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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๕-๑๑ ก.ย. ๖๓ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๑๑๕ ข0าว จากท่ีมี ๘๖ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๒๙ ส.ค. ๖๓ - ๔ ก.ย. ๖๓) ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขPองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๑๕ ข0าว จากท่ีมี ๑๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๒๙ ส.ค. ๖๓ - ๔ 

ก.ย. ๖๓) 

 ประเด็นข5าวเชิงลบ ได*แก5 

๑) การเมือง: ๑) ปWดโธ0!'วันนอร.'ท้ิงบอม'บ๊ิกตู0'แกP ศก.เหลว ยก 'ป̂าเปรม-จ๋ิว' สง0างาม 'ลาออก', ๒) นักวิชาการส0องปรากฏการณ. สารพันปWญหาทัวร.ลงรัฐบาล และ 

๓) คำถาม การเมือง ต0อ ๑๙ กันยา ทวงอำนาจ คืนราษฎร อย0างไร 

          ๒) กีฬา: บอลใตPหักเหล่ียมโหด แฉกลลวงถอนทีม-เซ็นบีบสมาคม   

          ๓) การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยNสิน: ๑) สถานการณ. 'ไฟใตP' ท่ีเปล่ียนไป เม่ือองค.กรต0างชาติเขPาแทรกแซง, ๒) ทหารอPางปkนล่ัน ๓ นัดใส0รถนักเรียน ชาวบPานวิจารณ. 

แซด..ไม0เช่ือ!! และ ๓) ๓๑ สิงหาฯ สถาปนาเบอร.ซาตู กับการก0อเหตุเชิงสัญลักษณ. 

          ๔) การยกระดับคุณภาพชีวิต: ภาพวงจรปnดเผยเหตุกลุ0มวัยรุ0นก0อเหตุทะเลาะวิวาทหนPารPานอาหารตามส่ัง ก0อนตามเขPาตะลุมบอลกันในรPาน 

 ประเด็นข5าวเชิงบวก ได*แก5 

          ๑) การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยNสิน: ๑) ปWตตานีเดินหนPาเสริมสรPางสันติสุข, ๒) 'หมวดท็อป' ฮีโร0ชายแดนใตP กับชีวิตล0าสุดในวันน้ี หลังเสียกะโหลก แต0ไม0เคยทPอ 

ก0อนฝากคำพูดดPวยหัวใจท่ีแข็งแกร0ง, ๓) หมายจับเพียบ! กอ.รมน.ภาค 4 ส0วนหนPาแจงเหตุปะทะเทพา วิสามัญคนรPายดับ 2 ศพ, ๔) ' คุมตัวผูPตPองสงสัยใหPการสนับสนุน 7 

ศพ ท่ีจนท.วิสามัญจากการปะทะท่ียะรัง, และ ๕) โควิดยังหลอน! ทหารไทยคุมเขPมตลอดแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย           

          ๒) เศรษฐกิจฯ: ๑) วาง'ชาร.เตอร.ไฟลต.'เจิมสนามบินเบตงเปnดไดPในปvน้ีแน0!!, ๒) สกัดเรือประมงลอบหาปลาฝWwงไทย จับ ๑๑ ลูกเรือเวียดนามคัดกรองโควิด-๑๙, ๓) 

'สกายวอล.กฯ อัยเยอร.เวง'แลนด.มาร.กใหม0เบตง คืบหนPากว0า ๙๐% คาดสรPางเสร็จปลาย ก.ย.น้ี, ๔) ฮือฮา! ประมงนราฯ อวดภาพปลาทูน0าตัวโต 

ระบุอ0าวไทยตอนล0างยังสมบูรณ. และ ๕) 'พัฒนาชุมชนนราธิวาส' ขับเคล่ือนโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ. OTOP ผPาไทยและผPาพ้ืนเมือง 

หนุนเสริมทุกภาคส0วนใหPใชPเป�นวิถีชีวิต  

          ๓) ยาเสพติด: ตร.นราธิวาสจับยาเสพติดล็อตใหญ0มูลค0าเกือบ ๕๐ ลPาน 
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          จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหPระดับการรับรูPเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๒.๒๘ 

ในสัปดาห.ท่ีแลPว (๒๙ ส.ค. ๖๓-๔ ก.ย. ๖๓) เป�น ๒.๕๕ ในสัปดาห.น้ี  

 ในส5วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต5างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๕ – ๑๑ ก.ย. ๖๓ ดังน้ี 

       สำนักข0าว Bernama รายงาน การหารือระหว0างนายนิยม ศศิธร เอกอัครราชทูตไทยประจำมาเลเซียกับนายมูห.ยิดดิน ยัสซีน นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในโอกาสเขPา

พบเพ่ืออำลาการดำรงตำแหน0งเอกอัครราชทูตไทยประจำมาเลเซีย ซ่ึงในโอกาสน้ีนายกรัฐมาเลเซียยืนยันว0าจะเดินหนPาโครงการสรPางสะพานเช่ือม อ.ตากใบ กับ เปงกาลันกุ

โบร. และอีกจุดท่ี อ.สุไหงโกลก กับ รันเตาปWนยัง ในรัฐกลันตัน 

       Benarnews.org รายงานข0าวอาสาสมัครทหารพรานเครียดใชPอาวุธปkนยาวกราดยิงในฐานปฏิบัติการเป�นเหตุใหPกระสุนพลาดไปถูกรถรับส0งนักเรียนท่ีแล0นผ0านหนPา

ฐานปฏิบัติการ ซ่ึงแม0ทัพภาคท่ี ๔ ไดPมีคำส่ังใหPออกจากราชการทันทีหลังก0อเหตุ 
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๒. ผลการวิเคราะหNสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธN ประจำวันท่ี ๕–๑๑ ก.ย. ๖๓ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข5าวเชิงบวก และประเด็นข5าวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๕ - ๑๑ ก.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก (เสPนทึบสีเขียว) ๑๑๕ ข0าว จากท่ีมี ๘๖ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๒๙ ส.ค. ๖๓ - ๔ ก.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนPมความถ่ี 

(เสPนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนPมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขPองกับ จชต. (เสPนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๑๕ ข0าว จากท่ีมี ๑๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๒๙ ส.ค. ๖๓ - ๔ 

ก.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนPมความถ่ี (เสPนปะสีแดง) มีแนวโนPมฯ ค0อนขPางคงท่ี 
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๒.๒ ค5าสัดส5วนระหว5างข5าวเชิงบวก และข5าวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

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

2020-08-29 12 0 12 

2020-08-30 9 3 3 

2020-08-31 16 6 2.67 

2020-09-01 9 2 4.5 

2020-09-02 14 2 7 

2020-09-03 16 4 4 

2020-09-04 10 1 10 

 12.29 2.71 4.54 

2020-09-05 17 5 3.4 

2020-09-06 17 1 17 

2020-09-07 26 1 26 

2020-09-08 20 1 20 

2020-09-09 11 1 11 

2020-09-10 17 1 17 

2020-09-11 7 5 1.4 

 16.43 2.14 7.68 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ5งเล็ง ในช5วงวันท่ี ๕ – ๑๑ ก.ย. ๖๓ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๙ ส.ค. - ๑๑ ก.ย. ๖๓ ไม0มีท้ังข0าวเชิงบวก และ ข0าวเชิงลบ ในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข สำหรับในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ ต่ำค0อนขPางคงท่ี  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๕ - ๑๑ ก.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวในประเด็นเหตุรPายรายวัน จากท่ีมี ๕ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลPว (๒๙ ส.ค. ๖๓ - ๔ ก.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ 

ลดลง  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๕ - ๑๑ ก.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๙ ข0าว จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๒๙ ส.ค. ๖๓ - ๔ ก.ย. ๖๓) 

ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๔ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๗ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลPว (๒๙ ส.ค. ๖๓ - ๔ ก.ย. ๖๓) 

ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ ต่ำค0อนขPางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดPแก0 เตรียมเลือกต้ัง! 'วันนอร.'ประกาศลาออก ส.ส.เปnดทาง'ทวี สอดส0อง'น่ังบัญชีรายช่ือ 

ภาพข0าวเชิงลบ ไดPแก0 ๑) ปWดโธ0!'วันนอร.'ท้ิงบอม'บ๊ิกตู0'แกPศก.เหลว ยก'ป̂าเปรม-จ๋ิว'สง0างาม'ลาออก', ๒) นักวิชาการส0องปรากฏการณ. สารพันปWญหาทัวร.ลงรัฐบาล และ ๓) 

คำถาม การเมือง ต0อ 19 กันยา ทวงอำนาจ คืนราษฎร อย0างไร 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยNสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๕ - ๑๑ ก.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๒๗ ข0าว จากท่ีมี ๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๒๙ ส.ค. ๖๓ - ๔ ก.ย. ๖๓) 

ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ  เพ่ิมข้ึน  ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๘ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๒๙ ส.ค. ๖๓ - ๔ ก.ย. ๖๓) 

ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ เพ่ิมข้ึน ภาพข0าวเชิงบวก ไดPแก0 ๑) สพป.ยะลาเขต 1 ติวเขPมใชP ว.ส่ือสาร, ๒) ปWตตานีเดินหนPาเสริมสรPางสันติสุข, ๓) 'หมวดท็อป' 

ฮีโร0ชายแดนใตP กับชีวิตล0าสุดในวันน้ี หลังเสียกะโหลก แต0ไม0เคยทPอ ก0อนฝากคำพูดดPวยหัวใจท่ีแข็งแกร0ง, ๔) หมายจับเพียบ! กอ.รมน.ภาค 4 ส0วนหนPาแจงเหตุปะทะเทพา 

วิสามัญคนรPายดับ 2 ศพ, ๕) ' คุมตัวผูPตPองสงสัยใหPการสนับสนุน 7 ศพ ท่ีจนท.วิสามัญจากการปะทะท่ียะรัง, ๖) ค0ายกัลยาณิวัฒนา 'เปnดบPานทหาร' 

ตPอนรับญาติทหารใหม0พรPอมครอบครัว, ๗) ฉก.ทพ.48 ร0วมกิจกรรม ชคต.สัมพันธ. เช่ือมความสัมพันธ.ภายในชุมชน และ ๘) โควิดยังหลอน! 

ทหารไทยคุมเขPมตลอดแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ภาพข0าวเชิงลบ ไดPแก0 ๑) สถานการณ. 'ไฟใตP' ท่ีเปล่ียนไป เม่ือองค.กรต0างชาติเขPาแทรกแซง, ๒) ทหารอPางปkนล่ัน 3 

นัดใส0รถนักเรียน ชาวบPานวิจารณ.แซด..ไม0เช่ือ!!, ๓) ส่ังปลด 'อส.ทพ.' ยิงรถบัสนักเรียน เจPาตัวอPางเครียดปWญหาครอบครัวจนคลุPมคล่ัง และ ๔) 31 สิงหาฯ 

สถาปนาเบอร.ซาตู กับการก0อเหตุเชิงสัญลักษณ. 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๕ - ๑๑ ก.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๘ ข0าว จากท่ีมี ๒๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๒๙ ส.ค. ๖๓ - ๔ ก.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนPมความถ่ี 

มีแนวโนPมฯ ค0อนขPางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม0มีข0าวเชิงบวกในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๒๙ ส.ค. ๖๓ - ๔ ก.ย. ๖๓) 

ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ ต่ำค0อนขPางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดPแก0 ๑) 'พาณิชย.' ยุค 'จุรินทร.' สุดปWง! ปvทองเกษตรกร-สินคPาเกษตรราคาพุ0ง, ๒) ทางหลวง 

ลุยยางพารา สรPางถนน แบริเออร. ดันราคายางพุ0งสูง, ๓) วาง'ชาร.เตอร.ไฟลต.'เจิมสนามบินเบตงเปnดไดPในปvน้ีแน0!!, ๔) สกัดเรือประมงลอบหาปลาฝWwงไทย 

