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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๑๘-

๒๔ ก.ย. ๖๔ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๗๔ ข0าว จากท่ีมี ๙๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๑-๑๗ ก.ย. ๖๔) ในส0วนของข0าว 

เชิงลบท่ีเก่ียวขRองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๔๑ ข0าว จากท่ีมี ๒๖ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๑-๑๗ ก.ย. ๖๔)  

          ประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนภายในประเทศ  

    ประเด็นขFาวเชิงลบ ได*แกF 

๑) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) ชาวใตRเดือดรRอนรถไฟว่ิงแค0'ทุ0งสง'ตกคRางเพียบ 

ช้ีรฟท.ทอดท้ิงไรRวิสัยทัศน.สนองการเมือง และ ๒) คอลัมน. คมคิดฅนเขียน: เรียกความเช่ือม่ัน (กรณีพิพาทระหว0าง 

กฟภ. กับ บริษัทเอกชน) 

๒) ทุจริตคอรัปช่ัน: ศูนย.นวดเบตงถูกท้ิงรRาง และ เสาไฟโซลาร.พันลRาน 

๓) การเมือง: ทวี' ช้ีรถไฟไทย คือความเหล่ือมล้ำท่ียากเยียวยา ซัด ๓ จชต.ไม0อยู0ในสายตารัฐบาลชุดน้ี 

๔) สิทธิมนุษยชน: เสียงประชาชนปฏิรูปตำรวจ: กฎหมายปdองกันการอุRมฆ0าและกระทำทารุณฉบับ 

ครม.คุRมครองประชาชนใหRพRนจาก 'อาชญากรมีเคร่ืองแบบ' ไม0ไดR  

๕) เหตุร*ายรายวัน: 'ปhตตานี'ระทึก! คนรRายโจมตีฐานชคต.น้ำบ0อ ทหารพรานสาหัส 1 เสียชีวิต 1 

๖) การยกระดับคุณภาพชีวิต: การแพร0ระบาดของโควิด ๑๙ และ อัตราการเสียชีวิต 

๗) ยาเสพติด: การ “ปลดล็อก”พืชกระท0อมพRนจากยาเสพติดประเภท 5 ทำใหRพืชกระท0อม กลายเปoน

สินคRา ท่ีมีการขาย-ซ้ือ เพ่ือนำไปใชRอย0างเสรีแบบ “ไรRทิศทาง” ท่ีน0าเปoนห0วง เพราะไม0รูRว0า หน0วยงานไหน ท่ีเปoน

ผูRรับผิดชอบ ในการควบคุม 

๘) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย\สิน: ๑) สินคRาเถ่ือนกับ วิถีชีวิตท่ีผิดกฎหมาย, ๒) ทหารพราน 

ใชRอาวุธยิง ภรรยาแม0ยายเสียชีวิต 2 และเด็กบาดเจ็บ, ๓) 'ด.ต.กร0าง'ล่ันไม0ไดRชักปtนขู0สิบลRอแช0ขวา 

ปhดเมาแค0ปuวยล้ินแข็ง 'บังตvะ' ไม0สนโร0แจRงจับแลRว และ ๔) 'ซRอปลา' รRอง 'สิระ'ตรวจสอบคดีแกvงตำรวจ อุRมรีดเงิน 

5 ลRาน แลกปล0อยตัว 

          ประเด็นขFาวเชิงบวก ได*แกF 

๑) ยาเสพติด: ๑) ปปส.ติดตามล0ารวบแกvงลอบขนน้ำยาบุหร่ีไฟฟdา, ๒) เล็งรับอาสาสมัคร ทดลอง 

ใชRพืชกระท0อมบำบัดเลิกติดยาบRา นำร0องปhตตานีท่ีแรก, ๓) 'เทพไท'ชงใชRค0ายทหาร เปoนศูนย.บำบัดยาเสพติด 

ช้ีมีความพรRอม และ ๔) 'สมศักด์ิ'ส่ังกรมคุมประพฤติ ทดลองใชRกระท0อม บำบัด ผูRติดยาเสพติด 

๒) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย\สิน: ๑) รวบแกvง “ตำรวจปลอม” ออกรีดไถชาวบRาน-

ครอบครัว คนติดยาท่ัวปhตตานี, ๒) 'บ๊ิกตู0'เสียใจทหารพรานพลีชีพท่ีปhตตานี ส่ังมท.เตรียมพรRอม 164 

ชุดคุRมครองตำบล และ ๓) ในหลวง พระราชทานพวงมาลาหลวง วางหนRาหีบศพอาสาสมัครเสียชีวิต จ.ปhตตานี 

๓) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) ยกระดับแปลง ทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา, ๒) สำรวจ “ด0านนอก” 

เมืองรRาง... ชงเป|ด “แซนด.บ็อกซ.” ปลุกความคึกคัก คนรักแสงสี, ๓) 'กระท0อมกRานแดง' คนนิยมมาก! 

จ0อปลดล็อกส0งตลาดโลก ส่ังคุมประพฤติ ใชRบำบัดผูRเสพ, ๔) ททท. ช0วยชุมชนท0องเท่ียว 60 แห0ง ผ0าน 'Blogger 
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the Series Live น้ีเพ่ือชุมชน', ๕) STGT รุกขยายกำลังการผลิตถุงมือยางตามแผน เดินเคร่ืองจักรโรงงานพีเอส 

อ.สะเดา จ.สงขลา ตอบสนองดีมานด.ท่ัวโลก, ๖) สสว.ย้ำความสำเร็จโครงการ SME 'ปh�นดาว'ขายสินคRาออนไลน., 

๗) รถไฟ เป|ดเพ่ิมรถ 18 ขบวน รองรับเดินทางปชช.เร่ิม 23 ก.ย.น้ี, ๘) ผูRตรวจการแผ0นดินช้ี 

ศอ.บต.ทำถูกตRองตามกม.กรณีรับฟhงความคิดเห็น 'เมืองตRนแบบ' อ.จะนะ, ๙) จ้ึง สุดๆ ' เครป ฮาลาล บุฟเฟuต. 

'อยากเท0ห..ตRองลอง นราธิวาส และ ๑๐) คอลัมน. จิระพงค. เต็มเป��ยม: เป|ดรายงาน ผลการศึกษาวุฒิสภา ป�'48 

ผลักดันการสรRางคลองไทย 

๔) การยกระดับคุณภาพชีวิต: ๑) 'ศอ.บต.'จับมือ 'บพท.' ร0วมขจัดความจน จชต. 

