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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๑๒-๑๘ ก.ย. ๖๓ พบว0า มีข0าวเชิงบวก มีข0าวเชิงบวก ๑๑๕ 

ข0าว จากท่ีมี ๑๑๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๕-๑๑ ก.ย. ๖๓) ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขQองกับ จชต.  มีข0าวเชิงลบ ๒๕ ข0าว จากท่ีมี ๑๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๕-๑๑ ก.ย. 

๖๓)  

 ประเด็นข4าวเชิงลบ ได*แก4 

๑) การเมือง: ๑) ราคาท่ีตQองจ0าย (เพ่ิม) ใหQคลองไทย ความพังพินาศของทะเลอันดามัน!, ๒) หมอสุภัทร ตอบ สธ.จะปZองกัน โควิด-19 ระบาดม็อบ 19 

กันยาอย0างไร อยู0ท่ีจริงใจหรือเปล0า และ ๓) จังหวะ การเมือง ของ เยาวชน ปลดแอก และ ธรรมศาสตร.  

๒) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) รQานคQาปลีกโวยธุรกิจใตQดินขยายตัว บุหร่ีเถ่ือนทะลักตีตลาดภาคใตQ และ ๒) บุหร่ีเถ่ือนทะลักใตQขายเกล่ือนเมือง 

          ๓) การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยQสิน: อส.ทพ. ยิงรถบัสรับส0งนักเรียน พบใชQปaนเอฟคิวเคของทางราชการก0อเหตุ 

          ๔) การพูดคุยเพ่ือสันติสุข: 'แกนนำพูโล'ย่ืน 4 ขQอเรียกรQอง ร้ือโครงสรQางกระบวนการพูดคุยสันติภาพ 

          ๕) เหตุร*ายรายวัน: บีอาร.เอ็นเผาวงจรปfดเตรียมปgวนใตQ 

          ๖) สิทธิมนุษยชน: ปล0อยผูQตQองขัง คดีระเบิดน้ำบูดู เพ่ิมอีก 4 ราย 

 ประเด็นข4าวเชิงบวก ได*แก4 

          ๑) การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยQสิน: กอ.รมน.ภาค 4 จับกำลังพลยิงบัส เอาผิดท้ังวินัย และดำเนินคดี กม. 

          ๒) การเมือง: นักเรียนชายแดนใตQ โบกธงชาติแทนชู 3 น้ิว เปiนสัญลักษณ.ชวนเชิญปองดอง, 

          ๓) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) อพท.จับมือ ม.ศิลปากรลงพ้ืนท่ียะลาพัฒนาผลิตภัณฑ.เพ่ือการท0องเท่ียว, ๒) อว. เตรียม ยกระดับ 'โคช0องเขต' 

เปiนเน้ือคุณภาพ 'ปnตตานีวากิว', ๓) 'ทีพีไอพีพี'ดันโมเดล'จะนะ'อุตฯแห0งอนาคตยุคนิวนอร.มอล และ ๔) สนามบินเบตงเปfดธ.ค.น้ี รองรับท0องเท่ียว/เศรษฐกิจ3จว. 

          ๔) ยาเสพติด: ๑) รวบเครือข0ายยาบQา ของกลาง 4 แสนเม็ดเตรียมขนล0องใตQ, ๒) ตร.ยะลารวบหนุ0มขับกระบะ ลักลอบขนใบกระท0อม 75 กิโลฯ และ ๓) 

จับนักคQายาขQามชาติ' ริกสะเดา' ยึดยาบQากว0า 2 แสนเม็ด-ไอซ.1กิโลฯ 
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          จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหQระดับการรับรูQเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๒.๕๕ 

ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๕-๑๑ ก.ย. ๖๓) เปiน ๒.๑๓ ในสัปดาห.น้ี 

 ในส4วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๑๒–๑๘ ก.ย. ๖๓ ดังน้ี 

       ส่ือมาเลเซียรายงานว0ารัฐบาลมาเลเซียส่ังปfดด0านตรวจคนเขQาเมืองท่ีบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห. ท่ีอยู0ติดอ.สะเดา จ.สงขลา ระหว0างวันท่ี ๑๒ ถึง ๒๕ กันยายน เพ่ือ

ปZองกันการแพร0ระบาดโควิด-๑๙  

       Benarnews.org เวปไซต.ข0าวท่ีไดQรับเงินทุนดำเนินงานจากรัฐบาลอเมริกัน รายงานข0าวศาลปnตตานีมีคำพิพากษาใหQกองทัพบกและสำนักนายกรัฐมนตรีจ0ายเงินชด

สินไหมใหQผูQไดQรับบาดเจ็บจากเหตุการณ.ทหารพรานใชQอาวุธปaนยิงใส0เพราะเขQาใจผิดว0าเปiนผูQก0อความไม0สงบ เหตุเกิดท่ีต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปnตตานี เม่ือป� ๒๕๕๕ 

      Benarnews.org รายงานข0าวศาลจังหวัดปnตตานีพิพากษาลงโทษจำคุกบาบอเจQาของปอเนาะซือมา อ.หนองจิก เปiนเวลา ๒ ป� และปรับ ๘,๐๐๐ บาท ในความผิดฐาน

ไม0มีใบอนุญาตประกอบการโรงเรียนเอกชน 
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๒. ผลการวิเคราะหQสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธQ ประจำวันท่ี ๑๒ – ๑๘ ก.ย. ๖๓ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข4าวเชิงบวก และประเด็นข4าวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๒ - ๑๘ ก.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก (เสQนทึบสีเขียว) มีข0าวเชิงบวก ๑๑๕ ข0าว จากท่ีมี ๑๑๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๕ - ๑๑ ก.ย. ๖๓) 

สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี (เสQนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนQมฯ ลดลงเล็กนQอย ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขQองกับ จชต. (เสQนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๒๕ ข0าว จากท่ีมี ๑๕ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๕ - ๑๑ ก.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี (เสQนปะสีแดง) มีแนวโนQมฯ ค0อนขQางคงท่ี 
 
 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

4 

๒.๒ ค4าสัดส4วนระหว4างข4าวเชิงบวก และข4าวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

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

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 

2020-09-12 19 6 3.17 

2020-09-13 10 6 1.67 

2020-09-14 17 6 2.83 

2020-09-15 26 1 26 

2020-09-16 14 2 7 

2020-09-17 22 2 11 

2020-09-18 7 2 3.5 

 16.43 3.57 4.6 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ4งเล็ง ในช4วงวันท่ี ๑๒ – ๑๘ ก.ย. ๖๓ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๒ - ๑๘ ก.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ๒ ข0าว จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๕ - ๑๑ ก.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี (เสQนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนQมฯ 

เพ่ิมข้ึน ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขQองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๒ ข0าว จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๕ - ๑๑ ก.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี (เสQนปะสีแดง) 

มีแนวโนQมฯ เพ่ิมข้ึน ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ๑) องค.กรต0างๆ ย่ืนขQอเสนอหาทางแกQปnญหาความไม0สงบสุขจังหวัดชายแดนภาคใตQ และ ๒) 'กลุ0มถักทอสันติภาพ' 

พบหัวหนQาคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใตQ ภาพข0าวเชิงลบ ไดQแก0 'แกนนำพูโล'ย่ืน 4 ขQอเรียกรQอง ร้ือโครงสรQางกระบวนการพูดคุยสันติภาพ  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๒ - ๑๘ ก.ย. ๖๓ มีข0าวในประเด็นเหตุรQายรายวัน๓ ข0าว จากท่ีไม0มี ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๕ - ๑๑ ก.ย. ๖๓)) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ เพ่ิมข้ึน 

ภาพข0าวในประเด็นเหตุรQายรายวัน ไดQแก0 บีอาร.เอ็นเผาวงจรปfดเตรียมปgวนใตQ  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๒ - ๑๘ ก.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๒ ข0าว จากท่ีมี ๙ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๕ - ๑๑ ก.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี 

มีแนวโนQมฯ ลดลง ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๕ ข0าว จากท่ีมี ๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๕ - ๑๑ ก.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี 

ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ๑) จากยุทธศาสตร. 'สรQอยไข0มุก' ถึง 'คลองกระ' และ ๒) นักเรียนชายแดนใตQ โบกธงชาติแทนชู 3 น้ิว เปiนสัญลักษณ.ชวนเชิญปองดอง 

ภาพข0าวเชิงลบ ไดQแก0 ๑) ราคาท่ีตQองจ0าย (เพ่ิม) ใหQคลองไทย ความพังพินาศของทะเลอันดามัน!, ๒) หมอสุภัทร ตอบ สธ.จะปZองกัน โควิด-19 ระบาดม็อบ 19 

กันยาอย0างไร อยู0ท่ีจริงใจหรือเปล0า และ ๓) จังหวะ การเมือง ของ เยาวชน ปลดแอก และ ธรรมศาสตร.  
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยQสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๒ - ๑๘ ก.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๕ ข0าว จากท่ีมี ๒๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๕ - ๑๑ ก.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี 

มีแนวโนQมฯ  ลดลง  ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๕ ข0าว จากท่ีมี จากท่ีมี ๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๕ - ๑๑ ก.ย. ๖๓)  ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ต่ำ

ค0อนขQางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ๑) กอ.รมน.ภาค 4 จับกำลังพลยิงบัส เอาผิดท้ังวินัยและดำเนินคดีกม., ๒) ลงดาบหนัก อส.คล่ังยิงรถ นร. และ ๓) 

รองพ0อเมืองสงขลาสรQางขวัญและกำลังใจชุดคุQมครองตำบล (ชคต.) อำเภอจะนะ พรQอมมอบขQาวสารอาหารแหQงไวQยามปฏิบัติหนQาท่ี ภาพข0าวเชิงลบ ไดQแก0 อส.ทพ. 

ยิงรถบัสรับส0งนักเรียน พบใชQปaนเอฟคิวเคของทางราชการก0อเหตุ 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๒ - ๑๘ ก.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถ่ีเพ่ิมข้ึน ๓๗ ข0าว จากท่ีมี ๑๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๕ - ๑๑ ก.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี 

มีแนวโนQมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข0าวเชิงลบ ๓ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๕ - ๑๑ ก.ย. ๖๓) 

ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ๑) อพท.จับมือ ม.ศิลปากรลงพ้ืนท่ียะลาพัฒนาผลิตภัณฑ.เพ่ือการท0องเท่ียว, ๒) อว. เตรียม 

ยกระดับ 'โคช0องเขต' เปiนเน้ือคุณภาพ 'ปnตตานีวากิว', ๓) 'ทีพีไอพีพี'ดันโมเดล'จะนะ'อุตฯแห0งอนาคตยุคนิวนอร.มอล, ๔) ล0องนราธิวาส เมืองเก0าปnตตานี, ๕) ล0องนราธิวาส 

เมืองเก0าปnตตานี, ๖) สนามบินเบตงเปfดธ.ค.น้ี รองรับท0องเท่ียว/เศรษฐกิจ3จว., ๗) อุตฯปn�นส่ิงทอชายแดนใตQ พัฒนาสินคQาส0งขายต0างประเทศ, ๘) 'นกแอร.'รุกบิน 

จาก'ดอนเมือง' สู0ปnตตานี-ยะลา ดีเดย.15กันยาฯ, ๙) วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดกิจกรรมโชว.ผลงานผQาพ้ืนเมือง และผลิตภัณฑ.หัตถกรรมจักสาน 

จากวัสดุธรรมชาติในทQองถ่ิน ประจำป� 63, ๑๐) รองผูQว0าฯนราธิวาส ประชุมเชิงปฎิบัติการฯ 'บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส จำกัด', ๑๑) 'กรมเจรจาฯ' 

เตรียมนำทัพกูรูลงใตQ ช้ีช0องผูQประกอบการใชQประโยชน.จาก 'อาร.เซ็ป', ๑๒) ชาวใตQเร่ิมหันมาปลูกตQนโกโกQ พืชเศรษฐกิจตัวใหม0 แซมในสวนยางพารา และ ๑๓) ผูQช0วยฑูต 

สถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเย่ียมชมจุดผ0านแดนและสกายวอล.คทะเลอัยเวยอร.เวงเบตง ภาพข0าวเชิงลบ ไดQแก0 ๑) รQานคQาปลีกโวยธุรกิจใตQดินขยายตัว 

บุหร่ีเถ่ือนทะลักตีตลาดภาคใตQ และ ๒) บุหร่ีเถ่ือนทะลักใตQขายเกล่ือนเมือง 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๒ - ๑๘ ก.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๑๐ ข0าว จากท่ีมี ๙ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๕ - ๑๑ ก.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ต่ำ

ค0อนขQางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม0มีข0าวเชิงลบในช0วง ๕ - ๑๘ ก.ย. ๖๓ ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ เพ่ิมข้ึน ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ๑) 

รวบเครือข0ายยาบQา ของกลาง 4 แสนเม็ดเตรียมขนล0องใตQ, ๒) ตร.ยะลารวบหนุ0มขับกระบะ ลักลอบขนใบกระท0อม 75 กิโลฯ, ๓) จับนักคQายาขQามชาติ' ริกสะเดา' 

ยึดยาบQากว0า 2 แสนเม็ด-ไอซ.1กิโลฯ, ๔) ผูQว0าฯสุราษฎร.ธานี ร0วมแถลงผลงานจับนักคQายาเสพติดรายใหญ0 พรQอมของกลางยาบQา 3.96 แสนเม็ด, ๕) 

ล0อซ้ือจับนักคQายาอย0างหรู ขับฟอร.จูนเนอร.มาส0ง เก็บยาบQาและไอซ.ไวQในซีวิค และ ๖) รวบ 8 โจ�เมืองคอนลอบขนกัญชาอัดแท0งเกือบ 2 ตัน พบลูกชายนาย 

ตำรวจใหญ0ร0วมทีมดQวย ไม0มีข0าวเชิงลบ ในสัปดาห.น้ี 
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       ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

              ในช0วงวันท่ี ๑๒ – ๑๘ ก.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ไดQแก0 ปล0อยผูQตQองขัง คดีระเบิดน้ำบูดู เพ่ิมอีก 4 ราย  

