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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๑๐๐ ข0าว จากท่ีมี 

๙๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๓ - ๙ ต.ค. ๖๓) ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขQองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๒๘ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๑๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๓ - ๙ ต.ค. 

๖๓)  

          ประเด็นข4าวเชิงลบ ได*แก4 

๑) การเมือง:  รากฐาน ความคิด ของ คณะราษฎร 2563 สถานะ ม็อบมุQงม้ิง 

๒) เหตุร*ายรายวัน: ๑) โจรใตQปaวนซุ0มยิง ทหารเจ็บ ๒ ชุดคุQมครองครู ลวงบ้ึมซ้ำพลีชีพ ๑ เจ็บอีก ๓, ๒) ยิงสน่ัน'ทุ0งยางแดง'! ๓ คนรQายล่ันไกใส0ลูกจQาง อบต. 

ดับคารQานน้ำชา และ ๓) โจรใตQลอบบ้ึมรถหุQมเกราะ ศอ.บต. เผาวงจรปiดปaวนเมือง 

๓) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) รง.เฟอร.นิเจอร.แฉ 'บ๊ิกขQาราชการ' รับปากเปล่ียนสีผังเมือง ก0อนบริษัทซ้ือท่ีดินสีเขียว และ ๒) รายงานพิเศษ: ศอ.บต. 

ตQองเร0งสางปnญหาสรQางท0าเรือน้ำลึกแห0งท่ี ๒ เปล่ียนผ0านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตQ 

๔) การศึกษา: 'โง0,จน,เจ็บ'ปnญหาเร้ือรังของจังหวัดชายแดนภาคใตQ น่ีคือ'ไฟใตQ'ท่ีต้ังอยู0บนบ0าไหล0ของ เลขาธิการ ศอ.บต.  

๕) การบำรุงขวัญกำลังพล: ทหารเครียด! ยิงตัวเองดับคารถ 

 ประเด็นข4าวเชิงบวก ได*แก4 

๑) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยWสิน: ๑) แม0ทัพ ๔ ล่ันยังคุมเขQม-ถกสันติ และ ๒) กอ.รมน.ภาค ๔ สน. แจงการดูแลสิทธิและสวัสดิการใหQกับ จนท. 

ท่ีเสียชีวิตจากเหตุรุนแรงในพ้ืนท่ี  

๒) ยาเสพติด: จับยานรก  1 แสนเม็ด 

๓) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: อัพเกรดท0าเรือสินคQาชายฝnuงปnตตานี  

          จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหQระดับการรับรูQเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๒.๕๖ 

ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๓ - ๙ ต.ค. ๖๓) เปxน ๒.๒๑  
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    ในส4วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๑๐ – ๑๖ ต.ค. ๖๓ ดังน้ี 

 มีรายงานข0าว ๒ รายงานของ bernama สำนักข0าวทางการมาเลเซียเก่ียวกับการปฏิบัติงานของหน0วยทหารดูแลรักษาความปลอดภัยชายแดนมาเลเซียไทย 

รายงานผลการปฏิบัติงานปราบปรามการลักลอบเขQาประเทศ และการลักลอบขนสินคQาผิดกฎหมายขQามพรมแดน 
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๒. ผลการวิเคราะหWสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธW ประจำวันท่ี ๑๐ – ๑๖ ต.ค. ๖๓ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข4าวเชิงบวก และประเด็นข4าวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก (เสQนทึบสีเขียว) ๑๐๐ ข0าว จากท่ีมี ๙๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๓ - ๙ ต.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี 

(เสQนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนQมฯ เพ่ิมข้ึนเล็กนQอย ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขQองกับ จชต. (เสQนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๒๘ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๑๗ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๓ - ๙ ต.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี (เสQนปะสีแดง) มีแนวโนQมฯ ลดลงเล็กนQอย 
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๒.๒ ค4าสัดส4วนระหว4างข4าวเชิงบวก และข4าวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

