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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๓ - ๙ ต.ค. ๖๓ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๙๓ ข0าว จากท่ีมี ๑๒๒ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๖ ก.ย. ๖๓ - ๒ ต.ค. ๖๓) ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขQองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๑๗ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๒๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๖ 

ก.ย. ๖๓ - ๒ ต.ค. ๖๓)  

 ประเด็นข4าวเชิงลบ ได*แก4 

๑) เหตุร*ายรายวัน:  ลอบบ้ึมทหารพราน 

๒) การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยHสิน: ดับคาฐาน! อส.นราธิวาส ยิงกันเอง เสียชีวิต ๑ นาย 

๓) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: นักธุรกิจแฉ!ถูก'ศอ.บต'ลอยแพ 

๔) การยกระดับคุณภาพชีวิต: เครือข0ายร.ร.เอกชนอิสลามสงขลาเรียกรQองร0วมกันปกป]องจะนะ ช้ีเป̂นแหล0งอาหารสมอง-ประมงเกษตรของชาติ  

 ประเด็นข4าวเชิงบวก ได*แก4 

๑) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) ม.อ.ปaตตานี เปbดบQานย0านเมือง, ๒) ปaตตานีเตรียม ส0งเสริมเล้ียง'ปูทะเล'เป̂นสัตว.เศรษฐกิจใหม0ชายแดนใตQ, ๓) ศอ.บต. 

เตรียมยกระดับขนส0งทางราง ลดค0าใชQจ0ายพยุงธุรกิจเอกชนชายแดนใตQ, ๔) สถาบันฮาลาล ม.อ. จับมือ คณะกรรมการอิสลาม ยกระดับความน0าเช่ือถืออาหารฮาลาลไทย 

เปbดตัวนวัตกรรมใหม0 ชุดทดสอบการปนเปfgอนสุกร (PORCINE TEST KIT), ๕) ลองกองผลไมQไทยๆ รสชาติอร0อย, ๖) ผอ.อสป.เปbดแผนพัฒนา ท0าเทียบเรือ 

ประมงชายแดนใตQ เล็งเป̂นแหล0งท0องเท่ียว-จุดเชคอินใหม0ของสงขลา-ปaตตานี และ ๗) ท่ีเท่ียวเบตง จ.ยะลา อย0าพลาดเช็กอิน 'สกายวอล.ก ทะเลหมอกอัยเยอร.เวง' (คลิป)  

๒) ยาเสพติด: จับผงนรกเครือข0ายแวQง 

          จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหQระดับการรับรูQเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๒.๓๓ 

ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๖ ก.ย. ๖๓ - ๒ ต.ค. ๖๓) เป̂น ๒.๕๖ ในสัปดาห.น้ี  

   ในส4วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๓ – ๙ ต.ค. ๖๓ ดังน้ี 

         การป]องกัน และปราบปรามการลักลอบขนส่ิงผิดกฏหมายขQามพรมแดนไทย-มาเลเซีย เป̂นประเด็นสำคัญท่ีส่ือมวลชนมาเลเซีย ใหQความสำคัญรายงานข0าว ท้ังน้ีใน

รอบสัปดาห.น้ี มีรายงานการปฏิบัติการสำรวจจุดลักลอบเขQาเมือง และขนของผิดกฏหมายของกองพันท่ี ๗ หน0วยปฏิบัติการชายแดนมาเลเซีย ท่ีมีช่ือย0อว0า PGA7 พบว0า 
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ตามแนวแม0น้ำโกลก ต้ังแต0เปงกาลันกุโบร. ถึง รันเตาปaนยัง มีจุดลักลอบเพ่ิมข้ึน ๔๐ จุด และมีรายงานว0า PGA7 พบขบวนการลักลอบนำวัวจากประเทศไทยขQามแม0น้ำโก

ลก เขQามามาเลเซีย ดQานรันเตาปaนยัง เจQาหนQาท่ีมาเลเซียยึดวัวของกลาง ขณะท่ีคนรQายหลบหนีไปไดQ 

         ส่ือมาเลเซียรายงานอQางคำใหQสัมภาษณ. พลตรีปราโมทย. พรหมอินทร. เสนาธิการกองทัพภาคท่ี ๔ เปbดเผยว0า มีการตรึงกำลัง และลาดตระเวณเขQมตามแนวชายแดน

ไทย-มาเลเซีย ป]องกันการลักลอบขQามพรมแดนเขQาไทยในช0วงท่ีมีการแพร0ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม0ในประเทศมาเลเซีย 

         Benarnews.org รายงานข0าว ศอ.บต. ใหQเงินช0วยเหลือญาติผูQเสียชีวิตจากเหตุทหารพรานสำคัญผิด ว0า เป̂นผูQก0อเหตุรุนแรง ขณะท่ีชายท้ังสามคนข้ึนไปตัดไมQบน

เทือกเขาตะแวเม่ือเดือนธันวาคม ป� ๒๕๖๒ โดยใหQความช0วยเหลือครอบครัวละ ๑ ลQานบาท 
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๒. ผลการวิเคราะหHสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธH ประจำวันท่ี ๓ – ๙ ต.ค. ๖๓ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข4าวเชิงบวก และประเด็นข4าวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๓ - ๙ ต.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก (เสQนทึบสีเขียว) ๙๓ ข0าว จากท่ีมี ๑๒๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๖ ก.ย. ๖๓ - ๒ ต.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี 

(เสQนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนQมฯ ลดลง ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขQองกับ จชต. (เสQนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๑๗ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๒๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๖ 

