
 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

1 

บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๘-๑๔ ส.ค. ๖๓ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๙๕ ข0าว จากท่ีมี ๙๙ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑-๗ ส.ค. ๖๓) ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขSองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๓๘ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๑๖ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑-๗ ส.ค. ๖๓)  

 ประเด็นข4าวเชิงลบ ได*แก4  

๑) สิทธิมนุษยชน: ๑) The Motive รายงานทหารพรานเย่ียมบSานผูSร0วมชุมนุมแฟลชม็อบมัสยิดกรือเซะ  และ ๒) หะยีสุหลง อับดุลกอเดร. โตgะมีนา : ๖๖ ปh 

บังคับสูญหาย ผูSนำทางศาสนาและการเมืองคนสำคัญของปาตานี 

๒) เหตุร*ายรายวัน: ๑) คนรSายดักยิงรถกระบะจ0านาวิกโยธิน ขณะกลับจากกินขSาวบSานเพ่ือนท่ีบาเจาะ และ ๒) คนรSายลอบบ้ึมทหารพรานดับ ๑ เจ็บ ๖

ท่ีนราฯบริเวณหัวสะพานบSานกาลิซา 

๓) การเมือง: ๑) 'ผอ.รพ.จะนะ' เคยอยากไดSรัฐประหาร จากน้ีขออยู0ขSาง นศ., ๒) ๑๒๐ อาจารย.มหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ แถลงการณ.หนุนขSอเรียกรSองม็อบ 

'ธรรมศาสตร.' และ ๓) แฟลชม็อบชายแดนใตS : สำรวจความคิดเยาวชนปลายดSามขวาน ทำไมออกมาตSานรัฐบาล  

ประเด็นข4าวเชิงบวก ได*แก4 

๑) การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยOสิน: ๑) ทัพ ๔ ชงยกเลิก พรก. ๔ อำเภอใตS, ๒) 'กอ.รมน ภาค ๔ สน.'แจงลุยตรวจ รร.บากงพิทยา 'ข0าวปลอม บิดเบือน ปลุก แตกแยก', 

๓) กอ.รมน.ภาค ๔ ส0วนหนSา แจงเหตุทำลายพระพุทธรูปองค.ดำท่ีปrตตานีไม0ใช0ปมตอกล่ิมศาสนา และ ๔) แม0ทัพภาคท่ี ๔ ส่ังจรยุทธ.เต็มรูป แบบไล0ล0าคนรSาย 

หลังลอบวางระเบิดชุดคุSมครองครู ในสองพ้ืนท่ีท้ังปrตตานี และ นราธิวาส 

๒) เศรษฐกิจและการสร*างรายได*: ๑) ยะลาลุยพัฒนาถนนสาย ๔๑๐ เช่ือเปtนโลจิสติกส.ท่ีดี ดันท0องเท่ียว-การคSาลงทุนพุ0ง, ๒) 'สนามบินนราธิวาส' 

เปuดบริการปกติแลSว! หลังเหตุเคร่ืองบินทหารลSอไม0กาง, และ ๓) กลุ0มผูSเล้ียงนกเขา และประมงพ้ืนบSานจะนะเห็นดSวยกับโครงการเมืองตSนแบบ ๔ สงขลา 

๓) ยาเสพติด: ไอซ.-ยึดกระท0อม ๔๙๕ กก. 

          จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหSระดับการรับรูSเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๒.๖๑ ในสัปดาห. 

ท่ีแลSว (๑-๗ ส.ค. ๖๓) เปtน ๑.๖๓ ในสัปดาห.น้ี  

   ในส4วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๘–๑๔ ส.ค. ๖๓ ดังน้ี 
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         ประเด็นเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคมใตSมีรายงานเหตุการณ.คนรSายซ่ึงคาดว0าเปtนสมาชิกขบวนการแบ0งแยกดินแดนลอบวางระเบิดแสวงเคร่ืองโจมตีชุดคุSมครองครู

ท่ีปrตตานี และนราธิวาส เปtนเหตุใหSเจSาหนSาท่ีรัฐเสียชีวิต ๒ คน ต0อมาเจSาหนSาท่ีไดSนำกำลังติดตามบังคับใชSกฎหมาย และมีการปะทะกับสมาชิกขบวนการแบ0งแยกดินแดน 

        พล.ท.พรศักด์ิ พูลสวัสด์ิ แม0ทัพภาคท่ี ๔ ประชุมร0วมกับเจSาหนSาท่ีรัฐท่ีด0านตรวจคนเขSาเมืองสะเดา กำชับเจSาหนSาท่ีทุกหน0วยท่ีเก่ียวขSองเฝ{าระวังการลักลอบเขSาเมือง

ผิดกฎหมายในช0วงท่ีมีการระบาดโควิด-๑๙ คร้ังใหม0ในประเทศมาเลเซียใกลSพรมแดนไทย 

       รัฐมนตรีมหาดไทยมาเลเซียแถลงผลการจับกุมคนต0างชาติท่ีเขSาเมืองผิดกฎหมาย และเนรเทศกลับประเทศตSนทาง ต้ังแต0ตSนปhถึงวันท่ี ๑๐ สิงหาคม รวมท้ังส้ินกว0า 

๒๑,๐๐๐ คน ในจำนวนน้ีมีคนไทยรวมอยู0ดSวยกว0า ๑,๗๐๐ คน  

       ตำรวจนราธิวาสจับกุมยาเสพติดไอซ.น้ำหนักกว0า ๖๐๐ กิโลกรัม มูลค0าราว ๒๐๐ ลSานบาทพรSอมผูSตSองหาอีก ๒ คน ท่ี อ.สุไหงโกลก ขณะเตรียมลักลอบนำเขSา

ประเทศมาเลเซีย  

       รัฐบาลทSองถ่ินรัฐกลันตัน เตรียมเสนอรัฐบาลกลางยกฐานะรันเตา ปrนยัง ตำบลชายแดนติดกับ อ.สุไหงโกลก ใหSมีฐานะเปtนอำเภอแยกออกจาก อ.ปาเสมัส เพ่ือ

พัฒนารันเตาปrนยังใหSเปtนเมืองท0องเท่ียวชายแดน 
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๒. ผลการวิเคราะหOสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธO ประจำวันท่ี ๘–๑๔ ส.ค. ๖๓ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข4าวเชิงบวก และประเด็นข4าวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๘ - ๑๔ ส.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก (เสSนทึบสีเขียว) ๙๕ ข0าว จากท่ีมี ๙๙ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑ - ๗ ส.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี 

(เสSนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนSมฯ ลดลง ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขSองกับ จชต. (เสSนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๓๘ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๑๖ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑ - ๗ 

ส.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี (เสSนปะสีแดง) มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึน 
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๒.๒ ค4าสัดส4วนระหว4างข4าวเชิงบวก และข4าวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

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

2020-08-01 26 3 8.67 

2020-08-02 11 5 2.2 

2020-08-03 14 5 2.8 

2020-08-04 12 2 6 

2020-08-05 20 1 20 

2020-08-06 12 0 12 

2020-08-07 4 0 4 

 14.14 2.57 5.5 

2020-08-08 12 1 12 

2020-08-09 9 1 9 

2020-08-10 21 6 3.5 

2020-08-11 15 3 5 

2020-08-12 16 10 1.6 

2020-08-13 19 13 1.46 

2020-08-14 3 4 0.75 

 13.57 5.43 2.5 

 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

5 

๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ4งเล็ง ในช4วงวันท่ี ๘–๑๔ ส.ค. ๖๓ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๘ - ๑๔ ส.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยฯ จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑ - ๗ ส.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี (เสSนปะสีน้ำเงิน) 

