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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๑๑-

๑๗ ก.ย. ๖๔ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๙๗ ข0าว จากท่ีมี ๙๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๔-๑๐ ก.ย. ๖๔) 

ในส0วนของข0าวเชิงลบ ท่ีเก่ียว ขPองกับ จชต.  มีข0าวเชิงลบ ๒๖ ข0าว จากท่ีมี ๒๖ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๔-๑๐ ก.ย. 

๖๔)  

 ประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนภายในประเทศ  

    ประเด็นขFาวเชิงลบ ได*แกF 

๑) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) บทความพิเศษ : อย0าปล0อย..กฟภ.ทำลายเครดิตองค.กรของรัฐ 

และ ๒) บุหร่ีเถ่ือนพรึบ โชห0วย'ยาสูบ' จ้ีรัฐปราบด0วน  

๒) การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยUสิน: ๑) ไม0ไดPขนแค0เคร่ืองบิน! แฉบุหร่ี เหลPาเถ่ือนทะลักทางเรือ - 

จนท.เปaดรPานเองกลางยะลา, ๒) เปaดอีกหน่ึงคดี! รถขนเหลPา-บุหร่ีเถ่ือนตกถนนโยงบ๊ิกสีกากี, และ ๓) 

ครบเวลาสอบ “ผกก.รามัน” ปมถูกกล0าวหาอมเบ้ียเล้ียงโควิด 

๓) สิทธิมนุษยชน: อัพเดทมนุษยธรรม-สงครามปาตานี Ep1 : มุม ผอ.ศูนย.เฝlาระวังสถานการณ.ภาคใตP  – 

ปธ.กลุ0มดPวยใจ  

๔) ทุจริตคอรัปช่ัน: “ผอ.ศูนย.ฯ ศอ.บต.-ภรรยา” โดน ป.ป.ช.ฟoนเรียกสินบน “เสาโซลาร.เซลล.พันลPาน” 

๕) การยกระดับคุณภาพชีวิต: การแพร0ระบาดของโควิด ๑๙ และ อัตราการเสียชีวิต 

๖) การเมือง: ๑) 'อันวาร.' ปูดกล่ินปฏิวัติเตะจมูก ร0อน จ.ม.ดักทาง วอนใหPโอกาสกลไก ปชต. และ ๒) 

'หมอสุภัทร' เยPยปlายผPาเขียนโจมตี ทำใหPพ่ีนPองจะนะคึกคักอีกหนมาช0วยกัน SAVECHANA 

          ประเด็นขFาวเชิงบวก ได*แกF 

๑) วัฒนธรรม และวิถีชีวิต: ยลโฉมผลงาน 'บาติก ซิต้ี' ผPาไทยร0วมสมัยชายแดนใตPสู0สากล 

๒) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) คอลัมน. เกาะประเด็นดัง: ฮิต...ธุรกิจ'กระท0อม'ฟzเวอร. 

ไอเดียกระฉูดท่ียังตPองจำกัด!, ๒) ศอ.บต.จับมือททท.จัดว่ิงเทรล ปลุกท0องเท่ียว-เศรษฐกิจเบตง, ๓) 

รPองปรับกม.หPามขายกระท0อมเด็ก, ๔) คอลัมน. Asean insight: โอกาสของไทย ใน'ตลาดท0องเท่ียวฮาลาล IMT-

GT', ๕) นักวิจัยมธ.หนุน'พืชกระท0อม'เป�นยา, ๖) ย0อยข0าวเศรษฐกิจ: ดีปlาโรดโชว.สมาร.ทอีโคโนมีโชว.เคส3จว., ๗) 

ผPาไทยแดนใตP'บาติก'สู0สากล, ๘) จานเด็ด77จังหวัด: ขนมปoงอันลูส, ๙) 'โรงไฟฟlาชุมชน'คึกคัก 

169รายลุPนกกพ.เปaดซองราคา20ก.ย., ๑๐) จับบุหร่ีเถ่ือน 3 หม่ืนซองขนข้ึนจากฝo�ง อ.จะนะ 

ขยายผลจับรPานคPาในตัวเมืองหาดใหญ0เพ่ิม, ๑๑) ทีมวิจัยดPานไบโอดีเซล ม.อ. ไดPรับรางวัลนานาชาติ 

นวัตกรรมผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล.มดิบ 20 วินาที, ๑๒) กยท.นาทวีใหPความรูPเกษตรกร 

ส0งเสริมการปลูกโกโกPแซมในสวนยางเพ่ิมรายไดP, ๑๓) กลุ0มบีเจซี บ๊ิกซี ร0วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 

วิทยาเขตปoตตานี ลงนาม MOU สนับสนุนการฝ�กประสบการณ.วิชาชีพใหPกับนักศึกษา 

เพ่ือส0งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพในอุตสาหกรรมคPาปลีก, และ ๑๔) คอลัมน. จิระพงค. เต็มเปz�ยม: 

เขตเศรษฐกิจพิเศษขวานทองภาคใตP คลองไทย คนไทยสรPางเองไดP 
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๓) การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยUสิน: ๑) คอลัมน. เลียบค0ายกองทัพ, ๒) ฉก.นราธิวาส 

จัดรถครัวสนามทำอาหารกล0องแจกจ0ายถึงมือประชาชน 5 ชุมชนในเขตเทศบาลสุไหงโก-ลก, ๓) 

กองปราบรวบหน่ึงในคนรPายก0อเหตุยิงหนุ0มใตPดับคาสวน, ๔) แม0ทัพภาคท่ี 4 

ร0วมประกอบอาหารปรุงสุกใหPกับพ่ีนPองประชาชน, ๕) นราธิวาส มอบบPาน ตามโครงการ 'หน0วยเฉพาะกิจ 

ซ0อมสรPางเป�นสุข', ๖) ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจเย่ียม ใหPกำลังใจเจPาหนPาท่ี ประจำด0านตรวจ และ ๗) สุดน0ารัก ! 

ทหารชายแดนใตP แต0งชุดสไปเดอร.แมน แจกของเด็ก จ.นราธิวาส 

๔) สิทธิมนุษยชน: สภาฯ ดัน พ.ร.บ.อุPมหายซPอมทรมาน เหล0า ส.ส.ลุกอภิปรายฯ สนับสนุน 

๕) การเมือง: เร่ิมแลPว 9 สมาชิก 'พรรคกำนันสุเทพ' ชายแดนใตP ยPายกลับประชาธิปoตย., 

๖) การยกระดับคุณภาพชีวิต: การปlองกันแพร0ระบาด การฉีดวัคซีน และการเยียวยาประชาชนผูPไดPรับ

ผลกระทบ 

๗) การบังคับใช*กฏหมาย: ครม.ขยายเวลาประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 3 จังหวัดชายแดนใตPต0ออีก 3 เดือน 

          ประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนตFางประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* 

          สำนักข0าวในมาเลเซีย รายงานผลกระทบจากการแพร0ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ส0งผลกระทบต0อเศรษฐกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใตP ท้ังผลกระทบจากการปaดพรมแดนไทย-มาเลเซีย ต้ังแต0เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เป�นตPนมา ทำ

ใหPเมืองธุรกิจท0องเท่ียวชายแดนท่ี ด0านนอก อ.สะเดา จ.ว.ส.ข. ไดPรับผลกระทบอย0างหนักเน่ืองจากนักท0องเท่ียว

มาเลเซียและสิงคโปร.ไม0สามารถเดินทางเขPามาเท่ียวท่ีด0านนอก  

          ขณะเดียวกันศูนย.อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใตP หรือ ศอ.บต. คาดการณ.ว0า ในช0วง

