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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๔ - 

๑๐ ก.ย. ๖๔ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๙๖ ข0าว จากท่ีมี ๑๒๔ ข0าวในสัปดาห. ท่ีแลQว (๒๘ ส.ค. ๖๔ - ๓ ก.ย. ๖๔) 

ในส0วนของข0าวเชิงลบ ท่ีเก่ียวขQองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๒๗ ข0าว จากท่ีมี ๕๐ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๘ ส.ค. ๖๔ - 

๓ ก.ย. ๖๔)  

          ประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนภายในประเทศ  

    ประเด็นขFาวเชิงลบ ได*แกF 

๑) การศึกษา: 'โควิดตัวรQาย' ทำนร.ยากจนพุ0งนิวไฮ 1.3 ลQานคน 

๒) การบังคับใช*กฎหมาย: ใชQยาใหQถูกโรค! เลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ คุมโควิด - ไฟใตQยังน่ิง?   

๓) เหตุร*ายรายวัน: ๑) ปfตตานีเกิดเพลิงไหมQหQองเอกสาร อบต.มายอ 

และคนรQายลอบเผาเสาสัญญาณโทรศัพท., ๒) ผงะ! โจรใตQลอบวางระเบิดในสวนยาง โชคดีเจQาของสวนพบแจQง 

EOD กูQ และ ๓) ปmวนครบ 3 จังหวัดใตQ สงสัยโยงเพจ BRN ปลดล็อกก0อเหตุ 

๔) ทุจริตคอรัปช่ัน: โซลาร.เซลล.ฉาวซ้ำ “ตูQกรองน้ำคร่ึงลQาน” เสีย-ซ0อม-ยืม 

๕) สิทธิมนุษยชน: เปuดครบ "๖ ศูนย.ซักถาม" ปuดตำนานซQอมทรมานชายแดนใตQ เปwนตQน 

๖) การยกระดับคุณภาพชีวิต: การแพร0ระบาดของโควิด ๑๙ และ อัตราการเสียชีวิต 

๗) การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย]สิน: รายงานพิเศษ: 'บีอาร.เอ็น' ตQองรับผิดชอบกับการระเบิดรถไฟ 'ไฟใตQ' 

ต0อแต0น้ีไปข้ึนอยู0กับฝ{มือ 'แม0ทัพภาค 4' 

๘) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: แรงงานไทยถูกมาเลย.ผลักดันกลับประเทศ ติดโควิด 1 อีก 44 

คนสังเกตอาการ 

          ประเด็นขFาวเชิงบวก ได*แกF 

๑) การป̀องกันและปราบปรามยาเสพติด: ๑) จับยาบQา 2 ล.เม็ดซุกกะหล่ำขนลงใตQ และ ๒) 

รวบบังโกบพ0อคQายา เสพติดสงขลา 

๒) การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย]สิน: ๑) ภาพข0าว: คอลัมน. เลียบค0ายกองทัพ: พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ. 

แม0ทัพภาคท่ี 4, ๒) เจอ “กับระเบิด” ในสวนยางสุไหงปาดี โชคดีเห็นก0อน แจQงเก็บกูQหวุดหวิด, ๓) 

จนท.เร0งตรวจสอบผืนปmา หลังไดQรับแจQงมีการลักลอบตัดไมQทำลายปmาพ้ืนท่ีธารโต ยะลา และ ๔) 

ทหารตำรวจศรีสาคร รวบผูQตQองหา พรQอมอาวุธป�น เคร่ืองกระสุนป�นจำนวนมาก 

๓) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) จุดเช็คอิน..ยลถ่ินชุมชน: ตามไปดูชุมชนคุณธรรมเมืองปfตตานี, ๓) 

เกาะประเด็นดัง: ฮิต...ธุรกิจ'กระท0อม'ฟ{เวอร. ไอเดียกระฉูดท่ียังตQองจำกัด!, ๔) รัฐแทคทีมปราบบุหร่ีเถ่ือน, ๕) 

คมนาคมดัน'นราธิวาส' ลุย'สนามบินนานาชาติ', ๖) ก.ย.น้ี 'เจQาท0า' เปuดศูนย.ตรวจการณ.อ0าวไทย-อันดามัน เฟส 3, 

๗) ดันโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใชQงบกลางเกือบ 3 พันล., ๘) 'จุรินทร.-

สินิตย.'ช0วยยกระดับราคาลองกองใตQ, ๙) สนง.อุตสาหกรรม จ.นราธิวาส ยกระดับ SME ไทยใหQกQาวสู0อุตสาหกรรม 

4.0 ขยายโอกาสเพ่ิมรายไดQผูQ ประกอบการ, ๑๐) สสก.5 สงขลา เผยผลการบริหารจัดการมังคุดภาคใตQ 
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ตามยุทธศาสตร.การพัฒนาผลไมQไทย, ๑๑) สสก.5 สงขลา 

พัฒนาศักยภาพเกษตรกรผูQปลูกทุเรียนสู0ผูQประกอบการดQานการเกษตร, ๑๒) สรรพสามิตต้ังศูนย. ปราบบุหร่ีเถ่ือน 

ขายทางออนไลน., ๑๓) เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพ้ืนท่ีสวนลองกองตัวอย0าง อ.สุไหงปาดี ใหQกำลังใจเจQาของสวน 

พรQอมลำเลียงข้ึนรถไฟ ระบายผลไมQใตQสู0ตลาด, ๑๔) กรมศุลฯ เร0งกวดลQางสกัด คQาบุหร่ีเถ่ือนภาคใตQ, ๑๕) 

ผ0านแลQว! สภารับ พ.ร.บ.พืชกระท0อม ปลูก-ขายไดQ แต0หQามโฆษณา-ผสมสารเสพติด และ ๑๖) เปuดตำนาน 

'ทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา'พรQอมเปuด 'ศูนย.บ0มเพาะธุรกิจการแปรรูปและตลาดทุเรียน' รายใหญ0ภาคใตQตอนล0าง 

๔) กระบวนการยุติธรรม: ดีเอ็นเอมัด ศาลฎีกาส่ังจำคุก 34 ป{เอ่ียวฐานปฏิบัติการตันหยงเปาว. 