มีแนวโนSมฯ ลดลง ในส0วนของข0าวเชิงลบฯ ไม0มีข0าวเชิงลบในช0วง วันท่ี ๑ - ๑๔ ส.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี (เสSนปะสีแดง) มีแนวโนSมฯ ลดลง  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๘ - ๑๔ ส.ค. ๖๓ มีข0าวในประเด็นเหตุรSายรายวัน ๑๕ ข0าว จากท่ีไม0มีข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑ - ๗ ส.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึน

ภาพข0าวในประเด็นเหตุรSายรายวัน ไดSแก0 ๑) คนรSายดักยิงรถกระบะจ0านาวิกโยธิน ขณะกลับจากกินขSาวบSานเพ่ือนท่ีบาเจาะ และ ๒) คนรSายลอบบ้ึมทหารพรานดับ 1 เจ็บ 

6 ท่ีนราฯบริเวณหัวสะพานบSานกาลิซา 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๘ - ๑๔ ส.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๑ ข0าว จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑ - ๗ ส.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ 

ต่ำค0อนขSางคงท่ี ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๑๔ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๗ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑ - ๗ ส.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึน 

ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ตู0ไม0สบายใจ ม็อบเกินเลย  ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0 ๑) 'ผอ.รพ.จะนะ' เคยอยากไดSรัฐประหาร จากน้ีขออยู0ขSาง นศ., ๒) 120 

อาจารย.มหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ แถลงการณ.หนุนขSอเรียกรSองม็อบ 'ธรรมศาสตร.' และ ๓) แฟลชม็อบชายแดนใตS : สำรวจความคิดเยาวชนปลายดSามขวาน 

ทำไมออกมาตSานรัฐบาล  
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยOสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๘ - ๑๔ ส.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๑๕ ข0าว จากท่ีมี ๑๐ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑ - ๗ ส.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี 

มีแนวโนSมฯ ค0อนขSางคงท่ี  ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๑ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑ - ๗ ส.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ต่ำ

ค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) ทัพ 4 ชงยกเลิก พรก. 4 อำเภอใตS, ๒) 'กอ.รมน ภาค 4 สน.'แจงลุยตรวจรร.บากงพิทยา 'ข0าวปลอม บิดเบือน ปลุกแตกแยก', ๓) 

ช่ืนชม '2 นักบิน' ช0วย 12 ชีวิต นำเคร่ืองท่ีใชSมา 36 ปh-จอดไดS, ๔) กอ.รมน.ภาค 4 ส0วนหนSา แจงเหตุทำลายพระพุทธรูปองค.ดำท่ีปrตตานีไม0ใช0ปมตอกล่ิมศาสนา และ ๕) 

แม0ทัพภาคท่ี 4 ส่ังจรยุทธ.เต็มรูปแบบไล0ล0าคนรSาย หลังลอบวางระเบิดชุดคุSมครองครู ในสองพ้ืนท่ีท้ังปrตตานี และ นราธิวาส ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0 'สมช.'คือ 

สภาความม่ันคงแห0งชาติ ไม0ใช0ความม่ันคงในตำแหน0งของใครบางคน  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๘ - ๑๔ ส.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๖ ข0าว จากท่ีมี ๒๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑ - ๗ ส.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ 

ค0อนขSางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข0าวเชิงลบ ๒ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑ - ๗ ส.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี 

มีแนวโนSมฯ ต่ำค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) ปuดทองฯ หนุนเล้ียงปูทะเล, ๒) 'บ๊ิกตู0'ส่ังกษ.เคลียร.ปrญหาประมง, ๓) ตามไปดู'โอท็อปเด0น' ปrตตานี-นราธิวาส, ๔) 

ยะลาลุยพัฒนาถนนสาย410 เช่ือเปtนโลจิสติกส.ท่ีดี ดันท0องเท่ียว-การคSาลงทุนพุ0ง, ๕) 'สนามบินนราธิวาส'เปuดบริการปกติแลSว! หลังเหตุเคร่ืองบินทหารลSอไม0กาง, ๖) กนอ. 

ผนึก กฟภ.ขับเคล่ือนเศรษฐกิจชายแดนใตS รองรับฮับอาเซียน!, ๗) ตลาดชุมชนแห0งใหม0 'จาบัง มากัน' ปrตตานีเสริมศักยภาพชุมชนทางวัฒนธรรมอาหาร และ ๘) 

กลุ0มผูSเล้ียงนกเขาและประมงพ้ืนบSานจะนะเห็นดSวยกับโครงการเมืองตSนแบบ 4 สงขลา ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0 ๑) สมาคมประมงประกาศเลิกอาชีพขายเรือคืนรัฐ และ ๒) 

จ้ียืดเวลาพักหน้ีหวังต0อลม 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๘ - ๑๔ ส.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๕ ข0าว จากท่ีไม0มี ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑ - ๗ ส.ค. ๖๓) ๕ ข0าวใน สัปดาห.น้ี ) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี 

มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม0มีข0าวเชิงลบท้ังในสัปดาห.น้ี และในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑ - ๗ ส.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี 

มีแนวโนSมฯ ต่ำค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: ไอซ.-ยึดกระท0อม 495 กก., ๒) ยึดใบกระท0อม 495 กก.ชายแดนมาเลย. และ ๓) 

อุบลฯแถลงจับสาวใหญ0พรSอมยาไอซ. 400 ลSานบาท ไม0มีข0าวเชิงลบ ในสัปดาห.น้ี 
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

              ในช0วงวันท่ี ๘ – ๑๔ ส.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ไดSแก0 ๑) The Motive 

รายงานทหารพรานเย่ียมบSานผูSร0วมชุมนุมแฟลชม็อบมัสยิดกรือเซะ, ๒) 'ทหารพราน' อSาง 'นายส่ังมา' เย่ียมบSาน-สอบขSอมูลส0วนตัวผูSชุมนุม 'แฟลชม็อบปrตตานี' หลายราย 

และ ๓) หะยีสุหลง อับดุลกอเดร. โตgะมีนา : 66 ปh บังคับสูญหายผูSนำทางศาสนาและการเมืองคนสำคัญของปาตานี 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

            ในช0วงวันท่ี ๘ – ๑๔ ส.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปqญหา จชต. 