หน่ึงปzเศษท่ีผ0านมามีประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตPรวมท้ังประชาชนท่ีเดินทางกลับจากมาเลเซีย เน่ืองจากไม0

มีงานทำ ตกงานรวมกันประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คน  

          NST ส่ือมาเลเซียรายงานว0า เจPาหนPาท่ีหน0วยปฏิบัติการท่ัวไปกองพันท่ี ๗ มาเลเซีย จับกุมชาวเมียนมา ๓ 

คนหลบซ0อนตัวในพุ0มไมPริมแม0น้ำโกลก ท่ีอ.รันเตา ปoนยัง   รัฐกลันตัน เตรียมลงเรือหลบหนีเขPาประเทศไทยเพ่ือ

เดินทางกลับประเทศเมียนมา เหตุเกิดกลางดึกวันพฤหัสบดี ท่ี ๑๖ กันยายน 

          Benarnews.org รายงานว0า คณะรัฐมนตรีไทยอนุมัติใหPขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ.ฉุกเฉิน

ท่ีมีความรPายแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตPออกไปอีกเป�นเวลาสามเดือน โดยมีผลบังคับต้ังแต0วันท่ี 20 

กันยายน 2564 เป�นตPนไป ขณะท่ีทนายความและนักสิทธิมนุษยชน กล0าวว0า พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ลิดรอนสิทธิของ

ประชาชน  

 จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหPระดับการรับรูPเชิงบวกท่ีมีต0อ 

สถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๒.๑๗ ในสัปดาห.ท่ีแลPว (๔ - ๑๐ ก.ย. ๖๔) เป�น ๑.๘๙ ในสัปดาห.น้ี 
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๒. ผลการวิเคราะหUสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธU ประจำวันท่ี ๑๑ – ๑๗ ก.ย. ๖๔ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นขFาวเชิงบวก และประเด็นขFาวเชิงลบ 

 

ในช0วงวันท่ี ๑๑ - ๑๗ ก.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก (เสPนทึบสีเขียว) ๙๗ ข0าว จากท่ีมี ๙๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๔ - ๑๐ 

ก.ย. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนPมความถ่ี (เสPนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนPมฯ เพ่ิมข้ึน 

ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขPองกับ จชต. (เสPนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๒๖ ข0าว จากท่ีมี ๒๖ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว 

(๔ - ๑๐ ก.ย. ๖๔) ๒๖ ข0าวในสัปดาห.น้ี) สำหรับในมิติของแนวโนPมความถ่ี (เสPนปะสีแดง) มีแนวโนPมฯ ค0อนขPาง

คงท่ี 
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๒.๒ คFาสัดสFวนระหวFางขFาวเชิงบวก และขFาวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน 

ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

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

2021-09-04 6 2 3 

2021-09-05 9 1 9 

2021-09-06 5 4 1.25 

2021-09-07 22 4 5.5 

2021-09-08 22 3 7.33 

2021-09-09 17 11 1.55 

2021-09-10 16 1 16 

 13.86 3.71 3.74 

2021-09-11 9 2 4.5 

2021-09-12 6 2 3 

2021-09-13 19 4 4.75 

2021-09-14 21 3 7 

2021-09-15 16 6 2.67 

2021-09-16 16 5 3.2 

2021-09-17 10 4 2.5 

 13.86 3.71 3.74 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพFงเล็ง ในชFวงวันท่ี ๑๑ – ๑๗ ก.ย. ๖๔ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 

ในช0วงวันท่ี ๔ - ๑๗ ก.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข สำหรับในมิติของแนวโนPมความถ่ี 

(เสPนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนPมฯ ต่ำค0อนขPางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขPองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๑ ข0าว จาก

ท่ีไม0มี ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๔ - ๑๐ ก.ย. ๖๔) ๑ ข0าวในสัปดาห.น้ี) สำหรับในมิติของแนวโนPมความถ่ี 

(เสPนปะสีแดง) มีแนวโนPมฯ ต่ำค0อนขPางคงท่ี ภาพข0าวเชิงลบ ไดPแก0 รายงานพิเศษ: การขับไล0ไทยพุทธระลอก 2 

กำลังกลับมา! 'คุยสันติสุข' นอนเตียงเดียวกัน ฝoนคนละเร่ือง  ไม0มีข0าวเชิงบวก ในสัปดาห.น้ี  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 

ในช0วงวันท่ี ๑๑ - ๑๗ ก.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวในประเด็นเหตุรPายรายวัน จากท่ีมี ๙ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลPว (๔ - ๑๐ ก.ย. 

๖๔) ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ ต่ำค0อนขPางคงท่ี  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 

ในช0วงวันท่ี ๑๑ - ๑๗ ก.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๔ ข0าว จากท่ีมี ๑ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๔ - ๑๐ ก.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าว

เชิงลบ ๒ ข0าว จากท่ีไม0มีข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลPว (๔ - ๑๐ ก.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ เพ่ิมข้ึน 

ภาพข0าวเชิงบวก ไดPแก0 ๑) สุพจน. มาลานิยม : "วีรบุรุษในสมรภูมิบPานร0มเกลPา" สู0 

เลขาธิการสภาความม่ันคงแห0งชาติ, ๒) คอลัมน. กรองสถานการณ.: เหลียวหลังแลหนPาผลเลือกต้ัง 62 กับ 'จุรินทร.' 

นำทัพเท่ียวหนPา, ๓) อ0านจุดแข็ง “3 ป.” ผ0านโผโยกยPายนายทหาร และ ๔) เร่ิมแลPว 9 สมาชิก 'พรรคกำนันสุเทพ' 

ชายแดนใตP ยPายกลับประชาธิปoตย. ภาพข0าวเชิงลบ ไดPแก0 ๑) 'อันวาร.' ปูดกล่ินปฏิวัติเตะจมูก ร0อน จ.ม.ดักทาง 

วอนใหPโอกาสกลไก ปชต. และ ๒) 'หมอสุภัทร' เยPยปlายผPาเขียนโจมตี ทำใหPพ่ีนPองจะนะคึกคักอีกหนมาช0วยกัน 

SAVECHANA 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยUสิน 

 

ในช0วงวันท่ี ๑๑ - ๑๗ ก.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๙ ข0าว จากท่ีมี ๙ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๔ - ๑๐ ก.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ  เพ่ิมข้ึน  ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มี

ข0าวเชิงลบ ๔ ข0าว จากท่ีมี ๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๔ - ๑๐ ก.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ ต่ำ

ค0อนขPางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดPแก0 ๑) คอลัมน. เลียบค0ายกองทัพ, ๒) ฉก.นราธิวาส 

จัดรถครัวสนามทำอาหารกล0องแจกจ0ายถึงมือประชาชน 5 ชุมชนในเขตเทศบาลสุไหงโก-ลก, ๓) 

กองปราบรวบหน่ึงในคนรPายก0อเหตุยิงหนุ0มใตPดับคาสวน, ๔) แม0ทัพภาคท่ี 4 

ร0วมประกอบอาหารปรุงสุกใหPกับพ่ีนPองประชาชน, ๕) นราธิวาส มอบบPาน ตามโครงการ 'หน0วยเฉพาะกิจ 

ซ0อมสรPางเป�นสุข', ๖) ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจเย่ียม ใหPกำลังใจเจPาหนPาท่ี ประจำด0านตรวจ และ ๗) สุดน0ารัก ! 

ทหารชายแดนใตP แต0งชุดสไปเดอร.แมน แจกของเด็ก จ.นราธิวาส ภาพข0าวเชิงลบ ไดPแก0 ๑) ไม0ไดPขนแค0เคร่ืองบิน! 