๕) การยกระดับคุณภาพชีวิต: การป�องกันแพร0ระบาด การฉีดวัคซีน และการเยียวยาประชาชนผูQไดQรับ

ผลกระทบ 

๖) การเมือง: กกต.ประกาศผลเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล ตำบลเทพา 

          ประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนตFางประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* 

           New Straits Times ส่ือมาเลเซีย รายงานอQางคำใหQสัมภาษณ.ผูQบังคับบัญชาระดับสูง หน0วยปฏิบัติการ

ท่ัวไป กองพันท่ี ๘ เปuดเผยว0า รัฐบาลไทย และมาเลเซียมีการบังคับใชQมาตรการปuดพรมแดนเพ่ือป�องกัน และ

ควบคุมการแพร0ระบาดโควิด-๑๙ แต0การลักลอบขนสินคQาจากประเทศไทยขQามพรมแดนเขQาประเทศมาเลเซีย 

ยังคงอยู0ในเกณฑ.สูง โดยเฉพาะชายแดนดQานรัฐกลันตัน 

          Benarnews.org รายงานว0า กลุ0มผูQก0อความไม0สงบในจังหวัดชายแดนภาคใตQมีปฏิบัติการก0อเหตุลอบ

วางเพลิงทรัพย.สินทางราชการ ขณะท่ีเฟซบุQกเพจของขบวนการบีอาร.เอ็น กล0าวหาหน0วยงานความม่ันคงไทยใชQ

โอกาสการแพร0ระบาดโควิด-๑๙ ปuดลQอมวิสามัญสมาชิกขบวนการ 

          Benarnews.org รายงานข0าว คำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินจำคุกสมาชิกกลุ0มผูQก0อความไม0สงบ ๓๔ ป{ โดย

ผูQตQองหาคนน้ีเก่ียวขQองกับการซ0องสุมอาวุธในบริเวณปmาโกงกางบQานตันหยงเปาว. อ.หนองจิก. ปfตตานี เม่ือ ๕ ป{

ก0อน 

          จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหQระดับการรับรูQเชิงบวก 

ท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. เพ่ิมข้ึน จาก ๑.๗๘ ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๘ ส.ค. ๖๔ - ๓ ก.ย. ๖๔) เปwน ๒.๑๔ 

ในสัปดาห.น้ี  
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๒. ผลการวิเคราะห]สารสนเทศด*านการประชาสัมพันธ] ประจำวันท่ี ๔ – ๑๐ ก.ย. ๖๔ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นขFาวเชิงบวก และประเด็นขFาวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๔ - ๑๐ ก.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก (เสQนทึบสีเขียว) มีข0าวเชิงบวก ๙๖ ข0าว จากท่ีมี ๑๒๔ ข0าวในสัปดาห. 

ท่ีแลQว (๒๘ ส.ค. ๖๔ - ๓ ก.ย. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี (เสQนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนQมฯ ลดลง 

ในส0วนของข0าวเชิงลบ ท่ีเก่ียวขQองกับ จชต. (เสQนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๒๗ ข0าว จากท่ีมี ๕๐ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว 

(๒๘ ส.ค. ๖๔ - ๓ ก.ย. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี (เสQนปะสีแดง) มีแนวโนQมฯ ลดลง 
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๒.๒ คFาสัดสFวนระหวFางขFาวเชิงบวก และขFาวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน 

ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

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

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 

2021-09-04 6 2 3 

2021-09-05 9 1 9 

2021-09-06 5 4 1.25 

2021-09-07 21 5 4.2 

2021-09-08 22 3 7.33 

2021-09-09 17 11 1.55 

2021-09-10 16 1 16 

 13.71 3.86 3.55 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพFงเล็ง ในชFวงวันท่ี ๔ – ๑๐ ก.ย. ๖๔ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๘ ส.ค. ๖๔ - ๑๐ ก.ย. ๖๔ ไม0มีท้ังข0าวเชิงบวก และข0าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๔ - ๑๐ ก.ย. ๖๔ มีข0าวในประเด็นเหตุรQายรายวัน ๙ ข0าว จากท่ีมี ๑๙ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๘ ส.ค. 

๖๔ - ๓ ก.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ลดลง ภาพข0าวในประเด็นเหตุรQายรายวัน ไดQแก0 ๑) 

ปfตตานีเกิดเพลิงไหมQหQองเอกสาร อบต.มายอ และคนรQายลอบเผาเสาสัญญาณโทรศัพท., ๒) ผงะ! 

โจรใตQลอบวางระเบิดในสวนยาง โชคดีเจQาของสวนพบแจQง EOD กูQ และ ๓) ปmวนครบ 3 จังหวัดใตQ สงสัยโยงเพจ 

BRN ปลดล็อกก0อเหตุ 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๔ - ๑๐ ก.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๑ ข0าว จากท่ีมี ๑ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๘ ส.ค. ๖๔ - ๓ ก.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี 

ในส0วนข0าวเชิงลบฯ ไม0มีข0าวเชิงลบ จากท่ีมี ๖ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๘ ส.ค. ๖๔ - ๓ ก.ย. ๖๔) 

ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 

กกต.ประกาศผลเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล ตำบลเทพา   
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย]สิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๔ - ๑๐ ก.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๘ ข0าว จากท่ีมี ๓๓ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๘ ส.ค. ๖๔ - ๓ ก.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ  ลดลง  

ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๓ ข0าว จากท่ีมี ๑๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๘ ส.ค. ๖๔ - ๓ ก.ย. ๖๔) 

ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ลดลง ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ๑) ภาพข0าว: คอลัมน. เลียบค0ายกองทัพ: 

พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ. แม0ทัพภาคท่ี 4, ๒) เจอ “กับระเบิด” ในสวนยางสุไหงปาดี โชคดีเห็นก0อน 

แจQงเก็บกูQหวุดหวิด, ๓) จนท.เร0งตรวจสอบผืนปmา หลังไดQรับแจQงมีการลักลอบตัดไมQทำลายปmาพ้ืนท่ีธารโต ยะลา 

และ ๔) ทหารตำรวจศรีสาคร รวบผูQตQองหา พรQอมอาวุธป�น เคร่ืองกระสุนป�นจำนวนมาก ภาพข0าวเชิงลบ ไดQแก0 ๑) 

รอบร้ัวเมืองใตQ : 9 กันยายน 2564 และ ๒) รายงานพิเศษ: 'บีอาร.เอ็น' ตQองรับผิดชอบกับการระเบิดรถไฟ 'ไฟใตQ' 

ต0อแต0น้ีไปข้ึนอยู0กับฝ{มือ 'แม0ทัพภาค 4' 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๔ - ๑๐ ก.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๔๒ ข0าว จากท่ีมี ๔๖ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว 

(๒๘ ส.ค. ๖๔ - ๓ ก.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ค0อนขQางคงท่ี 

ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็น เศรษฐกิจฯ มีข0าวเชิงลบ ๑ ข0าว จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๘ ส.ค. ๖๔ - 

๓ ก.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ๑) 

เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: 2 หนุ0มขายน้ำใบกระท0อม, ๒) จุดเช็คอิน..ยลถ่ินชุมชน: 

ตามไปดูชุมชนคุณธรรมเมืองปfตตานี, ๓) เกาะประเด็นดัง: ฮิต...ธุรกิจ'กระท0อม'ฟ{เวอร. 

ไอเดียกระฉูดท่ียังตQองจำกัด!, ๔) รัฐแทคทีมปราบบุหร่ีเถ่ือน, ๕) คมนาคมดัน'นราธิวาส' ลุย'สนามบินนานาชาติ', 

๖) ก.ย.น้ี 'เจQาท0า' เปuดศูนย.ตรวจการณ.อ0าวไทย-อันดามัน เฟส 3, ๗) 

ดันโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใชQงบกลางเกือบ 3 พันล., ๘) 'จุรินทร.-สินิตย.'ช0วยยกระดับราคาลองกองใตQ, 

๙) สนง.อุตสาหกรรม จ.นราธิวาส ยกระดับ SME ไทยใหQกQาวสู0อุตสาหกรรม 4.0 

ขยายโอกาสเพ่ิมรายไดQผูQประกอบการ, ๑๐) สสก.5 สงขลา เผยผลการบริหารจัดการมังคุดภาคใตQ 

ตามยุทธศาสตร.การพัฒนาผลไมQไทย, ๑๑) สสก.5 สงขลา 

พัฒนาศักยภาพเกษตรกรผูQปลูกทุเรียนสู0ผูQประกอบการดQานการเกษตร, ๑๒) สรรพสามิตต้ังศูนย.ปราบบุหร่ีเถ่ือน 

ขายทางออนไลน., ๑๓) เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพ้ืนท่ีสวนลองกองตัวอย0าง อ.สุไหงปาดี ใหQกำลังใจเจQาของสวน 

พรQอมลำเลียงข้ึนรถไฟ ระบายผลไมQใตQสู0ตลาด, ๑๔) กรมศุลฯ เร0งกวดลQางสกัดคQาบุหร่ีเถ่ือนภาคใตQ, ๑๕) ผ0านแลQว! 

