, ๓๐) นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ลงพื้นที่ 

พบปะเย่ียมเยียนประชาชนและเจ9าหน9าที่ผู9ปฏิบัติหน9าที่ในพืน้ที่จังหวัดยะลา, ๓๑) องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ9าอยู>หัว 

มอบแก>ประชาชนและเจ9าหน9าทีผู่9ปฏิบัติหน9าที่ในพื้นทีจ่ังหวัดป\ตตานี, ๓๒) พลังสามัคคี "เราทำความดีด9วยหัวใจ ปลุกจติสำนึก ช>วยกันอนุรักษ+ ร>วมกันรักษา 

สายน้ำแห>งคลองนาโอ>, ๓๓) รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว>าการกระทรวงพาณิชย+ เย่ียมให9กำลังใจคนไทยไร9สัญชาติ ตรวจDNA 

พิสจูน+สิทธิรับบัตรประชาชนในพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต9  และ  ๓๔) จิตอาสาเราทำความดีด9วยหัวใจ ร>วมปลูกป�า สร9างฝายชะลอน้ำ ณ วนอุทยานควนเขาวัง ต.ฉลุง 

อ.หาดใหญ> จ.สงขลา,  

๙. การช5วยเหลือประชาชน ๑) ภาพข>าว: ลอยแพ, ๒) ดีเดย+1ส.ค.ผนึกกำลงัทุกเหล>าทัพทำฝนหลวงทั่วประเทศ, ๓) น้ำพระทัย ในหลวง 

ด9านสาธารณสุขเพือ่ประโยชน+สุขแห>งอาณาราษฎร  และ  ๔) ฉก.สงขลา มอบบ9านเฉลมิพระเกียรติฯ แก>ราษฎรผู9ยากไร9,  
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๑๐. การศึกษา ๑) ภาพข>าว: งานวันครูมาเลย+, ๒) ใต9สุดแดนสยาม'ยะลามาราธอน' เป`ดเมอืงสร9างความทรงจำใหม> หนุนต้ังกองทุนพัฒนาการศึกษาเด็ก, ๓) 

ใต9สุดแดนสยาม'ยะลามาราธอน' เป`ดเมืองสร9างความทรงจำใหม> หนุนต้ังกองทุนพัฒนาการศึกษาเด็ก, ๔) แนะรมว.ศธ.สานต>อสวัสดิภาพครู, ๕) 

'ภณวัชร+นันท+'ยินดี'คุณหญิงกัลยา'น่ังรมช.ศธ. แนะพัฒนาเด็กมีความสามารถสร9างนวัตกรรม  และ  ๖) นวัตกรรมจาก 'ห9องเรียนแห>งอนาคต' ของซมัซุง 

จากแนวคิดสู>แนวปฏิบัติที่พร9อมใช9ต>อยอด เพือ่พัฒนาเด็กไทยสู>อนาคต,  

๑๑. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย^สิน ๑) ภาพข>าว: ยึดอาวุธ, ๒) ผบช.ภ.9ติวเข9มนักเรียนนายสิบ ส>งเสริมด9านคุณธรรม-จริยธรรม, ๓) 

เชิดชู4จนท.ยอมพลีชีพโจรใต9โจมตี, ๔) ทหาร1หมื่นดับไฟใต9, ๕) คอลัมน+: บทความพิเศษ: ความท9าทายรัฐบาลประยุทธ+ 2 กับความไว9วางใจมวลชนต>อทหารที่ชายแดนใต9, 

๖) คอลัมน+: สรปุข>าวในประเทศ: 'มทภ.4' สัง่หาตัวคนร9าย จว.ใต9 หลังโจมตีเจ9าหน9าที่ตาย 4, ๗) พบอกีเมียนมาป�าชายแดน57คน, ๘) ทหารปะทะโจรใต9บุกยึดป�นเอ็ม16, 

๙) ภาพข>าว: ยึดฐาน, ๑๐) มทภ.4สั่งสอบปมวูบในค>ายซักถาม, ๑๑) มทภ.4สั่งสอบปมวูบในค>ายซักถาม, ๑๒) ภาพข>าว: 'ทหาร-หมอ'แจง, ๑๓) 

