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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๒๑-

๒๗ ส.ค. ๖๔ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๑๑๗ ข0าว จากท่ีมี ๙๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๔-๒๐ ส.ค. ๖๔) ในส0วนของ 

ข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขRองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๓๘ ข0าว จากท่ีมี ๒๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๔-๒๐ ส.ค. ๖๔)  

 ประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนภายในประเทศ  

    ประเด็นขFาวเชิงลบ ได*แกF 

๑) เหตุร*ายรายวัน: ๑) สุดโหด! โจรใตRข่ีรถประกบ อส. รัว 9 มม.ใส0ร0างพรุนเห็นไม0ตายตามจ0อยิงขมับซ้ำ, 

๒) บุกวางเพลิงรถ-อบต.ชายแดนใตR และ ๓) ขวRางระเบิดถล0มฐานทหารพราน เจ็บ 1 

๒) การพูดคุยเพ่ือสันติสุข: นายกฯ ปdายแดงมาเลย. แค0เปล่ียน "แตตาเระ" แกRวใหม0 - 

พูดคุยดับไฟใตRรอไปก0อน   

๓) การยกระดับคุณภาพชีวิต: อัตราการติดเช้ือ และการเสียชีวิต จากโควิด ๑๙ 

๔) การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยVสิน: ๑) Thailand launches manhunt for policemen after torture 

video, ๒) ผกก.อมเบ้ียเล้ียงโควิดหอบเงินลRานซ้ือท่ีปลูกสวนทุเรียน และ ๓) “ผกก.โจR” เคยอยู0 สภ.โคกเคียน 

นราฯ - สังคมยRอนเวลาปมจับรถหรูมาเลย. 

๕) การเมือง: ๑) คอลัมน. โลกการคRา: องค.กรของรัฐกล่ันแกลRงเอกชน หรือรวมหัวเตะตัดขาคู0แข0ง???, ๒) 

ทรรศนะ-บทบาทเอ็นจีโอชายแดนใตR/ปาตานี ในพ้ืนท่ีขัดแยRงซRอนวิกฤติโควิด-19 ระบาด และ ๓) 

อัฟกานิสถานกับตอลิบาน : อดีต ป�จจุบัน และอนาคต  

๖) สิทธิมนุษยชน: ๑) คุยกับ 'ผสานวัฒนธรรม' ปม #ผูRกำกับโจR กับป�ญหาการซRอมทรมานเชิงระบบ 

และแนวทางปdองกัน, ๒) กสม.ช้ีกรณี #ผูRกำกับโจR ละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ันรRายแรง จ้ี รบ.เร0งปฏิรูป ตร.-

ผลักดันร0าง พ.ร.บ.ซRอมทรมานฯ, ๓) The Motive คุยกับนักสิทธิฯ ปม #ผูRกำกับโจR 

สะทRอนป�ญหาการทรมานผูRตRองสงสัย คดีความม่ันคงชายแดนใตR และ ๔) 'อังคณา' ช้ียากมาก 

ใหRตร.เลิกซRอมผูRตRองหามันเป�นวิธีเดียวท่ีจะทำใหRรับสารภาพ 

          ประเด็นขFาวเชิงบวก ได*แกF 

๑) การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยVสิน: การใหRการสนับสนุนมาตรการปdองกันการแพร0ระบาดโควิด ๑๘, การมีส0วน

ร0วมในการช0วยเหลือประชาชนของหน0วยงานดRานความม่ันคงในพ้ืนท่ี และ การใหRกำลังใจกำลังพล ท่ีปฏิบัติงาน

ตามมาตรการ รปภ.ชีวิต/ทรัพย.สิน และการสนับสนุนการปdองกันการแพร0ระบาดโควิด ๑๙ และการใหRกำลังใจ

บุคลากรทางการแพทย.  

๒) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) การนำ “กระท0อม” มาเป�นพืชเศรษฐกิจ, ๒) การส0งเสริม และ

ช0วยเหลือเกษตรกรท่ีปลูกทุเรียน, ๓) อัตราการเติบโตของการคRาชายแดน และ อ่ืนๆ  

๓) การยกระดับคุณภาพชีวิต: การปdองกันแพร0ระบาด การฉีดวัคซีน และการเยียวยาประชาชนผูRไดRรับ

ผลกระทบ 
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๔) ยาเสพติด: ๑) คอลัมน. เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: จับยกแก�งยาบRา-ไอซ., ๒) คอลัมน. สดจากสนามข0าว: 

ยRอนผลงานตร.ไซเบอร. ยึดยาแกRไอ 4 หม่ืนขวด 2 หนุ0มส0งขายท่ัวภาคใตR และ ๓) บุกจับแหล0งคRายาท้ังขาย - 

เสพกันในขนำริมถนน ลูกคRาอายุมากถึง 67 ป� ใชRอุปกรณ.ชุดเดียวกันหมด เส่ียงโควิด 

๕) การเมือง: นายกฯ โพสต.มี 2 เร่ืองสำคัญแจRงพ่ีนRองปชช. เตรียมฟ��นฟูเศรษฐกิจฐานราก 

เร็วท่ีสุดในส้ินป�น้ี 

          ประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนตFางประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* 

          ประเด็นข0าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตRท่ีรายงานโดยส่ือต0างประเทศ เป�นประเด็นเก่ียวกับปฏิบัติการ

ปdองกัน และปราบปรามการลักลอบขนสินคRา และยาเสพติดขRามพรมแดนมาเลเซีย-ไทย ดRานท่ีติดรัฐกลันตัน และ  

เคดาห.           

        จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหRระดับการรับรูRเชิงบวก 

ท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๒.๐๐ ในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๔ - ๒๐ ส.ค. ๖๔) เป�น ๒.๑๖ 

ในสัปดาห. 
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๒. ผลการวิเคราะหVสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธV ประจำวันท่ี ๒๑ – ๒๗ ส.ค. ๖๔ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นขFาวเชิงบวก และประเด็นขFาวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๑ - ๒๗ ส.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก (เสRนทึบสีเขียว) ๑๑๗ ข0าว จากท่ีมี ๙๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๔ - 

๒๐ ส.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนRมความถ่ี (เสRนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนRมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนของข0าวเชิงลบ 

ท่ีเก่ียวขRองกับ จชต. (เสRนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๓๘ ข0าว จากท่ีมี ๒๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๔ - ๒๐ ส.ค. ๖๔) 

สำหรับในมิติของแนวโนRมความถ่ี (เสRนปะสีแดง) มีแนวโนRมฯ เพ่ิมข้ึนเล็กนRอย 
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๒.๒ คFาสัดสFวนระหวFางขFาวเชิงบวก และขFาวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน 

ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

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

2021-08-14 10 4 2.5 

2021-08-15 11 4 2.75 

2021-08-16 21 1 21 

2021-08-17 15 4 3.75 

2021-08-18 16 6 2.67 

2021-08-19 12 3 4 

2021-08-20 12 3 4 

 13.86 3.57 3.88 

2021-08-21 12 0 12 

2021-08-22 9 1 9 

2021-08-23 20 7 2.86 

2021-08-24 26 7 3.71 

2021-08-25 14 3 4.67 

2021-08-26 9 4 2.25 

2021-08-27 27 16 1.69 

 16.71 5.57 3 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพFงเล็ง ในชFวงวันท่ี ๒๑ – ๒๗ ส.ค. ๖๔ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๑ - ๒๗ ส.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงบวก จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๔ - ๒๐ ส.ค. ๖๔) 

สำหรับในมิติของแนวโนRมความถ่ี (เสRนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนRมฯ ต่ำค0อนขRางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบ มีข0าวเชิง

ลบ ๑ ข0าว จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๔ - ๒๐ ส.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนRมความถ่ี (เสRนปะสีแดง) 

มีแนวโนRมฯ เพ่ิมข้ึนเล็กนRอย ภาพข0าวเชิงลบ ไดRแก0 นายกฯ ปdายแดงมาเลย. แค0เปล่ียน "แตตาเระ" แกRวใหม0 - 

พูดคุยดับไฟใตRรอไปก0อน   
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๑ - ๒๗ ส.ค. ๖๔ มีข0าวในประเด็นเหตุรRายรายวัน ๙ ข0าว จากท่ีมี ๔ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๔ - 

๒๐ ส.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ เพ่ิมข้ึนเล็กนRอย ภาพข0าวในประเด็นเหตุรRายรายวัน ไดRแก0  

๑) สุดโหด! โจรใตRข่ีรถประกบ อส. รัว 9 มม.ใส0ร0างพรุนเห็นไม0ตายตามจ0อยิงขมับซ้ำ, ๒) บุกวางเพลิงรถ-

อบต.ชายแดนใตR และ ๓) ขวRางระเบิดถล0มฐานทหารพราน เจ็บ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

7 

 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๑ - ๒๗ ส.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๖ ข0าว จากท่ีมี ๑ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๔ - ๒๐ ส.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ เพ่ิมข้ึนเล็กนRอย 

ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๔ ข0าว จากท่ีมี ๖ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๔ - ๒๐ ส.ค. ๖๔) 

ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ลดลงเล็กนRอย ภาพข0าวเชิงบวก ไดRแก0 ๑) 'บ๊ิกตู'โชว.ผลงานเพียบ! อRอน 

ปชช.มาร0วมมือช0วยกันสรRางประเทศข้ึนมาใหม0, ๒) โฆษกรัฐบาลคนใหม0! โชว.ผลงานทันควันแจง 

ยิบมาตรการเยียวยาแรงงาน และ ๓) นายกฯ โพสต.มี 2 เร่ืองสำคัญแจRงพ่ีนRองปชช. เตรียมฟ��นฟูเศรษฐกิจฐานราก 

เร็วท่ีสุดในส้ินป�น้ี ภาพข0าวเชิงลบ ไดRแก0 ๑) คอลัมน. โลกการคRา: องค.กรของรัฐกล่ันแกลRงเอกชน 

หรือรวมหัวเตะตัดขาคู0แข0ง???, ๒) ทรรศนะ-บทบาทเอ็นจีโอชายแดนใตR/ปาตานี ในพ้ืนท่ีขัดแยRงซRอนวิกฤติโควิด-

19 ระบาด และ ๓) อัฟกานิสถานกับตอลิบาน : อดีต ป�จจุบัน และอนาคต  
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยVสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๑ - ๒๗ ส.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๑๖ ข0าว จากท่ีมี ๑๔ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๔ - ๒๐ ส.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ  ค0อนขRางคงท่ี 

ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๑๐ ข0าว จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๔ - ๒๐ ส.ค. ๖๔) 

ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ เพ่ิมข้ึน ภาพข0าวเชิงบวก ไดRแก0 ๑) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: 

ล0าโจรใตRระเบิดฐานทหาร, ๒) รายงานพิเศษ: 'บีอาร.เอ็น'กับ'วาทกรรม'ฉกฉวยโอกาส 

ท่ีสังคมและหน0วยงานความม่ันคงตRองรับรูR, ๓) วงจรป�ดจับภาพ 2 คนรRายยิง อส.จะแนะ, ๔) สงขลาเอาดRวย! 

ตรึงกำลังเขRมชายแดนไทย-มาเลเซีย หว่ัน ผกก.โจR-ลูกนRอง หนีขRามแดน, ๕) แม0ทัพภาคท่ี 4 เย่ียมใหRกำลังใจ 

บุคลากรทางการแพทย., ๖) แม0ทัพภาค 4 มอบนโยบายชุด 'จรยุทธ.' เนRนย้ำสันติวิธี 

พรRอมย่ืนมือช0วยชาวบRานท่ีกระทบโควิด-19, ๗) แม0ทัพภาค 4 ตรวจเย่ียมใหRกำลังใจ ชคต.กรงป�นัง 

แวะพูดคุยกับชาวบRาน ชวนฉีดวัคซีน 'เราจะผ0านวิกฤติไปดRวยกัน', ๘) แม0ทัพภาคท่ี 4 

ตรวจเย่ียมกำลังใจเจRาหนRาท่ีปdองกันชายแดนหน0วยทพ., ๙) ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจเย่ียมใหRกำลังใจ 