สภารับ พ.ร.บ.พืชกระท0อม ปลูก-ขายไดQ แต0หQามโฆษณา-ผสมสารเสพติด และ ๑๖) เปuดตำนาน 

'ทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา'พรQอมเปuด 'ศูนย.บ0มเพาะธุรกิจการแปรรูปและตลาดทุเรียน' รายใหญ0ภาคใตQตอนล0าง 

ภาพข0าวเชิงลบ ไดQแก0 แรงงานไทยถูกมาเลย.ผลักดันกลับประเทศ ติดโควิด 1 อีก 44 คนสังเกตอาการ  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๔ - ๑๐ ก.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๓ ข0าว จากท่ีมี ๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๘ 

ส.ค. ๖๔ - ๓ ก.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบใน 

ประเด็นยาเสพติด ไม0มีข0าวเชิงลบ ในช0วง ๒๘ ส.ค. ๖๔ - ๑๐ ก.ย. ๖๔ ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ต่ำ

ค0อนขQางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ๑) จับยาบQา 2 ล.เม็ดซุกกะหล่ำขนลงใตQ และ ๒) รวบบังโกบพ0อคQายา 

เสพติดสงขลา ไม0มีข0าวเชิงลบ ในสัปดาห.น้ี 

 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช0วงวันท่ี ๔ – ๑๐ ก.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ไดQแก0 เปuดครบ "6 ศูนย.ซักถาม" 

ปuดตำนานซQอมทรมานชายแดนใตQ?  

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช0วงวันท่ี ๔ – ๑๐ ก.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปuญหา จชต. 

             ในช0วงวันท่ี ๔ – ๑๐ ก.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกQไขปfญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช0วงวันท่ี ๔ – ๑๐ ก.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชQกฎหมาย ไดQแก0 ใชQยาใหQถูกโรค! เลิก 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯคุมโควิด - ไฟใตQยังน่ิง?  
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๔. ประเด็นท่ีสFงผลกระทบตFอการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบตFอการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีสFงผลกระทบตFอการรับรู* 
 

 
*หมายเหตุ ประเด็นเชิงลบคFาเปwนลบ 

ประเด็นขFาวเชิงลบ 

๑. การศึกษา 'โควิดตัวรQาย' ทำนร.ยากจนพุ0งนิวไฮ 1.3 ลQานคนกสศ.-สพฐ.งัดมาตรการเพ่ิมคุณภาพรร.อย0างท่ัวถึง  

๒. การบังคับใช*กฏหมาย ๑) ใชQยาใหQถูกโรค! เลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯคุมโควิด - ไฟใตQยังน่ิง?  และ  ๒) 

ไฟเขียวต0อพ.ร.ก.ฉุกเฉินชายแดนใตQ  

๓. เหตุร*ายรายวัน ๑) ปfตตานีเกิดเพลิงไหมQหQองเอกสาร อบต.มายอ และคนรQายลอบเผาเสาสัญญาณโทรศัพท., ๒) 

โจรใตQวางระเบิดในสวนยาง โชคดีเจQาของสวนพบ แจQง EOD กูQทัน, ๓) 

ลอบวางเพลิงเผาสัญญาณโทรศัพท.มือถือ'อ.ยะรัง' ไหมQเสียหาย, ๔) ผงะ! โจรใตQลอบวางระเบิดในสวนยาง 

โชคดีเจQาของสวนพบแจQง EOD กูQ, ๕) ปmวนครบ 3 จังหวัดใตQ สงสัยโยงเพจ BRN ปลดล็อกก0อเหตุ, ๖) 

เผาเสามือถือปmวนปfตตานีอีก, ๗) คอลัมน. ข0าวส้ัน: เผาหQองเอกสาร อบต.มายอ, ๘) เผาวอด  และ  ๙) 

ปfตตานีปmวนเผาอบต.-เสาฮัลโหล  

๔. ทุจริตคอร]รัปช่ัน โซลาร.เซลล.ฉาวซ้ำ “ตูQกรองน้ำคร่ึงลQาน” เสีย-ซ0อม-ยืม  

๕. สิทธิมนุษยชน ๑) เปuดครบ "6 ศูนย.ซักถาม" ปuดตำนานซQอมทรมานชายแดนใตQ?  และ  ๒) แยกอโศกคึก 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

12 

คาร.ม็อบรีเทิร.น  

๖. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) กสศ.สำรวจล0าสุดพบนักเรียนยากจนพิเศษทุบสถิตินิวไฮ 1.3 ลQานคน, ๒) 

ยังน0าห0วง! เปuด 10 อันดับจังหวัดติดเช้ือเพ่ิมสูงสุด ยอดพุ0งกระฉูดทุกพ้ืนท่ี, ๓) ปfตตานียังไม0ชนะ สังเวยอีก6 

ติดเช้ือพุ0ง 154 คน ผูQปmวยหนักเขQารักษา 20 รายต0อวัน, ๔) ประกันสังคมชงครม. แจกเยียวยา 2.5 พันบาทรอบ 2 

มาตรา 33 พ้ืนท่ีสีแดงเขQม 13 จว., ๕) ผวา! ปuด 'หมู0บQานหาดทราย' พบผูQปmวยกว0า 90 ราย กลุ0มเส่ียงอ้ือทำโควิด 

'สงขลา' พุ0ง, ๖) เช็คด0วน! ลูกจQาง ศอ.บต.ส0วนไหนเส่ียงตกงาน หลังงบประมาณถูกตัดอ้ือ, ๗) 

ยอดติดเช้ือใหม0ชายแดนใตQยังพุ0ง  และ  ๘) เด็กกำพรQา...ผลพวงโควิด-19ปfญหาเงียบสุ0มเส่ียงสุขภาวะ  

๗. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย]สิน ๑) ผบ.ทบ.'ย้ำแนวทางดับไฟใตQคำนึงหลักสิทธิมนุษยชน, ๒) 

รอบร้ัวเมืองใตQ : 9 กันยายน 2564  และ  ๓) รายงานพิเศษ: 'บีอาร.เอ็น' ตQองรับผิดชอบกับการระเบิดรถไฟ 'ไฟใตQ' 

ต0อแต0น้ีไปข้ึนอยู0กับฝ{มือ 'แม0ทัพภาค 4'  

๘. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* แรงงานไทยถูกมาเลย.ผลักดันกลับประเทศ ติดโควิด1 อีก44คนสังเกตอาการ  
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ประเด็นเชิงบวก 

๑. การศึกษา ๑) เปuดประตูสู0โลกโคQดด้ิงป{ 2, ๒) เปuดประตูสู0โลกโคQดด้ิงป{ 2, ๓) ร.ร.บQานสุไหงโก-

ลกทยอยจ0าย2พัน  และ  ๔) ศอ.บต. ติดตามงานวิทยากรผูQสอนภาษาไทยในโรงเรียน ตชด. พีระยานุเคราะห. 4,  

๒. ยาเสพติด ๑) จับยาบQา2ล.เม็ดซุกกะหล่ำขนลงใตQ, ๒) รวบบังโกบพ0อคQายาเสพติดสงขลา  และ  ๓) หนีไม0รอด! 