จับ11ลูกเรือเวียดนามคัดกรองโควิด-19, ๕) 'สกายวอล.กฯ อัยเยอร.เวง'แลนด.มาร.กใหม0เบตง คืบหนPากว0า 90% คาดสรPางเสร็จปลาย ก.ย.น้ี, ๖) ฮือฮา! ประมงนราฯ 

อวดภาพปลาทูน0าตัวโต ระบุอ0าวไทยตอนล0างยังสมบูรณ., ๗) ปvทอง ชาวนา ชาวไร0 ชาวสวน สินคPาเกษตรปv63 ปรับตัวข้ึนยกแผง และ ๘) 'พัฒนาชุมชนนราธิวาส' 

ขับเคล่ือนโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ. OTOP ผPาไทยและผPาพ้ืนเมือง หนุนเสริมทุกภาคส0วนใหPใชPเป�นวิถีชีวิต  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๕ - ๑๑ ก.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๙ ข0าว จากท่ีมี ๖ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๒๙ ส.ค. ๖๓ - ๔ ก.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนPมความถ่ี 

มีแนวโนPมฯ ลดลง ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม0มีข0าวเชิงลบ ในช0วง ๒๙ ส.ค. ๖๓ - ๑๑ ก.ย. ๖๓ ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ ต่ำค0อนขPางคงท่ี 

ภาพข0าวเชิงบวก ไดPแก0 ๑) จับยาเสพติด, ๒) ตร.สุไหงโก-ลกจับไอซ. 20 โล, ๓) ตร.หาดใหญ0 วางแผนล0อซ้ือไอซ.ท0ามกลางสายฝน ว่ิงตะกรุบกันในทุ0งนารPาง และ ๔) 

ตร.นราธิวาสจับยาเสพติดล็อตใหญ0มูลค0าเกือบ 50 ลPาน  
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

              ในช0วงวันท่ี ๕ – ๑๑ ก.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

              ในช0วงวันท่ี ๕ – ๑๑ ก.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปtญหา จชต. 

              ในช0วงวันท่ี ๕ – ๑๑ ก.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกPไขปWญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช0วงวันท่ี ๕ – ๑๑ ก.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชPกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* 
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ประเด็นข5าวเชิงลบ 

๑. การเมือง ๑) ปWดโธ0!'วันนอร.'ท้ิงบอม'บ๊ิกตู0'แกPศก.เหลว ยก'ป̂าเปรม-จ๋ิว'สง0างาม'ลาออก', ๒) นักวิชาการส0องปรากฏการณ. สารพันปWญหาทัวร.ลงรัฐบาล, ๓) คำถาม 

การเมือง ต0อ 19 กันยา ทวงอำนาจ คืนราษฎร อย0างไร  และ  ๔) คำถาม การเมือง ต0อ 19 กันยา ทวงอำนาจ คืนราษฎร อย0างไร  

๒. กีฬา ๑) บอลใตPหักเหล่ียมโหด แฉกลลวงถอนทีม-เซ็นบีบสมาคม  และ  ๒) มุPยล่ันสูPไม0มีถอย มิรันดาซบทีมดัง  

๓. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยNสิน ๑) สถานการณ. 'ไฟใตP' ท่ีเปล่ียนไป เม่ือองค.กรต0างชาติเขPาแทรกแซง, ๒) ทหารอPางปkนล่ัน3นัดใส0รถนักเรียน 

ชาวบPานวิจารณ.แซด..ไม0เช่ือ!!, ๓) ส่ังปลด'อส.ทพ.'ยิงรถบัสนักเรียน เจPาตัวอPางเครียดปWญหาครอบครัวจนคลุPมคล่ัง, ๔) รวบแลPว! มือยิงรถบัสรับส0งนักเรียนแลPว 

พบเป�นอาสาสมัครทหารพราน, ๕) รวบ'ทพ.4216'ยิงใส0รถบัสนร. เคPนสอบ'ต้ังใจหรือปkนล่ัน', ๖) 31 สิงหาฯ สถาปนาเบอร.ซาตู กับการก0อเหตุเชิงสัญลักษณ.  และ  ๗) 

รายงานพิเศษ: สถานการณ.'ไฟใตP'ท่ีเปล่ียนไป เม่ือองค.กรต0างชาติเขPาแทรกแซง  

๔. การยกระดับคุณภาพชีวิต ภาพวงจรปnดเผยเหตุกลุ0มวัยรุ0นก0อเหตุทะเลาะวิวาทหนPารPานอาหารตามส่ัง ก0อนตามเขPาตะลุมบอลกันในรPาน  

ประเด็นเชิงบวก 

๑. การศึกษา ๑) ใตPร0มเงาสพฐ.: โชคดี ศรัทธากาล, ๒) ใตPร0มเงาสพฐ.: วิจัย ไกรสิทธ์ิ๓) ภาพข0าว: ศึกษาดูงาน, ๔) ศึกษาดูงาน, ๕) ขวัญกำลังใจ! 

กศน.ภาคใตPมอบเข็มเชิดชูเกียรติ แก0ขPาราชการครู295คน  และ  ๖) ฝvมือ!!ทำจริง วิเคราะห.จริง รร.วัดเขากลาย ดังถึงปWตตานี ส0งคณะมาดูงาน ทำไม!! ผลทดสอบ 
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สูงกว0าทุกรายวิชา,  

๒. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) ภาพข0าว: หยุดยาว๒) 2.5ลPานคน ฉลองหยุดยาว, ๓) สุวรรณภูมิในอาเซียน: ธงชาติ 24 มิถุนายน 2475 และส่ิงของเคร่ืองใชP 

'ถูกบังคับสูญหาย' จากหPองแสดงพิพิธภัณฑ., ๔) คอลัมน. สุวรรณภูมิในอาเซียน: ธงชาติ 24 มิถุนายน 2475 และส่ิงของเคร่ืองใชP 'ถูกบังคับสูญหาย' 

จากหPองแสดงพิพิธภัณฑ., ๕) เผย26วัดขาดเจPาภาพกฐินพระราชทาน, ๖) เผย26วัดขาดเจPาภาพกฐินพระราชทาน  และ  ๗) ดูกัน วันหยุดซ้ือขายหุPนปv2564,  

๓. กีฬา ๑) ควPาแชมป�, ๒) ทPองถ่ินพูด: วีรวัฒน. ทองจินดา ครูร.ร.บPานคอลอมุดอ 'เด็กๆอยากเป�นนักฟุตบอลอาชีพ'  และ  ๓) บ๊ิกสุวัจน. 