'แม>ทัพ4'ต้ังกก.2ชุด'ทหาร-เอ็นจโีอ'สอบปม'หนุ>ม'ช็อกคาค>ายหมอช้ีไม>พบบาดแผล, ๑๔) ศปจร.ยึดรถขนน้ำมันเถ่ือน, ๑๕) คอลัมน+: ทางคนทางข>าว: เป`ดอาคาร, ๑๖) 

ภาค4ส>งทหาร1หมื่นล9าง'188หมู>บ9าน', ๑๗) ภาพข>าว: ซ>อมแซม, ๑๘) ทหารพรานบุกยึดฐานกองกำลังติดอาวุธ, ๑๙) มทภ.4ต้ังกรรมการอสิระคลี่'หมดสติ'ในค>ายทหาร, 

๒๐) ภาพข>าว: ภาพวงจรป`ด, ๒๑) ล>าโจรใต9บึ้มฐานป\ตตานี ปูนบำเหน็จสงูสุด4ผู9กล9า, ๒๒) ปรับแผนส>ง735จรยุทธ+!จับตาแก^งสะบ9าย9อยป�วน, ๒๓) คอลมัน+: ข>าวสั้น: 

ใต9กวาดล9างแรงงานต>างด9าวผิด กม., ๒๔) ฟ��นฟู 'ปvอม ชรบ.ป\ตตานี' หลังถูกถล>ม (ภาพชุด), ๒๕) ทลายฐานพักบนเขาตะเว รอยเลือดเพียบ!, ๒๖) 

แฉปฏิบัติการ'COSS'ฝ�มือโจรใต9รุ>นใหม>ลอบกัด'ชคต.' รวบผู9ต9องสงสัยกว>า10คนสอบเค9น, ๒๗) โจรใต9ปางตายเจอรอยเลอืดหยดเปhนทาง แฉปล9นป�น'ชคต.'5กระบอก, ๒๘) 

'บิ๊กปvอม'เสียใจเหตุปะทะที่ป\ตตานี กำชับจนท.เข9มงวดมากข้ึน, ๒๙) เป`ดรายช่ือ4ผู9กล9า พลีชีพในเหตุปะทะที่ป\ตตานี, ๓๐) ยึดกระบะขน'น้ำมันเถ่ือน' สวมทะเบียน-

แปลงเปhนรถซื้อของเก>าตบตาจนท., ๓๑) รอยเลือดหยดเปhนทาง! ทหารตามล>าโจรใต9หลังบาดเจ็บจากเหตุปะทะ, ๓๒) 'ทหาร'ปะทะ'โจรใต9'ยิงสน่ันเขา เข9าทำลายรัง-

ยึดป�นM16, ๓๓) เป`ดภาพชุดยึดฐานที่มั่นโจรใต9 แจ9งเตือนหนีเข9าหมู>บ9านจ9องโจมตีจนท.แก9แค9น, ๓๔) ด>วน! ระทกึ'จะแนะ' ตร.-

ทหารพรานเป`ดฉากปะทะเดือดโจรใต9นราธิวาส, ๓๕) รวบอกี57เมียนมา แรงงานผิดกฎหมาย ซุกสวนยางสงขลา, ๓๖) 

มทภ.4ฮึ่ม!สั่งไล>ล>าคนร9ายกดบึ้ม'ทหารพรานบันนังสตา'เจ็บ4นาย, ๓๗) กอ.รมน.ภาค4เช็กปม ผู9ต9องสงสัยช็อกขณะถูกควบคุมตัว, ๓๘) ทลายรังโจรใต9 

ทหารบุกยิงปะทะดุเดือด ยึดป�นM16-เสบียง, ๓๙) 'บิ๊กปvอม'ป\ดตอบกรณี 'รีสอร+ท การ+มองเต9', ๔๐) ล>ากลุ>มโจรใต9โจมตีจุดตรวจป\ตตานี, ๔๑) ภาพข>าว: ป`ดล9อม, ๔๒) 

ล>าโจรใต9บึ้มฐานป\ตตานี ปูนบำเหน็จสงูสุด4ผู9กล9า, ๔๓) กอ.รมน.สรปุเหตุปะทะชุดคุมครอง ต.ปะกาฮะรงั จนท.ตาย 4 'ประชาชาติ' ย้ำคุ9มครองเยียวยาปชช.-
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จนท.ตามหลกัสากล, ๔๔) ปรับแผนส>ง735จรยุทธ+! จับตาแก^งสะบ9าย9อยป�วน, ๔๕) กอ.รมน.ภาค4แจงยิบเหตุผู9ต9องสงสยัชายแดนใต9ถูกจับเข9าค>ายแล9วช็อคหมดสติ, ๔๖) 