            ในช0วงวันท่ี ๘ – ๑๔ ส.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกSไขปrญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

            ในช0วงวันท่ี ๘ – ๑๔ ส.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชSกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* 
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ประเด็นข4าวเชิงลบ 

๑. สิทธิมนุษยชน ๑) The Motive รายงานทหารพรานเย่ียมบSานผูSร0วมชุมนุมแฟลชม็อบมัสยิดกรือเซะ, ๒) 'ทหารพราน' อSาง 'นายส่ังมา' เย่ียมบSาน-

สอบขSอมูลส0วนตัวผูSชุมนุม 'แฟลชม็อบปrตตานี' หลายราย  และ  ๓) หะยีสุหลง อับดุลกอเดร. โตgะมีนา : 66 ปh 

บังคับสูญหายผูSนำทางศาสนาและการเมืองคนสำคัญของปาตานี  

๒. เหตุร*ายรายวัน ๑) คนรSายลอบวางบ้ึมทหารพรานชุดคุSมครองครูเสียชีวิต1เจ็บ6, ๒) ลอบวางระเบิดทหารพรานในพ้ืนท่ีระแงะ ดับ 1 บาดเจ็บ 6, ๓) 

คนรSายลอบวางบ้ึม!ทหารพรานชุดลาดตระเวนเสียชีวิต1นาย, ๔) ด0วน!! เกิดเหตุระเบิดทหารพรานเสียชีวิตพ้ืนท่ีหนองจิก ขณะลาดตระเวนเสSนทาง รปภ.ครู, ๕) ปrตตานี-

นราธิวาสป�วนหนัก กลุ0มก0อความไม0สงบดักบ้ึมทหารดับแลSว 2 นาย!, ๖) คนรSายดักยิงรถกระบะจ0านาวิกโยธิน ขณะกลับจากกินขSาวบSานเพ่ือนท่ีบาเจาะ, ๗) 

คนรSายลอบบ้ึมทหารพรานดับ 1 เจ็บ 6 ท่ีนราฯบริเวณหัวสะพานบSานกาลิซา, ๘) ใตSระอุ!ลอบบ้ึมซ้ำอีกจังหวัด ชุดรปภ.ครูพลีชีพ1บาดเจ็บ6, ๙) ด0วน! 

คนรSายลอบวางระเบิดชุด รปภ.ครูปrตตานี ทำเจSาหนSาท่ีเสียชีวิต 1 นาย, ๑๐) ทหารพลีชีพเซ0นโจรใตSเห้ียม ลอบกัดวางบ้ึมชุดรปภ.ครู, ๑๑) บ้ึมปrตตานี-นราธิวาส 

ทหารพลีชีพ2บาดเจ็บ6นาย ขณะออกเดินเทSาคุSมครองครู, ๑๒) โจรใตSยิงทหารเจ็บ1 เคยถูกลงมือมาแลSว ชงเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน, ๑๓) ด0วน 

คนรSายลอบวางระเบิดทหารชุดคุSมครองครูปrตตานี - นราธิวาส พลีชีพ 2 นาย, ๑๔) โจรใตSดักซุ0มยิงพ.จ.อ.รอดหวุดหวิด  และ  ๑๕) ดักซุ0มยิง  
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๓. การเมือง ๑) คณาจารย. ลงช่ือหนุนกลุ0ม นศ. 'ธรรมศาสตร.จะไม0ทน', ๒) 105 คณาจารย.แถลง ป{องขSอเสนอนักศึกษาธรรมศาสตร.จะไม0ทน ไม0ผิดกฎหมาย, ๓) 

ดาหนSากันออกมาแลSว! 105 อาจารย.หนุนม็อบธรรมศาสตร.จะไม0ทน อSาง 10 ขSอเสนอปฏิรูปสถาบันฯอยู0ในกรอบรัฐธรรมนูญ, ๔) 

เปล่ียนใจแลSว!'หมอจุgก'เท'กปปส.'ขอโทษม็อบมธ.จากหัวใจ ตัวเองมีส0วนกวักมือเรียกรัฐประหาร, ๕) เปuดช่ือ105อาจารย.ร0วมหนุน ม็อบ'ธรรมศาสตร.จะไม0ทน', ๖) 

มาแลSว!!!'105 คณาจารย.'ดาหนSาหนุนม็อบมธ.จะไม0ทน อSางขSอเสนออยู0ในกรอบรธน., ๗) 'ผอ.รพ.จะนะ'เคยอยากไดSรัฐประหาร จากน้ีขออยู0ขSางนศ., ๘) บ๊ิกตู0ห0วงม็อบ 

ย้ำไม0สบายใจ, ๙) 120 อาจารย.มหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ แถลงการณ.หนุนขSอเรียกรSองม็อบ 'ธรรมศาสตร.', ๑๐) เปuดรายข่ือ อาจารย.มหา'ลัย หนุมม็อบมธ., ๑๑) 

อจ.ท่ัวประเทศเขSาช่ือ หนุนนศ. จุฬา-รามนัดชุมนุม, ๑๒) อจ.ท่ัวปท.หนุนนศ., ๑๓) แฟลชม็อบชายแดนใตS : สำรวจความคิดเยาวชนปลายดSามขวาน 

ทำไมออกมาตSานรัฐบาล  และ  ๑๔) แฟลชม็อบชายแดนใตSกับ 3 ขSอเรียกรSองเยาวชนปลดแอก  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทO มุมนักเดินทาง  

๒. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต สืบสาน อนุรักษ.ศิลป�ผSาถ่ินไทย ดำรงไวSในแผ0นดิน ชวนไปชม - ชSอป ผSาพ้ืนถ่ินปrกษ.ใตS ในงาน 'ศิลปาชีพประทีปไทยฯ'  

๓. กีฬา ๑) ขอคิดดSวยคน: ศูนย.กีฬาท่ีปลายดSามขวาน, ๒) ผศ.จงรัก เข้ียวแกSว  และ  ๓) ศึกโตgะเล็กวิถีใหม0 'ไมโล ฟุตซอล 2020' ชิงทุนการศึกษา 6 แสนบาท,  

๔. การศึกษา ๑) บก.จร.เตรียมรับมือเปuดร.ร.เต็มรูปแบบไทยพบโควิด5ราย, ๒) ภาพข0าว: คอลัมน. ทางคนทางข0าว: เย่ียม ร.ร.ราชประชานุเคราะห., ๓) ภาพข0าว: คอลัมน. 

ทางคนทางข0าว: เย่ียม ร.ร.อนุบาล  และ  ๔) อลิอันซ. อยุธยา 'ส0งแท็บเล็ตใหSนSองเรียน' จับมือมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก ชวนคนไทยร0วมบริจาคอุปกรณ.ช0วยสอนออนไลน.,  

๕. ยาเสพติด ๑) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: ไอซ.-ยึดกระท0อม 495 กก., ๒) ยึดใบกระท0อม495กก.ชายแดนมาเลย., ๓) ข0าวสดท่ัวไทย: สงขลา - ยึดใบกระท0อม, ๔) 

อุบลฯแถลงจับสาวใหญ0พรSอมยาไอซ. 400 ลSานบาท  และ  ๕) ล0อซ้ือจับเพ่ือนคู0หูนักคSายาคาห0อขSาวมันไก0ท่ีกำลังจะตักเขSาปาก,  

๖. การช4วยเหลือประชาชน ๑) ภาพข0าว: คอลัมน. ทุบประเด็นโดยบานเย็น8: ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผูSอำนวยการสภากาชาดไทย, ๒) คอลัมน. จับข0าวเอามายำ, ๓) 

ภาพข0าว: คอลัมน. ข0าวขSนคนเขSม: น้ำพระทัย, ๔) มาอีกแลSว แรงงานต0างดSาว 24 คน หนีโควิด-19 มาเลเซียลักลอบเขSาไทย, ๕) 'แม0จ�าอยู0ไหน'สาวใตSวอนช0วย 

หลังพลัดพรากต้ังแต06ขวบ, ๖) 24หม0องกลัวตาย'โควิดระบาด'ในมาเลย. หนีทะลักเขSาไทย, ๗) ด0านพรมแดนสุไหงโกลก รับ - 

ส0งมอบยานพาหนะแก0พ่ีนSองชาวไทยหลังจากติดคSางในมาเลเซีย เฉพาะรัฐกลันตันนานนับเดือน  และ  ๘) จังหวัดนราธิวาสจัดต้ัง 'ครัวพระราชทาน 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

15 

อุปนายิกาผูSอำนวยการสภากาชาดไทย' เปtนวันท่ี 7,  

๗. การเยียวยา ขอเสดงความเสียใจกับครอบครัวผูSกลSา จากเหตุคนรSายลอบวางระเบิดจ.นราธิวาส  

๘. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยOสิน ๑) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: เคร่ืองบินทร.ลงจอดฉุกเฉิน, ๒) ขัดขSอง, ๓) ใจหายใจคว่ำ เคร่ืองบิน ทร. 