วัน/เดือน/ป* จำนวนข.าวเชิงบวก (1) จำนวนข.าวเชิงลบ (2) ค.าสัดส.วน (3)=(1)/(2) 
2020-10-03 16 8 2 
2020-10-04 8 3 2.67 
2020-10-05 9 2 4.5 
2020-10-06 15 1 15 
2020-10-07 18 2 9 
2020-10-08 16 1 16 
2020-10-09 11 0 11 

 13.29 2.57 5.17 
2020-10-10 12 12 1 
2020-10-11 8 3 2.67 
2020-10-12 24 5 4.8 
2020-10-13 14 5 2.8 
2020-10-14 17 1 17 
2020-10-15 10 2 5 
2020-10-16 15 0 15 

 14.29 4.14 3.45 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ4งเล็ง ในช4วงวันท่ี ๑๐ – ๑๖ ต.ค. ๖๓ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓  มีข0าวเชิงบวก ๓ ข0าว ในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข จากท่ีมี ๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๓ - ๙ ต.ค. ๖๓) 

สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี (เสQนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนQมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขQองกับ จชต. ไม0มีข0าวเชิงลบ ในช0วง ๓ - ๑๖ ต.ค. ๖๓ 

สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี (เสQนปะสีแดง) มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 คณะพระธุดงค.เพ่ือสันติภาพโลก ผนึกกำลัง 5 ศาสนา 

จัดโครงการธรรมยาตรา 2 เสQนทางกว0า 4 พันกม.  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓ มีข0าวในประเด็นเหตุรQายรายวัน ๑๔ ข0าว จากท่ีมี ๖ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๓ - ๙ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ลดลง

ในช0วงปลายสัปดาห. ภาพข0าวในประเด็นเหตุรQายรายวัน ไดQแก0 ๑) โจรใตQปaวนซุ0มยิง ทหารเจ็บ 2 ชุดคุQมครองครู ลวงบ้ึมซ้ำพลีชีพ 1 เจ็บอีก 3, ๒) ยิงสน่ัน'ทุ0งยางแดง'! 3 

คนรQายล่ันไกใส0ลูกจQาง อบต. ดับคารQานน้ำชา และ ๓) โจรใตQลอบบ้ึมรถหุQมเกราะ ศอ.บต. เผาวงจรปiดปaวนเมือง 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๒ ข0าว จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๓ - ๙ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี 

มีแนวโนQมฯ เพ่ิมข้ึนเล็กนQอย ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๑ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๒ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๓ - ๙ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ 

ต่ำค0อนขQางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 คึกคักศึกเลือกต้ังทQองถ่ิน  ภาพข0าวเชิงลบ ไดQแก0 รากฐาน ความคิด ของ คณะราษฎร 2563 สถานะ ม็อบมุQงม้ิง  
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยWสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๕ ข0าว จากท่ีมี ๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๓ - ๙ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี 

มีแนวโนQมฯ  ค0อนขQางคงท่ี  ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๑ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๓ - ๙ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ 

ลดลง ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ๑) เลียบค0ายกองทัพ: ป�องโควิดฯ, ๒) แม0ทัพ 4 ส่ังล0ามือยิงดับ อส.ทพ., ๓) แม0ทัพ 4ล่ั นยังคุมเขQม-ถกสันติ และ ๔) กอ.รมน.ภาค 4 สน. 

แจงการดูแลสิทธิและสวัสดิการใหQกับ จนท. ท่ีเสียชีวิตจากเหตุรุนแรงในพ้ืนท่ี ภาพข0าวเชิงลบ ไดQแก0 รอบร้ัวเมืองใตQ : 15 ตุลาคม 2563  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๔ ข0าว จากท่ีมี ๒๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๓ - ๙ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ 

ค0อนขQางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข0าวเชิงลบ ๒ ข0าวในสัปดาห. จากท่ีมี ๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๓ - ๙ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี 

มีแนวโนQมฯ ค0อนขQางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ๑) อัพเกรดท0าเรือสินคQาชายฝnuงปnตตานี และ ๒) ปลูกผักสลัดสรQางอาชีพ สรQางรายไดQ ภาพข0าวเชิงลบ ไดQแก0 ๑) 