4จนท.พลีชีพสู9โจรใต9 'กองทัพ'ปูนบำเหน็จข้ันสงูสุด, ๔๗) คณะแพทย+ป\ตตานีแถลงช้ีแจงอาการผู9ต9องสงสัยช็อกหมดสติขณะถูกควบคุมตัวภายในศูนย+ซักถามป\ตตานี, ๔๘) 

ฉก.ทพ.47 ร>วมสังเกตการณ+การซกัซ9อมแผนเผชิญเหตุ (แผนยุทธศาสตร+ ประชาชนมีส>วนร>วม), ๔๙) ผบ.พล.ร.15 เปhนประธานพิธีเป`ดการฝxกทบทวนสมาชิก 

อรบ.อ.ตากใบ, ๕๐) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส>วนหน9า แจงพร9อมให9ตรวจสอบข9อเทจ็จริง เหตุผู9ต9องสงสัยหมดสติขณะถูกควบคุมตัว 

ยืนยันให9ความเปhนธรรมกบัทกุฝ�าย, ๕๑) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส>วนหน9า ช้ีแจงเหตุปะทะ ชุดคุมครองตำบลปะกาฮะรัง บ9านกอแลป`เละ 

ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมือง จังหวัดป\ตตานี, ๕๒) แม>ทัพภาค 4 ย้ำ ”เร>งคืนความเปhนธรรมให9ผู9เสียชีวิตและบาดเจ็บโดยเร็วทีสุ่ด”, ๕๓) 

เจ9าหน9าที่ทหารพรานปะทะเดือดบนเทือกเขาตะเว อ.จะแนะ จ.นราธิวาส  และ  ๕๔) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส>วนหน9า 

แจงพร9อมให9ตรวจสอบข9อเทจ็จริง เหตุผู9ต9องสงสัยหมดสติขณะถูกควบคุมตัว ยืนยันให9ความเปhนธรรมกับทุกฝ�าย,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต5อสถานการณ^ จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกทีม่ีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จาก ๒.๒๓ ในสปัดาห+ที่แล9ว 

(๑๓-๑๙ ก.ค. ๖๒)  เปhน ๒.๒๒ ในสัปดาห+น้ี ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต5างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๒๐ – ๒๖ ก.ค.  

       เหตุการณ+คนร9ายซึง่คาดว>าเปhนสมาชิกกลุ>มผู9ก>อความไม>สงบในจงัหวัดชายแดนภาคใต9ก>อเหตุโจมตีจุดตรวจร>วมชุดคุ9มครองหมู>บ9าน บ9านปะกาฮะรงั อ.เมอืง จ.ว.ป.น.

ในค่ำวันที่ ๒๓ ก.ค. เปhนเหตุให9ทหารเสียชีวิต ๑ คน อาสาสมัคร ๒ คน และ ประชาชนอีก ๑ คน เปhนประเด็นเกี่ยวกับจงัหวัดชายแดนภาคใต9ที่สำนักข>าวต>างประเทศ และ 

สื่อมาเลเซียรายงานมากที่สุด และ รายงานข>าวของสำนักข>าว Reuters และ AFP รายงานตรงกันว>า การโจมตีที่บ9านปะกาฮะรงัน>าจะเปhนการตอบโต9แก9แค9นกรณีนายอบั

ดุลเลาะ อีซอมูซอ ผู9ต9องสงสัยคดีความมั่นคงเกิดอาการสมองบวมภายหลังถูกควบคุมตัวที่ศูนย+ซกัถามค>ายอิงคยุทธบริหารประมาณ ๑ วัน ซี่งแพทย+วินิจฉัยว>า เกิดจาก

ภาวะขาดอ็อกซิเจนเปhนเวลานาน   

       สื่อต>างประเทศยังมีการรายงานความเห็นของสุนัย ผาสุข ที่ปรกึษา Human Right Watch และ จดหมายเป`ดผนึกของอาบู ฮาฟซ̀ อัลฮากมิ โฆษกกลุ>มมาราปาตานี 

