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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๒๕ 

ก.ย. ๖๔-๑ ต.ค. ๖๔ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๙๕ ข0าว จากท่ีมี ๗๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๘-๒๔ ก.ย. ๖๔) ในส0วนของ 

ข0าวเชิงลบ ท่ีเก่ียวขSองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๔๒ ข0าว จากท่ีมี ๔๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๘-๒๔ ก.ย. ๖๔)  

          ประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนภายในประเทศ  

    ประเด็นขFาวเชิงลบ ได*แกF 

๑) การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยQสิน ท้ังไฟใตS-ไฟกรุง แค0เสียใจ-ห0วงใยไม0พอ และ ๒) คอลัมน. 

เสียงประชาชนปฏิรูปตำรวจ: ตำรวจตรวจคSนยึดทรัพย.สินประชาชนไปตรวจสอบ ชอบดSวยกฎหมายหรือไม0? 

๒) ทุจริตคอรัปช่ัน: “ผอ.พิทยา”บ0นทSอ ถูก ป.ป.ช.ช้ีมูลเสาไฟโซลาร.พันลSาน ม่ันใจไม0ไดSทำผิด!         

๓) สิทธิมนุษยชน: ผวาร0าง พ.ร.บ.อุSมหาย-ทรมานฯถูกแปลงสาร สาระสำคัญโดนตัดเห้ียน 

๔) การเมือง: รายงานพิเศษ: ทำไมตSองใหSต0างชาติฝiายท่ี 3 เขSามา ในเม่ือรัฐยัน 'ไฟใตS' 

เดินมาถูกทางแลSว         

๕) เหตุร*ายรายวัน: เหิมไม0เลิก! โจรใตSดักซุ0มยิงปะทะเดือด ตชด.เจ็บ 2 นาย หลังสับเปล่ียน กำลัง 

ปoดลSอมท่ีบาเจาะ, ๒) จนท.ปoดลSอมพ้ืนท่ี ล0าโจรใตSยิงถล0มฐานปฎิบัติการฉก.ร0วมอส.ชาวบSาน บาดเจ็บ 4 ราย, ๓) 

เห้ียม!บุกยิงอดีต ผูSช0วยผูSใหญ0บSานปsตตานี เสียชีวิตคาแคร0ขณะละหมาด, ๔) ด0วน! โจรใตSลอบกัดซุกบ้ึมรถ ตร. 

สภ.จะแนะ จนท.เสียชีวิต 2 -บาดเจ็บอีก 4 และ ๕) คอลัมน. ข0าวสดท่ัวไทย: ปsตตานี-แจง อส.ดับ 

          ๖) การยกระดับคุณภาพชีวิต: การแพร0ระบาดของโควิด ๑๙ และ อัตราการเสียชีวิต 

          ประเด็นขFาวเชิงบวก ได*แกF 

๑)  การชFวยเหลือประชาชน: เร0งติดต้ังสะพานเบลีย.บSานกือลอง บรรเทาความเดือดรSอนชาวยะลา,  

          ๒) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) ศอ.บต.พรSอมเดินหนSาส0งเสริม ท0องเท่ียว, ๒) ชง'ด0านนอก 

'แซนด.บ็อกซ. นำร0องฟtuนเมืองคSาชายแดน, ๓) ททท.ลุSนปลดล็อกเดินทางมาเลย.-อินโดฯ, ๔) "เพาะเห็ดนางฟwา 

สูSโควิด" สรSางโอกาสยามวิกฤติของกลุ0มแม0เล้ียงเด่ียวยูโยด0านภาษี, ๕) 'บขส.' ปรับตารางเดินรถ รับ 

'คลายล็อกดาวน.' เร่ิม 1 ต.ค.น้ี, ๖) การคSาชายแดน-ผ0านแดนคึกคัก 8เดือนเม็ดเงินสะพัดกว0า6.82แสนลSาน, ๗) 

ถึงคิว 'กระท0อม' โกอินเตอร.ปs|นราคาเจาะตลาดส0งออก และ ๘) รายงานพิเศษ: 6 หุSนเกาะกระแสกระท0อม  

๓) ยาเสพติด:  ๑) ปส.แถลงโชว.ผลงานจับหลายคดี และ ๒) ตร.หาดใหญ0 รวบคนรับส0งยาบSาหรือ 

นักบินพรSอมของกลาง 4 แสนเม็ดมูลค0า 12 ลSานบาท 

๔) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยQสิน: ๑) ส่ังแกะรอยบีอาร.เอ็นปiวน, ๒) ยSายผูSการ 2 จังหวัด 

“ปsตตานี-นราฯ” พล.ต.ธิรา ผงาดแม0ทัพนSอย, ๓) สถิติไฟใตSป~ 64 เหตุรุนแรงเพ่ิม บ้ึม-เผาพุ0ง แต0สูญเสียต่ำสุดรอบ 

17 ป~, ๔) 'บ๊ิกตู0'เสียใจทหาร-ตำรวจพลีชีพ ส่ังล0าโจรใตSลอบกัด, ๕) ปะทะเดือด!ปoดลSอมล0า 'แนวร0วมอาร.เคเค' 

อส.ทพ.พลีชีพ1-วิสามัญโจรใตSดับ1, ๖) เปoดยุทธการ “ฮูแตยือลอ” บาเจาะ ปะทะเดือดทหารพรานพลีชีพ 

กลุ0มปiวนสาหัส, ๗) แม0ทัพภาคท่ี 4 วางหรีดและเคารพศพ จนท.ตร.สภ.จะแนะจากเหตุคนรSายลอบวางระเบิด และ 

๘) โปรดเกลSาพระราชทานเพลิงกรณีพิเศษ2ตำรวจ1อส.ทพ. 
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๕) การยกระดับคุณภาพชีวิต: ๑) ชาวบSานมะรือโบตก ร0วมผลิตเตียงไมSไผ0 ส0งมอบใหSแม0ทัพภาคท่ี 4, ๒) 

ดีอีเอส'ไฟเขียวปsuนอีก 10 พ้ืนท่ีพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และ ๓) การเร0งรัดฉีดวัคซีน 

          ประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนตFางประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* 

          เหตุการณ.ใชSอาวุธปะทะกันระหว0างชุดปฏิบัติการกองกำลังเฉพาะกิจทหารพรานท่ี  46 ในพ้ืนท่ีบSาน

ฮูแตยือลอ อำเภอบาเจาะ จ.ว.น.ธ. เป�นเหตุใหSอาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิต 1 นาย ส0วนคนรSายถูกยิง

เสียชีวิต 1 ราย และเหตุวางระเบิดบนถนน ในพ้ืนท่ีบSานน้ำวน อำเภอจะแนะ จ.ว.น.ธ. ทำใหSเจSาหนSาท่ีตำรวจ

เสียชีวิต 2 นาย บาดเจ็บ 4 นาย เป�นประเด็นท่ี Bernama และ benarnews รายงานพรSอมระบุว0า ๒๘ 

กันยายน เป�นวันท่ีฝiายรัฐสูญเสียมากท่ีสุดในรอบเดือน 

         ส่ือมาเลเซีย รายงานการปฏิบัติการของหน0วยปฏิบัติการท่ัวไป (GOF) กวาดลSางจับกุมผูSลักลอบขนสินคSา