จนท.ชุดปฏิบัติการจรยุทธ. สรRางขวัญกำลังใจแก0ทหาร - ปชช.ในพ้ืนท่ีสุไหงโกลก และ ๑๐) แม0ทัพภาค 4 

ติดตามความคืบหนRาเหตุก0อกวน ฐานปฏิบัติการบRานควน จ.ยะลา ภาพข0าวเชิงลบ ไดRแก0 ๑) Thailand launches 

manhunt for policemen after torture video, ๒) ผกก.อมเบ้ียเล้ียงโควิดหอบเงินลRานซ้ือท่ีปลูกสวนทุเรียน 

และ ๓) “ผกก.โจR” เคยอยู0 สภ.โคกเคียน นราฯ - สังคมยRอนเวลาปมจับรถหรูมาเลย.,  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๑ - ๒๗ ส.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๓๔ ข0าว จากท่ีมี ๑๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว 

(๑๔ - ๒๐ ส.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม0

มีข0าวเชิงลบ จากท่ีมี ๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๔ - ๒๐ ส.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ต่ำค0อนขRาง

คงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดRแก0 ๑) 'กระท0อม' พืชบำบัดโรคทดแทนมอร.ฟ�น ดันสู0พืชเศรษฐกิจ ช0วยชีวิตเกษตรกร, ๒) 

ธรรมนัสส่ังส.ส.ใตR หนุนกระท0อมพืชศก. ชุมพรปลูกแสนตRน ต0อยอดแปรรูป'ยา', ๓) กรมส0งเสริมการเกษตร 

เผยความสำเร็จ 12 เกษตรกรหญิงรุ0นใหม0, ๔) ภาค4ลุยถึงสวน-เหมาทุเรียนบRาน, ๕) เร0งเป�ดด0านดันคRา 

ชายแดนเพ่ิม หลัง 7 เดือนยอดทะลุ 6 แสนลRาน, ๖) ตามคาด ศบค.คลายล็อกรRานอาหาร เป�ดหRางทุกแผนก 

ลูกคRารับบริการตRองฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม, ๗) ป�กหมุดเลย! แห0ถ0ายรูปแลนด.มาร.กใหม0 ถนน 'เนินนมสาว' 

เลียบชายแดนไทย-มาเลย., ๘) 'นกแอร.' ปรับลุคเป�นพรีเม่ียมแอร.ไลน. เพ่ิมทุน 5 พันลRาน/เป�ดเสRนทางบินใหม0 'เบตง' 

ป�น้ี!, ๙) ป�ดทองหลังพระฯ ใชRระบบหมอนทอง หนุนเกษตรกรทำโครงการทุเรียนคุณภาพ, ๑๐) 

วิสาหกิจชุมชนผ้ึงโพรงภาคใตR เผยตลาดน้ำผ้ึงช0วงโควิด ยุโรปตRองการสูงแต0ยังผลิตไดRไม0พอ, ๑๑) รฟท. 

ช0วยเกษตรกรเป�ดรถขบวนพิเศษขนส0งสินคRาเสRนทางภาคใตR เร่ิม 26 ส.ค.น้ี และ ๑๒) พัฒนาฝ�มือแรงงานนราธิวาส 

ลุยฝ�กอบรมออนไลน. เสริมทักษะดิจิทัลใหRกับแรงงานในพ้ืนท่ี ไม0มีข0าวเชิงลบ ในสัปดาห.น้ี 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๑ - ๒๗ ส.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๕ ข0าว จากท่ีมี ๑๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๔ 

- ๒๐ ส.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ลดลง ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม0มีข0าว

เชิงลบในช0วง ๑๔ - ๒๗ ส.ค. ๖๔ ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ต่ำค0อนขRางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดRแก0 

๑) คอลัมน. เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: จับยกแก�งยาบRา-ไอซ., ๒) คอลัมน. สดจากสนามข0าว: ยRอนผลงานตร.ไซเบอร. 

ยึดยาแกRไอ 4 หม่ืนขวด 2 หนุ0มส0งขายท่ัวภาคใตR และ ๓) บุกจับแหล0งคRายาท้ังขาย - เสพกันในขนำริมถนน 

ลูกคRาอายุมากถึง 67 ป� ใชRอุปกรณ.ชุดเดียวกันหมด เส่ียงโควิด ไม0มีข0าวเชิงลบ ในสัปดาห.น้ี 

 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช0วงวันท่ี ๒๑ – ๒๗ ส.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ไดRแก0 ๑) คุยกับ 'ผสานวัฒนธรรม' 

ปม #ผูRกำกับโจR กับป�ญหาการซRอมทรมานเชิงระบบและแนวทางปdองกัน, ๒) กสม.ช้ีกรณี #ผูRกำกับโจR 

ละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ันรRายแรง จ้ี รบ.เร0งปฏิรูป ตร.-ผลักดันร0าง พ.ร.บ.ซRอมทรมานฯ, ๓) The Motive 

คุยกับนักสิทธิฯ ปม #ผูRกำกับโจR สะทRอนป�ญหาการทรมานผูRตRองสงสัยคดีความม่ันคงชายแดนใตR และ ๔) 'อังคณา' 

ช้ียากมาก ใหRตร.เลิกซRอมผูRตRองหา มันเป�นวิธีเดียวท่ีจะทำใหRรับสารภาพ 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช0วงวันท่ี ๒๑ – ๒๗ ส.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

              ในช0วงวันท่ี ๒๑ – ๒๗ ส.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกRไขป�ญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช0วงวันท่ี ๒๑ – ๒๗ ส.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชRกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีสFงผลกระทบตFอการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบตFอการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีสFงผลกระทบตFอการรับรู* 
 

 
 

 

ประเด็นขFาวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ๑) โจรใตRโหดตามประกบยิง อส.จะแนะ ดับ 

ขณะกลRองวงจรป�ดบันทึกพฤติกรรมของคนรRายเอาไวRไดR, ๒) สุดโหด!โจรใตRข่ีรถประกบอส. 