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

              ในช0วงวันท่ี ๑๒ – ๑๘ ก.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

              ในช0วงวันท่ี ๑๒ – ๑๘ ก.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกQไขปnญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

              ในช0วงวันท่ี ๑๒ – ๑๘ ก.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชQกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* 
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ประเด็นข4าวเชิงลบ 

๑. การเมือง ๑) รายงาน: ราคาท่ีตQองจ0าย (เพ่ิม) ใหQคลองไทย ความพังพินาศของทะเลอันดามัน!, ๒) หมอสุภัทร ตอบ สธ.จะปZองกัน โควิด-19 ระบาดม็อบ 19 

กันยาอย0างไร อยู0ท่ีจริงใจหรือเปล0า, ๓) จังหวะ การเมือง ของ เยาวชน ปลดแอก และ ธรรมศาสตร., ๔) จังหวะ การเมือง ของ เยาวชน ปลดแอก และ ธรรมศาสตร.  และ  

๕) พัฒนา เติบใหญ0 ม็อบมุQงม้ิง ทวง'อำนาจ' หยิบย่ืน ใหQราษฎร  

๒. กีฬา ๑) 'ศรีสุวรรณ'จ0อย่ืน รมว.ท0องเท่ียวฯขอใหQต้ัง กก.สอบผูQบริหาร ม.กีฬาแห0งชาติ  และ  ๒) 'ศรีสุวรรณ' ย่ืน รมว.ท0องเท่ียวฯขอใหQต้ัง กก.สอบเอาผิด 35 ผูQบริหาร 

ม.กีฬาแห0งชาติ  

๓. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) โวย! 'บุหร่ีเถ่ือน'ทะลักเขQาตีตลาดภาคใตQ ด0านพรมแดนปfดธุรกิจมืดขยายตัว, ๒) รQานคQาปลีกโวยธุรกิจใตQดินขยายตัว 

บุหร่ีเถ่ือนทะลักตีตลาดภาคใตQ  และ  ๓) บุหร่ีเถ่ือนทะลักใตQขายเกล่ือนเมือง  

๔. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยQสิน ๑) คืบหนQาอส.ทพ.ยิงรถบัสรับส0งนักเรียน พบใชQปaนเอฟคิวเคของทางราชการก0อเหตุ, ๒) ทหารพรานคล่ัง, ๓) 

ทหารพรานใตQเครียด คล่ังยิงรถนร.ปnตตานี, ๔) ข0าวขQนคนเขQม  และ  ๕) คอลัมน. ข0าวขQนคนเขQม  

๕. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) มาเลย.ปfดด0านชายแดนรัฐเคดาห.พบผูQติดเช้ือโควิด-19กว0า100คน, ๒) 

ไม0ยาก!ผอ.รพ.จะนะมีคำตอบสนองบัญชานายกฯท่ีเปiนห0วงการระบาดโควิดจากม็อบ19กย., ๓) ติดโควิดอีก5เด็ก-แอร.โฮสเตส  และ  ๔) 

'กQาวไกล'ซัดรบ.เล่ือนจ0ายเบ้ียชราถQาไม0คืบ-พรQอมลุยถามกรมบัญชีฯ  

๖. การเจรจาเพ่ือสันติ ๑) 'แกนนำพูโล'ย่ืน4ขQอเรียกรQอง ร้ือโครงสรQางกระบวนการพูดคุยสันติภาพ  และ  ๒) รอบร้ัวเมืองใตQ : 17 กันยายน 2563  

๗. เหตุร*ายรายวัน ๑) บีอาร.เอ็นเผาวงจรปfดเตรียมปgวนใตQ, ๒) วัยรุ0นทะเลาะกัน เจQาของรQานเสริมสวย ถูกลูกหลงเจ็บ  และ  ๓) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: 

โจรใตQแสบลอบเผากลQอง  

๘. สิทธิมนุษยชน ปล0อยผูQตQองขัง คดีระเบิดน้ำบูดู เพ่ิมอีก 4 ราย  
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ประเด็นเชิงบวก 

๑. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยQสิน ๑) กอ.รมน.ภาค4จับกำลังพลยิงบัส เอาผิดท้ังวินัยและดำเนินคดีกม., ๒) กอ.รมน.ภาค4จับกำลังพลยิงบัส 

เอาผิดท้ังวินัยและดำเนินคดีกม., ๓) คอลัมน. จับข0าวเอามายำ, ๔) ลงดาบหนักอส.คล่ังยิงรถนร.  และ  ๕) รองพ0อเมืองสงขลาสรQางขวัญและกำลังใจชุดคุQมครองตำบล 

(ชคต.) อำเภอจะนะ พรQอมมอบขQาวสารอาหารแหQงไวQยามปฏิบัติหนQาท่ี,  

๒. การเมือง ๑) จากยุทธศาสตร.'สรQอยไข0มุก' ถึง'คลองกระ'  และ  ๒) นักเรียนชายแดนใตQ โบกธงชาติแทนชู 3 น้ิว เปiนสัญลักษณ.ชวนเชิญปองดอง,  

๓. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) มุมบริการ: 'นายอำเภอแหวนเพชร'รางวัลแห0งความเชิดชูเกียรติ  และ  ๒) องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน เคร่ืองอุปโภคบริโภค 

มอบแก0เจQาหนQาท่ีท่ีปฏิบัติหนQาท่ี-พระสงฆ. ในพ้ืนท่ีนราธิวาส เพ่ือเปiนขวัญกำลังใจ,  

๔. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) อาศรมมิวสิก: เพลงท่ีปnตตานี, ๒) คอลัมน. อาศรมมิวสิก: เพลงท่ีปnตตานี, ๓) คอลัมน. Biz@Design: 'เบญจเมธา'จากภูมิปnญญาปnตตานี, ๔) 

ราชกิจจาฯ เผยแพร0 'ธนาคารแห0งประเทศไทย' ประกาศ 'วันหยุดป� 2564', ๕) แห0'เรือดำน้ำ'งานบุญเดือนสิบ, ๖) กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ.กลุ0มเพ่ือน 

สส.บีลาอำเภอสุไหงปาดี, ๗) ชาวพุทธภาคใตQคึกคักตักบาตรทำบุญ แห0เขQาวัดร0วมพิธี วันสารทเดือนสิบ, ๘) 

บรรยากาศพิธีส0งตายายนราธิวาสคึกคักประชาชนพรQอมใจทำบุญอุทิศส0วนกุศลใหQบรรพบุรุษ  และ  ๙) ชาวพุทธยะลา ทำบุญ 'สารทเดือนสิบ' คึกคัก,  

๕. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ทุบประเด็นโดยบานเย็น8: เย่ียมชม, ๒) คอลัมน. เกาะประเด็นดัง: 'กาแลตาแป' ตQนแบบโอกาสคืนคนใหม0สรQางภูมิ...ชีวิต, ๓) 

กสศ.ผนึกภาคเอกชนผุดแคมเปญ 'ม้ือน้ีพ่ีเล้ียง' ช0วยเด็กยากจนพิเศษไดQอ่ิมทQอง, ๔) เปfดเวทีถก แบน 3 สารพิษเกษตร 'ประชาชน'ตQองร0วมบอยคอต, ๕) อว.ส0ง 'วิทย.-