ผ0านพรมแดนติดประเทศไทยดSานอ.สุไหงโกลก จ.ว.น.ธ. กับอ.รันเตา ปsนยัง รัฐกลันตัน ช0วงสองสัปดาห.เร่ิมตSน

วันท่ี ๑๖ กันยายน จับกุมยึดสินคSาหนีภาษีมูลค0ารวมกว0า ๓ ลSานริงกิต จับกุมผูSตSองหาไดSท้ังหมด ๕๖ คน 

        ส่ือมาเลเซีย รายงานว0า มีการปรับเทคนิคการลักลอบขนใบกระท0อมเขSาประเทศไทย โดยวิธีการซุกซ0อน

ในตูSคอนเทนเนอร.เพ่ือส0งเขSาประเทศไทย 

          จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหSระดับการรับรูSเชิงบวก ท่ีมีต0อ 

สถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๐.๙๙ ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๘ - ๒๔ ก.ย. ๖๔) เป�น ๑.๓๓ ในสัปดาห.น้ี 
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๒. ผลการวิเคราะหQสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธQ ประจำวันท่ี ๒๕ ก.ย. ๖๔ – ๑ ต.ค. ๖๔ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นขFาวเชิงบวก และประเด็นขFาวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๕ ก.ย. ๖๔ - ๑ ต.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก (เสSนทึบสีเขียว) ๙๕ ข0าว จากท่ีมี ๗๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว 

(๑๘ - ๒๔ ก.ย. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี (เสSนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนของ ข0าวเชิงลบ 

ท่ีเก่ียวขSองกับ จชต. (เสSนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๔๒ ข0าว จากท่ีมี ๔๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๘ - ๒๔ ก.ย. ๖๔) 

สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี (เสSนปะสีแดง) มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึนเล็กนSอย 
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๒.๒ คFาสัดสFวนระหวFางขFาวเชิงบวก และขFาวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน ระหว0างข0าวเชิงบวกกับ 

ข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังแสดงน้ี 

วัน/เดือน/ปe จำนวนขFาวเชิงบวก (1) จำนวนขFาวเชิงลบ (2) คFาสัดสFวน (3)=(1)/(2) 

2021-09-18 6 3 2 

2021-09-19 5 4 1.25 

2021-09-20 16 8 2 

2021-09-21 14 5 2.8 

2021-09-22 8 2 4 

2021-09-23 15 9 1.67 

2021-09-24 10 11 0.91 

 10.57 6 1.76 

2021-09-25 10 7 1.43 

2021-09-26 13 2 6.5 

2021-09-27 15 4 3.75 

2021-09-28 17 9 1.89 

2021-09-29 15 8 1.88 

2021-09-30 21 7 3 

2021-10-01 4 5 0.8 

 13.57 6 2.26 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพFงเล็ง ในชFวงวันท่ี ๒๕ ก.ย. ๖๔ – ๑ ต.ค. ๖๔ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๘ ก.ย. ๖๔ - ๑ ต.ค. ๖๔ ไม0มีท้ังข0าวเชิงบวก และข0าวเชิงลบ ในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๕ ก.ย. ๖๔ - ๑ ต.ค. ๖๔ มีข0าวในประเด็นเหตุรSายรายวัน ๑๙ ข0าว จากท่ีมี ๘ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลSว 

(๑๘ - ๒๔ ก.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ลดลง ภาพข0าวในประเด็นเหตุรSายรายวัน ไดSแก0     ๑) 

เหิมไม0เลิก! โจรใตSดักซุ0มยิงปะทะเดือด ตชด.เจ็บ 2 นาย หลังสับเปล่ียนกำลังปoดลSอมท่ีบาเจาะ, ๒) 

จนท.ปoดลSอมพ้ืนท่ี ล0าโจรใตSยิงถล0มฐานปฎิบัติการฉก.ร0วมอส.ชาวบSาน บาดเจ็บ 4 ราย, ๓) เห้ียม!บุกยิงอดีต 

ผูSช0วยผูSใหญ0บSานปsตตานี เสียชีวิตคาแคร0ขณะละหมาด, ๔) ด0วน! โจรใตSลอบกัดซุกบ้ึมรถ ตร. สภ.จะแนะ 

จนท.เสียชีวิต 2 -บาดเจ็บอีก 4 และ ๕) คอลัมน. ข0าวสดท่ัวไทย: ปsตตานี-แจง อส.ดับ 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๕ ก.ย. ๖๔ - ๑ ต.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต.  ๔ ข0าว จากท่ีมี ๑ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๘ - ๒๔ ก.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มี

ข0าวเชิงลบ ๒ ข0าว จากท่ีมี ๓ ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๘ - ๒๔ ก.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ลดลง 

ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ปชป.ยังไม0เคาะผูSสมัคร ส.ส. ปsดข0าวลอยแพ'อันวาร.'   ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0 

รายงานพิเศษ: ทำไมตSองใหSต0างชาติฝiายท่ี 3 เขSามา ในเม่ือรัฐยัน 'ไฟใตS' เดินมาถูกทางแลSว  
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยQสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๕ ก.ย. ๖๔ - ๑ ต.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๒๐ ข0าว จากท่ีมี ๑๑ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๘ - ๒๔ ก.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ  เพ่ิมข้ึน  ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มี 

ข0าวเชิงลบ ๖ ข0าว จากท่ีมี ๙ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๘ - ๒๔ ก.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ 

ค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) ตร.แจSงความ'ซSอปลา' ปมกล0าวหารีดเงิน 5 ล. ทSา'เปoดคลิป'ฉบับเต็ม, ๔) 

คอลัมน. ข0าวส้ัน: พระราชทานส่ิงของใหSญาติ อส.ทพ., ๕) ส่ังแกะรอยบีอาร.เอ็นปiวน, ๗) ยSายผูSการ 2 จังหวัด 

“ปsตตานี-นราฯ” พล.ต.ธิรา ผงาดแม0ทัพนSอย, ๘) สถิติไฟใตSป~ 64 เหตุรุนแรงเพ่ิม บ้ึม-เผาพุ0ง แต0สูญเสียต่ำสุดรอบ 

17 ป~, ๙) จับตSองสงสัย, ๑๐) พม. มอบรางวัล 'ผูSเสียสละ เพ่ือสังคม' ทำความดีอย0างไม0มีเง่ือนไข 

ช0วยเหลือกลุ0มเปราะบาง-ผูSเสียหายจากการคSามนุษย.ในวิกฤตโควิด - 19, ๑๑) 'บ๊ิกตู0'เสียใจทหาร-ตำรวจพลีชีพ 

ส่ังล0าโจรใตSลอบกัด, ๑๒) ปะทะเดือด!ปoดลSอมล0า 'แนวร0วมอาร.เคเค' อส.ทพ.พลีชีพ1-วิสามัญโจรใตSดับ1, ๑๓) 

แม0ทัพภาค4 สุดอาลัยส0งร0างผูSกลSาถูกลอบบ้ึม พรSอมดูแลสิทธิและสวัสดิการ, ๑๔) 'นายกฯ' 

แสดงความเสียใจทหาร-ตำรวจ เสียชีวิตจากเหตุปะทะ ลอบวางระเบิด ขณะปฏิบัติหนSาท่ี 3 จชต., ๑๕) 

