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 บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๒๘ 

ส.ค. ๖๔-๓ ก.ย. ๖๔ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๑๒๔ ข0าว จากท่ีมี ๑๑๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๑-๒๗ ส.ค. ๖๔) 

ในส0วนของข0าว เชิงลบท่ีเก่ียวขSองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๕๐ ข0าว จากท่ีมี ๓๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๑-๒๗ ส.ค. 

๖๔)  

 ประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนภายในประเทศ  

    ประเด็นขFาวเชิงลบ ได*แกF 

๑) การยกระดับคุณภาพชีวิต: การแพร0ระบาดของโควิด ๑๙ และ อัตราการเสียชีวิต 

๒) เหตุร*ายรายวัน: ระเบิดรถไฟพังยับ-ยิงถล0มซ้ำ ใกลSสถานีตันหยงมัส 

๓) การเมือง: จับตา บทบาทของ 'ไอซีอาร.ซี' ท่ี 'มทภ.4-เลขาฯ ศอ.บต.' อาจตSานไม0อยู0 

๔) การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยUสิน: ๑) ผูSการฯยะลา ส่ังตรวจสอบขSอเท็จจริง ผกก.รามัน อมเงินเบ้ียเล้ียง 

ตร.ช้ันผูSนSอย, ๒) กลุ0ม'นักรบปาตานี BRN' แถลงการณ.ไม0มีส0วนเก่ียวขSองเหตุระเบิด 2 จุดภาคใตS, ๓) เหตุเกิดท่ี 

สภ.รามัน ล0าช่ือยืนยัน "ผูSกำกับ" ผุดผ0อง-พSนขSอกล0าวหา, ๔) ชาวบSานแห0ร0วมพิธีฝlง “สุกรี สะอิ” – ทหารตรึงพ้ืนท่ี 

สายบุรีเฝpาระวังต0อ  และ ๕) 1/4 Special Report: ถอดบทเรียนคดี'ผกก.โจS' (1) โหมเช้ือไฟปฏิรูปตำรวจไทย  

๕) สิทธิมนุษยชน: ๑) 'ผสานวัฒนธรรม' รSองปฏิรูปตำรวจ ปpองกันการกระทำทรมาน และบังคับ 

ใหSบุคคลสูญหาย, ๒) 3 เยาวชนปลดแอกตานี รับทราบขSอหา 'คาร.ม็อบปlตตานี' ยันสูSต0อ หนุนเสริมส0วนกลาง 

ไล0ประยุทธ.ออกไป และ ๓) ทำไมซSอมทรมานชายแดนใตS ไม0ดังเหมือนกับอดีต ผกก.โจS ปlญหาและขSอเสนอแนะ 

          ประเด็นขFาวเชิงบวก ได*แกF 

๑) การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยUสิน: การดำเนินการตามมาตรการ รปภ.ชีวิต/ทรัพย.สิน เช0น การติดตามความ

คืบหนSา การวางระเบิดรถไฟ, และ การช้ีแจงการบังคับใชSกฎหมายในพ้ืนท่ีสายบุรี 

๒) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: การช0วยเหลือเกษตรกรท่ีปลูกผลไมS เช0น ลองกอง และทุเรียน, การ

เป�ดเสSนทางการเดินรถ, การเติบโตของการคSาชายแดน 

๓) การยกระดับคุณภาพชีวิต: การปpองกันแพร0ระบาด การฉีดวัคซีน และการเยียวยาประชาชนผูSไดSรับ

ผลกระทบ 

๔) ยาเสพติด: ๑) สยบ ๓ เครือข0ายใหญ0คSายาแดนใตS 'อดีตสท.'ร0วมแก�ง-ยึดทรัพย.รวมกว0า ๕๐ ลSาน และ 

๒) รอง ผบ.ตร. บินด0วนแถลงข0าวปฏิบัติการสยบนักคSายาแดนใตS ๓ เครือข0าย 

          ประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนตFางประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* 

          เป�นประเด็นเก่ียวกับการจับกุมยาเสพติดและใบกระท0อมในพ้ืนท่ีใกลSพรมแดนไทยและมาเลเซีย รายงาน

โดย Bernama สำนักข0าวของทางการมาเลเซีย 
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          จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหSระดับการรับรูSเชิงบวก 

ท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๒.๑๖ ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๑ - ๒๗ ส.ค. ๖๔) เป�น ๑.๗๘ 

ในสัปดาห.น้ี  
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๒. ผลการวิเคราะหUสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธU ประจำวันท่ี ๒๘ ส.ค. ๖๔ – ๓ ก.ย. ๖๔ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นขFาวเชิงบวก และประเด็นขFาวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๘ ส.ค. ๖๔ - ๓ ก.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก (เสSนทึบสีเขียว) ๑๒๔ ข0าว จากท่ีมี ๑๑๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว 

(๒๑ - ๒๗ ส.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี (เสSนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนของข0าว 

เชิงลบท่ีเก่ียวขSองกับ จชต. (เสSนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๕๐ ข0าว จากท่ีมี ๓๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๑ - ๒๗ ส.ค. 

๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี (เสSนปะสีแดง) มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึน 
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๒.๒ คFาสัดสFวนระหวFางขFาวเชิงบวก และขFาวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน 

ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

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

2021-08-21 12 0 12 

2021-08-22 9 1 9 

2021-08-23 20 7 2.86 

2021-08-24 26 7 3.71 

2021-08-25 14 3 4.67 

2021-08-26 9 4 2.25 

2021-08-27 27 16 1.69 

 16.71 5.57 3 

2021-08-28 23 16 1.44 

2021-08-29 18 15 1.2 

2021-08-30 29 4 7.25 

2021-08-31 7 4 1.75 

2021-09-01 23 4 5.75 

2021-09-02 14 7 2 

2021-09-03 10 0 10 

 17.71 7.29 2.43 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพFงเล็ง ในชFวงวันท่ี ๒๘ ส.ค. ๖๔ – ๓ ก.ย. ๖๔ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๑ ส.ค. ๖๔ - ๓ ก.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงบวก สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี (เสSนปะสีน้ำเงิน) 

มีแนวโนSมฯ ต่ำค0อนขSางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขSองกับ จชต. ไม0มีข0าวเชิงลบ จากท่ีมี ๑ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๑ - ๒๗ ส.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี (เสSนปะสีแดง) มีแนวโนSมฯ ลดลง  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๘ ส.ค. ๖๔ - ๓ ก.ย. ๖๔ มีข0าวในประเด็นเหตุรSายรายวัน ๑๙ ข0าว จากท่ีมี ๙ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลSว 

(๒๑ - ๒๗ ส.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวในประเด็นเหตุรSายรายวัน 

ไดSแก0 ระเบิดรถไฟพังยับ-ยิงถล0มซ้ำ ใกลSสถานีตันหยงมัส 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

7 

 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๘ ส.ค. ๖๔ - ๓ ก.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. จากท่ีมี ๖ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๑ - ๒๗ ส.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ลดลง ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าว