เซ็นต.คาเบรียลคอนเนคช่ันยังอุPมสวาทแคท,  

๔. การเมือง ๑) 'วันนอร.'ออกส.ส.ดัน'ทวี'น่ังแทน, ๒) 'วันนอร.'ออกส.ส.ดัน'ทวี'น่ังแทน, ๓) ฅนปนข0าว: ว0าท่ี ส.ส.ป�ายแดง, ๔) 'วันนอร.' ประกาศท้ิงเกPาอ้ี ส.ส. ดัน 'ทวี' 

เสียบแทน, ๕) ภาพข0าว: ส0งไมPต0อ, ๖) วันนอร.ลาโรง วาดะห.อวสานพรรคน้ีช่ือ 'ทวี', ๗) เตรียมเลือกต้ัง! 'วันนอร.'ประกาศลาออก ส.ส.เปnดทาง'ทวี สอดส0อง'น่ังบัญชีรายช่ือ, 

๘) 'วันนอร.'ประกาศลาออกส.ส. ขยับ'ทวี'ทำหนPาท่ีในสภาฯ  และ  ๙) 'วันนอร.'ลาออกส.ส.เคล่ือนไหวนอกสภาเดินหนPาแกPรธน.60,  

๕. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ศอ.บต.ออกบัตรรับรองสถานะ'กลุ0มโอรังอัสลี', ๒) NEXT GEN: ระบบติดตามแบบเรียลไทม. ช0วยประเมินผูPป�วยก0อนถึงโรงพยาบาล, ๓) 

Chiiwii ปรึกษาหมอท่ีใช0-ไดPทุกท่ี, ๔) ดึงแรงงานนอกระบบออมเงิน, ๕) ภาพข0าว: คอลัมน. ทางคนทางข0าว: มอบพันธุ.ผักพระราชทาน, ๖) 

ผนึกกำลังขับเคล่ือนพรPอมยกระดับตำบลสุขภาวะ สรPางพ้ืนท่ีตPนแบบ Digital Life Society, ๗) ทีมแพทย.จิตอาสาผ0าขPอเข0าเส่ือมฟรี, ๘) 

ทีมแพทย.จิตอาสาผ0าขPอเข0าเส่ือมฟรี, ๙) ดูงาน, ๑๐) 'โควิด'ทำ'ดPามขวาน'ซบเซา 'พอเพียง-ปรับตัว'ประคองชีพ, ๑๑) กฟผ.จับมือพันธมิตรหนุนปลูกสมุนไพรอินทรีย. 

ในสามจังหวัดชายแดนใตP, ๑๒) 'ผูPว0าฯนราธิวาส'ติดตามผลดำเนินงานโครงการแกPไขปWญหาภาวะทุพโภชนาการ, ๑๓) รายงานพิเศษ : 

เม่ือ'โอรังอัสรี'ชนเผ0าด้ังเดิมในพ้ืนท่ีไดPรับสิทธิเขPาถึงสวัสดิการรัฐ ตามนโยบาย เราไม0ท้ิงใครไวPขPางหลัง ของ ศอ.บต., ๑๔) แวดวงนักปกครอง : 5 กันยายน 2563, ๑๕) 

มท.2 เร0งสำรวจออกโฉนดท่ีดิน, ๑๖) องคมนตรี เปnดงาน'ชมศูนย.ศึกษา พัฒนาความรูP ดูนิทรรศการ' ศูนย.ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ นราธิวาส, 

๑๗) องคมนตรี ลงพ้ืนท่ีติดตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ จ.พัทลุง, ๑๘) กฟผ. จับมือ มูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ. และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 

ส0งเสริมการปลูกสมุนไพรอินทรีย. ในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนใตPและพ้ืนท่ีใกลPเคียง, ๑๙) ผูPว0าฯนราธิวาส 

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการแกPไขปWญหาภาวะทุพโภชนาการ, ๒๐) กPาวสู0นวัตกรรมการรังวัดของกรมท่ีดิน ดPวยระบบดาวเทียมแบบจลน., ๒๑) ฟWงเสียงกันและกัน 

'ครู-พ0อแม0-เด็ก' ทันการเรียนรูP ชีวิตวิถีใหม0, ๒๒) 'พัฒนาการนราธิวาส' ทำงานเชิงรุกแปลงไปสู0การปฎิบัติใหPเป�นรูปธรรม เพ่ือใหPประชาชนอยู0ดี มีสุข  และ  ๒๓) 
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โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีภาคใตP มอบเตาถ0านถังน้ำมัน 200 ลิตร,  

๖. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยNสิน ๑) จับตายคาหาด แกนนำโจรใตP, ๒) สพป.ยะลาเขต1ติวเขPมใชPว.ส่ือสาร, ๓) เทพาเดือดยิงปะทะโจรใตPดับ2, ๔) 

เทพาเดือดยิงปะทะโจรใตPดับ2, ๕) ใตPระอุยิงปะทะเดือดจับตาย2, ๖) ปWตตานีเดินหนPาเสริมสรPางสันติสุข, ๗) 'หมวดท็อป' ฮีโร0ชายแดนใตP กับชีวิตล0าสุดในวันน้ี 

หลังเสียกะโหลก แต0ไม0เคยทPอ ก0อนฝากคำพูดดPวยหัวใจท่ีแข็งแกร0ง, ๘) คุมผูPตPองสงสัย-คดีวิฯ7ศพใตP, ๙) หมายจับเพียบ! กอ.รมน.ภาค4ส0วนหนPาแจงเหตุปะทะเทพา 

วิสามัญคนรPายดับ2ศพ, ๑๐) 'ปลPนรถ-วางบ้ึม-ฆ0า4ศพ' เปnด9หมายจับ'เปาะจิ'ก0อนถูกวิฯ, ๑๑) เปnดไทมไลน.แกนนำโจรใตPถูกเด็ดหัว 