รง.เฟอร.นิเจอร.แฉ 'บ๊ิกขQาราชการ' รับปากเปล่ียนสีผังเมือง ก0อนบริษัทซ้ือท่ีดินสีเขียว และ ๒) รายงานพิเศษ: ศอ.บต.ตQองเร0งสางปnญหาสรQางท0าเรือน้ำลึกแห0งท่ี 2 

เปล่ียนผ0านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตQ 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๔ ข0าว จากท่ีมี ๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๓ - ๙ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ 

ค0อนขQางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม0มีข0าวเชิงลบ  ในช0วง ๓ – ๑๖ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี 

ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ๑) จับยานรก  1 แสนเม็ด และ ๒) จับไอซ.คร่ึงตัน ฝaาด0าน-ชุมพร  
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช0วงวันท่ี ๑๐ – ๑๖ ต.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

              ในช0วงวันท่ี ๑๐ – ๑๖ ต.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล ไดQแก0  ทหารเครียด! ยิงตัวเองดับคารถ 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปoญหา จชต. 

             ในช0วงวันท่ี ๑๐ – ๑๖ ต.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกQไขปnญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช0วงวันท่ี ๑๐ – ๑๖ ต.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชQกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* 
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ประเด็นข4าวเชิงลบ 

๑. การเมือง รากฐาน ความคิด ของ คณะราษฎร 2563 สถานะ ม็อบมุQงม้ิง  

๒. เหตุร*ายรายวัน ๑) โจรใตQวางระเบิดรถ จนท.ศอ.บต.พังแถมวางระเบิดปลอมปaวนท่ีบาเจาะ, ๒) โจรใตQปaวนซุ0มยิง ทหารเจ็บ2ชุดคุQมครองครู ลวงบ้ึมซ้ำพลีชีพ1เจ็บอีก3, 

๓) ยิงสน่ัน'ทุ0งยางแดง'! 3คนรQายล่ันไกใส0ลูกจQางอบต. ดับคารQานน้ำชา, ๔) โจรใตQลอบบ้ึมรถหุQมเกราะศอ.บต. เผาวงจรปiดปaวนเมือง, ๕) เหิมเกริม!โจรใตQบ้ึมรถ'ศอ.บต.' 

ก0อหวอดเผาCCTV. ขุด 20 หลุมเตรียมวางระเบิดปaวนนราฯ, ๖) ซุ0มยิงรปภ.ครูใตQ บ้ึมซ้ำดับ1-เจ็บ5, ๗) ข0าวสดท่ัวไทย: ปnตตานี-ยิงดับ, ๘) 

'ปnตตานี'เดือด!ทพ.43ดับ1รายผบ.ทบ.ส่ังดูแล, ๙) ปaวนวางระเบิดรถศอ.บต.-เผากลQองซีซีทีวี, ๑๐) ปaวนใตQวางระเบิดจนท.ศอ.บต., ๑๑) โจรใตQลอบกัดวางบ้ึมทหารพลีชีพ  

และ  ๑๒) โจรใตQลอบกัดวางบ้ึมทหารพลีชีพ  

๓. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) รง.เฟอร.นิเจอร.แฉ'บ๊ิกขQาราชการ' รับปากเปล่ียนสีผังเมือง ก0อนบริษัทซ้ือท่ีดินสีเขียว  และ  ๒) รายงานพิเศษ: 

ศอ.บต.ตQองเร0งสางปnญหาสรQางท0าเรือน้ำลึกแห0งท่ี2 เปล่ียนผ0านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตQ  

๔. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยWสิน รอบร้ัวเมืองใตQ : 15 ตุลาคม 2563  

๕. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ทัวร.ลงจวนผูQว0าฯปnตตานี นำแผงเหล็กก้ันพ้ืนท่ีหQามจอดรถยนต.ดQานหนQา  และ  ๒) แม0คQายะลาโอดถูกแอดมินเพจหลอก  

๖. การศึกษา รายงานพิเศษ : 'โง0,จน,เจ็บ'ปnญหาเร้ือรังของจังหวัดชายแดนภาคใตQ น่ีคือ'ไฟใตQ'ท่ีต้ังอยู0บนบ0าไหล0ของ เลขาธิการ ศอ.บต.  