แฉบุหร่ี เหลPาเถ่ือนทะลักทางเรือ - จนท.เปaดรPานเองกลางยะลา, ๒) เปaดอีกหน่ึงคดี! รถขนเหลPา-

บุหร่ีเถ่ือนตกถนนโยงบ๊ิกสีกากี, ๓) แจงแค0กล0องสินคPา ไม0ใช0เหลPาเถ่ือน! ปมรถขนลังพุ0งตกถนนพัทลุง - รPาน 

จนท.ขายเองจับหมดแลPว และ ๔) ครบเวลาสอบ “ผกก.รามัน” ปมถูกกล0าวหาอมเบ้ียเล้ียงโควิด 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 

ในช0วงวันท่ี ๑๑ - ๑๗ ก.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๓๒ ข0าว จากท่ีมี ๔๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว 

(๔ - ๑๐ ก.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มี

ข0าวเชิงลบ ๓ ข0าว จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๔ - ๑๐ ก.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ ต่ำ

ค0อนขPางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดPแก0 ๑) คอลัมน. เกาะประเด็นดัง: ฮิต...ธุรกิจ'กระท0อม'ฟzเวอร. 

ไอเดียกระฉูดท่ียังตPองจำกัด!, ๒) ศอ.บต.จับมือททท.จัดว่ิงเทรล ปลุกท0องเท่ียว-เศรษฐกิจเบตง, ๓) 

รPองปรับกม.หPามขายกระท0อมเด็ก, ๔) คอลัมน. Asean insight: โอกาสของไทย ใน'ตลาดท0องเท่ียวฮาลาล IMT-

GT', ๕) นักวิจัยมธ.หนุน'พืชกระท0อม'เป�นยา, ๖) ย0อยข0าวเศรษฐกิจ: ดีปlาโรดโชว.สมาร.ทอีโคโนมีโชว.เคส3จว., ๗) 

ผPาไทยแดนใตP'บาติก'สู0สากล, ๘) จานเด็ด77จังหวัด: ขนมปoงอันลูส, ๙) 'โรงไฟฟlาชุมชน'คึกคัก 

169รายลุPนกกพ.เปaดซองราคา20ก.ย., ๑๐) จับบุหร่ีเถ่ือน 3 หม่ืนซองขนข้ึนจากฝo�ง อ.จะนะ 

ขยายผลจับรPานคPาในตัวเมืองหาดใหญ0เพ่ิม, ๑๑) ทีมวิจัยดPานไบโอดีเซล ม.อ. ไดPรับรางวัลนานาชาติ 

นวัตกรรมผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล.มดิบ 20 วินาที, ๑๒) กยท.นาทวีใหPความรูPเกษตรกร 

ส0งเสริมการปลูกโกโกPแซมในสวนยางเพ่ิมรายไดP, ๑๓) กลุ0มบีเจซี บ๊ิกซี ร0วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 

วิทยาเขตปoตตานี ลงนาม MOU สนับสนุนการฝ�กประสบการณ.วิชาชีพใหPกับนักศึกษา 

เพ่ือส0งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพในอุตสาหกรรมคPาปลีก, และ ๑๔) คอลัมน. จิระพงค. เต็มเปz�ยม: 

เขตเศรษฐกิจพิเศษขวานทองภาคใตP คลองไทย คนไทยสรPางเองไดP ภาพข0าวเชิงลบ ไดPแก0 ๑) บทความพิเศษ : 

อย0าปล0อย..กฟภ.ทำลายเครดิตองค.กรของรัฐ และ ๒) บุหร่ีเถ่ือนพรึบ โชห0วย'ยาสูบ' จ้ีรัฐปราบด0วน  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 

ในช0วงวันท่ี ๑๑ - ๑๗ ก.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด จากท่ีมี ๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๔ - ๑๐ 

ก.ย. ๖๔) ๐ ข0าวใน สัปดาห.น้ี ) ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ ลดลง 

ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม0มีข0าวเชิงลบฯ ในช0วง ๔ - ๑๗ ก.ย. ๖๔ ในมิติของแนวโนPมความถ่ี 

มีแนวโนPมฯ ต่ำค0อนขPางคงท่ี  

 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช0วงวันท่ี ๑๑ – ๑๗ ก.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ไดPแก0 อัพเดทมนุษยธรรม-

สงครามปาตานี Ep1 : มุม ผอ.ศูนย.เฝlาระวังสถานการณ.ภาคใตP  – ปธ.กลุ0มดPวยใจ  

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช0วงวันท่ี ๑๑ – ๑๗ ก.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปtญหา จชต. 

             ในช0วงวันท่ี ๑๑ – ๑๗ ก.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกPไขปoญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช0วงวันท่ี ๑๑ – ๑๗ ก.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชPกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีสFงผลกระทบตFอการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบตFอการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีสFงผลกระทบตFอการรับรู* 
 

 

ประเด็นขFาวเชิงลบ 

๑. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) บทความพิเศษ : อย0าปล0อย..กฟภ.ทำลายเครดิตองค.กรของรัฐ, ๒) 

บุหร่ีเถ่ือนพรึบ โชห0วย'ยาสูบ' จ้ีรัฐปราบด0วน  และ  ๓) คอลัมน. คมคิดฅนเขียน: ไม0ชอบมาพากล  

๒. ทุจริตคอรUรัปช่ัน ๑) ชาวบPานบ0น “ผีหัวขาด” รPองเสาโซลาร.หลอดไฟล0องหน, ๒) โวยโซลาร.เซลล.พันลPาน 

“ลPมแพะ-ฟoนปลาซิว” บ๊ิก ศอ.บต.รอดฮ้ัว?, ๓) “ผอ.ศูนย.ฯ ศอ.บต.-ภรรยา” โดน ป.ป.ช.ฟoนเรียกสินบน 

“เสาโซลาร.เซลล.พันลPาน”, ๔) ป.ป.ช.แจงหลักฐานไม0พอฟoนฮ้ัว “โซลาร.เซลล.พันลPาน”, ๕) สำรวจ บ.แสงมิตรฯ 

โดน ป.ป.ช.ช้ีมูล “เสาไฟโซลาร.ฯพันลPาน” รับงาน “เสาไฟไก0เบตง”, ๖) สำรวจ บ.แสงมิตรฯ โดน ป.ป.ช.ช้ีมูล 

“เสาไฟโซลาร.ฯพันลPาน” รับงาน “เสาไฟไก0เบตง”  และ  ๗) ป.ป.ช.ยะลาไต0สวนจบแลPว “ศูนย.นวดรPางเบตง” 

ละเลงงบ 16 ลPาน-ป¤าชPากลางเมือง  

๓. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยUสิน ๑) ไม0ไดPขนแค0เคร่ืองบิน! แฉบุหร่ี เหลPาเถ่ือนทะลักทางเรือ - 

จนท.เปaดรPานเองกลางยะลา, ๒) เปaดอีกหน่ึงคดี! รถขนเหลPา-บุหร่ีเถ่ือนตกถนนโยงบ๊ิกสีกากี, ๓) 

แจงแค0กล0องสินคPา ไม0ใช0เหลPาเถ่ือน! ปมรถขนลังพุ0งตกถนนพัทลุง - รPาน จนท.ขายเองจับหมดแลPว  และ  ๔) 

ครบเวลาสอบ “ผกก.รามัน” ปมถูกกล0าวหาอมเบ้ียเล้ียงโควิด  
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๔. สิทธิมนุษยชน อัพเดทมนุษยธรรม-สงครามปาตานี Ep1 : มุม ผอ.ศูนย.เฝlาระวังสถานการณ.ภาคใตP  – 

ปธ.กลุ0มดPวยใจ  

๕. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) 'บ.เอกชน' ขอความเป�นธรรม หลังกฟภ.แจPงเร่ืองใหPก.คลัง ลงโทษปมท้ิงงาน 