ผ0านการวิจัยและนวัตกรรม แบบเบ็ดเสร็จ และ ๒) การเร0งรัดฉีดวัคซีน 

          ประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนตFางประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* 

           ประเด็นเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตRท่ีรายงานโดยส่ือต0างประเทศ มีเพียง ๓ ช้ินสอดคลRองกับความถ่ี

การรายงานข0าวของส่ือมวลชนภายในประเทศท่ีลดลงเทียบกับสัปดาห.ก0อนท้ังข0าวเชิงบวก และเชิงลบ ท้ังน้ีข0าว

เหตุรRายรายวันมีจำนวน ๒ ข0าว สอดคลRองกับการรายงานข0าวของส่ือมวลชนภายในประเทศท่ีมีความถ่ีเพ่ิมข้ึน เปoน

ข0าวเหตุการณ. ผกร. ใชRระเบิดแบบขวRางโจมตีชุดคุRมครองตำบลบRานน้ำบ0อ อ.ปะนะเระ จ.ว.ป.น. เปoนเหตุใหR

อาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิตหน่ึงคน และเหตุการณ.ยิงอดีตทหารเกณฑ.ท่ีจังหวัดนราธิวาส  

           New Straits Times ส่ือมาเลเซีย รายงานข0าว เจRาหนRาท่ีหน0วยปฏิบัติการท่ัวไปมาเลเซียจับกุมวัยรุ0นชาย

อายุ ๑๗ ป� ขณะขับรถยนต.บรรทุกขRาวสารลักลอบนำเขRาจากประเทศไทย เหตุเกิดท่ี อ.ตุมปhต รัฐกลันตัน ใกลR

ชายแดนไทยดRาน อ.ตากใบ จ.ว.น.ธ. 

         จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหRระดับการรับรูRเชิงบวก ท่ีมีต0อ 

สถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๑.๘๙ ในสัปดาห. ท่ีแลRว (๑๑-๑๗ ก.ย. ๖๔) เปoน ๑.๐๑ ในสัปดาห.น้ี 
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๒. ผลการวิเคราะห\สารสนเทศด*านการประชาสัมพันธ\ ประจำวันท่ี ๑๘ – ๒๔ ก.ย. ๖๔ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นขFาวเชิงบวก และประเด็นขFาวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๘ - ๒๔ ก.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก (เสRนทึบสีเขียว) ๗๔ ข0าว จากท่ีมี ๙๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๑ - ๑๗ 

ก.ย. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนRมความถ่ี (เสRนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนRมฯ ค0อนขRางคงท่ี ในส0วนของข0าว 

เชิงลบท่ีเก่ียวขRองกับ จชต. (เสRนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๔๑ ข0าว จากท่ีมี ๒๖ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๑ - ๑๗ ก.ย. 

๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนRมความถ่ี (เสRนปะสีแดง) มีแนวโนRมฯ เพ่ิมข้ึน 
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๒.๒ คFาสัดสFวนระหวFางขFาวเชิงบวก และขFาวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน ระหว0างข0าวเชิงบวก 

กับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

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

2021-09-11 9 2 4.5 

2021-09-12 6 2 3 

2021-09-13 19 4 4.75 

2021-09-14 21 3 7 

2021-09-15 16 6 2.67 

2021-09-16 16 5 3.2 

2021-09-17 10 4 2.5 

 13.86 3.71 3.74 

2021-09-18 6 3 2 

2021-09-19 5 4 1.25 

2021-09-20 16 8 2 

2021-09-21 14 5 2.8 

2021-09-22 8 2 4 

2021-09-23 15 9 1.67 

2021-09-24 10 10 1 

 10.57 5.86 1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

5 

๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพFงเล็ง ในชFวงวันท่ี ๑๘ – ๒๔ ก.ย. ๖๔ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๑ - ๒๔ ก.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข สำหรับในมิติของ แนวโนRมความถ่ี 

(เสRนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนRมฯ ต่ำค0อนขRางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขRองกับ จชต. ไม0มีข0าวเชิงลบฯ จากท่ีมี 

๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๑ - ๑๗ ก.ย. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนRมความถ่ี (เสRนปะสีแดง) มีแนวโนRมฯ ต่ำ

ค0อนขRางคงท่ี  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๘ - ๒๔ ก.ย. ๖๔ มีข0าวในประเด็นเหตุรRายรายวัน ๘ ข0าว จากท่ีไม0มีข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๑ - ๑๗ 

ก.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ เพ่ิมข้ึน ภาพข0าวในประเด็นเหตุรRายรายวัน ไดRแก0 'ปhตตานี' 

ระทึก! คนรRายโจมตีฐาน ชคต.น้ำบ0อ ทหารพรานสาหัส 1 เสียชีวิต 1 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๘ - ๒๔ ก.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๑ ข0าว จากท่ีมี ๔ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๑ - ๑๗ ก.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ต่ำค0อนขRางคงท่ี 

ในส0วนข0าวเชิงลบฯ ๓ ข0าว จากท่ีมี ๒ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๑ - ๑๗ ก.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี 

มีแนวโนRมฯ ต่ำค0อนขRางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดRแก0 คอลัมน. เสียงจากหRวงสำนึก: ประเทศไทยในสองฝh�งความคิด  

ภาพข0าวเชิงลบ ไดRแก0 ๑) 'ทวี' ช้ีรถไฟไทย คือความเหล่ือมล้ำท่ียากเยียวยา ซัด 3 จชต.ไม0อยู0ในสายตารัฐบาลชุดน้ี 

และ ๒) คอลัมน. สถานีคิดเลขท่ี12: กัดฟhนทบทวนปฏิวัติ 19 ก.ย. 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย\สิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๘ - ๒๔ ก.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๑๑ ข0าว จากท่ีมี ๙ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๑ - ๑๗ ก.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ  เพ่ิมข้ึน ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มี

ข0าวเชิงลบ ๙ ข0าว จากท่ีมี ๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๑ - ๑๗ ก.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ 

เพ่ิมข้ึน ภาพข0าวเชิงบวก ไดRแก0 ๑) รวบแกvง “ตำรวจปลอม” ออกรีดไถชาวบRาน-ครอบครัว คนติดยาท่ัวปhตตานี, ๒) 

'บ๊ิกตู0'เสียใจทหารพรานพลีชีพท่ีปhตตานี ส่ังมท.เตรียมพรRอม 164 ชุดคุRมครองตำบล และ ๓) ในหลวง 

พระราชทานพวงมาลาหลวง วางหนRาหีบศพอาสาสมัครเสียชีวิต จ.ปhตตานี ภาพข0าวเชิงลบ ไดRแก0 ๑) 

บทบรรณาธิการ: สินคRาเถ่ือนกับวิถีชีวิตท่ีผิดกฎหมาย, ๒) ทหารพราน ใชRอาวุธยิง ภรรยาแม0ยายเสียชีวิต 2 

และเด็กบาดเจ็บ, ๓) 'ด.ต.กร0าง'ล่ันไม0ไดRชักปtนขู0สิบลRอแช0ขวา ปhดเมาแค0ปuวยล้ินแข็ง 'บังตvะ' ไม0สนโร0แจRงจับแลRว 

และ ๔) 'ซRอปลา' รRอง 'สิระ'ตรวจสอบคดีแกvงตำรวจ อุRมรีดเงิน 5 ลRาน แลกปล0อยตัว 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๘ - ๒๔ ก.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๑ ข0าว จากท่ีมี ๓๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว 

(๑๑ - ๑๗ ก.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ลดลง ในส0วนของ ข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มี

ข0าวเชิงลบ ๓ ข0าว จากท่ีมี ๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๑ - ๑๗ ก.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ต่ำ

ค0อนขRางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดRแก0 ๑) ยกระดับแปลง ทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา, ๒) สำรวจ “ด0านนอก” เมืองรRาง... 