๗. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) ทหารเครียด! ยิงตัวเองดับคารถ, ๒) ทหารเครียด ยิงตัวเองดับคารถยนต., ๓) สลด! ทหารยะลาเครียดปnญหาส0วนตัว 

คิดไม0ตกยิงตัวตายคารถยนต., ๔) ร่ำไหQแทบขาดใจ'สิบโทฉก.ยะลา'อายุนQอย เครียด-ยิงตัวดับ, ๕) เดลินิวส. 11 ต.ค.63 'ปากช0อง'อ0วมจมท้ังเมือง, ๖) ทหารใตQ เครียดจัด ใชQ 

M 16 อาวุธประจำกายปลิดชีพตัวเองคาเก�ง  และ  ๗) ภาพข0าว: ทหารยิงตัว  
 
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. กีฬา สปอร.ตออนเพจ: ฟุตบอลนัดพิเศษ  

๒. ยาเสพติด ๑) คอลัมน. เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: รวบทอมแสบแอบซุกไอซ., ๒) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: จับยานรก1แสนเม็ด, ๓) 'ชุมพร'รวบแก�งขนไอซ.498กิโล  และ  ๔) 

จับไอซ.คร่ึงตัน ฝaาด0าน-ชุมพร,  



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

15 

๓. การศึกษา ๑) ใตQร0มเงาสพฐ.: ยะลา-ใหQกำลังใจครู, ๒) ตรวจเย่ียม๓) ใตQร0มเงาสพฐ.: . ปnตตานี-ตรวจเย่ียม, ๔) ภาพข0าว: คอลัมน. ใตQร0มเงา สพฐ.: ปnตตานี-ตรวจเย่ียม, 

๕) ทางคนทางข0าว: ร0วมพัฒนาบุคลากร, ๖) ในหลวง-พระราชินีพระราชทาน นายกสภามรภ.ท่ัวประเทศเฝ�าฯ, ๗) ถวายครุยวิทยฐานะพระราชินี19สาขา, ๘) 

39ราชภัฏป�ติ ถวาย'ราชินี', ๙) สพร.23 ปnตตานี ร0วมโครงการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข0ายเชิงพ้ืนท่ี ใน 4 จังหวัดภาคใตQตอนล0าง ท่ีปnตตานี  และ  

๑๐) มนร. ทำพิธีลงนามโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือรองรับการเปiดหลักสูตรใหม0และทดแทนการเกษียณอายุราชการ,  

๔. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ลดกักตัวทัวร.จีน นำร0องสูQภัยโควิด, ๒) ททท.ดึงท่ัวโลกเท่ียวไทย, ๓) คอลัมน. 1/4Special Report: ยึดแนวทาง 'ทฤษฎีใหม0' 

ดำรงชีพในภาวะวิกฤติ!, ๔) ศูนย.ศึกษาพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ'แกลQงดินเปร้ียวใหQมาเปxนดินดี'...แกQปnญหาใหQพสกนิกร, ๕) ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

หนทางสว0าง...ฝaาทุกวิกฤติ, ๖) คอลัมน. 1/4Special Report: ยึดแนวทาง 'ทฤษฎีใหม0' ดำรงชีพในภาวะวิกฤติ!, ๗) 

ศูนย.ศึกษาพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ'แกลQงดินเปร้ียวใหQมาเปxนดินดี'...แกQปnญหาใหQพสกนิกร, ๘) ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง หนทางสว0าง...ฝaาทุกวิกฤติ, ๙) 