เปoดยุทธการ “ฮูแตยือลอ” บาเจาะ ปะทะเดือดทหารพรานพลีชีพ กลุ0มปiวนสาหัส, ๑๖) แม0ทัพภาคท่ี 4 

วางหรีดและเคารพศพ จนท.ตร.สภ.จะแนะจากเหตุคนรSายลอบวางระเบิด และ ๑๙) 

โปรดเกลSาพระราชทานเพลิงกรณีพิเศษ2ตำรวจ1อส.ทพ. ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0 ๑) คอลัมน. ข0าวสดท่ัวไทย: 

สงขลา-หึงสยอง 2 ศพ, ๒) คอลัมน. ยุทธจักรแปดแฉก, ๓) คอลัมน. ชกไม0มีมุม: ท้ังไฟใตS-ไฟกรุง แค0เสียใจ-

ห0วงใยไม0พอ และ ๔) คอลัมน. เสียงประชาชนปฏิรูปตำรวจ: ตำรวจตรวจคSนยึดทรัพย.สินประชาชนไปตรวจสอบ 

ชอบดSวยกฎหมายหรือไม0? 

 

 

 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

9 

 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๕ ก.ย. ๖๔ - ๑ ต.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๒ ข0าว จากท่ีมี ๒๑ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๘ - ๒๔ ก.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ค0อนขSางคงท่ี 

ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม0มีข0าวเชิงลบ จากท่ีมี ๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๘ - ๒๔ ก.ย. ๖๔) 

ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ต่ำค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) ศอ.บต.พรSอมเดินหนSาส0งเสริม 

ท0องเท่ียว, ๓) สศร.จัดเต็มแฟช่ันผSาไทยดึงดีไซเนอร.ดังออกแบบชุด, ๔) ชง'ด0านนอก'แซนด.บ็อกซ. 

นำร0องฟtuนเมืองคSาชายแดน, ๕) ยกระดับฝ~มือแรงงานรูปแบบออนไลน., ๗) คอลัมน. เดลินิวส.วาไรต้ี: 6 อันซีนถ่ินใตS 

อะเมซ่ิงย่ิงกว0าเดิม, ๘) ททท.ลุSนปลดล็อกเดินทางมาเลย.-อินโดฯ, ๑๐) "เพาะเห็ดนางฟwาสูSโควิด" 

สรSางโอกาสยามวิกฤติของกลุ0มแม0เล้ียงเด่ียวยูโยด0านภาษี, ๑๑) 'บขส.' ปรับตารางเดินรถ รับ 'คลายล็อกดาวน.' เร่ิม 

1 ต.ค.น้ี, ๑๒) สุชาติ' ยกระดับฝ~มือแรงงานฟtuนฟูผูSไดSรับผลกระจากโควิด-19จัด 19 หลักสูตร, ๑๓) 

การคSาชายแดน-ผ0านแดนคึกคัก 8เดือนเม็ดเงินสะพัดกว0า6.82แสนลSาน, ๑๔) ถึงคิว 'กระท0อม' 

โกอินเตอร.ปs|นราคาเจาะตลาดส0งออก, ๑๕) สุดฮ็อต!! ไดฟูกุญ่ีปุiน ปsuนสด ประชดโควิด วันเดียวหลักหม่ืน 

เดือนเดียว หลักแสน, ๑๖) ACEซิว18โรงไฟฟwาชุมชนกำลังผลิตรวม50เมกะวัตต., ๑๗) รายงานพิเศษ: 6 

หุSนเกาะกระแสกระท0อม และ ๑๘) เปoดตัวแอป'เท่ียวเท0ๆเสน0ห.เมืองไทย' เพ่ือการท0องเท่ียวทางวัฒนธรรม 

ไม0มีข0าวเชิงลบ ในสัปดาห.น้ี 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

10 

 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๕ ก.ย. ๖๔ - ๑ ต.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๕ ข0าว จากท่ีมี ๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว 

(๑๘ - ๒๔ ก.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ค0อนขSางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบใน 

ประเด็นยาเสพติด ไม0มีข0าวเชิงลบ จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๘ - ๒๔ ก.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี 

มีแนวโนSมฯ ต่ำค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) ปส.แถลงโชว.ผลงานจับหลายคดี และ ๒) ตร.หาดใหญ0 

รวบคนรับส0งยาบSาหรือนักบินพรSอมของกลาง 4 แสนเม็ดมูลค0า 12 ลSานบาท ไม0มีข0าวเชิงลบ ในสัปดาห.น้ี 

 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช0วงวันท่ี ๒๕ ก.ย. ๖๔ – ๑ ต.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ไดSแก0 ผวาร0าง 

พ.ร.บ.อุSมหาย-ทรมานฯถูกแปลงสาร สาระสำคัญโดนตัดเห้ียน  

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

            ในช0วงวันท่ี ๒๕ ก.ย. ๖๔ – ๑ ต.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

           ในช0วงวันท่ี ๒๕ ก.ย. ๖๔ – ๑ ต.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกSไขปsญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

           ในช0วงวันท่ี ๒๕ ก.ย. ๖๔ – ๑ ต.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชSกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีสFงผลกระทบตFอการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบตFอการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีสFงผลกระทบตFอการรับรู* 
 

 
 ประเด็นขFาวเชิงลบ 

๑. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยQสิน ๑) คอลัมน. ข0าวสดท่ัวไทย: สงขลา-หึงสยอง 2 ศพ, ๒) 

ภาพข0าว: หึงโหด, ๓) คอลัมน. ยุทธจักรแปดแฉก, ๔) คอลัมน. ชกไม0มีมุม: ท้ังไฟใตS-ไฟกรุง แค0เสียใจ-

ห0วงใยไม0พอ, ๕) คอลัมน. ชกไม0มีมุม: ท้ังไฟใตS-ไฟกรุง แค0เสียใจ-ห0วงใยไม0พอ  และ  ๖) คอลัมน. 

เสียงประชาชนปฏิรูปตำรวจ: ตำรวจตรวจคSนยึดทรัพย.สินประชาชนไปตรวจสอบ ชอบดSวยกฎหมายหรือไม0?  

๒. การเมือง ๑) เฉดหัว'อันวาร.'!ลือปชป.ไม0ส0งลงสส.สมัยหนSา เจSาตัวงงยังไม0รูSเร่ือง ล่ันไม0ผิดอะไร  และ  ๒) 

รายงานพิเศษ: ทำไมตSองใหSต0างชาติฝiายท่ี 3 เขSามา ในเม่ือรัฐยัน 'ไฟใตS' เดินมาถูกทางแลSว  

๓. เหตุร*ายรายวัน ๑) คนรSายกระหน่ำยิง 'อดีต ผรส.' ขณะละหมาดตายคาบSานท่ีปsตตานี, ๒) 

โจรใตSวางระเบิดตำรวจจะแนะพลีชีพ2เจ็บ4นาย, ๓) นราฯเดือด 2 จุด! ทหารพรานปะทะโจรใตSท่ีบาเจาะ 

จนท.พลีชีพ 1 ราย คนรSายระเบิดตร.ตาย 2 เจ็บ 3 ท่ีจะแนะ, ๔) ปะทะโจรใตSท่ีบาเจาะเจSาหนSาท่ีดับ 1, ๕) 

เหิมไม0เลิก! โจรใตSดักซุ0มยิงปะทะเดือด ตชด.เจ็บ 2 นาย หลังสับเปล่ียนกำลังปoดลSอมท่ีบาเจาะ, ๖) 

จนท.ปoดลSอมพ้ืนท่ีล0าโจรใตSยิงถล0มฐานปฎิบัติการฉก.ร0วมอส.ชาวบSาน บาดเจ็บ 4 ราย, ๗) 

เห้ียม!บุกยิงอดีตผูSช0วยผูSใหญ0บSานปsตตานี เสียชีวิตคาแคร0ขณะละหมาด, ๘) ด0วน! 
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โจรใตSลอบกัดซุกบ้ึมรถตร.สภ.จะแนะ จนท.เสียชีวิต 2 -บาดเจ็บอีก 4, ๙) เดือดหนัก! 