เชิงลบ ๖ ข0าว จากท่ีมี ๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๑ - ๒๗ ส.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึน 

ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0 ๑) ผูSแทนนิสิตนักศึกษา 7 แห0ง แถลงแสดงจุดยืนจ้ี 'ประยุทธ.' ลงจากตำแหน0ง, ๒) 'ตู0' 

โวยเกมโหวตลSม แอบอSางเบ้ืองสูงเปล่ียนนายกฯ ไม0ปรับ ครม.-ไม0ยุบสภา (คลิป) และ ๓) รายงานพิเศษ: จับตา 

บทบาทของ 'ไอซีอาร.ซี' ท่ี 'มทภ.4-เลขาฯ ศอ.บต.' อาจตSานไม0อยู0 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยUสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๘ ส.ค. ๖๔ - ๓ ก.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๓๓ ข0าว จากท่ีมี ๑๖ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๑ - ๒๗ ส.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ  เพ่ิมข้ึนเล็กนSอย  

ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๑๗ ข0าว จากท่ีมี ๑๐ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๑ - ๒๗ ส.ค. ๖๔) 

ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึน ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) ห้ิวเคSนผูSตSองสงสัยบ้ึมรฟท., ๒) 

เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: รวบมือเผาตูSเอทีเอ็ม, ๓) ภาพข0าว: ตรวจเย่ียมกำลังพล, ๔) เร0งติดตามเสSนทาง! 

ล0ามือวางระเบิดรถกระบะกำนันอาการสาหัส, ๕) แม0ทัพภาคท่ี 4 ส0งมอบบSานโครงการ 'หน0วยเฉพาะกิจยะลา 

ไม0ท้ิงท0าน' หลังท่ี 23-25, ๖) กอ.รมน.แจงเหตุบังคับใชSกฎหมายพ้ืนท่ีสายบุรี วิสามัญคนรSายดับ 1 ราย, ๗) 

ปะทะสายบุรี! ฉก.44 จับตายแกนนำโจรใตS ฝ�ายข0าวส่ังรับมือเบอร.ซาตูป�วนใหญ0 และ ๘) ผบ.ฉก.นราฯ 

รุดวางมาตรการ รปภ.เสSนทางรถไฟ หวังใหSรถไฟขนส0งสินคSาท่ีถูกบ้ึมว่ิงช0วยเหลือเกษตรกร ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0 

๑) ผูSการฯยะลา ส่ังตรวจสอบขSอเท็จจริง ผกก.รามัน อมเงินเบ้ียเล้ียง ตร.ช้ันผูSนSอย, ๒) 

สถานีรถไฟหาดใหญ0เงียบเหงา หลังเกิดเหตุลอบวางระเบิด, ๓) กลุ0ม'นักรบปาตานี BRN' 

แถลงการณ.ไม0มีส0วนเก่ียวขSองเหตุระเบิด 2 จุดภาคใตS, ๔) คลิปนาทีชีวิต! พนักงานรถไฟขบวนพิเศษหมอบหนีตาย 

ขณะถูกคนรSายลอบโจมตี, ๕) รฟท. ปรับเดินรถไฟขบวนขนส0งสินคSาสายใตSส้ินสุดแค0ยะลา, ๖) เหตุเกิดท่ี 

สภ.รามัน ล0าช่ือยืนยัน "ผูSกำกับ" ผุดผ0อง-พSนขSอกล0าวหา, ๗) ชาวบSานแห0ร0วมพิธีฝlง “สุกรี สะอิ” – 

ทหารตรึงพ้ืนท่ีสายบุรีเฝpาระวังต0อ และ ๘) 1/4 Special Report: ถอดบทเรียนคดี'ผกก.โจS' (1) 

โหมเช้ือไฟปฏิรูปตำรวจไทย  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๘ ส.ค. ๖๔ - ๓ ก.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๔๖ ข0าว จากท่ีมี ๓๔ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๑ - ๒๗ ส.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึน

ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในช0วง ๒๑ ส.ค. ๖๔-๓ ก.ย. ๖๔) 

ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ต่ำค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) 'สตาร.ทอัพ' 

เสSนทางฝlนคนรุ0นใหม0 ไอเดีย นวัตกรรม สรSางความต0าง, ๒) ภาพข0าว: คอลัมน. เลียบค0ายกองทัพ: พล.ท.เกรียงไกร 

ศรีรักษ. แม0ทัพภาคท่ี 4 ผูSอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4, ๓) คSาชายแดนเฉียด6แสนล. จีน-เวียดนาม-

สิงคโปร.พุ0ง, ๔) 'สตาร.ทอัพ' เสSนทางฝlนคนรุ0นใหม0 ไอเดีย นวัตกรรม สรSางความต0าง, ๕) สะดวกเขSาเข่ือนบางลาง, 

๖) รถไฟขนสินคSาชายแดนใตSว่ิงแลSว, ๗) อว.จับคู040ทีมU2T-20หน0วยงาน นวัตกรรม'Matching day'ย่ิงใหญ0, ๘) 

ธุรกิจแฮปป��-น่ังกินไดS75% คาดสะพัด2หม่ืนล., ๙) รัฐออก5มาตรการช0วยสวน'ลองกอง', ๑๐) นวัตกรรม 

'Matching day' อว. จับคู0 40 ทีม U2T บ0มเพาะ-พัฒนา-ถ0ายทอดความรูS, ๑๑) 'อาคม'เรียก'7แอร.ไลน.'หารือ7ก.ย. 

ถก'สินเช่ือรักษาจSางงาน'5พันลSาน, ๑๒) ท0องเท่ียวลุยแผน'เป�ดประเทศ''บับเบิล'เมืองชายแดนม.ค.65, ๑๓) 

3กย.เป�ดเดินรถไฟถึงสุไหงโก-ลก, ๑๔) เบตงเตรียมชง ศบค.เป�ดเมืองรับท0องเท่ียวมาตรฐาน SHA, ๑๕) 1 ก.ย.น้ี 

บขส.พรSอมกลับมาเดินรถอีกคร้ัง ช0วงแรกใหSบริการไม0ครบทุกเสSนทาง, ๑๖) 1 ก.ย.น้ี บขส. 'คัมแบ็ก' เป�ดบริการ 

26 เสSนทาง, ๑๗) คSาชายแดน-ผ0านแดนคึกคัก 7เดือนเม็ดเงินสะพัด5.91แสนลSาน, ๑๘) เสร็จปลายป�!! 

