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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๒๖ มิ.ย. 

๖๔-๒ ก.ค. ๖๔ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๙๐ ข0าว จากท่ีมี ๑๒๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๙-๒๕ มิ.ย. ๖๔) 

ในส0วนของข0าวเชิงลบ ท่ีเก่ียวขSองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๓๔ ข0าว จากท่ีมี ๕๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๙-๒๕ มิ.ย. 

๖๔) 

    ประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนภายในประเทศ  

          ประเด็นขFาวเชิงลบ ได*แกF 

๑) การเมือง: ๑) เพ่ือไทยอัดรัฐบาลเล้ียงไขSโควิด และ ๒) รายงานพิเศษ: จับตาสงครามเช้ือโรค 

และสงครามแบ0งแยกดินแดน ระหว0าง'ยุทธวิธี'กอ.รมน.กับ'ยุทธศาสตร.'BRN 

๒) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*:  ผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจากการแพร0ระบาดของโควิด 

๓) การยกระดับคุณภาพชีวิต: จำนวนการแพร0ระบาด และการเสียชีวิตจากการแพร0ระบาดของโควิด 

๔) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยVสิน: ปรากฏการณ.การต0อสูSจนตัวตายของคนในกลุ0มก0อ

ความไม0สงบท่ีติดอาวุธคร้ังน้ี ไดSตอกย้ำฝgายความม่ันคงใหSเห็นถึงความสำคัญของการเอาชนะทางความคิด 

          ประเด็นขFาวเชิงบวก ได*แกF 

๑) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: มาตรการต0างๆ เพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจในช0วงการแพร0ระบาดของโค

วิด เช0น การสนับสนุนผูSประกอบการประมง, การแกSไขปlญหาโรคใบร0วงยางพารา, การช0วยรับซ้ือผลผลิตเพ่ือ

นำไปใชSในหน0วยทหาร และอ่ืนๆ 

๒) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยVสิน: ๑) บ๊ิก ตร.ลุยมอบนโยบายโปลิศยะลา, ๒) แม0ทัพ ๔ 

ถกมาเลย.อุดรูร่ัวชายแดน-สกัดโควิด จับแกoงตัดร้ัวหวังขนกระท0อมขSามชาติ, ๓) คอมมานโด ตามล็อกหนุ0มใหญ0 

ร0วมแกoงขน 'แรงงาน' ต0างดSาว, ๔) แม0ทัพภาค 4 จับมือรองผูSว0าฯยะลาควงตะหลิวผัดกะหล่ำปลีไข0ดาว ต้ังครัวสนาม 

แจกอาหาร ๓ ชุมชนท่ีเบตง, ๕) กอ.รมน.ภาค ๔ ส0วนหนSาแจงเหตุคืบหนSาจับกุมคนรSาย ขวSางระเบิดไปปrบอมบ. 

ใส0ฐานปฏิบัติการหมวดเฉพาะกิจ หน0วยปฏิบัติการพิเศษนราธิวาส ๒๑ 

๓) การยกระดับคุณภาพชีวิต: ๑) การรับมือกับการแพร0ระบาดของโควิด ๑๙ และ ๒) สำนักงาน

นวัตกรรมแห0งชาติ (NIA) นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช0วยในการลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษาในพ้ืนท่ี จชต. 

ประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนตFางประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* 

          Benarnews.org เว็บไซต.ข0าวท่ีไดSรับเงินทุนดำเนินงานจากรัฐบาลสหรัฐ รายงานข0าว กลุ0มเคล่ือนไหวทาง

การเมืองท่ีมีแนวทางรณรงค.เคล่ือนไหวเรียกรSองสิทธิกำหนดอนาคตตนเองของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตS 

เรียกรSองใหSรัฐบาลไทยกระจายอำนาจใหSองค.กรบริหารส0วนทSองถ่ิน และเอ็นจีโอ มีส0วนในการบริหารจัดการการ

แพร0ระบาดของโควิด-๑๙ มากข้ึนโดยอSางว0าเจSาหนSาท่ีรัฐบาลไม0สามารถส่ือสารเร่ืองโควิด-๑๙ กับคนพ้ืนท่ีใหSไดS

อย0างชัดเจน และไม0สอดคลSองบริบททางวัฒนธรรม 
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          New Straits Times ส่ือมาเลเซียรายงานว0า เจSาหนSาท่ีหน0วยงานความม่ันคงมาเลเซียจับกุมคนขับ