จับไดQแลQว หนุ0มแสบ สะเดาะกุญแจหQองขัง ลักจักรยานเด็ก ปf�นพQนซังเต,  

๓. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย]สิน ๑) ภาพข0าว: คอลัมน. เลียบค0ายกองทัพ: พล.ท.เกรียงไกร 

ศรีรักษ. แม0ทัพภาคท่ี 4, ๒) เลียบค0ายกองทัพ, ๓) กูQระเบิดระทึก, ๔) ภาพข0าว: กูQระเบิดระทึก, ๕) เจอ 

“กับระเบิด” ในสวนยางสุไหงปาดี โชคดีเห็นก0อน แจQงเก็บกูQหวุดหวิด, ๖) บุกรวบ 1 ผูQตQองหาพรQอมป�น-กระสุนอ้ือ 

คาดอาวุธอาจเคยใชQก0อเหตุความไม0สงบในพ้ืนท่ี, ๗) จนท.เร0งตรวจสอบผืนปmา 

หลังไดQรับแจQงมีการลักลอบตัดไมQทำลายปmาพ้ืนท่ีธารโต ยะลา  และ  ๘) ทหารตำรวจศรีสาคร รวบผูQตQองหา 

พรQอมอาวุธป�น เคร่ืองกระสุนป�นจำนวนมาก,  

๔. กีฬา ๑) บอคเซียควQาทองสมัย3 เหรียญท่ี5พาราไทย, ๒) กระแสไม0แผ0ว 2ลQอจากตปท. บินมาปf�นไทย, ๓) 

นักปf�นเขQา'ภูเก็ต แซนด.บ็อกซ.'ก0อน'ทัวร. ไทยแลนด.', ๔) คอลัมน. กีฬารอบวัน: 'อนุสรณ.'จบท่ี 25, ๕) 

'เสธ.หมึก'ม่ันใจปf�น'ทัวร.ไทยแลนด.'กระแสตอบรับดีเย่ียม, ๖) มรภ.สงขลา ปf�นเยาวชนทQองถ่ิน 

เขQาสู0วงการนักฟุตบอลอาชีพ  และ  ๗) การกีฬาแห0งประเทศไทย นำร0อง 24 จังหวัด 

ชวนคนไทยหันมาใส0ใจสุขภาพ,  

๕. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) ทุกข.ของเกษตรกรกับสถานการณ.โควิด, ๒) นิวเทอร.มินอล'บินนราธิวาส', 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

14 

๓) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: 2หนุ0มขายน้ำใบกระท0อม, ๔) ขายดิบขายดี, ๕) 1,526ลQานปf�นศูนย.ควบคุมชายฝf�ง 

เพ่ิมความปลอดภัยเห็นเรือทุกลำ, ๖) เคาะงบกลาง2.9พันลQาน ดันศก.10จังหวัดเขQมแข็ง, ๗) 

1,526ลQานปf�นศูนย.ควบคุมชายฝf�ง เพ่ิมความปลอดภัยเห็นเรือทุกลำ, ๘) จุดเช็คอิน..ยลถ่ินชุมชน: 

ตามไปดูชุมชนคุณธรรมเมืองปfตตานี, ๙) คอลัมน. เดลินิวส.วาไรต้ี: เท่ียวปลอดภัยใกลQๆบQาน 'คิดถึงเมืองใกลQ', ๑๐) 

เกาะประเด็นดัง: ฮิต...ธุรกิจ'กระท0อม'ฟ{เวอร. ไอเดียกระฉูดท่ียังตQองจำกัด!, ๑๑) คอลัมน. จุดเช็คอิน..ยลถ่ินชุมชน: 

ตามไปดูชุมชนคุณธรรมเมืองปfตตานี, ๑๒) 12เสQนแอร.เอเชียคึกคักเปuดลงทุนเร่ิมตQน5หม่ืน, ๑๓) 

รัฐแทคทีมปราบบุหร่ีเถ่ือน, ๑๔) คมนาคมดัน'นราธิวาส' ลุย'สนามบินนานาชาติ', ๑๕) ย0อยข0าวเศรษฐกิจ: 

ดูดซับลองกองใตQ, ๑๖) ศูนย.ชายฝf�งเดินเรือ16จว. 'กรมท0า'กดปุmมปลายก.ย., ๑๗) 

'ประภัตร'แจงกระจายวัคซีนลัมป{สกิน65จว., ๑๘) 5จว.พรQอมเปuดรับต0างชาติ1ตค., ๑๙) ภาพข0าว: น้ำท0อม, ๒๐) 

อนุมัติลุยโครงการศก.ฐานราก, ๒๑) ก.ย.น้ี 'เจQาท0า' เปuดศูนย.ตรวจการณ.อ0าวไทย-อันดามัน เฟส 3, ๒๒) 

'แอร.เอเชีย' แฮปป{�บินในประเทศ 11 เสQนทางฟ{ดแบคดี, ๒๓) ดันโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใชQงบกลางเกือบ 

3 พันล., ๒๔) 'จุรินทร.-สินิตย.'ช0วยยกระดับราคาลองกองใตQ, ๒๕) สนง.อุตสาหกรรม จ.นราธิวาส ยกระดับ SME 

ไทยใหQกQาวสู0อุตสาหกรรม 4.0 ขยายโอกาสเพ่ิมรายไดQผูQประกอบการ, ๒๖) 

'แอร.เอเชีย'ปล้ืมยอดจองต๋ัวพุ0งลุQนธุรกิจการบินฟ��นในไตรมาส4, ๒๗) สสก.5 สงขลา 

เผยผลการบริหารจัดการมังคุดภาคใตQ ตามยุทธศาสตร.การพัฒนาผลไมQไทย, ๒๘) สสก.5 สงขลา 

พัฒนาศักยภาพเกษตรกรผูQปลูกทุเรียนสู0ผูQประกอบการดQานการเกษตร, ๒๙) เลขาฯศอ.บต. 