เรียกร9องให9ประชาคมโลกย่ืนมือเข9ามาแก9ป\ญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต9 ซึ่งฮาฟ`ซ อ9างว>า ต9องแก9ป\ญหาโดยใข9การเมืองนำการทหารเน่ืองจากรากฐานของป\ญหาเปhน

ประเด็นทางการเมือง พร9อมทั้งอ9างว>า ป\ญหาใน จชต. ไม>ใช>ป\ญหาภายในประเทศไทยแต>เปhนป\ญหาร>วมของภูมิภาคอาเซียน  

       ก>อนหน9าน้ีไม>กี่วันโฆษกกลุ>มมาราปาตานี ได9ให9สัมภาษณ+ benarnews.org กล>าวหารัฐบาลไทยว>าไม>จรงิใจกบักระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. และ เปhนการ

พูดคุยที่ขาดหลักประกันว>าจะนำไปสู>ข9อตกลงใดๆ ทัง้สิ้น ทัง้น้ีกลุ>มมาราปาตานีแถลงยุติการพูดคุยสันติสุขกับคณะพูดคุยฝ�ายรัฐไทยทีม่ี พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต+ ต้ังแต>

วันที่ ๓ ก.พ.๖๒  

    สื่อมาเลเซียรายงานอ9างคำให9สัมภาษณ+ของตำรวจปราบปรามการค9ามนุษย+ของไทยว>า สถานการณ+การค9ามนุษย+ในป� ๖๒ รุนแรงมากข้ึน สถิติการจบักุม และ ช>วยเหลือ

เหย่ือขบวนการค9ามนุษย+มจีำนวนเพิ่มข้ึนเทียบกับป� ๖๑ ทั้งน้ีเหย่ือค9ามนุษย+เกือบทั้งหมดเปhนชาวเมียนมาร+มเีปvาหมายเดินทางไปลกัลอบทำงานในมาเลเซียซึง่มีความ

ต9องการแรงงานราคาถูกเปhนจำนวนมาก และ การปราบปรามจับกุมอย>างเข9มงวดทำให9เกิดความกงัวลว>า ขบวนการค9ามนุษย+อาจเปลี่ยนไปใช9เส9นทางทางทะเลลักลอบเข9า

มาเลเซีย 

 

๕.๑ สำนักข>าว Reuters เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ว>า ได9เกิดเหตุคนร9ายซึ่งเช่ือว>าเปhนสมาชิกกลุ>มผู9ก>อความไม>สงบได9ก>อเหตุโจมตีชุดคุ9มครองตำบลทีบ่9านปะกาฮะรัง อ.

เมืองป\ตตานีช>วงค่ำวันที่ ๒๓ กรกฏาคม เปhนเหตุให9ทหารและอส.ชุดคุ9มครองตำบลเสียชีวิต ๔ คน ท>ามกลางอารมณ+โกรธต>อข>าวผู9ต9องสงสัยคดีความมั่นคงที่ได9รับบาดเจบ็
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จากอาการสมองบวมอาการโคม>า ซึ่ง Reuters รายงานว>า มีการกล>าวหาว>าผู9ต9องสงสัยรายน้ีถูกซ9อมทรมาน ซึ่งพอ.ปราโมทย+ พรหมอินทร+ โฆษกกอ.รมน.ภาค ๔ สน.

ปฏิเสธข9อกล>าวหาน้ี 

Reuters ระบุว>าเหตุโจมตีจุดตรวจร>วมทีบ่9านปะกาฮะรงัเปhนการโจมตีทีรุ่นแรงและมกีารสูญเสียมากทีสุ่ดนับต้ังแต>เดือนมกราคม ๒๕๖๒ 

ทางด9านอาบู ฮาฟซ̀ อัลฮากมิ โฆษกกลุ>มมาราปาตานี ออกแถลงการณ+เปhนจดหมายเป`ดผนึกโจมตีกรณีนายอบัดุลเลาะ อีซอมซูอ ผู9ต9องสงสัยคดีความมั่นคงมีอาการสมอง

บวมถึงข้ันโคม>าภายหลังถูกควบคุมตัวในศูนย+ซักถาม ค>ายอิงคยุทธบริหารประมาณ ๒๔ ช่ัวโมง โดยกล>าวหาว>ามีการกระทำกับนายอบัดุลเลาะ อย>างขาดความเปhนมนุษย+