ยันเร่ืองจบส้ินตามกระบวนการกม.ไปแลPว, ๒) เศรPา!โควิดคร0าหญิงต้ังครรภ.-เด็ก5เดือนท่ียะลา, ๓) หนุ0มใหญ0วัย 

54 เครียดปoญหาครอบครัว ควPาป¥นพกส้ัน/ป¥นลูกซองยาว ยิงข้ึนฟlา ก0อนถูกจับ, ๔) สะบPายPอยปaด 4 หมู0บPาน 

หลังพบผูPป¤วยโควิดระบาดหนัก, ๕) ลามหนัก! อ.สะบPายPอยส่ังปaด4หมู0บPาน หลังพบผูPป¤วยโควิดแลPวกว0า1,300คน, 

๖) ผวาวัยรุ0นยะลาการ.ดตก ทำระบาดระลอก 5 แนะงดปาร.ต้ีรPานน้ำชา, ๗) ชายแดนใตPรับวัคซีนไม0ถึง 50% 

ติดเช้ือท็อปเท็นต0อเน่ือง  และ  ๘) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: ไหมPรPานวัสดุก0อสรPางวอด  

๖. การเมือง ๑) 'อันวาร.' ปูดกล่ินปฏิวัติเตะจมูก ร0อน จ.ม.ดักทาง วอนใหPโอกาสกลไก ปชต.  และ  ๒) 

'หมอสุภัทร'เยPยปlายผPาเขียนโจมตี ทำใหPพ่ีนPองจะนะคึกคักอีกหนมาช0วยกันSAVECHANA  

 

ประเด็นเชิงบวก 

๑. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทU ๑) น่ีคือผูPมีผลงานยอดเย่ียม ควPารางวัล 'นาฏราช' คร้ังท่ี12, ๒) 

น่ีคือผูPมีผลงานยอดเย่ียม ควPารางวัล 'นาฏราช' คร้ังท่ี 12, ๓) สืบสานตำนานขนมไหวPพระจันทร.  และ  ๔) 'ต0อ-

กบ'ควPานำชาย-หญิงนาฏราช 'หนุ0ม'ซิวพิธีกร 'ฉลาดเกมส.โกง'กวาด 6 รางวัล,  

๒. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) ยลโฉมผลงาน 'บาติก ซิต้ี' ผPาไทยร0วมสมัยชายแดนใตPสู0สากล, ๒) ยลโฉมผลงาน 

'บาติก ซิต้ี' ผPาไทยร0วมสมัยชายแดนใตPสู0สากล, ๓) ส0องพระยอดนิยม, ๔) 
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วิธีจัดการศพไทยมุสลิมท่ีเสียชีวิตจากไวรัสรPาย ในพิธี “ตะยัมมุม”, ๕) คอลัมน. พระพุทธ, ๖) วธ. 

ประกาศผลผูPชนะการประกวดออกแบบเคร่ืองแต0งกายผPาไทยร0วมสมัยชายแดนใตP สู0สากล ประจำปz 2564  และ  

๗) สัปดาห.พระเคร่ือง: พระหลวงปู¤ทวดหลังเตารีด 2505,  

๓. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) คอลัมน. เกาะประเด็นดัง: ฮิต...ธุรกิจ'กระท0อม'ฟzเวอร. 

ไอเดียกระฉูดท่ียังตPองจำกัด!, ๒) คมคิดฅนเขียน: ไม0ชอบมาพากล, ๓) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: 

จับบุหร่ีเถ่ือนกว0า60ลPาน, ๔) ศอ.บต.จับมือททท.จัดว่ิงเทรล ปลุกท0องเท่ียว-เศรษฐกิจเบตง, ๕) 

รPองปรับกม.หPามขายกระท0อมเด็ก, ๖) ศอ.บต.จับมือททท.จัดว่ิงเทรล ปลุกท0องเท่ียว-เศรษฐกิจเบตง, ๗) คอลัมน. 

Asean insight: โอกาสของไทย ใน'ตลาดท0องเท่ียวฮาลาล IMT-GT', ๘) นักวิจัยมธ.หนุน'พืชกระท0อม'เป�นยา, ๙) 

'ทีพีซีเอช'ลุPนผลประมูล โรงไฟฟlาชุมชน23ก.ย.น้ี, ๑๐) ย0อยข0าวเศรษฐกิจ: 

ดีปlาโรดโชว.สมาร.ทอีโคโนมีโชว.เคส3จว., ๑๑) ผPาไทยแดนใตP'บาติก'สู0สากล, ๑๒) จานเด็ด77จังหวัด: 

ขนมปoงอันลูส, ๑๓) ผPาไทยแดนใตP'บาติก'สู0สากล, ๑๔) คอลัมน. จานเด็ด77จังหวัด: ขนมปoงอันลูส, ๑๕) 

'โรงไฟฟlาชุมชน'คึกคัก 169รายลุPนกกพ.เปaดซองราคา20ก.ย., ๑๖) ชายคาพระพิรุณ : 13 กันยายน 2564, ๑๗) 

จับบุหร่ีเถ่ือน3หม่ืนซองขนข้ึนจากฝo�งอ.จะนะ ขยายผลจับรPานคPาในตัวเมืองหาดใหญ0เพ่ิม, ๑๘) 

ลุยเกษตรสุดเขตไทย : สินคPาเกษตรหลังโควิดระบาด ตลาดจีนยังเป�นท่ีพ่ึงของไทย, ๑๙) รอบร้ัวเมืองใตP : 16 

กันยายน 2564, ๒๐) ทีมวิจัยดPานไบโอดีเซล ม.อ. ไดPรับรางวัลนานาชาติ 

นวัตกรรมผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล.มดิบ 20 วินาที, ๒๑) กยท.นาทวีใหPความรูPเกษตรกร 

ส0งเสริมการปลูกโกโกPแซมในสวนยางเพ่ิมรายไดP, ๒๒) กรมศุลกากรจับหนักบุหร่ีนอกลักลอบนำเขPาไม0เสียภาษี, 

๒๓) กกพ.ปล0อยผีเพ่ิม74ราย CWTผ0านฉลุย10โครงการ, ๒๔) จับบุหร่ีเถ่ือนมูลค0าความเสียหาย 60 ลPานบาท, 

๒๕) TPCH ย่ืนอุทธรณ.เทคนิคโรงไฟฟlาชุมชนผ0านอีก 1 บริษัท ดันโรงไฟฟlาในกลุ0มเขPารอบ 10 บริษัท-

กำลังผลิตรวม 38 MW หวังช0วยหนุนกำลังผลิตไฟฟlาสู0เปlาหมาย 250 MW ในอีก 2 ปz, ๒๖) 

จับบุหร่ีเถ่ือน60ลPานลำเลียงทางทะเลส0ง3จังหวัดชายแดนใตP, ๒๗) ทีมวิจัย ม.อ.ควPารางวัล SILVER MEDAL 

AWARD' บนเวทีประกวดส่ิงประดิษฐ.และนวัตกรรมนานาชาติ 2021 (JDIE) 

โชว.นวัตกรรมสุดล้ำผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล.มดิบเพียง 20 วินาที, ๒๘) กลุ0มบีเจซี บ๊ิกซี ร0วมกับ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. วิทยาเขตปoตตานี ลงนาม MOU 

สนับสนุนการฝ�กประสบการณ.วิชาชีพใหPกับนักศึกษา เพ่ือส0งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพในอุตสาหกรรมคPาปลีก, ๒๙) 

TPCHผ0านอุทธรณ.เขPารอบ10บริษัทกำลังผลิต38เมก, ๓๐) TPCH ส0งซิกผลงานคร่ึงปzหลัง โดดเด0นจ0อ COD 'สยาม 

พาวเวอร.' ใน Q4/64 หนุนกำลังผลิตไฟฟlาส้ินปzแตะ 116.3 MW, ๓๑) TPCH ส0งซิกผลงานคร่ึงปzหลังโดดเด0น จ0อ 

COD 'สยาม พาวเวอร.' ใน Q4/64 หนุนกำลังผลิตไฟฟlาส้ินปzแตะ 116.3 MW  และ  ๓๒) คอลัมน. จิระพงค. 