ลอบบ้ึมรถตำรวจสภ.จะแนะ 'ร.ต.ท.-ส.ต.อ.'พลีชีพ-เจ็บอีก4, ๑๐) คอลัมน. ข0าวสดท่ัวไทย: ปsตตานี-

แจงอส.ดับ, ๑๑) บ้ึมสน่ันจะแนะ ตร.ดับ2-เจ็บ4, ๑๒) ระเบิดถังแก�สดักบ้ึมรถตำรวจจะแนะ นราธิวาส ดับ 2 

เจ็บ 4, ๑๓) ยิงถล0ม ตชด.เจ็บ 2 หลังถอนกำลังจากยุทธการฮูแตยือลอ, ๑๔) ถล0มจุดตรวจ-ปะทะเดือด! 

ชาวบSาน-เด็กโดนลูกหลงเจ็บระนาว, ๑๕) ปะทะเดือดนราฯบ้ึมตร.จะแนะดับ2, ๑๖) ภาพข0าว: ลอบบ้ึม, ๑๗) 

โจรใตSลอบบ้ึมตร.ดับ2เจ็บ4นาย, ๑๘) คอลัมน. เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: บุกยิงหนุ0มดับคาแคร0  และ  ๑๙) 

เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: ใตSวางบ้ึมตร.พลีชีพ2ศพ  

๔. ทุจริตคอรQรัปช่ัน “ผอ.พิทยา”บ0นทSอ ถูก ป.ป.ช.ช้ีมูลเสาไฟโซลาร.พันลSาน ม่ันใจไม0ไดSทำผิด!  

๕. สิทธิมนุษยชน ผวาร0าง พ.ร.บ.อุSมหาย-ทรมานฯถูกแปลงสาร สาระสำคัญโดนตัดเห้ียน  

๖. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) โควิดปsตตานีพุ0งนิวไฮ413ราย! คร0าเพ่ิม3คน, ๒) หนุ0มใหญ0วัย 44 

ติดสุราเร้ือรังหว่ันติดไวรัสมรณะเครียดจัดโดดตึกสูง10ช้ันรพ.ยะลาดับ, ๓) J&T Express เดินหนSาหนุนธุรกิจ 

ปรับลดราคาค0าขนส0ง ดันอีคอมเมิร.ซโต ท0ามกลางสถานการณ.โควิด-19, ๔) เปoด 10 จังหวัดติดเช้ือเพ่ิมสูงสุด 

พบสีเขียวแค0จว.เดียว ห0วงชายแดนใตSแนวโนSมพุ0งสูง, ๕) ระทึกโควิดภาคใตS 'ยะลา-นราฯ-สงขลา'ติดเช้ือพุ0ง 

กทม.เร่ิมลดติดเช้ือ2,239ราย, ๖) ศบค.อัพเดท 10 จังหวัดติดโควิดสูงสุด! ห0วงติดเช้ือชายแดนใตSพุ0ง, ๗) 

หนุ0มพ้ืนท่ีเส่ียงมีไขS-ชัก โดนตรวจโควิด2รอบ เครียดไม0ยอมแอดมิท ด่ิงช้ัน10รพ.ดับ, ๘) รอบร้ัวเมืองใตS : 30 

กันยายน 2564, ๙) 'ยะลา'ยังวิกฤต ปoด 4 หมู0บSานใน 4 อำเภอพ้ืนท่ีเส่ียงโควิด, ๑๐) ติดเช้ือใหม0ไม0ลด 

เตียงเร่ิมติดลบ, ๑๑) 'ดินสไลด.' ทับบSาน ลูกชายช0วยแม0ออกมาไดSอย0างหวุดหวิด, ๑๒) รายงาน 

'เด็กติดเช้ือโควิด' พุ0งสัปดาห.เดียว 2 หม่ืนราย สลดอายุนSอยเสียชีวิต  และ  ๑๓) ติดเช้ือยังพุ0ง ห0วง4จว.ใตS  



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

13 

 

 
 
 

ประเด็นเชิงบวก 

๑. การชFวยเหลือประชาชน ๑) ภาพข0าว: เตรียมพรSอม, ๒) จับกระแสภูมิภาค: ห0วงเยาวชนชายแดนใตS, ๓) 

ครม.เคาะ6พันล.แกS'น้ำท0วม-แลSง', ๔) ภาพข0าว: ช0วยผูSยากไรS, ๕) คอลัมน. จับกระแสภูมิภาค: 

ห0วงเยาวชนชายแดนใตS, ๖) 'นิพนธ.'ลุย3จชต.ติดตามสถานการณ.น้ำรับมือฤดูมรสุม, ๗) 'นิพนธ.' นำทีม 

'ผูSว0าฯสงขลา-อบจ.สงขลา-กรมชลประทาน' รับมืออุทกภัยพ้ืนท่ีเศรษฐกิจภาคใตS  และ  ๘) ทช. 

เร0งติดต้ังสะพานเบลีย.บSานกือลอง บรรเทาความเดือดรSอนชาวยะลา,  

๒. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) 'Virtual Tour'#อยู0บSานดูงานศิลป©, ๒) 

ศอ.บต.พรSอมเดินหนSาส0งเสริมท0องเท่ียว, ๓) สศร.จัดเต็มแฟช่ันผSาไทยดึงดีไซเนอร.ดังออกแบบชุด, ๔) 

ชง'ด0านนอก'แซนด.บ็อกซ. นำร0องฟtuนเมืองคSาชายแดน, ๕) ชง'ด0านนอก'แซนด.บ็อกซ.นำร0องฟtuนเมืองคSาชายแดน, ๖) 

ยกระดับฝ~มือแรงงานรูปแบบออนไลน., ๗) คอลัมน. เดลินิวส.วาไรต้ี: 6 อันซีนถ่ินใตS อะเมซ่ิงย่ิงกว0าเดิม, ๘) 

คSาชายแดนทะยาน6.8แสนล.เร0ง'เปoดด0านเพ่ิม'ช0วยกระตุSน, ๙) 

คSาชายแดนทะยาน6.8แสนล.เร0ง'เปoดด0านเพ่ิม'ช0วยกระตุSน, ๑๐) คอลัมน. เดลินิวส.วาไรต้ี: 6 อันซีนถ่ินใตS 