ถนนลาดยางเขSาเข่ือนบางลาง 'ยะลา', ๑๙) สสว.หนุนผูSประกอบการรุ0นใหม0 

ติดอาวุธการคSาออนไลน.ฝ�าวิกฤตโควิด-19, ๒๐) รายงานพิเศษ : สสก.5 สงขลา ขับเคล่ือนเครือข0ายทุเรียนภาคใตS 

ต้ังคณะทำงานขับเคล่ือนกลไกระดับพ้ืนท่ี, ๒๑) รัฐบาลกางแผนเป�ดอีก 21 จังหวัด รับนักท0องเท่ียว เร่ิม 15 ต.ค.น้ี, 

๒๒) รSานต่ิมซำดังเร่ิมคึกคัก หลังรัฐคลายล็อกน่ังทานไดS เช่ือเศรษฐกิจจะกลับมาดีข้ึน, ๒๓) มทภ.4 

รับซ้ือ'ลองกองสานใจสู0สันติ'กระจายผลผลิตสู0ตลาดช0วยเกษตรกรใตS, ๒๔) 'แม0ทัพภาคท่ี 4' 

เดินหนSาโครงการรับซ้ือผลผลิตทางการเกษตร 'ลองกองสานใจสู0สันติ', ๒๕) คลายล็อกดาวน. 1 ก.ย. 64 

สายการบินเตรียมเป�ดใหSบริการเท่ียวบินในประเทศ, ๒๖) 'แอร.เอเชีย' ลดทุกท่ีน่ัง 30 % พรSอมบิน 11 จังหวัด, 
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๒๗) คลายล็อกดาวน. บขส.ใหSบริการเดินรถท้ัง 4 ภาคต้ังแต0 1 ก.ย. 64 เป�นตSนไป, ๒๘) 

ส0องเสSนทางความฝlนคนรุ0นใหม0กับอาชีพท่ีใช0 'สตาร.ทอัพ', ๒๙) พัฒนาฝ�มือแรงงานนราธิวาส 

ส0งเสริมสถานประกอบกิจการท่ีไดSรับผลกระทบจากโควิด-19 ปล0อยกูSปลอดดอกเบ้ีย 

ช0วยเหลือดSานการพัฒนาฝ�มือแรงงาน, ๓๐) ดีเดย. 1 ก.ย.นกแอร.เป�ดบิน 17 เสSนทางในประเทศ ส0วนแอร.เอเชีย 

เร่ิมใหSบริการ 3 ก.ย., ๓๑) รฟท.เป�ดเดินขบวนรถทSองถ่ินสายใตSเพ่ิม 2 ขบวน เร่ิม 1 ก.ย.น้ี, ๓๒) 'พิพัฒน.' เผย 

เตรียมเป�ดท0องเท่ียวเพ่ิมอีก 5 จังหวัด ก0อนเขSาสู0สเตป 3, ๓๓) 'ลองกองวังขุม' แปลงใหญ0 จ.สุราษฎร.ธานี 

คุณภาพมาตรฐาน GAP รสชาติเป�นเอกลักษณ.เฉพาะตัว สศท.8 เชิญชวนบริโภค ขณะน้ีออกตลาดแลSว, ๓๔) 

วอนรัฐช0วย ระบายผลไมSชายแดนภาคใตSราคาตกต่ำ แม0ทัพภาค 4 รับซ้ือ 'ลองกองสานใจสู0สันติ' 

กระจายผลผลิตสู0ตลาด ช0วยเกษตรกร, ๓๕) ท็อปส. เซ็นทรัล ฟูpด รับซ้ือสินคSาเกษตรเพ่ิม 35% 

ช0วยเกษตรกรระบายสต�อก และ ๓๖) บ๊ิกซี จับมือ กรมการคSาภายใน จัดกิจกรรมส0งเสริมการจำหน0ายผลไมSไทย 

ภายใตSโครงการบริหารจัดการผลไมSป� 2564 ตอกย้ำนโยบายเพ่ือนท่ีดีของเกษตรกรไทย ไม0มีข0าวเชิงลบ 

ในสัปดาห.น้ี 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๘ ส.ค. ๖๔ - ๓ ก.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๕ ข0าวจากท่ีมี ๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว 

(๒๑ - ๒๗ ส.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด 

ไม0มีข0าวเชิงลบฯ ในช0วง ๒๑ ส.ค. ๖๔-๓ ก.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึน 

ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) คอลัมน. เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: ตร.ยึดยานรก2แสนเม็ด, ๒) ทลาย 3 

เครือข0ายคSายาแดนใตS - “อดีต ส.ท.ลัน”ใหญ0สุด ขยายผลยึดไอซ.-เฮโรอีน, ๓) กวาดลSางแก�งยาชายแดนใตS, ๔) 

สยบ 3 เครือข0ายใหญ0คSายาแดนใตS 'อดีตสท.'ร0วมแก�ง-ยึดทรัพย.รวมกว0า 50 ลSาน และ ๕) รอง ผบ.ตร. 

บินด0วนแถลงข0าวปฏิบัติการสยบนักคSายาแดนใตS 3 เครือข0าย ไม0มีข0าวเชิงลบ ในสัปดาห.น้ี 
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

            ในช0วงวันท่ี ๒๘ ส.ค. ๖๔ – ๓ ก.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ไดSแก0 ๑) 

'ผสานวัฒนธรรม' รSองปฏิรูปตำรวจ ปpองกันการกระทำทรมานและบังคับใหSบุคคลสูญหาย, ๒) 3 

เยาวชนปลดแอกตานี รับทราบขSอหา 'คาร.ม็อบปlตตานี' ยันสูSต0อ หนุนเสริมส0วนกลาง ไล0ประยุทธ.ออกไป, ๓) 

ครป.ยกเคสผกก.โจSถุงคลุมหัว จ้ีปฎิรูปตร.ยุติซSอมทรมาน, ๔) 

ส่ือนอกตีข0าว'ทรมานผูSตSองหายาเสพติด'ไทยแกSไม0ง0าย นักสิทธิช้ีสังคมปล0อยผ0าน-ขาดกฎหมายเอาผิด, ๕) 

เร0งกฎหมาย 4 ฉบับ รับกระแส “โจSคลุมถุง”, ๖) คอลัมน.: บทความพิเศษ: ทำไมซSอมทรมานชายแดนใตS 

ไม0ดังเหมือนกับอดีต ผกก.โจS ปlญหาและขSอเสนอแนะ และ ๗) จากทรมาน “คลุมถุง” ถึง “อุSมหาย” 

จับตากฎหมายไม0ใหSถูกอุSม 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

           ในช0วงวันท่ี ๒๘ ส.ค. ๖๔ – ๓ ก.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

           ในช0วงวันท่ี ๒๘ ส.ค. ๖๔ – ๓ ก.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกSไขปlญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

          ในช0วงวันท่ี ๒๘ ส.ค. ๖๔ – ๓ ก.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชSกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีสFงผลกระทบตFอการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบตFอการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีสFงผลกระทบตFอการรับรู* 
 

 
ประเด็นขFาวเชิงลบ 

๑. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ปlตตานียังแรงติดเช้ือใหม0111คนสังเวยเพ่ิม5ราย  และ  ๒) 

แจSงจับคนรถบ๊ิกขรก.ลวงตุ¥นเงิน  

๒. เหตุร*ายรายวัน ๑) คนรSายลอบบ้ึม-ยิงซ้ำรถไฟขนสินคSาเกษตร เยียวยาโควิด, ๒) ระเบิดรถไฟพังยับ-ยิงถล0มซ้ำ 

ใกลSสถานีตันหยงมัส, ๓) คนรSายวางระเบิดรถไฟขบวนขนสินคSาเกษตรเสียหายยับ, ๔) 

คนรSายลอบวางระเบิดรถกำนัน ต.สามัคคี อ.รือเสาะ ล0าสุดอาการสาหัส, ๕) 

เกิดเหตุระเบิดรถไฟก0อนถึงสถานีตันหยงมัส จ.นราธิวาส - ระเบิดรถกระบะท่ี ต.สะเตง จ.ยะลา, ๖) 

รฟท.แจงเหตุลอบวางระเบิดรางรถไฟ จ.นราธิวาส ไรSคนเจ็บ-เสียชีวิต, ๗) อีก1กิโลฯถึงสถานีตันหยงมัส! 