ลSอหนSาไม0กางขณะลงจอดสนามบินนราธิวาส, ๔) นาทีระทึก, ๕) มทภ.4 ส่ังจรยุทธ.เต็มรูปแบบไล0ล0าคนรSายลอบวางระเบิดชุดคุSมครองครูดับ 2, ๖) 

ทัพ4ชงยกเลิกพรก.4อำเภอใตS, ๗) 'กอ.รมน ภาค 4 สน.'แจงลุยตรวจรร.บากงพิทยา 'ข0าวปลอม บิดเบือน ปลุกแตกแยก', ๘) ช่ืนชม'2นักบิน'ช0วย12ชีวิต 

นำเคร่ืองท่ีใชSมา36ปh-จอดไดS, ๙) เกียร.ลSอขัดขSอง-ปuดสนามบินนราฯ เคร่ืองบินทร.ลงฉุกเฉิน, ๑๐) นาทีระทึก! 'เคร่ืองบินทหารเรือ'ลงจอดฉุกเฉินสนามบินนราธิวาส 

เหตุลSอหนSาไม0กาง, ๑๑) เตรียมชงครม.ยกเลิกพรก.4อำเภอภาคใตS หลังพ้ืนท่ีสงบแลSว ไม0เกิดเหตุรุนแรง2ปh, ๑๒) กอ.รมน.ภาค 4 ส0วนหนSา 

แจงเหตุทำลายพระพุทธรูปองค.ดำท่ีปrตตานีไม0ใช0ปมตอกล่ิมศาสนา, ๑๓) เผยคลิปนาทีนักบินทัพเรือนำเคร่ืองบินลSอหนSาไม0กางลงจอดอย0างปลอดภัย, ๑๔) แม0ทัพภาคท่ี 4 

ส่ังจรยุทธ.เต็มรูปแบบไล0ล0าคนรSาย หลังลอบวางระเบิดชุดคุSมครองครู ในสองพ้ืนท่ีท้ังปrตตานี และ นราธิวาส  และ  ๑๕) กอ.รมน. ภาค 4 

แจงเหตุคนรSายทำลายเศียรพระเจSาองค.ดำ วัดหัวเขา อ.สายบุรี จ.ปrตตานี ไม0ใช0ขัดแยSงทางศาสนา,  

๙. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) สายธารพระเมตตา 'สมเด็จพระพันปhหลวง' สู0แสงแห0งความหวัง 'หนSากากจากหัวใจชุมชน', ๒) สายธารพระเมตตา 

'สมเด็จพระพันปhหลวง' สู0แสงแห0งความหวัง 'หนSากากจากหัวใจชุมชน', ๓) ช0วยสรSางบSาน, ๔) ปhติถวายพระพรชัย สมเด็จพระพันปhหลวง, ๕) มอบเงิน, ๖) 

สนทช.ลงพ้ืนท่ียะลาประชุมแผนปฏิบัติดSานทรัพยากรน้ำ, ๗) ดSวยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปhหลวง 20 ปh ธนาคารสมอง 

ร0วมสรSางประโยชน.ใหSสังคมไทย, ๘) สมเด็จพระพันปhหลวง พระปรีชาญาณอนุรักษ.ผSาไทย 'พัสตราภรณ.งดงาม' คงอยู0คู0แผ0นดิน, ๙) 'สุวัจน.'เปuดงานวันกำนันผญบ.โคราช 

ชูเปtนกำลังหลักช0วยรบ.-ต0อสูS'โควิด', ๑๐) ดSวยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปhหลวง 20 ปh ธนาคารสมอง ร0วมสรSางประโยชน.ใหSสังคมไทย, ๑๑) 

ภาพข0าว: คอลัมน. Biz Movement: มอบเงิน๑๒) กรมส0งเสริมฯ คนพิการ ดึงนศ.-เยาวชนจิตอาสา ช0วยคนพิการสรSางรายไดS, ๑๓) 'ยะลา'เตรียมพรSอม 'เปuดประตูสู0วิถีใหม0 

ใตSสุดแดนสยาม', ๑๔) นศ.-เยาวชนจิตอาสา ลงพ้ืนท่ีฝ�กปฎิบัติ วันท่ี 2 พัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข0ายดSานคนพิการ, ๑๕) 'ยะลา'เตรียมพรSอม 'เปuดประตูสู0วิถีใหม0 

ใตSสุดแดนสยาม', ๑๖) คุมเขSมชายแดนไทย-มาเลย.สกัดโควิด พบระบาดรอบใหม0ท่ีมาเลเซีย, ๑๗) แบงก.ชาติผนึกอาชีวศึกษา หนุนเยาวชนสรSางวินัยการเงิน, ๑๘) 

หนุนชาวบSานเล้ียงปูทะเลรายไดSย่ังยืนตลอดปh, ๑๙) คนไทยเฮ! ทยอยนำรถยนต.ติดคSางมาเลเซีย กลับไทยไดSแลSว จนท.เขSมฆ0าเช้ือป{องโควิด, ๒๐) พลังโซเชียลแชร.! 

สาวใตSพลัดพรากแม020ปhไดSเจอหนSาแลSว, ๒๑) เยาวชนจิตอาสาลงพ้ืนท่ีฝ�กปฎิบัติวันท่ี 2 พัฒนาศักยภาพแกนนำดSานคนพิการ สรSางรายไดSในพ้ืนท่ีภาคใตS, ๒๒) 
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ผบ.ฉก.นราธิวาส เปuดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี เพ่ือชาติ ศาสน. กษัตริย. เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปhหลวง, ๒๓) 

หน0วยเฉพาะกิจนราธิวาส ร0วมกับส0วนราชการในพ้ืนท่ี จัดกิจกรรมจิตอาสา 'วันแม0แห0งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก', ๒๔) คนไทย 10 ลSานดวงใจ ส0งความสุข พ่ี 

นSองชายแดนใตS, ๒๕) พลิกฟ��นคุณภาพชีวิตชุมชนบSานทอน, ๒๖) อรบ. ตำบลสะเตงนอก ร0วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน. เน่ืองในโอกาสวันแม0แห0งชาติ, 

๒๗) นายอำเภอรือเสาะ เปuดโครงการส0งเสริมความสัมพันธ.โรงเรียนกับชุมชน, ๒๘) เปuดผลศึกษา กมธ.วุฒิฯ '1 ครัวเรือน 1 สัญญา' แกSหน้ีไดSผล หนุนขยายท่ัวประเทศ, 

๒๙) ชาวบSาน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 'ปล้ืม' หลังรัฐบาลหนุนงบสรSางท0อระบายน้ำแกSปrญหาน้ำท0วมขัง  และ  ๓๐) 'ธ.ก.ส.' ระดมทุนดSวย Green Bond 

