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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๒-๘ 

ต.ค. ๖๔ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๘๗ ข0าว จากท่ีมี ๙๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๕ ก.ย. ๖๔-๑ ต.ค. ๖๔) ในส0วนของ 

ข0าวเชิงลบ ท่ีเก่ียวขSองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๔๔ ข0าว จากท่ีมี ๔๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๕ ก.ย. ๖๔-๑ ต.ค. 

๖๔) 

          ประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนภายในประเทศ  

    ประเด็นขFาวเชิงลบ ได*แกF 

๑) ยาเสพติด: เปWดเสรีพืชกระท0อม เท0ากับ เปWดเสรีส่ีคูณรSอย ? 

๒) การเมือง: ๑) คอลัมน. ท้ิงหมัดเขSามุม: ประยุทธ.กลัวม้ัย? ปชป.ขู0ถอนตัว และ ๒) คอลัมน. 

สถานีคิดเลขท่ี 12: ปล0อยใหSลามไปเร่ือยๆ 

๓) การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยTสิน: ๑) ไม0ขอรับรองความปลอดภัย! อSางเพจ 'BRN' ประกาศกรSาว 

ตอบโตSเจSาหนSาท่ีรัฐ, ๒) เปWด 3 ปjจจัย...ใตSเดือด! แฉพัฒนา "ไปปnบอมบ." เทียบช้ันระเบิดมาตรฐาน, ๓) 

ปะทะบาเจาะ 9 วันยังไม0จบ - คำถามท่ีพบ ”ศพอยู0ไหน?” และ ๔) รายงานพิเศษ: ยุทธการ 'ฮูแตยือลอ' 

ล0อเขSาสู0ทุ0งสังหาร กอ.รมน.ภาค 4 เดินถูกทางโจรหรือทางใคร! 

๔) เหตุร*ายรายวัน: ๑) นราฯปuวน!คนรSายยิงขบวนรถไฟท่ี อ.รือเสาะ หัวรถจักรเสียหายไปต0อไม0ไดS, ๒) 

โจรใตSปuวนไม0เลิกวางบ้ึมอีก 1 ลูกหวังสรSางสถานการณ.วุ0นวายในพ้ืนท่ีสุไหงปาดี และ ๓) 'ยะลา'ปuวน! 

เผาวงจรปWดล0อ จนท. วางบ้ึมตลบหลัง แฉแผนโจรใตSเตรียม'จยย.บอมบ.'  

๕) การยกระดับคุณภาพชีวิต: การแพร0ระบาดของโควิด ๑๙ ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในพ้ืนท่ี จชต. 

๖) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ผูSคSายาสูบหว่ันบุหร่ีเถ่ือนทะลัก ย่ืน 3 

ขSอเรียกรSองวอนรัฐจัดการปjญหาจริงจัง  

๗) สิทธิมนุษยชน: ๑) จากทุ0งสังหารถึง สำนักงานต๋ัวชSาง : 6 ตุลาฯ ผ0านมา 45 ป| ทหารตำรวจ 

ยังไม0ไดSปฏิรูป อุSมหายยังมี การต0อสูSท่ียังไม0จบ, ๒) ศาลทหาร มีคำส่ังประทับรับฟ~องรSอยโทกับพวกรวม 9 คน 

คดีซSอมทรมานพลทหารวิเชียร เสียชีวิต และ ๓) แอมเนสต้ีและ ICJ ส0งขSอเสนอแนะถึงไทย แสดงความกังวล 

ต0อการแกSไขและการตรา พ.ร.บ. อุSมหาย ท่ีมีความล0าชSา 

          ประเด็นขFาวเชิงบวก ได*แกF 

๑)  ยาเสพติด: งานแรก! ผบช.ปส.คนใหม0โชว.ผลงาน จับ 2 คดีใหญ0ยึดไอซ. 130 โล-ยาบSากว0า 4 ล.   

๒) การเมือง: ทวี : ยุบพรรคประชาชาติ-ควบรวมเพ่ือไทย เท0ากับทำรSายจิตใจคนสามจังหวัด 

๓) การยกระดับคุณภาพชีวิต: มาตรการเชิงรุกในการลดอัตราการติดเช้ือโควิด ๑๙ ในพ้ืนท่ี จชต. 

๔) การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยTสิน: ๑) นายกรัฐมนตรี เสียใจ สูญเสีย 'หมวดแจ�ค' ทหารมือดี 

จากเหตุปะทะโจรใตS, ๒) โฆษก 'กอ.รมน.ภาค 4 ส0วนหนSา' แจงเหตุปWดลSอม 'ฮูแตยือลอ' ดับ 4 ผูSก0อการรSาย, ๓) 

ปWดลSอม'บาเจาะ'วันท่ี 9 หลังพบกลุ0มคนรSายยังเคล่ือนไหวหลบซ0อนไม0ยอมมอบตัว, ๔) 'ผูSว0า รฟท.' 
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ลุยถกฝuายความม่ันคงจัดแผนเดินรถพ้ืนท่ีเส่ียงชายแดนใตS, ๕) 'ในหลวง'พระราชทานพวงมาลา วางหนSา 

หีบศพ'รท.กฤษณะ'จ.นราธิวาส, ๖) ผูSบัญชาการกองพลทหารราบท่ี 15 พรSอมคณะลงพ้ืนท่ี 

สอบถามความเป�นอยู0ของพระสงฆ. และการปฏิบัติ ศาสนกิจในช0วงสถานการณ.แพร0ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 

วัดประชุมชลธารา และ ๗) แม0ทัพภาค 4 ลงพ้ืนท่ีติดตามผูSก0อเหตุโจมตีจนท.รัฐ ใหSมอบตัวลด 

ความสูญเสียของท้ังสองฝuาย 

๕) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) เล็งเปWดพ้ืนท่ีนำร0อง'ท0องเท่ียว' ชายแดนเพ่ือนบSาน กระตุSน ศก., 

๒) วช. วิจัยขับเคล่ือน'เล้ียงแพะ'ใตS, ๓) สกู�ปพิเศษ : นราธิวาสเปWดกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีประวัติศาสตร. 

