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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๑๙ - ๒๕ ก.ย. ๖๓ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๑๐๗ ข0าว จากท่ีมี 

๑๑๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๒-๑๘ ก.ย. ๖๓) ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขSองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๑๕ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๒๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๒-๑๘ 

ก.ย. ๖๓) 

 ประเด็นข4าวเชิงลบ ได*แก4 

๑) เหตุร*ายรายวัน:  ประกบยิง ผช.ผญบ.ปYตตานีดับ 

๒) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) เมืองอุตสาหกรรมจะนะ รัฐจะเดินหนSา - ถอยหลัง ฟYงเสียงคSานบSาง, ๒) คอลัมน. เลาะร้ัว: เขตเศรษฐกิจพิเศษ และ ๓) 

ประมงปYตตานีจ้ีซ้ือเรือ 

          ๓) การเมือง: ๑) หมอสุภัทร ตอบคำถาม มีโอกาสรัฐประหารไหม - กองทัพจะไม0ทนไหม เช่ือ น0าจะฉลาดพอ และ ๒) ปYกธง ความคิด ๑๙ กันยา ทวง'อำนาจ' ถึง 

๒๔ กันยายน 

 ประเด็นข4าวเชิงบวก ได*แก4 

๑) การพูดคุยเพ่ือสันติสุข: เดินสายชายแดนใตSพบผูSนำศาสนา 

๒) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) ประมงนราฯ อวดปลาทูน0าบ๊ิกไซซ. ช้ีชัดทะเลอ0าวไทยอุดมสมบูรณ., ๒) ยกระดับสินคSาปศุสัตว.สามจังหวัดชายแดนใตS, ๓)  

เปkดชุมชนยะรังแหล0งท0องเท่ียวใหม0, ๔) ธนาธรชูโมเดลธุรกิจ3จว.ใตS, ๕) กยท.ดันไทยสู0ศูนย.พัฒนาอุตฯยางครบวงจร, ๖) ผูSช0วยผบ.ตร.ลงใตS 

ติวเขSมปnองกันปราบปรามประมง-แรงงานผิดกฎหมาย, ๗) 'เกาะโลซิน' เกาะแสนลSานสุดอ0าวไทย ท่ีหวังว0าจะเปpนพ้ืนท่ีคุSมครอง ทางทะเลแห0งใหม0, ๘) ผูSว0าฯนราธิวาส 

นำคณะนักท0องเท่ียวสัมผัสเสSนทางการท0องเท่ียวทางน้ำ และ ๙) อภิโปรเจคคลองไทยและโครงการแลนด.บริดจ....เช่ือม 2 ฝYsงทะเลภาคใตS 

          ๔) ยาเสพติด: จับกุมผูSตSองหา ๔ คน พรSอมยาบSาเกือบ ๕ แสนเม็ด 

         จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหSระดับการรับรูSเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๒.๑๓ 

ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๒ - ๑๘ ก.ย. ๖๓) เปpน ๒.๖๓ ในสัปดาห.น้ี   
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   ในส4วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๑๙–๒๕ ก.ย. ๖๓ ดังน้ี 

         ข0าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตSโดยส่ือมวลชนต0างประเทศเปpนประเด็นเชิงบวกทุกข0าว ไดSแก0  

         ส่ือมาเลเซียรายงานเก่ียวกับการปnองกัน และปราบปรามการลักลอบขนสินคSาขSามประเทศ ท้ังสินคSาผิดกฏหมายจากมาเลเซียขSามพรมแดนเขSาประเทศไทย และ

สินคSาหนึภาษีจากไทยเขSามาเลเซีย ซ่ึงในรอบสัปดาห.น้ี มีการจับกุมใบกระท0อมในรัฐเปอร.ลิส และรัฐเคดาห. เตรียมลักลอบเขSาประเทศไทย และการจับกุมไก0สดแช0แข็ง

มูลค0าประมาณ ๗๐,๐๐๐ ริงกิต ชนขSามพรมแดนไปท่ีชายแดนดSานรัฐกลันตัน  

         Benarnews.org เว็บไซต.ข0าวท่ีไดSรับเงินสนับสนุนการดำเนินงานจากรัฐบาลอเมริกัน รายงานข0าว แห0สมัครทหารพรานหญิงในจังหวัดชายแดนภาคใตSกว0า ๑,๒๐๐ 

คน เพ่ือไดSรับการคัดเลือกเพียง ๑๕ คน มีการสัมภาษณ.ผูSสมัครหลายคน ทุกคนมีทัศนะคติเชิงบวกต0ออาชีพทหารพราน 
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๒. ผลการวิเคราะห̀สารสนเทศด*านการประชาสัมพันธ̀ ประจำวันท่ี ๑๙ – ๒๕ ก.ย. ๖๓ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข4าวเชิงบวก และประเด็นข4าวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๙ - ๒๕ ก.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก (เสSนทึบสีเขียว) ๑๐๗ ข0าว จากท่ีมี ๑๑๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๒ - ๑๘ ก.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี 

(เสSนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนSมฯ ค0อนขSางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขSองกับ จชต. (เสSนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๑๕ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๒๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว 

(๑๒ - ๑๘ ก.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี (เสSนปะสีแดง) มีแนวโนSมฯ ลดลง 
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๒.๒ ค4าสัดส4วนระหว4างข4าวเชิงบวก และข4าวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 
 

วัน/เดือน/ป* จำนวนข.าวเชิงบวก (1) จำนวนข.าวเชิงลบ (2) ค.าสัดส.วน (3)=(1)/(2) 
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 
2020-09-19 16 4 4 
2020-09-20 12 0 12 
2020-09-21 17 2 8.5 
2020-09-22 14 3 4.67 
2020-09-23 15 1 15 
2020-09-24 18 3 6 
2020-09-25 15 2 7.5 

 15.29 2.29 6.68 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ4งเล็ง ในช4วงวันท่ี ๑๙ – ๒๕ ก.ย. ๖๓ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๙ - ๒๕ ก.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ๒ ข0าว จากท่ีมี ๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๒ - ๑๘ ก.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี (เสSนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนSมฯ 