พบหมายจับเคยปลPนรPานทองคร้ังใหญ0สุดในประเทศ, ๑๒) ชาวบPานเผยนาทีปะทะเดือดอ.เทพา 15ชีวิตมาฉลองรับปริญญารีบว่ิงหนีตาย, ๑๓) 

เจออีกศพโจรใตPหนีตายในทะเล คาด'เปาะจิ'ระดับแกนนำ, ๑๔) คุมตัวผูPตPองสงสัยใหPการสนับสนุน 7 ศพ ท่ีจนท.วิสามัญจากการปะทะท่ียะรัง, ๑๕) ค0ายกัลยาณิวัฒนา 

'เปnดบPานทหาร' ตPอนรับญาติทหารใหม0พรPอมครอบครัว, ๑๖) จนท.ยิงปะทะกลุ0มก0อการรPายชายแดน'สงขลา' ดับ1เร0งล0าอีก4หว่ันก0อเหตุรุนแรง, ๑๗) 

ปะทะเดือดโจรใตP3จุดสงขลา วิสามัญดับ1ประวัติโชกโชน, ๑๘) ฉก.ทพ.48 ร0วมกิจกรรม ชคต.สัมพันธ. เช่ือมความสัมพันธ.ภายในชุมชน, ๑๙) 

แฉนาทีระทึกจนท.ปะทะโจรใตP 15 ชีวิตมาเท่ียวว่ิงหนีตายอลหม0าน, ๒๐) จนท.เร0งพิสูจน.ศพคาดเป�น'เปาะจิ'แกนนำสำคัญก0อคดีโชกโชน, ๒๑) เผยนาทีระทึก! 

ปะทะคนรPาย ครอบครัวชาวบPาน15 ชีวิต ท่ีมาเท่ียวว่ิงหนีตาย, ๒๒) จนท.พบศพแกนนำโจรใตPถูกยิงเสียชีวิตเพ่ิมอีกศพ จากเหตุปะทะเม่ือคืน, ๒๓) ค0ายกัลยาณิวัฒนา 

'เปnดบPานทหาร ตPอนรับญาติ', ๒๔) ยิงปะทะเดือด ผูPก0อการรPายตาย 1, ๒๕) โควิดยังหลอน! ทหารไทยคุมเขPมตลอดแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย  และ  ๒๖) 

ฝ�ายม่ันคงสงขลาไล0ล0า4โจรใตP! หลังปะทะเดือดวิสามัญไปแลPว1ราย,  

๗. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) คอลัมน. เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: จับเรือประมงเวียดนาม, ๒) รุกน0านน้ำ๓) คอลัมน. Let's Go: Calendar, ๔) 'พาณิชย.' ยุค 'จุรินทร.' 

สุดปWง! ปvทองเกษตรกร-สินคPาเกษตรราคาพุ0ง, ๕) พรก.ประมงไม0ขัดรธน., ๖) ทางหลวง ลุยยางพารา สรPางถนน แบริเออร. ดันราคายางพุ0งสูง, ๗) 

วาง'ชาร.เตอร.ไฟลต.'เจิมสนามบินเบตงเปnดไดPในปvน้ีแน0!!, ๘) สกัดเรือประมงลอบหาปลาฝWwงไทย จับ11ลูกเรือเวียดนามคัดกรองโควิด-19, ๙) 'สกายวอล.กฯ 

อัยเยอร.เวง'แลนด.มาร.กใหม0เบตง คืบหนPากว0า 90% คาดสรPางเสร็จปลาย ก.ย.น้ี, ๑๐) อุทยานแห0งชาติธารโบกขรณี พรPอมเปnดจุดชมวิว 360 องศา 1 ตุลาคมน้ี 

บนยอดเขาภายในหมู0เกาะหPอง แลนด.มาร.คแห0งใหม0 จ.กระบ่ี, ๑๑) 20 ไฮไลท.หPามพลาด! สวรรค.ของนักชิม นักชPอป ในงาน GI Fest @ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร. 

สินคPาส่ิงบ0งช้ีทางภูมิศาสตร.จากชุมชนท่ัวประเทศ, ๑๒) เอ็ม บี เค เซ็นเตอร. จับมือ กรมทรัพย.สินทางปWญญา กระทรวงพาณิชย. จัดงาน GI Fest 

คัดสรรสินคPาส่ิงบ0งช้ีทางภูมิศาสตร.จากชุมชนท่ัวประเทศ, ๑๓) ฮือฮา! ประมงนราฯ อวดภาพปลาทูน0าตัวโต ระบุอ0าวไทยตอนล0างยังสมบูรณ., ๑๔) ปvทอง ชาวนา ชาวไร0 
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ชาวสวน สินคPาเกษตรปv63 ปรับตัวข้ึนยกแผง, ๑๕) 'พัฒนาชุมชนนราธิวาส' ขับเคล่ือนโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ. OTOP ผPาไทยและผPาพ้ืนเมือง 

หนุนเสริมทุกภาคส0วนใหPใชPเป�นวิถีชีวิต, ๑๖) ตำรวจน้ำปnดยุทธการจับกุมเรือประมงผิดกฎหมายในทะเลอย0างต0อเน่ือง พรPอมคัดกรองโควิด-19 หว่ันเขPาไทย, ๑๗) อุตุฯ 

เตือน! ท่ัวไทยเจอฝนตก 30-60%  และ  ๑๘) หนุนเอสเอ็มอีใชPดิจิทัล 'ดีป�า' หวังช0วยกระตุPนเศรษฐกิจชุมชน,  

๘. ยาเสพติด ๑) ตร.โก-ลกจับยาบPา6แสนเม็ด-ไอซ.20กก., ๒) จับยาเสพติด, ๓) ตร.สุไหงโก-ลกจับไอซ.20โล, ๔) ภจว.ยะลาแถลงข0าวจับกุมยาบPากว0า 3 

แสนเม็ดมูลค0านับลPานบาท!!, ๕) ตร.นราธิวาสแถลงจับยาบPา6แสนกว0าเม็ด-ไอซ.21กก. มูลค0ากว0า44ลPานบาท, ๖) ตร.หาดใหญ0 วางแผนล0อซ้ือไอซ.ท0ามกลางสายฝน 

ว่ิงตะกรุบกันในทุ0งนารPาง, ๗) ตร.นราธิวาสจับยาเสพติดล็อตใหญ0มูลค0าเกือบ 50 ลPาน, ๘) ตำรวจนราธิวาส แถลงจับกุมผูPตPองหา พรPอมของกลางยาไอซ. 21 กก. 