ลงพ้ืนท่ีสวนลองกองตัวอย0าง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส, ๓๐) กรมปศุสัตว.-จุฬาฯ เจ¡ง ผลิต วัคซีน สกัด 'ลัมป{ สกิน' 

คาดสำเร็จใน 60 วัน, ๓๑) สรรพสามิตต้ังศูนย.ปราบบุหร่ีเถ่ือน ขายทางออนไลน., ๓๒) สพร.12 สงขลา ร0วมกับ 

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปuโตรเลียม จำกัด(มหาชน) 

ยกระดับฝ{มือเทคโนโลยีงานเช่ือมและตัดโลหะสมัยใหม0ใหQกับแรงงานพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา, ๓๓) 

ครม.อนุมัติงบกลาง 2,909 ล.เดินหนQาโครงการพัฒนาและเสริมสรQางความเขQมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 14 

จังหวัด, ๓๔) เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพ้ืนท่ีสวนลองกองตัวอย0าง อ.สุไหงปาดี ใหQกำลังใจเจQาของสวน 

พรQอมลำเลียงข้ึนรถไฟ ระบายผลไมQใตQสู0ตลาด, ๓๕) AAVโอกาสมาถึงตQองควQาเปuด11เสQนทางในประเทศ, ๓๖) 

กรมศุลฯ เร0งกวดลQางสกัดคQาบุหร่ีเถ่ือนภาคใตQ, ๓๗) คอลัมน. สังคมธุรกิจ, ๓๘) ผ0านแลQว! สภารับ 

พ.ร.บ.พืชกระท0อม ปลูก-ขายไดQ แต0หQามโฆษณา-ผสมสารเสพติด, ๓๙) เปuดตำนาน 

'ทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา'พรQอมเปuด 'ศูนย.บ0มเพาะธุรกิจการแปรรูปและตลาดทุเรียน' รายใหญ0ภาคใตQตอนล0าง, ๔๐) 

กลับมาอีกคร้ัง งาน 'ผลละไมQ ผลละมือ' งานผลไมQราคาดีท่ีสุด ส0งตรงจากสวนถึงมือคุณ จัดโดย เซ็นทรัลพัฒนา 

ร0วมกับ กรมการคQาภายใน กระทรวงพาณิชย., ๔๑) รายงานพิเศษ: 'ผูQประกอบการ-แรงงาน' ยังมีหวังสูQโควิด!! 'รัฐ-

แหล0งเงินทุน' พรQอมอัดฉีดกระตุQนพลังงาน  และ  ๔๒) บุหร่ีไทยแพงคนหันสูบของเถ่ือน จับกุมบุหร่ีหนีภาษีทะลุ 

1.35 พันลQานบาท,  

๖. ทุจริตคอร]รัปช่ัน ป.ป.ช.ลุยสอบ “ตูQกรองน้ำคร่ึงลQาน” - ชงฟfนเสาไฟโซลาร.เซลล.ชายแดนใตQดับ 70%  

๗. กระบวนการยุติธรรม ดีเอ็นเอมัด ศาลฎีกาส่ังจำคุก 34 ป{เอ่ียวฐานปฏิบัติการตันหยงเปาว.  
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๘. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) ภาพพูดไดQ, ๒) ส้ินปราชญ.ชาวบQานแห0งเทือกเขาบูโด, ๓) 

มส.ต้ัง14เจQาคณะจังหวัดฝmายธรรมยุต, ๔) ภูมิบQาน ภูมิเมือง : 'ศิลปะอิสลาม'ภูมิปfญญาในพ้ืนท่ีภาคใตQตอนล0าง  

และ  ๕) 'ผQาบาติกบล็อกไมQแห0งปfตตานี' ชุมชนคุณธรรมมัสยิดบาราโหม,  

๙. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) คอลัมน. รอบร้ัวท่ัวทQองถ่ินไทย, ๒) ศบค.เล็ง1ต.ค.เลิกพรก.ฉุกเฉิน, ๓) 

จับกระแสภูมิภาค: ต0อยอด'ครัวโรงเรียนสู0ครัวบQาน', ๔) กรมวิทย.ยันไม0พบสายพันธุ.มิว-C.1.2 ต้ังเป�าตรวจ1หม่ืน, 

๕) คอลัมน. สังคมแห0งความสุข Happiness Society: สสส.ผุดแคมเปญ 'คิดดี Care+' ชู 5 

กิจกรรมฝmาวิกฤตโควิด-19, ๖) สัญญาณดี! ยอดฉีดวัคซีนเบตงเกิน 90% - ปfตตานี ปuด รพ.สนาม 5 ม.อ., ๗) 

มอบผลไมQใหQกูQภัย-แจกผูQกักตัว, ๘) คอลัมน. สังคมแห0งความสุข Happiness Society: สสส.ผุดแคมเปญ 'คิดดี 

Care+' ชู 5 กิจกรรมฝmาวิกฤตโควิด-19, ๙) 'ปfตตานี'ทยอยปuดโรงพยาบาลสนาม 

หลังจากไม0มีผูQติดเช้ือรายใหม0เพ่ิม, ๑๐) 'บ๊ิกตู0'นัดประชุมศบค.10ก.ย. เล็งเลิกพรก.ฉุกเฉิน 

ผ0อนคลายมาตรการล็อกดาวน., ๑๑) นายกฯห0วงใยผูQมีรายไดQนQอย-อาชีพอิสระ ดันบQานลQานหลังเฟส 2 

สินเช่ือดอกเบ้ียต่ำ, ๑๒) แม0ทัพภาคท่ี 4 หารือส0วนท่ีเก่ียวขQองแกQปfญหาสันดอนทรายอ0าวปfตตานี, ๑๓) 

สธ.ผุดศูนย.สูQภัยโควิดชุมชน นำร0องคุมระบาดรุนแรง4จังหวัดใตQ, ๑๔) ศิลปาชีพ...สรQางสุขปวงประชา, ๑๕) 

ยะลาเดินหนQาฉีดวัคซีนลงพ้ืนท่ีบQานราโมงสรQางภูมิคุQมกันหมู0, ๑๖) ปfตตานีติดเช้ือรายใหม0116 คน 

ไม0พบผูQเสียชีวิตในรอบเดือนกว0าหลังปูพรมฉีดวัคซีน, ๑๗) ปfตตานีปfญหาหาสันดรทรายไม0จบไม0ส้ิน 

แม0ทัพย้ำจะแกQปfญหาใหQเร็ว, ๑๘) ปตท.สผ.ช0วยคนสงขลาสูQโควิด มอบ PPE ใหQทัพเรือ 

นำส่ิงของจำเปwนแจกชาวบQาน, ๑๙) จ.นราธิวาส เปuดกิจกรรมรณรงค. '999 ลQางยกเมือง WASH TOGETHER', 

๒๐) กลุ0มดะวะห.ผูQนำศาสนา กว0า500คนเขQาฉีดวัคซีนป�องกันโควิด-19 ณ ศูนย.มัรกัสยะลา  และ  ๒๑) สสจ.ยะลา 

เผย สาเหตุจำนวนผูQติดเช้ือมากข้ึน เปwนผลมาจากการลงพ้ืนท่ีปฏิบัติการตรวจหาเช้ือในเชิงรุก,  

๑๐. การบังคับใช*กฏหมาย 'บ๊ิกป�อม' ไฟเขียวต0อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินชายแดนใตQคร้ังท่ี 65  

๑๑. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ผูQตQองหาใจทมิฬ แหกหQองขัง สภ.บันนังสตา ตบจักรยานเด็ก ปf�นหลบหนี  

๑๒. การเมือง กกต.ประกาศผลเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล ตำบลเทพา  

๑๓. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันท] ผูQว0าฯ นราธิวาส พรQอม นายกเหล0ากาชาด เขQาเฝ�าฯ ทูลเกลQาฯ 

ถวายผลไมQและของดีจังหวัดแด0 กรมสมเด็จพระเทพฯ  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบตFอการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ตFอสถานการณ] จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหQระดับการรับรูQเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. 