เต็มเปz�ยม: เขตเศรษฐกิจพิเศษขวานทองภาคใตP คลองไทย คนไทยสรPางเองไดP,  

๔. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยUสิน ๑) คอลัมน. เลียบค0ายกองทัพ, ๒) คอลัมน. 

เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: จับฆ0าคนตาย-ลักทรัพย.๓) ฉก.นราธิวาส 

จัดรถครัวสนามทำอาหารกล0องแจกจ0ายถึงมือประชาชน 5 ชุมชนในเขตเทศบาลสุไหงโก-ลก, ๔) คอลัมน. 
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ข0าวสดท่ัวไทย: จับมือยิงดับคาสวนยะลา, ๕) กองปราบรวบหน่ึงในคนรPายก0อเหตุยิงหนุ0มใตPดับคาสวน, ๖) 

แม0ทัพภาคท่ี 4 ร0วมประกอบอาหารปรุงสุกใหPกับพ่ีนPองประชาชน, ๗) นราธิวาส มอบบPาน ตามโครงการ 

'หน0วยเฉพาะกิจ ซ0อมสรPางเป�นสุข', ๘) ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจเย่ียม ใหPกำลังใจเจPาหนPาท่ี ประจำด0านตรวจ  และ  

๙) สุดน0ารัก ! ทหารชายแดนใตP แต0งชุดสไปเดอร.แมน แจกของเด็ก จ.นราธิวาส,  

๕. สิทธิมนุษยชน ๑) พ.ร.บ. อุPมหาย : สภาฯ ช้ีชะตาร0าง พ.ร.บ. 

ปlองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหPบุคคลสูญหาย 16 ก.ย., ๒) สภาฯ ดัน 

พ.ร.บ.อุPมหายซPอมทรมาน เหล0า ส.ส.ลุกอภิปรายฯ สนับสนุน  และ  ๓) จับตา #ประชุมสภา วันน้ี ลงมติ 

พ.ร.บ.ซPอมทรมาน-อุPมหาย พรPอมยPอนดูอภิปราย ส.ส. พูดอะไรบPาง,  

๖. การเมือง ๑) สุพจน. มาลานิยม : "วีรบุรุษในสมรภูมิบPานร0มเกลPา" สู0 เลขาธิการสภาความม่ันคงแห0งชาติ, ๒) 

คอลัมน. กรองสถานการณ.: เหลียวหลังแลหนPาผลเลือกต้ัง 62กับ'จุรินทร.'นำทัพเท่ียวหนPา, ๓) อ0านจุดแข็ง “3 ป.” 

ผ0านโผโยกยPายนายทหาร  และ  ๔) เร่ิมแลPว 9 สมาชิก 'พรรคกำนันสุเทพ' ชายแดนใตP ยPายกลับประชาธิปoตย.,  

๗. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) คอลัมน.: สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ: เรียนรูPและเขPาใจ กระท0อม, ๒) ภาพข0าว: 

คอลัมน. สารพัน เศรษฐกิจ สังคม: มอบชุดอุปกรณ.ปlองกันการติดเช้ือ, ๓) ยังฟaต, ๔) 

เร0งแกPโครงการขุดลอก'อ0าวปoตตานี', ๕) ชายแดนใตPผลัดกันอ0วม สงขลาติดโควิดเกือบคร่ึงพัน, ๖) 

ยะลาตรวจโควิดเชิงรุกในศาลากลาง - นราฯจัดงานสารทเดือนสิบแบบมีเง่ือนไข, ๗) “ปoตตานี-ยะลา” 

ขยายเวลาเคอร.ฟaว - สงขลาติดเช้ือใหม0อันดับ 4 ประเทศ, ๘) 'นิพนธ.' มอบโฉนด 19,000 แปลง ใน 4 

จ.ชายแดนใตP, ๙) ปoตตานีติดเช้ือใหม0พุ0งอีก261คนไรPตาย ตาวัย102ปzยังแจ±วปo�นจักรยานรับวัคซีน, ๑๐) 

ศอ.บต.เดินหนPายกระดับงานช0วยเหลือเยียวยาเนPนเขPาถึงและติดตามไดPในทุกพ้ืนท่ีของ 5 จชต., ๑๑) นอภ.รามัน 

ผุดไอเดีย ฉีดวัคซีนก0อนใชPบริการธนาคาร ลดการแพร0ระบาดโควิด, ๑๒) ศอ.บต. 

จัดกิจกรรมภายใตPสังคมพหุวัฒนธรรมผ0านการทำงาน ' เกลอกัน กาแวกีตอ ', ๑๓) 'นิพนธ.' มอบโฉนด 19,000 

แปลง ใน 4 จ.ชายแดนใตP สรPางชีวิตความเป�นอยู0ท่ีดีใหPปชช., ๑๔) เร่ืองเล0าเยาวชนนอกระบบ, ๑๕) สุดน0ารัก! 

คุณตาวัย 102 ปz ชาวปoตตานี ยังแจ±ว ปo�นจักรยานมารับฉีดวัคซีน, ๑๖) 

ศูนย.ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ มอบความห0วงใย สานใจ สูPภัย โควิด19 ในพ้ืนท่ี 

จ.นราธิวาส, ๑๗) หมอชายแดนใตP ซ้ึงใจ 'นิพนธ.' ใหPกำลังใจแพทย. จิตอาสาฯ รพ.สนาม ม.นราธิวาสฯ, ๑๘) 

'นิพนธ.' รองหน.พรรคปชป. ร0วมครัวสรรเพชญอาสา แจกขPาว 2,000 กล0องทุกวัน, ๑๙) ยะลา เจ±ง! 

ผุดไอเดียฉีดวัคซีน ปชช. ก0อนเขPาติดต0อธนาคาร, ๒๐) รอรับไดPแน0นอน 

รมว.แรงงานพรPอมจ0ายเงินเยียวยาตามไทม.ไลน., ๒๑) มูลนิธิแพทย.ชนบท 

ขอบคุณคนไทยท่ัวประเทศหนุนแคมเปญ #อย0าใหPแพทย.ชนบทสูPลำพัง รวมยอดบริจาคกว0า 21 ลPานบาท 

ภารกิจสำเร็จแลPว 15 โรงพยาบาลชุมชนนำร0อง  และ  ๒๒) พช.นรา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสูPวิกฤตโควิด- 

19 จังหวัดนราธิวาส,  

๘. กีฬา ศอ.บต. เตรียมจัดกิจกรรมว่ิงเทรล (Trail Running )เทือกเขาสันกาลาคีรี  

๙. การชFวยเหลือประชาชน ๑) ภาพข0าว: พายุถล0ม, ๒) ฤทธ์ิ 'โกนเซิน' พัดถล0ม2หมู0บPานรือเสาะ 
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ตPนไมPทับบPานพังกว0า10หลังคาเรือน, ๓) พายุพัดถล0ม2หมู0บPานนราธิวาส ตPนไมPลPมทับบPานเรือนปชช.กว0า10หลัง, 

๔) 'โกนเซิน'แผลงฤทธ์ิ ฝนตกหนักหลายจุด บPานพัง-ตPนไมPโค0น, ๕) พายุถล0ม 2หมู0บPาน ใน ต.เรียง อ.รือเสาะ 