ลดลง ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขSองกับ จชต. ไม0มีข0าวเชิงลบในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๒ - ๑๘ ก.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี 

(เสSนปะสีแดง) มีแนวโนSมฯ ลดลง ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 เดินสายชายแดนใตSพบผูSนำศาสนา 
 
 
 
 
 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

6 

 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๙ - ๒๕ ก.ย. ๖๓ มีข0าวในประเด็นเหตุรSายรายวัน ๑ ข0าว จากท่ีมี ๓ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๒ - ๑๘ ก.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ลดลง 

ภาพข0าวในประเด็นเหตุรSายรายวัน ไดSแก0 ประกบยิง ผช.ผญบ.ปYตตานีดับ  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๙ - ๒๕ ก.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๑ ข0าว จากท่ีมี ๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๒ - ๑๘ ก.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี 

มีแนวโนSมฯ ค0อนขSางคงท่ี ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๔ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๒ - ๑๘ ก.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ 

ต่ำค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 รอบร้ัวเมืองใตS : 24 กันยายน 2563  ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0 ๑) การเมือง เขSมขSน สู0 ประยุทธ. จันทร.โอชา ผ0าน รัฐธรรมนูญ, ๒) 

หมอสุภัทร ตอบคำถาม มีโอกาสรัฐประหารไหม - กองทัพจะไม0ทนไหม เช่ือ น0าจะฉลาดพอ และ ๓) ปYกธง ความคิด 19 กันยา ทวง'อำนาจ' ถึง 24 กันยายน 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย̀สิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๙ - ๒๕ ก.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๔ ข0าว จากท่ีมี ๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๒ - ๑๘ ก.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี 

มีแนวโนSมฯ  ลดลง  ในส0วนข0าวเชิงลบฯ ไม0มีข0าวเชิงลบในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๒ - ๑๘ ก.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ลดลง

ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) รายงานพิเศษ: จับตา 'มิติ' การพัฒนาชายแดนใตSของ ศอ.บต. และการรูSทัน 'บีอาร.เอ็น' ของแม0ทัพคนใหม0, ๒) กอ.รมน.ภาค 4 ส0วนหนSา 

แจงติดตามผูSก0อเหตุรุนแรง 2 รายพ้ืนท่ีสะบSายSอย และ ๓) ปรบมือรัวๆหญิงไทยใจสุดแกร0ง แห0สมัครอาสาสมัครทหารพราน ปฏิบัติหนSาท่ีในจังหวัดชายแดนภาคใตS 

ไม0มีข0าวเชิงลบ ในสัปดาห.น้ี 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๙ - ๒๕ ก.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๓๓ ข0าว จากท่ีมี ๓๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๒ - ๑๘ ก.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี 

มีแนวโนSมฯ ลดลง ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข0าวเชิงลบ ๗ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๒ - ๑๘ ก.ย. ๖๓) 

ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ต่ำค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) ลุย 3 จ.ชายแดนใตSส0องโครงการพัฒนาศักยภาพฯ, ๒) 

รมว.อว.ช้ีไทยเหมาะลงทุน'สเปซพอร.ต', ๓) ประมงนราฯอวดปลาทูน0าบ๊ิกไซซ. ช้ีชัดทะเลอ0าวไทยอุดมสมบูรณ., ๔) ยกระดับสินคSาปศุสัตว.สามจังหวัดชายแดนใตS, ๘) 

เปkดชุมชนยะรังแหล0งท0องเท่ียวใหม0, ๕) ธนาธรชูโมเดลธุรกิจ3จว.ใตS, ๖) 'นกแอร.'สนบินลง'เบตง' 'ถาวร'ดึงทัวร.จัดทริปธ.ค.น้ี, ๗) 

กยท.ดันไทยสู0ศูนย.พัฒนาอุตฯยางครบวงจร, ๘) ผูSช0วยผบ.ตร.ลงใตS ติวเขSมปnองกันปราบปรามประมง-แรงงานผิดกฎหมาย, ๙) 'เกาะโลซิน' เกาะแสนลSานสุดอ0าวไทย 

ท่ีหวังว0าจะเปpนพ้ืนท่ีคุSมครอง ทางทะเลแห0งใหม0, ๑๐) อว.อัพสกิล ผูSผลิต โค-แพะ-ไก0เบตง ฟ��นเศรษฐกิจสามจังหวัดชายแดนใตS, ๑๑) ผูSว0าฯนราธิวาส 

นำคณะนักท0องเท่ียวสัมผัสเสSนทางการท0องเท่ียวทางน้ำ และ ๑๒) อภิโปรเจคคลองไทยและโครงการแลนด.บริดจ....เช่ือม 2 ฝYsงทะเลภาคใตS ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0 ๑) 

เมืองอุตสาหกรรมจะนะ รัฐจะเดินหนSา - ถอยหลัง ฟYงเสียงคSานบSาง, ๒) คอลัมน. เลาะร้ัว: เขตเศรษฐกิจพิเศษ และ ๓) ประมงปYตตานีจ้ีซ้ือเรือ  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๙ - ๒๕ ก.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๒ ข0าว จากท่ีมี ๑๐ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๒ - ๑๘ ก.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ 

ต่ำค0อนขSางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม0มีข0าวเชิงลบในช0วง ๑๘ - ๒๕ ก.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ต่ำค0อนขSางคงท่ี 

ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 จับกุมผูSตSองหา 4 คน พรSอมยาบSาเกือบ 5 แสนเม็ด อีก 2 ราย เปpนผูSตSองหายิงถล0มบSานหนองตรุด พรSอมยาบSา 77009 เม็ด   
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช0วงวันท่ี ๑๙ – ๒๕ ก.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช0วงวันท่ี ๑๙ – ๒๕ ก.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปnญหา จชต. 