นวัตกรรม' นำร0อง 10 จว. พQนยากจน, ๖) เรียงคนมาเปiนข0าว: เย่ียมชม, ๗) ภาพข0าว: คอลัมน. เรียงคนมาเปiนข0าว: เย่ียมชม, ๘) ค0าย CREATIVE AI CAMP 

แข0งไอเดียลดใชQพลังงานไฟฟZา, ๙) ส0งมอบ, ๑๐) ช้ี569คนเส่ียง ติดโควิดนักบอล๑๑) สดจากสนามข0าว: พารูQจัก'บQานปูลารายอ' บQานก่ึงวิถี-เพ่ือมุสลิม 

กลางชุมชนเมืองนราฯ, ๑๒) คอลัมน. สดจากสนามข0าว: พารูQจัก'บQานปูลารายอ' บQานก่ึงวิถี-เพ่ือมุสลิม กลางชุมชนเมืองนราฯ, ๑๓) มาเลย.ระบาด เบตงเขQมโควิด, ๑๔) 

รับโควิด, ๑๕) ร.พ.ปnตตานีเปfด 2 นวัตกรรม, ๑๖) คอลัมน. สดจากสนามข0าว: พารูQจัก'บQานปูลารายอ' บQานก่ึงวิถี-เพ่ือมุสลิม กลางชุมชนเมืองนราฯ, ๑๗) 

ศูนย.เรียนรูQการพัฒนาสตรีฯ'สงขลา' เย่ียมกลุ0มอบรมอาชีพฯ3จังหวัดภาคใตQ, ๑๘) 'มูลนิธิแพทย.ชนบท'ผนึกกำลัง 6 รพ. ชวนผูQใจบุญบริจาค'ม้ืออ่ิมเพ่ือเด็กนQอย', ๑๙) 

'บพท.สอวช.'เคาะ 10 จังหวัดรายไดQนQอยสุด นำร0องใชQนวัตกรรมแกQยากจน, ๒๐) เบตงคุมเขQม'โควิด' หลัง'มาเลย.'ระบาดหนัก 'ผูQว0าฯยะลา'ประกาศเฝZาระวัง-

ปZองกันระลอก2, ๒๑) ไฟเขียวนักท0องเท่ียวเขQาไทย เปfดประเทศ ไดQวีซ0าพิเศษอยู0ยาว270วัน, ๒๒) 'มท.2' ถกแผนพัฒนาจังหวัดภาคใตQฝn�งอ0าวไทย, ๒๓) 'ดวงฤทธ์ิ' 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

16 

ลุยนำงานวิจัยอว.แกQยากจน, ๒๔) นราธิวาสเปfดศูนย.กลางของการเรียนรูQ ดQานภาษาใหQเปiนท่ีรูQจักแก0บุคคลภายนอก, ๒๕) เลขาธิการศอ.บต.ลงพ้ืนท่ีเย่ียมกลุ0มชาติพันธุ.มานิ 

(โอรัง อัสลี) บQานนากอ, ๒๖) ฮีโร0วีลแชร.!ลุงหมีปn�นวีลแชร.ระดมทุนบริจาคใหQร.พ.จากสุโขทัยถึงสงขลาแลQว, ๒๗) 'ประกันสังคม'รุกงานประชาสัมพันธ.เขQาถึงผูQประกันตน 

จัดโครงการส่ือสารสรQางการรับรูQงานประกันสังคม, ๒๘) มอบเกียรติบัตรโครงการพระราชทาน 'โคก หนอง 

นาแห0งน้ำใจและความหวัง'แก0ผูQตQองขังท่ีไดQรับพระราชทานอภัยโทษเรือนจำกลางยะลา, ๒๙) โรงเรียนธัญธารวิทยา ตำบลสุไหงปาดี 

สืบสานและต0อยอดการทำขนมพ้ืนบQานเพ่ืออาชีพ นักเรียนจ.ชายแดนภาคใตQ ใหQเกิดทักษะทางดQานอาชีพและมีรายไดQระหว0างเรียน, ๓๐) บพท. สอวช. เลือก 10 

จังหวัดนำร0องท่ีมีรายไดQนQอยท่ีสุดในประเทศไทย ลุยใชQการวิจัยและนวัตกรรมแกQปnญหาความยากจน ต้ังเปZาประชาชนหลุดพQนยากจนอย0างย่ังยืน, ๓๑) รองผูQว0าฯนราธิวาส 

เปiนผูQแทนพระองค. ปfดการฝ¢กอบรม-มอบประกาศนียบัตรแก0ผูQตQองขังท่ีเขQาร0วมฝ¢กอบรม 'โครงการพระราชทานโคกหนองนาแห0งน้ำใจและความหวัง', ๓๒) 'นิพนธ.' 

ระดมความคิดติดตามผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดกลุ0มจังหวัดภาคใตQฝn�งอ0าวไทย-ภาคใตQชายแดน, ๓๓) ผูQตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการท่ี 

7 ลงพ้ืน อ.แวQง จ.นราธิวาส, ๓๔) อพวช. สรQางแรงบันดาลใจการเรียนรูQวิทยาศาสตร.ใหQกับเยาวชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใตQ กับ 'คาราวานวิทยาศาสตร. อพวช. 

สานใจไทย สู0ใจใตQ'  และ  ๓๕) คอลัมน. แวดวงตลาดบQาน: 'คนไทยไม0ท้ิงกัน' กคช.รับมอบเงินช0วยเหลือจาก บมจ. เค.ซี.พร็อพเพอร.ต้ี 

นำไปจัดสรQางท่ีอยู0อาศัยใหQกับผูQดQอยโอกาสในจังหวัดนราธิวาส,  

๖. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) ถอดรหัสอาชีพ: อาชีพประมงมีสินเช่ือดอกเบ้ียต่ำ, ๒) คอลัมน. Lineทาง, ๓) 

อพท.จับมือม.ศิลปากรลงพ้ืนท่ียะลาพัฒนาผลิตภัณฑ.เพ่ือการท0องเท่ียว, ๔) อว.เตรียมยกระดับ 'โคช0องเขต' เปiนเน้ือคุณภาพ 'ปnตตานีวากิว', ๕) 

'ทีพีไอพีพี'ดันโมเดล'จะนะ'อุตฯแห0งอนาคตยุคนิวนอร.มอล, ๖) อว.เตรียมยกระดับ 'โคช0องเขต' เปiนเน้ือคุณภาพ 'ปnตตานีวากิว', ๗) ทางคนทางข0าว: เพ่ิมช0องทางตลาด, ๘) 

คอลัมน. จับประเด็น: หนุนอุตฯ ส่ิงทอเพ่ิมมูลค0าสินคQา, ๙) อว.ยกกระดับมาตรฐานการผลิตแพะนม สามจังหวัดชายแดนใตQ, ๑๐) ตลาดแฟช่ันไทยดันสู0ชายแดนใตQ, ๑๑) 

ล0องนราธิวาส เมืองเก0าปnตตานี, ๑๒) พัฒนาส่ิงทอในพ้ืนท่ีจชต.เพ่ิมมูลค0า, ๑๓) ล0องนราธิวาส เมืองเก0าปnตตานี, ๑๔) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ลงพ้ืนท่ี อัพสกิล-รีสกิล 