ตามโครงการพัฒนาชุมชนท0องเท่ียวบSานเจาะบากง, ๔) จังหวัดสงขลา เดินหนSาผลักดัน 'Hatyai Sandbox Plus', 

๕) พัฒนาฝ|มือแรงงานนราธิวาส ประชุม กรรมการอำนวยการพัฒนาฝ|มือแรงงาน ทักษะอาชีพสรSางอาชีพ 

สู0ชุมชนเขSมแข็งวิธีใหม0, ๖) สพร.23ปjตตานี ดำเนินการจัดพิธีมอบชุดเคร่ืองมือประกอบอาชีพ และ ๗) 

พช.นราธิวาสจัดพิธีมอบลายผSาพระราชทานผSาบาติกลาย สุดงดงามส่ือวิถีเสน0ห.แดนใตS 

๖) กระบวนการยุติธรรม:  'ศาลปjตตานี' ส่ังจำคุก 14 ป| 'อิสมาแอ' มือวาง'บ้ึมเสาไฟฟ~า' ทุ0งยางแดง ป| 61  

          ประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนตFางประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* 

           การปWดลSอมบังคับใชSกฎหมายต0อผูSก0อเหตุรุนแรงท่ีบSานฮูแตยือลอ อ.บาเจาะ จ.ว.น.ธ. เป�นเหตุการณ.ท่ี

สำนักข0าวต0างประเทศช้ันนำของโลก คือ AFP และสำนักข0าวในประเทศมาเลเซีย ใหSความสำคัญรายงานปฏิบัติการ

ปWดลSอม ปะทะผูSก0อเหตุรุนแรง ซ่ึงโฆษก กอ.รมน.ภาค ๔ สน.แถลงข0าวผลการปฏิบัติการจนถึงวันท่ี ๑๑ มีผูSก0อเหตุ

รุนแรงเสียชีวิตรวม ๕ คน  

          ท้ังน้ีขSอความท่ีมีเน้ือหาเชิงลบ ในรายงานข0าวของ AFP คือ พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตSท่ีมีอัตลักษณ.ทาง

วัฒนธรรมแตกต0างจากชาวพุทธ เป�นพ้ืนท่ีถูกผนวกเป�นอาณานิคมเม่ือประมาณหน่ึงรSอยป|ก0อน ปjจจุบันมีทหาร

ควบคุมพ้ืนท่ีอย0างเขSมงวด และ benarnews.org ระบุว0า พิธีศพนายมะสุกรี ผูSก0อเหตุรุนแรงท่ีสุเหร0าดูกู มี

ประชาชนเข0าร0วมพิธีประมาณ ๕๐๐ ตน ชาวบSานต0างตะโกน “อัลเลาะฮ. ฮูอักบา” ดSวยความขุ0นเคืองฝuายรัฐ 

          New Straits Times ส่ือมาเลเซีย รายงานว0า ผูSบริหารรัฐบาลทSองถ่ินรัฐกลันตัน เตรียมความพรSอมเปWด

พรมแดนไปมาหาสู0กับประเทศไทย ทันทีท่ีรัฐบาลมาเลเซีย และรัฐบาลไทยยกเลิกมาตรการปWดพรมแดน 

ขณะเดียวกันประชาชนท่ีเปงกาลัน กุโบร. อ.ตุมปjต รัฐกลันตัน ซ่ึงอยู0ติดประเทศไทยดSาน อ.ตากใบ จ.ว.น.ธ. ใหS

สัมภาษณ. NST ว0า อยากใหSมีการเปWดพรมแดนโดยเร็ว เพ่ือใหSการทำมาคSาขายกลับสู0ภาวะปกติ  

        จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหSระดับการรับรูSเชิงบวกท่ีมี ต0อ 

สถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๑.๓๓ ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๕ ก.ย. ๖๔ - ๑ ต.ค. ๖๔) เป�น ๑.๐๖ 

ในสัปดาห.น้ี 
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๒. ผลการวิเคราะหTสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธT ประจำวันท่ี ๒ – ๘ ต.ค. ๖๔ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นขFาวเชิงบวก และประเด็นขFาวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๒ - ๘ ต.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก (เสSนทึบสีเขียว) ๘๗ ข0าว จากท่ีมี ๙๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๕ ก.ย. ๖๔ 

- ๑ ต.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี (เสSนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนSมฯ ค0อนขSางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบ 

ท่ีเก่ียวขSองกับ จชต. (เสSนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๔๔ ข0าว จากท่ีมี ๔๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๕ ก.ย. ๖๔ - ๑ ต.ค. 

๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี (เสSนปะสีแดง) มีแนวโนSมฯ ค0อนขSางคงท่ี 
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๒.๒ คFาสัดสFวนระหวFางขFาวเชิงบวก และขFาวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน ระหว0างข0าวเชิงบวกกับ 

ข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

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

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 

2021-10-02 11 7 1.57 

2021-10-03 9 8 1.13 

2021-10-04 15 6 2.5 

2021-10-05 14 6 2.33 

2021-10-06 9 4 2.25 

2021-10-07 24 8 3 

2021-10-08 5 5 1 

 12.43 6.29 1.98 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพFงเล็ง ในชFวงวันท่ี ๒ – ๘ ต.ค. ๖๔ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๕ ก.ย. ๖๔ - ๘ ต.ค. ๖๔ ไม0มีท้ังข0าวเชิงบวก และข0าวเชิงลบ ในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๒ - ๘ ต.ค. ๖๔ มีข0าวในประเด็นเหตุรSายรายวัน ๑๒ ข0าว จากท่ีมี ๑๙ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๕ ก.ย. 

๖๔ - ๑ ต.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ค0อนขSางจะคงท่ี ภาพข0าวในประเด็นเหตุรSายรายวัน 

ไดSแก0 ๑) นราฯปuวน!คนรSายยิงขบวนรถไฟท่ี อ.รือเสาะหัวรถจักรเสียหายไปต0อไม0ไดS, ๒) 

โจรใตSปuวนไม0เลิกวางบ้ึมอีก 1 ลูกหวังสรSางสถานการณ.วุ0นวายในพ้ืนท่ีสุไหงปาดี และ ๓) 'ยะลา'ปuวน! 

เผาวงจรปWดล0อจนท. วางบ้ึมตลบหลัง แฉแผนโจรใตSเตรียม'จยย.บอมบ.'  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๒ - ๘ ต.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๒ ข0าว จากท่ีมี ๔ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๕ ก.ย. ๖๔ - ๑ ต.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ค0อนขSางคงท่ี 

ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๒ ข0าว จากท่ีมี ๒ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๕ ก.ย. ๖๔ - ๑ ต.ค. ๖๔) 

ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) สัมภาษณ.พิเศษ: พปชร.-

ในวันคล่ืนลมเร่ิมสงบ ความในใจ'สุชาติ-รมว.แรงงาน' 'ตSองเล0นการเมืองแบบลูกผูSชาย' และ ๒) ทวี : 

ยุบพรรคประชาชาติ-ควบรวมเพ่ือไทย เท0ากับทำรSายจิตใจคนสามจังหวัด ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0 ๑) คอลัมน. 

ท้ิงหมัดเขSามุม: ประยุทธ.กลัวม้ัย? ปชป.ขู0ถอนตัว และ ๒) คอลัมน. สถานีคิดเลขท่ี12: ปล0อยใหSลามไปเร่ือยๆ 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยTสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๒ - ๘ ต.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๒๙ ข0าว จากท่ีมี ๒๐ ข0าวใน 

สัปดาห.ท่ีแลSว (๒๕ ก.ย. ๖๔ - ๑ ต.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ  เพ่ิมข้ึน ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มี

ข0าวเชิงลบ ๘ ข0าว จากท่ีมี ๖ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๕ ก.ย. ๖๔ - ๑ ต.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี 

มีแนวโนSมฯ ค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) นายกรัฐมนตรี เสียใจ สูญเสีย 'หมวดแจ�ค' ทหารมือดี 

จากเหตุปะทะโจรใตS, ๒) โฆษก 'กอ.รมน.ภาค 4 ส0วนหนSา' แจงเหตุปWดลSอม 'ฮูแตยือลอ' ดับ 4 ผูSก0อการรSาย, ๓) 

ปWดลSอม'บาเจาะ'วันท่ี 9 หลังพบกลุ0มคนรSายยังเคล่ือนไหวหลบซ0อนไม0ยอมมอบตัว, ๔) 'ผูSว0า รฟท.' 