รถบรรทุกวัว ๒๐ ตัว ท่ีอำเภอปาเส มัส รัฐกลันตัน ใกลSพรมแดนไทย ในขSอหาไม0มีเอกสารหลักฐานแสดงท่ีมา

ของวัว ซ่ึงเจSาหนSาท่ีเช่ือว0าลักลอบนำเขSาจากประเทศไทย 

          ส่ือมวลชนมาเลเซีย (Bernama) รายงานอSางคำใหSสัมภาษณ.นาย Khairy Jamaluddin รัฐมนตรี

กระทรวงวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี เป�ดเผยว0า รัฐบาลมาเลเซียกำลังหารือกับหลายประเทศ โดยเฉพาะรัฐบาลซา

อุดิอารเบีย ว0า ยอมรับวัคซีนท่ีผลิตในประเทศจีนหรือไม0 ท้ังน้ีเพราะประเทศมุสลิมไม0ว0าจะเป�นอินโดนีเซีย 

ปากีสถาน ตุรกี รวมท้ังมาเลเซีย ใชSวัคซีนจากประเทศจีนฉีดใหSกับประชาชน ดังน้ันหากรัฐบาลซาอุดิอารเบียไม0

ยอมรับวัคซีนจากประเทศจีน ชาวมุสลิมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใตS และเอเชียใตSจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจจ.ท่ี

ซาอุดิอารเบียไดSอย0างไร 

       จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหSระดับการรับรูSเชิงบวก 

ท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๑.๒๐ ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๙ - ๒๕ มิ.ย. ๖๔) เป�น ๑.๖๑ 

ในสัปดาห.น้ี  
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๒. ผลการวิเคราะหVสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธV ประจำวันท่ี ๒๖ มิ.ย. ๖๔ – ๒ ก.ค. ๖๔ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นขFาวเชิงบวก และประเด็นขFาวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๖ มิ.ย. ๖๔ - ๒ ก.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก (เสSนทึบสีเขียว) ๙๐ ข0าว จากท่ีมี ๑๒๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว 

(๑๙ - ๒๕ มิ.ย. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี (เสSนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนSมฯ ลดลงในส0วนของข0าวเชิงลบ 

ท่ีเก่ียวขSองกับ จชต. (เสSนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๓๔ ข0าว จากท่ีมี ๕๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๙ - ๒๕ มิ.ย. ๖๔) 

สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี (เสSนปะสีแดง) มีแนวโนSมฯ ค0อนขSางคงท่ี 
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๒.๒ คFาสัดสFวนระหวFางขFาวเชิงบวก และขFาวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน 

ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

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

2021-06-19 12 8 1.5 

2021-06-20 11 4 2.75 

2021-06-21 45 10 4.5 

2021-06-22 17 11 1.55 

2021-06-23 20 9 2.22 

2021-06-24 15 6 2.5 

2021-06-25 8 7 1.14 

 18.29 7.86 2.33 

2021-06-26 14 5 2.8 

2021-06-27 5 1 5 

2021-06-28 20 3 6.67 

2021-06-29 9 5 1.8 

2021-06-30 10 5 2 

2021-07-01 18 5 3.6 

2021-07-02 14 10 1.4 

 12.86 4.86 2.65 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพFงเล็ง ในชFวงวันท่ี ๒๖ มิ.ย. ๖๔ – ๒ ก.ค. ๖๔ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๙ มิ.ย. ๖๔ - ๒ ก.ค. ๖๔ ไม0มีท้ังข0าวเชิงบวก และข0าวเชิงลบ ในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 

 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๙ มิ.ย. ๖๔ - ๒ ก.ค. ๖๔ ไม0มีท้ังข0าวเชิงบวก และข0าวเชิงลบ ในประเด็นเหตุรSายรายวัน 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๙ มิ.ย. ๖๔ - ๒ ก.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. 

ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ต่ำค0อนขSางคงท่ี ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๒ ข0าว จากท่ีมี ๔ 

ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๙ - ๒๕ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ต่ำค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวเชิงลบ 

ไดSแก0 ๑) เพ่ือไทยอัดรัฐบาลเล้ียงไขSโควิด และ ๒) รายงานพิเศษ: 

จับตาสงครามเช้ือโรคและสงครามแบ0งแยกดินแดน ระหว0าง'ยุทธวิธี'กอ.รมน.กับ'ยุทธศาสตร.'BRN 

 

หมายเหตุ: ๑) เพ่ือไทยอัดรัฐบาลเล้ียงไขSโควิด 
เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.) ให9สัมภาษณ+ถึงภาคเอกชนเสนอให9ต9องการให9ตัด

เงินเดือนส.ส.และส.ว. คนละ 10 เปอร+เซ็นต+ เพื่อนำมาจัดซื้อวัคซีนปUองกันโควิด-19 ว>า การสละเงินเดือนเพื่อให9ประชาชนนั้นตนไม>

ติดขัด แต>อยากให9มองอีกจุดหนึ่งว>างบที่จะนำมาจัดซื้อวัคซีนให9เพียงพอ อยู>ที่การบริหารของรัฐบาล โดยรัฐบาลจะต9องไปประหยัด

งบส>วนอื่นที่ไม>จำเป\น นำมาปรับใช9บริหารสถานการณ+การแพร>ระบาดโควิด-19 

"รัฐบาลจึงควรพิจารณาประหยัดงบส>วนอื่น เช>น งบกองทัพในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ+ เมื่อประหยัดงบดังกล>าวได9แล9วและขอให9 

ส.ส. และส.ว.มาร>วมบริจาคเงินเดือนเพื่อสมทบแนวคิดดังกล>าว จะเป\นประโยชน+ต>อการบริหารท>ามกลางสถานการณ+โควิด และ

เป\นวิธีที่จะแก9ป_ญหาได9" นายสุทินกล>าว 

ด9านนายจิรายุ ห>วงทรัพย+ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย กล>าวว>า ตนไม>ติดใจ และควรตัดเงิน ครม.ไปซื้อวิตามินบีและเบตาแคโรทีน 

เพื่อให9ผู9นำประเทศและครม. มีป_ญญาเป\นเลิศในการแก9ไขที่เป\นผลสำเร็จมากกว>าที่จะแก9ไขป_ญหาแบบเช9าบอกอย>าง เย็นบอก

อย>าง จึงควรจะตัดเงินเดือนนายกฯ และครม.คนละ 50 เปอร+เซ็นต+ และข9าราชการตั้งแต>ปลัดกระทรวง รองปลัด อธิบดี รองอธิบดี

และ ส.ว. 250 คน จะเป\นประโยชน+มากกว>า เพราะต9องรับผิดชอบร>วมกนัในฐานะผู9บริหารประเทศ แต>ตนคิดว>าเงินไม>ใช>ป_ญหา 

ป_ญหาคือ คนบริหาร ควรมีป_ญญาแก9ไขอย>างนักบริหารที่ดีมีเหตุผล รู9จักกาละ และวางระบบอย>างเป\นขั้นตอน นำประชาชนและ

ประเทศชาติรอดตายได9อย>างไรมากกว>า 

นพ.ชลน>าน ศรีแก9ว ส.ส.น>าน พรรคเพื่อไทย กล>าวว>า การแก9ป_ญหาโควิดของพล.อ.ประยุทธ+ จันทร+โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.

กลาโหม ไม>ต>างจากป_ญหาความไม>สงบในภาคใต9 เกือบ 20 ปe กองทัพก็ยังแก9ป_ญหาไม>ได9 จนหลายฝgายประเมินว>า กองทัพเลือก

เลี้ยงไข9เพื่อประโยชน+ของงบจำนวนมหาศาลที่ตรวจสอบไม>ได9 เช>นเดียวกับการแก9ป_ญหา โควิด ที่ตรวจสอบการใช9งบยากมาก จึง

อยากถามพล.อ.ประยุทธ+ ว>าต9องการเลี้ยงไข9โควิด-19 เพื่อสืบทอดอำนาจของตัวเองใช>หรือไม> หรือมีผลประโยชน+อื่นใดแอบแฝง 
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หากไม>ใช>เหตุผลที่กล>าวมา อาจจะมาจากเสียงสะท9อนของประชาชนที่ว>า ผู9นำโง>เราจะตายกันหมด เป\นความจริงที่ส>งผลร9ายกับคน

ไทยทัง้ประเทศ 

นายวันมูหะมัดนอร+ มะทา หัวหน9าพรรคประชาชาติ (ปช.) กล>าวถึงสถานการณ+การแพร>ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ 4 จังหวัด

ชายแดนใต9 จ.ป_ตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา ว>า 4 จังหวัดมีพื้นที่ติดชายแดน ทำให9มีคนเดินทางเข9า-ออก เสี่ยงที่จะมีผู9ติด