เกษตรกร (ปศุสัตว.) สามจังหวัดชายแดนใตQ, ๑๕) สนามบินเบตงเปfดธ.ค.น้ี รองรับท0องเท่ียว/เศรษฐกิจ3จว., ๑๖) อุตฯปn�นส่ิงทอชายแดนใตQ 

พัฒนาสินคQาส0งขายต0างประเทศ, ๑๗) 'กรมประมง'ส0งทีมลงพ้ืนท่ีใหQความรูQ สรQางวิถีประมงอย0างย่ังยืน, ๑๘) 'นกแอร.'รุกบิน จาก'ดอนเมือง' สู0ปnตตานี-ยะลา 

ดีเดย.15กันยาฯ, ๑๙) เปfดรายช่ือวิสาหกิจชุมชนดีเด0นป�'63, ๒๐) ทีพีซี เพาเวอร.ฯ ม่ันใจรายไดQเขQาเปZา กำลังผลิตไฟฟZา แตะ109 เมกะวัตต., ๒๑) ผูQช0วยทูตสหรัฐฯ 

เย่ียมชมจุดผ0านแดน-สกายวอล.คอัยเยอร.เวง, ๒๒) วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดกิจกรรมโชว.ผลงานผQาพ้ืนเมืองและผลิตภัณฑ.หัตถกรรมจักสานจากวัสดุธรรมชาติในทQองถ่ิน 
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ประจำป� 63, ๒๓) ถาวร ลุยตรวจสนามบินเบตงเปfดใชQแน0ธ.ค.63, ๒๔) ก.อุตฯ ดันตลาดส่ิงทอ-แฟช่ันไทยในชายแดนใตQสู0ตลาดต0างประเทศ, ๒๕) 'ออมสิน' 

หนุนประมงสูQโควิดจัด 5 พันล.ใหQกูQรายละ 10 ล., ๒๖) เลขานุการ รมว.อว. ลงพ้ืนท่ีติดตามการพัฒนาศักยภาพการผลิตดQานปศุสัตว. 3 จังหวัดชายแดนภาคใตQ, ๒๗) ดีปZา 

รุกหนุนเอสเอ็มอีไทยประยุกต.ใชQเทคโนโลยีดิจิทัล เคาะเพ่ิม 14 โครงการ หวังช0วยขับเคล่ือนเศรษฐกิจประเทศ, ๒๘) ดีเดย.1ต.ค.เปfดจุดชมวิว360องศา 

แลนด.มาร.กแห0งใหม0ของ จ.กระบ่ี, ๒๙) TPCH ส0งซิกผลงานไตรมาส 3/63 โดดเด0น รับรูQรายไดQโรงไฟฟZาชีวมวล 7 แห0ง หนุนรายไดQป�น้ีโตเขQาเปZา, ๓๐) รองผูQว0าฯนราธิวาส 

ประชุมเชิงปฎิบัติการฯ 'บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส จำกัด', ๓๑) 'TPCH'รับรูQรายไดQโรงไฟฟZาชีวมวล 7 แห0ง หนุนรายไดQป�น้ีเติบโตตามเปZา, ๓๒) 'กรมเจรจาฯ' 

เตรียมนำทัพกูรูลงใตQ ช้ีช0องผูQประกอบการใชQประโยชน.จาก 'อาร.เซ็ป', ๓๓) TPCH ส0งซิกผลงานไตรมาส 3/63 โดดเด0น รับรูQรายไดQโรงไฟฟZาชีวมวล 7 แห0ง 

หนุนรายไดQป�น้ีโตเขQาเปZา, ๓๔) ชาวใตQเร่ิมหันมาปลูกตQนโกโกQ พืชเศรษฐกิจตัวใหม0 แซมในสวนยางพารา, ๓๕) TPOLYรอเซ็นรับงานใหม0แบ็กล็อกปลายป�4พันลQาน, ๓๖) 

ผูQช0วยฑูต สถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเย่ียมชมจุดผ0านแดนและสกายวอล.คทะเลอัยเวยอร.เวงเบตง  และ  ๓๗) มหัศจรรย.ของดีปnตตานี 

เมืองงามสามวัฒนธรรม,  

๗. การบังคับใช*กฏหมาย ๑) ราชกิจจานุเบกษาขยายเวลาการประกาศสถานการณ.ฉุกเฉินท่ีมีความรQายแรงในเขตทQองท่ี 3 จชต.  และ  ๒) ต0อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

จังหวัดชายแดนใตQ 3 เดือน ยกเลิกอำเภอเดียว ไมQแก0น ปnตตานี,  

๘. กีฬา ๑) เร่ิมแลQวเกมสมานฉันท.5จังหวัดใตQ, ๒) กีฬารอบวัน: กีฬา 5 จังหวัดชายแดนใตQ, ๓) ศึกปnญจักสีลัตเปfดสวย-ทีมชาติช0วยกันกวาดแชมป̈, ๔) 'นิพนธ.' 

รองหัวหนQาพรรค ปชป. สรQางฟุตบอล 'ประชาธิปnตย. คัพ', ๕) กกท. ลงนามขQอตกลง 'กีฬาสมานฉันท. 5 จังหวัดชายแดนภาคใตQ 2563'  และ  ๖) ไมโลฟุตซอล 2020 

ขยายเวลารับสมัคร,  

๙. ยาเสพติด ๑) จับลูกตร.นำขบวนขนกัญชา2ตันลงใตQ, ๒) รวบเครือข0ายยาบQา ของกลาง4แสนเม็ดเตรียมขนล0องใตQ, ๓) ล0อซ้ือยาบQา!เครือข0ายใหญ0'ริสะเดา' 

รวบลูกนQองคารีสอร.ท ซุกยาในรถเก�ง, ๔) ตร.ยะลารวบหนุ0มขับกระบะ ลักลอบขนใบกระท0อม 75 กิโลฯ, ๕) จับนักคQายาขQามชาติ' ริกสะเดา' ยึดยาบQากว0า2แสนเม็ด-

ไอซ.1กิโลฯ, ๖) จับ8โจ�ขนกัญชา2ตัน มีลูกพ.ต.ท.ร0วมก©วน, ๗) ผูQว0าฯสุราษฎร.ธานี ร0วมแถลงผลงานจับนักคQายาเสพติดรายใหญ0 พรQอมของกลางยาบQา 3.96 แสนเม็ด, ๘) 

ล0อซ้ือจับนักคQายาอย0างหรู ขับฟอร.จูนเนอร.มาส0ง เก็บยาบQาและไอซ.ไวQในซีวิค, ๙) รวบ 8 โจ�เมืองคอนลอบขนกัญชาอัดแท0งเกือบ 2 ตัน 

พบลูกชายนายตำรวจใหญ0ร0วมทีมดQวย  และ  ๑๐) จับนักคQายาขQามชาติยึดยาบQากว0า2แสนเม็ดไอซ.1กิโลขณะขนลงใตQตามไล0ล0ามา8วัน,  