ก.ย. ๖๓ - ๒ ต.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี (เสQนปะสีแดง) มีแนวโนQมฯ ค0อนขQางคงท่ี 

 

 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

4 

๒.๒ ค4าสัดส4วนระหว4างข4าวเชิงบวก และข4าวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

วัน/เดือน/ปf จำนวนข4าวเชิงบวก (1) จำนวนข4าวเชิงลบ (2) ค4าสัดส4วน (3)=(1)/(2) 

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 

2020-10-03 16 8 2 

2020-10-04 8 3 2.67 

2020-10-05 9 2 4.5 

2020-10-06 15 1 15 

2020-10-07 18 2 9 

2020-10-08 16 1 16 

2020-10-09 11 0 11 

 13.29 2.57 5.17 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ4งเล็ง ในช4วงวันท่ี ๓ – ๙ ต.ค. ๖๓ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๓ - ๙ ต.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็นพูดคุยเพ่ือสันติสุข ๓ ข0าว จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๖ ก.ย. ๖๓ - ๒ ต.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของ แนวโนQมความถ่ี 

(เสQนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนQมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขQองกับ จชต. ไม0มีข0าวเชิงลบในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๖ ก.ย. ๖๓ - ๒ ต.ค. ๖๓) 

สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี (เสQนปะสีแดง) มีแนวโนQมฯ ลดลง ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 5 ศาสนาเตรียม 'เดิน 4 พันโล' สรQางสันติภาพ เร่ิม 13 ต.ค.น้ี  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๓ - ๙ ต.ค. ๖๓ มีข0าวในประเด็นเหตุรQายรายวัน ๖ ข0าว จากท่ีมี ๑๕ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๖ ก.ย. ๖๓ - ๒ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ 

ค0อนขQางคงท่ี ภาพข0าวในประเด็นเหตุรQายรายวัน ไดQแก0 ลอบบ้ึมทหารพราน  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๖ ก.ย. ๖๓ - ๙ ต.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. มีความถ่ีลดลง ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี 

ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๒ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๑ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๖ ก.ย. ๖๓ - ๒ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี 

ภาพข0าวเชิงลบ ไดQแก0 ๑) อาจารย. ม.ดัง เขQาช่ือ 75 คนจ้ีอัศวินลาออกเปbดทางเลือกต้ัง ผูQว0าฯ กทม.  
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยHสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๓ - ๙ ต.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๔ ข0าว จากท่ีมี ๒๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๖ ก.ย. ๖๓ - ๒ ต.ค. ๖๓) 

ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ  ลดลง  ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๓ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๖ ก.ย. ๖๓ - ๒ ต.ค. ๖๓) 

ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ๑) ทพ.31 ปลุกขวัญกำลังพลลงภาคใตQ, ๒) แม0ทัพภาค 4 พบผูQนำศาสนาพุทธ-

มุสลิมหาความร0วมมือสรQางสันติสุข และ ๓) มทภ.4 ส่ังเขQมตลอดแนวชายแดนสุไหงโก-ลก หลังมีคนลักลอบเขQาไทยอย0างผิดกฎหมายในช0วงโควิด-19 ระบาดรอบ 2 

ภาพข0าวเชิงลบ ไดQแก0 ๑) ดับคาฐาน! อส.นราธิวาส ยิงกันเอง เสียชีวิต1 นาย และ ๒) รายงานพิเศษ: แผนรQายขบวนการบีอาร.เอ็น ท่ีคนไทยพุทธในพ้ืนท่ีตQองรูQ 

  



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

9 

๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๓ - ๙ ต.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๕ ข0าว จากท่ีมี ๒๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๖ ก.ย. ๖๓ - ๒ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี 

มีแนวโนQมฯ ค0อนขQางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข0าวเชิงลบ ๓ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๖ ก.ย. ๖๓ - ๒ ต.ค. ๖๓) 

ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ๑) ภาพข0าว: คอลัมน. แวดวงอุดมศึกษา: ม.อ.ปaตตานี เปbดบQานย0านเมือง, ๒) ปaตตานีเตรียม 

ส0งเสริมเล้ียง'ปูทะเล'เป̂นสัตว.เศรษฐกิจใหม0ชายแดนใตQ, ๓) ศอ.บต.เตรียมยกระดับขนส0งทางราง ลดค0าใชQจ0ายพยุงธุรกิจเอกชนชายแดนใตQ, ๔) สถาบันฮาลาล ม.อ. จับมือ 

คณะกรรมการอิสลาม ยกระดับความน0าเช่ือถืออาหารฮาลาลไทย เปbดตัวนวัตกรรมใหม0 ชุดทดสอบการปนเปfgอนสุกร (PORCINE TEST KIT), ๕) คอลัมน. Live Release: 

'เดอะ แพลทินัม แฟช่ัน มอลล.' ชวนอุดหนุนลองกอง ของดี จ.ยะลา, ๖) ลองกองผลไมQไทยๆ รสชาติอร0อย, ๗) ผอ.อสป.เปbดแผนพัฒนาท0าเทียบเรือประมงชายแดนใตQ 

เล็งเป̂นแหล0งท0องเท่ียว-จุดเชคอินใหม0ของสงขลา-ปaตตานี และ ๘) ท่ีเท่ียวเบตง จ.ยะลา อย0าพลาดเช็กอิน 'สกายวอล.ก ทะเลหมอกอัยเยอร.เวง' (คลิป) ภาพข0าวเชิงลบ ไดQแก0 