อะเมซ่ิงย่ิงกว0าเดิม, ๑๑) ททท.ลุSนปลดล็อกเดินทางมาเลย.-อินโดฯ, ๑๒) "เพาะเห็ดนางฟwาสูSโควิด" 

สรSางโอกาสยามวิกฤติของกลุ0มแม0เล้ียงเด่ียวยูโยด0านภาษี, ๑๓) 'บขส.' ปรับตารางเดินรถ รับ 'คลายล็อกดาวน.' เร่ิม 
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1 ต.ค.น้ี, ๑๔) สุชาติ' ยกระดับฝ~มือแรงงานฟtuนฟูผูSไดSรับผลกระจากโควิด-19จัด 19 หลักสูตร, ๑๕) 

การคSาชายแดน-ผ0านแดนคึกคัก 8เดือนเม็ดเงินสะพัดกว0า6.82แสนลSาน, ๑๖) พรุ0งน้ี! บขส. เปoดว่ิง 30 

เสSนทางท่ัวประเทศ, ๑๗) ถึงคิว 'กระท0อม' โกอินเตอร.ปs|นราคาเจาะตลาดส0งออก, ๑๘) สุดฮ็อต!! ไดฟูกุญ่ีปุiน 

ปsuนสด ประชดโควิด วันเดียวหลักหม่ืน เดือนเดียว หลักแสน, ๑๙) 

ACEซิว18โรงไฟฟwาชุมชนกำลังผลิตรวม50เมกะวัตต., ๒๐) รายงานพิเศษ: 6 หุSนเกาะกระแสกระท0อม, ๒๑) 

'คSาชายแดน-ผ0านแดน'ส.ค.64พุ0งส0งออกทำรายไดS9หม่ืนล.โต39%  และ  ๒๒) 

เปoดตัวแอป'เท่ียวเท0ๆเสน0ห.เมืองไทย' เพ่ือการท0องเท่ียวทางวัฒนธรรม,  

๓. ยาเสพติด ๑) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: จับนักบินยึดยาบSา4แสน๒) ปส.แถลงโชว.ผลงานจับหลายคดี, ๓) 

หนุ0มใหญ0ร่ำไหSโผกอดพ0อ-แม0 หลังถูกจับพรSอมยาบSา4แสนเม็ด, ๔) เตือนไม0ฟsง! ตะครุบคนส0งยาบSา 4 แสนเม็ด 

ร่ำไหSโผกอดพ0อแม0  และ  ๕) ตร.หาดใหญ0รวบคนรับส0งยาบSาหรือนักบินพรSอมของกลาง 4 แสนเม็ดมูลค0า 12 

ลSานบาท,  

๔. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) สศร.จัดเต็มแฟช่ันผSาไทยดึงดีไซเนอร.ดังออกแบบชุด, ๒) สัตว.เล้ียงแสนรัก: 

'นกกกหรือนกกาฮัง'นกเงือกท่ีใหญ0ท่ีสุด, ๓) คอลัมน. กฤช เหลือลมัย: 'ปลาดุกค่ัวพริกขิง' สูตรมหกรรมสมุนไพร, 

๔) 'สศร.'ชวน4ดีไซเนอร.ช้ันนำ ออกแบบคอลเลคช่ันผSาไทย'สวมใส0ใชSเลิศ', ๕) วัดตะโกไดSรางวัล 'วัฒนคุณาธร' 

ป~64, ๖) 4 ดีไซเนอร.ดังสรSางสรรค.ผSาไทยร0วมสมัย 'สวม ใส0 ใชS เลิศ'  และ  ๗) SACIT เฟwนหาสุดยอดช0างฝ~มือ 

เพ่ือเชิดชูคุณค0ารักษา สืบสาน งานศิลปหัตถกรรมไทยใหSคงอยู0คู0แผ0นดิน,  

๕. การเยียวยา ๑) ศธ.เร0งเยียวยาครูเสียชีวิตจากไฟใตS หลังครม.มีมติจ0ายยSอนหลัง4ล./ราย, ๒) 

ศธ.เร0งเยียวยาครูเสียชีวิตจากไฟใตS หลังครม.มีมติจ0ายยSอนหลัง4ล./ราย, ๓) 

ศธ.เร0งจ0ายเงินเยียวยาครูเสียชีวิตจากไฟใตS, ๔) ศธ.เร0งจ0ายเงินเยียวยาครูเสียชีวิตจากไฟใตS 162 ราย, ๕) 

ก.ศึกษาธิการเดินหนSาจ0ายเงินเยียวยา ช0วยครอบครัวครูเสียชีวิตจากไฟใตS162ราย, ๖) 'ศธ.' 

เร0งจ0ายเงินเยียวยาครูใตSเหย่ือความไม0สงบ 162 รายยSอนหลังถึงป~ 47  และ  ๗) 

ศธ.เร0งจ0ายเงินเยียวยาครูเสียชีวิตจากความไม0สงบในพ้ืนท่ีภาคใตS,  

๖. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยQสิน ๑) คอลัมน. เลียบค0ายกองทัพ, ๒) เลียบค0ายกองทัพ, ๓) 

ตร.แจSงความ'ซSอปลา' ปมกล0าวหารีดเงิน5ล. ทSา'เปoดคลิป'ฉบับเต็ม, ๔) คอลัมน. ข0าวส้ัน: 

พระราชทานส่ิงของใหSญาติ อส.ทพ., ๕) คอลัมน. กากีกะสีเขียว, ๖) ส่ังแกะรอยบีอาร.เอ็นปiวน, ๗) ยSายผูSการ 2 

จังหวัด “ปsตตานี-นราฯ” พล.ต.ธิรา ผงาดแม0ทัพนSอย, ๘) สถิติไฟใตSป~ 64 เหตุรุนแรงเพ่ิม บ้ึม-เผาพุ0ง 

แต0สูญเสียต่ำสุดรอบ 17 ป~, ๙) จับตSองสงสัย, ๑๐) พม. มอบรางวัล 'ผูSเสียสละ เพ่ือสังคม' 

ทำความดีอย0างไม0มีเง่ือนไข ช0วยเหลือกลุ0มเปราะบาง-ผูSเสียหายจากการคSามนุษย.ในวิกฤตโควิด - 19, ๑๑) 

'บ๊ิกตู0'เสียใจทหาร-ตำรวจพลีชีพ ส่ังล0าโจรใตSลอบกัด, ๑๒) ปะทะเดือด!ปoดลSอมล0า 'แนวร0วมอาร.เคเค' 

อส.ทพ.พลีชีพ1-วิสามัญโจรใตSดับ1, ๑๓) นาวิกฯปoดลSอมโจรใตSปะทะเดือดสน่ันบาเจาะ ทหารพลีชีพ1-

คนรSายตาย1, ๑๔) แม0ทัพภาค4 สุดอาลัยส0งร0างผูSกลSาถูกลอบบ้ึม พรSอมดูแลสิทธิและสวัสดิการ, ๑๕) 'นายกฯ' 

แสดงความเสียใจทหาร-ตำรวจ เสียชีวิตจากเหตุปะทะ ลอบวางระเบิด ขณะปฏิบัติหนSาท่ี 3 จชต., ๑๖) 
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เปoดยุทธการ “ฮูแตยือลอ” บาเจาะ ปะทะเดือดทหารพรานพลีชีพ กลุ0มปiวนสาหัส, ๑๗) อาลัย 'ทหารกลSา' 