คนรSายลอบวางบ้ึมรถไฟขนสินคSาเกษตร, ๘) ขบวนรถไฟขนส0งผลไมSถูกลอบวางระเบิด ก0อนถึงสถานีตันหยงมัส, 

๙) กระบะบ้ึมตูมสน่ันริมถนน กำนันตำบลสามัคคี-นราธิวาสสาหัส!, ๑๐) วางบ้ึมยิงถล0มรถไฟสายใตS 

ขบวนขนส0งสินคSาเกษตร ก0อนเขSาสถานีตันหยงมัส, ๑๑) ภาพข0าว: บ้ึมรถกำนัน, ๑๒) ระเบิดถล0มรถไฟใตS-

ตันหยงมัสระอุ, ๑๓) บ้ึมถล0มรถไฟใตSท่ี'ตันหยงมัส', ๑๔) โจรใตSเหิมหนักระเบิดไม0เลือกรถไฟขนผลไมS, ๑๕) 

ภาพข0าว: ซุกบ้ึม, ๑๖) ใตSป�วนระเบิดโบก้ีรถไฟ'นราธิวาส' 'ยะลา'ซุกบ้ึมกระบะ-กำนันสาหัส, ๑๗) 

ซุกระเบิดโบก้ีรถไฟก0อนดักยิงซ้ำ อีกเหตุกำนันสาหัส-ถูกบ้ึมในรถ, ๑๘) โจรใตSระเบิดรถไฟ ถล0มเท่ียวปฐมฤกษ.  

และ  ๑๙) โจรใตSบ้ึมขบวนรถไฟเละ  

๓. การเมือง ๑) ผูSแทนนิสิตนักศึกษา 7 แห0ง แถลงแสดงจุดยืนจ้ี 'ประยุทธ.' ลงจากตำแหน0ง, ๒) 'ตู0' 

โวยเกมโหวตลSม แอบอSางเบ้ืองสูงเปล่ียนนายกฯ ไม0ปรับ ครม.-ไม0ยุบสภา (คลิป), ๓) ม็อบบุกสภากร0อย! 

ส0งหมายเรียกพ0อแม0ปล0อยลูกป�วนกรุง, ๔) ณัฐวุฒิล่ันเต็มท่ี-ม็อบแยกอโศกเย็นน้ี, ๕) รายงานพิเศษ: 

จับตาบทบาทของ 'ไอซีอาร.ซี' ท่ี 'มทภ.4-เลขาฯ ศอ.บต.' อาจตSานไม0อยู0  และ  ๖) 7มหา'ลัยปลุกไล0'บ๊ิกตู0 

คุกแจงปมกว้ินหอบหืด  

๔. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยUสิน ๑) คอลัมน. ตีโฉบฉวย: พ้ืนท่ีพิเศษ, ๒) ผูSการฯยะลา 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

14 

ส่ังตรวจสอบขSอเท็จจริง ผกก.รามัน อมเงินเบ้ียเล้ียง ตร.ช้ันผูSนSอย, ๓) สถานีรถไฟหาดใหญ0เงียบเหงา 

หลังเกิดเหตุลอบวางระเบิด, ๔) รถไฟสาย 3 

จังหวัดภาคใตSส้ินสุดท่ียะลาหลังเกิดเหตุวางระเบิดและยิงซ้ำบนขบวนรถไฟ, ๕) 

เป�ดภาพนาทีชีวิตบนขบวนรถไฟท่ีถูกลอบวางระเบิด, ๖) รถไฟ3จังหวัดชายแดนภาคใตS ว่ิงแค0ยะลา 

หลังเกิดลอบวางระเบิด, ๗) เดลินิวส. 28 ส.ค. ปฏิเสธทุกขSอกล0าวหา ผกก.โจSพลิกล้ิน คอตกคุมตัวส0งเขSาคุก, ๘) 

กลุ0ม'นักรบปาตานี BRN' แถลงการณ.ไม0มีส0วนเก่ียวขSองเหตุระเบิด 2 จุดภาคใตS, ๙) คลิปนาทีชีวิต! 

พนักงานรถไฟขบวนพิเศษหมอบหนีตาย ขณะถูกคนรSายลอบโจมตี, ๑๐) รฟท. 

ปรับเดินรถไฟขบวนขนส0งสินคSาสายใตSส้ินสุดแค0ยะลา, ๑๑) สถานีรถไฟหาดใหญ0เงียบเหงา เป�ดบริการตามปกติ 

ถึงสถานียะลาเท0าน้ัน, ๑๒) รอบร้ัวเมืองใตS : 2 กันยายน 2564, ๑๓) เหตุเกิดท่ี สภ.รามัน ล0าช่ือยืนยัน "ผูSกำกับ" 

ผุดผ0อง-พSนขSอกล0าวหา, ๑๔) ชาวบSานแห0ร0วมพิธีฝlง “สุกรี สะอิ” - ทหารตรึงพ้ืนท่ีสายบุรีเฝpาระวังต0อ, ๑๕) 

เดSงผกก'รามัน' สอบอมเบ้ียเล้ียง, ๑๖) 1/4 Special Report: 

ถอดบทเรียนคดี'ผกก.โจS'(1)โหมเช้ือไฟปฏิรูปตำรวจไทย  และ  ๑๗) คอลัมน. 1/4 Special Report: 

ถอดบทเรียนคดี'ผกก.โจS'(1)โหมเช้ือไฟปฏิรูปตำรวจไทย  

๕. สิทธิมนุษยชน ๑) 'ผสานวัฒนธรรม' รSองปฏิรูปตำรวจ ปpองกันการกระทำทรมานและบังคับใหSบุคคลสูญหาย, 

๒) 3 เยาวชนปลดแอกตานี รับทราบขSอหา 'คาร.ม็อบปlตตานี' ยันสูSต0อ หนุนเสริมส0วนกลาง ไล0ประยุทธ.ออกไป, ๓) 

ครป.ยกเคสผกก.โจSถุงคลุมหัว จ้ีปฎิรูปตร.ยุติซSอมทรมาน, ๔) 

ส่ือนอกตีข0าว'ทรมานผูSตSองหายาเสพติด'ไทยแกSไม0ง0าย นักสิทธิช้ีสังคมปล0อยผ0าน-ขาดกฎหมายเอาผิด, ๕) 

เร0งกฎหมาย 4 ฉบับ รับกระแส “โจSคลุมถุง”  และ  ๖) จากทรมาน “คลุมถุง” ถึง “อุSมหาย” 