และเปhนการกระทำของคนข้ีขลาดตาขาว 

Reuters สรุปในตอนท9ายรายงานข>าวช้ินน้ีว>า ยะลา ป\ตตานีและนราธิวาส เคยเปhนดินแดนเอกราชของชาวมาเลย+มสุลมิภายใต9การปกครองของสุลต>าน ก>อนที่จะถูกผนวก

ดินแดนเปhนส>วนหน่ึงของรัฐไทยต้ังแต>ป�ค.ศ. ๑๙๐๙ และป\จจุบันมกีลุ>มกบฏบางกลุ>มต>อสู9เพือ่ปลดปล>อยดินแดนแห>งน้ีเปhนรัฐเอกราช 

 

(Insurgents have killed four security personnel in Thailand's Muslim-majority south, the regional security force said on Wednesday, amid anger 

over allegations that a rebel suspect was tortured into a coma. 

Two soldiers and two armed civilian volunteers were killed in the bombing and shooting attack at a checkpoint in Pattani province late on 

Tuesday, security force spokesman Pramote Prom-in told Reuters. 

He rejected any link between the attack and the questioning of Abdullah Isamusa, 32, who was taken to an army camp from his home on 

Saturday and found unconscious with fluid on the brain a day later. Isamusa remains in hospital. 

"We have exerted more pressure on insurgent groups, blocking their access to villages to recruit more people. Without that access they're 

resorting to the same barbaric ways," Pramote said. 

It was the deadliest attack in the largely ethnic Malay region since January. As with most such attacks, there was no claim of responsibility. 
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Anger in the south has surged over allegations that Isamusa was abused and left with brain injuries. An umbrella rebel group and civil society 

groups condemned the interrogation while many in the region voiced fury on social media. 

"We strongly condemn this inhumane act of cowardice, the severe violation of human rights and gross negligence during the interrogation 

process," said Abu Hafez Al-Hakim of the MARA Patani umbrella body of insurgent groups, which has been in peace talks. 

Security force spokesman Pramote rejected accusations of abuse and said an independent investigation was taking place into the interrogation. 

The insurgency in predominantly Buddhist Thailand's provinces of Yala, Pattani and Narathiwat has claimed the lives of nearly 7,000 people 

since 2004, according to monitoring group Deep South Watch group. Peace talks have largely stalled. 

Yala, Pattani and Narathiwat were part of an independent Malay Muslim sultanate before Thailand annexed them in 1909. Some rebel groups 

want an independent state.) 

ที่มาข9อมลู; https://www.thestar.com.my/news/world/2019/07/24/four-killed-in-attacks-in-thai-south-as-anger-burns/ 

 

๕.๑.๑ สำนักข>าว AFP รายงานว>า กองทัพบกแถลงว>าหากพบว>าเจ9าหน9าที่มีการกระทำที่ไม>ถูกต9องหรอืละเมิดกบันายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ กองทัพจะมีการลงโทษโดยไม>มี

การยกเว9น แต>บรรดานักวิจารณ+และนักสทิธิมนุษยชนต้ังข9อสังเกตุว>ายังไม>เคยทหารแม9แต>คนเดียวก็ถูกลงโทษแม9แต>คนเดียวในความผิดฐานละเมิดทำร>ายประชาชน 

สุนัย ผาสุข ทีป่รึกษาฮวแมนไรท+วอชท+ เช่ืออีซอมูซอว>า การโจมตีจชต.ที่ปะกาฮะรัง เปhนการแก9แค9นให9นายอับดุลเลาะ อีซอมซูอ 

ขณะที่มาราปาตานี กล>าวหารัฐว>ากระทำล>วงละเมิดนายอับดุลเลาะ และเรียกร9องให9นานาชาติเข9าร>วมสอบสวนหาข9อเทจ็จริง 

(The army has vowed to punish anyone found guilty of abuse. 
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But critics say impunity reigns in the security straitjacket of the south – no military personnel have ever been successfully prosecuted for 

abuses over the conflict. 

Sunai Phasuk of Human Rights Watch speculated Tuesday’s attack “was in retaliation” for the treatment of Abdulloh. 