รัว9มม.ใส0ร0างพรุนเห็นไม0ตายตามจ0อยิงขมับซ้ำ, ๓) บุกวางเพลิงรถ-อบต.ชายแดนใตR, ๔) ดักยิง อส.ดับท่ีจะแนะ, 

๕) ขวRางระเบิดถล0มฐานทหารพราน เจ็บ 1, ๖) 2มือป�นไล0ยิงดับอส.จะแนะ, ๗) คนรRายประกบยิง'อส.'จะแนะดับ, 

๘) คนรRายประกบยิง'อส.'จะแนะดับ  และ  ๙) โจรใตRลอบกัด รัว7นัดฆ0าอส.  

๒. การเจรจาเพ่ือสันติ นายกฯปdายแดงมาเลย. แค0เปล่ียน"แตตาเระ"แกRวใหม0 - พูดคุยดับไฟใตRรอไปก0อน  

๓. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ป�ตตานี โควิดพุ0งอีก 182 สังเวยสะสมทะลุ 200 คน ชุดตรวจเช้ือขาด 

อบจ.มอบทันที 70,000 ชุด, ๒) โควิดป�ตตานีพุ0งอีก182 ราย เสียชีวิตสะสมทะลุ 200 คน, ๓) ประกันสังคม 

โอนเงิน 5,000 ไม0สำเร็จเพียบ ย้ำผูRไดRสิทธ์ิ ม.40 รีบผูกพรRอมเพย., ๔) ความเหล่ือมล้ำทางเศรษฐกิจ : 

มุมมองจากชนบท, ๕) “กระท0อมเสรี” กับวิถีอิสลาม - ผูRนำศาสนาปรามวัยรุ0นอย0าไดRที “ส่ีคูณรRอย”, ๖) 

ยะลาฉีดวัคซีนแค0 30% ลุยสูตรไขวRสูRเดลตRา, ๗) เป�ดชีวิต 'แรงงานอาหารทะเล' ค0าจRางเดือน (ไม0) ชนเดือน ชาย-

การพูดคุยเพ่ือสันติ

สุข 
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หญิง ไม0เท0าเทียม เจอโควิดซ้ำ!  และ  ๘) เป�ดชีวิต 'แรงงานอาหารทะเล' ค0าจRางเดือน (ไม0) ชนเดือน ชาย-หญิง 

ไม0เท0าเทียม เจอโควิดซ้ำ!  

๔. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยVสิน ๑) Thailand launches manhunt for policemen after 

torture video, ๒) ผูRการตำรวจยะลายRายผกก.รามันสอบปมอมเบ้ียเล้ียงโควิด, ๓) 

ผกก.อมเบ้ียเล้ียงโควิดหอบเงินลRานซ้ือท่ีปลูกสวนทุเรียน, ๔) ส่ังเดRง'ผกก.สภ.รามัน' 

ต้ังกรรมการสอบปมอมเบ้ียเล้ียงตำรวจช้ันผูRนRอย, ๕) ผูRการฉุนขาด ส่ังเดRง 'ผกก.' อมเงินเบ้ียเล้ียงลูกนRอง, ๖) 

“ผกก.โจR” เคยอยู0 สภ.โคกเคียน นราฯ - สังคมยRอนเวลาปมจับรถหรูมาเลย., ๗) กมธ.เรียกแจงรูด'ผบ.ตร.-ทนาย-

หมอ', ๘) เรียก'ผบ.ตร.-ทนาย-หมอ'แจงกมธ., ๙) รวบแลRว'ผกก.โจR'หนีซุกพม0า  และ  ๑๐) อRางเคRนหายา-

โตRรีด2ลRาน 'ผกก.โจR'รับผิด  

๕. การเมือง ๑) คอลัมน. โลกการคRา: องค.กรของรัฐกล่ันแกลRงเอกชนหรือรวมหัวเตะตัดขาคู0แข0ง???, ๒) ทรรศนะ-

บทบาทเอ็นจีโอชายแดนใตR/ปาตานี ในพ้ืนท่ีขัดแยRงซRอนวิกฤติโควิด-19 ระบาด, ๓) อัฟกานิสถานกับตอลิบาน : 

อดีต ป�จจุบัน และอนาคต  และ  ๔) คอลัมน. ระฆังแกRว  

๖. สิทธิมนุษยชน ๑) คุยกับ 'ผสานวัฒนธรรม' ปม #ผูRกำกับโจR 

กับป�ญหาการซRอมทรมานเชิงระบบและแนวทางปdองกัน, ๒) กสม.ช้ีกรณี #ผูRกำกับโจR 

ละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ันรRายแรง จ้ี รบ.เร0งปฏิรูป ตร.-ผลักดันร0าง พ.ร.บ.ซRอมทรมานฯ, ๓) 'ผสานวัฒนธรรม' สรุป 

6 คดีซRอมทรมานจนตาย-ทุพพลภาพ เหย่ือมีท้ังพลเรือนและพลทหาร ทุกคดียังไม0ส้ินสุด, ๔) The Motive 

คุยกับนักสิทธิฯ ปม #ผูRกำกับโจR สะทRอนป�ญหาการทรมานผูRตRองสงสัยคดีความม่ันคงชายแดนใตR, ๕) 'ณัฎฐ.ชนน' 

เร0งสภาฯ คลอด 'กม.ซRอมทรมานฯ' ช้ีโทษสูงสุดจำคุกตลอดชีวิตเรียกรRอง ตร.คุRมครองพยานแพร0คลิป 'ผกก.โจR'  

และ ๖) 'อังคณา'ช้ียากมาก ใหRตร.เลิกซRอมผูRตRองหา มันเป�นวิธีเดียวท่ีจะทำใหRรับสารภาพ  



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

13 

 

 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทV ๑) เป�ดรายช่ือผลงาน ชิง 'รางวัลนาฏราช', ๒) เป�ดรายช่ือผลงาน 

ชิง 'รางวัลนาฏราช', ๓) คุณแหน : 27 สิงหาคม 2564  และ  ๔) น้ำใจจากชาวยะลา ส0งไปถึงคนบนดอยสงขลา,  

๒. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) ส0องพระยอดนิยม๒) คอลัมน. ส0องพระยอดนิยม, ๓) 

ชูพระ3จว.ใตRไม0แบ0งศาสนาช0วยภัยโควิด, ๔) คอลัมน. อริยะโลกท่ี6: รำลึก 109 ป�ชาตกาล หลวงปู£ทิม วัดชRางใหR, 

๕) คอลัมน. สดจากเยาวชน: ครูยะลาออนไลน. ชวนหนูบอกรักแม0, ๖) คอลัมน. สดจากเยาวชน: ครูยะลาออนไลน. 