เสียชีวิตหลังปะทะกลุ0มผูSก0อเหตุรุนแรงใน จ.นราธิวาส, ๑๘) กองทัพภาคท่ี 4 

ต้ังแถวทหารกองเกียรติยศรับศพทหารพรานพลีชีพ, ๑๙) แม0ทัพภาคท่ี 4 วางหรีดและเคารพศพ 

จนท.ตร.สภ.จะแนะจากเหตุคนรSายลอบวางระเบิด  และ  ๒๐) 

โปรดเกลSาพระราชทานเพลิงกรณีพิเศษ2ตำรวจ1อส.ทพ.,  

๗. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ดีอีเอสไฟเขียว10พ้ืนท่ี เร0งพัฒนาเมืองอัจฉริยะ, ๒) ตรีศูล: 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจSา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ๓) ภาพข0าว: คอลัมน. ตรีศูล: 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจSา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ๔) ภาพข0าว: คอลัมน. ตรีศูล: 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจSา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ๕) สัมภาษณ.: เปoดใจ'เศรษฐ. 

อัลยุฟรี'นายกอบจ.ปsตตานี-บอร.ด'ก.จ.คนใหม0' งัดแผนคุมโควิด-ลุยพัฒนาปsตตานี, ๖) ไม0แบ0งศาสนา “กูSภัยมุสลิม-

วัดพุทธ” ร0วมจัดโลงศพช0วยเหย่ือโควิด, ๗) 'ดีอีเอส'ไฟเขียวปsuนอีก 10 พ้ืนท่ีพัฒนาเมืองอัจฉริยะ, ๘) เฮท่ัวไทย! 

ศบค.เปoดพ้ืนท่ีท0องเท่ียวสีฟwา 4 ระยะ จังหวัดไหนเม่ือไหร0เช็คท่ีน่ี!!, ๙) ชาวบSานมะรือโบตก ร0วมผลิตเตียงไมSไผ0 

ส0งมอบใหSแม0ทัพภาคท่ี 4, ๑๐) 'แอมเนสต้ี' จับมือ 'บิว ณัฏฐา ชวนระดมทุน - แบ0งปsนอุปกรณ.ปwองกันโควิด-19, 

๑๑) คุณแหน : 29 กันยายน 2564, ๑๒) รูSยัง! พระราม 4-คลองผดุง-มักกะสัน ผ0านเกณฑ.ข้ึนแท0น 10 

เมืองอัจฉริยะ, ๑๓) รมว.ดีอีเอส นำประชุมขับเคล่ือนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ ไฟเขียวเพ่ิม 10 

พ้ืนท่ีสู0การเป�นเมืองอัจฉริยะประเทศไทย, ๑๔) องคมนตรี 

ติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ พ้ืนท่ีภาคใตS, ๑๕) ผอ.ศปพร. ส0งต0อความห0วงใย 

มอบถุงยังชีพ ใหSพ่ีนSองสมาชิกโครงการหมู0บSานเศรษฐกิจพอเพียงฯ บSานไอร.บือแต จ.นราธิวาส, ๑๖) ภาพข0าว: 

คอลัมน. บุคคลแนวหนSา: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจSา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และ  

๑๗) ภาพข0าว: คอลัมน. ซีเอสอาร. โซไซตี: สูSภัยโควิด,  

๘. การศึกษา ขับเคล่ือนสู0การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและสรSางพ้ืนท่ีปลอดภัย ภาคีเครือข0ายเด็กนอกระบบภาคใตS  

๙. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) โดน5ขSอหาหนัก! ตSนสังกัดย0องพา 'จ0าแอน' หึงโหดยิง 'เมีย-แม0ยาย' ดับเขSามอบตัว  

และ  ๒) ตำรวจตากใบบุกรวบมือปtนยิงอดีตทหารเกณฑ. รับโมโหทวงหน้ีไม0ตรงจำนวนท่ียืม,  

๑๐. การเมือง ๑) ปชป.ยังไม0เคาะผูSสมัครส.ส. ปsดข0าวลอยแพ'อันวาร.', ๒) 'อันวาร.' ล่ันไม0ไดSทำอะไรผิด แจงข0าว 

ปชป.จะไม0ส0งลงเลือกต้ัง ส.ส.ปsตตานี สมัยหนSา, ๓) ผิดอะไร! 'อันวาร.' ถามปชป. ทำไมไม0ส0งลงส.ส.ปsตตานี เผยมี 2 

ทางเลือก  และ  ๔) 'เพ่ือนตู0' ท้ิง พปชร. หอบ ส.ส.ใตS ซบพรรค 'ฉัตรชัย' เตรียมวางนโยบาย 30 ก.ย.น้ี,  

๑๑. กีฬา ๑) จับสลากฟุตบอล'รีโว0ลีกคัพคร้ังท่ี19'รอบคัดเลือก  และ  ๒) เช็กผลประกบคู0บอลลีกคัพรอบคัดเลือก 

ครบทุกภาค,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบตFอการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ตFอสถานการณQ จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหSระดับการรับรูSเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. 

จชต. ในสัปดาห.น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๐.๙๙ ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๘ - ๒๔ ก.ย. ๖๔) เป�น ๑.๓๓ ในสัปดาห.น้ี ในมิติของ 

แนวโนSมการรับรูSเชิงบวก มีแนวโนSมฯ ค0อนขSางต่ำ 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนตFางประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในชFวงวันท่ี ๒๕ ก.ย. ๖๔ – 

๑ ต.ค. ๖๔ 

    เหตุการณ.ใชSอาวุธปะทะกันระหว0างชุดปฏิบัติการกองกำลังเฉพาะกิจทหารพรานท่ี 46 ในพ้ืนท่ีบSานฮูแตยือลอ 

อำเภอบาเจาะ นราธิวาส เป�นเหตุใหSอาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิต 1 นาย ส0วนคนรSายถูกยิงเสียชีวิต 1 ราย 

และเหตุวางระเบิดบนถนน ในพ้ืนท่ีบSานน้ำวน อำเภอจะแนะ นราธิวาส ทำใหSเจSาหนSาท่ีตำรวจเสียชีวิต 2 นาย 

บาดเจ็บ 4 นาย เป�นประเด็นท่ี Bernama และ benarnews รายงานพรSอมระบุว0า ๒๘ กันยายน เป�นวันท่ีฝiาย

รัฐสูญเสียมากท่ีสุดในรอบเดือน 

    ส่ือมาเลเซีย รายงานการปฏิบัติการของหน0วยปฏิบัติการท่ัวไป (GOF) กวาดลSางจับกุมผูSลักลอบขนสินคSาผ0าน

พรมแดนติดประเทศไทยดSานอ.สุไหงโกลก นราธิวาส กับอ.รันเตา ปsนยัง รัฐกลันตัน ช0วงสองสัปดาห.เร่ิมตSนวันท่ี 

๑๖ กันยายน จับกุมยึดสินคSาหนีภาษีมูลค0ารวมกว0า ๓ ลSานริงกิต จับกุมผูSตSองหาไดSท้ังหมด ๕๖ คน 