An umbrella group representing some of the shadowy rebel groups said they suspected “foul play” in Abdulloh’s case and called for an 

international probe.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.nst.com.my/world/2019/07/506817/four-dead-rebel-attack-thai-army-base 

https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/4-killed-as-thai-rebels-hit-military-base 

 

๕.๒ สำนักข>าว bernama รายงานเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ว>า นายอาบูฮาฟ`ซ อัลฮากมิ โฆษกกลุ>มมาราปาตานีได9อออกแถลงการณืกล>าวหารัฐบาลไทยว>าขาดความจริงใจ 

และเจตน+จำนงทางการเมืองที่มุ>งแก9ไขป\ญหาความขัดแย9งในจังหวัดชายแดนภาคใต9 พร9อมเรียกร9องให9ประชาคมโลก โดยเฉพาะผู9นำองค+การระหว>างประเทศย่ืนมือเข9ามามี

ส>วนร>วมในการแก9ป\ญหาด9วยกระบวนการทางการเมือง 

จดหมายเป`ดผนึกของโฆษกมาราปาตานี ร9องรียนเลขาธิการองค+การสหประชาชาติ องค+การความร>วมมืออสิลาม คณะกรรมาธิการสทิธิมนุษยชนอาเซียน นายกรัฐมนตรี

ไทยและมาเลเซีย รวมทัง้องค+กรสิทธิมนุษยชนเอกชน คือ Geneva Call และ Human Right Watch 

นายอาบูฮาฟ`ซ พุดถึงป\ญหาความรุนแรงในจชต.ว>าไม>ใช>ป\ญหาภายในประเทศไทย แต>เปhนป\ญหาระดับภูมิภาคของอาเซยีน ซึ่งจำเปhนต9องได9รับการสนับสนุนจากประชาคม

โลกในการแก9ป\ญหาโดยใช9การเมอืงนำ เพราะป\ญหาในจชต.เปhนป\ญหาทางการเมืองทีม่ีรากเหง9าทางประวัติศาสตร+ 

“กฏหมายทีล่9าสมัย กฏหมายที่ไม>เปhนธรรมจะต9องถูกขจัดโดยไม>มีเงื่อนไขเพราะตอนน้ีประเทศไทยมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ังแล9ว และประชาชนชาวปาตานีพึงได9รับ

สิทธิในการกำหนดใจตนเอง (right to self-determination) ที่ได9รบัการรบัรองโดยกฏบัตรสหประชาชาติ 
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(The peace process to end the conflict in southern Thailand stalled due to the lack of commitment, sincerity and strong political will from the 

Thai government, said the Patani Consultative Council (MARA Patani). 

Its spokesman, Abu Hafez Al-Hakim has thus called on international leaders and community to help find a political solution to end violence in 

southern Thailand. 

He said the military approach adopted by the government thus far had failed to curb violent incidents and confrontations; in fact, the 

animosity and retaliation from the liberation movements escalated. 

“The ongoing peace process that promises hope for the people has often stalled due to the lack of commitment, sincerity and strong political 

will. 

“It is only through international involvement and support, a true political outcome can be achieved for just, comprehensive and sustainable 

peace in Pattani,” he said in an open letter. 

The open letter is to eminent world leaders and organisations including the prime ministers of Thailand and Malaysia, and secretary-generals of 

the United Nations, Organisation for Islamic Cooperation (OIC) and ASEAN, Human Rights Commission, Geneva Call and Amnesty International. 

Abu Hafez said the conflict in Patani was no longer a domestic issue of Thailand but a regional one that needed international intervention. 

“It is political in nature with historical root causes to be addressed. Hence, the approach for conflict resolution should be political not by the 

use of force nor suppression. 

“All draconian and unjust laws that affect the day-to-day lives of the people must be revoked immediately and unconditionally since now the 

elected government is in place. The people of Patani must be given the right to self-determination as guaranteed by the UN Charter,” he said) 

ทีมาข9อมลู ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1750013 
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๕.๓ สำนักข>าว bernama รายงานเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ว>า นายจุรินทร+ ลกัษณะวิศิษฐ+ รองนายกรัฐมนตรีให9คำมั่นสญัญากับประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต9ที่จะ

พยายามจัดการให9คนไทยที่ไร9สญัชาติ ไม>มีช่ือในทะเบียนราษฎร+ได9รับสญัชาติไทย โดยใช9การพิสจูน+ดีเอ็นเอช>วยในการพสิูจน+สัญชาติ 

ทั้งน้ีคนไทยไร9สัญชาติในจชต.รวมทั้งสตูล มปีระมาณ ๑,๐๐๐ คน  

(The Thai government will intensify efforts to help about 1,000 stateless people at the Thai border, namely in Pattani, Yala, Narathiwat, 

Songkhla and Satun, Deputy Prime Minister Jurin Laksanawisit said. 