ชวนหนูบอกรักแม0  และ  ๗) วิถีสยาม มรดกวัฒนธรรมไทย : 'ตามรอยเสด็จฯ' นครศรีธรรมราช 

ครบเคร่ืองในความเป�นธรรมชาติ,  

๓. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยVสิน ๑) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: ล0าโจรใตRระเบิดฐานทหาร, ๒) 

ภาพข0าว: โก-ลก เรา ป�น สุข, ๓) ภาพข0าว: คอลัมน. เลียบค0ายกองทัพ: พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ. แม0ทัพภาคท่ี 4, 

๔) กำลังใจ๕) ภาพข0าว: กำลังใจ, ๖) รายงานพิเศษ: 'บีอาร.เอ็น'กับ'วาทกรรม'ฉกฉวยโอกาส 

ท่ีสังคมและหน0วยงานความม่ันคงตRองรับรูR, ๗) วงจรป�ดจับภาพ 2 คนรRายยิง อส.จะแนะ, ๘) สงขลาเอาดRวย! 

ตรึงกำลังเขRมชายแดนไทย-มาเลเซีย หว่ัน ผกก.โจR-ลูกนRอง หนีขRามแดน, ๙) แม0ทัพภาคท่ี 4 เย่ียมใหRกำลังใจ 

บุคลากรทางการแพทย., ๑๐) รอบร้ัวเมืองใตR : 26 สิงหาคม 2564, ๑๑) แม0ทัพภาค 4 มอบนโยบายชุด 'จรยุทธ.' 

เนRนย้ำสันติวิธี พรRอมย่ืนมือช0วยชาวบRานท่ีกระทบโควิด-19, ๑๒) แม0ทัพภาค 4 ตรวจเย่ียมใหRกำลังใจ 
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ชคต.กรงป�นัง แวะพูดคุยกับชาวบRาน ชวนฉีดวัคซีน 'เราจะผ0านวิกฤติไปดRวยกัน', ๑๓) แม0ทัพภาคท่ี 4 

ตรวจเย่ียมกำลังใจเจRาหนRาท่ีปdองกันชายแดนหน0วยทพ., ๑๔) มท.4 เย่ียมใหRกำลังใจบุคลากรทางการแพทย. - 

ผูRป£วยโควิด19, ๑๕) ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจเย่ียมใหRกำลังใจ จนท.ชุดปฏิบัติการจรยุทธ. สรRางขวัญกำลังใจแก0ทหาร 

- ปชช.ในพ้ืนท่ีสุไหงโกลก  และ  ๑๖) แม0ทัพภาค 4 ติดตามความคืบหนRาเหตุก0อกวน ฐานปฏิบัติการบRานควน 

จ.ยะลา,  

๔. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) แผนฟ��นฟู'นกแอร.'5พันลRาน, ๒) เลียบค0ายกองทัพ: พล.ท.เกรียงไกร 

ศรีรักษ. แม0ทัพภาคท่ี 4 ผูRอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4, ๓) คอลัมน. โกวิท วงศ.สุรวัฒน.: 

เร่ืองของกระท0อมท่ีไทยนำหนRาทุกประเทศในโลก, ๔) 'กระท0อม' พืชบำบัดโรคทดแทนมอร.ฟ�น ดันสู0พืชเศรษฐกิจ 

ช0วยชีวิตเกษตรกร, ๕) ธรรมนัสส่ังส.ส.ใตR หนุนกระท0อมพืชศก. ชุมพรปลูกแสนตRน ต0อยอดแปรรูป'ยา', ๖) 

รฟท.จัดขบวนพิเศษขนสินคRากทม.-ใตR, ๗) 'ธรรมนัส'ส่ังส.ส.ใตRหนุนกระท0อมพืชศก., ๘) กรมส0งเสริมการเกษตร 

เผยความสำเร็จ 12 เกษตรกรหญิงรุ0นใหม0, ๙) โกวิท วงศ.สุรวัฒน.: 

เร่ืองของกระท0อมท่ีไทยนำหนRาทุกประเทศในโลก, ๑๐) นาทีทองตุนแลนด.แบงก.หาดใหญ0อานิสงส.โควิด! 

แห0ขายท่ีดินรับดีมานด., ๑๑) 10 เร่ืองน0ารูRเก่ียวกับพืชสมุนไพรท่ีไดRรับการปลดจากสถานะ "ยาเสพติดใหRโทษ", 

๑๒) พลิกวิกฤติขาหมูดังเป�ดขายคนต0อคิวซ้ือ, ๑๓) พัฒนาแอพฯหมอนทองใชRระบบ5จี, ๑๔) 

กรมส0งเสริมการเกษตร เผยความสำเร็จ '2 เกษตรกรหญิงรุ0นใหม0, ๑๕) ภาค4ลุยถึงสวน-เหมาทุเรียนบRาน, ๑๖) 

ย่ืนจดGI'ทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา', ๑๗) ป�ดทองฯ ดันบีซีจีโมเดลช0วยยกระดับทุเรียนชายแดนใตR, ๑๘) 

เร0งเป�ดด0านดันคRาชายแดนเพ่ิม หลัง 7 เดือนยอดทะลุ 6 แสนลRาน, ๑๙) ตามคาด ศบค.คลายล็อกรRานอาหาร 

เป�ดหRางทุกแผนก ลูกคRารับบริการตRองฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม, ๒๐) คRาชายแดน-ผ0านแดนรุ0งต0อเน่ือง! 