             ในช0วงวันท่ี ๑๙ – ๒๕ ก.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกSไขปYญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

            ในช0วงวันท่ี ๑๙ – ๒๕ ก.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชSกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* 

 

การพูดคุยเพ่ือสันติสุข 
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ประเด็นข4าวเชิงลบ 

๑. กีฬา ๑) เหตุเกิดท่ี'ม.การกีฬาแห0งชาติ'  และ  ๒) เหตุเกิดท่ี'ม.การกีฬาแห0งชาติ'  

๒. เหตุร*ายรายวัน ประกบยิงผช.ผญบ.ปYตตานีดับ  

๓. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) เมืองอุตสาหกรรมจะนะ รัฐจะเดินหนSา - ถอยหลัง ฟYงเสียงคSานบSาง, ๒) คอลัมน. เลาะร้ัว: เขตเศรษฐกิจพิเศษ, ๓) 

เรียงคนมาเปpนข0าว, ๔) 'ปYตตานีโมเดล' ช0วยประมง กองเรือใตSทะเล, ๕) คอลัมน. เรียงคนมาเปpนข0าว, ๖) ประมงปYตตานีจ้ีซ้ือเรือ  และ  ๗) เอสเอ็มอีหน้ีเสีย3แสนล.  

๔. การเมือง ๑) 'ไพศาล'เตือนอย0าพลาดซ้ำรอยจอมพลป. แนะจับตาใครเปkดประตูเมืองใหSขSาศึก, ๒) การเมือง เขSมขSน สู0 ประยุทธ. จันทร.โอชา ผ0าน รัฐธรรมนูญ, ๓) 

หมอสุภัทร ตอบคำถาม มีโอกาสรัฐประหารไหม - กองทัพจะไม0ทนไหม เช่ือ น0าจะฉลาดพอ  และ  ๔) ปYกธง ความคิด 19 กันยา ทวง'อำนาจ' ถึง 24 กันยายน  

๕. การยกระดับคุณภาพชีวิต ตายรายท่ี59-ล0ามคนไทยติดโควิดซาอุ  
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ประเด็นเชิงบวก 

๑. การเยียวยา เลขาฯศอ.บต.เย่ียมผูSพิการติดเตียง  

๒. การบำรุงขวัญกำลังพล คอลัมน. มุมบริการ: 'นายอำเภอแหวนเพชร' รางวัลแห0งความเชิดชูเกียรติ  

๓. การพูดคุยเพ่ือสันติสุข ๑) เลียบค0ายกองทัพ  และ  ๒) เดินสายชายแดนใตSพบผูSนำศาสนา,  

๔. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) ชีพจรท่ัวไทย, ๒) ภาพข0าว: เฉลิมพระเกียรติ, ๓) คอลัมน. ชีพจรท่ัวไทย, ๔) คอลัมน. ทางคนทางข0าว, ๕) ทอดผSาป�าท่ีพักสงฆ.อินทโมลีฯ, 

๖) คอลัมน. บ.ก.ตอบจดหมาย, ๗) ทอดผSาป�าท่ีพักสงฆ.อินทโมลีฯ  และ  ๘) มนร. จัดพิธีมอบ ปnายโครงการบูรณาการการเรียนการสอนและบริการวิชาการ 

ส0งเสริมพหุวัฒนธรรมศาสนวิถี 1 วัด 1 มัสยิด 1 อำเภอ,  

๕. การศึกษา ๑) ภาพข0าว: คอลัมน. ใตSร0มเงา สพฐ.: สุรศักด์ิ เกล้ียงสะอาด, ๒) หารายไดSช0วยร.ร., ๓) ภาพข0าว: หารายไดSช0วยร.ร., ๔) อลิอันซ. อยุธยา 

'ส0งแท็บเล็ตใหSนSองเรียน'จับมือมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็กชวนคนไทยร0วมบริจาคอุปกรณ.ช0วยสอนออนไลน. เพ่ิมโอกาสเด็กไทยเขSาถึงการศึกษาในยุคโควิด, ๕) มนร.ตSอนรับ 

รองอธิการกรมส0งเสริมสหกรณ. เขSาเย่ียมชมและพบปะคณะบริหาร และคณะอาจารย.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร.  และ  ๖) 'ความรุนแรงตSองแกSดSวยการศึกษา' 

อุทยานการเรียนรูS TK Park ปYตตานี,  

๖. กีฬา ๑) 'แสงมณี'เปkดศึกแตกหัก'ตะวันฉาย'ภาค3 นัดใหญ0'รือเสาะไฟต.'ท่ีนราธิวาส26ก.ย., ๒) ฮอตนิวส.: 'กองทัพบก' กวาด 9 แชมป�ปkดปYนจักสีลัต ปทท., ๓) 

กีฬารอบวัน: กกท.ภาค 4 จัดบอลใตS, ๔) 'กกท.ภาค4'จัดบอล-ฟุตซอลเยาวชน6จังหวัดดวลแขSง, ๕) สปอร.ตนิวส. : 25 กันยายน 2563, ๖) 

'ครูดาม'จัดมวยไทย4ภาคหาทุนช0วยเด็ก2จังหวัดใตS  และ  ๗) เปkดศึกลูกหนังรุ0นเยาว.'นาทวี ซิต้ี'ท่ีสงขลา,  

๗. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) ลุย3จ.ชายแดนใตSส0องโครงการพัฒนาศักยภาพฯ, ๒) OKเบตงย้ำความพรSอมเปkดธ.ค.ประเดิมดSวย'เช0าเหมาลำ'พาทัวร., ๓) ภาพข0าว: 

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล, ๔) ขนส0งจัด'มินิบัส-แท็กซ่ี-ลีมูซีน', ๕) ประมงนราฯอวดปลาทูน0าบ๊ิกไซซ. ช้ีชัดทะเลอ0าวไทยอุดมสมบูรณ., ๖) คอลัมน. กรุงเทพมอนิเตอร.: 

รมว.อว.ช้ีไทยเหมาะลงทุน'สเปซพอร.ต', ๗) จับเรือประมงเวียดนาม2ลำรุกล้ำ, ๘) ภาพข0าว: คอลัมน. ทางคนทางข0าว: เพ่ิมช0องทางตลาด, ๙) 