ยาบPา6แสนกว0าเม็ด  และ  ๙) ตำรวจทลายเครือข0ายยาบPาในพ้ืนท่ียะลา-นราธิวาส,  

๙. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทN ๑) หนังส้ัน Lost & Found แรงบันดาลใจสูPวิกฤติโควิด-19, ๒) ฝ�าย-พร้ิง-พัดชา ชิงมิสแกรนด.ไรซ่ิงสตาร., ๓) 'พร้ิง-ฝ�าย-

พัดชา' จับมือสู0รอบ 'มิสแกรนด. ไรซ่ิงสตาร. 2020', ๔) แฟช่ันโชว. ชาติพันธุ.ลPานนา สุดปWง!! 'มิสแกรนด.เพชรบูรณ.' ควPารางวัล Best Costume Lanna, ๕) 

'มิสแกรนด.เพชรบูรณ.'ควPารางวัล Best Costume Lanna เวที'มิสแกรนด. ไทยแลนด. 2020'รอบลPานนา แฟช่ัน โชว., ๖) 'พร้ิง-ฝ�าย-พัดชา' จับมือชิงมิสแกรนด. ไรซ่ิงสตาร. 

2020  และ  ๗) คึกคักเกินคาด 77 มิสแกรนด.บุกเชียงราย งามปWงต่ืนตาต่ืนใจ,  

๑๐. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) มติครม.อนุมัติแต0งต้ัง 'ผูPว0าฯ-ผูPตรวจราชการ' กระทรวงมหาดไทย, ๒) แต0งต้ัง  และ  ๓) 'ครม.' เห็นชอบ 'มหาดไทย' โยก 26 'ผูPตรวจฯ- 

๑๑. การบังคับใช*กฏหมาย ๑) 'บ๊ิกตู0'ย้ำพ.ร.ก.ฉุกเฉินไม0ไดPมีไวPคุมม็อบ  และ  ๒) 'บ๊ิกตู0' บอกเลอะเทอะใครจะรัฐประหาร ล่ันไม0หPามชุมนุม19กันยาเป�นไปตามสิทธิ,  

๑๒. การเยียวยา ประธานชมรมขPาราชการมุสลิมนราธิวาส เปnดงานอาซูรอสัมพันธ. เพ่ือเด็กกำพรPา ท่ีชุมชนกำปงบารู 3  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต5อสถานการณN จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหPระดับการรับรูPเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๒.๒๘ ในสัปดาห.ท่ีแลPว 

(๒๙ ส.ค. ๖๓ - ๔ ก.ย. ๖๓) เป�น ๒.๕๕ ในสัปดาห.น้ี ในมิติของแนวโนPมการรับรูPเชิงบวก มีแนวโนPมฯ ค0อนขPางคงท่ี 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต5างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๕ – ๑๑ ก.ย. ๖๓ 

       สำนักข0าว Bernama รายงาน การหารือระหว0างนายนิยม ศศิธร เอกอัครราชทูตไทยประจำมาเลเซียกับนายมูห.ยิดดิน ยัสซีน นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในโอกาสเขPา

พบเพ่ืออำลาการดำรงตำแหน0งเอกอัครราชทูตไทยประจำมาเลเซีย ซ่ึงในโอกาสน้ีนายกรัฐมาเลเซียยืนยันว0าจะเดินหนPาโครงการสรPางสะพานเช่ือม อ.ตากใบ กับ เปงกาลันกุ

โบร. และอีกจุดท่ี อ.สุไหงโกลก กับ รันเตาปWนยัง ในรัฐกลันตัน 

       Benarnews.org รายงานข0าวอาสาสมัครทหารพรานเครียดใชPอาวุธปkนยาวกราดยิงในฐานปฏิบัติการเป�นเหตุใหPกระสุนพลาดไปถูกรถรับส0งนักเรียนท่ีแล0นผ0านหนPา

ฐานปฏิบัติการ ซ่ึงแม0ทัพภาคท่ี ๔ ไดPมีคำส่ังใหPออกจากราชการทันทีหลังก0อเหตุ 

 

๕.๑ benarnews.org รายงานเม่ือวันท่ี ๑๑ กันยายน ว5า เจPาหนPาท่ีตำรวจไดPแจPงขPอหาพยายามฆ0าต0อ อส.ทพ. กสานด์ิ หนุดหละ สังกัดกองรPอยทหารพรานท่ี 4216 

หลังจากท่ีใชPอาวุธยาวประจำกายยิงใส0รถบัสรับส0งนักเรียนโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา เหตุเกิดบนถนนทางหลวงสาย 42 ในพ้ืนท่ีอำเภอยะหร่ิง จังหวัดปWตตานี เม่ือค่ำ

วันท่ี ๑๐ กันยายน แต0ไม0มีผูPไดPรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

พล.ต.ต.จิระวัฒน. พยุงธรรม ผบก.ภ.จว.ปWตตานี กล0าวว0า เม่ือทราบเหตุ เจPาหนPาท่ีชุดสืบสวนไดPรวบรวบพยานหลักฐานในท่ีเกิดเหตุ และสอบปากคำนายดุลซอมะ ดิง อายุ 

59 ปv พนักงานขับรถบัส ส0วนเจPาหนPาท่ีชุดอ่ืนสามารถควบคุมตัว อส.ทพ. กสานด์ิ หนุดหละ อายุ 36 ปv ไดPท่ีบริเวณด0านตรวจเกาะหมPอแกง อ.หนองจิก จ.ปWตตานี 