ชงเป|ด “แซนด.บ็อกซ.” ปลุกความคึกคัก คนรักแสงสี, ๓) 'กระท0อมกRานแดง'คนนิยมมาก! จ0อปลดล็อกส0งตลาดโลก 

ส่ังคุมประพฤติ ใชRบำบัดผูRเสพ, ๔) เลขาธิการ ศอ.บต. แนะนักศึกษา มนร., ๕) กยท.เดินหนRาสรRาง 

ความเขRมแข็งใหRยางไทย ฝuาโควิด-19ผลักดันเกษตรกรกRาวสู0ภาคธุรกิจ, ๖) ททท. ช0วยชุมชนท0องเท่ียว 60 แห0ง ผ0าน 

'Blogger the Series Live น้ีเพ่ือชุมชน', ๗) STGT รุกขยายกำลังการผลิตถุงมือยางตามแผน 

เดินเคร่ืองจักรโรงงานพีเอส อ.สะเดา จ.สงขลา ตอบสนองดีมานด.ท่ัวโลก, ๘) สสว.ย้ำความสำเร็จโครงการ SME 

'ปh�นดาว'ขายสินคRาออนไลน., ๙) รถไฟ เป|ดเพ่ิมรถ 18 ขบวน รองรับเดินทางปชช.เร่ิม 23 ก.ย.น้ี, ๑๐) 

ผูRตรวจการแผ0นดินช้ี ศอ.บต.ทำถูกตRองตามกม.กรณีรับฟhงความคิดเห็น 'เมืองตRนแบบ' อ.จะนะ, ๑๑) จ้ึง สุดๆ ' 

เครป ฮาลาล บุฟเฟuต. 'อยากเท0ห..ตRองลอง นราธิวาส และ ๑๒) คอลัมน. จิระพงค. เต็มเป��ยม: เป|ดรายงาน 

ผลการศึกษาวุฒิสภา ป�'48 ผลักดันการสรRางคลองไทย ภาพข0าวเชิงลบ ไดRแก0 ๑) 

ชาวใตRเดือดรRอนรถไฟว่ิงแค0'ทุ0งสง'ตกคRางเพียบ ช้ีรฟท.ทอดท้ิงไรRวิสัยทัศน.สนองการเมือง และ ๒) คอลัมน. 

คมคิดฅนเขียน: เรียกความเช่ือม่ัน 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๘ - ๒๔ ก.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๘ ข0าว จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๑ - 

๑๗ ก.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด มีข0าวเชิง

ลบ ๑ ข0าว จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๑ - ๑๗ ก.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ต่ำค0อนขRาง

คงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดRแก0 ๑) ปปส.ติดตามล0ารวบแกvงลอบขนน้ำยาบุหร่ีไฟฟdา, ๒) เล็งรับอาสาสมัคร ทดลอง 

ใชRพืชกระท0อมบำบัดเลิกติดยาบRา นำร0องปhตตานีท่ีแรก, ๓) 'เทพไท'ชงใชRค0ายทหาร เปoนศูนย.บำบัดยาเสพติด 

ช้ีมีความพรRอม และ ๔) 'สมศักด์ิ'ส่ังกรมคุมประพฤติ ทดลองใชRกระท0อม บำบัด ผูRติดยาเสพติด ภาพข0าวเชิงลบ 

ไดRแก0 รอบร้ัวเมืองใตR : 23 กันยายน 2564 (การ “ปลดล็อก”พืชกระท0อมพRนจากยาเสพติดประเภท 5 ทำใหRพืช

กระท0อม กลายเปoนสินคRา ท่ีมีการขาย-ซ้ือ เพ่ือนำไปใชRอย0างเสรีแบบ “ไรRทิศทาง” ท่ีน0าเปoนห0วง เพราะไม0รูRว0า 

หน0วยงานไหน ท่ีเปoนผูRรับผิดชอบ ในการควบคุม) 
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

              ในช0วงวันท่ี ๑๘ – ๒๔ ก.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ไดRแก0 ๑) 10 ป�คดี 

พลทหารวิเชียรถูกซRอมเสียชีวิตยังไม0ถึงไหน ศาล มทบ.46 อRางโควิดเล่ือนฟhงคำส่ังรับฟdองไม0มีกำหนด และ ๒) 

คอลัมน. เสียงประชาชนปฏิรูปตำรวจ: กฎหมายปdองกันการอุRมฆ0าและกระทำทารุณฉบับ ครม. คุRมครอง 

ประชาชนใหRพRนจาก 'อาชญากรมีเคร่ืองแบบ' ไม0ไดR 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช0วงวันท่ี ๑๘ – ๒๔ ก.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

             ในช0วงวันท่ี ๑๘ – ๒๔ ก.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกRไขปhญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช0วงวันท่ี ๑๘ – ๒๔ ก.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชRกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีสFงผลกระทบตFอการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบตFอการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีสFงผลกระทบตFอการรับรู* 

 
 
 
ประเด็นขFาวเชิงลบ 

๑. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) ชาวใตRเดือดรRอนรถไฟว่ิงแค0'ทุ0งสง'ตกคRางเพียบ 

ช้ีรฟท.ทอดท้ิงไรRวิสัยทัศน.สนองการเมือง, ๒) คมคิดฅนเขียน: เรียกความเช่ือม่ัน  และ  ๓) คอลัมน. 

