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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึน จากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๒๖ ก.ย. ๖๓-๒ ต.ค. ๖๓ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๑๒๒ ข0าว จาก

ท่ีมี ๑๐๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๙-๒๕ ก.ย. ๖๓) ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขRองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๒๗ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๑๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๙-๒๕ 

ก.ย. ๖๓)  

          ประเด็นข5าวเชิงลบ ได*แก5 

๑) อาชญากรรมในพ้ืนท่ี:  ยิงวัยรุ0นยะลาส้ินช่ือ 

๒) การพูดคุยเพ่ือสันติสุข: แม0ทัพภาค ๔ คนใหม0กับยุทธการ' ดับไฟใตR' และทำไมคนไทยพุทธจึงตกกระบวนการพูดคุย 

๓) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) ชาวบRานจะนะย่ืนหนังสือคRานเปล่ียนผังเมืองเขียวเป̀นม0วงช้ีเวทีรับฟaงไม0เป̀นไปตามระเบียบสำนักนายกฯ และ ๒) 

'ธนาธร'ประกาศยืนขRางประชาชนปกปcองจะนะ 

๔) เหตุร*ายรายวัน: ๑) แผนสังหาร ผบ.รRอยทหารพรานนาวิกโยธิน โจรใตRกดบ้ึมสน่ัน ๒ ลูกซRอน! และ ๒) ตูมสน่ัน ขบวนรถทหารเจ็บ ๕ นาย ปhดเสRนทาง ข้ึนล0อง 

สงขลา-ปaตตานี ช่ัวคราว 

๕) การเมือง: ความเช่ือม่ัน'คนใตR 'ต0อ' รบ.บ๊ิกตู0 ลดต0อเน่ือง ช้ีแกRปaญหาเศรษฐกิจลRมเหลว 

 ประเด็นข5าวเชิงบวก ได*แก5 

๑)  การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยUสิน: ๑) แห0สมัครทหารพรานหญิงแดนใตR และ ๒) ปูนบำเหน็จ 'พลทหารอรรถพล'เล่ือนข้ันเงินเดือน-ยศ 

๒) ยาเสพติด: ตร.-ทหารปaตตานีจับนักคRายา พรRอมยาบRาล็อตใหญ0 ๒ ลRานเม็ด ขนจากเหนือส0งมาเลย. นราฯ สกัดกระบะเจอยาบRาอีก ๒ แสนเม็ด 

๓) เศรษฐกิจฯ: ๑) แจงเปล่ียนผังเมืองสงขลา, ๒) กยท.ดันไทยสู0ศูนย.พัฒนาอุตฯยาง ไฟเขียวหนุนครบวงจร ม่ันใจ ราคาพุ0ง, ๓) 'บ๊ิกปcอม' ส่ังติวเขRมอาสาสมัคร 

ปcองกันประมงผิด ก.ม., ๔) 'เครือข0าย ปชช.'กระห่ึม ย่ืนหนังสือนายกฯ หนุน'จะนะ'เมืองอุตสาหกรรมตRนแบบท่ี ๔, ๕) 'จิสดRา' เดินหนRาไทย สู0อุตฯอวกาศ ดัน 'นราธิวาส' 

ต้ัง 'ท0าอวกาศยาน' และ ๖) ' 'สกายวอล.กฯ อัยเยอร.เวง' เบตง เปhดใหRเท่ียวแลRว ต่ืนตาทะเลหมอกสุดอลังการ 

           จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหRระดับการรับรูRเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๒.๖๓ ในสัปดาห. 

ท่ีแลRว (๑๙-๒๕ ก.ย. ๖๓) เป̀น ๒.๓๓ ในสัปดาห.น้ี  
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          ในส5วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต5างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๒๖ ก.ย. ๖๓ – ๒ ต.ค. ๖๓ ดังน้ี 

 Benarnews.org เว็บไซต.ข0าวท่ีไดRรับเงินทุนดำเนินงานจากรัฐบาลสหรัฐ รายงานข0าว คนรRายลอบวางระเบิดแสวงเคร่ืองโจมตีรถลำเลียงกำลังพล ท่ี อ.เทพา 

จ.ว.ส.ข. ขณะเดินทางไปสับเปล่ียนกำลังท่ี จ.ว.ป.น. เป̀นเหตุใหRมีผูRเสียชีวิต ๑ คน บาดเจ็บ ๖ คน ซ่ึง ดร.ศรีสมภพ จิตร.ภิรมย.ศรี เช่ือว0าเป̀นฝzมือของสมาชิกบีอาร.เอ็น 

          ส่ือมาเลเซีย รายงานข0าว ตำรวจมาเลเซียจับกุมเรือประมงพรRอมยาบRาในน0านน้ำใกลRเกาะลังกาวีมาเลเซีย ขณะเดียวกันมีรายงานว0า ทหารมาเลเซียถูกขบวนการขน

สินคRาหนีภาษีขับรถชนคาด0านตรวจท่ีปาเสมัส ใกลRพรมแดนไทยดRาน อ.สุไหงโกลก คาดว0า คนรRายกำลังขับรถยนต.ขนสินคRาหนีภาษีมุ0งหนRาพรมแดนไทย 

          สำนักข0าว bernama ของทางการมาเลเซีย รายงานว0า แม0คRาชาวมาเลเซียท่ีโกตาบารู เมืองเอกรัฐกลันตัน ทำขนมลูกชุบขายดิบขายดี 
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๒. ผลการวิเคราะหUสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธU ประจำวันท่ี ๒๖ ก.ย. ๖๓ – ๒ ต.ค. ๖๓ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข5าวเชิงบวก และประเด็นข5าวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๖ ก.ย. ๖๓ - ๒ ต.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก (เสRนทึบสีเขียว) ๑๒๒ ข0าว จากท่ีมี ๑๐๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๙ - ๒๕ ก.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของ แนวโนRมความถ่ี 

(เสRนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนRมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขRองกับ จชต. (เสRนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๒๗ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๑๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๙ - 

๒๕ ก.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนRมความถ่ี (เสRนปะสีแดง) มีแนวโนRมฯ เพ่ิมข้ึนเล็กนRอย 
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๒.๒ ค5าสัดส5วนระหว5างข5าวเชิงบวก และข5าวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

วัน/เดือน/ปd จำนวนข5าวเชิงบวก (1) จำนวนข5าวเชิงลบ (2) ค5าสัดส5วน (3)=(1)/(2) 

2020-09-19 16 4 4 

2020-09-20 12 0 12 

2020-09-21 17 2 8.5 

2020-09-22 14 3 4.67 

2020-09-23 15 1 15 

2020-09-24 18 3 6 

2020-09-25 15 2 7.5 

 15.29 2.29 6.68 

2020-09-26 22 2 11 

2020-09-27 9 2 4.5 

2020-09-28 23 1 23 

2020-09-29 14 3 4.67 

2020-09-30 15 0 15 

2020-10-01 15 11 1.36 

2020-10-02 24 8 3 

 17.43 4 4.36 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ5งเล็ง ในช5วงวันท่ี ๒๖ ก.ย. ๖๓ – ๒ ต.ค. ๖๓ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๖ ก.ย. ๖๓ - ๒ ต.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข จากท่ีมี ๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๙ - ๒๕ ก.ย. ๖๓) สำหรับในมิติ 