๑) นักธุรกิจแฉ!ถูก 'ศอ.บต' ลอยแพ, ๒) การยางแห0งประเทศไทย (กยท.) อัปเดตสถานการณ.โรคใบร0วงชนิดใหม0ยางพารา ยังคงเกาะติดเดินหนQา 

เร0งแกQปaญหาโรคใบร0วงชนิดใหม0 และ ๓) 'หมอสุภัทร' เปรยม็อบจะนะ อาจตQองไปปaกหมุดท่ี กทม. 
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๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๓ - ๙ ต.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๓ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๑๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๖ ก.ย. ๖๓ - ๒ ต.ค. ๖๓) 

ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ลดลง ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม0มีข0าวเชิงลบ ในช0วง ๒๖ ก.ย. ๖๓ - ๙ ต.ค. ๖๓  ในมิติของแนวโนQมความถ่ี 

มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ๑) จับผงนรกเครือข0ายแวQง และ ๒) 'นอภ.เบตง'ส่ังปbดหQองตรวจไม0แจQงล0วงหนQา เจอ'ผูQช0วยผญบ.'ฉ่ีม0วง  
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช0วงวันท่ี ๓ – ๙ ต.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช0วงวันท่ี ๓ – ๙ ต.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

             ในช0วงวันท่ี ๓ – ๙ ต.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกQไขปaญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช0วงวันท่ี ๓ – ๙ ต.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชQกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* 
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ประเด็นข4าวเชิงลบ 

๑. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) ฉุนขับรถปาดหนQาชักปfนยิงใส0  และ  ๒) ฉุนขับรถปาดหนQาชักปfนยิงใส0  

๒. เหตุร*ายรายวัน ๑) คอลัมน. ข0าวสดท่ัวไทย: นราฯ-บ้ึมรถนย., ๒) ภาพข0าว: หลุมบ้ึม, ๓) ลอบบ้ึมทหารพราน, ๔) ลอบบ้ึมป�วนใตQช0วงสับเปล่ียนกำลังพล, ๕) 

ลอบบ้ึมทหารพราน  และ  ๖) โจรใตQวางระเบิดลอบสังหารทหาร  

๓. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยHสิน ๑) ดับคาฐาน! อส.นราธิวาส ยิงกันเอง เสียชีวิต1 นาย, ๒) อส.นราธิวาสเดือด! ยิงกันเอง เสียชีวิตคาฐาน 1 นาย  และ  

๓) รายงานพิเศษ: แผนรQายขบวนการบีอาร.เอ็น ท่ีคนไทยพุทธในพ้ืนท่ีตQองรูQ  

๔. การเมือง ๑) อาจารย.ม.ดังเขQาช่ือ75คนจ้ีอัศวินลาออกเปbดทางเลือกต้ังผูQว0าฯกทม.  และ  ๒) นักวิชาการเขQาช่ือ จ้ี'อัศวิน' ลาออกผูQว0าฯ กทม.  

๕. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) นักธุรกิจแฉ!ถูก'ศอ.บต'ลอยแพ, ๒) การยางแห0งประเทศไทย (กยท.) อัปเดตสถานการณ.โรคใบร0วงชนิดใหม0ยางพารา 

ยังคงเกาะติดเดินหนQา เร0งแกQปaญหาโรคใบร0วงชนิดใหม0  และ  ๓) 'หมอสุภัทร' เปรยม็อบจะนะ อาจตQองไปปaกหมุดท่ีกทม.  

๖. การยกระดับคุณภาพชีวิต เครือข0ายร.ร.เอกชนอิสลามสงขลาเรียกรQองร0วมกันปกป]องจะนะ ช้ีเป̂นแหล0งอาหารสมอง-ประมงเกษตรของชาติ  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. การศึกษา ๑) ภาพข0าว: คอลัมน. ใตร0มเงา สพฐ.: ปaตตานี-ส0งเสริม, ๒) ใตQร0มเงา สพฐ.: ปaตตานี-แข0งโตQวาที, ๓) ภาพข0าว: คอลัมน. ใตQร0มเงา สพฐ.: ปaตตานี-ติดตาม  

และ  ๔) 'ผูQตรวจการฯ'ระดมสรรพกำลัง14จว.ใตQ สรQางโอกาส เพ่ิมทักษะอาชีพใหQเด็กไทยท่ีไม0ไดQเรียนต0อ,  

๒. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) มท.แต0งต้ังโยกยQายรองผวจ.25ราย, ๒) มท.ประกาศแลQว5นายอำเภอแหวนเพชร, ๓) มท.ประกาศแลQว5นายอำเภอแหวนเพชร, ๔) 

ร.10พระราชทานเคร่ืองอุปโภคบริโภค แก0จนท.รับผลกระทบความไม0สงบชายแดนใตQ  และ  ๕) องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เคร่ืองอุปโภคบริโภค 

ไปมอบแก0เจQาหนQาท่ีท่ีปฏิบัติหนQาท่ีและพระสงฆ. ในพ้ืนท่ีจังหวัดปaตตานี,  

๓. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) ตักบาตรเทโวคึกคัก อ่ิมใจทำบุญท่ัวไทย, ๒) คอลัมน. แวดวงอุดมศึกษา: ยQอนรอย, ๓) ภาพข0าว: คอลัมน. แวดวงอุดมศึกษา: ม.อ.ปaตตานี 

เปbดบQานย0านเมือง, ๔) ภาพข0าว: ชักพระ'โคกโพธ์ิ', ๕) ภาพข0าว: ชักพระ'โคกโพธ์ิ', ๖) เท่ียวบQานรอยต0อ2ชุมชนแหล0งเรียนรูQ เมืองปaตตานีผ0านนิทรรศการงานศิลปะ, ๗) 