'จุรินทร.'ดันส0งออกเดือน ก.ค.ทะลุ 90,101 ลRาน, ๒๑) ป�กหมุดเลย! แห0ถ0ายรูปแลนด.มาร.กใหม0 ถนน 'เนินนมสาว' 

เลียบชายแดนไทย-มาเลย., ๒๒) รายงานพิเศษ : รRานขายน้ำเตRาหูRเมืองสงขลา ปรับตัวรับการล็อกดาวน., ๒๓) 

กรมส0งเสริมการเกษตรเผยความสำเร็จ12เกษตรกรหญิงรุ0นใหม0, ๒๔) 'นกแอร.' ปรับลุคเป�นพรีเม่ียมแอร.ไลน. 

เพ่ิมทุน 5 พันลRาน/เป�ดเสRนทางบินใหม0 'เบตง' ป�น้ี!, ๒๕) ป�ดทองหลังพระฯ ใชRระบบหมอนทอง 

หนุนเกษตรกรทำโครงการทุเรียนคุณภาพ, ๒๖) ทริสเรทต้ิงจัดอันดับเครดิตหุRนกูRไม0ดRอยสิทธิ 

ไม0มีหลักประกันวงเงินไม0เกิน 8 พันลRานบาท 'บ. ทีพีไอ โพลีน' ท่ี 'BBB+' แนวโนRม 'Stable', ๒๗) 

วิสาหกิจชุมชนผ้ึงโพรงภาคใตR เผยตลาดน้ำผ้ึงช0วงโควิด ยุโรปตRองการสูงแต0ยังผลิตไดRไม0พอ, ๒๘) รฟท. 

ช0วยเกษตรกรเป�ดรถขบวนพิเศษขนส0งสินคRาเสRนทางภาคใตR เร่ิม 26 ส.ค.น้ี, ๒๙) สุขใดเล0า 

สองเฒ0าเกษตรนRอมนำศก.พอเพียงลงมือทำ ยุคสูRภัยโควิด-19, ๓๐) พัฒนาฝ�มือแรงงานนราธิวาส 

ลุยฝ�กอบรมออนไลน. เสริมทักษะดิจิทัลใหRกับแรงงานในพ้ืนท่ี, ๓๑) ข0าวดี! สสว.- SME D Bank 

ขยายกลุ0มช0วยเหลือใน 'โครงการสนับสนุน SMEsรายย0อย' เป�ดกวRางธุรกิจเก่ียวเน่ืองการท0องเท่ียว พ้ืนท่ี 35 จว. 

ย่ืนกูRสินเช่ือดอกเบ้ีย 1% ไดR, ๓๒) คึกคัก!ประกาศขาย'กระท0อม'ผ0านออนไลน.อวดสรรพคุณไม0มีใครยอมใคร, ๓๓) 

'เอ็นไอเอ' พาส0องเสRนทางความฝ�นคนรุ0นใหม0กับอาชีพท่ีใช0 'สตาร.ทอัพ' 

พลังแห0งไอเดียและนวัตกรรมในยุคท่ีเศรษฐกิจ-สังคมมองหาความแตกต0าง  และ  ๓๔) รูRจักสรรพคุณ 'ใบกระท0อม' 
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พืชปลดล็อกจากบัญชียาเสพติด,  

๕. ยาเสพติด ๑) คอลัมน. เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: จับยกแก�งยาบRา-ไอซ., ๒) คอลัมน. ข0าวสดท่ัวไทย: สงขลา-

จับคRายา, ๓) คอลัมน. สดจากสนามข0าว: ยRอนผลงานตร.ไซเบอร.ยึดยาแกRไอ4หม่ืนขวด2หนุ0มส0งขายท่ัวภาคใตR, ๔) 

บุกจับแหล0งคRายาท้ังขายท้ังเสพในขนำริมถนนโจ0งแจRงลูกคRาอายุมากถึง 67 ป�  และ  ๕) บุกจับแหล0งคRายาท้ังขาย - 

เสพกันในขนำริมถนน ลูกคRาอายุมากถึง 67 ป� ใชRอุปกรณ.ชุดเดียวกันหมด เส่ียงโควิด,  

๖. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ชงผ0อนคลายรRานอาหาร น่ังกินไดR50%, ๒) เห็นชอบใหR ส.ป.ก. 

ใชRจ0ายงบกองทุน, ๓) เห็นชอบใหR ส.ป.ก. ใชRจ0ายงบกองทุน, ๔) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: จับหนุ0มขโมยทุเรียน, ๕) 

สนับสนุน, ๖) ศอ.บต.วางมาตรการคุมเขRม'ลRงผลไมR'ปdองกันโควิด, ๗) ภาพข0าว: สนับสนุน, ๘) สธ.ชู'โควิดฟรี'-

ศบค.จ0อผ0อนล็อก ชงเคอร.ฟ�ว4ทุ0ม, ๙) ม.อ.โชว.วิจัย'พืชกระท0อม' แกRปวด-ทRองเสีย-ซึมเศรRา, ๑๐) 

ปลดล็อก'กระท0อม' อีกกRาวใหญ0 'ภูมิป�ญญาไทย', ๑๑) 'คิดดี Care+' ส่ือสารช0วยเหลือ-เติมพลังใจบนโซเชียลมีเดีย, 

๑๒) ผ0อนคลายยกยวง, ๑๓) ป�ตตานีฉีดวัคซีนรับขRาวสาร, ๑๔) นครยะลาปูพรมฉีดวัคซีน “นศ.-คนทำงาน” 

ลุยเป�ดเมือง, ๑๕) ยะลาปูพรมฉีดไฟเซอร. "กลุ0มเส่ียง" เร0งสรRางภูมิคุRมกันหมู0, ๑๖) รRานอาหารเฮ-ผ0อนล็อก 

น่ังไดR50%๑๗) รRานอาหารน่ังไดR50% ชงเป�ดหRาง, ๑๘) สสส. ปลุกพลังชาวใตR เนรมิต 'ปอเนาะ' สู0 

'พ้ืนท่ีสีเขียวกินไดR' แหล0งผลิตอาหารชุมชน ช0วยคนตกงาน-กลุ0มเปราะบาง สูRวิกฤตโควิด-19, ๑๙) 