เด็กอาชีวะไอเดียเจ�ง สรQาง 'อุปกรณ.ตากปลาพลังงานแสงอาทิตย.', ๑๐) เร0งขับเคล่ือนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ, ๑๑) ภาพข0าว: ตรวจเย่ียม, ๑๒) 

กรมชลฯเดินหนQาอ0างเก็บน้ำลำสะพุง, ๑๓) คอลัมน. โลกสองวัย: เดือนแห0งคารวาลัย, ๑๔) ชีพจรท่ัวไทย, ๑๕) From Waste to Wear แปลงขยะสู0แฟช่ันรักษ.โลก, ๑๖) 

คอลัมน. ชีพจรท่ัวไทย, ๑๗) 'สธ.'เอาแน0!ลดวันกักตัว รอลุQนผล120ชีวิต26ต.ค., ๑๘) กรมชล ขับเคล่ือนพระราชดำริ3,200 โครงการ 57ป�เพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน3.41ลQานไร0, 

๑๙) ยึดหลัก 'เศรษฐกิจพอเพียง' หนทางสว0าง... ฝaาทุกวิกฤต, ๒๐) สธ.ห0วงไทยเส่ียง มทภ.4ย้ำ3จังหวัดใตQเช็คเขQา-ออก เมียนมา-มาเลย.คุมโควิดไม0อยู0, ๒๑) 

เผยความสำเร็จบัณฑิตอาสาภาคใตQสูQภัยโควิด 5 วิทยาเขต แบ0งโซน ครอบคลุม เกQาจังหวัดใตQ, ๒๒) รายงานพิเศษ : ขับเคล่ือนพระราชดำริ3,200โครงการ 

57ป�เพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน3.41ลQานไร0, ๒๓) เปiดตัว2พันธุ.ขQาวนQองใหม0ตอบโจทย.คนใตQ, ๒๔) 

กรมสมเด็จพระเทพฯพระราชทานระบบแลกเปล่ียนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ.เพ่ือติดต้ังในโรงพยาบาลพระน่ังเกลQา, ๒๕) ศอ.บต. ร0วมกับ 4 รพ.จ.สงขลา เตรียมเสนอ 

กพต. พิจารณายกระดับงานสาธารณสุข สอดรับเมืองตQนแบบอุตสาหกรรมกQาวหนQาแห0งอนาคต จะนะ, ๒๖) เทศบาลนครยะลาเมืองสมาร.ทซิต้ี สะอาด บริการดQวยใจ 

ยุคฝaาวิกฤตโควิด, ๒๗) ม.อ.โชว.ความสำเร็จ บัณฑิตจิตอาสาภาคใตQ สูQภัย Covid-19 เตรียมนำผลสำรวจ ต0อยอดพลิกฟ� นสังคมและเศรษฐกิจเติบโตย่ังยืน, ๒๘) ครบ 4 ป� 

เสด็จสวรรคต ชวนคนไทยร0วมงาน ' ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร. ', ๒๙) 'ในหลวงร.9' กับ ขQาวไทย 'มรภ.สงขลา' สืบสานพระราชปณิธาน อนุรักษ.วิถีขQาวนาดำ 

สานวัฒนธรรมขQาวใตQ  และ  ๓๐) มทภ.4 คุมเขQมแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย เปiดปฏิบัติการเชิงรุกป�องกันโควิด,  

๕. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) มุมบริการ: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศผลการคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชรประจำป� พ.ศ.2563, ๒) คอลัมน. 
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มุมบริการ: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศผลการคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชรประจำป� พ.ศ.2563, ๓) แวดวงนักปกครอง : 10 ตุลาคม 2563  และ  ๔) 

เชิญส่ิงของพระราชทานมอบแก0ผูQปฏิบัติหนQาท่ีพ้ืนท่ีปnตตานี,  

๖. การเมือง ๑) คึกคักศึกเลือกต้ังทQองถ่ิน  และ  ๒) กQาวไกลฉะสมช. ม่ัว-โยงม็อบ,  

๗. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยWสิน ๑) เลียบค0ายกองทัพ: ป�องโควิดฯ, ๒) แม0ทัพ4ส่ังล0ามือยิงดับอส.ทพ., ๓) แม0ทัพ4ล่ันยังคุมเขQม-ถกสันติ, ๔) 