จชต. ในสัปดาห.น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๑.๗๘ ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๘ ส.ค. ๖๔ - ๓ ก.ย. ๖๔) เปwน ๒.๑๔ ในสัปดาห.น้ี 

ในมิติของแนวโนQมการรับรูQเชิงบวก มีแนวโนQมฯ เพ่ิมข้ึนเล็กนQอย 

 

 
 
๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนตFางประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในชFวงวันท่ี ๔–๑๐ ก.ย. 

๖๔ 

    New Straits Times ส่ือมาเลเซีย รายงานอQางคำใหQสัมภาษณ.ผูQบังคับบัญชาระดับสูง หน0วยปฏิบัติการท่ัวไป 

กองพันท่ี ๘ เปuดเผยว0า รัฐบาลไทย และมาเลเซียมีการบังคับใชQมาตรการปuดพรมแดนเพ่ือป�องกัน และควบคุมการ

แพร0ระบาดโควิด-๑๙ แต0การลักลอบขนสินคQาจากประเทศไทยขQามพรมแดนเขQาประเทศมาเลเซีย ยังคงอยู0ใน

เกณฑ.สูง โดยเฉพาะชายแดนดQานรัฐกลันตัน 

   Benarnews.org รายงานว0า กลุ0มผูQก0อความไม0สงบในจังหวัดชายแดนภาคใตQมีปฏิบัติการก0อเหตุลอบวางเพลิง

ทรัพย.สินทางราชการ ขณะท่ีเฟซบุQกเพจของขบวนการบีอาร.เอ็น กล0าวหาหน0วยงานความม่ันคงไทยใชQโอกาสการ

แพร0ระบาดโควิด-๑๙ ปuดลQอมวิสามัญสมาชิกขบวนการ 

   Benarnews.org รายงานข0าว คำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินจำคุกสมาชิกกลุ0มผูQก0อความไม0สงบ ๓๔ ป{ โดย

ผูQตQองหาคนน้ีเก่ียวขQองกับการซ0องสุมอาวุธในบริเวณปmาโกงกางบQานตันหยงเปาว. อ.หนองจิก. ปfตตานี เม่ือ ๕ ป{

ก0อน 
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๕.๑ New Straits Times รายงานเม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน อ*างคำให*สัมภาษณ]มัต ชูกอร] ยูซุฟ ผู*บัญชาการ

หนFวยปฏิบัติการท่ัวไปกองพลทหารราบท่ี ๘ เป�ดเผยวFา นับต้ังแตFวันท่ี ๑๖ สิงหาคม เปwนต*นมา เจ*าหน*าท่ีมี

การจับกุมผู*กระทำความผิดลักลอบขนสินค*าข*ามแดนจากประเทศไทยเข*าประเทศมาเลเซีย ได*ท้ังหมด ๖๕ คน 

ซ่ึงท้ังหมดถูกเรียกวFา “ผู*ลักลอบขนสินค*าเปwนคร้ังเปwนคราว” หรือ part-time smugglers รวมท้ังการ

ลักลอบค*ามนุษย] และจับกุมรถยนต]ท่ีใช*ขนสินค*าลักลอบเข*าประเทศจำนวน ๔๒ คัน สินค*าลักลอบจำนวน

หน่ึง รวมท้ังฝูงปศุสัตว] ท่ีใช*วิธีต*อนข*ามแมFน้ำโกลก 

สินค*าลักลอบ และรถยนต]ของกลาง ท่ีถูกยึดอายัดเปwนของกลาง มีมูลคFารวมประมาณ ๓ ล*านริงกิต หรือ

ประมาณ ๒๔๐ ล*านบาท 

ผู*บัญชาการหนFวยปฏิบัติการท่ัวไป แถลงวFา มีการส่ังการเพ่ิมเจ*าหน*าท่ีตรวจตราเผ*าระวังตามชFองทาง

ธรรมชาติท่ี ขบวนการลักลอบขนสินค*าข*ามแดนใช*เปwนเส*นทางลักลอบทุกจุดแล*ว 

ท้ังน้ีชFองทางท่ีใช*ลักลอบขนสินคFาข*ามแดนทุกจุดในรัฐกลันตัน อยูFในพ้ืนท่ีริมแมFน้ำโกลก 

 

(Illegal cross-border activities along the Kelantan border with Thailand remain rampant despite 

the current movement ban imposed by Malaysia and the kingdom because of the Covid-19 

pandemic. 

General Operations Force Eighth Battalion commander Superintendent Mat Shukor Yusof said 

this is based on the number of smuggling cases recorded by the battalion since it took over 

guarding the border on Aug 16. 

"Despite the lockdown imposed by Thai authorities and the Movement Control Order (MCO) by 

the Malaysian government, smuggling activities still take place along the border and this 

includes human trafficking and contraband smuggling," he told reporters here today. 

From Aug 16 until yesterday, said Mat Shukor, the battalion recorded 64 smuggling cases with 

the seizure of items worth more than RM3 million. 

He said 65 part-time smugglers, including two women, were arrested for being in possession of 

smuggled items in a series of Op Benteng operations. 

"The battalion also seized 42 vehicles, mostly cars which were used in the smuggling activities. 

Smuggling of essential items topped the list of the goods seized, followed by livestock and 

contraband," he added. 
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Mat Shukor said most were recorded at the border area near Sungai Golok. 

"The battalion has identified several areas along the border with rampant smuggling activities 

and has directed its members to step up their surveillance at these places. 

"They have been ordered to monitor the areas round-the-clock to ensure no smuggling activities 

take place along the border," he added. 

On another note, he said the battalion detained two smugglers and seized 13 heads of cattle 

suspected to have been smuggled in from the neighbouring country recently. 

He said they seized the cattle from a lorry near Cabang Empat in Tumpat. The estimated worth 

of seizure of both livestock and lorry is about RM271,000. 