จับตากฎหมายไม0ใหSถูกอุSม  
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ประเด็นเชิงบวก 

๑. การศึกษา ๑) โซเชียลการศึกษา, ๒) คอลัมน. โซเชียลการศึกษา, ๓) รายงานพิเศษ : อว.จับคู040ทีมU2T - 20 

หน0วยงาน นวัตกรรม'Matching day'ย่ิงใหญ0  และ  ๔) ซัมซุง จัดค0าย SIC Coding Camp ต0อเน่ืองเป�นป�ท่ี 2 

มุ0งเสริมความรูS เป�ดประตูสู0โลกโคSดด้ิงใหSเยาวชนไทย,  

๒. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) 'สตาร.ทอัพ' เสSนทางฝlนคนรุ0นใหม0 ไอเดีย นวัตกรรม สรSางความต0าง, ๒) 

ภาพข0าว: คอลัมน. เลียบค0ายกองทัพ: พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ. แม0ทัพภาคท่ี 4 

ผูSอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4, ๓) คSาชายแดนเฉียด6แสนล. จีน-เวียดนาม-สิงคโปร.พุ0ง, ๔) 

'สตาร.ทอัพ' เสSนทางฝlนคนรุ0นใหม0 ไอเดีย นวัตกรรม สรSางความต0าง, ๕) 

'บางกอกแอร.เวย.ส'คัมแบ�กแอร.เอเชียประเดิม11เสSนทาง, ๖) สะดวกเขSาเข่ือนบางลาง, ๗) 

รถไฟขนสินคSาชายแดนใตSว่ิงแลSว, ๘) อว.จับคู040ทีมU2T-20หน0วยงาน นวัตกรรม'Matching day'ย่ิงใหญ0, ๙) 

อว.จับคู040ทีมU2T-20หน0วยงาน นวัตกรรม'Matching day'ย่ิงใหญ0, ๑๐) ธุรกิจแฮปป��-น่ังกินไดS75% 

คาดสะพัด2หม่ืนล., ๑๑) ปลดล็อกบินในปท.2แอร.ไลน.เหินฟpาก.ย.น้ี ส.ภัตตาคารแจง2เข็มกินในรSานรอคู0มือสธ., 

๑๒) รัฐออก5มาตรการช0วยสวน'ลองกอง', ๑๓) นวัตกรรม 'Matching day' อว. จับคู0 40 ทีม U2T บ0มเพาะ-

พัฒนา-ถ0ายทอดความรูS, ๑๔) 'อาคม'เรียก'7แอร.ไลน.'หารือ7ก.ย. ถก'สินเช่ือรักษาจSางงาน'5พันลSาน, ๑๕) 

ท0องเท่ียวลุยแผน'เป�ดประเทศ''บับเบิล'เมืองชายแดนม.ค.65, ๑๖) เคร่ืองบิน-บขส.กลับมาบริการ, ๑๗) 

 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

16 

3กย.เป�ดเดินรถไฟถึงสุไหงโก-ลก๑๘) เบตงเตรียมชง ศบค.เป�ดเมืองรับท0องเท่ียวมาตรฐาน SHA, ๑๙) 1 ก.ย.น้ี 

บขส.พรSอมกลับมาเดินรถอีกคร้ัง ช0วงแรกใหSบริการไม0ครบทุกเสSนทาง, ๒๐) 1 ก.ย.น้ี บขส. 'คัมแบ็ก' เป�ดบริการ 

26 เสSนทาง, ๒๑) คSาชายแดน-ผ0านแดนคึกคัก 7เดือนเม็ดเงินสะพัด5.91แสนลSาน, ๒๒) ตรวจสอบไดSตรงน้ี! 

รวมสายการบินพรSอมเป�ดใหSบริการ บินเสSนทางท่ัวไทย ก.ย.64, ๒๓) เสร็จปลายป�!! ถนนลาดยางเขSาเข่ือนบางลาง 

'ยะลา', ๒๔) 'แอร.เอเชีย'ห่ันค0าต๋ัว30% ฉลองบินรอบใหม011เสSนทางเร่ิม3ก.ย., ๒๕) 

สสว.หนุนผูSประกอบการรุ0นใหม0 ติดอาวุธการคSาออนไลน.ฝ�าวิกฤตโควิด-19, ๒๖) รายงานพิเศษ : สสก.5 สงขลา 

ขับเคล่ือนเครือข0ายทุเรียนภาคใตS ต้ังคณะทำงานขับเคล่ือนกลไกระดับพ้ืนท่ี, ๒๗) รัฐบาลกางแผนเป�ดอีก 21 

จังหวัด รับนักท0องเท่ียว เร่ิม 15 ต.ค.น้ี, ๒๘) รSานต่ิมซำดังเร่ิมคึกคัก หลังรัฐคลายล็อกน่ังทานไดS 

เช่ือเศรษฐกิจจะกลับมาดีข้ึน, ๒๙) มทภ.4 รับซ้ือ'ลองกองสานใจสู0สันติ'กระจายผลผลิตสู0ตลาดช0วยเกษตรกรใตS, 

๓๐) 'แม0ทัพภาคท่ี 4' เดินหนSาโครงการรับซ้ือผลผลิตทางการเกษตร 'ลองกองสานใจสู0สันติ', ๓๑) รายงานพิเศษ : 

สสก.5 สงขลา ดันผลิตสินคSาเกษตรสู0มาตรฐาน GAP, ๓๒) คลายล็อกดาวน. 1 ก.ย. 64 

สายการบินเตรียมเป�ดใหSบริการเท่ียวบินในประเทศ, ๓๓) 'แอร.เอเชีย' ลดทุกท่ีน่ัง 30 % พรSอมบิน 11 จังหวัด, 

๓๔) คลายล็อกดาวน. บขส.ใหSบริการเดินรถท้ัง 4 ภาคต้ังแต0 1 ก.ย. 64 เป�นตSนไป, ๓๕) 

ส0องเสSนทางความฝlนคนรุ0นใหม0กับอาชีพท่ีใช0 'สตาร.ทอัพ', ๓๖) พัฒนาฝ�มือแรงงานนราธิวาส 

ส0งเสริมสถานประกอบกิจการท่ีไดSรับผลกระทบจากโควิด-19 ปล0อยกูSปลอดดอกเบ้ีย 

ช0วยเหลือดSานการพัฒนาฝ�มือแรงงาน, ๓๗) ดีเดย. 1 ก.ย.นกแอร.เป�ดบิน 17 เสSนทางในประเทศ ส0วนแอร.เอเชีย 

เร่ิมใหSบริการ 3 ก.ย., ๓๘) แอร.เอเชีย พรSอมใหSบริการ 11 เสSนทางภายในประเทศ ต้ังแต0 3 ก.ย. น้ี 

ลดไม0ย้ังทุกท่ีน่ัง 30% ดSวยมาตรการคัดกรองการเดินทางและสุขอนามัยเขSมขSน, ๓๙) 