จ.นราธิวาส ตPนไมPลPมทับบPานเรือนพังเสียหาย กว0า 10หลังคาเรือน, ๖) รองผูPว0าฯปoตตานี นำทีม พมจ.-

ฝ¤ายปกครองลงพ้ืนท่ี ใหPกำลังใจ 

พรPอมมอบส่ิงของและทำความเขPาใจแนวทางช0วยเหลือครอบครัวเด็กกำพรPาจากโควิด-19 ระบาดอำเภอยะรัง  

และ  ๗) รองผูPว0าฯปoตตานีลงพ้ืนท่ีใหPกำลังใจเด็กกำพรPาจากโควิด-19,  

๑๐. การศึกษา ๑) กสศ. ถอดบทเรียน 'โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา', ๒) 

ผอ.สพป.ปoตตานี เขต 1 ระดมทุนช0วยเหลือครู-นักเรียนติดโควิดเสียชีวิต  และ  ๓) ประถมศึกษาปoตตานีเขต1 

ระดมทุนมอบเงินช0วยเหลือครูนักเรียน ติดเช้ือโควิด 596 คน เสียชีวิต1,  

๑๑. การบังคับใช*กฏหมาย ๑) คอลัมน. ข0าวสดท่ัวไทย: ยืดฉุกเฉิน 3 จว.ใตP 3 เดือน, ๒) ครม.ขยายเวลาประกาศ 

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 3 จังหวัดชายแดนใตPต0ออีก 3 เดือน, ๓) 

ครม.ต0ออายุประกาศสถานการณ.ฉุกเฉินสามจังหวัดชายแดนภาคใตPอีก 3 เดือน, ๔) ครม.ต0ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

สามจังหวัดชายแดนใตP อีก 3 เดือน  และ  ๕) ครม. ขยายเวลาประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 3 จังหวัดชายแดนใตPต0ออีก 

3 เดือน,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบตFอการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ตFอสถานการณU จชต. 

 

  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหPระดับการรับรูPเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. 

จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๒.๑๗ ในสัปดาห.ท่ีแลPว (๔ - ๑๐ ก.ย. ๖๔) เป�น ๑.๘๙ ในสัปดาห.น้ี 

ในมิติของแนวโนPมการรับรูPเชิงบวก มีแนวโนPมฯ ลดลงเล็กนPอย 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนตFางประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในชFวงวันท่ี ๑๑ – ๑๗ ก.ย. 

๖๔ 

    สำนักข0าวในมาเลเซีย รายงานผลกระทบจากการแพร0ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ส0งผลกระทบต0อเศรษฐกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใตP ท้ังผลกระทบจากการปaดพรมแดนไทย-มาเลเซีย ต้ังแต0เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เป�นตPนมา ทำใหPเมือง

ธุรกิจท0องเท่ียวชายแดนท่ี ด0านนอก อ.สะเดา จ.ว.ส.ข. ไดPรับผลกระทบอย0างหนักเน่ืองจากนักท0องเท่ียวมาเลเซีย

และสิงคโปร.ไม0สามารถเดินทางเขPามาเท่ียวท่ีด0านนอก  

    ขณะเดียวกันศูนย.อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใตP หรือ ศอ.บต. คาดการณ.ว0า ในช0วงหน่ึงปz

เศษท่ีผ0านมามีประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตPรวมท้ังประชาชนท่ีเดินทางกลับจากมาเลเซีย เน่ืองจากไม0มีงาน

ทำ ตกงานรวมกันประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คน  

    NST ส่ือมาเลเซียรายงานว0า เจPาหนPาท่ีหน0วยปฏิบัติการท่ัวไปกองพันท่ี ๗ มาเลเซีย จับกุมชาวเมียนมา ๓ คน

หลบซ0อนตัวในพุ0มไมPริมแม0น้ำโกลก ท่ีอ.รันเตา ปoนยัง   รัฐกลันตัน เตรียมลงเรือหลบหนีเขPาประเทศไทยเพ่ือ

เดินทางกลับประเทศเมียนมา เหตุเกิดกลางดึกวันพฤหัสบดี ท่ี ๑๖ กันยายน 

     Benarnews.org รายงานว0า คณะรัฐมนตรีไทยอนุมัติใหPขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ.ฉุกเฉินท่ีมี

ความรPายแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตPออกไปอีกเป�นเวลาสามเดือน โดยมีผลบังคับต้ังแต0วันท่ี 20 

กันยายน 2564 เป�นตPนไป ขณะท่ีทนายความและนักสิทธิมนุษยชน กล0าวว0า พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ลิดรอนสิทธิของ

ประชาชน  

๕.๑ Benarnews.org รายงานเม่ือวันท่ี ๑๔ กันยายน อ*างคำแถลงของรองโฆษกรัฐบาลไทย เป�ดเผยวFา 

คณะรัฐมนตรีได*มีมติขยายเวลาการบังคับใช*กฏหมายสถานการณUฉุกเฉินในพ้ืนท่ีจชต. อีก ๓ เดือน ซ่ึงเป�น

การขยายเวลาการบังคับใช*กฏหมายฉบับน้ีเป�นคร้ังท่ี ๖๕ 

น.ส. รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป�ดเผยในการแถลงขFาวหลังการประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) วันน้ี วFา “คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให*ขยายระยะเวลาประกาศสถานการณUฉุกเฉินท่ีมี

ความร*ายแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต*ออกไปอีก 3 เดือน มีผลต้ังแตFวันท่ี 20 กันยายน ถึง 19 

ธันวาคม 2564 ในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส ยกเว*น อำเภอศรีสาคร อำเภอสุไหงโกลก และอำเภอสุคิริน 

จังหวัดยะลา ยกเว*น อำเภอเบตง และอำเภอกาบัง จังหวัดปtตตานี ยกเว*น อำเภอไม*แกFน และอำเภอแมF

ลาน” 

 เจ*าหน*าท่ีฝ�ายความม่ันคงรายหน่ึง กลFาววFา รัฐบาลได*ประกาศใช*อำนาจตามพระราชกำหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณUฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพ่ือควบคุมสถานการณUในสามจังหวัดชายแดนใต* ในวันท่ี 20 

กรกฎาคม 2548 และการขยายการประกาศใช* พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ในคร้ังน้ี นับเป�นคร้ังท่ี 65 ต้ังแตFการเกิด

เหตุการณUรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนใต*เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2547  
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ภายใต*การประกาศใช* พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เจ*าหน*าท่ีมีอำนาจจับกุมผู*ต*องสงสัยได*ในทันทีในกรณีท่ีไมFอาจขอ

หมายจับจากศาลได*ทันการณU และควบคุมตัวผู*ต*องสงสัยได*เป�นเวลา 30 วัน และควบคุมตัวผู*ต*องสงสัยใน

สถานท่ีอ่ืนนอกจากสถานีตำรวจได* ซ่ึงแตกตFางจากการจับกุมตัวตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ท่ี

ต*องมีหมายจับจากศาล หรือให*อำนาจเจ*าหน*าท่ีตำรวจควบคุมตัวผู*กระทำผิดซ่ึงหน*า แตFควบคุมตัวได*ไมF

เกิน 48 ช่ัวโมง จากน้ันต*องขออำนาจศาลฝากขังผู*ต*องสงสัยในระหวFางการสอบสวน  

ด*าน นายอนุกูล อาแวปูเตะ ประธานศูนยUทนายความมุสลิม ประจำจังหวัดปtตตานี กลFาววFา การประกาศ

สถานการณUฉุกเฉินท่ีมีความร*ายแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต* มีผลดีตFอรัฐ แตFกระทบประชาชน  