ฟ��นผืนป�าลุยพัฒนาศักยภาพชุมชน,  

๑๐. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) ปuดทองฯหนุนเล้ียงปูทะเล, ๒) ยะลาเร0งผลักดันโครงการถนนเล่ียงเมืองฝr�งตะวันตก, ๓) 'บ๊ิกตู0'ส่ังกษ.เคลียร.ปrญหาประมง, ๔) 

เอกชนแนะสารพัดทีมศก. วัดฝhมือรัฐนาวาตู0...กูSวิกฤติ, ๕) สนามบินนราฯเปuดใชSปกติแลSว, ๖) สืบสาน อนุรักษ.ศิลป�ผSาถ่ินไทย ดำรงไวSในแผ0นดิน ชวนไปชม - ชSอป 

ผSาพ้ืนถ่ินปrกษ.ใตS ในงาน 'ศิลปาชีพประทีปไทยฯ', ๗) จับประเด็น: กฟผ.เสริมแกร0งไฟฟ{าภาคใตS, ๘) 'จุรินทร.' นำชาวสวนนครศรีฯ ลง MOU ขายผลไมS 

ลุยเช่ือมโยงตลาดออนไลน. -ออฟไลน., ๙) รายงานพิเศษ: ตามไปดู'โอท็อปเด0น' ปrตตานี-นราธิวาส, ๑๐) รายงานพิเศษ: ตามไปดู'โอท็อปเด0น' ปrตตานี-นราธิวาส, ๑๑) 

ยะลาลุยพัฒนาถนนสาย410 เช่ือเปtนโลจิสติกส.ท่ีดี ดันท0องเท่ียว-การคSาลงทุนพุ0ง, ๑๒) 'สนามบินนราธิวาส'เปuดบริการปกติแลSว! หลังเหตุเคร่ืองบินทหารลSอไม0กาง, ๑๓) 

รอบร้ัวเมืองใตS : 13 สิงหาคม 2563, ๑๔) มรภ.สงขลา ลงพ้ืนท่ีบริการวิชาการ หนุนชุมชนปลูกกาแฟเสริมรายไดS, ๑๕) ททท.จัดกิจกรรมกระตุSนท0องเท่ียว 

เปuดเสSนทางท0องเท่ียวทางน้ำขยายฐานนทท., ๑๖) กฟผ.ควง ม.สงขลา ลุยพัฒนาเทคโนโลยีผลิตไฟฟ{า เสริมม่ันคงพลังงานแดนใตS, ๑๗) หอการคSายะลา 

ร0วมจังหวัดเร0งผลักดันโครงการถนนเล่ียงเมืองฝr�งตะวันตก เช่ือมถนน 2 สาย สู0ถนนโลจิสติกส., ๑๘) กนอ. ผนึก กฟภ.ขับเคล่ือนเศรษฐกิจชายแดนใตS รองรับฮับอาเซียน!, 

๑๙) ขับเคล่ือน ศก.ชายแดนใตS กนอ.-กฟภ.ตอบโจทย.นโยบายรัฐเพ่ิมเสถียรภาพดSานพลังงานรับฮับอาเซียน, ๒๐) ตลาดชุมชนแห0งใหม0 'จาบัง มากัน' 

ปrตตานีเสริมศักยภาพชุมชนทางวัฒนธรรมอาหาร, ๒๑) กลุ0มผูSเล้ียงนกเขาและประมงพ้ืนบSานจะนะเห็นดSวยกับโครงการเมืองตSนแบบ 4 สงขลา, ๒๒) 

การตัดสินผลงานส0งเสริมความรูSทางการเงิน โครงการ Fin. ดี We Can Do!!! Season 2, ๒๓) 'จุรินทร.'เซ็นเอ็มโอยู พณ.ดึงแพลตฟอร.มใหญ0ขายผลไมSเมืองคอน 

ดันราคาขายเกษตรกรมีรายไดSเพ่ิมสูSโควิด, ๒๔) ททท.จัดกิจกรรมกระตุSนตลาดท0องเท่ียวเปuดเสSนทางท0องเท่ียวทางน้ำ ขยายฐานนักท0องเท่ียว, ๒๕) ธพว. 

ล0องใตSปูพรมเติมพลังเอสเอ็มอีไทยฟ��นฟูธุรกิจ พาถึงสินเช่ือดอกเบ้ียต่ำ ไม0ตSองใชSหลักทรัพย.ค้ำประกัน  และ  ๒๖) TPCHปrนผล0.088บาท คร่ึงปhกำไรเหลือ178ลSาน 
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CODโรงไฟฟ{า3แห0งQ3,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

18 

 ๔.๒ ระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต4อสถานการณO จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหSระดับการรับรูSเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๒.๖๑ ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑ - 

๗ ส.ค. ๖๓) เปtน ๑.๖๓ ในสัปดาห.น้ี ในมิติของแนวโนSมการรับรูSเชิงบวก มีแนวโนSมฯ ค0อนขSางคงท่ี 

 

 
 
 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

19 

๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๘ – ๑๔ ส.ค. ๖๓ 

         ประเด็นเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคมใตSมีรายงานเหตุการณ.คนรSายซ่ึงคาดว0าเปtนสมาชิกขบวนการแบ0งแยกดินแดนลอบวางระเบิดแสวงเคร่ืองโจมตีชุดคุSมครองครู

ท่ีปrตตานี และนราธิวาส เปtนเหตุใหSเจSาหนSาท่ีรัฐเสียชีวิต ๒ คน ต0อมาเจSาหนSาท่ีไดSนำกำลังติดตามบังคับใชSกฎหมาย และมีการปะทะกับสมาชิกขบวนการแบ0งแยกดินแดน 

        พล.ท.พรศักด์ิ พูลสวัสด์ิ แม0ทัพภาคท่ี ๔ ประชุมร0วมกับเจSาหนSาท่ีรัฐท่ีด0านตรวจคนเขSาเมืองสะเดา กำชับเจSาหนSาท่ีทุกหน0วยท่ีเก่ียวขSองเฝ{าระวังการลักลอบเขSาเมือง

ผิดกฎหมายในช0วงท่ีมีการระบาดโควิด-๑๙ คร้ังใหม0ในประเทศมาเลเซียใกลSพรมแดนไทย 

       รัฐมนตรีมหาดไทยมาเลเซียแถลงผลการจับกุมคนต0างชาติท่ีเขSาเมืองผิดกฎหมาย และเนรเทศกลับประเทศตSนทาง ต้ังแต0ตSนปhถึงวันท่ี ๑๐ สิงหาคม รวมท้ังส้ินกว0า 

๒๑,๐๐๐ คน ในจำนวนน้ีมีคนไทยรวมอยู0ดSวยกว0า ๑,๗๐๐ คน  

       ตำรวจนราธิวาสจับกุมยาเสพติดไอซ.น้ำหนักกว0า ๖๐๐ กิโลกรัม มูลค0าราว ๒๐๐ ลSานบาทพรSอมผูSตSองหาอีก ๒ คน ท่ี อ.สุไหงโกลก ขณะเตรียมลักลอบนำเขSา