คมคิดฅนเขียน: เรียกความเช่ือม่ัน  

๒. ทุจริตคอร\รัปช่ัน ๑) ผอ.ท0องเท่ียวยะลา “ไม0รูR-ไม0เก่ียว” ศูนย.นวดรRางเบตง - ล่ันพรRอมฟt�นฟู รอ 

ป.ป.ช.ไฟเขียว, ๒) ตามหา “สุนทรเทคโนโลยี” บริษัทน้ีอยู0ไหน? ควRางานกว0าคร่ึง “เสาไฟโซลาร.พันลRาน”, ๓) 

เลขาฯศอ.บต.ป|ดปากปม “โซลาร.เซลล.พันลRาน” ขอคุยเร่ืองใหม0ใหRชาวบRานกินดีอยู0ดี, ๔) คอลัมน. เชษฐา  และ  

๕) คอลัมน. เชษฐา  

๓. การเมือง ๑) 'ทวี' ช้ีรถไฟไทย คือความเหล่ือมล้ำท่ียากเยียวยา ซัด3 จชต.ไม0อยู0ในสายตารัฐบาลชุดน้ี, ๒) 

คอลัมน. สถานีคิดเลขท่ี12: กัดฟhนทบทวนปฏิวัติ 19 ก.ย.  และ  ๓) คอลัมน. สถานีคิดเลขท่ี12: 

กัดฟhนทบทวนปฏิวัติ 19 ก.ย.  

๔. สิทธิมนุษยชน ๑) 10 ป�คดีพลทหารวิเชียรถูกซRอมเสียชีวิตยังไม0ถึงไหน ศาล มทบ.46 

อRางโควิดเล่ือนฟhงคำส่ังรับฟdองไม0มีกำหนด  และ  ๒) คอลัมน. เสียงประชาชนปฏิรูปตำรวจ: 
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กฎหมายปdองกันการอุRมฆ0าและกระทำทารุณฉบับ ครม.คุRมครองประชาชนใหRพRนจาก 'อาชญากรมีเคร่ืองแบบ' 

ไม0ไดR  

๕. เหตุร*ายรายวัน ๑) โจรใตRปาระเบิด 3 ลูกใส0ฐาน ทหารตาย 1 เจ็บ 1 

ฝ�มือคนรRายในพ้ืนท่ีตอบโตRป|ดลRอมวิสามัญ, ๒) 'ปhตตานี'ระทึก! คนรRายโจมตีฐานชคต.น้ำบ0อ 

ทหารพรานสาหัส1เสียชีวิต1, ๓) โจรใตRเหิมอีก!ลอบปาบ้ึม3ลูกถล0มฐาน เจRาหนRาท่ี ทหารพรานพลีชีพ 1 บาดเจ็บ 

1, ๔) โจรใตRบ้ึมฐานท่ีปhตตานี อส.ทพ.ดับ1บาดเจ็บอีก1 'บ๊ิกตู0'ส่ังตามล0าคนรRาย, ๕) ขวRางระเบิด 3 ลูกโจมตี 

ชคต.น้ำบ0อ ปะนาเระ อส.ดับ ทหารเจ็บ, ๖) ไปป¤บอมบ.3ลูก ถล0มฐาน-ทพ.ดับ, ๗) แฉระเบิดลง “เรือนนอน” 

ชคต.น้ำบ0อ ทำทหารพรานพลีชีพ  และ  ๘) โจรใตRปาไปป¤บอมบ. ถล0มฐานร0วม ทหารพลีชีพ1เจ็บ1  

๖. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ศบค.ห0วง4จว.ชายแดนใตRติดโควิดสูงข้ึนและยังฉีดวัคซีนนRอย, ๒) แดงเถือก! 

เป|ด 10 อันดับจังหวัดพบผูRติดเช้ือรายใหม0 หลายพ้ืนท่ีกลับมาเพ่ิมข้ึนอีกรอบ, ๓) 

จังหวัดนราฯMOUความร0วมมือดRานการวิจัยตRนแบบการใชRงานวิจัยและนวัตกรรมในการขจัดความยากจนแบบเบ็ด

เสร็จและแม0นยำ, ๔) ปhตตานีติดเช้ือพุ0งอีก270คน สังเวย1 คน 

ปรับรูปแบบใหม0ก0อนรับวัคซีนตRองทำการตรวจเช้ือก0อน, ๕) ยะลา พบคลัสเตอร.ใหม0 ผูRว0าฯ 

ส่ังป|ดโรงงานผลิตน้ำยางพาราจิบหยู0ลาเท็กซ. หลังพบผูRติดโควิด 44 คน, ๖) ศบค.อัพเดท 10 จังหวัดติดโควิดพุ0ง 

เผย 4 จว.ชายแดนใตRเจอปuวย-ตายสูง, ๗) สุดสลด! เมียคนไทยทำใจไม0ไดR ผูกคอดับตามสามีชาวมาเลฯ ปล0อยลูก 

7 ขวบไวRขRางหลัง, ๘) ชายแดนใตRยังอ0วมโควิด ยอดติดเช้ือใหม0ติดท็อป 10 สามจังหวัด, ๙) 

ชายแดนใตRยังไม0พRนวิกฤติ ยอดติดโควิดใหม0 3 จังหวัดพุ0งท็อป 10 ประเทศ  และ  ๑๐) สลดผัวมาเลย.-

เมียไทยตายสยอง  

๗. ยาเสพติด รอบร้ัวเมืองใตR : 23 กันยายน 2564  

๘. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย\สิน ๑) บทบรรณาธิการ: สินคRาเถ่ือนกับวิถีชีวิตท่ีผิดกฎหมาย, ๒) 

จับ 5 ตำรวจปลอม ตระเวนข0มขู0 รีดไถ0กรรโชกทรัพย.หลายพ้ืนท่ี, ๓) 'ซRอปลาแม0คRาออนไลน.' รRอง 'สิระ' 

หลังถูกเจRาหนRาท่ีชุดสืบสวนสงขลายึดเงินสด 5 ล.พรRอมเตรียมลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ, ๔) 

ทหารพรานใชRอาวุธยิงภรรยาแม0ยายเสียชีวิต2และเด็กบาดเจ็บ, ๕) 'ด.ต.กร0าง'ล่ันไม0ไดRชักปtนขู0สิบลRอแช0ขวา 

ปhดเมาแค0ปuวยล้ินแข็ง 'บังตvะ'ไม0สนโร0แจRงจับแลRว, ๖) โชเฟอร.เขRาแจRงความ ถูกตร.ยศนายดาบ 

ขับเก̈งปาดหนRาชักปtนขู0, ๗) 'ซRอปลา' รRอง 'สิระ'ตรวจสอบคดีแกvงตำรวจ อุRมรีดเงิน 5 ลRานแลกปล0อยตัว, ๘) 

'ซRอปลา'รRอง 'สิระ'ตรวจสอบคดีแกvงตำรวจ อุRมรีดเงิน5ลRานแลกปล0อยตัว  และ  ๙) ทหารพรานหึงหนRามืด 

คล่ังยิงเมีย-แม0ยายดับ หลานเจ็บอีก ใชRM16 ชิงจยย.หลบหนี  
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ประเด็นเชิงบวก 

๑. การศึกษา ๑) ร0วมมือวิชาการ, ๒) ภาพข0าว: ร0วมมือวิชาการ, ๓) ภาพข0าว: ช0วยครู-น.ร., ๔) ส0ง 