นำร0องเป�ดศูนย.กูRภัยระดับชุมชนท่ีกรงป�นัง, ๒๐) สสส. ปลุกพลังชาวใตR เนรมิต 'ปอเนาะ' สู0 'พ้ืนท่ีสีเขียวกินไดR' 

แหล0งผลิตอาหารชุมชน ช0วยคนตกงาน-กลุ0มเปราะบาง สูRวิกฤตโควิด-19, ๒๑) โฆษกรัฐบาลคนใหม0 

ประเดิมแจงยิบมาตรการเยียวยาแรงงาน, ๒๒) ศบค.ชุดเล็กเคาะคลายล็อก เป�ดน่ังกินในรRาน 

ลดเวลาเคอร.ฟ�วลง1ช่ัวโมง, ๒๓) 'ชนเผ0าซาไก' ออกจากป£าดงดิบฮาลา-บาลา พาครอบครัวฉีดวัคซีน, ๒๔) 

ศอ.บต.เดินหนRาพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ0มโอรังอัสรี, ๒๕) ชมรมรRานขายยา จังหวัดนราธิวาส มอบเวชภัณฑ.-เงิน 

สนับสนุนโรงพยาบาลสนามสูRโควิด, ๒๖) ศอ.บต.ดึงส่ือภาครัฐ-เอกชนในพ้ืนท่ีร0วมกันทำงานเพ่ือประชาชน, ๒๗) 

ศบค.กางแผนตรวจเชิงรุก'ตลาด'พ้ืนท่ีสีแดงเขRม หลังพบติดโควิด132แห0ง1.4หม่ืนคน, ๒๘) 

ร0วมนำธารน้ำใจคนยะหา-ส่ือยะลาสูRภัยโควิด, ๒๙) คณะครูเอกชน ส0งกำลังใจใหRทีมแพทย.รพ.เบตงสูRโควิด, ๓๐) 

ชาวบRานแห0ฉีดวัคซีนเกินเปdา…มีแจกขRาวสารติดมือ แถมลุRนหางบัตรควRา 1 หม่ืนบาทกลับบRาน, ๓๑) 

แห0กดเงินเยียวยา 5,000 บาท บางคนอด ไม0ผูกบัญชีพรRอมเพย. แนะรีบผูกเลย, ๓๒) โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ 

กำชับดูแลประชาชนทุกกลุ0ม โอนเงิน ม.33-39 แลRว, ๓๓) ป�ตตานีเบาใจ!! ผูRติดเช้ือโควิดรายใหม0ลดลง 99 ดับอีก 

3 คน, ๓๔) 'ชาวซาไก' หว่ันนักท0องเท่ียวแพร0โควิด พาครอบครัวออกจากป£าฉีดวัคซีน, ๓๕) 

ชนเผ0าซาไกพาครอบครัวฉีดวัคซีน, ๓๖) เทศบาลเมืองนราธิวาส จับมือรพ.นราธิวาสราชนครินทร. 

ออกหน0วยบริการเชิงรุกฉีดวัคซีนปdองกันโควิด-19 เข็มแรกใหRแก0พ่ีนRองประชาชนในชุมชนเขตเทศบาล ท้ัง 35 

ชุมชน, ๓๗) ชายแดนใตRยกการ.ดสูRโควิด! พรRอมปรับสวนยางเสริมปลูกฟdาทะลายโจร, ๓๘) ภาพข0าว: 

มอบถังออกซิเจนใหR 8 โรงพยาบาล, ๓๙) นายกเทศมนตรีตำบลบ0อทอง ควักเงินส0วนตัวซ้ือขRาวสาร 5 

กก.แจกใหRชาวบRานมาฉีดวัคซีน พรRอมจับฉลากรับเงิน1หม่ืนบาท, ๔๐) นพ.ประสิทธ์ิ คาดกลางกันยายน 

ยอดติดโควิด-ตายลดลง หากสัญญาณดีจ0อคลายเพ่ิม, ๔๑) ผอ.ศปพร. เชิญชวนประชาชนในพ้ืนท่ี 
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เย่ียมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ  และ  ๔๒) สาธารณสุขอำเภอเบตงเดินหนRาฉีดวัคซีนหมู0บRานตRนแบบเปdา70%,  

๗. การเมือง ๑) 'ตู0'เร0งเสริมแกร0งศก.-แกRหน้ีกยศ., ๒) 'บ๊ิกตู'โชว.ผลงานเพียบ! อRอน 

ปชช.มาร0วมมือช0วยกันสรRางประเทศข้ึนมาใหม0, ๓) 

โฆษกรัฐบาลคนใหม0!โชว.ผลงานทันควันแจงยิบมาตรการเยียวยาแรงงาน, ๔) นายกฯ กำชับ 

ดูแลความเดือดรRอนประชาชนทุกกลุ0มสุดความสามารถ, ๕) หาทุกทางช0วยประชาชนจากวิกฤติโควิด 

ในส้ินป�สรRางประเทศข้ึนใหม0อย0างย่ังยืน  และ  ๖) นายกฯ โพสต.มี 2 เร่ืองสำคัญแจRงพ่ีนRองปชช. 

เตรียมฟ��นฟูเศรษฐกิจฐานรากเร็วท่ีสุดในส้ินป�น้ี,  

๘. กระบวนการยุติธรรม ศาลสงขลาเล่ือนนัดสืบพยานคดี 'อับดุลเลาะ อีซอมูซอ' เพราะสถานการณ.โควิด-19  

๙. การศึกษา 'สธ.-ศธ.' ห0วงใยคนในสถาบันศึกษาปอเนาะ นราธิวาส จัดเสวนายุคใหม0แบบ WHF Online 

สรRางความเขRาใจในการเรียนกานสอนในสถานการณ.โควิด  

๑๐. การชFวยเหลือประชาชน กาชาดนราฯ จัดประมูล ของรางวัล กาชาดประจำป� 

64รายไดRนำช0วยผูRเดือดรRอนจากโควิด  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบตFอการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ตFอสถานการณV จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหRระดับการรับรูRเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. 