ประมงนราฯอวดปลาทูน0าบ๊ิกไซซ. ช้ีชัดทะเลอ0าวไทยอุดมสมบูรณ., ๑๐) ยกระดับสินคSาปศุสัตว.สามจังหวัดชายแดนใตS, ๑๑) อว.อัพสกิล ผูSผลิต โค-แพะ-ไก0เบตง 

สามจังหวัดชายแดนใตS, ๑๒) 'บ๊ิกบ้ี'ล่ันปกปnองค้ำจุนสถาบัน, ๑๓) เปkดชุมชนยะรังแหล0งท0องเท่ียวใหม0, ๑๔) ธนาธรชูโมเดลธุรกิจ3จว.ใตS, ๑๕) 

เร0งเปkด'สนามบินเบตง'ตามกำหนดธ.ค.น้ีประเดิมเช0าเหมาลำ, ๑๖) 'นกแอร.'สนบินลง'เบตง' 'ถาวร'ดึงทัวร.จัดทริปธ.ค.น้ี, ๑๗) กยท.ดันไทยสู0ศูนย.พัฒนาอุตฯยางครบวงจร, 
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๑๘) ผูSช0วยผบ.ตร.ลงใตS ติวเขSมปnองกันปราบปรามประมง-แรงงานผิดกฎหมาย, ๑๙) สสว.เผยผลสำเร็จดัน SMEsไซส.กลาง ชูไฮไลท.เร0งกูSชีพกลุ0มอุตสาหกรรมท0องเท่ียว, 

๒๐) รมช.แรงงาน หนุนพัฒนาทักษะฝ�มือแรงงาน สนองผูSประกอบการ, ๒๑) ขอผ0อนผันการใชSประโยชน.พ้ืนท่ีลุ0มน้ำช้ันท่ี 1 บี เพ่ือทำเหมืองแร0ของบริษัท 

ศิลาอุตสาหกรรม จำกัด ท่ีจังหวัดยะลา, ๒๒) สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีชุด พลเอก ประยุทธ. จันทร.โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันท่ี 22 กันยายน 2563, ๒๓) 

กยท.ลุยจัดอบรมสรSางอาชีพเสริมชาวสวนยางสงขลาต้ังกลุ0มขยายรังผ้ึง, ๒๔) สตูลดัน 'กาแฟ' สู0ความม่ันคงทางเกษตรและการท0องเท่ียว, ๒๕) พีอาร.คณะกSาวหนSา 

แจSงข0าวด0วน 'ทอน' จะขาย 'นมแพะ' ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตS, ๒๖) จุดพลุ! ใชS 'ยางพารา' ภารกิจคมนาคมแกSปYญหาราคาตกต่ำ-อัพความปลอดภัย, ๒๗) 

'ดร.นฤมล'รมช.แรงงาน ใหSความสำคัญกับการพัฒนาฝ�มือแรงงานตาม พ.ร.บ.ส0งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงานพ.ศ. 2545, ๒๘) 'เกาะโลซิน' เกาะแสนลSานสุดอ0าวไทย 

ท่ีหวังว0าจะเปpนพ้ืนท่ีคุSมครอง ทางทะเลแห0งใหม0, ๒๙) ชาวสวนยางไดSเฮ-กยท.สนับสนุนกูSยืมสรSางอาชีพเสริมเกษตรชาวสวนยาง, ๓๐) อว.อัพสกิล ผูSผลิต โค-แพะ-ไก0เบตง 

ฟ��นเศรษฐกิจสามจังหวัดชายแดนใตS, ๓๑) อว. ลงพ้ืนท่ี สามจังหวัดชายแดนใตS ยกระดับวากิวแดนใตS, ๓๒) ผูSว0าฯนราธิวาส 

นำคณะนักท0องเท่ียวสัมผัสเสSนทางการท0องเท่ียวทางน้ำ  และ  ๓๓) อภิโปรเจคคลองไทยและโครงการแลนด.บริดจ....เช่ือม 2 ฝYsงทะเลภาคใตS,  

๘. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) แวดวงอุดมศึกษา: ร0วมมือ, ๒) อปท.แจงเบ้ียคนชรา แค0สำรวจรายช่ือ, ๓) ค0าย CREATIVE AI CAMP แข0งไอเดียลดใชSพลังงานไฟฟnา, ๔) 

ธนารักษ.ผุดคอนโดต่ำกว0าลSาน เฟส2ใน9จว.หนุนขรก.มีท่ีพัก, ๕) คอลัมน. เปลวสีเงิน คนปลายซอย: 'พระผูSไม0ทอดท้ิงประชาชน', ๖) คอลัมน. ไทยวันน้ี: 

ศูนย.ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ศึกษาปลูกผักกูดในท่ีดินเปร้ียวจัดพบปลูกไดS ใชSทุนนSอย ขายไดSราคาดี มีกำไร, ๗) สธ.ระดมสมอง 'กSาวขSามความทSาทาย 

สู0อนาคตสาธารณสุขไทย', ๘) ช0วยกัน, ๙) กรมปศุสัตว.จับมือเครือข0าย จัดกิจกรรมวันปnองกันพิษสุนัขบSาโลก, ๑๐) จับตาถกครม.วันน้ี เคาะ'แจกเงินบัตรคนจน-คนละคร่ึง', 

๑๑) 'อธิบดีปศุสัตว.'ลงพ้ืนศูนย.วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว.นราธิวาส สรSางขวัญกำลังใจขSาราชการ, ๑๒) คุณแหน : 23 กันยายน 2563, ๑๓) สธ.ระดมสมองผูSบริหาร 

ฝ�ายปฏิบัติ'กSาวขSามความทSาทาย สู0อนาคตสาธารณสุขไทย', ๑๔) 'มท.2'ต้ังเปnาป�64 ออกโฉนดท่ีดิน50จว. เกิน1.2แสนแปลง, ๑๕) รวบหนุ0มวัย20กลางหSางฯ 