ประเทศมาเลเซีย  

       รัฐบาลทSองถ่ินรัฐกลันตัน เตรียมเสนอรัฐบาลกลางยกฐานะรันเตา ปrนยัง ตำบลชายแดนติดกับ อ.สุไหงโกลก ใหSมีฐานะเปtนอำเภอแยกออกจาก อ.ปาเสมัส เพ่ือ

พัฒนารันเตาปrนยังใหSเปtนเมืองท0องเท่ียวชายแดน 

 

๕.๑ benarnews.org รายงานเม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ว0า เกิดเหตุคนรSายใชSระเบิดแสวงเคร่ืองจุดชนวนดSวยวิทยุส่ือสารโจมตีทหารชุดคุSมครองครูขณะลาดตระเวณเสSนทาง 

๒ จุดในเวลาไล0เล่ียกันท่ีจ.ปrตตานี และจ.นราธิวาส เปtนเหตุใหSทหารเสียชีวิต ๒ คนและบาดเจ็บ ๓ คน ท้ังน้ีเจเนหSาท่ีเปuดเผยว0า นับเปtนคร้ังแรกต้ังแต0กลางเดือนกรกฎาคม

เปtนตSนมา และเปtนคร้ังแรกนับต้ังมีการเปuดการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนหลังการพ่ีระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ท่ีมีการโจมตีทหารดSวยระเบิดแสวงเคร่ือง 

เจSาหนSาท่ีสันนิษฐานว0าเปtนการกระทำของสมาชิกขบวนการแบ0งแยกดินแดน 

พล.ต.ท.รณศิลป� ภู0สาระ ผูSบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๙ บอกว0า เหตุระเบิดโจมตีชุดคุSมครองครูท่ีปrตตานีและนราธิวาส กลุ0มติดอาวุธต0อตSายรัฐบาลน0าจะมีการวางแผน

ร0วมกันโดยมีจุดประสงค.เพ่ือบ0อนทำลายกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

เจSาหนSาท่ีท่ีไม0ประสงค.เปuดเผยช่ือบอกว0า คนรSายน0าจะเปtนนายอารง ดือราโป และนายอาเรีย เจgะเตgะ 
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หลังจากเกิดเหตุพล.ท.พรศักด์ิ พูลสวัสด์ิ แม0ทัพภาคท่ี ๔ ไดSส่ังการใหSหน0วยจรยุทธปฏิบัติการตามล0าคนรSายกลุ0มติดอาวุธทันที 

นับต้ังแต0ขบวนการบีอาร.เอ็น ประกาศหยุดยิงฝ�ายเดียวเม่ือตSนเดือนเมษายน เพ่ือเปuดทางใหSเจSาหนSาท่ีสาธารณสุขใหSความช0วยเหลือป{องกันและควบคุมการแพร0ระบาด

ไวรัสโควิด-๑๙ ไดSเกิดเหตุโจตีท้ังหมด ๓๓  คร้ัง มีผูSเสียชีวิต ๑๙ คนรวมท้ังสมาชิกกลุ0มติดอาวุธแบ0งแยกดินแดน ๕ คน และมีผูSไดSรับบาดเจ็บ ๕๒ คน 

 

(Two soldiers were killed and three others injured in a pair of roadside bombings Thursday in Thailand’s insurgency-stricken Deep South as they 

escorted teachers and students to schools for the start of the academic year, authorities said. 

Officials blamed separatist rebels for the attacks in Pattani and Narathiwat provinces, the first deadly bombings in the southern border region 

since a soldier died in an explosion in mid-July. And although insurgents in the past have targeted schools or security details escorting teachers 

and students to class, the twin incidents on Thursday were the first such attacks since schools in the Deep South reopened for in-person 

instruction after the COVID-19 outbreak. 

The attacks appeared to be coordinated to explode simultaneously, Police Lt. Gen. Ronasilp Poosara, the commander of Region 9 Police 

Bureau, told reporters. 

“The attacks in Pattani and Narathiwat are linked with an effort to make them happen at the same time, different cells but they were set off 

by insurgents who wanted to disrupt the peace,” Ronasilp said. 

Another official, who asked not to be named because he was not authorized to speak to reporters, said the attackers were led by Arong Due-

rapo and Aria Jehteh, two local insurgent leaders. 
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After the attacks on Thursday, Lt. Gen. Pornsak Poonsawat, the army’s regional commander, told reporters that he had ordered tactical teams 

to step up pressure on insurgents. 

“We anticipated attacks on the first school day. School defense squads are vulnerable,” he said. “From now on we will be more proactive with 

tactical mobile teams by striking against insurgent jungle hideouts or at the homes of their supporters.” 

Since the National Revolutionary Front (BRN), the largest of the armed separatist groups in the Deep South, declared a unilateral ceasefire in 

early April to allow officials to deal with the COVID-19 pandemic, at least 33 attacks have occurred in the border region. These have resulted in 

the deaths of at least 19 people, including five insurgents. As many as 52 people have been injured in those incidents, according to information 

compiled by BenarNews from police reports.) 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.benarnews.org/english/news/thai/insurgent-attack-08132020155349.html 

๕.๑.๑ ต0อมา benarnews.org รายงานเม่ือวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ว0า เจSาหนSาท่ีความม่ันคงไดSติดตามคนรSายท่ีลอบวางระบิดชุดคุSมครองครู ในพ้ืนท่ีอ.ยะระง จ.ปrตตานี โดย 

พ.ต.อ.ทศพล สาราพฤกษ. ผูSกำกับการ สภ.บSานโสร0ง อ.ยะรัง จ.ปrตตานี เปuดเผยเม่ือเวลา 13.00 น. ว0า เกิดเหตุปะทะระหว0างเจSาหนSาท่ีทหาร ตำรวจ และฝ�ายปกครอง กับ

สมาชิกกลุ0มก0อความไม0สงบในพ้ืนท่ีบSานบือแนจือแร ม.2 ต.กอลำ อ.ยะรัง จ.ปrตตานี เปtนเหตุใหSมีผูSไดSรับบาดเจ็บ จึงไดSนำกำลังไปตรวจสอบท่ีเกิดเหตุ 

“เจSาหนSาท่ีสนธิกำลังร0วม 3 ฝ�าย ติดตามจับกุมผูSกระทำผิดกฎหมาย จนเกิดเหตุปะทะกับผูSก0อเหตุรุนแรง ในพ้ืนท่ีบSานบือแนจือแร เปtนเหตุใหSเจSาหนSาท่ีทหารบาดเจ็บ 3 

นาย โดยเหตุเกิดระหว0างท่ีเจSาหนSาท่ีเขSาตรวจคSนพ้ืนท่ีตSองสงสัย ฝ�ายคนรSายใชSอาวุธป�นยิงเปuดทางหนี มีการยิงตอบโตSหลายระลอกนานกว0า 30 นาที จนเจSาหนSาท่ีคุม

สถานการณ.ไดS หลังเสียงป�นสงบ พบมีผูSไดSรับบาดเจ็บจึงนำตัวส0งโรงพยาบาลศูนย.ยะลา โดยเจSาหนSาท่ีสามารถตรวจยึดท่ีพักช่ัวคราว และอุปกรณ.ยังชีพไดSหลายรายการ” 

พ.ต.อ.ทศพล กล0าว 
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พ.ต.อ.ทศพล กล0าวเพ่ิมเติมว0า เบ้ืองตSนเช่ือว0า กลุ0มคนรSายกลุ0มน้ี มีส0วนเก่ียวขSองกับเหตุระเบิดวานน้ี ท่ีจังหวัดนราธิวาสและปrตตานี โดยเจSาหนSาท่ีไดSพยายามติดตาม