   ส่ือมาเลเซีย รายงานว0า มีการปรับเทคนิคการลักลอบขนใบกระท0อมเขSาประเทศไทย โดยวิธีการซุกซ0อนในตูS

คอนเทนเนอร.เพ่ือส0งเขSาประเทศไทย 

๕.๑ สำนักขFาว Bernama ของทางการมาเลเซียและ benarnews.org เวปไซตQขFาวท่ีได*รับเงินทุน

ดำเนินงานจากหนFวยงานรัฐบาลสหรัฐ รายงานเม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน มีเหตุการณQไมFสงบเกิดข้ึน ๒ พ้ืนท่ีใน

จังหวัดนราธิวาส เป�นเหตุให*เจ*าหน*าท่ีความม่ันคงท้ังอาสาสมัครทหารพรานและตำรวจเสียชีวิตรวม ๓ คน 

ซ่ึง benarnews ระบุวFา เป�นวันท่ีฝ�ายรัฐสูญเสียมากท่ีสุดในรอบเดือนกันยายน โดยมีรายละเอียดขFาว ดังน้ี 

เจ*าหน*าท่ีในสามจังหวัดชายแดนภาคใต* กลFาวแกFผู*ส่ือขFาว ในวันอังคารน้ี ได*เกิดเหตุยิงปะทะกันระหวFางชุด

ปฏิบัติการกองกำลังเฉพาะกิจทหารพรานท่ี 46 ในพ้ืนท่ีบ*านฮูแตยือลอ อำเภอบาเจาะ นราธิวาส เป�นเหตุ

ให*อาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิต 1 นาย สFวนคนร*ายถูกยิงเสียชีวิต 1 ราย หลังจากน้ันได*เกิดเหตุวาง

ระเบิดบนถนน ในพ้ืนท่ีบ*านน้ำวน อำเภอจะแนะ นราธิวาส ทำให*เจ*าหน*าท่ีตำรวจเสียชีวิต 2 นาย 

บาดเจ็บ 4 นาย 

เหตุการณQคร้ังน้ีเป�นชุดเหตุการณQคร้ังท่ีส่ี ท่ีเกิดข้ึนหลังจากท่ีเฟซบุ�กเพจ BRN Barisan Revolusi 

National ซ่ึงเช่ือวFา มีความสัมพันธQกับขบวนการบีอารQเอ็น ได*โพสตQข*อความให*หนFวยกำลังในพ้ืนท่ีป�องกัน

ตนเองตามยุทธศาสตรQการรบ เม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2564 หลังจากท่ีกลุFมบีอารQเอ็นประกาศหยุดการ

ปฏิบัติการ เม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 

ในเหตุการณQแรกของวัน พลตำรวจตรี นรินทรQ บูสะมัน ผบก.ภ.จว.นราธิวาส กลFาววFา หลังจากได*พบกลุFม

กFอความไมFสงบในพ้ืนท่ี เข*ามาเคล่ือนไหวในบริเวณป�าพรุ ในหมูFบ*านฮูแตยือลอ ม.6 ต.บาเระใต* อ.บาเจาะ 
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จ.นราธิวาส จึงนำกำลังเจ*าหน*าท่ี นปพ. ประจำจังหวัดนราธิวาส รFวมกับ ฉก.ทพ.นย. เข*าพิสูจนQทราบ

แหลFงหลบซFอนตัวของผู*กFอการร*าย จนเกิดการยิงตFอสู*กัน 

“ระหวFางเข*าจุดเกิดเหตุ ได*เกิดการปะทะกันกับกลุFมผู*กFอการร*าย ประมาณ 5-6 คน เป�นเวลานานกวFาจะ

สามารถควบคุมได* เบ้ืองต*น ฝ�ายเจ*าหน*าท่ี อส.ทพ.วัฏจักร พรหมนุ*ย รอง ผบ.ชป.ร*อย ทพ.4603 ฉก.ทพ.

46 ได*รับบาดเจ็บถูกยิงเข*าท่ีไหลFขวา ทะลุปอด ถูกนำสFงโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทรQ และได*เสียชีวิต 

เม่ือ 12.50 น. สFวนฝ�ายผู*กFอการร*ายถูกยิงเสียชีวิตด*วย 1 ราย” พล.ต.ต. นรินทรQ กลFาว 

จากน้ัน ในเวลาบFายสอง พล.ต.ต. นรินทรQ กลFาววFา ได*เกิดเหตุการณQคนร*ายวางระเบิดท่ีบริเวณชFองเขา ริม

ถนนหมายเลข 4217 (สายศรีสาคร–จะแนะ) ในหมูFท่ี 1 บ*านน้ำวน ต.ช*างเผือก ในพ้ืนท่ีอำเภอจะแนะซ่ึงอยูF

ติดกันกับอำเภอบาเจาะ ทำให*เจ*าหน*าท่ีตำรวจเสียชีวิต 2 นาย และได*รับบาดเจ็บสาหัส 4 นาย 

สำหรับเจ*าหน*าท่ีท่ีเสียชีวิต คือ 1. ร.ต.ท. ธีระศักด์ิ เครือคำ 2. ส.ต.อ. ปริวัตร อุดม และท่ีได*รับบาดเจ็บ คือ 

1. ร.ต.ต. ชาญวิทยQ หลงหา 2. ส.ต.อ. เอกราช เย็นยีเอส 3. ส.ต.ต. เมคิน ราชหาด และ 4. ส.ต.ต. 

พงศพัฒนQ ศรีสุข ท้ังหมดมีอาการสาหัส ถูกนำสFงโรงพยาบาลจะแนะ 

ภายหลังเกิดเหตุ พันเอก เกียรติศักด์ิ ณีวงษQ โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 กลFาววFา เหตุท่ีเกิดข้ึนเป�นการสร*าง

สถานการณQความไมFสงบในพ้ืนท่ี 

“กลุFมผู*กFอความไมFสงบมีความพยายามหาโอกาสและจังหวะอยูFตลอดเวลาอยFางตFอเน่ือง ซ่ึงเหตุการณQก็มี

การสร*างสถานการณQข้ึนเร่ือย ๆ” พ.อ. เกียรติศักด์ิ กลFาว 

พ.อ. เกียรติศักด์ิ กลFาววFา จากการสอบสวนทราบวFา เหตุเกิดขณะเจ*าหน*าท่ีชุดปฏิบัติการ จำนวน 8 นาย 

เดินทางด*วยรถยนตQกระบะ 2 คัน เม่ือเดินทางมาถึงท่ีเกิดเหตุ คนร*ายจุดชนวนระเบิดข้ึน ทำให*มี

ผู*ได*รับบาดเจ็บและเสียชีวิต และรถยนตQตราโลFหงายท*องตกลงข*างถนน ซ่ึงคนร*ายใช*ระเบิดแสวงเคร่ืองฝrง

ไว*ใต*ทFอลอดใต*ผิวถนน แตFไมFทราบระบบการจุดชนวน 

ในวันเดียวกัน พลโท เกรียงไกร ศรีรักษQ แมFทัพภาคท่ี 4 ซ่ึงได*ลงพ้ืนท่ีมาติดตามสถานการณQ กลFาววFาการ

วางระเบิดน้ัน คาดวFาเป�นการเบ่ียงเบนความสนใจเจ*าหน*าท่ีท่ีกำลังป�ดล*อมฝ�ายผู*กFอการอยูFในพ้ืนท่ีอำเภอ