เชื้อเข9ามา จึงเห็นด9วยกับมาตรการของรัฐบาลที่ต9องจำกัดพื้นที่เหล>านี้ก>อน เพื่อไม>ให9ขยายในวงกว9าง แต>เมื่อรัฐบาลมีมาตรการ

ออกมาแน>นอนว>าชาวบ9านย>อมได9รับผลกระทบ ทั้งด9านเศรษฐกิจที่ไม>สามารถประกอบอาชีพได9ตามปกติ รวมถึงยังขาดแคลน

อุปกรณ+ปUองกันโควิด-19 จึงอยากให9รัฐบาลช>วยดูแล เยียวยาประชาชนอย>างเร>งด>วนและเต็มที่ แม9ผู9ว>าฯ ในพื้นที่ 4 จังหวัดจะ

ทำงานเต็มที่แล9ว แต>ยังขาดงบที่จะ ช>วยเหลือ เพราะการระบาดรอบนี้หนักและยาวนาน 

"การบริหารจัดการของรัฐบาลแย>มาก ประมาทเกินไป โดยเฉพาะวัคซีนล>าช9ามาก ทัง้ที่อย>างน9อยตอนนี้ควรฉีดได9 30 ล9านคน แต>

เพิ่งฉีดได9 10 ล9านคน ตัวเองบริหารไม>เป\นอย>าโทษคนอื่น เพราะตัวเองเตรียมการไม>พร9อมเอง" นายวันมูหะมัดนอร+กล>าว 

 

บรรยายใต9ภาพ 

สุทิน คลังแสง 

จิรายุ ห>วงทรัพย+ 

นพ.ชลน>าน ศรีแก9ว 

 

ที่มา: นสพ.ข>าวสด ฉบับวันที่ 30 มิ.ย. 2564 (กรอบบ>าย) 

 

๒) รายงานพิเศษ: จับตาสงครามเช้ือโรคและสงครามแบ0งแยกดินแดน 

ระหว0าง'ยุทธวิธี'กอ.รมน.กับ'ยุทธศาสตร.'BRN 

เมือง ไม9ขม รายงาน 

          สถานการณ+ในจังหวัดชายแดนภาคใต9ที่โฟกัสเฉพาะพื้นที ่3 จังหวัด คือ ป_ตตานี, ยะลา, นราธิวาส และ 4 อำเภอของ จ.

สงขลา คือ จะนะ, เทพา, นาทวี และสะบ9าย9อย ซึ่งวันนี้ป_ญหาใหญ>คือการแพร>ระบาดของ โควิด-19  ที ่คลัสเตอร+ ใหญ>จาก มัรกัส 

หรือ ศูนย+ดาวะห+ ใน จ.ยะลา ที่กลุ>มนักเรียนผู9ติดเชื้อนำไปแพร>กระจายใน 13 จังหวัดและในพื้นที ่และ คลัสเตอร+ จากโรงงาน

อุตสาหกรรมแพปลา และสถานที่ราชการ, เอกชน ใน จ.ป_ตตานี ส>วนที ่จ.นราธิวาส แม9ว>าจะมีการเปoดพื้นที ่ต.เกาะสะท9อน อ.ตาก

ใบไปแล9ว แต>พบว>าต9องมีการปoดพื้นที่ใน อ.แว9ง อีกหลายหมู>บ9าน และจำนวนผู9ติดเชื้อก็ขยับขึ้นเป\นตัวเลข 3 ตัวอีกครั้ง 

          ส>วน 4 อำเภอของ จ.สงขลา แม9ยังไม>มีตัวเลขการติดเชื้อที่น>ากลัว และยังไม>พบ คลัสเตอร+ ที่เป\นกลุ>มก9อนก็จริง แต>การที ่

4 อำเภอเป\นพื้นที่ติดกับ จ.ป_ตตานีและยะลา รวมทั้งคนในพื้นที่ป_ตตาน,ี ยะลา ต>างเดินทางไป-มาในพื้นที ่4 อำเภอเป\นจำนวนมาก 

โอกาสที่พื้นที่ของ 4 อำเภอจะม ีคลัสเตอร+ ใหญ>ๆ เกิดขึ้นอยู>ไม>ไกล และวันนี้ที่ยังไม>มีตัวเลขผู9ติดเชื้อเป\นจำนวนมาก อาจจะเป\น

เพราะหน>วยงานที่เกี่ยวข9องยังไม>ได9มีการตรวจหาเชื้อในเชิงรุก และโรงเรียนยังไม>เปoดเรียน ดังนั้น จ.สงขลา ซึ่งขณะนี้มีผู9ติดเชื้อเป\น 