ข0าวสดท่ัวไทย: ยะลา-พิธีสมโภชเรือ, ๘) จังหวัดนราธิวาส ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายผQาพระกฐินพระราชทาน จังหวัดนราธิวาส ประจำป� 2563, ๙) พระพุทธ, 
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๑๐) จังหวัดนราธิวาส จัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ และงานประเพณีชักพระ ประจำป�  และ  ๑๑) ชาวไทยพุทธร0วมทำบุญตักบาตรเทโว และ พิธีลากพระ,  

๔. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) สัพเพเหระ, ๒) ภาพข0าว: คอลัมน. แวดวงอุดมศึกษา: ม.อ.ปaตตานี เปbดบQานย0านเมือง, ๓) คอลัมน. แวดวงอุดมศึกษา: ยQอนรอย, ๔) 

คอลัมน. สัพเพเหระ, ๕) จอดป]ายประชาช่ืน: ปรับตัว=รอด, ๖) คอลัมน. จอดป]ายประชาช่ืน: ปรับตัว=รอด, ๗) สสว.ดัน'ธุรกิจชุมชน' บุก'ออนไลน.', ๘) 

สสว.ดัน'ธุรกิจชุมชน' บุก'ออนไลน.'๙) คอลัมน. ข0าวขQนคนเขQม, ๑๐) ข0าวขQนคนเขQม, ๑๑) คอลัมน. ข0าวขQนคนเขQม, ๑๒) คอลัมน. จานเด็ด77จังหวัด: สเต�กปลานิล, ๑๓) 

ดันปูทะเลสัตว.เศรษฐกิจใหม0แดนใตQ, ๑๔) คอลัมน. จานเด็ด77จังหวัด: สเต�กปลานิล, ๑๕) ปaตตานีเตรียมส0งเสริมเล้ียง'ปูทะเล'เป̂นสัตว.เศรษฐกิจใหม0ชายแดนใตQ, ๑๖) 

รอบร้ัวเมืองใตQ : 8 ตุลาคม 2563, ๑๗) 'ไทยสมายล.' สยายป�กเปbด 4 เสQนทางใหม0ช0วง ต.ค.-ธ.ค.น้ี, ๑๘) คอลัมน. mai By มิติหุQน: TPCH ผลงาน Q3 

ไม0ธรรมดาลุยจ0ายไฟเพ่ิม 26 MW, ๑๙) ศอ.บต.เตรียมยกระดับขนส0งทางราง ลดค0าใชQจ0ายพยุงธุรกิจเอกชนชายแดนใตQ, ๒๐) สถาบันฮาลาล ม.อ. จับมือ 

คณะกรรมการอิสลาม ยกระดับความน0าเช่ือถืออาหารฮาลาลไทย เปbดตัวนวัตกรรมใหม0 ชุดทดสอบการปนเปfgอนสุกร (PORCINE TEST KIT), ๒๑) คอลัมน. Live Release: 

'เดอะ แพลทินัม แฟช่ัน มอลล.' ชวนอุดหนุนลองกอง ของดี จ.ยะลา, ๒๒) ลองกองผลไมQไทยๆ รสชาติอร0อย, ๒๓) 'ไทยสมายล.'ขยาย4เสQนทางบินปลายป� 

รุกตลาดในปท.เพ่ิมรายไดQ'บินไทย', ๒๔) ผอ.อสป.เปbดแผนพัฒนาท0าเทียบเรือประมงชายแดนใตQ เล็งเป̂นแหล0งท0องเท่ียว-จุดเชคอินใหม0ของสงขลา-ปaตตานี  และ  ๒๕) 

ท่ีเท่ียวเบตง จ.ยะลา อย0าพลาดเช็กอิน 'สกายวอล.ก ทะเลหมอกอัยเยอร.เวง' (คลิป),  

๕. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ข0าวส้ันท่ัวไทย: แจQงสิทธิคนละคร่ึง, ๒) คอลัมน. จับกระแสภูมิภาค: ปล0อยพันธุ.ปลาตลาดน้ำยะกัง, ๓) จับกระแสภูมิภาค: 

ปล0อยพันธุ.ปลาตลาดน้ำยะกัง, ๔) คอลัมน. มุมบริการ: ผลการคัดเลือกหมู0บQานเขQมแข็งตามแนวทาง'แผ0นดินธรรม แผ0นดินทอง'(หมู0บQานอยู0เย็น) ประจำป� 2563, ๕) 

คอลัมน. ข0าวส้ัน: ศอ.บต.จัดหางานใหQคนพ้ืนท่ีชายแดนใตQ, ๖) ผูQว0าฯปaตตานีพรQอมชาวบQาน ร0วมเก็บ'ลองกอง' นำทูลเกลQาถวายผลผลิตในรอบป�, ๗) 

'ครูโอ�ะ'เปbดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร. 'สานใจไทย สู0ใจใตQ', ๘) ศรีสาคร เปbดฝ̈กหลักสูตร กูQภัยทางสูงป�าเขา สมัครท่ัวไทย สุดท่ึง ยายวัย 70 มาไกลจาก กทม.ร0วมฝ̈ก, 

๙) อ.รือเสาะ สนับสนุนการพัฒนาหมู0บQานและชุมชนทQองถ่ิน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, ๑๐) มอบเตาเผาถ0านประหยัดพลังงาน 