ลุยถกฝuายความม่ันคงจัดแผนเดินรถพ้ืนท่ีเส่ียงชายแดนใตS, ๕) 'ในหลวง'พระราชทานพวงมาลา วางหนSา 

หีบศพ'รท.กฤษณะ'จ.นราธิวาส, ๖) รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน.พบปะเย่ียมใหSกำลังใจ ชคต.ตันหยงมัส 

ย้ำไม0ประมาท ระมัดระวัง ดูแลพ้ืนท่ีอย0างเคร0งครัด, ๗) ชัยภูมิพระราชทานเพลิงศพ ตำรวจวีรบุรุษเสียชีวิต 

ขณะปฏิบัติหนSาท่ี, ๑๗) นายกฯ มอบผูSว0าฯยะลา 

นำเงินช0วยเหลือครอบครัวตำรวจบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิด, ๘) ผูSบัญชาการกองพลทหารราบท่ี 15 

พรSอมคณะลงพ้ืนท่ี สอบถามความเป�นอยู0ของพระสงฆ. และการปฏิบัติ 

ศาสนกิจในช0วงสถานการณ.แพร0ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 วัดประชุมชลธารา, ๙) ในหลวง พระราชทาน 

ตะกรSาส่ิง ของมอบทหารพราน-ตร.บาดเจ็บ เหตุก0อการรSายในภาคใตS, ๑๐) จเรตำรวจตามปม รีดเงิน 

ซSอปลา5ลSานขอเวลาสอบ15วัน และ ๑๑) แม0ทัพภาค 4 ลงพ้ืนท่ีติดตามผูSก0อเหตุโจมตีจนท.รัฐ ใหSมอบตัวลด 

ความสูญเสียของท้ังสองฝuาย ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0 ๑) ไม0ขอรับรองความปลอดภัย! อSางเพจ'BRN'ประกาศกรSาว 

ตอบโตSเจSาหนSาท่ีรัฐ, ๒) เปWด 3 ปjจจัย...ใตSเดือด! แฉพัฒนา"ไปปnบอมบ."เทียบช้ันระเบิดมาตรฐาน, ๓) 

ปะทะบาเจาะ 9 วันยังไม0จบ - คำถามท่ีพบ ”ศพอยู0ไหน?” และ ๔) รายงานพิเศษ: ยุทธการ 'ฮูแตยือลอ' 

ล0อเขSาสู0ทุ0งสังหาร กอ.รมน.ภาค 4 เดินถูกทางโจรหรือทางใคร! 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๒ - ๘ ต.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๗ ข0าว จากท่ีมี ๒๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๕ 

ก.ย. ๖๔ - ๑ ต.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ค0อนขSางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบ ในประเด็น 

เศรษฐกิจฯ มีข0าวเชิงลบ ๑ ข0าว จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๕ ก.ย. ๖๔ - ๑ ต.ค. ๖๔) ในมิติของ 

แนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ต่ำค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) เล็งเปWดพ้ืนท่ีนำร0อง'ท0องเท่ียว' 

ชายแดนเพ่ือนบSาน กระตุSน ศก., ๒) วช. วิจัยขับเคล่ือน'เล้ียงแพะ'ใตS, ๓) บขส. แจง 'หยุดเดินรถ' ท่ัวประเทศไม0จริง 

อย0าหลงเช่ือข0าวปลอม, ๔) มาดูอีกที 'คลายล็อกดาวน.' ขนส0งแต0ละประเภท ปรับเวลาอย0างไรบSาง, ๕) สกู�ปพิเศษ : 

นราธิวาสเปWดกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีประวัติศาสตร. ตามโครงการพัฒนาชุมชนท0องเท่ียวบSานเจาะบากง, ๖) เช็ก 

เลย! 'ไทยสมายล.' ปรับตารางบินเดือน ต.ค. ใหSบริการ 12 จังหวัด, ๗) จังหวัดสงขลา เดินหนSาผลักดัน 'Hatyai 

Sandbox Plus', ๘) สำรวจ '10 แหล0งท0องเท่ียวชุมชนยอดเย่ียม' รางวัลกินรี ป| 2564, ๙) ลุSนตัวโก0งช0วย 3 

กลุ0มเอสเอ็มอี 'ประยุทธ.' ขีดเสSนใตSตSองรอดพSนวิกฤติจนถึงป| 65, ๑๐) พัฒนาฝ|มือแรงงานนราธิวาส ประชุม 

กรรมการอำนวยการพัฒนาฝ|มือแรงงานทักษะอาชีพสรSางอาชีพสู0ชุมชนเขSมแข็งวิธีใหม0, ๑๑) สพร.23ปjตตานี 

ดำเนินการจัดพิธีมอบชุดเคร่ืองมือประกอบอาชีพ, ๑๒) ผูSว0าฯ นราธิวาสเป�นประธานเปWด กิจกรรม การพัฒนาพ้ืนท่ี 

ประวัติศาสตร.ในรูปแบบผูSนำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการพัฒนาชุมชน ท0องเท่ียวบSานเจาะบากง และ ๑๓) 

พช.นราธิวาสจัดพิธีมอบลายผSาพระราชทานผSาบาติกลาย สุดงดงามส่ือวิถีเสน0ห.แดนใตS ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0 

ผูSคSายาสูบหว่ันบุหร่ีเถ่ือนทะลัก ย่ืน 3 ขSอเรียกรSองวอนรัฐจัดการปjญหาจริงจัง  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๒ - ๘ ต.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๒ ข0าว จากท่ีมี ๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๕ ก.ย. 

๖๔ - ๑ ต.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ลดลง ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด มีข0าว

เชิงลบ ๑ ข0าว จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๕ ก.ย. ๖๔ - ๑ ต.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ 

เพ่ิมข้ึน ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 งานแรก! ผบช.ปส.คนใหม0โชว.ผลงาน จับ 2 คดีใหญ0ยึดไอซ. 130 โล-ยาบSากว0า 4 

ล.  ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0 เปWดเสรีพืชกระท0อม เท0ากับ เปWดเสรีส่ีคูณรSอย ?  
 
 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช0วงวันท่ี ๒ – ๘ ต.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ไดSแก0 ๑) จากทุ0งสังหารถึง 

สำนักงานต๋ัวชSาง : 6 ตุลาฯ ผ0านมา 45 ป| ทหารตำรวจยังไม0ไดSปฏิรูป อุSมหายยังมี การต0อสูSท่ียังไม0จบ, ๒) 

ศาลทหาร มีคำส่ังประทับรับฟ~องรSอยโทกับพวกรวม 9 คน คดีซSอมทรมานพลทหารวิเชียร เสียชีวิต และ ๓) 

แอมเนสต้ีและ ICJ ส0งขSอเสนอแนะถึงไทยแสดงความกังวลต0อการแกSไขและการตรา พ.ร.บ. อุSมหาย ท่ีมีความล0าชSา 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

            ในช0วงวันท่ี ๒ – ๘ ต.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

            ในช0วงวันท่ี ๒ – ๘ ต.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกSไขปjญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

            ในช0วงวันท่ี ๒ – ๘ ต.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชSกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีสFงผลกระทบตFอการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบตFอการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีสFงผลกระทบตFอการรับรู* 
 

 
ประเด็นขFาวเชิงลบ 

๑. ยาเสพติด เปWดเสรีพืชกระท0อม เท0ากับ เปWดเสรีส่ีคูณรSอย ?  