นศ.ไทยกลับหRองเรียนท่ีซาอุฯ หวังเปoนโซ0ขRอกลางฟt�นสัมพันธ.เคยรRาว  และ  ๕) ภาพข0าว: ช0วยครู-น.ร.,  

๒. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันท\ ๑) คอลัมน. เดลินิวส.วาไรต้ี: สัมผัสกล่ินน้ำหมึก 'บRานนักเขียน 

ส.บุญเสนอ' ปลุกจินตนาการผ0องถ0ายความหวังแห0งอนาคต, ๒) คอลัมน. กฤช เหลือลมัย: 'ปลาดุกค่ัวพริกขิง' 

สูตรมหกรรมสมุนไพร, ๓) พม.มอบ13รางวัลผูRเสียสละ, ๔) พม. มอบรางวัล 'ผูRเสียสละ เพ่ือสังคม' ยกย0องคนดี 

ป|ดทองหลังพระ  และ  ๕) พม. มอบรางวัล 'ผูRเสียสละเพ่ือสังคม' ช0างภาพพลเมืองดี สกัดขานร.สาวชิงทอง 

รับรางวัลดRวย,  

๓. สิทธิมนุษยชน ๑) LGBT: ไทยจะเลือกทางไหน ปล0อยหญิงขRามเพศ คดี "หม่ินอิสลาม" ไปออสเตรเลีย 

หรือส0งใหRมาเลเซียตามขอ  และ  ๒) ร0อนหนังสือถึงนายกฯ คRานส0งตัวหญิงขRามเพศชาวมาเลย.กลับไปรับโทษ,  

๔. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลัมน. ส0องพระยอดนิยม, ๒) จานเด็ด77จังหวัด: ขRาวตRมกบใบฝูuหมัก, ๓) 

คอลัมน. สดจากเยาวชน: ดีเกร.ฮูลู ความเบิกบานในบูโด  และ  ๔) คอลัมน. สดจากเยาวชน: ดีเกร.ฮูลู 

ความเบิกบานในบูโด,  

๕. ความรFวมมือไทย-มาเลย\ ๑) 1/4Special Report: พิสูจน.ภาวะผูRนำใหม0มาเลย.นำพาฝuามรสุมวิกฤติโควิด  

และ  ๒) ทางการมาเลฯ เจรจาไทยส0งหญิงขRามเพศมาเลฯ 

กลับไปดำเนินคดีแต0งหญิงร0วมพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม,  
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๖. ยาเสพติด ๑) เก็บวิจัยเค้ียวกระท0อมเลิกยาบRา เร่ิมทดลองในอาสาสมัครติดยา, ๒) 

เก็บวิจัยเค้ียวกระท0อมเลิกยาบRา เร่ิมทดลองในอาสาสมัครติดยา, ๓) 

ปปส.ติดตามล0ารวบแกvงลอบขนน้ำยาบุหร่ีไฟฟdา, ๔) ปส.จับแกvงขนน้ำยาบุหร่ีไฟฟdา, ๕) 

เล็งรับอาสาสมัครทดลองใชRพืชกระท0อมบำบัดเลิกติดยาบRา นำร0องปhตตานีท่ีแรก, ๖) 

'เทพไท'ชงใชRค0ายทหารเปoนศูนย.บำบัดยาเสพติด ช้ีมีความพรRอม, ๗) 

'สมศักด์ิ'ส่ังกรมคุมประพฤติทดลองใชRกระท0อมบำบัดผูRติดยาเสพติด  และ  ๘) 

'สมศักด์ิ'ไอเดียกระฉูด!ส่ังกรมคุมประพฤติรับนักโทษอาสาเค้ียวใบกระท0อมบำบัดยาบRา,  

๗. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย\สิน ๑) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: ตะครุบแกvงตำรวจปลอม, ๒) 

เลียบค0ายกองทัพ, ๓) รวบแกvง “ตำรวจปลอม” ออกรีดไถชาวบRาน-ครอบครัวคนติดยาท่ัวปhตตานี, ๔) คอลัมน. 

ยุทธจักรแปดแฉก, ๕) ใส0เส้ือเกราะเดินแอvคไปท่ัว '5ตร.ปลอม'ตีเนียนคRนตัวตรวจฉ่ีชาวบRาน สบช0องรีดไถเงิน, ๖) 

'บ๊ิกตู0'ฮ่ึม!ส่ังล0าคนรRายโจมตีทหารพรานพลีชีพ ย้ำ มท.ขับเคล่ือนชุดคุRมครองตำบลดูแลปชช., ๗) 

'บ๊ิกตู0'เสียใจทหารพรานพลีชีพท่ีปhตตานี ส่ังมท.เตรียมพรRอม 164 ชุดคุRมครองตำบล, ๘) จับยกแกvง 5 

ตำรวจปลอมตระเวนข0มขู0รีดไถกรรโชกทรัพย. เลือกเหย่ือพัวพันยาเสพติด, ๙) ในหลวง 

พระราชทานพวงมาลาหลวง วางหนRาหีบศพอาสาสมัครเสียชีวิต จ.ปhตตานี, ๑๐) 'บ๊ิกตู0' 

แสดงความเสียใจทหารพรานบาดเจ็บ-เสียชีวิตจากเหตุซุ0มโจมตีใน 3 จชต. ย้ำ มท.ขับเคล่ือนชุดคุRมครองตำบล 

ดูแลความปลอดภัย  และ  ๑๑) นายกฯ เสียใจทหารพรานถูกโจรใตRลอบบึม เจ็บ ตาย ส่ังเสริมม่ันคงพ้ืนท่ี,  

๘. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) ยกระดับแปลงทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา, ๒) 

กรุยทางถก'กระท0อม'ส0งออกตลาดโลก, ๓) กรุยทางถก'กระท0อม'ส0งออกตลาดโลก, ๔) 

ยกระดับแปลงทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา, ๕) สำรวจ “ด0านนอก” เมืองรRาง... ชงเป|ด “แซนด.บ็อกซ.” 