ของแนวโนRมความถ่ี (เสRนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนRมฯ ลดลง ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขRองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๑ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๙ - 

๒๕ ก.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนRมความถ่ี (เสRนปะสีแดง) มีแนวโนRมฯ ต่ำค0อนขRางคงท่ี ภาพข0าวเชิงลบ ไดRแก0 แม0ทัพภาค ๔ คนใหม0กับยุทธการ 'ดับไฟใตR' และ 

ทำไมคนไทยพุทธจึงตกกระบวนการ 'พูดคุย'  ไม0มีข0าวเชิงบวก ในสัปดาห.น้ี  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๖ ก.ย. ๖๓ - ๒ ต.ค. ๖๓ ข0าวในประเด็นเหตุรRายรายวัน มีความถ่ีเพ่ิมข้ึน รRอยละ ๑๔๐๐ (๑ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๙ - ๒๕ ก.ย. ๖๓) ๑๕ ข0าวในสัปดาห.น้ี) 

ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ลดลง ภาพข0าวในประเด็นเหตุรRายรายวัน ไดRแก0 ภาพข0าวในประเด็นเหตุรRายรายวัน ไดRแก0 ๑) แผนสังหาร 

ผบ.รRอยทหารพรานนาวิกโยธิน โจรใตRกดบ้ึมสน่ัน 2 ลูกซRอน!, ๒) เช็กรายช่ือ '5ทหาร' เหย่ือเห้ียม ถูกลอบวางระเบิดบาดเจ็บ, ๓) เผยคลิปนาทีเกิดเหตุ คนรRายลอบ 

วางบ้ึมรถทหารดับ 1 เจ็บ 6 และ ๔) ตูมสน่ัน ขบวนรถทหารเจ็บ 5 นาย ปhดเสRนทาง ข้ึนล0อง สงขลา-ปaตตานี ช่ัวคราว 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๖ ก.ย. ๖๓ - ๒ ต.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๙ - ๒๕ ก.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี 

มีแนวโนRมฯ ต่ำค0อนขRางคงท่ี ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๑ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๙ - ๒๕ ก.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี 

มีแนวโนRมฯ ต่ำค0อนขRางคงท่ี ภาพข0าวเชิงลบ ไดRแก0 ความเช่ือม่ัน'คนใตR 'ต0อ' รบ.บ๊ิกตู0 ลดต0อเน่ือง ช้ีแกRปaญหาเศรษฐกิจลRมเหลว  
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยUสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๖ ก.ย. ๖๓ - ๒ ต.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๒๗ ข0าว จากท่ีมี ๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๙ - ๒๕ ก.ย. ๖๓) 

ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ  เพ่ิมข้ึน ในส0วนข0าวเชิงลบฯ ไม0มีข0าวเชิงลบในช0วง ๑๙ ก.ย. ๖๓ -๒ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ต่ำค0อนขRาง

คงท่ีภาพข0าวเชิงบวก ไดRแก0 ๑) 'เบตง'จัดอบรมตำรวจ เพ่ิมประสิทธิภาพงานปราบปรามคนรRายขRามชาติ, ๒) กอ.รมน.แจงคืบหนRาเหตุวางระเบิดขบวนรถทหารท่ีเทพา 

มีกำลังพลเสียชีวิต 1 นาย, ๓) ปูนบำเหน็จ 'พลทหารอรรถพล'เล่ือนข้ันเงินเดือน-ยศ, ๔) 'ชัยชาญ'กำชับ'มทภ.4'เขRมการข0าว ปcองคนรRายลอบบ้ึมช0วงสับเปล่ียนกำลัง, ๕) 

ตร.ยะลา ทำลายของกลางอาวุธป�นไทยประดิษฐ.กว0า 200 กระบอก, ๖) 'แกRปaญหาชายแดนใตRตRองจริงใจ'เปhดวิสัยทัศน. ผบ.ฉก.ปaตตานีคนใหม0, ๗) กอ.รมน.ภาค 4 

สน.จัดพิธีรับ - ส0งหนRาท่ี ผูRอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 สน. และ ๘) 'นายกฯ' เสียใจ 'กำลังพล-ครอบครัว'พลีชีพเหตุลอบวางระเบิด ส่ังบังคับใชR กม. 

ผูRก0อเหตุถึงท่ีสุด  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๖ ก.ย. ๖๓ - ๒ ต.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ  ๒๗ ข0าว จากท่ีมี ๓๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๙ - ๒๕ ก.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี 

มีแนวโนRมฯ ลดลง ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข0าวเชิงลบ ๕ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๙ - ๒๕ ก.ย. ๖๓) 

ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ เพ่ิมข้ึน ภาพข0าวเชิงบวก ไดRแก0 ๑) แจงเปล่ียนผังเมืองสงขลา, ๒) กยท.ดันไทยสู0ศูนย.พัฒนาอุตฯยาง ไฟเขียวหนุนครบวงจร ม่ันใจ 

ราคาพุ0ง, ๓) 'บ๊ิกปcอม'ส่ังติวเขRมอาสาสมัครปcองกันประมงผิดก.ม., ๔) 'เครือข0ายปชช.'กระห่ึม ย่ืนหนังสือนายกฯ หนุน'จะนะ'เมืองอุตสาหกรรมตRนแบบท่ี4, ๕) 'จิสดRา' 

เดินหนRาไทย สู0อุตฯอวกาศ ดัน'นราธิวาส'ต้ัง 'ท0าอวกาศยาน' และ ๖) ' 'สกายวอล.กฯ อัยเยอร.เวง' เบตง เปhดใหRเท่ียวแลRว ต่ืนตาทะเลหมอกสุดอลังการ, ภาพข0าวเชิงลบ ไดRแก0 

๑) เครือข0ายจะนะรักษ.ถ่ินคRานเปล่ียนผังเมืองสีเขียวเป̀นสีม0วงหวันผุดนิคมอุตสาหกรรม และ ๒) 'ธนาธร'ประกาศยืนขRางประชาชนปกปcองจะนะ 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๖ ก.ย. ๖๓ - ๒ ต.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๑๑ ข0าว จากท่ีมี ๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๙ - ๒๕ ก.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี 

มีแนวโนRมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม0มีข0าวเชิงลบ ในช0วง ๑๙ ก.ย. ๖๓-๒ ต.ค. ๖๓ ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ เพ่ิมข้ึน 

ภาพข0าวเชิงบวก ไดRแก0 ๑) ตะครุบเอเย0นต.ยานรก, ๒) สงขลา-ซุกยาเคร่ืองซักผRา, ๓) จับยาบRา 2 ลRานเม็ดเครือข0าย'แก�งพ่ีใหญ0' บรรทุกสิบลRอขนล0องใตRไปปaตตานี, ๔) 

ทลายบ๊ิกล็อต'ภาคใตR'ยาบRามูลค0า10ลRาน อดีตผูRใหญ0บRานหญิง'ตรัง'เอ่ียว! และ ๕) 2 พ่ีนRองนราธิวาส รับจRางฝากกัญชา ไม0มีข0าวเชิงลบ ในสัปดาห.น้ี 
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช0วงวันท่ี ๒๖ ก.ย. ๖๓ – ๒ ต.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช0วงวันท่ี ๒๖ ก.ย. ๖๓ – ๒ ต.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