อันดับ 4  ของประเทศ ถ9าไม>มีการปUองกันที่ดีพอในพื้นที่ของ 4 อำเภอ โอกาสที ่สงขลา จะมีตัวเลขผู9ติดเชื้อเป\นอันดับ 1 ไม>ได9เกิน

ความเป\นจริง นั่นคือ ภัยคุกคาม จากสงครามเชื้อโรคของแผ>นดินปลายด9ามขวาน ณ วันนี้ 

          ส>วนสงครามแบ>งแยกดินแดนก็ไม>ได9ลดน9อยถอยลง เพราะเมื่อต9นสัปดาห+ กำลังทหารได9ปoดล9อม รีสอร+ต แห>งหนึ่งใน ต.ตะ

โละสะมิแล อ.ยะหริ่ง จ.ป_ตตานี ซึ่ง แนวร>วม ขบวนการบีอาร+เอ็นได9มาหลบซ>อนตัวอยู> และได9มีการยิงปะทะกันขึ้นถึง 9 ชั่วโมง 

กว>าที่เจ9าหน9าที่จะ วิสามัญ คนร9ายทั้งสองได9  ซึ่ง กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9า ระบุว>า ทั้ง 2 เป\น แนวร>วม ระดับปฏิบัติการ มี
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หมายจับ และ 1 ใน 2 เป\นผู9ที่ร>วมก>อเหตุยิงพ>อค9าชาวไทยพุทธจาก อ.หาดใหญ> ขณะที่ขับรถไปส>งของที ่จ.นราธิวาส เหตุเกิดที ่อ.

สายบุร ีจ.ป_ตตานี โดยการยิงแล9วเผา จนทำให9มีผู9เสียชีวิตถึง 3 คนที่เป\นคนในครอบครัวเดียวกัน 

          แต>...ประเด็นที่เป\นเหต ุจูงใจแนวร>วม บีอาร+เอ็นสังหารพ>อค9า ลูกสาว และหลานชาย ทั้ง 3 คน มาจากสาเหตุอะไร 

เหตุการณ+นี้ผ>านไปร>วม 2 เดือน ทหารและตำรวจยังไม>ได9เปoดเผยให9ทราบว>ามาจากเรื่องอะไร โกรธแค9นเป\นการส>วนตัว ขัดแย9งทาง

ธุรกิจ ไม>จ>ายค>าคุ9มครอง หรือเป\น สาย ให9เจ9าหน9าที ่ปมป_ญหาของการ จูงใจ ให9มีการ ฆ>าแล9วเผา ยังเป\นเรื่อง ลึกลับ อยู>เช>นเดิม 

          ประเด็นที่เป\นคำถามติดตามมาคือ การ วิสามัญ 2 แนวร>วม นอกจากทำให9จำนวน แนวร>วม ระดับปฏิบัติการลดจำนวนลง 

2 ศพแล9ว เจ9าหน9าที่ได9อะไรที่เป\นประโยชน+ต>อการ ดับไฟใต9 บ9าง เช>น ทำให9สถานการณ+ความรุนแรงลดน9อยลงหรือไม> หรือยังจะ

รุนแรงต>อไป เพราะ แนวร>วม ต9อง เอาคืน เจ9าหน9าที่ด9วยการซุ>มโจมตีเจ9าหน9าที ่ไม>ตำรวจก็ทหาร หรือไม>ก็กองกำลังท9องถิ่น เช>น 

อส. ชรบ. และประชาชนที่เป\น สายข>าว ของเจ9าหน9าที ่

          แต>...ที่ชัดเจนที่บีอาร+เอ็นได9จากการที ่แนวร>วม ถูก วิสามัญ 2 ศพคือ มีการนำศพของ คนตาย ไปประกอบพิธีทางศาสนา

ด9วยการทำให9เป\น ญีฮัต คือไม>มีการอาบน้ำศพ และมีการแห>แหนศพไปฝ_งด9วยการตะโกนสรรเสริญผู9ตายเสมือนหนึ่งเป\น ผู9พลีชีพ

ตามแนวทางสงครามศาสนา และมีผู9นำศาสนาร>วมด9วย ถ9าสังเกตให9ดีจะพบว>าใน 2-3 ปe ที่ผ>านมา ทุกศพที่ถูกเจ9าหน9าที ่วิสามัญ 