คนรSายไปในพ้ืนท่ีป�า จนเกิดเหตุปะทะอีก แต0คนรSายสามารถหลบหนีไปไดS 

เหตุการณ.เม่ือวันพฤหัสบดีวานน้ี ซ่ึงเปtนวันเปuดเทอมวันแรก ไดSเกิดเหตุการณ.วางระเบิดชุดคุSมครองครูนักเรียนสองจุด ในจังหวัดปrตตานี และจังหวัดนราธิวาส เปtนเหตุใหS

อาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิตรวม 2 นาย และบาดเจ็บอีก 3 นาย 

ท้ังน้ี เจSาหนSาท่ีทหารรายหน่ึง (สงวนช่ือและนามสกุล) เปuดเผยว0า การปuดลSอมตรวจคSนคร้ังน้ี มีเป{าหมายคือ นายมาหามะ สะอิ ซ่ึงเช่ือว0าเคล่ือนไหวในการก0อเหตุระเบิดใน

พ้ืนท่ี อ.หนองจิก จ.ปrตตานี วานน้ี 

ต0อมา พล.ต.ปราโมทย. พรหมอินทร. โฆษกกองทัพภาคท่ี 4 เปuดแก0เบนาร.นิวส.ว0า หลังการปะทะระลอกแรก เจSาหนSาท่ีไดSติดตามไล0ล0าคนรSาย จนกระท่ังสามารถวิสามัญ

คนรSายไดS 2 ราย 

“จากการปฏิบัติการคร้ังน้ี คนรSายเสียชีวิต 2 ราย เปtนระดับแกนนำในพ้ืนท่ี แต0ตSองรอพิสูจน.ศพอีกคร้ัง หลังการปะทะเจSาหนSาท่ีสามารถยึดฐานของฝ�ายคนรSายไดS การ

ปะทะเกิดข้ึนหลังจากมีความพยายามเจรจาใหSอีกฝ�ายมอบตัว แต0ไม0เปtนผล” พล.ต.ปราโมทย. กล0าว 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.benarnews.org/thai/news/TH-deepsouth-shootout-08142020183457.html 

๕.๒ benarnews.org รายงานเม่ือวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ว0า  พลโท พรศักด์ิ พูลสวัสด์ิ แม0ทัพภาคท่ี 4 และผูSอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 ไดSตรวจเย่ียมพ้ืนท่ี

ชายแดน และส่ังการใหSเจSาหนSาท่ีเขSมงวดต0อการหลบหนีเขSาเมืองของแรงงานต0างดSาวและแรงงานชาวไทย ท่ีจะลักลอบกลับมา เพราะผลกระทบทางเศรษฐกิจของโรคโค

วิด-19 ซ่ึงในช0วงน้ีมีรายงานว0าในฝr�งมาเลเซียมีผูSติดเช้ือใหม0อีกกว0าย่ีสิบราย 
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ท้ังน้ี เม่ือวานน้ี พลโท พรศักด์ิ พูลสวัสด์ิ ไดSประชุมกับเจSาหนSาท่ีท่ีเก่ียวขSอง ท่ีด0านศุลกากรสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา และในวันพุธน้ียังไดSลงพ้ืนท่ี โดยไดSกล0าวแก0ผูSส่ือข0าว

ว0า ขณะน้ีสถานการณ.การแพร0ระบาดในประเทศไทยดีข้ึนมาก ไม0พบการแพร0ระบาดภายในประเทศ เพราะทุกฝ�ายช0วยกันดำเนินการตามมาตรการควบคุมป{องกันของ 

ศบค. และรัฐบาลอย0างเขSมแข็ง 

“แต0ในประเทศเพ่ือนบSานอย0างมาเลเซีย พบว0ามีการระบาดรอบใหม0เกิดข้ึน และเปtนพ้ืนท่ีติดกับชายแดนภาคใตS... ยังมีช0องทางธรรมชาติท่ีสามารถลักลอบเขSาประเทศไทย

ไดS โดยเฉพาะแรงงานต0างดSาวท่ีลักลอบเขSามา จึงไดSเชิญหน0วยงานท่ีเก่ียวขSองมาประชุมวางแนวทางในการป{องกัน โดยเฉพาะมาตรการการป{องกันขนส0งรถสินคSาจาก

มาเลเซียเขSามาประเทศไทย ตลอดจนการสกัดก้ันป{องกันแรงงานต0างดSาวท่ีลักลอบเขSาเมือง ผ0านช0องทางตามแนวชายแดน ซ่ึงมักจะมีกลุ0มนายหนSาท้ังฝr�งไทยและมาเลย.

ดำเนินการนำเขSามา” พลโทพรศักด์ิ กล0าว 

พลโทพรศักด์ิ กล0าวอีกว0า ในเร่ืองน้ีไดSใหSตรวจคนเขSาเมือง กองกำลังเทพสตรี และตำรวจ ประสานการทำงานกัน และดำเนินการกับกลุ0มนายหนSาท่ีลักลอบนำพาแรงงงาน 

ซ่ึงผลการปฏิบัติงาน ในหSวงวันท่ี 1 เมษายน 2563 จนถึงปrจจุบัน มีการจับกุมบุคคลต0างดSาวท่ีลักลอบเขSาประเทศโดยผิดกฏหมาย จำนวน 62 ราย และคนไทย จำนวน 

109 ราย พรSอมท้ังไดSดำเนินการคัดกรองโรคจากเจSาหนSาท่ีด0านควบคุมโรคติดต0อระหว0างประเทศสะเดา และส0งกักตัว 14 วัน ณ สถานีตำรวจภูธรสะเดา จังหวัดสงขลา 

เพ่ือรอดำเนินคดีตามกฎหมาย และผลักดันกลับประเทศต0อไป 

ดSาน นายจารุวัฒน. เกล้ียงเกลา ผูSว0าราชการจังหวัดสงขลา กล0าวว0า ปrจจุบันพบว0า มีการแพร0ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม0ในประเทศมาเลเซีย ภายในรัฐเคดาห. 

และรัฐปะลิส โดยมีพ้ืนท่ีการแพร0ระบาดดังกล0าวอยู0ห0างจากด0านพรมแดนสะเดาประมาณ 18 กิโลเมตร มีผูSติดเช้ือรายใหม0 ประมาณ 25 คน จึงไดSเพ่ิมมาตรการความ

เขSมงวดในการเดินทางเขSา-ออกพ้ืนท่ี เพ่ือสกัดก้ันการกระทำผิดตามกฏหมาย และป{องกันการลักลอบเขSาเมืองตามแนวชายแดนของประชาชนชาวไทย และบุคคลต0างดSาว

ท่ียังตกคSางในประเทศเพ่ือนบSาน ไม0สามารถเดินทางออกมาไดS 

การดำเนินงานท่ีผ0านมา หน0วยเฉพาะกิจกรมทหารราบท่ี 5 ไดSดำเนินการลาดตระเวนและเฝ{าตรวจในพ้ืนท่ีช0องทางธรรมชาติตลอดแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย จัดต้ังจุด