             ในช0วงวันท่ี ๒๖ ก.ย. ๖๓ – ๒ ต.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกRไขปaญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช0วงวันท่ี ๒๖ ก.ย. ๖๓ – ๒ ต.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชRกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* 
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ประเด็นข5าวเชิงลบ 

๑. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) ข0าวสดท่ัวไทย: ยะลา-กระหน่ำยิงดับ  และ  ๒) คอลัมน. เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: ยิงวัยรุ0นยะลาส้ินช่ือ  

๒. การพูดคุยเพ่ือสันติฯ รายงานพิเศษ: แม0ทัพภาค4คนใหม0กับยุทธการ'ดับไฟใตR' และทำไมคนไทยพุทธจึงตกกระบวนการ'พูดคุย'  

๓. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) ชาวบRานจะนะย่ืนหนังสือคRานเปล่ียนผังเมืองเขียวเป̀นม0วงช้ีเวทีรับฟaงไม0เป̀นไปตามระเบียบสำนักนายกฯ, ๒) 

เครือข0ายจะนะรักษ.ถ่ินคRานเปล่ียนผังเมืองสีเขียวเป̀นสีม0วงหวันผุดนิคมอุตสาหกรรม, ๓) 'ธนาธร'ประกาศยืนขRางประชาชนปกปcองจะนะ, ๔) คอลัมน. เลาะร้ัว: 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ  และ  ๕) ชาวจะนะบุกศาลากลางตRานประชุมผังเมือง  

๔. เหตุร*ายรายวัน ๑) คนรRายลอบวางบ้ึมขบวนรถสับเปล่ียนกำลังทหารบาดเจ็บ5นาย, ๒) ระเบิดขบวนรถทหารเจ็บ 5 นาย ปhดเสRนทางข้ึนล0อง สงขลา-ปaตตานีช่ัวคราว, 

๓) แผนสังหาร ผบ.รRอยทหารพรานนาวิกโยธิน โจรใตRกดบ้ึมสน่ัน 2 ลูกซRอน!, ๔) ด0วน! เกิดเหตุระเบิด 2 คร้ัง พ้ืนท่ี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส, ๕) 

คลิปนาทีลอบบ้ึมรถทหารเจ็บ6ดับ1 คาดแสดงศักยภาพ, ๖) เช็กรายช่ือ'5ทหาร'เหย่ือเห้ียม ถูกลอบวางระเบิดบาดเจ็บ, ๗) ปhดถนนสงขลา-ปaตตานีช่ัวคราวเคลียร.ระเบิด 

แฉโจรใตRผูกไวRกับก่ิงไมRดักบ้ึมรถทหาร, ๘) ด0วน! โจรใตRลอบกัด บ้ึมขบวนสับเปล่ียนกำลัง ทหารบาดเจ็บ 4 นาย, ๙) เหิมเกริม! คนรRายลอบบ้ึม 2 ลูกซRอน 

รถหุRมเกราะทหารท่ีนราธิวาส, ๑๐) โจรใตRดักวางระเบิด ทหารบาดเจ็บ5นาย ช0วงสับเปล่ียนกำลัง, ๑๑) เผยคลิปนาทีเกิดเหตุคนรRายลอบวางบ้ึมรถทหารดับ 1 เจ็บ 6, ๑๒) 

ตูมสน่ัน ขบวนรถทหารเจ็บ 5 นาย ปhดเสRนทางข้ึนล0อง สงขลา -ปaตตานี ช่ัวคราว, ๑๓) ดักบ้ึมรถทหารใตR-ตาย1เจ็บ6, ๑๔) บ้ึม!ขบวนรถทหารตาย1เจ็บอ้ือ  และ  ๑๕) 

คอลัมน. เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: ลอบวางบ้ึมทหารเจ็บอ้ือ  

๕. การเมือง ความเช่ือม่ัน'คนใตR'ต0อ'รบ.บ๊ิกตู0'ลดต0อเน่ือง ช้ีแกRปaญหาเศรษฐกิจลRมเหลว  

๖. การเยียวยา ๑) 'รRานทองนาทวี' รRอง 'สิระ' ถูกปลRนนานกว0า1ปzยังไรRการเยียวยา  และ  ๒) รRานทองรRอง'สิระ'ช0วย ถูกปลRนกว0า 1 ปzยังไม0มีการเยียวยา  

๗. การยกระดับคุณภาพชีวิต ตร.ยะลา ช้ี ชาวบRาน 3 จชต.ยังคงแห0เขRาแจRงความ เหย่ือถูกหลอกใหRซ้ือสินคRารูปแบบออนไลน.  
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ประเด็นเชิงบวก 

๑. กีฬา ๑) Daily SUDOKU PRO: เปhดสนาม MAXPLOYS B-SPORT CHALLENGE วันน้ี!!, ๒) ย0อยข0าวกีฬา: จัดมวยไทย4ภาคหาทุนช0วยเด็กใตR, ๓) ภาพข0าว: 

มอบอุปกรณ.กีฬา, ๔) ย0อยข0าวกีฬา: บอล14ปzซีพีเมจิพรRอมโม0แขRง, ๕) 'ครูดาม'จัดศึก'มวยไทย4ภาค', ๖) จับกระแสภูมิภาค: ศึกกำปa น, ๗) คอลัมน. จับกระแสภูมิภาค: 

ศึกกำปa น, ๘) ทRองถ่ินพูด: ตามีซี หะยีเซ็ง ครูร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 'ผูRปกครองฐานะยากจน', ๙) คอลัมน. ทRองถ่ินพูด: ตามีซี หะยีเซ็ง ครูร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 

'ผูRปกครองฐานะยากจน'  และ  ๑๐) สมาคมพ0อคRาจังหวัดยะลาแถลงจัดการแข0งขันฟุตซอลลีก คร้ังท่ี 1 เรียกความเช่ือม่ันปลอดภัยโควิด-19 หลังสถานการณ.โควิด-19 

ผ0อนคลาย,  

๒. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) 'ครัวไทยโบราณ'แตRมสวยสาวสายกิน, ๒) เท่ียวบRานรอยต0อ2ชุมชนแหล0งเรียนรูR เมืองปaตตานีผ0านนิทรรศการงานศิลปะ, ๓) คอลัมน. 

บ.ก.ตอบจดหมาย, ๔) ทRองถ่ินพูด: ไกรศร วิศิษฏ.วงศ. ผวจ.ปaตตานี 'ประเพณีชักพระ', ๕) ปaตตานีจัดงานประเพณีชักพระ, ๖) อริยะโลกท่ี6: พระธรรมสิทธิมงคล 

วัดเมืองยะลา จ.ยะลา, ๗) คอลัมน. อริยะโลกท่ี6: พระธรรมสิทธิมงคล วัดเมืองยะลา จ.ยะลา, ๘) ปaตตานีจัดงานประเพณีชักพระ  และ  ๙) ภาพข0าว: ชักพระ,  

๓. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทU ๑) แวดวงอุดมศึกษา: เด็กมรภ.ยะลาควRารางวัลหนังส้ัน, ๒) มุมบริการ: 

ผลการคัดเลือกหมู0บRานเขRมแข็งตามแนวทาง'แผ0นดินธรรม แผ0นดินทอง'(หมู0บRานอยู0เย็น) ประจำปz 2563, ๓) สดบันเทิง: 'โย-หวานหวาน-พลอย'ปhดจ�อบ3สนาม 