เสริมสรQางรายไดQในครัวเรือนใหQกับประชาชน 47 ครอบครัว ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตQ  และ  ๑๑) พลเอก สุรเชษฐ. พรQอมคณะ 

มอบเตาเผาถ0านประหยัดพลังงานใหQแก0ปชช.47 ครอบครัว,  

๖. การเยียวยา ๑) มอบเงิน, ๒) ร.10ทรงห0วงใยสถานการณ.ไฟใตQ, ๓) ร.10ทรงห0วงใยสถานการณ.ไฟใตQ, ๔) อัญเชิญตะกรQาพระราชทาน, ๕) 

ปูนบำเหน็จ7ข้ันสังเวยบ้ึม'เทพา' 'นราธิวาส'ระอุ, ๖) ปูนบำเหน็จ7ข้ัน พลทหารผูQเสียสละ โจรใตQเหิมลอบบ้ึม, ๗) ในหลวงโปรดเกลQาฯใหQองคมนตรี 
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เย่ียมใหQกำลังใจ'จนท.ปชช.'พ้ืนท่ี จว.ปaตตานี, ๘) ในหลวงห0วงใยชาวนราธิวาส ผูQไดQรับผลกระทบความไม0สงบ, ๙) 

ข0าวดีคนว0างงานชายแดนใตQ!ศอ.บต.ช0วยหางานเยียวยาวิกฤตโควิด, ๑๐) พระบาทสมเด็จพระเจQาอยู0หัว โปรดเกลQาฯ ใหQองคมนตรีปฏิบัติภารกิจในพ้ืนท่ี จ.นราธิวาส, ๑๑) 

ในหลวงโปรดเกลQาฯองคมนตรีเย่ียมใหQกำลังใจผูQรับผลกระทบเหตุไม0สงบนราธิวาส, ๑๒) ทีปรึกษาผูQแทนพิเศษรัฐบาลร0วมประชุมประจำเดือน พรQอมช้ีแจงการขับเคลือน 

'โครงการเช็ดน้ำตาเด็กกำพรQาสุไหงปาดี'  และ  ๑๓) หลับใหQสบาย! เพ่ือนร0วมอาลัยพลทหารอรรถพลโดนสะเก็ดระเบิดเสียชีวิต สงขลา,  

๗. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยHสิน ๑) ทพ.31ปลุกขวัญกำลังพลลงภาคใตQ, ๒) แม0ทัพภาค4บินใตQพบผูQนำศาสนา, ๓) แม0ทัพภาค 4 พบผูQนำศาสนาพุทธ-

มุสลิมหาความร0วมมือสรQางสันติสุข  และ  ๔) มทภ.4 ส่ังเขQมตลอดแนวชายแดนสุไหงโก-ลก หลังมีคนลักลอบเขQาไทยอย0างผิดกฎหมายในช0วงโควิด-19 ระบาดรอบ 2,  

๘. กีฬา ๑) คอลัมน. สปอร.ตสแควร.  และ  ๒) ปราสาทสายฟ]าบุกชนะกว0างโซQง 1-0,  

๙. ยาเสพติด ๑) จับผงนรกเครือข0ายแวQง, ๒) 'นอภ.เบตง'ส่ังปbดหQองตรวจไม0แจQงล0วงหนQา เจอ'ผูQช0วยผญบ.'ฉ่ีม0วง  และ  ๓) นอภ.ปbดหQองประชุมไม0บอก 

ตรวจฉ่ี!3ผช.ผญบ.แจ�กพอต,  

๑๐. การช4วยเหลือประชาชน ๑) เร0งขับเคล่ือนพระราชดำริเสร็จอีก14โครงการ เดินหนQาอ0างฯลำสะพุงช0วยราษฎร87,000คน, ๒) 

'นราธิวาส'ประชุมเตรียมพรQอมรับสถานการณ.น้ำท0วม-บริหารจัดการน้ำ, ๓) 'ด0านเบตง'รับคนไทยจากมาเลเซีย พQนโทษลอบเขQาเมืองกลับบQาน แฉจ0ายค0าหัว-เล่ียงกักตัว 2 

หม่ืน, ๔) 'นราธิวาส'ประชุมหน0วยงานท่ีเก่ียวขQองเตรียมความพรQอมรับสถานการณ.น้ำท0วมป� 63  และ  ๕) นายอำเภอเมืองนราธิวาส 

ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบตQนไมQโค0นทับบQานเรือนราษฎร,  

๑๑. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) เส่ียคQาไมQเครียดระแวงแฟนปaนใจ ใชQปfน9มม.ตีจนหัวโน ก0อนขับรถวนยิงปfนขู0ซ้ำๆ  และ  ๒) จับภาพโจรบุกเด่ียวชิงมือถือจากเจQาของรQาน,  

๑๒. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทH ๑) สะพัด!!!'บ๊ิกแดง'ตามรอย'พระจักรทิพย.' เตรียมเขQาพิธีอุปสมบทวัดหงส.ฯพรุ0งน้ี, ๒) แวดวงนักปกครอง : 3 ตุลาคม 

2563, ๓) 'บ๊ิกแดง'เตรียมเขQาพิธีอุปสมบท ตามรอย'บ๊ิกแป«ะ' ท่ีวัดหงส.ฯ พรุ0งน้ี, ๔) เปbดผลวิจัยชายแดนใตQ ถQาเมินศึกษา'แบ0งแยกดินแดน-

เอกราช'กระทบยุทธศาสตร.สรQางสันติสุข  และ  ๕) วาสนารัก EP.17 'ใกลQรุ0ง' ถูก 'อรรณพ' เซอร.ไพรส.ขอเป̂นแฟนท0ามกลางนักข0าว,  