๒. การเมือง ๑) คอลัมน. ท้ิงหมัดเขSามุม: ประยุทธ.กลัวม้ัย? ปชป.ขู0ถอนตัว  และ  ๒) คอลัมน. สถานีคิดเลขท่ี12: 

ปล0อยใหSลามไปเร่ือยๆ  

๓. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทT 'แช0ม แช0มรัมย.' โอดโควิดส0งผลกระทบงานเพลง 

ตSองปรับตัวเพ่ือความอยู0รอด  

๔. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยTสิน ๑) นายกฯ ใหSผูSว0า ฯ เป�นผูSแทน 

มอบเงินช0วยเหลือครอบครัวตำรวจ-อาสาสมัครทหารพราน เสียชีวิตความไม0สงบในพ้ืนท่ี จ. นราธิวาส, ๒) 

ไม0ขอรับรองความปลอดภัย! อSางเพจ'BRN'ประกาศกรSาว ตอบโตSเจSาหนSาท่ีรัฐ, ๓) รอบร้ัวเมืองใตS : 7 ตุลาคม 

2564, ๔) เปWด 3 ปjจจัย...ใตSเดือด! แฉพัฒนา"ไปปnบอมบ."เทียบช้ันระเบิดมาตรฐาน, ๕) ยSอนประวัติบSานยือลอ วิฯ 

16 ศพ ใกลSจุดปWดลSอม “ฮูแตยือลอ” เพ่ือนร0วมรุ0น “มะรอโซ”, ๖) 'บีอาร.เอ็น'ขู0ตอบโตSจนท.ไทย, ๗) 

ปะทะบาเจาะ 9 วันยังไม0จบ - คำถามท่ีพบ ”ศพอยู0ไหน?”  และ  ๘) รายงานพิเศษ: ยุทธการ 'ฮูแตยือลอ' 

ล0อเขSาสู0ทุ0งสังหาร กอ.รมน.ภาค 4 เดินถูกทางโจรหรือทางใคร!  
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๕. เหตุร*ายรายวัน ๑) นราฯปuวน!คนรSายยิงขบวนรถไฟท่ีอ.รือเสาะหัวรถจักรเสียหายไปต0อไม0ไดS, ๒) 

โจรใตSปuวนไม0เลิกวางบ้ึมอีก 1 ลูกหวังสรSางสถานการณ.วุ0นวายในพ้ืนท่ีสุไหงปาดี, ๓) ปuวนไม0เลิก!! โจรใตS วางบ้ึมอีก 

1 ลูก ก0อความวุ0นวายข้ึนในพ้ืนท่ี, ๔) ปuวนไม0เลิก!โจรใตS ซุ0มโจมตี สาดกระสุนขบวนรถไฟหัวรถจักรเสียหาย, ๕) 

อุกอาจ! โจรใตSกราดยิงรถไฟขบวน 454 สุไหงโก-ลก-ยะลา โชคดีไรSเจ็บ, ๖) 'ยะลา'ปuวน! เผาวงจรปWดล0อจนท. 

วางบ้ึมตลบหลัง แฉแผนโจรใตSเตรียม'จยย.บอมบ.', ๗) โจรใตSปuวนหนัก! บ้ึมสุไหงปาดีอีกลูก 

สรSางสถานการณ.วุ0นวายในพ้ืนท่ี, ๘) โจรใตSยังปuวนนราธิวาสไม0เลิก! วางระเบิดอีกลูกห0างโรงเรียนแค0500ม., ๙) 

บ้ึมปuวนริมถนนในสุไหงปาดี - กอ.รมน.ภาค 4 ยืนยันตัวตน 4 ศพถูกวิสามัญฯ, ๑๐) ถล0มฐานจนท.ใตS อส.-

ตร.บาดเจ็บ2 ชาวบSานโดนดSวย3, ๑๑) นราฯเดือดบุกโจมตีจุดตรวจ  และ  ๑๒) คอลัมน. เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: 

โจรใตSถล0มจุดตรวจเจ็บ5  

๖. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ศอ.บต. เผย4 จังหวัดชายแดนใตSโควิดวิกฤต ผูSปuวยรายใหม0 1,990 คน, ๒) 

ชาวเบตงขู0แขวนคอตาย ตSานทำโรงพยาบาลโควิดกลางเมือง, ๓) พบคลัสเตอร.โควิดหลายพ้ืนท่ี เร0งคุมระบาด 4 

จังหวัดใตS จ0อชงผ0อนคลายเพ่ิม, ๔) กังวล 4 จ.ภาคใตSติดเช้ือพุ0ง-

แนะเด็กฉีดไฟเซอร.สังเกตอาการกลSามเน้ือหัวใจอักเสบ, ๕) ปjตตานีผ0อนปรนมาตรการ ทำติดพุ0ง 412 คน 

เสียชีวิตสะสมทะลุ305 คน, ๖) ชายแดนภาคใตS 4 จังหวัดวิกฤตหนัก พบผูSปuวยโควิดพุ0ง 1,990 คน, ๗) 

สงขลาสาหัส! ติดโควิดวันเดียว666ราย 4จว.ชายแดนใตSยังหนัก, ๘) ปWดตลาดเทศบาลเบตง 

หลังพบพ0อคSาแม0คSาติดโควิดแลSว 14 ราย แนวโนSมเพ่ิมข้ึน, ๙) ไม0ใช0ภูมิภาคท่ีถูกลืม! 'ธวเดช'เผยโควิดใตSน0าห0วง 

วอนรัฐเร0งหามาตรการรับมือ, ๑๐) สธ.แจงสถานการณ.โควิดยะลาพุ0ง ติดเช้ือในบSาน-งานแต0ง-งานเล้ียง, ๑๑) 

ไม0เต็มแขน 'วัคซีนโควิด' อ.จะนะ หมดคลัง ขอเทลงใตSอีกไม0ต่ำกว0า 5 แสนโดส, ๑๒) โควิดสงขลาพรวดอันดับ 2 

รองแค0 กทม., ๑๓) คอลัมน. ข0าวส้ัน: 4 จว.ชายแดนใตSปฏิเสธวัคซีนสูง, ๑๔) ปปท.เขต9สอบรุกท่ีสาธารณะ'เทพา'  

และ  ๑๕) บทบรรณาธิการ: โควิดภาคใตS รัฐตSองคุมใหSอยู0  

๗. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ผูSคSายาสูบหว่ันบุหร่ีเถ่ือนทะลัก ย่ืน3ขSอเรียกรSองวอนรัฐจัดการปjญหาจริงจัง  

๘. สิทธิมนุษยชน ๑) จากทุ0งสังหารถึงสำนักงานต๋ัวชSาง : 6 ตุลาฯ ผ0านมา 45 ป| ทหารตำรวจยังไม0ไดSปฏิรูป 

อุSมหายยังมี การต0อสูSท่ียังไม0จบ, ๒) ศาลทหารมีคำส่ังประทับรับฟ~องรSอยโทกับพวกรวม 9 คน 

คดีซSอมทรมานพลทหารวิเชียร เสียชีวิต, ๓) แอมเนสต้ีและ ICJ 

ส0งขSอเสนอแนะถึงไทยแสดงความกังวลต0อการแกSไขและการตรา พ.ร.บ. อุSมหาย ท่ีมีความล0าชSา  และ  ๔) คอลัมน. 