หลอกขาย'หนSากากอนามัย'ออนไลน. เหย่ือสูญเงิน 8 แสนบาท, ๑๖) 'โนอึล'อ0อนกำลังเปpนดีเปรสช่ัน แต0ยังมีฤทธ์ิจ0อถล0ม60จว., ๑๗) ทหาร'เล้ียงเปpด-ทำไข0เค็มพอกดิน' 

แจกจ0ายกำลังพลของหน0วย, ๑๘) 'มรภ.สงขลา' ผนึก 14 องค.กร ร0วมแกSปYญหา-พัฒนาชายแดนใตS, ๑๙) ส.ส.อาดิลัน ลงพ้ืนท่ีร0วม กมธ.ฯ ศึกษาแกSปYญหา 

แม0น้ำปYตตานีต้ืนเขิน, ๒๐) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล, ๒๑) นักเรียน 

จชต. รักการเกษตร ในกิจกรรม ครัวโรงเรียนสู0ครัวบSาน ตามแนวพระราชดำริฯ, ๒๒) 'พระผูSไม0ทอดท้ิงประชาชน', ๒๓) 

'อนุทิน'ระดมสมองกSาวขSามความทSาทายสู0อนาคตสาธารณสุขไทย, ๒๔) ผูSว0าฯนราธิวาส เปkดโครงการอบรมสรSางจิตสำนึกในการอนุรักษ.พันธุกรรมพืช, ๒๕) รมว.ทส. 
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ส่ังออกมาตรการเขSม รักษาแหล0งปะการัง 4 จว.มีผลบังคับใชSแลSว, ๒๖) มท.2 เปkดงาน 'การแข0งขันรถยนต.ออฟโรดการกุศล' ระดมทุนช0วยผูSป�วยติดเตียง อ.เทพา, ๒๗) 

นราธิวาสจัดเวทีพูดคุยสรุปผลการวิเคราะห.ขSอมูลงานวิจัยฯ จากการลงพ้ืนท่ีทำเวทีสะทSอนขSอมูลงานวิจัยฯ  และ  ๒๘) ผูSว0าฯนราธิวาส 

ตรวจเย่ียมสถานท่ีและเสSนทางรับเสด็จ 'กรมสมเด็จพระเทพฯ',  

๙. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันท̀ ๑) เกษตรกรดีเด0น, ๒) 'น้ำ พัชรพร' ควSามิสแกรนด. ไทยแลนด. 2020 พ0วงขวัญใจช0างภาพส่ือมวลชน, ๓) ปตท. 

มอบรางวัลประกวดศิลปกรรม ปตท. คร้ังท่ี 35 ส0งเสริมศิลปkนไทยแสดงความสามารถอย0างต0อเน่ือง, ๔) คอลัมน. เร่ืองเก0าเล0าสนุก: 'ยุวชนทหาร' วีรกรรมของเยาวชนไทย 

ท่ีตSองสรSางอนุสาวรีย.ใหS! รักชาติย่ิงชีพ แต0วันน้ีรักอะไร!!  และ  ๕) รวม 29 รSานดังระดับตำนานในมหกรรมวัฒนธรรมร0วมใจ รวมไทยสรSางชาติ พลาดถSาไม0ไดSลอง!,  

๑๐. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย̀สิน ๑) รายงานพิเศษ: จับตา'มิติ'การพัฒนาชายแดนใตSของ ศอ.บต. และการรูSทัน'บีอาร.เอ็น'ของแม0ทัพคนใหม0, ๒) 

กอ.รมน.ภาค4ส0วนหนSา แจงติดตามผูSก0อเหตุรุนแรง2 รายพ้ืนท่ีสะบSายSอย, ๓) ปรบมือรัวๆหญิงไทยใจสุดแกร0ง แห0สมัครอาสาสมัครทหารพราน 

ปฏิบัติหนSาท่ีในจังหวัดชายแดนภาคใตS  และ  ๔) กอ.รมน.ภาค 4 ส0วนหนSา แจงการติดตามควบคุมผูSก0อเหตุรุนแรงในพ้ืนท่ี อ.สะบSายSอย จ.สงขลา,  

๑๑. การเมือง รอบร้ัวเมืองใตS : 24 กันยายน 2563  

๑๒. การช4วยเหลือประชาชน ๑) สธ.ส0งยา2หม่ืนชุด มอบ11จังหวัดน้ำท0วมจาก 'พายุโนอึล', ๒) ทหารกัลยาณิวัฒนาพรSอมรับมือโนอึล, ๓) ฝนถล0มหนัก 

อุตุฯเตือน32จว.พ้ืนท่ีเส่ียง ปภ.เร0งช0วยเหลือผูSประสบภัย, ๔) นายกฯอบต.บางปอ ช0วยเหลือปชช.ท่ีถูกตSนไมSลSมทับบSาน, ๕) งูเหลือมยักษ. 

บุกเรือนจำเล้ือยเขSาเลSาเขมือบห0าน, ๖) ผูSบังคับการ ร.152 มอบถุงยังชีพ แก0ประชาชน ผูSยากไรS ณ วัดศรีพัฒนาราม ต. ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา  และ  ๗) 

เตรียมพรSอมช0วยเหลือประชาชนจากพายุโซนรSอน โนอึล ศบภ.ร.151 ฝ£กเพ่ือใหSพรSอม เม่ือเกิดภัยพิบัติ,  

๑๓. ยาเสพติด ๑) ตร.ตรังแถลงจับ4นักคSายาบSา เผยเปpน1ในผูSตSองหายิงถล0มบSานหนองตรุด  และ  ๒) จับกุมผูSตSองหา 4 คน พรSอมยาบSาเกือบ 5 แสนเม็ด อีก 2 ราย 

เปpนผูSตSองหายิงถล0มบSานหนองตรุด พรSอมยาบSา 77,009 เม็ด,  

๑๔. ความร4วมมือไทย-มาเลย̀ การเสนองบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำป� 2564 ขององค.กรร0วมไทย - มาเลเซีย  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต4อสถานการณ̀ จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหSระดับการรับรูSเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๒.๑๓ ในสัปดาห.ท่ีแลSว 