กิจกรรม'ปa£นปaนรัก พักภาคใตR 2020', ๔) คอลัมน. ดวลสำบัดสำนวน: นัดท่ี 905, ๕) รอบร้ัวเมืองใตR : 1 ตุลาคม 2563, ๖) 'ยุวชนทหาร'วีรกรรมของเยาวชนไทย 

ท่ีตRองสรRาง'อนุสาวรีย.'ใหR!รักชาติย่ิงชีพ แต0วันน้ีรักอะไร!!, ๗) ส่ือสตูล ร0วม ส่ือ 14 จว.ภาคใตR พัฒนาศักยภาพ รับมือข0าวปลอมในยุคดิจิทัลอย0างรูRทัน  และ  ๘) 'ตาวิเศษ' 

จับมือ 'ซีพี ออลล.'และเครือข0ายจัดกิจกรรม 'ร0วมใจ ทำบRานครัวใหRสะอาด' รักษ.ส่ิงแวดลRอมในยุค New Normal,  

๔. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยUสิน ๑) แห0สมัครทหารพรานหญิงแดนใตR, ๒) คอลัมน. เดลินิวส. ก0อน ข้ึนแท0น: ทำลายป�นเถ่ือนของกลาง, ๓) สมัครทหาร, 

๔) สมัครทหาร, ๕) ภาพข0าว: สมัครทหาร, ๖) ร้ัวของชาติ, ๗) สาวท่ัวประเทศ สมัครรับใชRชาติ ทหารพรานหญิง๘) นายกฯ ห0วงกำลังพล บาดเจ็บ-

เสียชีวิตเหตุลอบวางระเบิด 3 จชต., ๙) 'เบตง'จัดอบรมตำรวจ เพ่ิมประสิทธิภาพงานปราบปรามคนรRายขRามชาติ, ๑๐) 

กอ.รมน.แจงคืบหนRาเหตุวางระเบิดขบวนรถทหารท่ีเทพา มีกำลังพลเสียชีวิต 1 นาย, ๑๑) ปูนบำเหน็จ 'พลทหารอรรถพล'เล่ือนข้ันเงินเดือน-ยศ, ๑๒) ปูนบำเหน็จ 7 ข้ัน 

'พลทหารอรรถพล'พลีชีพเหตุลอบวางระเบิดท่ีเทพา, ๑๓) นายกฯเสียใจกำลังพลพลีชีพจากเหตุลอบบ้ึม ส่ังบังคับใชRกม.ผูRก0อเหตุถึงท่ีสุด, ๑๔) 'บ๊ิกปcอม' 

เสียใจเหตุบ้ึมขบวนสับเปล่ียนกำลังพลทหารเทพา ย้ำระมัดระวังเขRม, ๑๕) 'ชัยชาญ'กำชับ'มทภ.4'เขRมการข0าว ปcองคนรRายลอบบ้ึมช0วงสับเปล่ียนกำลัง, ๑๖) 
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'บ๊ิกตู0'กำชับมทภ.4ดูแลกำลังพลสมเกียรติเหตุบ้ึมใตR, ๑๗) กลาโหมส่ังมทภ.4 เขRมการข0าวช0วงสับเปล่ียนกำลัง 3 จชต., ๑๘) ตร.ยะลา 

ทำลายของกลางอาวุธป�นไทยประดิษฐ.กว0า 200 กระบอก, ๑๙) 'แกRปaญหาชายแดนใตRตRองจริงใจ'เปhดวิสัยทัศน.ผบ.ฉก.ปaตตานีคนใหม0, ๒๐) ผบ.ตร.แบ0งงาน 'บ๊ิกใหม0' 

คุมสืบสวน 'บ๊ิกเด0น' คุมม่ันคง 'บ๊ิกนู' คุมปcองกันปราบปราม, ๒๑) กรมทหารราบท่ี 3 กองพลนาวิกโยธิน ทำพิธีรับ-ส0งมอบตำแหน0ง ผูRบังคับการใหม0, ๒๒) กอ.รมน.ภาค 4 

สน.จัดพิธีรับ - ส0งหนRาท่ี ผูRอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 สน., ๒๓) 'นายกฯ' เสียใจ 'กำลังพล-ครอบครัว'พลีชีพเหตุลอบวางระเบิด 

ส่ังบังคับใชRกม.ผูRก0อเหตุถึงท่ีสุด, ๒๔) ผบ.ทบ.ห0วงกำลังพลบาดเจ็บ-ครอบครัวผูRเสียชีวิต เหตุลอบวางระเบิด จ.สงขลา, ๒๕) นายกฯ เสียใจ ทหาร บาดเจ็บ-เสียชีวิต 

ลอบวางระเบิด 3 จังหวัดชายแดนใตR  และ  ๒๖) 'บ๊ิกปcอม'ส่ังเพ่ิมความระมัดระวังช0วงสับเปล่ียนกำลัง3จชต.อาจเป̀นช0องโหว0โดนโจมตี,  

๕. การศึกษา ๑) ก.ค.ศ. อนุมัติใหRขRาราชการครูใหRมีและเล่ือนวิทยฐานะเช่ียวชาญ๒) ใตRร0มเงาสพฐ.: ยะลา, ๓) ข0าวขRนคนเขRม: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจRา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ๔) สพฐ. ร0วมกับ สมาคมกีฬาเคร่ืองบินจำลองและวิทยุบังคับ อบรมค0าย 'หนูนRอยจRาวเวหาชายแดนใตR', ๕) 

พัฒนาการนราธิวาส ส0งมอบรถยนต.ท่ีใชRงานเกิน 12 ปz ใหRกับสถานศึกษา เพ่ือใชRงานใหRเกิดประโยชน.สูงสุด, ๖) ภาพข0าว: คอลัมน. Chairman Society: เปhดจุด Park & 

Drop รับบริจาคอุปกรณ.อิเล็กทรอนิกส.ในโครงการ 'ส0งแท็บเล็ตใหRนRองเรียน', ๗) ฟhลลิปตะกาฟุล คืนความดีสู0สังคม มอบทุนเยาวชนชายแดนใตR 4 จังหวัด  และ  ๘) 

อลิอันซ. อยุธยา ยืนหน่ึงองค.กรดีเด0น ควRารางวัลองค.กรท่ีรับมือสถานการณ.โควิด-19 ยอดเย่ียม จากเวทีระดับโลก Stevie awards 2020,  

๖. ยาเสพติด ๑) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: ตะครุบเอเย0นต.ยานรก, ๒) 'ทหาร-ตร.'ปaตตานี จับเครือข0ายพ่ีใหญ0 ยึดยาบRา2ลRานเม็ด ตร.-ทหารปaตตานีจับนักคRายา 

พรRอมยาบRาล็อตใหญ0 2 ลRานเม็ด ขนจากเหนือส0งมาเลย. นราฯสกัดกระบะเจอยาบRาอีก 2 แสนเม็ด (อ0านต0อหนRา 10), ๓) ข0าวสดท่ัวไทย: สงขลา-ซุกยาเคร่ืองซักผRา, ๔) 

ข0าวสดท่ัวไทย: ปaตตานี-แถลงจับยา 160 ลRาน, ๕) ตระเวนข0าวท่ัวไทย : 26 กันยายน 2563, ๖) จับยาบRา 2 ลRานเม็ดเครือข0าย'แก�งพ่ีใหญ0' 