จะมีการทำพิธีศพที่เป\นแบบเดียวกัน 

          นี่แหละที่บอกว>า โจรใต9 หรือ แนวร>วม ขบวนการบีอาร+เอ็นตาย ในขณะที่เจ9าหน9าที่เข9าใจว>าจำนวน แนวร>วม ลดลงจาก

การ วิสามัญ แต>ที่แท9จริงกลับเป\นการเพิ่มความ ศรัทธา ให9เกิดขึ้นในหมู>ของ มุสลิม ที่ต9องการแบ>งแยกดินแดน เป\นการเพิ่มจำนวน

ของเยาวชนให9เข9าสู>ขบวนการโดยที่บีอาร+เอ็นไม>ต9อง ลงทุน เข9าทำนองสงครามทางการเมืองทีเ่รียกว>า ตายหนึ่งเกิดสิบ หรือ ตาย

สิบเกิดร9อย นั่นเอง 

          และการ วิสามัญ เหล>า โจรใต9 หรือ แนวร>วม บีอาร+เอ็นทุกครั้ง เป\นการหางานให9 ปeกทางการเมือง ของบีอาร+เอ็นได9ม ี

ช>องทาง ในการทำ ไอโอ ในการโจมตีเจ9าหน9าที่รัฐ ซึ่งครั้งนี้ก็เหมือนทุกครั้งที ่ไอโอ ของบีอาร+เอ็นได9ทำงานอย>างเต็มที ่ในการตั้งข9อ

สงสัย กล>าวหาเจ9าหน9าที่รัฐ และ บิดเบือน ความเป\นจริง ที่เจ9าหน9าที่พร9อมจะใช9 สันติวิธี ในการให9โอกาสที ่แนวร>วม ทั้ง 2 เลือกที่

จะมี ชีวิตอยู> เพื่อเข9าสู>กระบวนการ ยุติธรรม แต>เมื่อ แนวร>วม เลือกที่จะ สู9ตาย เหมือนหวังผลให9การตายเป\นการให9คุณประโยชน+

ในแนวทางการต>อสู9ของขบวนการ แต>การตายของ แนวร>วม ทั้ง 2 รายก็ทำให9 ไอโอ ของบีอาร+เอ็นได9ทำหน9าที่และได9ประโยชน+ไป

เต็มๆ และที่น>า เหนื่อยหน>าย ก็คือ ในขณะที ่ไอโอ ของบีอาร+เอ็นเติบโตอย>าง ก9าวกระโดด จากสิบเป\นร9อย และอาจจะจากร9อย

เป\นพัน แต> ไอโอ เพื่อสร9างความเข9าใจของหน>วยงานความมั่นคงยัง ไม>เป\นโล9เป\นพาย แต>อย>างใด 

          จากการติดตามความเคลื่อนไหวของ ปeกการเมือง บีอาร+เอ็นในพื้นที่พบว>า มีการเคลื่อนไหวทาง โซเชียล ต>างๆ อย>างเป\น

ระบบและกว9างขวางอย>างเปoดเผย โดยให9มวลชนยึดมั่นในแนวทางของขบวนการอย>างต>อเนื่อง มีการให9ปeกการเมือง ภาคประชา

สังคม ให9รัฐยกเลิกการใช9กฎหมายพิเศษต>างๆ ในพื้นที ่และการให9มีการ กำหนดใจตนเอง เพื่อการมีเสรีภาพของการแสดงความ

คิดเห็น และเลือกที่จะออกแบบการปกครองในพื้นที่ตามที่ต9องการได9 

          ถ9าติดตามความเคลื่อนไหวอย>างต>อเนื่องจะพบว>า เมื่อไม>กี่วันที่ผ>านมาขบวนการแบ>งแยกดินแดนพูโล ซึ่งเป\น ปeกการเมือง 

ที่ทำหน9าที่เป\น กระบอกเสียง ให9กับขบวนการแบ>งแยกดินแดน ซึ่งวันนี้แม9จะไม>ประกาศชัดเจน แต> พฤติกรรม ของ พูโล ก็คือเป\น 

กระบอกเสียง ให9กับบีอาร+เอ็นในเวทีโลก ที่ล>าสุด พูโล ได9ออกแถลงการณ+เรียกร9องให9 ยูเอ็น และ อีย ูรวมทั้ง โอไอซ ีออกมา กดดัน 

ให9รัฐบาลไทยยกเลิกการใช9กฎหมายพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต9ทั้งหมด ตามความต9องการของคนในพื้นที ่