รฟท.เป�ดเดินขบวนรถทSองถ่ินสายใตSเพ่ิม 2 ขบวน เร่ิม 1 ก.ย.น้ี, ๔๐) 'พิพัฒน.' เผย เตรียมเป�ดท0องเท่ียวเพ่ิมอีก 5 

จังหวัด ก0อนเขSาสู0สเตป 3, ๔๑) รถไฟฯ เป�ดเดินรถทSองถ่ินสายใตSเพ่ิม 2 ขบวน 

รองรับประชาชนตามมาตรการศบค. เร่ิม 1 ก.ย.เป�นตSนไป, ๔๒) 'ลองกองวังขุม' แปลงใหญ0 จ.สุราษฎร.ธานี 

คุณภาพมาตรฐาน GAP รสชาติเป�นเอกลักษณ.เฉพาะตัว สศท.8 เชิญชวนบริโภค ขณะน้ีออกตลาดแลSว, ๔๓) 

วอนรัฐช0วย ระบายผลไมSชายแดนภาคใตSราคาตกต่ำ แม0ทัพภาค 4 รับซ้ือ 'ลองกองสานใจสู0สันติ' 

กระจายผลผลิตสู0ตลาด ช0วยเกษตรกร, ๔๔) ท็อปส. เซ็นทรัล ฟูpด รับซ้ือสินคSาเกษตรเพ่ิม 35% 

ช0วยเกษตรกรระบายสต�อก, ๔๕) บ๊ิกซี จับมือ กรมการคSาภายใน จัดกิจกรรมส0งเสริมการจำหน0ายผลไมSไทย 

ภายใตSโครงการบริหารจัดการผลไมSป� 2564 ตอกย้ำนโยบายเพ่ือนท่ีดีของเกษตรกรไทย  และ  ๔๖) 

พิษโควิดทำราคาหนSาสวนผลไมSเหนือ-ใตSร0วง50% ท็อปส.-เซ็นทรัล ฟูpด ฮอลล. รับซ้ือผลผลิตเกษตรกรขายออฟไลน.-

ออนไลน.,  

๓. ยาเสพติด ๑) คอลัมน. เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: ตร.ยึดยานรก2แสนเม็ด, ๒) ทลาย 3 เครือข0ายคSายาแดนใตS - 

“อดีต ส.ท.ลัน”ใหญ0สุด ขยายผลยึดไอซ.-เฮโรอีน, ๓) กวาดลSางแก�งยาชายแดนใตS, ๔) สยบ 3 

เครือข0ายใหญ0คSายาแดนใตS 'อดีตสท.'ร0วมแก�ง-ยึดทรัพย.รวมกว0า 50 ลSาน  และ  ๕) รอง ผบ.ตร. 

บินด0วนแถลงข0าวปฏิบัติการสยบนักคSายาแดนใตS 3 เครือข0าย,  
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๔. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) คอลัมน. กลางกระแส: 'คิดดี' ชีวิตวิถีใหม0 ส่ือเท0าทันสุขภาวะ, ๒) คอลัมน. 

กลางกระแส: 'คิดดี' ชีวิตวิถีใหม0 ส่ือเท0าทันสุขภาวะ, ๓) 3 ชุมชนตSนแบบภาคใตS ปลูกสมุนไพรตSานโควิด, ๔) 3 

ชุมชนตSนแบบภาคใตS ปลูกสมุนไพรตSานโควิด, ๕) บ๊ิกตู0ย้ำ10ขSออยู0กับโควิด๖) ชีพจรท่ัวไทย, ๗) นวัตกรรม 

'Matching day' อว. จับคู0 40 ทีม U2T บ0มเพาะ-พัฒนา-ถ0ายทอดความรูS, ๘) ภาพข0าว: แคนนอน 

ส0งมอบชุดอุปกรณ.ปpองกันการติดเช้ือ ใหSโรงพยาบาลต0างๆ นอกเขตกรุงเทพฯ เพ่ือรับมือกับการแพร0ระบาดของ 

Covid-19, ๙) เสSนเลือดโป�งพองไม0ผ0าหนSาทSอง, ๑๐) ตรวจยะลา, ๑๑) สะเทือนใจ!จับทารกแรกเกิดยัดใส0ถุงดำ 

ท้ิงขSางถนนมดแดงรุมกัดส0งเสียงรSองล่ัน, ๑๒) ชาวนราธิวาส 1,600 คนเขSาฉีดวัคซีนแอสตรSาฯเข็ม2 

จังหวัดเร0งสรSางภูมิคุSมกันหมู0, ๑๓) นายกอบต.นาเกตุ ไม0รอแลSว จัดงบซ้ือ'ซิโนฟาร.ม'ฉีดชาวบSาน, ๑๔) CCR 

Team ยะลา ปฏิบัติการเชิงรุกตรวจหาเช้ือโควิด พบผูSป�วยรีบแยกรักษา พรSอมฉัดวัคซีนสรSางภูมิ, ๑๕) เลขาธิการ 

ศอ.บต.เย่ียมใหSกำลังใจประชาชนฉีดวัคซีนปpองกันโควิด-19, ๑๖) 

สมเด็จเจSาฟpากรมพระศรีสวางควัฒนฯพระราชทานวัคซีนซิโรฟาร.มฉีดประชาชนท่ีโก-ลก, ๑๗) ผอ.ศปพร.ลงพ้ืนท่ี 

อ.ตากใบสอบถามความเป�นอยู0ของพระสงฆ. และการปฏิบัติศาสนกิจในช0วงสถานการณ.แพร0ระบาดโควิค-19, ๑๘) 

ภาพข0าว: คอลัมน. Society: ไลอSอน, ๑๙) กองปราบบุกรวบ15นักพนันกลางป�าละเมาะท่ีโก-ลก ฝ�าฝ¬น 

พรก.ฉุกเฉินเส่ียงต0อการแพร0เช้ือโควิด, ๒๐) จังหวัดนราธิวาส จัดมหกรรมกองทุนแม0ของแผ0นดินนราธิวาส 

เพ่ือเทิดพระเกียรติ, ๒๑) ประชาชนชาวนราธิวาสกว0า 1,600 คน เดินทางมาฉีดวัคซีนแอสตรSาเซนเนกSา เข็มท่ี 2, 

๒๒) ไม0รอแลSว!! นายก อบต.นาเกตุ ควักเงินซ้ือซิโนฟาร.ม 3000 โดส ฉีดใหSชาวบSาน 

และเป�นวัคซีนทางเลือกของชาวบSาน, ๒๓) ภาพข0าว: คอลัมน. Live Release: 'แคนนอน' 

ส0งมอบชุดอุปกรณ.ปpองกันโควิด ใหS รพ.นอก กทม., ๒๔) รอง ผอ.ศปพร. เดินหนSาสรSางการรับรูS 

แผนงานขับเคล่ือนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ ระยะ 5 ป� ในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส  และ  ๒๕) 

ปlตตานียกระดับคุมโควิด19 ผูSว0าส่ังขยายเวลามาตรการเพ่ิมอีก หลังผูSติดเช้ือและเสียชีวิตพุ0งไม0หยุด,  