๑๓. การเจรจาเพ่ือสันติ ๑) 5 ศาสนาเตรียม 'เดิน4พันโล' สรQางสันติภาพ เร่ิม 13 ต.ค.น้ี, ๒) รวมพลัง5ศาสนา 'เดินดQวยกันนำพาสันติ' 4พันกิโลเมตร  และ  ๓) 

พลังศาสนิกชน 'เดินดQวยกัน นำพาสันติ',  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต4อสถานการณH จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหQระดับการรับรูQเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๒.๓๓ ในสัปดาห.ท่ีแลQว 

(๒๖ ก.ย. ๖๓ - ๒ ต.ค. ๖๓) เป̂น ๒.๕๖ ในสัปดาห.น้ี ในมิติของแนวโนQมการรับรูQเชิงบวก มีแนวโนQมฯ ค0อนขQางคงท่ี 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๓ – ๙ ต.ค. ๖๓ 

         การป]องกัน และปราบปรามการลักลอบขนส่ิงผิดกฏหมายขQามพรมแดนไทย-มาเลเซีย เป̂นประเด็นสำคัญท่ีส่ือมวลชนมาเลเซีย ใหQความสำคัญรายงานข0าว ท้ังน้ีใน

รอบสัปดาห.น้ี มีรายงานการปฏิบัติการสำรวจจุดลักลอบเขQาเมือง และขนของผิดกฏหมายของกองพันท่ี ๗ หน0วยปฏิบัติการชายแดนมาเลเซีย ท่ีมีช่ือย0อว0า PGA7 พบว0า 

ตามแนวแม0น้ำโกลก ต้ังแต0เปงกาลันกุโบร. ถึง รันเตาปaนยัง มีจุดลักลอบเพ่ิมข้ึน ๔๐ จุด และมีรายงานว0า PGA7 พบขบวนการลักลอบนำวัวจากประเทศไทยขQามแม0น้ำโก

ลก เขQามามาเลเซีย ดQานรันเตาปaนยัง เจQาหนQาท่ีมาเลเซียยึดวัวของกลาง ขณะท่ีคนรQายหลบหนีไปไดQ 

         ส่ือมาเลเซียรายงานอQางคำใหQสัมภาษณ. พลตรีปราโมทย. พรหมอินทร. เสนาธิการกองทัพภาคท่ี ๔ เปbดเผยว0า มีการตรึงกำลัง และลาดตระเวณเขQมตามแนวชายแดน

ไทย-มาเลเซีย ป]องกันการลักลอบขQามพรมแดนเขQาไทยในช0วงท่ีมีการแพร0ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม0ในประเทศมาเลเซีย 

         Benarnews.org รายงานข0าว ศอ.บต. ใหQเงินช0วยเหลือญาติผูQเสียชีวิตจากเหตุทหารพรานสำคัญผิด ว0า เป̂นผูQก0อเหตุรุนแรง ขณะท่ีชายท้ังสามคนข้ึนไปตัดไมQบน

เทือกเขาตะแวเม่ือเดือนธันวาคม ป� ๒๕๖๒ โดยใหQความช0วยเหลือครอบครัวละ ๑ ลQานบาท 

 

๕.๑ benarnews.org รายงานเม่ือวันท่ี ๖ ตุลาคม ว4า พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย.อำนวยการบริหารจังหวัดชายแเดนภาคใตQ ไดQมอบเงินเยียวยาแก0

ครอบครัว และผูQไดQรับความเสียหายหรือเสียชีวิต จากเหตุการณ.รุนแรงจากความไม0สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใตQ จำนวน 41 ราย รวมท้ังครอบครัวของผูQถูกยิง

เสียชีวิตบนเขาตะเว ในจังหวัดนราธิวาส เม่ือเดือนธันวาคม 2562 เน่ืองจากเจQาหนQาท่ีทหารพรานสำคัญผิดว0า เป̂นผูQก0อเหตุรุนแรง 

ในส0วนของครอบครัวของ นายฮาพีซี มะดาโอะ นายบูดีมัน มะลี และนายมะนาซี สะมะแอ ชาวบQานในอำเภอระแงะ นราธิวาส ถูกยิงเสียชีวิตบนเขาตะเว ช0วงบริเวณหลัง

หมู0บQานอาแน ม.8 ต.บองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2562 ซ่ึงปรากฏว0า เกิดจากการท่ีเจQาหนQาท่ีเขQาใจผิดว0า ท้ังสามคนซ่ึงข้ึนไปตัดไมQน้ัน เป̂น

สมาชิกขบวนการก0อความไม0สงบในพ้ืนท่ี โดยในวันน้ี ศอ.บต. ไดQมอบเงินเยียวยาใหQครอบครัวละ 1,000,000 บาท หลังจากท่ีไดQมอบเงินในเบ้ืองตQน ใหQครอบครัวละหQาแสน

บาท เม่ือช0วงหลังเกิดเหตุไปแลQวคร้ังหน่ึง รวมท้ังจะสนับสนุนทุนการศึกษา และทุนยังชีพใหQกับ ด.ช.นาอีม มะลี บุตรของนายบูดีลัน มะลี จนจบปริญญาตรี หรืออายุ 25 ป�

บริบูรณ. 
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อย0างไรก็ตาม นายอะหมัด มะดาโอะ บิดาของนายฮาพีซี มะดาโอะ หน่ึงในผูQเสียชีวิต กล0าวว0า แมQตนจะรูQสึกดีใจท่ีไดQเงินชดเชยมา ซ่ึงไดQใชQสรQางบQาน และซ้ือสวนยาง แต0

ทางครอบครัวจะต0อสูQทางกฎหมายต0อไป เพ่ือใหQผูQกระทำผิดถูกลงโทษ 

“การเยียวยาเป̂นการปลอบใจหลังเกิดเหตุการณ.ข้ึนมาแลQว ซ่ึงมันจะลบภาพความรูQสึกท่ีเจ็บปวดของครอบครัวท่ีสูญเสียไปจากหัวใจไม0ไดQ เพราะครอบครัวเป̂นคนบริสุทธ. 