๑๐. กระบวนการยุติธรรม ๑) ยุติแลQว!ศาลฎีกาส่ังจ0ายสินไหมเหย่ือกระสุนทหาร เหตุกราดยิงชาวบQานปูโล©ะปูโยเม่ือ8ป�ก0อน  และ  ๒) ฎีกาพิพากษาใหQ ทบ.- 
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สำนักนายกฯ ชดใชQค0าเสียหาย คดีทหารพรานยิง ปชช.ชาวปุโละปุโย ปnตตานี,  

๑๑. สิทธิมนุษยชน ศอ.บตจัดกิจกรรมหาแนวการสรQางกลไกและกระบวนการใหQความช0วยเหลือ เพ่ือคุQมครองการละเมิดสิทธิมนุษยชนต0อเด็กและสตรี  

๑๒. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทQ เล0นใหญ0ยอมใจในความครีเอท 77 ชุดประจำจังหวัด มิสแกรนด. ไทยแลนด. 2020  

๑๓. การเจรจาเพ่ือสันติ ๑) องค.กรต0างๆ ย่ืนขQอเสนอหาทางแกQปnญหาความไม0สงบสุขจังหวัดชายแดนภาคใตQ  และ  ๒) 'กลุ0มถักทอสันติภาพ' 

พบหัวหนQาคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใตQ,  

๑๔. การศึกษา นร.รัษฎาตรัง เฮ ทรูหนุนเรียนออนไลน.ใชQเน็ตฟรี  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต4อสถานการณQ จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหQระดับการรับรูQเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๒.๕๕ ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๕-

๑๑ ก.ย. ๖๓) เปiน ๒.๑๓ ในสัปดาห.น้ี ในมิติของแนวโนQมการรับรูQเชิงบวก มีแนวโนQมฯ ลดลงเล็กนQอย 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๑๒ – ๑๘ ก.ย. ๖๓ 

       ส่ือมาเลเซียรายงานว0ารัฐบาลมาเลเซียส่ังปfดด0านตรวจคนเขQาเมืองท่ีบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห. ท่ีอยู0ติดอ.สะเดา จ.สงขลา ระหว0างวันท่ี ๑๒ ถึง ๒๕ กันยายน เพ่ือ

ปZองกันการแพร0ระบาดโควิด-๑๙  

       Benarnews.org เวปไซต.ข0าวท่ีไดQรับเงินทุนดำเนินงานจากรัฐบาลอเมริกัน รายงานข0าวศาลปnตตานีมีคำพิพากษาใหQกองทัพบกและสำนักนายกรัฐมนตรีจ0ายเงินชด

สินไหมใหQผูQไดQรับบาดเจ็บจากเหตุการณ.ทหารพรานใชQอาวุธปaนยิงใส0เพราะเขQาใจผิดว0าเปiนผูQก0อความไม0สงบ เหตุเกิดท่ีต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปnตตานี เม่ือป� ๒๕๕๕ 

      Benarnews.org รายงานข0าวศาลจังหวัดปnตตานีพิพากษาลงโทษจำคุกบาบอเจQาของปอเนาะซือมา อ.หนองจิก เปiนเวลา ๒ ป� และปรับ ๘,๐๐๐ บาท ในความผิดฐาน

ไม0มีใบอนุญาตประกอบการโรงเรียนเอกชน 

 

๕.๑ The Star ส่ือมาเลเซีย รายงานเม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน สถานฑูตไทยในกรุงกัวลาลัมเปอรQ โพสตQข*อความบนเฟสบุ*ค ระบุว4ารัฐบาลมาเลเซียมีคำส่ังป�ดด4านตรวจ

คนเข*าเมืองบูกิตกายูฮิตัม ติดกับอ.สะเดา จ.สงขลา ไปจนถึงวันท่ี ๒๕ กันยายน เพ่ือป�องกันการแพร4ระบาดโควิด-๑๙  

ประกาศสถานฑูตไทย แจ*งให*คนไทยท่ีต*องการเดินทางกลับประเทศให*เดินทางผ4านด4านท่ีอ.เบตง จ.ยะลา และท่ีอ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ท้ังน้ีคนไทยท่ีประสงคQ

เดินทางกลับประเทศทุกคนต*องมีเอกสารรับรองสุขภาพท่ีเรียกว4า fit-to-travel ท่ีออกล4วงหน*าไม4เกิน ๗๒ ช่ัวโมง และขอให*เดินทางไปท่ีด4านตรวจคนเข*าเมืองก4อน

เท่ียง 

(The Malaysian government has ordered the closure of the Bukit Kayu Hitam border checkpoint, which connects on the Thai side with the 

Sadao border checkpoint in Songkhla province, from now until Sept 25 to prevent the spread of Covid-19. 

The information was posted on Saturday by the Royal Thai Embassy in Kuala Lumpur on its Facebook page. 

“Thai nationals in Malaysia who wish to return to Thailand from September 12-25 must use other checkpoints such as Betong checkpoint in 

Yala and Sungai Kolok checkpoint in Narathiwat,” said the announcement. 

“Those who have already registered to travel using the Sadao checkpoint during the said period must re-register at the immigration office or 

via https://dcaregistration.mfa.go.th and specify other valid checkpoints instead.” 
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Travellers will need to provide a fit-to-travel health certificate issued within 72 hours of travel time. 

The Thai embassy also advised travellers to reach the border checkpoint before noon on the travel date specified in their letter. 

As of Saturday, Malaysia has reported 9,810 cases of Covid-19, of whom 9,181 people have recovered and there have been128 deaths. - The 

Nation Thailand/Asian News Network) 

 

ท่ีมาขQอมูล ; https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2020/09/12/malaysia-shuts-border-checkpoint-with-thailand-to-control-

covid-19-says-embassy 

 

๕.๒ benarnews.org รายงานเม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายนว4า  ศาลจังหวัดปnตตานี มีคำพิพากษาใหQกองทัพบก และสำนักนายกรัฐมนตรีจ0ายสินไหมเพ่ิมเติมกว0าหQาลQานบาท 

ใหQกับผูQไดQรับบาดเจ็บพลเรือน 5 ราย ท่ีถูกทหารพรานใชQอาวุธปaนสงครามเขQายิงใส0 เพราะคิดว0าเปiนฝgายผูQก0อความไม0สงบ ในอำเภอหนองจิก จังหวัดปnตตานี เม่ือตQนป� พ.ศ. 