แม0ทัพ4ล่ันยังคุมเขQม-ถกสันติ  และ  ๕) กอ.รมน.ภาค 4 สน. แจงการดูแลสิทธิและสวัสดิการใหQกับ จนท. ท่ีเสียชีวิตจากเหตุรุนแรงในพ้ืนท่ี,  

๘. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) เช็กความพรQอมสนามบินเบตง, ๒) อัพเกรดท0าเรือสินคQาชายฝnuงปnตตานี, ๓) เด็กอาชีวะไอเดียเจ�ง สรQาง 

'อุปกรณ.ตากปลาพลังงานแสงอาทิตย.', ๔) ชมทะเลหมอก กินต่ิมซำเบตง, ๕) คอลัมน. เก็บเล็กผสมนQอย: ลองกองของดียะลา, ๖) คอลัมน. เก็บเล็กผสมนQอย: 

ลองกองของดียะลา, ๗) คอลัมน. ข0าวขQนคนเขQม, ๘) ตลาดกลางปศุสัตว.จังหวัดชายแดนใตQคึกคัก หลังวิกฤตโควิด-19, ๙) มุมน้ีมีนัด : 12 ตุลาคม 2563, ๑๐) ตลาดนัดโค-

ประกวดไก0พ้ืนเมืองชายแดนใตQกลับมาบูมหลังผ0อนคลายโควิด, ๑๑) ไทยสมายล.บุกหนักตลาดภายในประเทศ ต้ังเป�าขยายเสQนทางบินเพ่ิมอีก 4 เสQนทาง ภายในไตรมาส 4 

น้ี, ๑๒) 'TPOLY'มีงานใหม0รอเซ็นดันแบ็กล็อกเขQาเป�า4พันล., ๑๓) ปลูกผักสลัดสรQางอาชีพ สรQางรายไดQ  และ  ๑๔) 13สมาคมฯท่ัวประเทศ ผุดแพลตฟอร.มออนไลน. 

เตรียมเปiด11พ.ย.น้ี,  

๙. การเยียวยา ๑) 'ในหลวง-ราชินี'พระราชทานส่ิงของ แก0ญาติ'อส.ทพ.'ถูกระเบิดเสียชีวิต, ๒) 'ในหลวง-ราชินี'พระราชทานส่ิงของ แก0ญาติ'อส.ทพ.'ถูกระเบิดเสียชีวิต, ๓) 

ผบ.ทบ.อาลัยทหารพรานพลีชีพจากเหตุระเบิดปnตตานี, ๔) โปรดเกลQาฯใหQผูQว0าฯปnตตานี เชิญพวงมาลาหลวง วางท่ีหนQาหีบศพ อาสาสมัครทหารพราน, ๕) ข0าวภูมิภาค : 

12 ตุลาคม 2563, ๖) แม0ทัพรดน้ำศพทหารกลQา เหย่ือกับระเบิด เหตุซุ0มยิงชุด รปภ.ครู, ๗) 'ผบ.ทบ.'แสดงความเสียใจครอบครัว'ทหารพราน'เสียชีวิตเหตุระเบิดท่ีปnตตานี 

ส่ัง'มทภ.4'ดูแลสิทธิประโยชน.-สวัสดิการทุกดQาน  และ  ๘) รองผูQว0าฯ นราธิวาส เชิญตะกรQาส่ิงของพระราชทานมอบแก0ญาติ 'อส.ทพ.อัตณรงค. ไชยศรี',  

๑๐. การเจรจาเพ่ือสันติ ๑) 5ศาสนายาตราเดินดQวยกันนำพาสันติ, ๒) 5ศาสนายาตราเดินดQวยกันนำพาสันติ  และ  ๓) คณะพระธุดงค.เพ่ือสันติภาพโลก ผนึกกำลัง 5 