บรรทุกสิบลRอขนล0องใตRไปปaตตานี, ๗) ทลายบ๊ิกล็อต'ภาคใตR'ยาบRามูลค0า10ลRาน อดีตผูRใหญ0บRานหญิง'ตรัง'เอ่ียว!, ๘) 2 พ่ีนRองนราธิวาส รับจRางฝากกัญชา, ๙) 

ตำรวจจับ2พ่ีนRองรับจRางฝากกัญชารอส0งขRามแดน, ๑๐) บ๊ิกล็อต! หาดใหญ0จับยาเสพติดรายใหญ0มูลค0า 10 ลRาน  และ  ๑๑) 

จนท.บุกรวบยกแก�ง!คRายาเสพติดรายใหญ0ลำเลียงส0งชายแดนใตR,  

๗. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ภาพข0าว: คอลัมน. ตรีศูล: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจRา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ๒) ภาพข0าว: 

บรรยายพิเศษ, ๓) ส่ังปcองด0วน-ปะการังทะเลใตR, ๔) เสน0ห.'ป®าเสม็ดพันปz'สุดยอดอันซีนระยอง, ๕) เปhดด0านสะเดารับไทยกลับ, ๖) ข0าวขRนคนเขRม: 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจRา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ๗) ภาพข0าว: คอลัมน. ข0าวขRนคนเขRม: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจRา 
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กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ๘) นราฯเปhดประชุม เคล่ือนนโยบาย สานพลังประชารัฐ, ๙) ผูRว0าราชการจังหวัดนราธิวาส เปhดกิจกรรม 

'มหกรรมรวมพลังคนดีแห0งแผ0นดิน', ๑๐) เตือน! โรคมือเทRาปากระบาดใน 6 จังหวัดภาคใตRตอนล0าง, ๑๑) พัฒนาการนราธิวาส ประชุมขRาราชการ 

พรRอมอำลาขอบคุณในโอกาสเกษียณ, ๑๒) ศอ.บต.จัดกิจกรรมช้ีแจงทำความเขRาใจการสรRางพ้ืนท่ีสันติสุข 'ตำบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน', ๑๓) 

นราฯจัดประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคล่ือนนโยบายสานพลังประชารัฐ, ๑๔) ท่ีปรึกษารมว.แรงงาน เย่ียมชมศูนย.ฝ̄กอาชีพญาดาบาติก 

สินคRาข้ึนช่ือจังหวัดนราธิวาส, ๑๕) 'พัฒนาการอำเภอรือเสาะ'นำเสนองานวิจัย โครงการ'มะนารอ อาหารเพียงพอ ปลอดภัย ใกลRครัว', ๑๖) ศอ.บต. 

เตรียมมอบบัตรประชาชนโอรังอัสลีบRานนากอ เป̀นของขวัญปzใหม0 2564 กลุ0มชาติพันธุ.มานิ  และ  ๑๗) 100 ชุมชนรางวัล คุณธรรมยึดหลักพอเพียง-พลัง บวร,  

๘. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) แจงเปล่ียนผังเมืองสงขลา, ๒) 'ไทยสมายล.'รุกตลาด เพ่ิมเสRนทางในประเทศ, ๓) คอลัมน. อร0อยลRวนๆ สไตล. อRวน อรชร: 'กือโป±ะ' 

ขRาวเกรียบปลาข้ึนช่ือปaตตานี ของกินเล0นแคลเซียมสูง เนRนเน้ือปลาทุกแผ0น๔) คอลัมน. มองเมือง: ร0วมบุญเทศกาลออกพรรษา เท่ียวงานชักพระ จ.สุราษฎร.ธานี, ๕) 

นิคมยางฯเน้ือหอมบริษัทถุงมือทุ0มลงทุน, ๖) ม.ศิลปากร-อพท.ดึงของดีชุมชนใตR, ๗) กยท.ดันไทยสู0ศูนย.พัฒนาอุตฯยาง ไฟเขียวหนุนครบวงจร ม่ันใจราคาพุ0ง, ๘) คอลัมน. 

เก็บเล็กผสมนRอย: ตลาดนัดชุมชนข้ึนหRาง, ๙) 'บ๊ิกปcอม'ส่ังติวเขRมอาสาสมัครปcองกันประมงผิดก.ม., ๑๐) สสว.เปhดผลสำเร็จ โครงการ 'ปa นดาวปz'63, ๑๑) 

'เครือข0ายปชช.'กระห่ึม ย่ืนหนังสือนายกฯ หนุน'จะนะ'เมืองอุตสาหกรรมตRนแบบท่ี4, ๑๒) รายงานพิเศษ : สตูลดันกาแฟสู0ความม่ันคงทางเกษตรและการท0องเท่ียว, ๑๓) 

'จุรินทร.'ติดอาวุธการศึกษา-ฟ� นเศรษฐกิจใตR, ๑๔) 'ยผ.'แจงปมเครือข0ายจะนะรักษ.ถ่ิน คRานเปล่ียนผังเมืองรวมสงขลา, ๑๕) รายงานพิเศษ : เสียงจาก 'ชาวจะนะ' รRอง 'บ๊ิกตู0' 

สนับสนุน 'เมืองอุตสาหกรรมกRาวหนRา', ๑๖) 'บ๊ิกปcอม' ส0งผูRช0วย ผบ.ตร. ไป สตูล เปhดอบรมปcองกันปราบปรามประมงผิด ก.ม., ๑๗) ร0วมบุญเทศกาลออกพรรษา 

เท่ียวงานชักพระ จ.สุราษฎร.ธานี, ๑๘) 'จิสดRา'เดินหนRาไทยสู0อุตฯอวกาศดัน'นราธิวาส'ต้ัง'ท0าอวกาศยาน', ๑๙) 'ฟอร.ดพรRอมเคียงขRางคุณ' มอบฟรี! 

บริการเปล่ียนถ0ายน้ำมันเคร่ืองรถกระบะทุกย่ีหRอ สำหรับเกษตรกรไทย จำนวน 4,950 สิทธ์ิ ท่ีโชว.รูมฟอร.ดท่ัวประเทศ, ๒๐) บริษัท คิดใหRทำเป̀น จำกัด ไดRร0วมทำ MOU 

กับ มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา และมัสยิดบRานเหนือ จังหวัดสงขลา, ๒๑) นิคมยางพาราเน้ือหอมบริษัทผลิตถุงมือยางรายใหญ0ทุ0มทุนเช0าท่ีดินต้ังโรงงาน มูลค0าเฉียด 6,000 

ลRาน, ๒๒) คอลัมน. Money&Banking: ธ.ก.ส. พรRอมจ0ายสินเช่ือเสริมสภาพคล0องผูRประกอบการประมงไทย, ๒๓) คอลัมน. Money&Banking: ออมสิน 

เร0งช0วยประมงพาณิชย.ไทย ใหRเงินกูRเสริมสภาพคล0องสูงสุด 10 ลRานบาท, ๒๔) HTCออเดอร.หนุนทุกช0องทางกูรูส0องมาร.จ้ินแกร0งอัพกำไร, ๒๕) 'สกายวอล.กฯ อัยเยอร.เวง' 

เบตง เปhดใหRเท่ียวแลRว ต่ืนตาทะเลหมอกสุดอลังการ, ๒๖) เกษตรฯ หนุนผลิตกลRวยหินปลอดโรค แกRปaญหาการระบาดโรคเห่ียวในกลRวย  และ  ๒๗) 