2555 

เหตุการณ.ดังกล0าวเกิดข้ึนเม่ือ วันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2555 โดยเร่ิมจากคนรQายใชQเคร่ืองยิงระเบิด เอ็ม.79 ถล0มฐานปฏิบัติการทหารพรานท่ี 4302 ในหมู0ท่ี 3 ตำบลปุโละปุ

โย ในช0วงค่ำเปiนเหตุใหQทหารพรานไดQรับบาดเจ็บเล็กนQอยหน่ึงนาย จากน้ัน เจQาหนQาท่ีไดQต้ังจุดสกัด และออกติดตามคนรQาย ตามเสQนทางหมายเลข 418 ยะลา-ปnตตานี พบ

รถยนต.กระบะย่ีหQออีซูซุ สีบรอนซ.เงิน หมายเลขทะเบียน 3105 ปnตตานี ของผูQเสียหายขับข้ึนมาจากเสQนทางใกลQเคียง ซ่ึงเจQาหนQาท่ีไดQแจQงว0ามีการยิงปaนใส0เจQาหนQาท่ี จึงมี

การยิงตอบโตQกันข้ึน เปiนเหตุใหQมีผูQเสียชีวิต 4 ราย บาดเจ็บ 5 ราย ดังกล0าว 

อย0างไรก็ตาม ในภายหลังทราบว0า รถยนต.คันดังกล0าว เปiนรถของชาวบQานท่ีเดินทางออกจากหมู0บQานกาหยี หมู0ท่ี 1 ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปnตตานี เพ่ือไปละหมาดศพ 

(การละหมาดขอพรใหQผูQเสียชีวิต) ท่ีบQานทุ0งโพธ์ิ หมู0ท่ี 4 ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก จ.ปnตตานี โดยออกมาไดQเพียง 500 เมตร ก็เกิดเหตุไม0คาดฝnนข้ึนมาเสียก0อน 

ในวันน้ี นายสากีมัน เบญจเดชา ทนายความ มูลนิธิศูนย.ทนายความมุสลิมจังหวัดปnตตานี กล0าวว0า ศาลจังหวัดปnตตานี อ0านคำพิพากษาศาลฎีกา คดีแพ0งหมายเลขดำท่ี พ.

519/2558 โดยส่ังใหQกองทัพบก และสำนักนายกรัฐมนตรี จ0ายสินไหมเพ่ิมเติมแก0ผูQไดQรับบาดเจ็บ 5 ราย เปiนจำนวนเงินเพ่ิมเติมอีกสูงสุดประมาณรายละ 1,000,000 บาท 
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ท้ังน้ี ในสมัยรัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ. ชินวัตร ไดQมีขQอเสนอของคณะกรรมการเยียวยาผูQไดQรับผลกระทบสืบเน่ืองจากความไม0สงบในจังหวัดชายแดนภาคใตQ ท่ีมี พล.ต.อ.

ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว0าการกระทรวงยุติธรรม เปiนประธานในสมัยน้ัน ไดQใหQเงินเยียวยาผูQบาดเจ็บ รายละ 5-7 แสนบาท ตามอาการ ซ่ึงทางผูQไดQรับบาดเจ็บเห็นว0า 

ไม0เพียงพอ จึงไดQดำเนินการฟZองรQองเรียกค0าเสียหายเพ่ิมเติม 

สำหรับผูQเสียชีวิต 4 รายน้ัน ทางศูนย.อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตQ ไดQจ0ายค0าเยียวยา รายละ 7 ลQานบาท ไปในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2555 ภายหลังจากท่ี

คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 

นางรอพีฮะ ดอเลาะ มารดาของนายซอบรี บือราเฮง และลูกสาวของนายมะแอ ดอเลาะ ท้ังสองเปiนผูQบาดเจ็บจากเหตุการณ.ดังกล0าว กล0าวว0า ตนเองดีใจท่ีศาลไดQใหQความ

เมตตา 

“รูQสึกดีใจ เราต0อสูQมาพอท่ีจะเห็นความเปiนธรรมบQาง จากท่ีตอนแรกผูQบาดเจ็บไดQรับเงินเยียวยาส่ีแสนหQา วันน้ีศาลส่ังจ0ายเพ่ิม” นางรอพีฮะ กล0าวแก0เบนาร.นิวส. 

ในเร่ืองการฟZองรQองน้ัน นายยา ดือราแม หน่ึงในผูQไดQรับบาดเจ็บกับพวกรวม 5 คน ไดQเปiนโจทก.ร0วมฟZองกองทัพบก และสำนักนายกรัฐมนตรี เร่ิมดำเนินคดีท่ีศาลจังหวัด

ปnตตานี เม่ือป� 2558 โดยตามคำพิพากษาน้ัน ไดQเห็นว0า อาวุธปaนและปลอกกระสุนปaนท่ีพบในรถยนต.กระบะของผูQบาดเจ็บและเสียชีวิตในท่ีเกิดเหตุน้ัน มิไดQเปiนของ

ชาวบQานท่ีอาศัยมาในรถยนต.กระบะของโจทก.ท่ีหน่ึงแต0ประการใด 

ส0วนท่ีว0า มีการใชQอาวุธปaนยิงเจQาหนQาท่ีจำนวนสองนัด ตามท่ีเจQาหนQาท่ีกล0าวอQาง จึงเปiนเร่ืองท่ีขัดต0อเหตุและผล ไม0อาจรับฟnงใหQเปiนยุติไดQ การกระทำของเจQาหนQาท่ีทหารจึง

เปiนการกระทำในลักษณะละเมิดต0อโจทก.ท้ังหQา จึงตQองรับผิดชดใชQค0าสินไหมทดแทน ใหQจำเลยท้ังชดใชQค0าเสียหายใหQกับโจทก. ซ่ึงเปiนคดีชาวบQาน 5 คน ดังกล0าว 

สำหรับรายช่ือผูQไดQบาดเจ็บ 5 ราย คือ 1. นายมะแอ ดอเลาะ 2. นายซอบรี บือราเฮง 3. นายมะลูดิง แวกาจิ 4. นายยา ดือราแม และ 5. นายอับดุลเลาะ (สงวนนามสกุล) 

ส0วนผูQเสียชีวิต 4 ราย คือ 1. นายสาหะ สาแม อายุ 67 ป� 2. นายอิสมัน ดือราแม อายุ 55 ป� 3. นายรอปา บือราเฮง อายุ 18 ป� 4. นายหามะ สะนิ อายุ 56 ป� 

ท่ีมาขQอมูล ; https://www.benarnews.org/thai/news/TH-south-court-compensation-09172020184504.html 
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๕.๓ benarnews.org รายงานเม่ือวันท่ี ๑๖ กันยายน ว4า ศาลจังหวัดปnตตานี พิพากษาใหQนายมูหัมมัดรอมลี เจะยะ เจQาของโรงเรียนอัลอูลูมุลอิสลามมียะห. (ปอเนาะ

ชือมา) ในจังหวัดปnตตานี มีความผิดตามขQอหาจัดต้ังโรงเรียนนอกระบบโดยไม0ไดQรับอนุญาตและใหQลงโทษ เปiนเวลา 2 เดือน ปรับ 8,000 บาท แต0โทษจำคุกใหQรอการลง

อาญา เปiนเวลา 2 ป� นับเปiนคดีแรกท่ีมีการส่ังลงโทษเจQาของปอเนาะ 

นายมูหัมมัดรอมลี เจะยะ (หรือรูQจักกันในนาม บาบอรอมลี ชือมา) เจQาของโรงเรียนอัลอูลูมุลอิสลามมียะห. ในตำบลบ0อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปnตตานี ตกเปiนจำเลย

ใน คดี อ.ดำ 813/2562 หลังจากสำนักงานการศึกษาเอกชนหนองจิก จังหวัดปnตตานี ไดQส่ังปfดปอเนาะ เพราะไม0มีใบอนุญาตดำเนินการ ซ่ึงเปiนผลพวงมาจากการท่ีไดQมีผูQ