บาเจาะ เพ่ือเป�ดทางให*หลบหนี 

ต้ังแตF มกราคม 2547 ซ่ึงนับเป�นการปะทุของสถานการณQความไมFสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต*

ระลอกใหมF มีผู*ท่ีถูกยิงหรือถูกวางระเบิดเสียชีวิตกวFา 7,000 คน 

พ.อ. เกียรติศักด์ิ กลFาวกับเบนารQนิวสQวFา เจ*าหน*าท่ีฝ�ายความม่ันคงได*วิสามัญฆาตกรรมผู*ท่ีต*องสงสัยวFาเป�น

สมาชิกขบวนการกFอความไมFสงบอยFางน*อย 14 ราย ในชFวงเดือนตุลาคม 2563 ถึงปrจจุบัน 
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(At least three government personnel and a suspected insurgent were killed Tuesday in 

separate incidents in Narathiwat, government officials said, in the single bloodiest day 

in Thailand’s Deep South since separatist rebels renewed a call to arms in early 

September. 

Those killed included a soldier and a suspected separatist rebel who died during a 

shootout in Bacho district, while two policemen were killed in a roadside bombing that 

injured four other police officers in Chanae district, officials said. 

The first incident took place before noon as military and police forces were attempting 

to arrest suspected insurgents in Hutaelueyo Village in Bacho after receiving a tip, the 

chief of Narathiwat provincial police said. 

“As they arrived at the site, they clashed with five to six bandits for quite a while 

before returning to normal. [Officer] Wattachak Promniu was shot in the chest and lung 

and died at a hospital,” police Maj. Gen. Narin Busaman told reporters. 

“One bandit was also killed.”       

Hours later in Chanae, an adjoining district, an improvised explosive device aimed at 

police patrol cars blew up, killing and injuring officers as they drove by, according to 

police and military officials who did not say how the device was detonated. 

Senior military officials blamed insurgents for the killings. 

“The insurgents continued to find opportunities for attacks and there were more 

incidents,” Col. Kiatisak Neewong, the spokesman for the military’s regional command 

(ISOC-4), told reporters. 

“Eight members of a combat team were driving in two cars when the attackers set off a 

bomb, tipping one of the cars, killing two and injuring four.” 

Tuesday’s attacks were the deadliest since Sept. 6, when a message linked to Barisan Revolusi 
Nasional (the National Revolotionary Front or BRN), the largest of armed insurgent groups in 
the region known as the Thai Deep South, was posted on Facebook. It appeared to urge 
combatants to “resume self-defense operations” because, the message said, “Siam’s security 
forces set up raids and conducted summary executions despite COVID difficulties.” 
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A combatant and analysts confirmed that the page was linked to the rebels. 

Despite the confirmations, Kiatisak questioned whether the page represented the 

militant group. 

“I am not sure about the authenticity of the page which announced readiness to fight. 

It said something along those lines,” he told BenarNews back on Sept. 7. 

“Anyway, they always try to find an opportunity for violence including throwing pipe 

bombs,” Kiatisak said then. He pointed out that the bombs had been coming from the 

same source but he did not release details.) 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.benarnews.org/english/news/thai/thai-deep-south-violence-

09282021155843.html 

https://www.benarnews.org/thai/news/th-deepsouth-killing-09282021160349.html 

https://www.bernama.com/en/world/news.php?id=2008162n 

 

๕.๒ The Star รายงานเม่ือวันท่ี ๒๙ กันยายน อ*างคำให*สัมภาษณQของผู*บังคับการหนFวยปฏิบัติท่ัวไป กรม

ทหารราบท่ี ๗ เป�ดเผยวFา ต้ังแตFวันท่ี ๑๖ กันยานถึงวันท่ี ๒๘ กันยายน มีการจับกุมผู*ลักลอบขนสินค*าหนี

ภาษีท้ังหมด ๗๓ คดี จับกุมผู*ต*องหาได* ๕๖ คน รถยนตQของกลาง ๕๘ คัน และของกลางรวมมูลคFา ๓.๐๔ 

ล*านริงกิต  

การลักลอบขนสินค*าท่ีถูกจับกุมท้ังหมดเกิดข้ึนตามแนวพรมแดนรัฐกลันตันติดจ.นราธิวาส 

(The 7th Battalion of the General Operations Force (GOF7) seized various items worth 

RM3.04mil in 73 cases at the Malaysia-Thailand border under the Covid-19 ‘Op Benteng’ 

conducted from Sept 16 until Wednesday (Sept 29). 

Its commanding officer, Supt Azhari Nusi said during that period, 56 individuals were 

arrested and 58 vehicles confiscated.) 

ท่ีมาข*อมูล https://www.thestar.com.my/news/nation/2021/09/29/over-rm3mil-worth-of-

smuggled-items-seized-by-gof-at-malaysia-thai-border-in-past-two-weeks 
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๕.๓ สำนักขFาว Bernama รายงานเม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน อ*างคำแถลงของผู*บังคับการหนFวยปฏิบัติการ

ท่ัวไป กองพลทหารราบท่ี ๑๘ ดูแลพ้ืนท่ีตามแนวพรมแดนท่ีเปงกาลัน ฮูลู ปาดังเบซารQ ติดประเทศไทยด*าน

จังหวัดสงขลา เป�ดเผยวFา เจ*าหน*าท่ีได*เข*าตรวจค*นบริษัทขนสFงสินค*าแหFงหน่ึง ภายหลังมีข*อมูลบัแสวFา มี

การนำใบกระทFอมมาซุกซFอนในตู*คอนเทนเนอรQ เพ่ือเตรียมลักลอบขนไปยังประเทศเพ่ือนบ*าน  

ผลการตรวจค*นพบใบกระทFอมน้ำหนัก ๗๐๐ กิโลกรัม มูลคFา ๒๑,๐๐๐ ริงกิตซุกซFอนในตู*คอนเทนเนอรQ 

เจ*าหน*าท่ีจึงได*นำตัวผู*จัดการบริษัทไปสอบสวนดำเนินคดี  

ผู*บังคับการหนFวย GOF เป�ดเผยวFา การลักลอบขนใบกระทFอมไปยังประเทศเพ่ือนบ*าน ด*วยวิธีการซุกซFอน

ในตู*คอนเนอรQสินค*า เป�นเทคนิคการลักลอบขนใบกระทFอมแบบใหมFลFาสุด 

(The General Operations Force (GOF) has uncovered a new tactic of using shipping 

containers to smuggle ketum leaves to a neighbouring country following a raid here 

yesterday. 

Pangkalan Hulu GOF 18th Battalion commanding officer Supt Ramli Wan Salin said its 

team had been monitoring the situation for a week and found that the suspects would 

bring the ketum leaves supplies to be filled into the containers before being shipped 

abroad. 

“At about 3 pm yesterday, the GOF has raided the site of a cargo company and found 

almost 700 kg of ketum leaves estimated to be worth RM21,000 hidden in two 

containers,” he said in a news conference here. 

He said a 41-year-old suspect believed to be the container manager was arrested for 

further investigation, adding that the GOF also seized two containers and a motorcycle 

worth RM50,000.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