"We suspect the cattle were smuggled via the river and were meant to be distributed locally," 

he added.) 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2021/09/726128/illegal-cross-border-

activities-still-rampant-along-kelantan-border 

 

๕.๒ Benarnews.org รายงานเม่ือวันท่ี ๗ กันยายนวFา คนร*ายมีการกFอเหตุรุนแรงหลายคร้ัง ภายหลังเฟซบุ*ก

เพจของขบวนการ BRN โพสต]ข*อความเม่ือวันจันทร]ท่ี ๖ กันยายน ให*หนFวยติดอาวุธในพ้ืนท่ีป̀องกันตนเอง

ตามยุมธศาสตร]การรบ 

 

ในเบ้ืองต*น เจ*าหน*าท่ีตำรวจและทหาร กลFาววFา ยังไมFสามารถระบุเหตุจูงใจท่ีทำให*คนร*ายยิงนายอัสมิน เจ�

หลง อายุ 31 ปj ในทันที และไมFสามารถระบุวFา เหตุการณ]ท้ังหมดเก่ียวข*องกับเฟซบุ�คเพจท่ีระบุวFาเปwนของ

บีอาร]เอ็นดังกลFาวหรือไมF 

ท้ังน้ี พันตำรวจโท สันติ สามะ รองผู*กำกับการสอบสวน สภ.เจาะไอร*อง จ.นราธิวาส กลFาวในวันน้ีวFา เม่ือ

เวลา 02.00 น. ของวันท่ี 7 กันยายน 2564 ตนได*รับแจ*งเหตุยิงกันท่ีบริเวณหน*าบ*านเลขท่ี 21 ตำบลจวบ 

อำเภอเจาะไอร*อง จังหวัดนราธิวาส ทราบวFา นายอัสมิน ถูกยิงท่ีต*นขาซ*ายและขวา รวมท้ังข*อศอกซ*าย

ได*รับบาดเจ็บ และเสียชีวิตในเวลาตFอมาระหวFางนำสFงโรงพยาบาล 
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“จากการสอบสวนทราบวFา กFอนเกิดเหตุผู*ตายพักผFอนอยูFบนแครF จุดเกิดเหตุ ได*มีคนร*ายไมFทราบกลุFม และ

จำนวนใช*อาวุธป�นยิงใสFจนได*รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาตFอมา สFวนประเด็นและสาเหตุเจ*าหน*าท่ีอยูF

ระหวFางการสอบสวนและสืบสวน” พ.ต.ท. สันติ กลFาวแกFผู*ส่ือขFาว 

ในตอนค่ำของวันจันทร]ท่ีผFานมาน้ี เฟซบุ�คเพจ BRN Barisan Revolusi National ซ่ึงสมาชิกขบวนการบี

อาร]เอ็นรายหน่ึงยืนยันกับเบนาร]นิวส]วFา เปwนเพจของสมาชิกขบวนการฯ ท่ีอยูFในพ้ืนท่ีประเทศไทยท่ีต*องการ

ใช*ตอบโต*เพจตFาง ๆ ของทางทหาร ได*กลFาวหาทางการไทยวFา ปฏิบัติการตFอกองกำลังบีอาร]เอ็นอยFาง

ตFอเน่ือง แม*วFาทางขบวนการจะได*ยุติการปฏิบัติการเพ่ือให*ภาครัฐสามารถแก*ไขปuญหาเร่ืองโควิด-19 มา

ต้ังแตFเดือนเมษายนปjท่ีแล*วก็ตาม  

“ทางกองกำลังความม่ันคงสยามไทยยังคงมีการปฏิบัติการฉวยโอกาสชFวงชิงความได*เปรียบในสภาวะโรค

ระบาด โดยอ*างกฏหมายในการปฏิบัติการป�ดล*อมควบคุม และวิสามัญกองกำลังปาตานีไปจนถึงการสร*าง

ฉากปะทะเพ่ือโฆษณาชวนเช่ือเพ่ือสร*างความชอบธรรมในการปฏิบัติการดังกลFาว จากเหตุดังกลFาว ทำ

ให* BRN ต*องเป�ดโอกาสให*หนFวยกำลังในพ้ืนท่ีป̀องกันตนเองตามยุทธศาสตร]การรบ” เพจดังกลFาว ระบุ 

ในเร่ืองน้ี พันเอกเกียรติศักด์ิ ณีวงษ] โฆษก กอ.รมน. ภาค 4 สFวนหน*า กลFาวแกFเบนาร]นิวส]วFา ตนไมFทราบ

ถึงเบ้ืองหลังของเฟซบุ�คเพจดังกลFาว 

“ผมไมFแนFใจเร่ืองของเพจท่ีประกาศพร*อมรบ จริงๆ แล*ว เขาพูดประมาณน้ี เขาก็พยายามท่ีจะกFอเหตุอยูF

ตลอดเวลาอยูFแล*ว เด๋ียวขว*างไปป¢บอมบ] รูปแบบระเบิดเหมือนกันเป£ะเลย ทุกแบบการผลิตมาจากแหลFง

เดียวกันหมด มีการระเบิดเจ*าหน*าท่ี ระเบิดรถไฟ เผาเสาสัญญานโทรศัพท] กลุFมเหลFาน้ีเขามีโอกาสเขาก็ทำ

เลย เหมือนท่ีเคยบอกเป̀าหมายชัด โอกาสมี ทางหนีพร*อม เขาก็ทำกันตลอดอยูFแล*ว” พ.อ. เกียรติศักด์ิ 

กลFาวกับเบนาร]นิวส] 

“ในสFวนของเหตุท่ีเกิดข้ึนเม่ือคืน ต*องให*เจ*าหน*าท่ีตรวจสอบกFอน ต*องใช*เวลายังไมFดFวนสรุป” พ.อ. เกียรติ

ศักด์ิ ระบุ 

ตามตัวเลขท่ีเบนาร]นิวส]รวบรวมจากเจ*าหน*าท่ี นับต้ังต้ังเดือนมกราคม 

2563 ถึง 30 สิงหาคม 2564 เจ*าหน*าท่ีฝ¤ายความม่ันคงได*วิสามัญฆาตกรรมผู*ท่ีต*องสงสัยวFาเปwนสมาชิก

ขบวนการกFอความไมFสงบอยFางน*อย 18 ราย 

เผาสาธารณูปโภคในพ้ืนท่ีจังหวัดยะลาและปuตตานี 

นอกจากเหตุยิงแล*ว ยังมีเหตุการกFอวินาศกรรมอีกสามแหFงในพ้ืนท่ีจังหวัดยะลา และปuตตานี โดยในเวลา 

21.00 น. ของวันจันทร]น้ี ร*อยตำรวจเอก วีระศักด์ิ สุวรรณเดชา รองสารวัตรสอบสวน สภ.บันนังสตา ได*รับ
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แจ*งเหตุวFา มีคนร*ายลอบวางเพลิงเผากล*องวงจรป�ดท่ีบริเวณบ*านสนามบิน หมูFท่ี 1 ตำบลเข่ือนบางลาง 

อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ทำให*กล*องวงจรป�ดสามตัวท่ีติดต้ังไว*บนเสาไฟฟ̀าความสูงประมาณ 3 เมตร 

และสายนำสัญญาณได*รับความเสียหาย 

เม่ือเวลา 23.10 น. ของวันจันทร]เชFนกัน พันตำรวจเอก สมปราช กรรณกานนท] ผู*กำกับการ สภ.ยะรัง จ.