ตรวจ-จุดสกัดแบบประจำท่ี และไม0ประจำท่ี ตามเสSนทางท่ีเปtนคมนาคมสำคัญ ท่ีจะเคล่ือนท่ีเขSาสู0พ้ืนท่ีตอนในของประเทศไดS โดยพ้ืนท่ีปฏิบัติการ คือพ้ืนท่ีแนวชายแดน
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ดSานจังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลาติดต0อกับรัฐปะลิส และรัฐเคดาห. ของประเทศมาเลเซีย แบ0งออกเปtน 3 พ้ืนท่ี ประกอบดSวย พ้ืนท่ีปฏิบัติการท่ี 1 จังหวัดสตูล, พ้ืนท่ี

ปฏิบัติการท่ี 2 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และพ้ืนท่ีปฏิบัติการท่ี 3 อำเภอนาทวีและอำเภอสะบSายSอย 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.benarnews.org/thai/news/TH-COVID-south-border-08122020181158.html 

 

๕.๓ สำนักข4าวเบอนามาของทางการมาเลเซีย รายงานเม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคมว4า ดาโต�ะสรี ฮัมซา ไซนุดดิน รัฐมนตรีมหาดไทยมาเลเซีย แถลงว4านับต้ัง 

แต4ต*นปcจนถึงวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ทางการมาเลเซียมีการจับกุมและเนรเทศชาวต4างชาติท่ีเข*าเมืองผิดกฏหมายรวมท้ังส้ิน ๒๑,๒๔๑ คน ขณะท่ีมีชาวต4างชาติถูก

ควบคุมตัวไว4ท่ีสำนักงานตรวจคนเข*าเมืองอีก ๑๕,๙๕๗ คน  

ในบรรดาชาวต4างชาติท่ีถูกเนรเทศกลับประเทศต*นทางมีคนไทยรวมอยู4ด*วย ๑,๗๑๕ คน 

A total of 21,241 foreigners have been deported to their respective countries of origin since the beginning of this year until last Aug 10, while 

another 15,957 people are still in immigration detention depots. 

Home Minister Datuk Seri Hamzah Zainudin said at this time the government was facing difficulties in carrying out deportations, especially to 

obtain the consent of the countries of origin apart from ensuring that they were free from COVID-19 before being expelled. 

"We need to make sure the other country is ready, we can't just send them just like that and we work with their embassy here, all the 

documentation is there, then we send them home," he told reporters after the Immigration Department of Malaysia's Excellent Service Award 

ceremony, here today . 
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Of the 21,241 migrants who were deported, 9,276 were from Indonesia, Bangladesh (2,643), Myanmar (1,891), Thailand (1,715), India (1,412), 

China (1,343), Pakistan (991), Vietnam (646), Nepal (314), Cambodia (271) and other countries (739), he said. 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1869907 

 

๕.๔ สำนักข0าว bernama รายงานเม่ือวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ว0า เจSาหนSาท่ีตำรวจไทยไดSจับกุมผูSตSองหาสองคนพรSอมของกลางยาเสพติดไอซ.น้ำหนัก ๖๐๐ กิโลกรัม มูลค0า 

๒๑๐ ลSานบาท ขณะพักรอไวSท่ีบSานหลังหน่ึงในอ.สุไหงโกลก เพ่ือเตรียมลักลอบนำเขSาประเทศมาเลเซีย 

พล.ต.ต.นรินทร. บูสมัน ผูSบังคับการตำรวจภูธร จ.นราธิวาส เปuดเผยว0า ตำรววจไดSรับเบาะแสก0อนนำกำลังเขSาตรวจคSนบSานท่ีซุกซ0อนไอซ.ท่ี ต.มูโนgะ อ.สุไหงโกลก เม่ือวัน

จันทร.ท่ี ๑๐ สิงหาคม หลังจากน้ัจึงตามไปจับกุมลูกชายเจSาของบSานสองคนเปtนผูSตSองหา และกำลังสอบสวนสืบสวนหาผูSบงการต0อไป 

(Thai authorities have confiscated 600 kilogrammes of 'ice' (methamphetamine) in Narathiwat worth about 210 million baht (RM28.3 million), 

believed to be destined for Malaysia. 

Narathiwat's Police Chief Pol Maj Gen Narin Busaman said police, acting on a tip-off, raided a house at a village in Muno in the subdistrict of 

Sungai Kolok, Narathiwat, and discovered the ‘ice’ hidden inside 15 sacks in the kitchen at 1 pm (local time) yesterday. 

He said police later arrested two suspects in Sg Kolok near the Thailand-Malaysia border – a 30-year-old man who is the son of the house 

owner, and a 31-year-old man. 

“After the police raided the house, the duo, who were hired to deliver the drugs to agents, went into hiding and attempted to sneak into 

Malaysia via illegal routes. However, we managed to arrest them. 
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“Initial investigation found that the house is used as a transit point before smuggling the drugs to Malaysia. 

“Now, we are expanding the investigation to hunt down the mastermind,” he told Bernama when contacted.) 

ท่ีมาขSอมูล ; https://www.bernama.com/en/world/news.php?id=1869260 

๕.๕ ส่ือมาเลเซียรายงานเม่ือวันท่ี ๑๒ อSางคำแถลงของมุขมนตรีรัฐกลันตัน มูฮัมหมัด นิก อับดุลเลาะห. ระบุว0า รัฐบาลรัฐกลันตันเตรียมเสนอรัฐบาลกลางใหSยกฐานะรันเตา 

ปrนยัง ตำบลชายแดนมาเลเซียติดกับอ.สุไหงโลก ใหSมีฐานะเปtนอำเภอ เพ่ือพัฒนาใหSเปtนแหล0งท0องเท่ียวสำคัญของประเทศ  

ปrจจุบันรันเตา ปrนยัง มีฐานะเปtนตำบลหน่ีงในอำเภอปาเส มัส  

มุขมนตรีรัฐกลันตัน บอกว0า หากรัฐบาลกลางไม0เห็นดSวยกับขSอเสนอน้ี รัฐบาลรัฐกลันตันก็พรSอมประนีประนอมขอใหSยกระดับรันเจา ปrนยังเปtนก่ิงอำเภอ ก็ยังดี พรSอมกัน

น้ันเขามีเสนอใหSภาคธุรกิจท่ีรันเตา ปrนยัง ปรับกลยุทธธุรกิจจากปrจจุบันท่ีเนSนขายสินคSาราคาถูกจากประเทศไทยและกัมพูชา เปtนเนSนขายสินคSาแบรนด.เนม 

(The Kelantan government is planning to upgrade Rantau Panjang as a new district so it could be further developed as a viable tourist 

destination as it is already famous for being a duty-free zone. 

Deputy Menteri Besar Datuk Mohd Amar Nik Abdullah said if Rantau Panjang, which is a town in the Pasir Mas District, could not be made a full 

district, the state government proposed for it to be upgraded as a sub-district just like Lojing. 

“Rantau Panjang can already be separated from Pasir Mas because of its viability. The state government is prepared to make it a district,” he 

said in reply to Abd Rahman Yunus (PAS-Pasir Tumboh) at the State Assembly sitting here today. 
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However, Mohd Amar said traders in Rantau Panjang should change in line with the change of status of the area by selling more branded items 

rather than cheap products from Thailand and Cambodia. 

“(They have to ) offer more products, including branded ones, to lure more tourists to Rantau Panjang,” he said, adding that a food court 

offering famous and traditional food of Kelantan should also be built there for the same purpose.) 

ท่ีมาขSอมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1869471 

               https://www.malaysiakini.com/news/538319 

 

 

 
 