ปลุกความคึกคักคนรักแสงสี, ๖) คอลัมน. จานเด็ด77จังหวัด: ขRาวตRมกบใบฝูuหมัก, ๗) 

'กระท0อมกRานแดง'คนนิยมมาก! จ0อปลดล็อกส0งตลาดโลก ส่ังคุมประพฤติใชRบำบัดผูRเสพ, ๘) สสว.ผนึก 4 

มหาวิทยาลัย ประกาศความสำเร็จ SME'ปh�นดาว'ขายออนไลน., ๙) 'กระท0อมกRานแดง'ราคาพุ0ง 

จ0อปลดล็อกส0งตลาดโลก ใชRลดความอRวน-รักษาพาร.กินสัน, ๑๐) เลขาธิการ ศอ.บต. แนะนักศึกษา มนร., ๑๑) 

กยท.เดินหนRาสรRางความเขRมแข็งใหRยางไทย ฝuาโควิด-19ผลักดันเกษตรกรกRาวสู0ภาคธุรกิจ, ๑๒) 

วงการใบกระท0อมคึกคัก! สรRางรายไดRงดงาม ขายตลาดนัดกิโลละเกือบ 400 บาท, ๑๓) ททท. ช0วยชุมชนท0องเท่ียว 

60 แห0ง ผ0าน 'Blogger the Series Live น้ีเพ่ือชุมชน', ๑๔) STGT รุกขยายกำลังการผลิตถุงมือยางตามแผน 

เดินเคร่ืองจักรโรงงานพีเอส อ.สะเดา จ.สงขลา ตอบสนองดีมานด.ท่ัวโลก, ๑๕) สสว.ย้ำความสำเร็จโครงการ SME 

'ปh�นดาว'ขายสินคRาออนไลน., ๑๖) สสว. ผนึก 4 มหาวิทยาลัย ประกาศความสำเร็จ SME 'ปh�นดาว' ขายออนไลน.บน 

Lazada สูRโควิด, ๑๗) รถไฟ เป|ดเพ่ิมรถ 18 ขบวน รองรับเดินทางปชช.เร่ิม 23 ก.ย.น้ี, ๑๘) การรถไฟฯ 

แจRงเป|ดเดินรถเพ่ิมอีก 18 ขบวน ดีเดย. 23 ก.ย.น้ี, ๑๙) ผูRตรวจการแผ0นดินช้ี 

ศอ.บต.ทำถูกตRองตามกม.กรณีรับฟhงความคิดเห็น 'เมืองตRนแบบ' อ.จะนะ, ๒๐) จ้ึง สุดๆ ' เครป ฮาลาล บุฟเฟuต. 

'อยากเท0ห..ตRองลอง นราธิวาส  และ  ๒๑) คอลัมน. จิระพงค. เต็มเป��ยม: เป|ดรายงานผลการศึกษาวุฒิสภา ป�'48 
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ผลักดันการสรRางคลองไทย,  

๙. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) 'ศอ.บต.'จับมือ 'บพท.' ร0วมขจัดความจน จชต. ผ0านการวิจัยและนวัตกรรม 

แบบเบ็ดเสร็จ, ๒) กลุ0มบริษัทอิตัลไทย ร0วมใจสูRภัยโควิด สนับสนุนเคร่ืองช0วยหายใจ-อุปกรณ. รพ.ในพ้ืนท่ีเส่ียงสูง, 

๓) ศอ.บต. ยึดแนวทางช0วยเหลือกลุ0มโอรังอัสลีบRานนอกอ, ๔) กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

ประกาศรางวัลการประกวดวาดภาพ โครงการ'พัฒนาเด็กใน 5 จังหวัดชายแดนใตR ดRวยกิจกรรมศิลปะ', ๕) 

'ผูRว0าฯน0าน'อำลาตำแหน0ง ย้ำขรก.ปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหRเขRากับยุคสมัย, ๖) พ0อเมืองนราธิวาส นำ ขรก. ปลูกตRน 

'ตะเคียนชันตาแมว' ตRนไมRประจำจังหวัดบริเวณรอบศาลากลางใหม0, ๗) ศอ.บต. จับมือ 

สภาประชาสังคมชายแดนใตR พัฒนาพ้ืนท่ี, ๘) รอบร้ัวการตลาด : ลาซาดRาส0ง ANYEONG K-MARKET 

เอาใจคนชอบสินคRาเกาหลี, ๙) ศูนย.ศึกษาฯพิกุลทองฯ สืบสานงานพ0อ สานต0อพระราชปณิธาน 

บนฐานวิถีชีวิตใหม0, ๑๐) ผูRตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพ้ืนท่ีบRานเจาะบากง อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 

เดินตามรอยในหลวงรัชกาลท่ี 9, ๑๑) เชฟรอน-P2H มอบ 'กล0องห0วงใยจากใจฯ' ใหRภาคี 'คนใตRหยัดไดR' สูRโควิด-

19, ๑๒) ยะลา เร0งฉีดเข็ม 2 ใหRผูRสูงอายุประชาชน ภายหลังจังหวัดยะลา ยังพบผูRติดเช้ือเพ่ิมข้ึนอย0างต0อเน่ือง, 

๑๓) ดีอีเอส ไฟเขียวเมืองอัจฉริยะเพ่ิม 10 พ้ืนท่ี, ๑๔) ผอ.ศปพร.ส0งต0อความห0วงใย พ่ีนRองสมาชิก อรบ.ในพ้ืนท่ี 

อ.ตากใบบรรเทาความเดือดรRอนจากโควิด  และ  ๑๕) คอลัมน. ทางออกนอกตำรา: โฉนด...ชุบชีวิตนโยบายกินไดR,  

๑๐. การเมือง คอลัมน. เสียงจากหRวงสำนึก: ประเทศไทยในสองฝh�งความคิด  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบตFอการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ตFอสถานการณ\ จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหRระดับการรับรูRเชิงบวก ท่ีมีต0อ สถานการณ. 

จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๑.๘๙ ในสัปดาห. ท่ีแลRว (๑๑-๑๗ ก.ย. ๖๔) เปoน ๑.๐๑ ในสัปดาห.น้ี 

ในมิติของแนวโนRมการรับรูRเชิงบวก มีแนวโนRมฯ ลดลง 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนตFางประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในชFวงวันท่ี ๑๘ – ๒๔ ก.ย. 

๖๔ 

    ประเด็นเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตRท่ีรายงานโดยส่ือต0างประเทศ มีเพียง ๓ ช้ินสอดคลRองกับความถ่ีการ

รายงานข0าวของส่ือมวลชนภายในประเทศท่ีลดลงเทียบกับสัปดาห.ก0อนท้ังข0าวเชิงบวก และเชิงลบ ท้ังน้ีข0าวเหตุรRาย

รายวันมีจำนวน ๒ ข0าว สอดคลRองกับการรายงานข0าวของส่ือมวลชนภายในประเทศท่ีมีความถ่ีเพ่ิมข้ึน เปoนข0าว

เหตุการณ. ผกร. ใชRระเบิดแบบขวRางโจมตีชุดคุRมครองตำบลบRานน้ำบ0อ อ.ปะนะเระ จ.ว.ป.น. เปoนเหตุใหRอาสาสมัคร

ทหารพรานเสียชีวิตหน่ึงคน และเหตุการณ.ยิงอดีตทหารเกณฑ.ท่ีจังหวัดนราธิวาส  

   New Straits Times ส่ือมาเลเซีย รายงานข0าว เจRาหนRาท่ีหน0วยปฏิบัติการท่ัวไปมาเลเซียจับกุมวัยรุ0นชายอายุ 

๑๗ ป� ขณะขับรถยนต.บรรทุกขRาวสารลักลอบนำเขRาจากประเทศไทย เหตุเกิดท่ี อ.ตุมปhต รัฐกลันตัน ใกลRชายแดน

ไทยดRาน อ.ตากใบ จ.ว.น.ธ. 