กับการเยียวยาดQวยปaจจัยเงินทองยังไม0พอ ซ่ึงยังตQองมีความจริงใจ ความยุติธรรม และการไม0มีอคติของเจQาหนQาท่ีท่ีมาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนใตQต0อประชาชน

ในพ้ืนท่ีดQวย” นายอะหมัด กล0าวแก0เบนาร.นิวส. 

“กรณีความเป̂นธรรมน้ัน ก็ยังไม0ดีเท0าไหร0จนกว0าคนท่ีทำผิดจะถูกลงโทษ... มองภาพรวมแลQวในการสูญเสียของผูQบริสุทธ์ิท่ีเกิดจากการกระทำของเจQาหนQารัฐ ถึงแมQจะอQาง

สำคัญผิดก็ตาม ในคร้ังน้ันไม0คุQมกับการเยียวยาเป̂นตัวเงิน เพราะท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตQกับเหตุการณ.ท่ีกล0าวว0าสำคัญผิด มีมากจนผิดกลายเป̂นถูก 

เพราะความไม0ยุติธรรมของเจQาหนQาท่ีรัฐ” นายอะหมัด กล0าวเพ่ิมเติม 

(Authorities in Thailand’s Deep South on Tuesday handed out compensatory payments of 1 million baht (U.S. $32,000) each to the families of 

three loggers killed by military forces who mistook them for insurgents, but one victim’s father was still demanding justice for his dead son. 

Budiman Mali, 26, Hafisi Mada-o, 24, and Manasi Sama-ae, 27, were cutting logs in the Tawae mountain range in Narathiwat, a province in the 

southern border region, when a group of soldiers assigned to the 45th Ranger Task Force spotted them and opened fire on Dec. 16, 2019. 

Hafisi’s father, Ahmad Mada-o, expressed appreciation for the payment, saying he could not use it to build a house or buy a rubber plantation, 

but it would not compensate for his spiritual loss. 

“The remedy is not able to erase the pain in our hearts, we are innocent,” Ahmad told BenarNews at the ceremony in Yala province. “The 

authorities must have sincerity, want justice and remain unbiased to work in the Deep South.” 
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On Tuesday, the Southern Border Provinces Administration Center (SBPAC), the government body that administers the Deep South, held a 

ceremony to hand out the compensation to the three families along with a fund for Budiman’s son to attend school through college.) 

ท่ีมาขQอมูล ; https://www.benarnews.org/english/news/thai/family-compensation-10062020171537.html 

benarnews.org/thai/news/201006-TH-deepsouth-compensation-10062020115540.html 

๕.๒ สำนักข0าว bernama ของทางการมาเลเซีย รายงานเม่ือวันท่ี ๖ ตุลาคม ว0า กองพันท่ี ๗ ท่ีมีช่ือเรียกว0า PGA7 ปฏิบัติหนQาท่ีดูแลความสงบเรียบรQอยตามแนวชายแดน

มาเลเซีย-ไทย เปbดเผยว0า นับต้ังแต0มีการระบาดโควิด-19 เม่ือเดือนมีนาคม จนถึงขณะน้ี มีการสำรวจพบว0า มีการสรQางช0องทางหลบหนีเขQาเมืองตามแนวชายแดนเพ่ิมข้ึน 

๔๐ จุด ต้ังแต0เปงกาลันกุโบร. ตรงขQามอ.ตากใบ ไปจนถึงรันเตาปaนยัง ตรงขQามอ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ทำใหQช0องทางธรรมชาติท่ีขบวนการคQามนุษย. และขนสินคQาผิด

กฏหมาย เพ่ิมข้ึนจาก ๘๘ จุด เป̂น ๑๒๘ จุด 

ขบวนการผิดกฏหมายพยายามหลบหลีกเจQาหนQาท่ี จึงพยายามหาช0องทางใหม0ๆในการทำผิดกฏหมาย และช0องทางธรรมชาติท่ีเพ่ิมข้ึนส0วนใหญ0อยู0ในพ้ืนท่ีห0างไกล ไม0มี

เสQนทางรถยนต. อยู0ห0างจากชุมชน 

( The 7th Battalion General Operations Force (PGA7) has identified 40 new rat routes on the Malaysia-Thailand border since the implementation 

of the COVID-19’s Op Benteng in March. 

PGA7 assistant commanding officer DSP Ku Majidin Che Ku Jusoh said, 88 rat routes were identified along Sungai Golok starting from Pengkalan 

Kubor, Tumpat to Rantau Panjang before the implementation of COVID-19 Op Benteng, bringing the number of rat routes along the border to 

128 to date. 
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‘’We believe the newly opened routes are to enable smugglers to bring in and out various contrabands as the previous routes had been tightly 

guarded," he told reporters when met at the Lubok Setol PGA Tactical Headquarters, here, today. 