He said the stateless people, a population group born in the southern region of Thailand, were not included in the name list at the district 

office. 

“They will undergo a DNA test as evidence of identity to present in support of their citizenship application and to obtain an identity card,” said 

Jurin, who earlier visited the Southern Border Provinces Administrative Centre (SBPAC) today. 

Also present was Deputy Interior Minister Nipon Bunyamanee.) 

 

ที่มาข9อมลู ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1748651 

 

๕.๔ The Star สื่อมาเลเซียรายงานเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม อ9างคำให9สัมภาษณ+ของพ.ต.อ.มานะ กลบีสัตบุศย+ รองผบก.ตำรวจปราบกรามการค9ามนุษย+ ระบุว>า จำนวน

เหย่ือขบวนการค9ามนุษย+พุ>งสูงข้ึนมากในป� ๒๕๖๒ เน่ืองมาจากความต9องการแรงงานราคาถูกในมาเลเซียเพิม่สงูข้ึน โดยในรอบ ๗ เดือนแรกของป�น้ี ปคม.ช>วยเหลือเหย่ือ

ค9ามนุษย+จำนวน ๙๗๔ คน เกือบทั้งหมดเปhนชาวเมียนมาร+ เทียบกบัทั้งป� ๒๕๖๑ มีเหย่ือค9ามนุษย+ได9รับการช>วยเหลือจากตำรวจทัง้สิ้น ๖๒๒ คน 

จากการสอบปากคำเหย่ือขบวนการค>มนุษย+ส>วนใหญ>ให9การว>าต9องการลักลอบเข9าไปทำงานในประเทศมาเลเซีย และแต>ละคนต9องจ>ายเงินให9กบันายหน9าค9ามนุษย+คนละ ๒ 

ถึง ๓ หมื่นบาท เปhนค>านำพาลักลอบเข9าไปทำงานในประเทศมาเลเซีย 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

29 

พ.ต.อ.มานะ บอกว>า การปราบปรามจบักุมขบวนการค9ามนุษย+อย>างหนัก ทำให9ขบวนการค>ามนุษย+อาจเลียงไปใช9เส9นทางทะเลเพื่อหลีกเลี่ยงการจบักุม อีกทั้งยังมีค>าใช9จ>าย

ในการลักลอบเข9าประเทศมาเลเซียต่ำกว>า  

 

(The number of human trafficking victims rescued in Thailand is set to hit a record high this year, according to government data, with demand 

for cheap labour in neighbouring Malaysia causing a jump in the illegal trade. 

Thai police have rescued 974 trafficking victims – mostly from Myanmar – for the year to date, compared to 622 for the whole of last year and 

a previous annual high of 982 in 2015, according to data released last week by the Thai government’s anti-trafficking division. 

Thailand has come under scrutiny in recent years for slavery and trafficking, especially in its seafood and sex industries. 

The US State Department this year in its human trafficking report kept Thailand on a watchlist and criticised the country for not doing enough 

to tackle the problem. 

“There’s a high possibility that figures this year will reach a record high, with many victims telling us they were planning to work in Malaysia,” 

said Police Col Mana Kleebsattabudh, deputy commander at the anti-trafficking division. 

There are about 4.9 million migrants in Thailand, making up more than 10% of its workforce, according to the United Nations. 

Most are from poorer neighbouring countries including Myanmar, Cambodia, Laos and Vietnam. 

Mana said most of the rescued trafficking victims were recruited by middleman and agencies for 20,000 to 30,000 baht (RM2,651 to RM3,977) to 

work in factories in Malaysia. Many were rescued while being transported towards the southern Thai border with Malaysia. 

“What we find is these people are being kept in bad conditions in forests and shacks far from communities, which shows the bad intentions of 

those bringing them,” Mana said on Friday. 
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“More importantly, the victims don’t see themselves as being deceived and often endure the hardship in order to get to their destination.” 

He said the spike in arrests could lead to an increase in smugglers and traffickers using alternative sea routes instead, which lowers the risk of 

being caught by authorities and is cheaper.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.thestar.com.my/news/regional/2019/07/23/cheap-labour-demand-fuels-human-trafficking/ 
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