“กระบวนการทางกฎหมายความม่ันคงในพ้ืนท่ีบางอยFาง มีการบังคับใช*ท่ีได*ผลนFาพอใจตFอผู*บังคับใช* เชFน 

การท่ีเจ*าหน*าท่ีสามารถควบคุมสถานการณUได*รวดเร็ว และงFายตFอการปฏิบัติงานในสถานการณUท่ีไมFปกติน้ี 

แตFอีกมุมหน่ึง กระบวนการใช*กฎหมายความม่ันคงเหลFาน้ีได*กFอให*เกิดผลกระทบตFอชีวิต และเสรีภาพของผู*

ถูกบังคับใช*ด*วยเชFนกัน” นายอนุกูล กลFาวกับเบนารUนิวสU  

นายอนุกูล กลFาววFา ในการควบคุมตัวบุคคลตัวตามกฎอัยการศึก หรือ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ โดยยังไมFได*แจ*ง

ข*อหาใด ๆ เจ*าหน*าท่ี (พนักงานสอบสวน) ไมFสามารถสืบพยานลFวงหน*ากFอนการฟ�องคดีตFอศาลได*ตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญา มาตรา 237 ทวิ  

น.ส. พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู*อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม กลFาวกับเบนารUนิวสUวFา ปtจจุบัน ไมFมีความ

จำเป�นท่ีจะต*องขยายการประกาศสถานการณUฉุกเฉินในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต* เพราะมีเหตุการณU

น*อยลงในชFวงการระบาดของโควิด-19  

“ตลอดหลายปiท่ีผFานมา พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ไมFได*เป�นประโยชนUตFอการแก*ปtญหาขัดแย*ง และเป�นผลประโยชนU

ตFอตัวรัฐทหารเองเทFาน้ัน เพราะมีผลกับคFาตอบแทนเจ*าหน*าท่ีท่ีทำงานในพ้ืนท่ี สถานการณUคล*ายกันกำลัง

เกิดข้ึนท่ีกรุงเทพฯ โดยเฉพาะสามเหล่ียมดินแดง คือ รัฐใช* พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ป�ดปากคนท่ีออกมาเรียกร*อง

หรือสะท*อนความไมFพอใจท่ีมีตFอรัฐ” น.ส. พรเพ็ญ กลFาว 

อยFางไรก็ตาม เจ*าหน*าท่ีทหารซ่ึงปฏิบัติการในพ้ืนท่ีรายหน่ึงช้ีวFา แม*เหตุความรุนแรงในพ้ืนท่ีมีแนวโน*ม

ลดลงอยFางตFอเน่ืองเพราะประชาชนให*ความรFวมมือกับรัฐ แตFกองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายใน (กอ.

รมน.) ภาค 4 สFวนหน*า ได*เสนอให*ขยายการประกาศฯ ออกไป เพ่ือให*เกิดความตFอเน่ืองในการดูแลรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยUสินของคนในพ้ืนท่ี  

“เราจำเป�นต*องใช*กฎหมายพิเศษมาควบคุมพ้ืนท่ีท่ีสำคัญ พ้ืนท่ียังไมFปกติท้ังหมด สามจังหวัดยังมีกลุFมกFอ

ความไมFสงบอยูF พ.ร.ก. ฉุกเฉิน 

 จึงยังสำคัญกับพ้ืนท่ี” เจ*าหน*าท่ีรายดังกลFาว ให*ข*อมูลโดยไมFประสงคUออกนาม  
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(The cabinet of Prime Minister Prayuth Chan-o-cha agreed to extend a state of emergency in 

Thailand’s insurgency-wracked Deep South provinces for another three months on Tuesday, 

the 65th extension of a decree that gives security forces detention powers. 

NGOs, right groups and lawyers criticized the extension, saying the military has for many years 

exploited the emergency’s powers by allegedly committing human rights abuses. 

“The cabinet agreed to extend the decree in the Deep South for another three months from 

Sept. 20 to Dec. 19, 2021,” Deputy Spokeswoman at the Prime Minister’s Officer Ratchada 

Tanadirek said. 

Seven districts in the Malay-speaking Muslim-dominant southern border provinces of 

Narathiwat, Yala and Pattani are covered under the Internal Security Act and are not 

included in the emergency decree. 

The first emergency decree was imposed in July 2005. Officials had said back then it was 

aimed at ensuring peace in the Deep South, which had suffered from insurgency-related 

violence beginning a little over a year earlier. Since 2005, the emergency has been 

continuously extended, three months at a time. 

Deep South Watch, a Pattani-based think-tank, reported that more than 7,000 people have 

been killed in the region in violence related to the separatist insurgency over the last 17 

years. 

A lawyer with the Muslim Attorney Center Foundation that assists suspected insurgents said 

the emergency was good for the authorities while people paid a price. 

“These security laws in the region yield satisfactory enforcement such as swift control of a 

situation and ease of work in rough circumstances, but on the other hand they affect the 

lives and freedom of people,” Abdulqahhar Aweaputeh, the chief of the Muslim Attorney 

Center Foundation based in Yala, told BenarNews on Tuesday. 

He said suspected insurgents have been detained without charges being filed against them 

for several days or weeks, often without a lawyer’s assistance and proper relative visits. 
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COVID-19 effects 

Pornpen Kongkachonkiet, director of the Cross-Cultural Foundation, said there was no need 

to extend the emergency decree because the COVID-19 pandemic had led to a slowdown in 

violence. 

“The situation is like what happened in Bangkok’s Din Daeng area where the government 

used the decree to muffle the protesters who voiced their dissent,” she said, referring to 

protests against Prayuth. 

Meanwhile, an official in the Deep South said that although the situation was relatively calm, 

the decree was needed to allow ISOC-4, the military’s regional command, to keep peace. 

“We need to have the special laws to control this contested area. It has not returned to 

normalcy yet, there are insurgents in Deep South,” the official said on the condition of 

anonymity because he was not authorized to speak to the media.) 

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

emergency-09142021155145.html 

๕.๒ สำนักขFาว Bernama รายงานเม่ือวันท่ี ๑๑ กันยายน การระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ซ่ึงสFงให*รัฐบาลไทย

และมาเลเซียตัดสินใจป�ดพรมแดนท้ังสองประเทศต้ังแตเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ สFงผลให*ประชาชนไทยในพ้ืนท่ี 

๕ จังหวัดชายแดนภาคใต* รวมท้ังคนไทยท่ีตกงานในประเทศมาเลเซียต*องเดินทางกลับประเทศไทย รวมกัน

มีประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คน 

พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศอ.บต. เป�ดเผยวFา ผู*ท่ีได*รับผลกระทบต*องอยูFภาวะตกงานสFวน

ใหญFทำงานเก่ียวข*องกับธุรกิจทFองเท่ียว เชFน โรงแรม ร*านอาหาร รถยนตUรับจ*างสาธารณะเป�นต*น 

การประสานงานกับหนFวยงานในประเทศมาเลเซียให*จ*างคนไทยกลับเข*าทำงานเป�นหน่ึงในแนวทาง

แก*ปtญหาภาวะการวFางงานในพ้ืนท่ี จชต. โดยศอ.บต.ได*หารือกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทยและ

กระทรวงการตFางประเทศ ซ่ึงขณะน้ีกงสุลใหญF ณ.เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน อยูFระหวFางการประสาน

หนFวยงานในประเทศมาเลเซียให*วFาจ*างคนไทยท่ีได*รับการฉีดวัคซีนครบโดส เข*าทำงานกับบริษัทผู*ผลิต

น้ำมันปาลUม  
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(HATYAI (Thailand), Sept 11 (Bernama): More than 100,000 people in five provinces in southern 

Thailand lost their jobs, including 70,000 Thais who returned from Malaysia, following the Covid-

19 outbreak that resulted in border closures and blockades on both sides of the border. 