He said most of the new rat routes were located in areas that posed difficulty for the authorities to track the movements of the smugglers. 

"Some of the new routes are close to the borders of the two countries and they are located in areas with dense undergrowths and far from 

settlements, and in fact not very accessible for ordinary vehicles. 

"The smugglers are also willing to shoulder goods (for a distance) from the banks of Sungai Golok to their vehicles," he said.) 

ท่ีมาขQอมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1887147 

 

๕.๓ New Straits Times ส่ือมาเลเซียรายงานเม่ือวันท่ี ๙ ตุลาคม ว0า หน0วยทหารท่ีมีช่ือเรียกว0า PGA7 ไดQตรวจพบความเคล่ือนไหวบริเวณริมแม0น้ำโกลก ใกลQรันเตาปaนยัง 

มีการตQอนวัวขQาแม0น้ำโกลกตอนเชQามืดประมาณตี ๔ จึงไดQเขQาไปตรวจสอบ คนรQายจึงว่ิงหลบหนีไป ท้ิงวัว 5 ตัวไวQท่ีริมแม0น้ำ เจQาหนQาท่ีจึงยึดวัวท้ัง ๕ ตัวไปไวQท่ีหน0วยกักกัน

สัตว. สำหรับวัวท้ังหมดมีมูลค0าประมาณ ๕๔,๐๐๐ ริงกิต 

ทหารมาเลเซีย บอกว0า ตอนน้ีขบวนการลักลอบขนของผิดกฏหมายขQามพรมแดนเลือกเวลาเชQาตรู0 โดยเฉพาะช0วงเวลาละหมาดตอนเชQามืดลักลอบขนสินคQาผิดกฏหมายขQาม

แดนเพ่ือหลบเล่ียงการจับกุมของเจQาหนQาท่ี 

(Nine smuggled cattle worth RM54,000 were seized in the latest operation codenamed 'Ops Benteng' by the General Operations Force (GOF) at 

a district bordering Thailand recently. 
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However, no one was arrested in the operation carried out at the Pos Rela illegal jetty in Pasir Mas on Thursday. 

GOF Seventh battalion commanding officer, Superintendent Azhari Nusi said a GOF team was on routine checks along the area when they 

spotted several men pushing a boat crossing the Golok river about 4am. 

"There were several heads of cattle inside the boats at that time, believed to be smuggled from the neighbouring country. 

"Seeing the GOF approaching, the men suspected to be smugglers, escaped on foot," he said. 

Azhari said initial investigations showed that the cattle would be sold to local suppliers at the price of RM6,000 each. 

"Our investigation also showed that smugglers had changed their tactics in bringing smuggled cattle into the state. 

"Lately, they move early in the morning or before Suboh prayers to avoid being detected by the border enforcement," he said. 

He said the cattle was handed over to the Malaysian Quarantine and Inspection Service Department (Maqis) for further investigation.) 

ทีมาขQอมูล ; https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2020/10/630912/rm54000-worth-smuggled-cattle-seized-kelantan-border 

๕.๔ สำนักข0าว bernama รายงานอQางคำใหQสัมภาษณ.ของพลตรีปราโมทย. พรหมอินทร. เสนาธิการทหารกองทัพภาคท่ี ๔ เปbดเผยว0า กองทัพภาคท่ี ๔ มีการตรึงกำลังตาม

แนวชายแดนดิดประเทศมาเลเซีย และเมียนมา เพ่ือป]องกันการลักลอบเขQาประเทศของคนต0างชาติ ท้ังน้ีเพ่ือป]องกันความเส่ียงไม0ใหQคนต0างชาติเล็ดลอดเขQามาโดยไม0ผ0าน

กระบวนการคัดกรองโรคโควิด-19 
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พลตรีปราโมทย. บอกว0า ตามแนวพรมแดนมาเลเซีย มีการเพ่ิมมาตรการป]องกันชายแดนท้ังทางบกและทางน้ำ เน่ืองจากสถานการณ.การแพร0ระบาดโควิด-๑๙ ท่ีมาเลเซีย 

รุนแรงข้ึนในช0วงน้ี ซ่ึงตลอดเวลาท่ีผ0านมา มีการจับกุมคนต0างชาติลักลอบเขQาประเทศลดลงเน่ืองจากมีการคุมเขQม 

ท้ังน้ีนับต้ังแต0มีการเปbดพรมแดนใหQคนไทยเดินทางกลับประเทศเม่ือวันท่ี ๑๘ เมษายน เป̂นตQนมา มีคนไทยเดินทางกลับประเทศแลQว จำนวน ๒๔,๐๐๐ คน  

(Thailand is beefing up security along its borders with Malaysia and Myanmar to prevent illegal crossing and the potential import of COVID-19 

cases. 

Thai 4th Army chief of staff Maj Gen Pramote Phrom-in said security authorities have tightened enforcement along its land and sea borders to 

prevent foreigners from sneaking into the kingdom. 

“The intensified patrolling by Thai and Malaysian security authorities has resulted in a significant drop in the number of illegal crossings along 

the Thailand-Malaysia border. Since the new wave of COVID-19 outbreak (in Malaysia), only a few cases of illegal entry have been reported,” he 

told Bernama when contacted today.   

Since Thailand reopened its five land checkpoints in southern provinces on April 18, about 24,000 Thais had legally returned from Malaysia, he 

added. 

Pramote expressed concerns over the possibility of migrant workers crossing the border illegally and dodging COVID-19 tests and compulsory 

14-day quarantine.) 

ท่ีมาขQอมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1888499 
 