จชต. ในสัปดาห.น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๒.๐๐ ในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๔ - ๒๐ ส.ค. ๖๔) เป�น ๒.๑๖ ในสัปดาห.น้ี 

ในมิติของแนวโนRมการรับรูRเชิงบวก มีแนวโนRมฯ ค0อนขRางคงท่ี 

 
 
๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนตFางประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในชFวงวันท่ี ๒๑–๒๗ ส.ค. 

๖๔ 

    ประเด็นข0าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตRท่ีรายงานโดยส่ือต0างประเทศ เป�นประเด็นเก่ียวกับปฏิบัติการ

ปdองกัน และปราบปรามการลักลอบขนสินคRา และยาเสพติดขRามพรมแดนมาเลเซีย-ไทย ดRานท่ีติดรัฐกลันตัน และ  

เคดาห.           

 
 
๕.๑ New Straits Times ส่ือมาเลเซียรายงานเม่ือวันท่ี ๒๖ สิงหาคม อ*างคำแถลงของผู*บัญชาการกองพล

ทหารราบท่ี ๘ เป�ดเผยผลการปฏิบัติการภายใต*รหัส Op Benteng ในชFวงระหวFางวันท่ี ๑๖ ถึง ๒๖ สิงหาคม 

เจ*าหน*าท่ีได*ดำเนินการจับกุมการลักลอบขนสินค*าและส่ิงผิดกฏหมายข*ามพรมแดน กวFา ๒๐ คดี ยึดของกลาง

มูลคFา ๑.๒ ล*านริงกิต  

 

ปฏิบัติการปราบปรามการลักลอบขนสินค*าข*ามแดนด*านรัฐกลันตัน ของกลางท่ียึดได*ประกอบด*วย ยาเสพติด 

น้ำยาบุหร่ีไฟฟ�า สัตวVเล้ียง และสัตวVป�าหายาก 

อยFางไรก็ตามผู*บัญชาการกองพลทหารราบท่ี ๘ ให*ความเห็นวFา จำนวนคดีลักลอบขนสินต*าผFานแดนมีจำนวน

ลดลง สืบเน่ืองจากเจ*าหน*าควรามม่ันคงของมาเลเซียและไทยมีการลาดตระเวณในแมFน้ำโกลก ตลอดเวลา ทำ

ให*การลักลอบขนของผิดกฏหมายข*ามพรมแดนทำได*ยากมากย่ิงข้ึน 
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(The General Operations Force (GOF) seized smuggled items and vehicles worth about RM1.2 

million in a 10-day operation along the Kelantan-Thailand border. 

Twenty-four smugglers were also arrested in the operation codenamed Op Benteng which 

began on Aug 16. 

GOF Eighth Battalion commander Superintendent Mat Shukor Yusuf said during the operation, 

which ended today, the battalion recorded more than 20 smuggling cases. 

He said among the contraband seized were drugs, vape liquid, pets and exotic animals. 

However, he admitted the number of illegal activities was low. 

"Smuggling activities along the Golok river during the lockdown period following Covid-19 

pandemic has dropped slightly. 

"We can also see both Thai and Malaysia enforcement boats plying the river conducting their 

regular surveillance. 

"That is why we could only see slightly more than 20 cases in a 10-day period," he told 

reporters. 

Despite having fewer cases, he said the GOF members are told to continue their operations to 

nab those involved in smuggling activities. 

On another note, he said demand for pets have increased of late. 

"We believe the high demand for Thai animals are coming from pet lovers, especially those 

living outside Kelantan," he added. 

In the latest case, he said the battalion detained two men and seized 19 dogs valued at about 

RM66,000 in an operation here on Aug 18.) 

ท่ีมาขRอมูล https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2021/08/721642/24-smugglers-nabbed-

rm12m-worth-smuggled-items-and-vehicles-seized 
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๕.๑.๒ Bernama สำนักข0าวของทางการมาเลเซีย รายงานเม่ือวันท่ี ๒๕ สิงหาคม อRางคำใหRสัมภาษณ.ของผูR

บัญชาการตำรวจรัฐเคคาห. ว0า ไดRมีการส่ังการใหRเพ่ิมกำลังเจRาหนRาท่ีคุมเขRมตามแนวชายแดนติดประเทศไทยเพ่ือ

ปdองกันการลักลอบขนใบกระท0อมขRามพรมแดนไปยังประเทศไทย 

ผูRบัญชาการตำรวจรัฐกลันตัน ระบุว0า กฏหมายมาเลเซียหRามซ้ือขายใบกระท0อม ดังน้ันการลักลอบคRาใบกระท0อม

ขRามพรมแดนจึงเป�นการกระทำท่ีผิดกฏหมาย 

ผูRบัญชาการตำรวจกลันตัน และผูRบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห0งชาติมาเลเซีย 

ระบุว0า การปลดพืชกระท0อมออกจากบัญชียาเสพติดท่ีมีอันตรายของรัฐบาลไทย จะเป�นตัวกระตุRนความตRองการใบ

กระท0อมในประเทศไทยใหRเพ่ิมมากข้ึน 

 

(Kedah police will tighten control at the state’s border area to prevent smuggling of ketum 

leaves to Thailand following its government’s action of removing the plant from its list of 

dangerous drugs. 

State police chief Datuk Kamarul Zaman Mamat said although Thailand had taken such action, 

the law in Malaysia with regard to this remained as the sale and purchase of ketum leaves is an 

offence. 

“We have been aware of the many syndicates involved in the smuggling of ketum leaves in the 

north and elsewhere. Hence, police will ensure tight control at the country’s border entry 

points, especially through ‘Op Benteng. 

"We will be using all the elements of strength available including from the other enforcement 

agencies to prevent such smuggling activities,” he told reporters after handing out aid 

through ‘Op Bantu’ to recipients in the Padang Terap district today. 

Kamarul Zaman was asked on Thailand’s action of removing ketum leaves from its list of 

dangerous drugs. 

Bukit Aman Narcotics Criminal Investigation Department director, Datuk Razarudin Husain had 

reportedly said that the demand for ketum leaves in this country was expected to increase and 

perhaps too the smuggling of it following the Thai government’s action.) 

 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.bernama.com/en/crime_courts/news.php?id=1996496 

 
  