อ0านเอาเร่ือง: ตุลาอย0าลืม 'ตากใบ'  
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ประเด็นเชิงบวก 

๑. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) ปรับโครงสรSางศสพ.จชต. รุกงานพุทธชายแดนใตS, ๒) ปรับโครงสรSางศสพ.จชต. 

รุกงานพุทธชายแดนใตS, ๓) คอลัมน. สัตว.เล้ียงแสนรัก: 'นกกกหรือนกกาฮัง'นกเงือกท่ีใหญ0ท่ีสุด, ๔) 

อนุรักษ.พัฒนา12เมืองเก0า, ๕) คอลัมน. เลาะแผง  และ  ๖) ก0อนจะเสียหาย! 

'บ๊ิกป~อม'ส่ังเตรียมแผนเร0งอนุรักษ.พัฒนา 12 เมืองเก0า,  

๒. ยาเสพติด ๑) ปส.สกัดจับยาบSา-ไอซ.-เค-ปªนอ้ือ  และ  ๒) งานแรก!ผบช.ปส.คนใหม0โชว.ผลงาน 

จับ2คดีใหญ0ยึดไอซ.130โล-ยาบSากว0า4ล.,  

๓. การเมือง ๑) สัมภาษณ.พิเศษ: พปชร.-ในวันคล่ืนลมเร่ิมสงบ ความในใจ'สุชาติ-รมว.แรงงาน' 

'ตSองเล0นการเมืองแบบลูกผูSชาย'  และ  ๒) ทวี : ยุบพรรคประชาชาติ-ควบรวมเพ่ือไทย 

เท0ากับทำรSายจิตใจคนสามจังหวัด,  

๔. การศึกษา ๑) จับกระแสภูมิภาค: คSนหา'ครูรัก(ษ.)ถ่ิน'  และ  ๒) นายอำเภอเบตง 

ตรวจความพรSอมโรงเรียนก0อนเปWดสอบปลายภาคตามมาตรฐานของสาธารณสุข,  

๕. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ภาพข0าว: คอลัมน. เชษฐา: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจSา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ๒) สงขลาเร0งเพ่ิม'รพ.สนาม', ๓) โมเดล กทม. 

กับคำถาม'ฮาวทู' สูSโควิด4จว.ใตS, ๔) โมเดล กทม. กับคำถาม'ฮาวทู' สูSโควิด4จว.ใตS, ๕) ปลัดสธ.ช้ีถSาคุมโควิดไม0อยู0 

 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

14 

ฮ่ึมล็อกจว.ใตS, ๖) ส่ังตรวจ ATK ใน รพ.หวังตัดวงจรระบาด, ๗) ส0งฟ~าทะลายโจรถึงบSาน 

หนุนเพ่ิมมูลค0าสมุนไพรไทย, ๘) เลขาฯ ศอ.บต. มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด0น, ๙) 'บ๊ิกตู0' ขีดเสSน 1-2 

เดือนคุมโควิดระบาด 4 จังหวัดชายแดนใตS, ๑๐) PTTEP Teenergy ภายใตSแนวคิด 'ทะเลเพ่ือชีวิต' 

กับโครงการประกวดชิงทุนการศึกษา, ๑๑) แตกต่ืน ! นร.หญิงปjตตานี ฉีด 'ไฟเซอร.' วูบตกเกSาอ้ี 

ล0าสุดปลอดภัยแลSว ?, ๑๒) สธ.ประเมินสถานการณ.โควิด ช้ีมาถึงทางแยกแลSว อยู0ท่ีคนไทยจะไปซSายหรือขวา, 

๑๓) 'นร.ปjตตานี' ต่ืนตัวแห0ฉีดไฟเซอร. วูบตกเกSาอ้ี! 1 ราย ระหว0างรอดูอาการ, ๑๔) เผยผลสำรวจโควิด 

ทำคนไทยตกงานกว0า 5.8 ลSานคน หว่ันน้ำท0วมซ้ำทำเตะฝุuนพุ0ง, ๑๕) ศบค.ห0วงยอดติดโควิด4จว.ชายแดนใตS 

พบรSานอาหารละเมิดมาตรการ, ๑๖) ยะลาโควิดเร่ิมลดหลังเพ่ิมมาตรการเชิงรุกมากข้ึน, ๑๗) องคมนตรี 

ติดตามงานศูนย.ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และศูนย.สาขา  และ  ๑๘) ทอ.จัดเคร่ืองบิน C-130 

ลำเลียงอุปกรณ.การแพทย. ช0วยเหลือผูSปuวยโควิด ท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตS,  

๗. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทT ๑) ชุดพรSอม “แม0หญิงลี” ประกาศข0าวดี ไดSฤกษ.แต0งงานแลSว, ๒) 

คอลัมน. สดจากเยาวชน: กSาวไปดSวยกันทุ0งแสงตะวัน 30+, ๓) คอลัมน. สดจากเยาวชน: 

กSาวไปดSวยกันทุ0งแสงตะวัน 30+  และ  ๔) วันหยุดสุดสัปดาห.! ชายหาดชลาทัศน.คึกคัก ปชช.แห0เล0นกีฬาทางน้ำ,  

๘. การชFวยเหลือประชาชน ๑) ดูแล  และ  ๒) 'ประภัตร' ลงใตSเตรียมแผนรับมืออุทกภัย,  

๙. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยTสิน ๑) แจงวิฯโจรใตSคดีเพียบ-เหิมยิงสูS, ๒) เลียบค0ายกองทัพ, ๓) 

'นราฯ'ดุลSอมจับกลุ0มปuวนใตS ยิงปะทะสน่ันปuา-ร.ท.พลีชีพ, ๔) ในหลวง-ราชินีพระราชทานส่ิงของจนท., ๕) 

วิสามัญ4โจรใตS! จนท.ตรึงพ้ืนท่ี บ้ึมสุไหงปาดีอีก, ๖) ภาพข0าว: แม0ทัพภาคท่ี 4, ๗) ด0วน วิสามัญ 'โจรใตS' ดับ 4 ศพ 

เปWดฉากยิงถล0ม ฝuาวงลSอม ตำรวจ-ทหาร, ๘) นายกรัฐมนตรี เสียใจ สูญเสีย 'หมวดแจ�ค' ทหารมือดี 

จากเหตุปะทะโจรใตS, ๙) ปะทะเดือด โจรใตS 'หมวดแจ�ค' ทหารพราน45 พลีชีพ, ๑๐) โฆษก 'กอ.รมน.ภาค 4 

ส0วนหนSา' แจงเหตุปWดลSอม 'ฮูแตยือลอ' ดับ 4 ผูSก0อการรSาย, ๑๑) อาลัยทหารกลSา 'หมวดแจ�ค' 

เสียชีวิตหลังปะทะกลุ0มผูSก0อความไม0สงบใน จ.นราธิวาส, ๑๒) ดับโจรใตS 4 ศพ! คืบหนSา 6 วัน'ยุทธการฮูแตยือลอ', 

๑๓) ปะทะเดือดโจรใตSจับตาย4ศพ! เหิมยิงเปWดทางหนี พบมีประวัติโชกโชน, ๑๔) ปWดลSอม'บาเจาะ'วันท่ี 9 

หลังพบกลุ0มคนรSายยังเคล่ือนไหวหลบซ0อนไม0ยอมมอบตัว, ๑๕) 'ผูSว0า รฟท.' 