(๑๒ - ๑๘ ก.ย. ๖๓) เปpน ๒.๖๓ ในสัปดาห.น้ี  ในมิติของแนวโนSมการรับรูSเชิงบวก มีแนวโนSมฯ ค0อนขSางคงท่ี 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๑๙ – ๒๕ ก.ย. ๖๓ 

     ข0าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตSโดยส่ือมวลชนต0างประเทศเปpนประเด็นเชิงบวกทุกข0าว ไดSแก0  

     ส่ือมาเลเซียรายงานเก่ียวกับการปnองกัน และปราบปรามการลักลอบขนสินคSาขSามประเทศ ท้ังสินคSาผิดกฏหมายจากมาเลเซียขSามพรมแดนเขSาประเทศไทย และสินคSา

หนึภาษีจากไทยเขSามาเลเซีย ซ่ึงในรอบสัปดาห.น้ี มีการจับกุมใบกระท0อมในรัฐเปอร.ลิส และรัฐเคดาห. เตรียมลักลอบเขSาประเทศไทย และการจับกุมไก0สดแช0แข็งมูลค0า

ประมาณ ๗๐,๐๐๐ ริงกิต ชนขSามพรมแดนไปท่ีชายแดนดSานรัฐกลันตัน  

     Benarnews.org เว็บไซต.ข0าวท่ีไดSรับเงินสนับสนุนการดำเนินงานจากรัฐบาลอเมริกัน รายงานข0าว แห0สมัครทหารพรานหญิงในจังหวัดชายแดนภาคใตSกว0า ๑,๒๐๐ คน 

เพ่ือไดSรับการคัดเลือกเพียง ๑๕ คน มีการสัมภาษณ.ผูSสมัครหลายคน ทุกคนมีทัศนะคติเชิงบวกต0ออาชีพทหารพราน 

 

๕.๑ สำนักข4าว bernama ของทางการมาเลเซียรายงานเม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ว4า เจ*าหน*าท่ีความม่ันคงท่ีทำหน*าท่ีดูชายแดนท่ีติดกับประเทศไทย ประสก

ความสำเร็จในการปราบปรามการลักลอบขนใบกระท4อมข*ามพรมแดนไปประเทศไทยได*หลายคร้ัง โดยในระหว4างวันท่ี ๒๒-๒๓ กันยายน จับกุมยึดของกลางน้ำหนัก

รวมกว4า ๒,๐๐๐ กิโลกรัม มูลค4า ๘๕,๘๙๐ ริงกิต หรือประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท การจับกุมอยู4ในพ้ืนท่ีปาดังเบซาร̀ รัฐเปอร̀ลิส และทุเรียน บุหลง รัฐเคดาห̀ 

เจ*าหน*าท่ีมาเลเซีย เช่ือว4า ใบกระท4อมท้ังหมดมีจุดหมายปลายทางลักลอบเข*าไประเทศไทย และบางส4วนนำไปขายท่ีเกาะลังกาวี และอลอร̀สตา เมืองเอกรัฐเคดาห̀ 

(A total of 2,079 kilogrammes (kg) of ketum leaves, with an estimated worth of RM85,890, were seized in Ops Benteng (Northern Zone), from 

Sept 22 to 23 in Padang Besar, Perlis and Durian Burung, Kedah. 

A statement from the headquarters of the Sixth Infantry Brigade of Malaysia stated that the Malaysian Border Security Agency in Perlis seized 

300 kg of ketum leaves from a suspect's Proton Waja car in the Felda Rimba Mas area in Padang Besar. 

The statement said that the ketum leaves, weighing 1,475 kg, with an estimated worth of RM57,740 were abandoned by skippers at the Rimba 

Emas Rubber Plantation and Bukit Batu Putih, Padang Besar. 
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All the seizures were handed over to the Padang Besar police station for further action. 

Meanwhile, in Durian Burung, Kedah, the Malaysian Armed Forces seized ketum leaves weighing 305 kg which was being smuggled into Thailand 

on a motorcycle with a Thai registration number plate. 

"The seizure estimated to be worth RM11,150 has been handed over to the Kuala Nerang police station, Kedah, for further action. 

"All ketum leaves (seized) under Ops Benteng in the northern zone are believed to be for Thailand, as well as the local market around 

Langkawi and Alor Setar, Kedah," said the statement.) 

ท่ีมาขSอมูล; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1883146 

๕.๒ ส่ือมาเลเซียรายงานเม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ว0า หน0วยทหารท่ีปฏิบัติหนSาท่ีชายแดนมาเลเซียท่ีติดประเทศไทยดSานรัฐกลันตัน ไดSจับกุมยึดของกลางไก0สดเช0แข็ง จำนวน 

๒๕๗ ลัง มูลค0า ๗๐,๘๔๐ ริงกิต หรือประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท บริเวณจุดผ0านแดนธรรมชาติท่ีช่ือว0า Jitong โดยเจSาหนSาท่ีไดSเบาะแสเม่ือพบความเคล่ือนไหว มีกลุ0มคน

กำลังลำเลียงลังบรรจุไก0สดแช0แข็งข้ึนจากเรือในแม0น้ำโกลก ข้ึนรถบรรทุกท่ีจอดรอฝYsงมาเลเซีย ๒ คันคือ Mitsubishi Pajero และ Nissan Vanette เจSาหนSาท่ีทหารจาก

หน0วย PGA7 จึงแสดงตัวเขSาจับกุม ซ่ีงคนรSายท้ังหมดไดSกระโดดลงเรือหลบหนีขSามแม0น้ำโกลกไปยังฝYsงประเทศไทย 

ต0อมามีการตรวจสอบของกลางไก0ลดแช0แข็งท้ังหมด พบว0า มีน้ำหนักรวมประมาณ ๒,๕๗๐ กิโลกรัม 

(The 7th Battalion of the General Operations Force (PGA7) thwarted an attempt to smuggle in frozen chicken from Thailand with the seizure of 

the consignment, in 257 boxes and worth RM70,840, near the Jitong illegal jetty here yesterday. 
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PGA7 Commanding Officer, Supt Azhari Nusi said the activity was detected at about 6 am when GOF patrol members saw several men 

unloading boxes from a boat onto two vehicles. 