ตQองสงสัยวางระเบิด ในตลาดนัดบ0อทอง อำเภอหนองจิก ปnตตานี เม่ือวันท่ี 27 พ.ค. 2562 หลบหนีเขQามาในบริเวณปอเนาะ โดยเหตุการณ.ดังกล0าว ทำใหQ ด.ช.อัยดิลฟfตรี 

ยะโก©ะ อายุ 14 ป� และ นางสารีปะห. อาเย©าะแซ อายุ 35 ป� เสียชีวิต และมีผูQไดQรับบาดเจ็บอีกจำนวน 23 ราย 

นายมูหัมมัดรอมลี กล0าวว0า เม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 62 สำนักงานการศึกษาเอกชนหนองจิก จังหวัดปnตตานี ไดQแจQงความผิดฐานเปfดปอเนาะไม0มีใบอนุญาต จากน้ันในวันท่ี 

24 มิถุนายน 62 พนักงานสอบสวน ไดQแจQงขQอหาจัดต้ังโรงเรียนนอกระบบโดยไม0ไดQรับอนุญาต และในวันท่ี 11 ตุลาคม 62 พนักงานอัยการไดQย่ืนฟZองต0อศาลจังหวัดปnตตานี 

จนกระท่ัง โดยวันน้ี ศาลนัดอ0านคำพิพากษาตัดสินคดี จำคุก 2 เดือน ปรับ 8,000 บาท โทษจำคุกใหQรอการลงอาญา 2 ป� 

“ท่ีสูQเพราะตQองการหาความเปiนธรรมใหQตัวเอง เพราะรับไม0ไดQกับส่ิงท่ีเกิดข้ึน เราเปiนคนสอนคนใหQเปiนคนดี แต0เขามาใส0ความว0าเราผิด เราไม0ไดQทำธุรกิจ ไม0ไดQเอาเงินจาก

เด็ก ไม0ไดQมีเงินสนับสนุนจากไหนเลย สำนักงานการศึกษาต0างหากท่ีตQองใหQเงินกับเรา จุดน้ีท่ีรับไม0ไดQ หลังจากน้ี จะดำเนินการเร่ืองเอกสารท่ีดินต0อไป เพ่ือย่ืนขอข้ึน

ทะเบียน เพราะก0อนท่ีจะถูกดำเนินคดีก็อยู0ระหว0างดำเนินการ แต0มาถูกดำเนินคดีเสียก0อน” นายมูหัมมัดรอมลี กล0าวแก0เบนาร.นิวส. 

ท้ังน้ี โรงเรียนอัลอูลูมุลอิสลามมียะห. (ปอเนาะชือมา) เปiนโรงเรียนสอนศาสนาขนาดเล็ก มีเด็กและผูQสูงอายุเขQารับการศึกษา ประมาณ 20 คน ขณะท่ีมีโรงเรียนในลักษณะ

เดียวกันอีกนับรQอยแห0ง 
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ดQาน นายอับดุลกอฮาร. อาแวปูเตะ ประธานศูนย.ทนายมุสลิม จ.ปnตตานี กล0าวถึงท่ีมาของการฟZองรQองว0า เปiนความสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ.เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 

ท่ีไดQมีเหตุการณ.คนรQายวางระเบิดท่ีตลาดนัดบ0อทอง ตำบลบ0อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปnตตานี 

“ต0อมาเจQาหนQาท่ีไดQมีการควบคุมตัวผูQตQองสงสัยตามกฎหมายพิเศษ 2 คน คือ นายอาซิ มีนา และนายอับดุลรอเซะ สลาวะ และไดQมีการดำเนินคดีท้ังสองต0อศาลจังหวัด

ปnตตานี โดยศาลช้ันตQนไดQมีคำพิพากษายกฟZองแลQว เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 สืบเน่ืองจากเหตุการณ.ดังกล0าว ขQอมูลทางการข0าวอQางว0า หลังเกิดเหตุผูQตQองสงสัยไดQ

หลบหนีไปอยู0ในปอเนาะ หรือโรงเรียนอัลอูลูมุลอิสลามมียะห. (ปอเนาะชือมา) ตำบลบ0อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปnตตานี” นายอับดุลกอฮาร.  กล0าวแก0เบนาร.นิวส. 

นายอับดุลกอฮาร. กล0าวเพ่ิมเติมว0า หลังจากน้ันเจQาหนQาท่ีไดQเชิญตัว บาบอเจQาของปอเนาะ คือ นายมูฮัมหมัดรอมลี เจะยะ ไปทำการซักถามท่ีค0ายอิงคยุทธบริหาร และไดQ

ปล0อยตัวในภายหลัง เน่ืองจากเห็นว0าบาบอไม0มีความเก่ียวขQองกับกลุ0มก0อความไม0สงบ แต0ต0อมาทางสำนักงานการศึกษาเอกชน อำเภอหนองจิก (สช.หนองจิก) ไดQมีคำส่ังใหQ

ปอเนาะดังกล0าวหยุดการเรียนการสอนศาสนา เน่ืองจากไม0มีใบรับอนุญาต หลังจากน้ันพนักงานสอบสวนไดQแจQงขQอหา นายมูฮัมหมัดรอมลี และพนักงานอัยการไดQย่ืนฟZอง

คดีต0อศาลจังหวัดปnตตานี ในขQอหาจัดต้ังโรงเรียนนอกระบบ โดยไม0ไดQรับใบอนุญาต โดยฝgาฝaนต0อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 มาตรา 20 และ 

147 ดังกล0าว 

นายทรงพล ขวัญช่ืน อดีตผูQอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส0งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดปnตตานี กล0าวว0า เคสน้ีถือเปiนเคสแรก ในสามจังหวัดชายแดนภาคใตQ ท่ีมี

การฟZองรQองกันข้ึน ซ่ึงโดยปกติ เม่ือเจอเคสลักษณะน้ี ทาง สช. พ้ืนท่ีจะลงไปตรวจสอบและแนะนำตักเตือนมากกว0าท่ีจะมีการฟZองรQอง 

“จริง ๆ เร่ืองน้ี ก0อนท่ีผมจะเกษียณ ไดQใหQ สช. พ้ืนท่ีลงไปท่ีปอเนาะ พบว0าไม0ไดQจดทะเบียน จากน้ัน เขามาขอข้ึนทะเบียนแลQวเราไม0อนุญาต เพราะมีปnญหาเร่ืองเอกสาร

ท่ีดิน มีนายภานุ อุทัยรัตน. สว. มาหารือกันใหQช0วยเหลือ ก็ไดQแนะนำใหQไปดำเนินการในเร่ืองเอกสารท่ีดินแลQวใหQมาข้ึนทะเบียน ต0อมามีประเด็นคนทำผิดไปอยู0ปอเนาะ 

ทหารตามไปเจอในน้ัน ก็กลายเปiนโรงเรียนเถ่ือน ต0อมานายอำเภอหนองจิก และ สช. พ้ืนท่ี ก็ลงไปดู และไดQหาทางออกใหQแลQว ก0อนท่ีจะเกษียณ แต0ไม0ทราบเลยว0า เร่ือง

มาถึงข้ันฟZองรQอง” นายทรงพล กล0าวแก0เบนาร.นิวส. 

ท่ีมาขQอมูล ; https://www.benarnews.org/thai/news/TH-deepsouth-school-09162020150449.htm 