ลุยถกฝuายความม่ันคงจัดแผนเดินรถพ้ืนท่ีเส่ียงชายแดนใตS, ๑๖) ยุทธการฮูแตยือลอ! ปWดลSอมล0าโจรใตS11วัน 

วิสามัญดับอีก1 ประวัติโชก7หมายจับ, ๑๗) เปWดฉากปะทะเดือด! โจรใตSฮึดสูSถูกยิงดับอีก 1 ราย 

หลังจนท.เปWดยุทธการฮูแตยือลอ, ๑๘) 'ในหลวง'พระราชทานพวงมาลาวางหนSาหีบศพ'รท.กฤษณะ'จ.นราธิวาส, 

๑๙) จนท.กดดันหนักคนรSายหนีซุกปuาบSานฮูแตบือลอ จ.นราธิวาสเป�นวันท่ี6, ๒๐) รอง ผอ.รมน.ภาค 4 

สน.พบปะเย่ียมใหSกำลังใจ ชคต.ตันหยงมัส ย้ำไม0ประมาท ระมัดระวัง ดูแลพ้ืนท่ีอย0างเคร0งครัด, ๒๑) 

ญาติมารับร0างไรSวิญญาณ 4 ผูSก0อเหตุรุนแรง หลัง จนท.นำออกจากยุทธการฮูแตยือลอ, ๒๒) 

ชัยภูมิพระราชทานเพลิงศพตำรวจวีรบุรุษเสียชีวิตขณะปฏิบัติหนSาท่ี, ๒๓) นายกฯ มอบผูSว0าฯยะลา 

นำเงินช0วยเหลือครอบครัวตำรวจบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิด, ๒๔) ผูSบัญชาการกองพลทหารราบท่ี 15 

พรSอมคณะลงพ้ืนท่ี สอบถามความเป�นอยู0ของพระสงฆ. 
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และการปฏิบัติศาสนกิจในช0วงสถานการณ.แพร0ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 วัดประชุมชลธารา, ๒๕) ในหลวง 

พระราชทานตะกรSาส่ิงของมอบทหารพราน-ตร.บาดเจ็บ เหตุก0อการรSายในภาคใตS, ๒๖) เขSาสู0วันท่ี 9 

เจSาหนSาท่ียังคงปWดลSอมบังคับใชSกฎหมายในพ้ืนท่ีบSานฮูแตย0อบอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส, ๒๗) 

โจรใตSฮึดสูSดับอีก1รวมเป�น5ท่ียุทธการฮูแตยือลอวันน้ี, ๒๘) 

จเรตำรวจตามปมรีดเงินซSอปลา5ลSานขอเวลาสอบ15วัน  และ  ๒๙) แม0ทัพภาค 4 

ลงพ้ืนท่ีติดตามผูSก0อเหตุโจมตีจนท.รัฐ ใหSมอบตัวลดความสูญเสียของท้ังสองฝuาย,  

๑๐. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) เล็งเปWดพ้ืนท่ีนำร0อง'ท0องเท่ียว' ชายแดนเพ่ือนบSานกระตุSนศก., ๒) 

คอลัมน. จับกระแส: ไฮซีซ่ันท่ีควรเป�น'ไฮซีซ่ัน'?!, ๓) วช.วิจัยขับเคล่ือน'เล้ียงแพะ'ใตS, ๔) บขส. แจง 'หยุดเดินรถ' 

ท่ัวประเทศไม0จริง อย0าหลงเช่ือข0าวปลอม, ๕) มาดูอีกที 'คลายล็อกดาวน.' ขนส0งแต0ละประเภท 

ปรับเวลาอย0างไรบSาง, ๖) 'ดอยอินทนนท.' เตรียมพรSอมรับนักท0องเท่ียวชมทะเลหมอกหากมีการคลายล็อค, ๗) 

สกู�ปพิเศษ : นราธิวาสเปWดกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีประวัติศาสตร. 

ตามโครงการพัฒนาชุมชนท0องเท่ียวบSานเจาะบากง, ๘) เช็กเลย! 'ไทยสมายล.' ปรับตารางบินเดือน ต.ค. ใหSบริการ 

12 จังหวัด, ๙) จังหวัดสงขลา เดินหนSาผลักดัน 'Hatyai Sandbox Plus', ๑๐) เช็กท่ีน่ี 'ไทยสมายล.' 

แจSงปรับตารางบินเดือนต.ค., ๑๑) สำรวจ '10 แหล0งท0องเท่ียวชุมชนยอดเย่ียม' รางวัลกินรี ป| 2564, ๑๒) 

ลุSนตัวโก0งช0วย 3 กลุ0มเอสเอ็มอี 'ประยุทธ.' ขีดเสSนใตSตSองรอดพSนวิกฤติจนถึงป| 65, ๑๓) จ้ึงไม0หยุดฉุดไม0อยู0 

'ซูชินารา' อร0อยคำโต เร่ิมตSน 5บาท, ๑๔) พัฒนาฝ|มือแรงงานนราธิวาส 

ประชุมกรรมการอำนวยการพัฒนาฝ|มือแรงงานทักษะอาชีพสรSางอาชีพสู0ชุมชนเขSมแข็งวิธีใหม0, ๑๕) 

สพร.23ปjตตานี ดำเนินการจัดพิธีมอบชุดเคร่ืองมือประกอบอาชีพ, ๑๖) ผูSว0าฯ 

นราธิวาสเป�นประธานเปWดกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีประวัติศาสตร.ในรูปแบบผูSนำจิตอาสาพัฒนาชุมชน 

ตามโครงการพัฒนาชุมชนท0องเท่ียวบSานเจาะบากง  และ  ๑๗) 

พช.นราธิวาสจัดพิธีมอบลายผSาพระราชทานผSาบาติกลาย สุดงดงามส่ือวิถีเสน0ห.แดนใตS,  

๑๑. กระบวนการยุติธรรม ๑) 'ศาลปjตตานี' ส่ังจำคุก 14 ป| 'อิสมาแอ' มือวาง'บ้ึมเสาไฟฟ~า' ทุ0งยางแดง ป| 61, ๒) 

ศาลส่ังจำคุก 14 ป|มือวางบ้ึมเสาไฟฟ~า พ้ืนท่ี อ.ทุ0งยางแดง จ.ปjตตานี เม่ือป| 61  และ  ๓) 

ศาลปjตตานีพิพากษาจำคุก14ป|คดีลอบบ้ึมเสาไฟทุ0งยางแดงเม่ือป|61,  

๑๒. กีฬา 'ถิรวัฒน.'ร้ังฝูงร0วมกับสดมภ. ก0อนเขSารอบสุดทSายไทยพีจีเอทัวร.ท่ีบลูแคนยอน  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบตFอการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ตFอสถานการณT จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหSระดับการรับรูSเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. 

จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๑.๓๓ ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๕ ก.ย. ๖๔ - ๑ ต.ค. ๖๔) เป�น ๑.๐๖ ในสัปดาห.น้ี 

ในมิติของแนวโนSมการรับรูSเชิงบวก มีแนวโนSมฯ ลดลง 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนตFางประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในชFวงวันท่ี ๒ – ๘ ต.ค. 

๖๔ 

     การปWดลSอมบังคับใชSกฎหมายต0อผูSก0อเหตุรุนแรงท่ีบSานฮูแตยือลอ อ.บาเจาะ จ.ว.น.ธ. เป�นเหตุการณ.ท่ีสำนัก

ข0าวต0างประเทศช้ันนำของโลก คือ AFP และสำนักข0าวในประเทศมาเลเซีย ใหSความสำคัญรายงานปฏิบัติการปWด

ลSอม ปะทะผูSก0อเหตุรุนแรง ซ่ึงโฆษก กอ.รมน.ภาค ๔ สน.แถลงข0าวผลการปฏิบัติการจนถึงวันท่ี ๑๑ มีผูSก0อเหตุ

รุนแรงเสียชีวิตรวม ๕ คน  

     ท้ังน้ีขSอความท่ีมีเน้ือหาเชิงลบ ในรายงานข0าวของ AFP คือ พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตSท่ีมีอัตลักษณ.ทาง

วัฒนธรรมแตกต0างจากชาวพุทธ เป�นพ้ืนท่ีถูกผนวกเป�นอาณานิคมเม่ือประมาณหน่ึงรSอยป|ก0อน ปjจจุบันมีทหาร

ควบคุมพ้ืนท่ีอย0างเขSมงวด และ benarnews.org ระบุว0า พิธีศพนายมะสุกรี ผูSก0อเหตุรุนแรงท่ีสุเหร0าดูกู มี

ประชาชนเข0าร0วมพิธีประมาณ ๕๐๐ ตน ชาวบSานต0างตะโกน “อัลเลาะฮ. ฮูอักบา” ดSวยความขุ0นเคืองฝuายรัฐ 

    New Straits Times ส่ือมาเลเซีย รายงานว0า ผูSบริหารรัฐบาลทSองถ่ินรัฐกลันตัน เตรียมความพรSอมเปWด

พรมแดนไปมาหาสู0กับประเทศไทย ทันทีท่ีรัฐบาลมาเลเซีย และรัฐบาลไทยยกเลิกมาตรการปWดพรมแดน 

ขณะเดียวกันประชาชนท่ีเปงกาลัน กุโบร. อ.ตุมปjต รัฐกลันตัน ซ่ึงอยู0ติดประเทศไทยดSาน อ.ตากใบ จ.ว.น.ธ. ใหS

สัมภาษณ. NST ว0า อยากใหSมีการเปWดพรมแดนโดยเร็ว เพ่ือใหSการทำมาคSาขายกลับสู0ภาวะปกติ  

 

๕.๑ เหตุการณ.เจSาหนSาท่ีรัฐบังคับใชSกฏหมายปWดลSอมพ้ืนท่ีปuาบSานฮือแตยือลอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส โดยใชS

มาตรการจากเบา คือเชิญผูSนำศาสนา ผูSนำชุมชน เขSาเจรจาเกล่ียกล0อมใหSผูSก0อความไม0สงบมอบตัวกับเจSาหนSาท่ี

เพ่ือต0อสูSตามกระบวนการยุติธรรม แต0ผูSก0อเหตุรุนแรงใชSอาวุธยิงใส0เจSาหนSาท่ีเป�นเหตุใหSมีการยิงปะทะกัน กระท่ัง

วันศุกร.ท่ี ๘ ตุลาคม วันท่ี ๑๑ ของการปWดลSอมโฆษกกอ.รมน.ภาค ๔ สน.แถลงว0า มีผูSก0อเหตุรุนแรงเสียชีวิตรวม ๕ 

ศพ และยังไม0สามารถคาดการณืไดSว0าจะยุติการปฏิบัติการเม่ือใดเน่ืองจากพ้ืนท่ีท่ีผูSก0อเหตุรุนแรงหลบซ0อนตัวเป�น

พ้ืนท่ีปuากวSาง  

เหตุการณ.รุนแรงท่ีบSานฮูแตฮือลอ เป�นเหตุการณ.ในพ้ืนท่ีจชต.ท่ีมีการรายงานข0าวโดยสำนักข0าวต0างประเทศมาก

ท่ีสุดในรอบสัปดาห. ประกอบดSวย AFP, Bernama, New Staits Times, The Star และ benarnews.org 

ท้ังน้ีพบประเด็นเชิงลบในรายงานข0าวดังน้ี  

(The region -- heavily controlled by Thai security forces -- is culturally distinct from Buddhist-

majority Thailand, which colonised the area bordering Malaysia over a century ago. 

Relations between the Thai state and key rebel group Barisan Revolusi Nasional, which has 

insurgents on the ground, appeared to be warming in early 2020 when they met for the first 

time in Kuala Lumpur. 

But the military continued to attack the rebels, said Don Pathan, a Thailand-based security 

analyst. 
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"The military on the ground are still stuck in a zero-sum game approach," he told AFP. 

By July 2021, the insurgents "decided it was enough and they wanted to go on the offensive," 

he said, adding there will likely be more retaliatory attacks to come from both sides. – AFP) 

 

เน้ือหาตอนหน่ึงในรายงานข0าวของ AFP เม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม มีเน้ือหาว0า.... 

ภูมิภาคน้ี (จชต.) มีเจSาหนSาท่ีความม่ันคงควบคุมอย0างเขSมงวด เป�นพ้ืนท่ีท่ีมีอัตตลักษณ.ทางวัฒนธรรมแตกต0างจาก

พSนท่ีส0วนใหญ0ของประเทศท่ีประชากรเป�นชาวพุทธ เป�นพ้ืนท่ีท่ีตกเป�นอาณานิคมต0อเน่ืองประมาณหน่ึงศตวรรษ 

ดอน ปาทาน นักวิเคราะห.ดSานความม่ันคง คามสัมพันธ.ระหว0างรัฐไทยกับกลุ0ม BRN อบอุ0นข้ึนในช0วงตSนป| ๒๕๖๓ 

เม่ือท้ังสองฝuายไดSพบกันเป�นคร้ังแรกท่ีกรุงกัวลาลัมเปอร. แต0ทหารไทยก็ยังคงโจมตีกลุ0มกบฏอย0างต0อเน่ือง ต0อมาใน

เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ กลุ0มติดอาวุธจึงตัดสินใจเปWดฉากโจมตีกองกำลังของรัฐอีกคร้ัง และมีแนวโนSมท่ีท้ังสองฝuาย

จะเปWดฉากตอบโตSลSางแคSนกันมากข้ึน 

 

ท่ีมาขSอมูล ; https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2021/10/04/six-dead-as-thai-

military-battles-rebels-in-restive-south 

https://www.nst.com.my/world/world/2021/10/733578/six-dead-thai-military-battles-rebels-

restive-south 

 

ทางดSาน benarnews.org รายงานเม่ือวันศุกร.ท่ี ๘ ตุลาคม อSางคำแถลงของโฆษกกอ.รมน.ภาค ๔ สน.ว0า มีผูSก0อ

เหตุรุนแรงเสียชีวิตท้ังหมด ๕ คน ซ่ึงหน่ึงในจำนวนน่ันคือ นายมะสุกรี อูแล ผูSตSองหาตามหมายจับคดี ป.วิอาญา 

รวม ๗ คดี พรSอมท้ังรายงานว0า มีชาวบSานร0วมพิธีศพนายมะสุกรี จัดแบบซาฮีด หรือนักรบ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

ท้ังน้ี ในตอนบ,ายของวันศุกร5น้ี ญาติของผู:เสียชีวิตและชาวบ:าน ซ่ึงเจ:าหน:าท่ีประมาณว,ามีราว 500 คน ได:ทำพิธี

ฝRงศพนายมะสะกรี แบบซาฮีด หรือนักรบ ท่ีกูโบร5ดูกูสุเหร,า บ:านดูกูสุเหร,า ม.7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.

นราธิวาส ซ่ึงเปXนสุสานเดียวกันท่ีฝRงผู:ก,อความไม,สงบท่ีเสียชีวิต 4 ศพ เม่ือวันอาทิตย5ท่ีผ,านมา ส,วนชาวบ:านต,าง

ตะโกน “อัลเลาะฮ5 ฮูอักบา” ด:วยความขุ,นเคืองฝ\ายรัฐ 

ญาติรายหน่ึงของนายมะสะกรี ซ่ึงใช:ช่ือว,า นางมือยือ (สงวนนามสกุลเพ่ือความปลอดภัย) กล,าวว,า ชาวบ:านมี

ความรู:สึกสับสนกับการให:ข,าวจำนวนผู:เสียชีวิตของทางเจ:าหน:าท่ี 

“ชาวบ:านทุกคนยอมรับได:ถ:าเขาตาย เพราะรู:อยู,แล:วว,าถ:ามีการปะทะจริง ต:องมีการสูญเสีย แล:วการตายใน

ซาฮีด ก็เปXนแนวทางท่ีเขาเลือกอยู,แล:ว เพียงแค,ต:องการศพกลับมาทำพิธี ถ:าเขาตาย แต,ท่ีผ,านมาตลอด 
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เจ:าหน:าท่ีไม,มีการมาบอกชาวบ:านเลยว,า สรุปข:อเท็จจริงตายก่ีคน ปล,อยให:ชาวบ:าน หาข,าวไปท่ัว จนไม,รู:อัน

ไหนจริงอันไหนไม,จริง” นางมือยือกล,าว   

ท่ีมาขSอมูล ; https://www.benarnews.org/thai/news/th-deepsouth-violence-10082021145301.html 

 

๕.๒ New Straits Times ส่ือมาเลเซียมีรายงานข0าวสองช้ิน สะทSอนความปราถนาของชาวมาเลเซียในรัฐกลันตัน 

ท้ังผูSบริหารระดับสูงของรัฐบาลทSองถ่ิน และชาวบSาน ท่ีตSองการใหSมีการเปWดพรมแดนติดประเทศไทยเพ่ือใหSการทำ

มาคSาขายกลับมาปรกติอีกคร้ัง หลังจากท่ีท้ังสองประเทศปWดพรมแดนมานานกว0าหน่ึงป|  

 

NST รายงานเม่ือวันท่ี ๓ ตุลาคม สัมภาษณ.ชาวบSานท่ีทำมาคSายขายชายแดน ท่ี เปงกาลันกุโบร. เมืองชายแดนติด

แม0น้ำโกลก ตรงขSามอ.ตากใบ จ.นราธิวาส หลายคนพูดตรงกันว0า อยากใหSพรมแดนเปWดอีกคร้ังโดยเร็ว เน่ืองจาก

รายไดSหลักของพวกเขาข้ึนอยู0กับนักท0องเท่ียวท้ังชาวไทยและมาเลเซ�ย การปWดพรมแดนจึงส0งผลหใพวกเขาคSาขาย

มาไดS เศรษฐกิจฝªดเคือง  

(Residents living in Pengkalan Kubor here are hoping the country's international borders will be 

reopened soon. 

Many of them, especially petty traders, said they rely heavily on tourists for their monthly 

income. 

With the travel ban instituted by Malaysia and Thailand following the Covid-19 pandemic, these 

traders have been experiencing a drop in income. 

Speaking to the New Straits Times, trader Sakinah Ibrahim expressed hoped the government 

would consider reopening the borders. 

"Many of us including those operating businesses in the duty-free zone have suffered huge 

losses due to the pandemic and recently, we are slowly getting back our business. 

"But if the government allows the borders to reopen, our businesses can pick up like before and 

our income will be back to normal again," said the 44-year-old from Kampung Telaga Bata.) 

ท่ีมาขSอมูล ; https://www.nst.com.my/news/nation/2021/10/733200/kelantan-traders-hope-

countrys-borders-will-reopen-soon 
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NST รายงานเม่ือวันท่ี ๕ ตุลาคม อSางคำใหSสัมภาษณ.ประธานกรรมาธิการสุขภาพและเคหะ รัฐกลันตัน บอกว0า  

รัฐบาลมSองถ่ินมีการเตรียมความพรSอท่ีจะเปWดพรมแดนติดประเทศไทย ซ่ึงเขาระบุว0า ไดSยินมาว0ารัฐบาลไทยจะเปWด

พรมแดนเร็วๆน้ี 

ทางดSานนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย พูดถึงนโยบายเปWดพรมแดนว0า จะเปWดเม่ือประชากรวัยผูSใหญ0ไดSรับการฉีดวัคซีน

แลSวมากกว0ารSอยละ ๙๐  

(Kelantan is all geared up for the reopening of the country's international borders. 

State Local Government, Health and Housing Committee chairman Dr Izani Husin said the state 

government has already made preparations for the reopening of its border with Thailand. 

"The state government realises that it is not our jurisdiction to decide on the matter but as one 

of the states at the border, we have been making all the preparations for the country's 

(international) borders to reopen. 

"We heard Thailand will open its border soon but Malaysian authorities have yet to announce 

and we will wait for the decision made by the National Security Council (NSC) on the matter," 

he told reporters after visiting a vaccination centre for adolescents at SK Demit 2, here, today. 

Prime Minister Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob had said state borders would reopen once 90 per 

cent of the adult population is vaccinated.) 

ท่ีมาขSอมูล ; https://www.nst.com.my/news/nation/2021/10/733925/kelantan-ready-reopening-

international-border-says-state-exco 
 
 