ศาสนา จัดโครงการธรรมยาตรา 2 เสQนทางกว0า 4 พันกม.,  

๑๑. การช4วยเหลือประชาชน อาชีวะเฝ�าติดตามสถานการณ.พายุฝนใกลQชิด พรQอมหนุนช0วยชุมชน  

๑๒. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) ผลประกวดเรือพระยะลา, ๒) พสกนิกรชาวเบตง จ.ยะลา พรQอมใจทำบุญตักบาตรถวายเปxนพระราชกุศลแด0ในหลวง ร.9, ๓) คอลัมน. 

อริยะโลกท่ี 6: พระอาจารย.นอง ธัมมภูโต วัดทรายขาว จ.ปnตตานี, ๔) ผลประกวดเรือพระยะลา, ๕) คอลัมน. อริยะโลกท่ี 6: พระอาจารย.นอง ธัมมภูโต วัดทรายขาว 
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จ.ปnตตานี, ๖) พุทธศาสนิกชนท่ัวไทยร0วมใจกัน แห0เขQาวัดทำบุญร0วมพิธีทอดกฐินสามัคคี, ๗) กฐินสามัคคีรวมใจชาวไทยพุทธ สู0ชายแดนใตQ, ๘) 

พสกนิกรชาวอำเภอสุไหงปาดี จ.นราธิวาส ร0วมทำบุญตักบาตร ถวายเปxนพระราชกุศลแด0ในหลวง ร.9, ๙) ยะลา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลนQอมรำลึกเน่ืองในวันคลQายวันสวรรคต 

ในหลวงรัชกาลท่ี 9, ๑๐) เปiดงานวิจัยสองศาสนา 'มุสลิม - พุทธ' ชายแดนใตQ  และ  ๑๑) Style Report: เตรียมหาเส้ือผQาใส0รับลมหนาว ท่ีกำลังจะมาถึงกันหรือยัง !?,  

๑๓. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทW ๑) ครบ 4 ป�เสด็จสวรรคต ชวนคนไทยร0วมงาน'ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร.', ๒) ตาวิเศษ จับมือ ซีพี ออลล. จัดกิจกรรม 

'ร0วมใจ ทำบQานครัวใหQสะอาด' ปลุกพลังชาวชุมชนบQานครัวเหนือ จัดการปnญหาส่ิงแวดลQอมอย0างย่ังยืน, ๓) นราธิวาส ร0วมตQอนรับ 'เจษฎา จิตรัตน.' ผูQว0าฯคนใหม0 

พรQอมภรรยา, ๔) จิตอาสา เราทำความดี ดQวยหัวใจ ร0วมพัฒนา ทำความสะอาดพัฒนาคลองสาธารณประโยชน.ทาสีกำแพงวัดถวายเปxนพระราชกุศลแด0 ร.9  และ  ๕) 

รำลึกคนบนฟ�า 4 ป�สวรรคต ผ0าน 9 สตรีทอาร.ต ภาพวาดในหลวง ร.๙,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต4อสถานการณW จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหQระดับการรับรูQเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๒.๕๖ ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๓ - 

๙ ต.ค. ๖๓) เปxน ๒.๒๑ ในมิติของแนวโนQมการรับรูQเชิงบวก มีแนวโนQมฯ เพ่ิมข้ึนในช0วงปลายสัปดาห. 
 