Secretary general of the Southern Border Provinces Administration Centre (SBPAC) Somkiat 

Polprayoon said the number includes those involved in trading and tourism industries in 

southern Thailand such as tourist van drivers and tuk-tuk drivers, masseurs, as well as workers at 

food stalls and restaurants. 

"Thailand's economy, which is dependent on foreign tourists, has been severely affected since 

the country was hit by the Covid-19 pandemic, especially when the country's borders are 

closed to curb the spread of COVID-19," he told Bernama when contacted here today. 

In addition, the implementation of curfews and preventive measures such as the closure of 

premises and businesses such as entertainment venues, cinemas, public parks, zoos, museums 

and beauty clinics also caused workers to lose their jobs. 

Thailand is currently facing a third wave of Covid-19 since last April where Covid-19 cases in the 

country have reached 1.35 million cases and 13,920 deaths. 

Somkiat said SBPAC will work with the Ministry of Labour, the Interior Ministry and the Ministry 

of Foreign Affairs to identify suitable and skilled Thais from the agricultural sector to work in 

Malaysia. 

"Based on the initial proposal, 400 Thai workers will be brought into Malaysia in stages," he said. 

Meanwhile, the Consul General of Thailand to Kota Bharu Mongkol Sinsomboon said the 

consulate and SBPAC were working to help Thai workers re -enter Malaysia legally to work in oil 

palm companies. "The group of workers who will enter Malaysia are 21 to 45 years old and 

have already received the COVID-19 vaccine injection. We are waiting for permission from 

Malaysia, "he told Bernama when contacted. 

Meanwhile, Thai Consul-General to Kota Bharu Mongkol Sinsomboon said the consulate and 

SBPAC are working to help Thai workers re-enter Malaysia legally to work in oil palm companies. 
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"The group of workers who will enter Malaysia are 21 to 45 years old and have already received 

the Covid-19 vaccine injection. We are waiting for permission from Malaysia," he told Bernama 

when contacted.) 

 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2021/09/11/more-than-

100000-thais-in-five-southern-districts-lost-jobs-due-to-covid-19 

 

๕.๓ สำนักขFาว Bernama รายงานเม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน อ*างคำให*สัมภาษณUของดร.สุทธิพงศU สิทธิภัทร

ประภา ท่ีปรึกษาชมรมผู*ประกอบการบ*านดFานนอก อ.สะเดา จ.สงขลา เสนอรัฐบาลให*จัดทำโครงการ 

“ดFานนอกเซนดUบ็อกซU”เป�ดดFานนอก รับนักทFองเท่ียวมาเลเซียและสิงคโปรU เพ่ือฟ§¨นฟูภาคธุรกิจทFองเท่ียว

ดFานนอก ซ่ึงได*รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด ทำให*ธุรกิจโรงแรม สถานบันเทิง ร*านอาหาร และการค*า 

เงียบเหงาเพราะไมFมีนักทFองเท่ียวมานานกวFา ๑ ปi 

ดร.สุทธิพงศU เสนอวFา ภายใต*โครงการดFานยนอกแซนดUบ็อกซU นักทFองท่ียวท่ีได*รับอนุญาตให*เดินทางเข*า

ดFานนอกจะต*องได*รับการฉีดวัคซีนครบ ๒ เข็มและต*องแสดงผลตรวจ RT-PCR วFาปลอดโควิด โดยผลตรวจ

ต*องมีอายุไมFเกิน ๗๒ ช่ัวโมงกFอนเดินทางเข*าพ้ืนท่ีดFานนอก 

 

(SADAO (Southern Thailand), Sept 17 (Bernama): Danok, a town in the province of Sadao in 

Southern Thailand, is only a shadow of itself following the Thailand-Malaysia border closure 

since March last year due to the Covid-19 pandemic. 

Popular with Malaysians who love travelling, entertainment and shopping, Danok is severely 

affected as it depends on the presence of foreigners, especially those from Malaysia and 

Singapore, to thrive. 

Although the government allowed the business sector to operate, the absence of visitors 

caused many restaurants, food stalls, entertainment centres and massage parlours to shut 

down. 

Danok Entrepreneurs Association adviser Dr Suthiphong Sitthipataraprapha suggested a 

programme - "Danok Sandbox”- where the town can be opened specially to visitors from 

Malaysia who completed two doses of COVID-19 vaccine. 
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Dr Suthipong’s inspiration for the plan came from seeing the success of the "Phuket Sandbox" 

where tourists inoculated with two doses of vaccine are allowed to visit the resort island 

without quarantine. 

"Visitors have to undergo RT-PCR test within 72 hours before arriving in Danok. They can only 

move within a radius of 2.7 kilometres from the border. Apart from that, they can only stay in 

hotels recommended by the Safety and Health Administration (SHA),” he told Bernama.) 

ท่ีมาขPอมูล ; https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2021/09/17/southern-thai-

tourism-industry-player-proposes-danok-sandbox-to-revive-economy 

 

๕.๔ New Straits Times ส่ือมาเลเซียรายงานเม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน อPางคำใหPสัมภาษณ.ผูPบัญชาการหน0วย

ปฏิบัติการท่ัวไปกองพันท่ี ๗ มาเลเซีย เปaดเผยว0า เจPาหนPาท่ีของหน0วยไดPขPอมูลว0ามีชาวต0างชาติใชPช0องเทาง

ธรรมชาติเตรียมหลบหนีขPามพรมแดนเขPาประเทศไทย จึงไดPส0งกำลังเขาตรวจตราตามบริเวณริมแม0น้ำโกลก ติด

กับอ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส  

ต0อมาเม่ือเวลาประมาณเท่ียงคืนวันท่ี ๑๖ กันยายน เจPาหนPาท่ีหน0วยปฏิบัติการท่ัวไปลาดตระเวณพบชาวเมียนมา

สามคนหลบซ0อนตัวอยู0ในพุ0มไมP ริมแม0น้ำโกลก ตรวจคPนไม0พบเอกสารการเดินทางเขPาประเทศมาเลเซีย จึงไดP

จับกุมตัวส0งใหPตำรวจตรวจคนเขPาเมืองดำเนินคดีต0อไป 

สันนิษฐานว0าชาวเมียนมาท้ังสามคนกำลังหลบซ0อนตัวเพ่ือรอเรือขPามฟากมารับตัวขPามแม0น้ำโกลก หลบเขPา

ประเทศไทยทางดPาน อ.สุไหงโกลก เพ่ือเดินทางกลับเมียนมา 

(RANTAU PANJANG: Three Myanmar men planned to return to their home country by crossing 

the Golok river on a boat last night. 

They hid in some bushes in Kampung Lubok Gong, while waiting for a boat operator to take 

them to Sungai Golok town. 

However, their plan failed when the men aged 18 to 27 were caught by members of the 

General Operations Force (GOF). 

GOF Seventh Battalion commander Superintendent Azhari Nusi said the GOF members were 

conducting 'Op Benteng' when they received information on smuggling activity. 
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"The GOF members arrived at the location about midnight, and they saw the three foreigners 

hiding in the bushes. 

"Checks found that the trio did not have any valid travel documents. Investigations showed that 

they entered Kelantan via an express bus." 

Azhari said initial investigations also revealed that they were working outside Kelantan, and that 

they may have used the services of human trafficking syndicate members to send them back to 

their home country. 

"We suspect that the trio would have used one of the illegal jetties along the border to cross 

over to (Thailand)." 

Azhari said the trio have been handed over to the Immigration Department for further action.) 

ท่ีมาขPอมูล ; https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2021/09/728204/gof-nab-3-myanmar-

illegal-immigrants-hiding-bush-sg-golok 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 