“เจPาหนPาท่ีตำรวจไดPควบคุมตัว อส.ทพ.กสานด์ิ หนุดหละ แลPว พรPอมไดPแจPงขPอกล0าวหาพยายามฆ0า หลังจากน้ีจะมีการสืบสวนหาพยานหลักฐานก0อน คาดว0าจะตPองใชPเวลา

สักระยะตามกรอบกฏหมาย” พล.ต.ต.จิระวัฒน. พยุงธรรม ผบก.ภ.จว.ปWตตานี กล0าวแก0เบนาร.นิวส. ในวันศุกร.น้ี 

ดPานพันเอก เกียรติศักด์ิ ณีวงษ. โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส0วนหนPา กล0าวในวันน้ีว0า เหตุการณ.ดังกล0าวเกิดข้ึนท่ีบริเวณฐานปฏิบัติการกองรPอยทหารพรานท่ี 4216 ติดกับถนน

ทางหลวงสาย 42 ปWตตานี-นราธิวาส ในพ้ืนท่ี ม.5 ต.ตันหยงดาลอ อ.ยะหร่ิง จ.ปWตตานี ซ่ึงทางกองทัพภาคท่ี 4 ไดPปลดผูPกระทำผิดออกจากราชการแลPว 
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พ.อ.เกียรติศักด์ิ กล0าวว0า ภายหลังทราบเหตุ พล.ท.พรศักด์ิ พูลสวัสด์ิ แม0ทัพภาคท่ี 4 ผูPอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 ไดPส่ังการใหPเร0งติดตามผูPก0อเหตุเพ่ือ

ดำเนินการท้ังทางวินัยและอาญาข้ันเด็ดขาด โดยเจPาหนPาท่ีสามารถควบคุมตัว อส.ทพ. กสานด์ิ ไดPท่ีบริเวณด0านตรวจเกาะหมPอแกง อ.หนองจิก จ.ปWตตานี หลังขับรถยนต.

ส0วนตัวหลบหนีออกจากฐานปฏิบัติการ และไดPนำตัวส0งสถานีตำรวจ สภ.ยะหร่ิง เพ่ือดำเนินคดีตามกฎหมายอาญา เบ้ืองตPน ไดPส่ังปลดออกจากราชการแลPว 

"ทราบช่ือ คือ อส.ทพ. กสานด์ิ หนุดหล0ะ สังกัดกองรPอยทหารพรานท่ี 4216 จากการสอบสวนเบ้ืองตPน อส.ทพ. กสานด์ิฯ ไดPใหPการยอมรับสารภาพว0า ไดPก0อเหตุจริง 

เน่ืองจากเกิดความเครียดจากปWญหาภายในครอบครัว จนเกิดอาการคลุPมคล่ัง และไดPยิงปkนในฐานปฏิบัติการทำใหPกระสุนพลาดไปโดนรถบัส ซ่ึงทราบภายหลังว0า เป�นรถ

รับส0งนักเรียน โดยขณะเกิดเหตุไดPส0งนักเรียนเรียบรPอยแลPว" พ.อ.เกียรติศักด์ิกล0าว พรPอมแสดงความเสียใจต0อเหตุการณ.ท่ีเกิดข้ึน 

เจPาหนPาท่ีทหารผูPเห็นเหตุการณ.นายหน่ึง กล0าวว0า อส.ทพ. กสานด์ิ หนุดหละ เป�นอาสาสมัครทหารพราน มา 5 ปvแลPว โดยประจำอยู0ท่ี ฉก.4216 ส0วนมูลเหตุจูงใจท่ีก0อเหตุ 

เพราะปWญหาจากครอบครัว โดนภรรยาบอกเลิกโดยไม0รูPสาเหตุ 

“ในวันท่ีก0อเหตุ ผูPก0อเหตุไดPโทรศัพท.คุยกับภรรยา เขาเกิดอาการคลุPมคล่ัง ขาดสติ ใชPอาวุธปkนยิงออกจากฐาน ไปโดนรถบัส และจะเอาปkนไปดPวย แต0ผูPบังคับบัญชาไม0

อนุญาตและถูกหPามปราม ทำใหP อส.ทพ. กสานด์ิ ย่ิงคุมสติไม0อยู0 รีบขับรถจะกลับไปพัทลุง” เจPาหนPาท่ีรายเดียวกันกล0าว 

สำหรับเหตุการณ.ดังกล0าว เกิดข้ึนเม่ือเวลาประมาณ 18.30 น. เม่ือวานน้ี โดย ร.ต.อ.ธีระ เอียดชะตา รองสารวัตรสอบสวน สภ.ยะหร่ิง จ.ปWตตานี ไดPรับแจPงมีเหตุใชPอาวุธ

ปkนยิงใส0รถบัสรับส0งนักเรียนโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา จึงนำกำลังเจPาหนPาท่ีเขPาตรวจสอบในท่ีเกิดเหตุ เม่ือไปถึงพบรถบัสรับส0งนักเรียนของ บริษัท เพาซานเทรเวล 

จำกัด ป�ายทะเบียน 30-1149 จอดอยู0ท่ีบริเวณดPานหนPาของฐานจุดตรวจ กองรPอยทหารพรานท่ี 4216 กรมทหารพรานท่ี 42 จากการตรวจสอบ พบรอยกระสุนบริเวณ

กระจกดPานบนดPานขPาง 2 นัด และบริเวณกระจกดPานหนPา 1 นัด รวม 3 นัด 

นายดุลซอมะ พนักงานขับรถบัส ไดPกล0าวแก0เบนาร.นิวส.ว0า ตนเองเป�นคนขับรถโรงเรียนมา 12 ปv และไม0คิดว0าเหตุการณ.แบบน้ีจะเกิดข้ึน 
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“เม่ือวานหลังจากไปส0งเด็กนักเรียนเสร็จ กำลังจะกลับบPาน ผมไดPขับผ0านด0านบริเวณ ฐาน 4216 ไดPยินเสียงปkน จึงหันไปทางฐานก็เห็นปkนยิงเล็งมาท่ีผม จึงรีบจอดรถว่ิงหนี 