          นี่คือการ ขับเคลื่อน ที ่สอดรับ กันของขบวนการแบ>งแยกดินแดน ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ซึ่งภายนอก

ประเทศม ีองค+กรเอ็นจีโอ ระดับโลกอย>าง เจนีวาคอล เป\น พี่เลี้ยง ให9กับบีอาร+เอ็น ส>วนภายในพื้นที ่3 จังหวัดก็มี องค+กรกาชาด

ระหว>างประเทศ ไอซีอาร+ซี เป\น พี่เลี้ยง ให9กับมวลชนของบีอาร+เอ็น ที่ต9องการให9มีการ กำหนดใจตนเอง เพื่อให9เกิดความ

เปลี่ยนแปลงในพื้นที ่
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          จึงอย>าได9แปลกใจที ่2-3 ปeที่ผ>านมา นอกจาก ไอซีอาร+ซี ที่มีการ ปฏิบัติการ อย>างเป\นระบบ และไม>ยอมถอนตัวออกจาก

พื้นที ่ทั้งที่ในพื้นที่ไม>มีสถานการณ+อะไรที่สอดคล9องกับ บริบท หรือ ภารกิจ ของ ไอซีอาร+ซี เลย แล9วยังม ีสหภาพยุโรป หรือ ยูเอ็น 

ที่ทุ>มเทงบประมาณจำนวนมากให9กับ ภาคประชาสังคม และหน>วยงานของรัฐบางหน>วย เพื่อทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน

ในพื้นที ่3 จังหวัดอย>างต>อเนื่อง โดย เอกอัครราชทูต ของ อีย ูถึงกับ เทียวไล9เทียวขื่อ ในพื้นที ่4 จังหวัดชายแดนภาคใต9เป\นว>าเล>น 

นี่ยังไม>นับ มหามิตร อย>างสหรัฐอเมริกา ที่ส>งเลขานุการสถานทูต เดินสาย ไปทั่วทั้ง 4 จังหวัด เหมือนกับว>าแผ>นดินที่นี้เป\นรัฐรัฐ

หนึ่งของสหรัฐอเมริกา 

          ในขณะที่สถานการณ+ทางการเมืองในมาเลเซียที่ผจญกับ โควิด-19  ยิ่งกว>าประเทศไทย และการเมืองมาเลเซียวันนี้ก็มี

ความ ขัดแย9ง ระหว>างรัฐบาล ฝgายค9าน มุขมนตรี และอากง ที่ลงมา คลุกฝุgน ทางการเมือง ซึ่งกลายเป\นผลดีกับขบวนการบีอาร+เอ็น

ที่อาศัยสถานการณ+ ชุลมุน ทางการเมือง สร9างองค+กรให9เข9มแข็งมากขึ้น และใช9 ยุทธศาสตร+ มากกว>าการใช9 ยุทธวิธ ีเพื่อกรุยทาง

ไปสู> ชัยชนะ ในเวทีโลกในอนาคต 

          ส>วนหน>วยงานความมั่นคงของเรา 17 ปeที่ผ>านมา เรา เน9น ในเรื่องของ ยุทธวิธ ีมากกว>าการมี ยุทธศาสตร+ ดังนั้นจึงยังต9อง

ใช9 ยุทธวิธ ีในการ ดับไฟใต9 ด9วยการปoดล9อม และ วิสามัญ กันแบบเดิมๆ เพราะเรายังไม>ม ียุทธศาสตร+ เพื่อการดับ ไฟใต9 นั่นเอง 

          ซึ่งเราจะไปโทษ กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9าเพียงอย>างเดียวก็ไม>ได9 เพราะผู9ที่รับผิดชอบในเรื่องของ ยุทธศาสตร+ เพื่อการดับ 

ไฟใต9 ที่แท9จริงคือ สภาความมั่นคงแห>งชาต ิหรือ สมช. ซึ่งก็น>าเห็นใจอีกเช>นกันสำหรับ สมช. เพราะ ลูกหม9อ ของ สมช. ไม>เคยได9

กุม บังเหยีน ของ สมช.เพื่อเขียน ยุทธศาสตร+ เพราะตำแหน>งเลขาธิการ สมช.  ใน 7 ปe ที ่คสช.เป\นใหญ>ในแผ>นดิน ตำแหน>ง เลขา

ฯ สมช. คือรางวัลสำหรับ คนอกหัก และวันนี้ภารกิจของเลขาธิการ สมช. คือการปราบปรามสงครามเชื้อโรค โควิด-19  ไม>ใช>การ

ปราบปรามขบวนการแบ>งแยกดินแดนแต>อย>างใด. 