 However, when the GOF members approached the men, all of them fled by jumping into Sungai Golok  to a waiting boat and crossed to the 

Thai border. 

“Checks at the scene found a Mitsubishi Pajero and Nissan Vanette laden with hundreds of boxes, which were later found to contain 2,570 kg 

of frozen chicken,” he told reporters at the GOF Tactical headquarters in Lubok Setol here today. 

He said the boxes of frozen chicken were then handed over to the Malaysian Quarantine and Inspection Services (MAQIS) Department for 

further action. 

On “Op Benteng COVID”, Azhari said six arrests, involving tekong and illegal immigrants, were made since last Sept 14.) 

ท่ีมาขSอมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1882857 

https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2020/09/626847/frozen-chicken-fails-make-it-across-border-nsttv 

 

๕.๓ benarnews.org รายงานเม่ือวันท่ี ๒๕ กันยายน ว0า มีผูSสมัครสอบเพ่ือคัดเลือกเปpนทหารพรานหญิงในจังหวัดชายแดนภาคใตSท0วมทSน จำนวนท้ังส้ิน ๑,๒๖๑ คน เพ่ือ

รับการคัดเลือกเพียง ๑๕ ท้ังน้ีผูSสมัครท่ี benarnews สัมภาษณ.ส0วนใหญ0มีทัศนะคติท่ีดี ต0อ อาชีพอาสาสมัครทหารพรานหญิง 
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น.ส.รุซมีนา เด0นอุดม กล0าวแก0เบนาร.นิวส.ว0า ตนเองแอบทางบSานมาสมัครสอบเปpนอาสาสมัครทหารพราน ในวันศุกร.น้ี เพ่ือใหSมีโอกาสไดSรับใชSสังคม และจะบอกใหSทาง

ครอบครัวรับรูS เม่ือสอบผ0าน 

น.ส.รุซมีนา สาวนSอยวัย 21 ป� ท่ีมีภูมิลำเนาในอำเภอกะพSอ จังหวัดปYตตานี กล0าวว0า เม่ือตนทราบว0า ทางกองทัพภาคท่ีส่ีประกาศรับสมัครทหารพรานหญิง ตนเองกับ

พ่ีสาวก็ไดSฟkตร0างกายเพ่ือใหSพรSอมกับการทดสอบ โดยไม0บอกทางบSาน 

“ทางบSานยังไม0ทราบ หนูต้ังใจว0าจะบอกครอบครัวตอนท่ีสอบไดSแลSว คิดว0าแม0ไม0ว0าอะไร เพราะเปpนงานท่ีมีศักด์ิศรี ส0วนตัวมองว0าการทำหนSาท่ีเปpนทหารพรานหญิงไม0น0า

กลัว และสามารถช0วยเหลือชาวบSานท่ีเดือดรSอน จึงชอบงานน้ี” น.ส.รุซมีนา กล0าวในระหว0างการทดสอบสมรรถภาพร0างกาย ท่ีกรมทหารพรานท่ี 43 ค0ายอิงคยุทธบริหาร 

ตำบลบ0อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปYตตานี ในวันน้ี 

“พอทราบการเปkดรับสมัครทหารพรานหญิง รีบชวนพ่ีมาสมัคร และกลับไปเตรียมร0างกายทุกวัน วันน้ีมาสอบจะทำใหSเต็มท่ี มีความหวังมากว0าจะไดSมาเปpนทหารพรานหญิง 

ชอบงานลุย ๆ เปpนงานอาสาท่ีไดSช0วยเหลือชาวบSานดSวย” น.ส.รุซมีนา กล0าวอย0างกระตือรือรSน 

นับต้ังแต0การปะทุของความรุนแรงระลอกใหม0ในสามจังหวัดชายแดนใตS ต้ังแต0วันท่ี 4 มกราคม 2547 ไดSทำใหSทหารเสียชีวิตแลSวอย0างนSอย 587 นาย และบาดเจ็บ 2,786 

นาย ในจำนวนน้ี เปpนทหารพรานหญิงถูกยิงเสียชีวิต 1 นาย 

กองกำลังทหารพรานไดSมีบทบาทมากข้ึน หลังจากท่ีกองทัพบกไดSเปล่ียนนโยบาย ใหSกำลังทหารในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนใตSดูแลพ้ืนท่ีท่ีมีการก0อเหตุรุนแรง โดย

ขบวนการก0อความไม0สงบ แทนกำลังทหารจากกองทัพภาคท่ี 1 ถึง 3 ท่ีถูกถอนกลับตSนสังกัดท้ังหมด เม่ือป� 2560 ในปYจจุบัน กองทัพภาคท่ี 4 มีกำลังทหารพรานชาย-หญิง 

ในกรมทหารพราน 13 กรม รวมกว0า 21,000 นาย ซ่ึงทางกองทัพภาคท่ี 4 จะเปkดรับสมัครกำลังพลตามอัตราท่ีขาดแคลนทุกป� 

ในป�น้ี พันเอก คมกฤช รัตนฉายา ผบ.กองกำลังทหารพรานชายแดนใตS กล0าวว0า มีผูSสมัครหญิงท่ัวประเทศ ท้ังหมด 1,261 คน ในภาคเชSาทดสอบสมรรถภาพร0างกาย ส0วน

ช0วงบ0ายสอบภาควิชาการโดยขSอสอบจากส0วนกลาง ซ่ึงทางหน0วยจะคัดเหลือ 135 คน จากน้ันผูSท่ีผ0านรอบแรก จะสอบข้ันท่ีสองในวันท่ี 29 กันยายน 2563 โดยจะรับจริง 