โครงการทุเรียนคุณภาพ,  
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๙. การช5วยเหลือประชาชน คRนหาเป̀นชม.ไม0เจอคนขับเก³งตกเขา ท่ีแทR'กลับบRานแลRว'  

๑๐. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) ก.ทรัพย.ฯยRายใหญ0ซี 9 จำนวน 38 ตำแหน0ง  และ  ๒) 'มท.'โยกยRาย 25 รองผูRว0าราชการจังหวัด,  

๑๑. การเยียวยา ผอ.สำนักข0าวกรอง กอ.รมน.ภาค 4 ส0วนหนRา เป̀นประธานพิธีรดน้ำศพพลทหารท่ีเสียชีวิตเหตุลอบวางระเบิด  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต5อสถานการณU จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหRระดับการรับรูRเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๒.๖๓ ในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๙ 

- ๒๕ ก.ย. ๖๓) เป̀น ๒.๓๓ ในสัปดาห.น้ี ในมิติของแนวโนRมการรับรูRเชิงบวก มีแนวโนRมฯ ลดลงเล็กนRอย 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต5างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๒๖ ก.ย. ๖๓ – ๒ ต.ค. ๖๓  

     Benarnews.org เว็บไซต.ข0าวท่ีไดRรับเงินทุนดำเนินงานจากรัฐบาลสหรัฐ รายงานข0าว คนรRายลอบวางระเบิดแสวงเคร่ืองโจมตีรถลำเลียงกำลังพล ท่ี อ.เทพา จ.ว.ส.ข. 

ขณะเดินทางไปสับเปล่ียนกำลังท่ี จ.ว.ป.น. เป̀นเหตุใหRมีผูRเสียชีวิต ๑ คน บาดเจ็บ ๖ คน ซ่ึง ดร.ศรีสมภพ จิตร.ภิรมย.ศรี เช่ือว0าเป̀นฝzมือของสมาชิกบีอาร.เอ็น 

    ส่ือมาเลเซีย รายงานข0าว ตำรวจมาเลเซียจับกุมเรือประมงพรRอมยาบRาในน0านน้ำใกลRเกาะลังกาวีมาเลเซีย ขณะเดียวกันมีรายงานว0า ทหารมาเลเซียถูกขบวนการขนสินคRา

หนีภาษีขับรถชนคาด0านตรวจท่ีปาเสมัส ใกลRพรมแดนไทยดRาน อ.สุไหงโกลก คาดว0า คนรRายกำลังขับรถยนต.ขนสินคRาหนีภาษีมุ0งหนRาพรมแดนไทย 

    สำนักข0าว Bernama ของทางการมาเลเซีย รายงานว0า แม0คRาชาวมาเลเซียท่ีโกตาบารู เมืองเอกรัฐกลันตัน ทำขนมลูกชุบขายดิบขายดี 

 

๕.๑  benarnews.org รายงานเม่ือวันท่ี ๑ ตุลาคม ว0าเจRาหนRาท่ีตำรวจและเจRาหนRาท่ีกองทัพภาคท่ี 4 เปhดเผยว0า ไดRเกิดเหตุคนรRายลอบวางระเบิดขบวนรถของกองพันท่ี 1 

กรมทหารราบท่ี 15 ทำใหRพลทหารเสียชีวิต 1 นาย และไดRรับบาดเจ็บรุนแรงอีก 6 นาย ในพ้ืนท่ีอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นับเป̀นเหตุการณ.รุนแรงท่ีก0อความเสียหายต0อ

เจRาหนRาท่ีทหารคร้ังแรก นับต้ังแต0กลางเดือนสิงหาคม ปzน้ี 

พ.ต.อ.ปaญญวัฒน. เพชรชุม ผกก. สภ.เทพา จ.สงขลา กล0าวว0า การโจมตีทหารคร้ังน้ี เกิดข้ึนเม่ือเวลาก0อนเท่ียงวันพฤหัสบดีน้ี ขณะท่ีขบวนรถบัส สังกัด ร.15 พัน 1 ซ่ึงนำ

กำลังพลไปสับเปล่ียนกำลังกับกำลังพลในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนใตR ไดRเดินทางมาถึงบริเวณใกลRทางเขRาเทพาบีช รีสอร.ท บนถนนสาย 43 ใกลRกับท่ีต้ังของชุดคุRมครอง

ตำบลปากบาง ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา 

“จากการตรวจสอบบริเวณท่ีเกิดเหตุ พบเป̀นระเบิดแสวงเคร่ือง วางแบบเร0งด0วน ช้ินส0วนสังหารเหล็กเสRนตัดท0อน จุดชนวนดRวยระบบวิทยุส่ือสาร โดยผูกติดไวRกับตRนไมR 

บริเวณเกาะกลางถนนหมายเลข 43 หาดใหญ0-ปaตตานี ในพ้ืนท่ีบRานคลองประดู0 ม.4 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา เช่ือว0าเป̀นการสรRางสถานการณ.จากกลุ0มก0อความไม0สงบ

ในพ้ืนท่ี” พ.ต.อ.ปaญญวัฒน. เพชรชุม ผกก. สภ.เทพา กล0าวแก0ผูRส่ือข0าว 

หลังจากเกิดเหตุ พันเอก วัชรกร อRนเงิน รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 ส0วนหนRา ไดRแก0ผูRส่ือข0าวว0า ผูRเสียชีวิต คือ พลทหาร อรรถพล พลายชนะ 

ซ่ึงถูกสะเก็ดระเบิดท่ีบริเวณหลังดRานขวาและหนRาอกดRานขวา มีเลือดค่ังในปอด ส0งต0อโรงพยาบาลปaตตานี และเสียชีวิตในเวลาต0อมา 
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ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร.ภิรมย.ศรี ผูRอำนวยการศูนย.เฝcาระวังสถานการณ.ภาคใตR กล0าวว0า เหตุการณ.ในวันน้ี น0าจะเป̀นฝzมือของขบวนการบีอาร.เอ็น 

“เหตุระเบิดวันน้ี กลุ0มขบวนการบีอาร.เอ็นก0อเหตุข้ึนมา เพ่ือท่ีตRองการกระตุRนใหRเกิดการพูดคุยในภาพใหญ0 เดินหนRาจากท่ีหยุดชะงักมา ต้ังแต0เดือนมีนาคมท่ีผ0านมา แมRชุด

เล็กจะมีความพยายามท่ีจะพูดคุยอยู0 เป̀นการก0อเหตุเพ่ือส0งสัญญาณใหRเห็นว0า ฝ®ายขบวนการเองมีความมุ0งม่ันท่ีจะก0อเหตุ หรือปฏิบัติการเพ่ือแสดงใหRเห็นถึงความตRองการ

ของตนเอง ในช0วงน้ีเป̀นช0วงสับกำลัง จึงมีโอกาสในการก0อเหตุ บีอาร.เอ็นจึงสามารถก0อเหตุไดRง0าย และท่ีผ0านมากลุ0มบีอาร.เอ็น ก็เคยก0อเหตุลักษณะน้ีมาตลอด” ผศ.ดร.ศรี

สมภพ กล0าวแก0เบนาร.นิวส. 