ปuตตานี รับแจ*งเหตุคนร*ายไมFทราบจำนวนลอบวางเพลิงเสาสัญญาณโทรศัพท]ระบบ AIS ซ่ึงต้ังอยูFในพ้ืนท่ี 

บ*านเกาะบาตอ ม.5 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปuตตานี จากการตรวจสอบท่ีเกิดเหตุพบวFาเพลิงไหม*เสา

สัญญาณโทรศัพท]ได*รับความเสียหายท้ังหมด สFวนประเด็นและสาเหตุอยูFระหวFางสอบสวนและสืบสวน 

และเม่ือเวลา 00.10 น. พันตำรวจเอก สืบสกุล มณีนวล ผู*กำกับการ สภ.มายอ จ.ปuตตานี ได*รับแจ*งเหตุ

เพลิงไหม*อาคารสำนักงาน อบต.สาครบน อ.มายอ จ.ปuตตานี จึงนำกำลังเข*าตรวจสอบ พบวFาไฟไหม*ห*อง

ทำงาน และห*องเก็บเอกสารท่ีช้ันบนของอาคารได*รับความเสียหายประมาณ 70 เปอร]เซ็นต] ซ่ึงเจ*าหน*าท่ี

กำลังสอบสวนสาเหตุของเพลิงไหม*คร้ังน้ีอยูF 

ด*านนายรุสดี ตาฮา นายก อบต. สาครบน ให*การกับเจ*าหน*าท่ีวFากFอนเกิดเหตุได*จัดเวรเฝ̀า อบต. เปwนปกติ

เหมือนทุกวัน แตFในชFวงท่ีเกิดเหตุเจ*าหน*าท่ีเวรยามได*ไปละหมาดท่ีอาคารละหมาดซ่ึงอยูFหน*า อาคาร 

อบต. หFางออกมาประมาณ 60 เมตร จากน้ันได*เกิดเพลิงลุกไหม*ท่ีบริเวณห*องกองการศึกษา บนช้ัน 2 จึงได*

แจ*งให*เจ*าหน*าท่ี รวมท้ังชาวบ*านมาชFวยดับเพลิง 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.benarnews.org/thai/news/th-deepsouth-brn-09072021121843.html 

๕.๓ Benarnews.org รายงานเม่ือวันท่ี ๘ กันยายน อ*างแหลFงขFาวระบุวFา เม่ือวันพุธท่ี ๘ กันายนยน  ศาล

จังหวัดปuตตานี ได*อFานคำพิพากษาศาลฎีกาส่ังจำคุกนายลุกมาน เขร็มแอ ในข*อหากFอการร*าย-ซFองโจร และ

อ่ืน ๆ เปwนเวลา 34 ปj ซ่ึงนายลุกมานถูกดำเนินคดีหลังจากท่ีเจ*าหน*าท่ีฝ¤ายความม่ันคงในจังหวัดปuตตานี ได*

ยึดแหลFงซFองสุมกองกำลังกลุFมกFอความไมFสงบในท่ีพ้ืนท่ีบ*านตันหยงเปาว] เม่ือเกือบห*าปjกFอน 

เจ*าหน*าท่ีในจังหวัดปuตตานีท่ีติดตามการดำเนินคดีน้ี กลFาววFา ศาลจังหวัดปuตตานี ได*อFานคำพิพากษาศาล

ฎีกา คดีหมายเลขดำท่ี อ.4478/61 และคดีแดงท่ี 765/62 ซ่ึงมีนายลุกมาน เขร็มแอ เปwนจำเลย โดยศาล

ฎีกาได*พิพากษายืนตามศาลอุทธรณ]ภาค 9 ในความผิดฐานกFอการร*าย ซFองโจร, รFวมกันมีเคร่ืองกระสุนป�น 

และวัตถุระเบิดท่ีนายทะเบียนไมFอาจออกใบอนุญาตให*ได*ไว*ในครอบครอง และรFวมกันมียุทธภัณฑ]ไว*ใน

ครอบครองโดยไมFได*รับอนุญาต ให*จำคุกเปwนเวลา 34 ปj 

นายลุกมาน ถูกจับกุมในวันท่ี 26 กรกฎาคม 2561 กวFาสองปjหลังจากท่ีเจ*าหน*าท่ีฝ¤ายความม่ันคงได*เข*า

ตรวจยึดฐานปฏิบัติการผู*กFอการร*าย ในป¤าโกงกางบ*านตันหยงเปาว] ม.4 ต.ทFากำชำ อ.หนองจิก จ.ปuตตานี 

เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ] 2559  โดยวันน้ัน เจ*าหน*าท่ีจับกุมสมาชิกกลุFมกFอความไมFสงบระดับปฏิบัติการ
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ได* 1 คน คือ นายซาบาหรี เจะอาลี อายุ 30 ปj (ในขณะน้ัน) พร*อมป�นลูกซองพับฐาน และกระสุน 20 นัด 

ซ่ึงเจ*าตัวให*การสารภาพวFา ตนเปwนผู*รับผิดชอบตัดต*นไม*ขวางถนน ในการกFอความไมFสงบแตFละคร้ัง และ

เคยรFวมลงมือปฎิบัติการมาแล*วหลายคร้ัง 

เจ*าหน*าท่ีพบเรือนพัก 4 หลัง และวัตถุประกอบระเบิด เชFน ถังแก�ส ดินระเบิด อุปกรณ]จุดระเบิด น้ำมัน

เบนซิน สFวนประกอบอ่ืน ๆ อีกหลายชนิด รวมท้ังอาวุธป�นลูกซอง เคร่ืองกระสุน ซ่ึงคาดวFาจะเอาไว*ใช*กFอ

ความไมFสงบ 

เจ*าหน*าท่ีระบุวFา ในขณะถูกควบคุมตัวท่ีศูนย]พิทักษ]สันติ นายซาบาหรีได*ให*การซัดทอดถึงนายลุกมานวFา มี

สFวนรFวมในการกFอเหตุรุนแรง ทำให*นายลุกมานถูกจับกุม และถูกดำเนินคดีดังกลFาว 

ในการพิจารณาคดีน้ัน จำเลยได*อุทธรณ]ตFอศาลฎีกาวFา ตนเองไมFได*กระทำผิด ซ่ึงการพบสารพันธุกรรมของ

ตนในเรือนพักหลังท่ีส่ีน้ัน เปwนเพราะเรือนพักน้ันเปwนท่ีท่ีชาวบ*านซ่ึงไปทำการประมงใช*รFวมกัน และตนได*ไป

ดักปูในพ้ืนท่ีน้ันด*วย 

อยFางไรก็ตาม ศาลเห็นวFาคำอุทธรณ]ไมFมีน้ำหนักหักล*างพยานหลักฐานโจทก] เพราะเพิงพักท้ังส่ีหลังมี

ลักษณะคล*ายกัน ไมFปรากฏวFาเพิงพักหลังท่ี 4 มีอุปกรณ]จับปลาหรือสัตว]น้ำ สFอแสดงวFาเพิงพักท้ังส่ีหลังมี

ความสัมพันธ]เก่ียวข*องกัน อีกท้ังเพิงพักหลังท่ี 4 ปลูกอยูFในป¤าโกงกางซ่ึงอยูFกลางน้ำ มีต*นไม*ในป¤าอำพราง 

ต*องใช*เรือเปwนยานพาหนะในการสัญจรไปมา 

“เม่ือพิจารณาประกอบสถานท่ีต้ัง และวัตถุพยานของกลางแล*วเช่ือวFา เปwนแหลFงหลบซFอน พักพิง สะสม

กำลังพลและอาวุธของขบวนการกู*ชาติรัฐปuตตานี ท้ังผลการซักถามจำเลยยังสอดคล*องกับคำให*การในช้ัน

สอบสวนท่ียอมรับวFาเข*ารFวมขบวนการ” คำพิพากษาศาลฎีกา ระบุ    

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.benarnews.org/thai/news/th-insurgent-jail-09082021121112.html 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