ระหว0างหนีก็ไดPยินเสียงปkนดังอีก จึงว่ิงไปบPานผูPใหญ0บPาน จากน้ันผูPใหญ0ก็ไปเคลียร. ตอนน้ันทหารท่ียิงก็ขับรถหนีไปแลPว หลังจากน้ันก็ไดPไปแจPงความกับตำรวจ ทราบว0า

เจPาหนPาท่ีไดPแจPงขPอกล0าวหากับทหารท่ียิงแลPว ขPอหาพยายามฆ0า” นายดุลซอมะกล0าว 

สำหรับเหตุการณ.ในลักษณะใกลPเคียงกัน เคยเกิดข้ึน เม่ือวันท่ี 28 ก.ค. 2560 ซ่ึงเจPาหนPาท่ีตำรวจ สภ.มายอ จ.ปWตตานี ไดPรับแจPงเหตุว0า ทหารยิงใส0รถยนต.ของชาวบPาน 

เพราะเขPาใจผิดคิดว0าเป�นคนรPาย ขณะขับผ0านด0านตรวจท่ีบPานกระเสาะ ม.2 ต.กระเส อ.มายอ จ.ปWตตานี ทำใหPมีผูPโดยสารไดPรับบาดเจ็บ 3 ราย 

ท่ีมาขPอมูล ; https://www.benarnews.org/thai/news/TH-military-violence-09112020143124.html 

๕.๒ สำนักข0าว Bernama รายงานเม่ือวันท่ี ๙ กันยายน ว0า ตันสรี มูห.ยิดดิน ยัสซีน นายกรัฐมนตรีไดPตPอนรับนายณรงค. ศศิธร เอกอัครราชฑูตไทยประจำมาเลเซียใน

โอกาสเขPาพบเพ่ืออำลาตำแหน0ง ซ่ึงท้ังสองฝ�ายต0างขอบคุณท่ีรัฐบาลท้ังสองประเทศไดPใหPการช0วยเหลือพลเมืองใหPเดินทางกลับประเทศในระหว0างท่ีเกิดการแพร0ระบาดไวรัส

โควิด-๑๙ ท้ังน้ีรัฐบาลไทยไดPอนวยความสะดวกใหPชาวมาเลเซียประมาณ ๑,๐๐๐ คน เดินทางขPามพรมแดนกลับมาเลเซีย ขณะท่ีรัฐบบาลมาเลเซียไดPอำนวยความสะดวก

ใหPคนไทยกว0า ๑๗,๐๐๐ คนเดินทางกลับไทย รวมท้ังไดPใหPความช0วยเหลือนำคนไทยท่ีติดอยู0ใน ๔ ประเทศจำนวน ๑๑๐  คน เดินทางกลับประเทศไทยอีกดPวย 

นอกจากน้ีนายกรัฐมนตรีและเอกอัครราชฑูตไทยประจำมาเลเซีย ไดPหารือเก่ียวกับการดำเนินการก0อสรPางสะพานเช่ือมไทยและมาเลเซียสองจุดในรัฐกลันตัน จุดแรกท่ีอ.

ตากใบเช่ือมกับเปงกาลันกุโบร. และจุดท่ีสองเช่ือมอ.สุไหงโกลก กับ รันเตาปWนยัง ในรัฐกลันตัน ซ่ึงนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนยืนยันว0าจะเดินหนPาร0วมกับรัฐบาลไทยดำเนินกา

รำกอ0สร0งสะพานท้ังสองแห0ง ท้ังน้ีท้ังสองประเทศไดPจัดต้ังคณะกรรมการร0วมดPานเทคนิคและมีกำหนดประชุมคร้ังแรกเม่ือเดือนมีนาคม ท่ีผ0านมาแต0ก็ไม0สามารถจัดประชุม

ไดPเน่ืองจากการแพร0ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ 

(The issue of bringing back the remaining Malaysians stranded in southern Thailand and the construction of two friendship bridges in 

Kelantan were among the topics discussed when Thai Ambassador to Malaysia Narong Sasitorn paid a farewell visit to Prime Minister Tan Sri 

Muhyiddin Yassin today. 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

21 

Also discussed during the meeting at Muhyiddin’s office in Putrajaya were efforts to strengthen existing bilateral ties by exploring more 

collaborations in various fields for the benefit of both nations. 

“Today I received a farewell visit from Sasitorn, who will end his services later this month,” Muhyiddin said in his Facebook posting today, in 

which he also uploaded five photographs of the visit. 

Regarding the process to bring back the Malaysians, Muhyiddin said he had sought the cooperation of the Thai government to facilitate their 

return since they were just awaiting approval to cross the border. 

“Apart from thanking Sasitorn on his role in facilitating the return of 282 Malaysians stranded in Thailand following the COVID-19 pandemic, I 

also hope the Thai authorities will assist us in bringing back the remaining Malaysians still in southern Thailand,” he said. 

Muhyiddin said Thai authorities had also assisted in the return of more than 1,000 Malaysians from southern Thailand. 

He said Sasitorn also took note of steps taken by Malaysia to help send back about 17,000 Thai nationals who were in the country throughout 

the implementation of the Movement Control Order (MCO). 

“I informed him that the Malaysian government had also helped bring home 110 Thai nationals stranded in four countries via special flights,” 

said Muhyiddin. 

Touching on the commitment between Malaysia and Thailand to build friendship bridges in Tak Bai-Pengkalan Kubor as well as Sungai Golok-

Rantau Panjang connecting Kelantan and Narathiwat, he said both countries agreed to continue discussions regarding their construction. 
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“We also renewed both our countries’ commitment to continue talks regarding the construction of the friendship bridges after the first Joint 

Technical Committee meeting, scheduled for March, had to be postponed due to COVID-19,” he said. 

Muhyiddin said he also stated Malaysia’s commitment to continue to forge good relations with the kingdom in tackling the fallout from the 

pandemic as well as to express gratitude to Sasitorn, who served here for two years as Thailand’s Ambassador. ) 

 ท่ีมาขPอมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1878151 

https://www.nst.com.my/news/nation/2020/09/623261/muhyiddin-receives-farewell-visit-thai-ambassador 

 

 
 

 

 

 
 
 