(One soldier was killed and six others were injured when an explosion from a roadside bomb struck a column of vehicles carrying troops in 

Thepa, a district of Songkhla province in Thailand’s insurgency-stricken Deep South, officials said. 

The incident was the first attack by rebels in the southern border region since Aug. 13, when separate attacks in Pattani and Narathiwat 

provinces killed two soldiers and injured six more. 

In Thursday’s attack, suspected insurgents detonated an improvised explosive device just before noon that targeted about half a dozen buses 

and trucks carrying members of the 15th Infantry Regiment from Krabi province, officials at the Thepa police station said. 

A military spokesman said more than 100 troops were being transported to replace those on duty in Wang in Narathiwat province, 200 km (124 

miles) from the bomb site. 

“The homemade bomb, controlled by radio, appeared to have been planted in a hurry on a tree in a road median strip in Thepa. It was 

triggered as the convoy was passing by,” police Col. Panyawat Petchum, the Thepa station chief, told reporters after he went to the scene. 

“We believe insurgents carried out the attack.” 
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Col. Watcharakorn Oanngern, deputy spokesman for the military’s regional command in Pattani province, confirmed that one soldier had died 

and six others suffered non-life threatening shrapnel wounds. 

Professor Srisompob Jitpiromsri, the director for Deep South Watch, a think-tank based in Pattani, said he was convinced that Barisan Revolusi 

Nasional (BRN) carried out the attack. 

“Today’s attack was done by the BRN to push for fully delegated peace talks which have been on hold since March, though lower-leveled 

negotiations have been continued,” he told BenarNews on Thursday. 

“In the past, the BRN carried out similar kinds of attacks,” he said. 

Leaders of BRN did not claim responsibility for the bombing or any previous attacks during a COVID-19-related ceasefire.) 

ท่ีมาขRอมูล ; https://www.benarnews.org/english/news/thai/bomb-blast-Deep-South-10012020164911.html 

https://www.benarnews.org/thai/news/TH-deepsouth-violence-10012020164937.html 

 

๕.๒ สำนักข0าวเบอนามา รายงานเม่ือวันท่ี ๓๐ กันยายนว0า ตำรวจน้ำประเทศไทยท่ีจ.สตูลไดRรับแจRงจากเจRาหนRาท่ีหน0วยปcองกันน0านน้ำมาเลเซียว0า ไดRดำเนินการจับกุม

เรือประมงไทยขณะแล0นอยู0ใกลRเกาะลังกาวี ซ่ึงชายสองคนท่ีอยู0บนเรือไดRกระโดดหนีลงทะเล เจRาหนRาท่ีจึงไดRทำการตรวจคRนพบยาบRาซุกซ0อนอยู0ในถุงบรรจุชาจีนมีน้ำหนัก

รวม ๕๖.๕ กิโลกรัม มูลค0า ๑๑.๓ ลRานริงกิต หรือประมาณ ๗๙.๑ ลRานบาท 

พ.ต.ท.บรรเจิด มานะเวช รองผูRกำกับตำรวจน้ำสตูล เปhดเผยว0าจากการสอบสวนไดRขRอมูลว0าชายสองคนท่ีกระโดดหนีลงน้ำ เป̀นเยาวชนท่ีมีภูมิลำเนาอยู0ท่ีอ.เมือง สตูล 

(MALAYSIAN authorities boarded a Thai fishing vessel in Satun near Langkawi last week and found 56.5kg of crystal methamphetamine, or ice. 
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Reports in Bangkok Post said police noticed two men jumping off the vessel who managed to escape arrest. 

Pol Lt Col Bancherd Manaves, an officer of the Satun-based marine police, said they received the information from Malaysian authorities on 

Langkawi. 

About 1am on Sept 25, a patrol boat from the Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA) seized the fishing boat from Thailand's Satun 

province in an area about 2.3 nautical miles east of Langkawi. 

In a search of the boat, authorities found two black suitcases containing 51 bags of "China tea" - each bag actually containing about 1.1kg of ice. 

The drugs weighed 56.5kg in total, worth about RM11.3 million or 79.1 million baht. 

The boat and the drugs were taken to the MMEA office in Langkawi for further action. 

Col Bancherd said police investigations revealed the two men on board the fishing boat were youths from Muang district of Satun province. 

One of them had since allegedly returned to his home town while the other was still at large, he added.) 

ท่ีมาขRอมูล ; https://www.nst.com.my/world/region/2020/09/628487/thai-marine-police-malaysias-mmea-seizes-565kg-meth-near-satun 
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๕.๓ สำนักข0าวเบอนามา รายงานเม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ว0า ไดRเกิดเหตุคนรRายขับรถชนเจRาหนRาท่ีทหารสังกัด PGA7 และลากตัวไปเกือยหน่ึงรRอยเมตร เป̀นเหตุใหRทหาร

ไดRรับบาดเจ็บสาหัส ผูRบัญชาการตำรวจรัฐกลันตัน เปhดเผยว0า เหตุเกิดเม่ือวันศุกร.ปลายเดือนกันยายน เจRาหนRาท่ีไดRต้ังด0านตรวจท่ีรันเตา ปaนยัง ในอ.ปาเสมัส รัฐกลันตัน ไดR

พบรถยนต.ตRองสงสัยว0าบรรทุกน้ำมันพืชและแปcงสาลี มุ0งหนRาไปยังชายแดนไทย จึงไดRเรียกรถยนต.คันดังกล0าวหยุดตรวจ แต0รถคันน้ันกลับพุ0งชนเจRาหนRาท่ี 

ต0อมาเจRาหนRาท่ีจับกุมผูRตRองหาไดRหน่ึงสอง สามารถหลบหนีไปไดRอีก ๒ คน 

(A member of the 7th Battalion of the General Operations Force (PGA7) Kuantan, Pahang, almost died when he was dragged for almost 100 

metres by a vehicle suspected of being driven by a smuggler headed to a neighbouring country with cooking oil and wheat flour. 

Kelantan police chief DCP Shafien Mamat said the incident happened at about 4 am in Lubuk Setol, near Rantau Panjang in Pasir Mas, near 

here, last Friday. 

He said the incident happened when the 30-year-old corporal and his colleague were patrolling the Malaysia-Thailand border area and came 

across two four-wheel drives which they became suspicious of. 

"The officers instructed the driver (of the vehicle) to stop for inspection. 

“But when the PGA7 personnel tried to interrogate the driver of the Mitsubishi Pajero vehicle, he (suspected smuggler) accelerated resulting in 

the officer clinging on to the driver's side of the vehicle and being dragged for almost 100 metres," Shafien said at a press conference at the 

Kelantan police contingent headquarters here, today. 

The officer received outpatient treatment at the Pasir Mas Hospital for scratches and bruises on his limbs. 
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Meanwhile, Shafien said, the other four-wheel drive, an Isuzu Trooper, eluded them. 

However, he said a 26-year-old man was arrested in Lubuk Setol at about 10.45 pm on the same day and has admitted to being involved in 

the incident in which the PGA7 personnel was dragged. 

"Police also managed to arrest two more men, aged 40 and 45, noon today," he said, adding that his team was also tracking down two other 

suspects, aged between 22 and 37 years old.) 