 

๕.๑ benarnews.org เวปไซต\ขFาวท่ีให*ความสำคัญกับโลกมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต*และเอเชียใต* 

รายงานขFาวการกFอเหตุรุนแรงในพ้ืนท่ีจชต. คนร*ายใช*ระเบิดไปป�บอมส\โจมตีฐานปฏิบัติการชุดคุ*มครองตำบล

บ*านน้ำบFอ อ.ปะนะเระ จ.ปrตตานี เหตุเกิดชFวงค่ำวันพุธท่ี ๒๒ กันยายน 

 

พ.ต.อ. ชัยวัฒน\ ปานบุญทอง ผู*กำกับการ สภ. ปะนาเระ จ.ปrตตานี เป�ดเผยวFา ในเวลา 19.25 น. เกิดเหตุ

คนร*ายไมFทราบจำนวน ขว*างระเบิดโจมตีฐานปฏิบัติการเจ*าหน*าท่ีอาสาสมัครทหารพราน จึงได*นำกำลังเข*า

ตรวจสอบท่ีเกิดเหตุ 

“จากการสอบสวนทำให*ทราบวFา ขณะท่ีเจ*าหน*าท่ีกำลังปฏิบัติหน*าท่ีในฐานปฏิบัติการ คนร*ายไมFทราบกลุFม

และจำนวนใช*ระเบิดชนิดขว*าง 3 ลูก ขว*างใสFฐาน โดยระเบิดได*ทำงาน 2 ลูก สFวนอีก 1 ลูกไมFทำงาน แรง

ระเบิดสFงผลให* สิบเอก วิศิษย\ศักด์ิ เทียนแก*ว ได*รับบาดเจ็บ หูอ้ือ แนFนหน*าอก ขณะท่ี อาสาสมัครทหาร

พรานชนะชัย ยอดทอง ได*รับบาดเจ็บสาหัส ถูกนำตัวสFงโรงพยาบาลปะนาเระ แตFเสียชีวิตระหวFางทาง” 

พ.ต.อ. ชัยวัฒน\ กลFาว 

ขณะเดียวกัน เจ*าหน*าท่ีชุดปฏิบัติการรายหน่ึง (สงวนช่ือและนามสกุล) ได*เป�ดเผยวFา เม่ือวันอังคารท่ีผFาน

มา ได*รับการส่ังการจากผู*บังคับบัญชาให*เฝ�าระวังและเตรียมพร*อมรับมือกับเหตุการณ\ท่ีอาจเกิดข้ึน 

“พบการเคล่ือนไหวของกลุFมกFอความไมFสงบในพ้ืนท่ี ซ่ึงมีความพยายามท่ีจะกFอเหตุตFอกลุFมเป�าหมายท่ีเป�น

เจ*าหน*าท่ีของรัฐ ด*วยชFวงน้ีจะมีการเตรียมสับเปล่ียนกำลัง และมีการเคล่ือนย*ายยุทโธปกรณ\ของทาง

ราชการ รวมถึงในกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนได*จัดสFงตู*นิรภัยเก็บอาวุธเข*าพ้ืนท่ีเพ่ือติดต้ัง 67 

หลัง เช่ือวFาคนร*ายต้ังใจกFอเหตุเพ่ือสร*างสถานการณ\” เจ*าหน*าท่ีรายดังกลFาวระบุ 
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หลังเกิดเหตุ นายราชิต สุดพุFม ผู*วFาราชการจังหวัดปrตตานี เป�ดเผยวFาได*ส่ังการไปยังนายอำเภอทุกอำเภอใน

ปrตตานีเฝ�าระวังพ้ืนท่ีเป�นพิเศษ เพ่ือป�องกันการกFอเหตุซ้ำ โดยให*ทุกอำเภอย้ำให* อส. ทุกนายมีความพร*อม 

และระมัดระวังตลอดเวลา โดยเฉพาะการลาดตระเวนในเส*นทาง ให*หม่ันตรวจสอบส่ิงผิดปกติหรือส่ิงบอก

เหตุอยFางตFอเน่ือง 

เหตุการณ\คร้ังน้ีเป�นคร้ังท่ีสอง ท่ีเกิดข้ึนหลังจากท่ี เฟซบุ�กเพจ BRN Barisan Revolusi National ซ่ึงเช่ือ

วFามีความสัมพันธ\กับขบวนการบีอาร\เอ็น ได*โพสต\ข*อความให*หนFวยกำลังในพ้ืนท่ีป�องกันตนเองตาม

ยุทธศาสตร\การรบ เม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2564 น้ี โดยหลังจากการโพสต\ข*อความ ได*มีการกFอเหตุเผา

สาธารณูปโภคอีกสามแหFง ในพ้ืนท่ีจังหวัดยะลา และปrตตานี ตามมาด*วยเหตุคนร*ายยิงชาวบ*านในอำเภอ

เจาะไอร*อง จังหวัดนราธิวาส เสียชีวิตหน่ึงราย ในเวลาไลFเล่ียกัน 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.benarnews.org/thai/news/th-deepsouth-bomb-killing-

09222021163816.html 

 

๕.๑.๑ benarnews.org รายงานเม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายนวFา เกิดเหตุคนร*ายใช*อาวุธป�นยิงผู*ชFวยผู*ใหญFบ*าน

เสียชีวิตภายในบ*านตFอหน*าลูกของเขา ๔ คน ท่ีต.ทFาน้ำ อ.ปะนะเระ และเหตุการณ\คนร*ายใช*อาวุธป�นยิง

อดีตทหารเกณฑ\เสียชีวิต ท่ีจ.นราธิวาส 

พ.ต.อ. ชัยวัฒน\ ปานบุญทอง ผกก.สภ.ปะนาเระ จ.ปrตตานี กลFาววFา เหตุการณ\ยิงผู*ชFวยผู*ใหญFบ*านหมูFท่ี 

2 ข้ึนเม่ือเวลาประมาณ 18.30 น. ของวันศุกร\น้ี ในขณะท่ีนายซอพวัง เต�ะ อายุ 42 ปg กำลังละหมาดบน

แครFภายในบ*านพักของตน ในตำบลทFาน้ำ อำเภอปะนาเระ โดยคนร*ายไมFทราบกลุFมและจำนวนใช*อาวุธป�น

พกส้ันยิงใสFนายซอพวังกFอนหลบหนีไปได* 

“นายซอพวัง ถูกยิง กระสุนป�นถูกบริเวณลำคอจำนวน 1 นัด เสียชีวิตในท่ีเกิดเหตุ ถูกนำสFงโรงพยาบาลปะ