 
 
 
 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

19 

๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๑๐ – ๑๖ ต.ค. ๖๓ 

 มีรายงานข0าว ๒ รายงานของ bernama สำนักข0าวทางการมาเลเซียเก่ียวกับการปฏิบัติงานของหน0วยทหารดูแลรักษาความปลอดภัยชายแดนมาเลเซียไทย 

รายงานผลการปฏิบัติงานปราบปรามการลักลอบเขQาประเทศ และการลักลอบขนสินคQาผิดกฎหมายขQามพรมแดน 

         ช้ินแรกเป�นรายงานเม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม bernama รายงานผลการปฎิบัติงานของหน4วยทหารท่ีมีช่ือว4า PGA7 ต้ังแต4วันท่ี 14 กันยายน เป�นต*นมา มีการ

จับกุมการลักลอบขนสินค*าผิดกฏหมายข*ามพรมแดนหลายรายการ รวมท้ังหมด ๑๐๘ คดี มูลค4า ๗ ล*านริกกิต โดยมีรายการท่ีมีมูลค4ามากท่ีสุดคือ การจับกุมการ

ลักลอบขนบุหร่ีหนีภาษีเข*ามาเลเซีย มูลค4า ๑.๔๗ ล*านริงกิต ท่ีอ.ตุมปoต รัฐกลันตัน และการลักลอบนำวัวข*ามพรมแดนเข*ามาเลเซียท่ี ปาเสมัส รัฐเคดาหW จำนวน 

๑๐๑ ตัว มูลค4า ๖๐๖,๐๐๐ ริงกิต 

นอกจากน้ีมีการจับกุมชาวต4างชาติลักลอบเข*ามาเลเซีย ๕๗ คน มีท้ังสัญชาติไทย เมียนมา กัมพภูชา และปากีสถาน 

(The General Operations Force (GOF) 7th Battalion (PGA7) recorded a total of 108 cases, with total seizure valued at RM7 million, since taking 

over the COVID-19 Ops Benteng patrolling duties from PGA8 on Sept 14. 

PGA7 commanding officer Supt Azhari Nusi said all the cases recorded involved smuggling activities and cross-border crimes between Malaysia-

Thailand. 

Among the biggest seizures were RM1.47 million worth of cigarettes at Chabang Empat Tok Meh Ngah, Tumpat and 101 smuggled livestock 

worth RM606,000 in Kampung Meranti, Pasir Mas, he said in a press conference here today. 

To tighten control at the Malaysia-Thailand border, especially in Kelantan, Azhari said the PGA7 had intensified checks at illegal bases in Lubok 

(Rantau Panjang), Jitong (Jeram Perdah), Jeram Perdah I (Jeram Perdah) and Kebun (Pengkalan Kubor).  

"The tighter checks are aimed at ensuring there is no influx of illegal immigrants to curb the spread of COVID-19,” he said. 
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He said that once the number of officers and personnel deployed under the operation was increased from 400 to 430, there was a sharp drop 

in cases involving the entry of illegal immigrants. 

During the operation, he added, the authorities also detained 57 illegal immigrants from Thailand, Myanmar, Cambodia and Pakistan, as well 

eight Malaysian smugglers, including a woman. 

ท่ีมาขQอมูล :https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1889565 

รายงานช้ินท้ี ๒ Bernama รายงานเม่ือวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ว0า เจQาหน0าท่ีหน0วยงานความม่ันคงมาเลเซียจำกุมชาวต0างชาติลักลอบเขQาประเทศไดQกว0า ๑๐๐ คน ท่ีชายแดน

ติดกัยประเทศไทย ดQานอำเภอตุมปnต รัฐกลันตัน  

ตำรวจท่ีตุมปnต บอกว0า ผูQลักลอบเขQาเมืองใชQช0องทางธรรมชาติหลบเขQาประเทศมาเลเซีย โดยมีคนทQองถ่ิน ร0วมมือทำหนQาท่ีเปxนคนดูตQนทางและคนนำพา 

(Over 100 illegal immigrants including smugglers were detained at the Malaysia-Thailand border, near Tumpat, during the implementation of 

the Recovery Movement Control Order (RMCO). 

Tumpat district police chief, Supt Ab Rashid Mat Daud said all the illegals were brought into the country via rat trails and illegal bases in the 

district. 

“With the arrests, we don’t dismiss the involvement of locals as smugglers or informers who bring in the illegal immigrants,” he told reporters 

during the operation dubbed ‘Op Bersepadu COVID-19’ around Tumpat ,here, today. ) 

ท่ีมาขQอมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1889752 