15 คน และข้ึนบัญชี เพ่ือสำรองไวSรวมเปpน 45 คน แต0คนท่ีจบดSานนิติศาสตร. จะไดSรับการพิจารณาเปpนพิเศษ 
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“พยายามดูความพรSอม และความสามารถท่ีเขาทำไดS แต0คนท่ีจบดSานนิติศาสตร.จะพิจารณาเปpนพิเศษ ส0วนคนท่ีจบปริญญาโทดSานวิศวะสองคน ท่ีมาสอบดSวยน้ัน ก็ตSอง

เปpนไปตามกติกา ท่ีเขามาสมัครเยอะ เพราะเขาอยากเปpนทหารพราน เปpนแลSวมีศักด์ิศรี ทำงานอาสาเพ่ือประชาชน ถือว0าการแข0งขันหน่ึงในรSอย นSอง ๆ เขาก็ทำอย0าง

เต็มท่ี” พันเอกคมกฤช กล0าวแก0เบนาร.นิวส. 

ดSาน พ.อ.จีรศักด์ิ คงทน รอง ผบ. กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใตS กล0าวว0า ทางกองกำลังฯ รับตามอัตราท่ีขาด 15 คน แต0จะข้ึนบัญชีเอาไวSสามเท0าของยอดท่ี

ขาด ในกรณีท่ีตSองทดแทนการสูญเสียกำลังพล เช0น การลาออก การไปมีครอบครัว ไปทำงานอ่ืน สอบนายสิบไดS สอบขSาราชการส0วนอ่ืนไดS โดยผูSสมัครส0วนใหญ0เปpนคน

พ้ืนท่ีสามจังหวัด และจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคใตS ส0วนภาคอ่ืน ๆ มีประมาณไม0ถึงหน่ึงรSอยคน 

สำหรับสาเหตุท่ีมีผูSเขSาสมัครกันเปpนจำนวนมากน้ัน พ.อ.จีรศักด์ิ กล0าวว0า คงเปpนเพราะนSอง ๆ เขามีความต้ังใจ รักอาชีพการเปpนทหารท่ีมีวินัย และอีกเหตุผลหน่ึง อาจจะ

มาจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ เพราะการระบาดของโรคโควิด-19 

น.ส.อัมภาพร รอดนุช ไดSเดินทางมาไกลจากจังหวัดสุรินทร.คนเดียว และถึงปYตตานี เม่ือวันพุธท่ีผ0านมาน้ี โดย น.ส.อัมภาพร กล0าวแก0เบนาร.นิวส.ว0า ตนเองไดSรับแรงบันดาล

ใจมาจากรุ0นพ่ีในหมู0บSานท่ีบSานเกิด ท่ีเปpนทหารพรานนาวิกโยธิน และไดSมาประจำการในสามจังหวัดชายแดนภาคใตS และทางครอบครัวสนับสนุนเต็มท่ี 

“หวังว0าจะสามารถสอบไดS ก็พอรูSบSางว0ารับ 15 คน สมัครเปpนพัน และจะข้ึนบัญชี 45 คน จะทำใหSเต็มท่ี เพราะชอบงานน้ีมาก ไดSช0วยชาวบSานเปpนงานจิตอาสาท่ีมีศักด์ิศรี 

จะภาคภูมิใจมาก ถSาไดSเปpนหน่ึงใน 15 คน ตอนเด็ก ๆ ฉันเคยไม0ชอบสามจังหวัด และไม0คิดจะมา เพราะเห็นข0าวตลอด แต0พอโตข้ึนคิดว0า ถSามีโอกาสเราจะลงมาช0วย

ชาวบSาน” น.ส.อัมภาพรกล0าว 

พ.อ.จีรศักด์ิ คงทน ใหSขSอมูลว0า ทหารพรานน้ันมีการทำสัญญาป�ต0อป� ในส0วนของรายไดSและสวัสดิการน้ัน ประกอบดSวยเงินเดือนข้ันต่ำตามวุฒิ ม.3 ท่ีรับสมัคร ประมาณ 

9,000-10,000 บาท ค0าเส่ียงภัย 2,500 บาท เบ้ียเล้ียงภาคสนาม วันละ 200 บาท รวมเบ็ดเสร็จประมาณ 18,500 บาทต0อเดือน 

อาสาสมัครทหารพรานรุ0นพ่ีอย0าง อส.ทพ.หญิง ซัมซูนี แวสาเหาะ สังกัดหน0วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 44 กล0าวว0า ดSวยความท่ีเปpนผูSหญิง ทหารพรานหญิงสามารถทำ

หนSาท่ีไดSหลากหลายไดSเปpนอย0างดี โดยไม0ทำใหSการปฏิบัติศาสนกิจตSองย0อหย0อนลงไป 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

23 

“ผูSหญิงจะสามารถเขSาถึงชาวบSานไดSดีมาก ปkดลSอมต้ังด0านตรวจ เราจะทำหนSาท่ีตรวจคSนผูSหญิงและเขSาไปพูดคุย... ในการทำหนSาท่ีตรงน้ี ไดSมารักษาชาติ ดูแลประเทศ 

ทหารพรานหญิงทำไดSทุกอย0าง เปpนครู เปpนพยาบาล เปpนแม0ครัว ตามท่ีชุมชนตSองการใหSเปpน แมSเราตSองเต็มท่ีกับภารกิจของการดูแลประชาชน การปฏิบัติศาสนกิจทาง

ศาสนาเรา ก็สามารถทำไดSเต็มท่ีเช0นเดียวกัน” อส.ทพ.หญิง ซัมซูนี กล0าวแก0เบนาร.นิวส. 

“ฉันเช่ือว0าทหารพรานหญิงจะสามารถสรSางสันติสุขในพ้ืนท่ีไดS เพราะสามารถเขSาถึงชุมชนง0าย ดSวยความอ0อนหวานท่ีซ0อนความแข็งแกร0ง” 

ท่ีมาขSอมูล ; https://www.benarnews.org/thai/news/TH-deepsouth-women-recruit-09252020152723.html 

 
 