๕. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี รุมโทรม  

๖. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลัมน. ส0องพระยอดนิยม, ๒) ชูพระ3จว.ใตSไม0แบ0งศาสนาช0วยภัยโควิด, ๓) 

คอลัมน. พระพุทธ  และ  ๔) คอลัมน. สัปดาห.พระเคร่ือง: หลวงปู�ทวดเน้ือว0าน ป� 2497,  

๗. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยUสิน ๑) ห้ิวเคSนผูSตSองสงสัยบ้ึมรฟท., ๒) 

เด็ดหัวแกนนำโจรใตSพ้ืนท่ีปlตตานี, ๓) เด็ดหัวแกนนำโจรใตSพ้ืนท่ีปlตตานี, ๔) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: 

รวบมือเผาตูSเอทีเอ็ม, ๕) เลียบค0ายกองทัพ: พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ. แม0ทัพภาคท่ี 4, ๖) ภาพข0าว: 

ตรวจเย่ียมกำลังพล, ๗) เร0งสอบผูSตSองสงสัย ยิง-บ้ึมตูSรถไฟนราฯ 'ทพ.-ชรบ.'จัดกำลัง คุSมกันเสSนทางขนส0ง 

ช0วยสินคSาเกษตรกร, ๘) ภาพข0าว: ตรวจเย่ียมกำลังพล, ๙) ภาพข0าว: จุดลอบบ้ึม, ๑๐) 

คุมผูSตSองสงสัยสอบบ้ึมรถไฟ, ๑๑) ซ0อมราง, ๑๒) คุมผูSตSองสงสัยสอบบ้ึมรถไฟ, ๑๓) 

'นายกฯ'ส่ังเร0งตามตัวคนรSายวางบ้ึมรถไฟ กำชับฝ�ายม่ันคงเพ่ิมกำลังเขSมพ้ืนท่ี, ๑๔) เร0งติดตามเสSนทาง! 

ล0ามือวางระเบิดรถกระบะกำนันอาการสาหัส, ๑๕) แม0ทัพภาคท่ี 4 ส0งมอบบSานโครงการ 'หน0วยเฉพาะกิจยะลา 

ไม0ท้ิงท0าน' หลังท่ี 23-25, ๑๖) วงจรป�ดจับภาพชัดคนรSายย0องกลางดึก ซุกซีโฟร.ใตSทSองรถ 'กำนันแมแย' 
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ก0อนกดบ้ึม, ๑๗) กอ.รมน.แจงเหตุบังคับใชSกฎหมายพ้ืนท่ีสายบุรี วิสามัญคนรSายดับ 1 ราย, ๑๘) ปะทะสายบุรี! 

ฉก.44 จับตายแกนนำโจรใตS ฝ�ายข0าวส่ังรับมือเบอร.ซาตูป�วนใหญ0, ๑๙) ปะทะสายบุรี! จนท.สนธิกำลังป�ดลSอม 

เบ้ืองตSนฝ�ายตรงขSามเสียชีวิตแลSว 1 ราย, ๒๐) ด0วน! วิสามัญแกนนำโจรใตSระดับส่ังการ 

หลังเป�ดฉากดวลป¬นกับเจSาหนSาท่ี, ๒๑) ซิวหนุ0มเผาตูSเอทีเอ็มออมสินระแงะ หลักฐานภาพจากกลSองวงจรป�ดมัด, 

๒๒) รวบมือเผาตูS ATM ท่ีระแงะ หลักฐานวงจรป�ดมัดขณะก0อเหตุ โดน3ขSอหนัก, ๒๓) 'บ๊ิกตู0' 

เดือดโจรใตSลอบบึมขบวนรถไฟนราธิวาส ส่ังล0าตัวผูSก0อเหตุ, ๒๔) 

'บ๊ิกตู0'จ้ีจับมือบ้ึมรถไฟขนสินคSาเกษตรบรรเทาเดือดรSอนโควิด, ๒๕) นายกฯ ส่ังด0วน 

เร0งล0าคนรSายลอบวางระเบิดรถไฟสินคSาก0อนถึงสถานีตันหยงมัส, ๒๖) ผบ.ฉก.นราฯ รุดวางมาตรการ 

รปภ.เสSนทางรถไฟ หวังใหSรถไฟขนส0งสินคSาท่ีถูกบ้ึมว่ิงช0วยเหลือเกษตรกร, ๒๗) 

เป�ดภาพวงจรป�ดขณะคนรSายมุดใตSทSองรถ แขวนระเบิด หวังสังหารกำนัน ในขณะท่ีผูSการยะลา ส่ังทีมออกไล0ล0า, 

๒๘) เผยภาพวงจรป�ดคนรSายมุดใตSทSองรถ แขวนระเบิดหวังสังหารกำนัน ต. สามัคคี อำเภอรือเสาะ นราธิวาส, 

๒๙) คณะประสานงานระดับพ้ืนท่ี สล.3 นราธิวาสลงพ้ืนท่ีช0วยไทยพุทธ มุสลิม จากสถานการณ.โควิด-19, ๓๐) 

ปlตตานีปะทะโจรใตSกลางป�า วิสามัญ 1 ศพมีหมายจับ 2 หมาย, ๓๑) 

กอ.รมน.แจงเหตุบังคับใชSกฎหมายพ้ืนท่ีสายบุรี วิสามัญ คนรSายดับ 1 ราย, ๓๒) ปlตตานีเดือด! 

ลSอมจับโจรใตSถูกวิสามัญ 1 ศพ พบ 2 หมายจับก0อเหตุยิงชาวบSาน-ตร.  และ  ๓๓) 'ดีเอสไอ' โฉมใหม0 ลุยคดีพิเศษ 

ยึดนิติวิทยาศาสตร.,  

๘. การชFวยเหลือประชาชน ๑) เร0งช0วย นศ.ชายแดนใตSจาก 25 ประเทศท่ัวโลกหนีโควิดกลับบSาน, ๒) 

พ0อเมืองนำทีมจุดธูปขอเจSาป�า คSนหาชาวบSานเก็บของป�าหายนาน9วัน, ๓) พ0อเมืองนราธิวาส 

ส่ังเร0งตามหาชาวบSานจะเนะหาของป�าหายตัว 9 วันยังไม0เจอ  และ  ๔) ผูSว0าฯนราธิวาส เร0งระดมเจSาหนSาท่ีทุกฝ�าย 

คSนหาชาวบSานจะแนะ หาของป�าสูญหาย 9 วันแลSวดSวยความห0วงใย,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบตFอการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ตFอสถานการณU จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหSระดับการรับรูSเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. 

จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๒.๑๖ ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๑ - ๒๗ ส.ค. ๖๔) เป�น ๑.๗๘ ในสัปดาห.น้ี 

ในมิติของแนวโนSมการรับรูSเชิงบวก มีแนวโนSมฯ ลดลง 

 

 
 
๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนตFางประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในชFวงวันท่ี ๒๘ ส.ค. ๖๔ – 

๓ ก.ย. ๖๔ 

    เป�นประเด็นเก่ียวกับการจับกุมยาเสพติดและใบกระท0อมในพ้ืนท่ีใกลSพรมแดนไทยและมาเลเซีย รายงานโดย 

Bernama สำนักข0าวของทางการมาเลเซีย ๒ ช้ิน มีรายละเอียดดังน้ี;  

 

๕.๑รายงานขFาวเม่ือวันท่ี ๑ กันยายน สำนักขFาว Bernama อ*างคำให*สัมภาษณUของนายทหารระดับ

ผู*บังคับบัญชาหนFวยปฏิบัติการท่ัวไป (GOF) เป�ดเผยวFา ในรอบหน่ึงเดือนคือต้ังแตFวันท่ี ๑ สิงหาคมถึงวันท่ี 

๓๑ สิงหาคม เจ*าหน*าท่ีหนFวย GOF จับกุมใบกระทFอมท่ีเตรียมลักลอบขนข*ามพรมแดนเข*าประเทศไทย รวม

ท้ังส้ิน ๗.๙ ตัน เทียบกับสถิติการจับกุมในรอบเดือนกรกฏาคม ท่ีมีจำนวนประมาณ ๒ ตัน 

นายทหารคนเดียวกัน เป�ดเผยวFา ขบวนการต*าใบกระทFอมข*ามพรมแดนเปล่ียนวิธีการลำเลียงด*วยการใช*คน

แบกกระสอบใบกระทFอมไปท่ีชายแดนเพ่ือหาโอกาสลักลอบขนเข*าประเทศไทย โดยคนท่ีรับจ*างแบกกระสอบ

ใบกระทFอมได*คFาจ*าง ๑๐๐ ริงกิตตFอหน่ึงกระสอบ 

พ้ืนท่ีชายแดนท่ีมีการลักลอบขนใบกระทFอมท่ีเจ*าหน*าท่ีจับกุมยึดของกลาง เกือบท้ังหมดอยูFในพ้ืนท่ีชูป�ง 

(Chuping) และปาดังเบซารU ในรัฐเปอรUลิส 
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แรงจูงใจทีมีการลักลอบค*าใบกระทFอมข*ามพรมแดนคือสFวนตFางของราคาระหวFางมาเลเซียกับไทย ขณะท่ีราคา

ใบกระทFอมท่ีมาเลเซียกิโลกรัมละ ๓๐ ริงกิต ท่ีประเทศไทยราคากิโลกรัมละ ๑๐๐ ริงกิต 

นายทหารผู*บังคับบัญชาในหนFวย GOF เป�ดเผยวFา เม่ือคืนวันท่ี ๓๑ สิงหาคม เจ*าหน*าท่ีจับกุมชาวตFางชาติ

ลักลอบเข*าประเทศในพ้ืนท่ีใกล*กับบูกิตกายูฮิตัม พรมแดนรัฐเคดาหUติดอ.สะเดา ผู*ท่ีถูกจับกุมมีจำนวน ๑๖ คน 

เป�นคนสัญชาติไทย และสัญชาติเมียนมา 

 

(Seizures of ketum leaves in Op Benteng COVID from August 1 until yesterday have spiked to 7.9 

tonnes compared to two tonnes in July due to the lucrative earnings and high wages from 

smuggling the commodity. 

General Operations Force (GOF) Second Battalion commander, Supt Md Dali Jamil said the task 

of his team was becoming more challenging when ketum leaf smugglers often changed their 

modus operandi. 

“Nevertheless, security forces still succeeded in thwarting them. Nowadays, some smugglers 

resorted to running with the gunny sacks of ketum leaves on their shoulders and throwing them 

on the other side of the border. 

“It is understood that the fee for carrying the ketum leaves is around RM100 for a gunny sack. 

The ketum leaves are sold for over RM100 a kilogramme there compared to RM30 in Malaysia, 

hence the activity continues to take place,” he said. 

“Most of the cases were detected in Chuping and Padang Besar in Perlis,” he told reporters 

when announcing the success of GOF Northern Bridage Second Battalion in Op Benteng COVID 

at Martek Bukit Kayu Hitam here, today. 

Md Dali said the GOF Northern Brigade also nabbed 16 illegal immigrants from Myanmar and 

Thailand including a Myanmar skipper who sneaked into the country at Ladang Rakyat Laka 

Temin near here, yesterday night.) 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.bernama.com/en/crime_courts/news.php?id=1998790 

 

๕.๒ สำนักขFาว Bernama รายงานเม่ือวันท่ี ๓ กันยายน อ*างคำแถลงของพลตำรวจโทมนตรี ย้ิมแย*ม ผู*

บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เป�ดเผยถึงผลการปฏิบัติการตรวจค*นจับกุมผู*ต*องหาค*ายาเสพติดใน

พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต* ๓๕ จุด เจ*าหน*าท่ีตำรวจสามารถยึดยาเสพติดของกลางได*รวมเป�นมูลคFามากกวFา 

๔๐๐ ล*านบาท เป�นยาเสพติดประเภทไอซU ๕๙๙ กิโลกรัม และเฮโรอีน ๑๙๓ กิโลกรัม 

ผู*บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด แถลงวFา ยาเสพติดท่ีจับกุมได*เป�นยาเสพติดท่ีนำมาพักรอโอกาส

ลักลอบขนเข*าประเทศมาเลเซีย เพ่ือหาโอกาสลักลอบสFงไปยังประเทศท่ีสาม คือ ออสเตรเลีย 
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“ตำรวจปราบปรามยาเสพติดไทยจะประสานข*อมูลกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดมาเลเซียเพ่ือขยายผลการ

จับกุมเครือขFายค*ายาเสพติดข*ามชาติในประเทศมาเลเซียตFอไป” พล.ต.ท.มนตรี กลFาว 

นอกจากการจับกุมยึดของกลางยาเสพติดแล*วยังมีการอายัดทรัพยUสินผู*ต*องหาเป�นมูลค*ารวมมากกวFา ๕๐ ล*าน

บาท 

(Thai police seize drugs worth more than 400 million baht (RM50.9 million) bound for a third 

country via Malaysia in a month-long operation in southern Thailand. 

Thailand’s Narcotics Suppression Bureau (NSB) head Lt Gen Montri Yimyam said a series of raids 

in 35 areas in four provinces in the south led to the seizure of 599 kilogrammes of the drug ‘ice’ 

(crystal  methamphetamine) and 193 kg of heroin. 

Three of the provinces - Songkhla, Narathiwat and Yala - where the operation was carried out 

are bordering Malaysia with the other province being Pattani. 

Initial police investigation found that the drugs would be smuggled into Malaysia as a transit 

location before being taken to Australia, Montri said in a press conference here. 

“We will intensify cooperation with the Malaysian police in an effort to crack down on cross-

border drug trafficking networks,” he said. 

Meanwhile, Montri said the NSB also seized various assets worth more than 50 million baht 

from three drug syndicates and also detained 15 people in a series of raids in southern 

Thailand.) 

 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.bernama.com/en/world/news.php?id=1999496 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