นาเระ” พ.ต.อ. ชัยวัฒน\ กลFาวกับผู*ส่ือขFาว 

พ.ต.อ. ชัยวัฒน\ กลFาววFา นอกจากน้ี ขณะเกิดเหตุ มีลูก ๆ ของผู*ตาย 4 คน อยูFในเหตุการณ\ และได*กรีดร*อง

อยFางตกใจกับความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน แตFยังโชคดีท่ีคนร*ายไมFทำร*ายเด็ก ๆ จึงปลอดภัย สFวนประเด็นและ

สาเหตุน้ัน เจ*าหน*าท่ีอยูFระหวFางการสอบสวนและสืบสวน 

อดีตทหารกองประจำการถูกยิงบาดเจ็บสาหัส 

เม่ือเวลา 17.30 น. ร.ต.ท. ทักษิณ งามวงษ\ รองสารวัตรสอบสวน สภ.ตากใบ จ.นราธิวาส รับแจ*งมีเหตุคน

ถูกยิงได*รับบาดเจ็บบนถนนเลียบคลองชลประทาน บ*านสะหร่ิง ม.1 ต.โฆษิต จึงเดินทางไปตรวจสอบท่ีเกิด
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เหตุ พบนายซูลฟา กาเร็ง อายุ 24 ปg ชาวอำเภอแว*ง นอนจมกองเลือดอยูFริมถนน โดยมีบาดแผลถูกยิงท่ี

ศีรษะ 1 นัด แขนขวา 2 นัด และใต*รักแร*ซ*าย 1 นัด อาการสาหัส เจ*าหน*าท่ีได*นำผู*ได*รับบาดเจ็บสFงรักษาท่ี

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร\ 

ร.ต.ท. ทักษิณ กลFาววFา นายซูลฟา อดีตเป�นทหารกองประจำการ สังกัดกองพันทหารชFางท่ี 5 ชFวยราชการ 

บก.กอ.รมน.ภาค 4 สFวนหน*า ซ่ึงปลดประจำการประมาณ 2 เดือน 

จากการสอบสวนทราบวFา กFอนเกิดเหตุผู*ได*รับบาดเจ็บได*ข่ีรถจักรยานยนต\ออกจากบ*านในพ้ืนท่ี อ.แว*ง จ.

นราธิวาส ตามลำพัง เพ่ือมาพบตามนัดกับกลุFมคนร*ายซ่ึงคาดวFานFาจะเป�นคนในพ้ืนท่ีจุดเกิดเหตุ และได*มี

การจอดรถคุยกันในการตกลงปrญหาบางอยFางแตFไมFลงตัว กลุFมคนร*ายจึงได*ใช*อาวุธป�นพกยิงใสF

ผู*ได*รับบาดเจ็บ กFอนท่ีจะขับข่ีรถจักรยานยนต\หลบหนีไป 

สFวนสาเหตุในเบ้ืองต*นน้ัน ร.ต.ท. ทักษิณ กลFาววFา ทางเจ*าหน*าท่ีสันนิษฐานวFามาจากปrญหาความขัดแย*ง

สFวนตัว จนเป�นเหตุให*ถูกยิงดังกลFาว แตFจะสอบสวนหาสาเหตุท่ีแท*จริงตFอไป 

เหตุการณ\คร้ังน้ีเป�นชุดเหตุการณ\คร้ังท่ีสาม ท่ีเกิดข้ึนหลังจากท่ีเฟซบุ�กเพจ BRN Barisan Revolusi 

National ซ่ึงเช่ือวFามีความสัมพันธ\กับขบวนการบีอาร\เอ็น ได*โพสต\ข*อความให*หนFวยกำลังในพ้ืนท่ีป�องกัน

ตนเองตามยุทธศาสตร\การรบ เม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2564 น้ี โดยหลังจากการโพสต\ข*อความ ได*มีการกFอ

เหตุเผาสาธารณูปโภคอีกสามแหFง ในพ้ืนท่ีจังหวัดยะลา และปrตตานี ตามมาด*วยเหตุคนร*ายยิงชาวบ*านใน

อำเภอเจาะไอร*อง จังหวัดนราธิวาส เสียชีวิตหน่ึงราย ในเวลาไลFเล่ียกัน 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.benarnews.org/thai/news/th-deepsouth-headman-killed-

09242021153125.html 

 

๕.๒ New Straits Times รายงานเม่ือวันท่ี ๒๒ กันยายน วFา หนFวยปฏิบัติการท่ัวไปกองพลทหารราบท่ี ๗ 

มาเลเซีย ได*สืบทราบวFามีการลักลอบขนข*าวสารข*ามพรมแดนจากประเทศไทยผFานเข*ามาทางอ.ตุมปrต รัฐก

ลันตัน จึงได*นำกำลังออกลาดตระเวณ กระทางพบรถยนต\ต*องสงสัยแลFนออกมาจาก Kampung Kajang 

Sebidang ชFวงเวลาประมาณเท่ียงคืนวันอังคาร เจ*าหน*าท่ีจึงขับรถไลFตามกระท่ังรถคนร*ายเสียหลักตกลง

ทางระบายน้ำข*างทาง เจ*าหน*าท่ีจึงควบคุมตัวคนร*ายวัยรุFนอายุ ๑๗ ปg ตรวจค*นรถยนต\พบข*าวสารน้ำหนัก 

๗๕๐ กิโลกรัม มูลคFาประมาณ ๗,๐๐๐ ริงกิต และจากการสอบปากคำผู*ต*องหาได*ข*อมูลวFา ข*าวสารของ

กลางลักลอบนำเข*สจากประเทศไทย 

TUMPAT: A 17-year-old youth, suspected to be part-time smuggler, was arrested after a 

high speed chase with enforcement personnel last night. 
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The suspect, a local, was travelling from Kampung Kajang Sebidang to Cabang Empat Tok 

Mek Ngah in the midnight incident. 

General Operations Force (GOF) Seventh Battalion commanding officer Superintendent 

Azhari Nusi said GOF members were on patrol duty when they spotted a car leaving 

Kampung Kajang Sebidang. 

"The GOF members then decided to go after the vehicle which led to a high speed chase. 

The driver then lost control of his vehicle before plunging into a drain. 

"The driver, however, was unhurt and upon checking, GOF members found 750kg of 

smuggled rice inside the car. 

"They arrested the suspect for possessing the rice worth about RM7,000," he said in a 

statement. 

Azhari said initial investigations showed that the rice was smuggled into the state from 

Thailand. 

"We believe the rice was to be distributed to local traders. The youth is now being held 

for further action," he added. 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.nst.com.my/news/nation/2021/09/729548/teen-nabbed-possession-

smuggled-rice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