ท่ีมาขRอมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1884023 

 

๕.๔ สำนักข0าวเบอนามา รายงานเม่ือวันท่ี ๑ ตุลาคม อRางคำใหRสัมภาษณ.ของผูRอำนวยการสำนักอนามัยรัฐกลันตัน เปhดเผยว0า รัฐกลันตันมีการเตรียมการรับมือการแพร0

ระบาดไวรัสโควิด-19 รอบใหม0 ท้ังเตรียมอุปกรณ.เคร่ืองไมRเคร่ืองมือ และส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีโรงพยาบาลสามแห0งในรัฐกลันตันใหRมีความพรRอมรับมือ แมRว0า

สถานการณ.อาจมีผูป®วยสูงเป̀นประวัติการณ.ก็ตาม 

เม่ือ0ถามถึงการรีบมือกับผูRท่ีเดินทางผ0านเขRามาทางพรมแดนติดประเทศไทย ผูRอำนวยการสำนักอนามัยตอบว0า ไดRส่ังการใหRเจRาหนRาท่ีทุกด0านตรวจคนเขRาเมือง ตรวจคัด

กรองเขRมขRน และผูRท่ีเดินทางเขRามาเลเซียทุกคน ตRองถูกกักตัวสังเกตอาการ 

(The Kelantan Health Department is making all necessary preparation for possible increase in the number of Covid-19 cases. 

Its director Datuk Dr Zaini Hussin said preparation in the form of equipment, logistics and hospital facilities were all in "standy-mode" in case 

more Covid-19 cases were detected in the state. 

"We are ready to face any eventuality on any drastic increase of Covid-19 cases recorded in Kelantan in the coming days. 
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"However, the department has yet to freeze the leave of its staff following the Covid-19 pandemic." 

When asked about healthcare staff stationed at the Malaysia-Thailand border, Dr Zaini said they will remain assigned at the border checkpoints 

to screen travellers who have permission to enter the country from Thailand. 

He said travellers screened at the border checkpoints will be sent to quarantine centres.) 

ทืก0มาขRอมูล ; https://www.nst.com.my/news/nation/2020/10/628698/kelantan-health-dept-ready-face-uptrend-covid-19-cases 

 

๕.๕ สำนักข0าวเบอนามา รายงานเม่ือวันท่ี ๒ ตุลาคม อRางคำวหRสัมภาษณ. Zoe Randhawa กรรมการเลือกต้ังมาเลเซีย เปhดเผยว0า จะมีการใหRสิทธิชาวมาเลเซียท่ีพำนักใน

ต0างประเทศใกลRพรมแดนมาเลเซีย สามารถใชRสิทธิเลือกต้ังลงคะแนนทางไปรษณีย.ไดR ซ่ึงจะส0งผลใหRชาวมาเลเซียท่ีอาศัยอยู0ในจังหวัดชายแดนภาคใตRของไทยและท่ีสิงคโปร. 

ไดRรับสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังทางไปรษณีย. ในการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ี ๑๕ ท่ีคาดว0าจะจัดข้ึนเร็วๆน้ี 

 

ในช0วง ๒ สัปดาห.ผ0านมา มีการจัดการเลือกต้ังท่ีรัฐซาบาห. ซ่ีงผลปรากฏว0าผูRสมัครจากพรรค Gabungan Rakyat Sabah’s (GBR) พรรคร0วมรัฐบาลไดRรับชัยชนะ จึงเป̀น

คาดหมายว0านายกรัฐมนตรีมูห.ยิดดิน ยัสซิน จะใชRโอกาสน้ียุบสภาเลือกต้ังใหม0เร็วๆน้ี  

เหตุผลท่ีจะอนุญาตใหRชาวเมาแลเซียท่ีอาศัยอยู0ต0างประเทศใกลRพรมแดนมาเลเซีย ลงคะแนนเลือกต้ังทางไปรษณีย. ก็เน่ืองจากโควิด-19 อาจเป̀นอุปสรรคต0อการเดินทาง 

 

(Malaysians living in border countries or zones, such as Singapore and Southern Thailand, may soon be included in the list of eligible postal 

voters for the next election, said an election commissioner. 

“It’s being looked at seriously,” said Zoe Randhawa, a board member of the Malaysian Election Commission (EC). 
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She told Bernama this was one of the host of improvements the EC was working on implementing soon, partly due to COVID-19. 

Although overseas Malaysians are eligible to vote via post since 2013, Malaysians living in Kalimantan, Brunei, Southern Thailand and Brunei are 

not. The reasoning was that they could easily cross the border to cast their vote. 

However, COVID-19 has put a stop to that as borders remain closed for the foreseeable future. Almost half a million Malaysians live in 

Singapore alone. 

Many are expecting Malaysia to hold its next general election within a few months, following Gabungan Rakyat Sabah’s (GBR) recent win in 

Sabah. GBR is part of Prime Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin’s Perikatan Nasional (PN) coalition. The prime minister also indicated he would be 

open to holding GE15 after a win. ) 

ท่ีมาขRอมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1885808 

 

๕.๖ สำนักข0าวเบอนามา รายงานเม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน รายงานว0า “ลูกชุบ”ขนมไทยท่ีทำดRวยถ่ัวเขียวมีหนRาตาเหมือนผัก ผลไมR กำลังไดRรับความนิยมในรัฐภาคเหนือขอ

มาเลเซีย Sakinah Mustapha แม0บRานวัย ๔๖ ปz บอกว0า เธอเรียนรูRวิธีการทำขนมลูกชุบจากปcาท่ีเดินทางมาจากอ.สุไหงโกลก และเร่ิมทำลูกชุบขายเม่ือส่ีปzก0อน หลัง

ลาออกจากงานประจำ แรกๆก็ขายไดRเดือนละ ๕๐๐ ริงกิต แต0ตอนน้ีรายไดRเพ่ิมเป̀นเดือนละ ๑,๕๐๐ ริงกิต จากลูกคRาท่ีส่ังมาจากหลายรัฐท้ังเคดาห. ปzนัง ยะโฮร. และท่ีกรุง

กัวลาลัมเปอร. 

(A traditional sweetmeat from Thailand, Luk Chup, is being sought by the local community here , thus providing a lucrative source of income 

for the sweetmeat makers. 
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The bean-based dish is quite unique in that it is made in various shapes resembling fruits and vegetables in attractive colours. At  first glance, 

they look like artificial fruits or vegetables. 

"Luk means fruit, referring to the fruit or vegetable shaped sweetmeats, while 'chup' means dip," said Sakinah Mustapha, 46, to Bernama when 

met at her house in Kampung Bayam. near here. 

Sakinah said she quit her job as an account officer at a company here in 2016 to run the Luk Chup business full time. 

“When I started the business, it only provided me with an income of about  RM500 a month, but now the orders I get are not only from 

customers in Kota Bharu, but also in other districts  in Kelantan, as well as in other states, such as  Kedah, Penang, Johor and Kuala Lumpur, 

providing me with  an income of up to RM1,500 a month. 

“During the wedding season and school holidays, I don’t have enough hands to meet orders, which can come up to 2,000 pieces daily,” said 

Sakinah, who has two assistants to help her with making the luk chup, which is sold for RM10 for 25 pieces. 

She said luk chup is popular because it can be taken as a dessert and also given away as edible gifts for house guests. 

 Sakinah said she learned to make luk chup when she was only 15-years-old from her aunt, Zaleha Abdul Hanan, 55, who is from Golok, 

Thailand.) 

ท่ีมาขRอมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1884050 

 
 