 

ที่มา: นสพ.ไทยโพสต+ ฉบับวันที ่26 ม.ิย. 2564 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยVสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๖ มิ.ย. ๖๔ - ๒ ก.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๑๓ ข0าว จากท่ีมี ๒๕ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๙ - ๒๕ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ  ลดลง  ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มี

ข0าวเชิงลบ ๑ ข0าว จากท่ีมี ๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๙ - ๒๕ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ต่ำ

ค0อนขSางคงท่ีภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) บ๊ิก ตร.ลุยมอบนโยบายโปลิศยะลา, ๒) แม0ทัพ4 

ถกมาเลย.อุดรูร่ัวชายแดน-สกัดโควิด จับแกoงตัดร้ัวหวังขนกระท0อมขSามชาติ, ๓) คอมมานโด 

ตามล็อกหนุ0มใหญ0ร0วมแกoงขน 'แรงงาน' ต0างดSาว, ๔) แม0ทัพภาค 4 

จับมือรองผูSว0าฯยะลาควงตะหลิวผัดกะหล่ำปลีไข0ดาว ต้ังครัวสนามแจกอาหาร 3 ชุมชนท่ีเบตง, ๕) กอ.รมน.ภาค 4 

ส0วนหนSาแจงเหตุคืบหนSาจับกุมคนรSายขวSางระเบิดไปปrบอมบ.ใส0ฐานปฏิบัติการหมวดเฉพาะกิจ 

หน0วยปฏิบัติการพิเศษนราธิวาส 21, ๖) ผบ.พล.ร.15 รับนSองใหม0ผลัดท่ี 1 ป� 2564 และ ๗) สกูoปพิเศษ: 'บ๊ิกปl�ด' 

ส่ังหาตัวตำรวจกระทำผิดป�นหลวงล0องหนโผล0ตลาดป�นเถ่ือน ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0 คอลัมน. ตีโฉบฉวย: 

สองมุมมอง  

 

หมายเหตุ: สองมุมมอง 
เสือตัวที ่6 

          การไล>ล>าโจรใต9กลุ>มหนึ่งที่ก>ออาชญากรรมสุดโหดเหี้ยมได9 จากกรณีที่คนร9ายในขบวนการแบ>งแยกการปกครองจากรัฐกลุ>ม

นี้ได9ก>อไว9ด9วยการยิงชาวบ9านผู9บริสุทธิ ์พ>อ หลานชาย และลูกสาว เสียชีวิตทั้งหมดระหว>างครอบครัวผู9บริสุทธิ์เหล>านั้นกำลังเดินทาง

ไปทำมาหากินตามวิถีของชาวบ9าน ซ้ำยังเผาผู9เสียชีวิตทั้งสามอย>างโหดเหี้ยมผิดมนุษย+ ทั้งที่บุคคลทั้งสามไม>เคยก>อความเดือดร9อน

ใดๆ ให9ฝgายกลุ>มก>อเหตุในขบวนการเลยแม9แต>น9อย หากเพราะกลุ>มก>อความไม>สงบหัวคิดสุดโต>งในขบวนการร9ายแห>งนี ้ต9องการ

เพียงความสะใจที่ได9ฆ>าคนต>างถิ่น ทั้งยังต9องการแสดงให9เห็นว>ายังคงมีความพยายามในการต>อสู9กับรัฐอยู>ต>อไปเพื่อแยกตัวเป\นอิสระ

ในการปกครองของรัฐนั่นเอง พล.ต.คมกฤช รัตนฉายา ผบ.ฉก.ป_ตตานีกล>าวว>าเหตุปะทะครั้งนี้ เจ9าหน9าที่มีความพยายามที่จะ

เจรจาเพื่อให9คนร9ายมอบตัวในทุกวิถีทาง เพื่อให9ออกมาต>อสู9ตามกระบวนการยุติธรรมของรัฐที่เปoดโอกาสให9ต>อสู9อย>างเต็มที ่แต>

กลับถูกยิงตอบโต9จนมีการยิงปะ ทะกันต>อเนื่องกินเวลาร>วม 10 ชั่วโมง กระทั่ง คนร9ายถูกวิสามัญเสียชีวิต ส>วนอาวุธปyนและระเบิด
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ที่ยึดได9นั้นจะได9นำไปตรวจสอบที่มาที่ไปว>าเป\นของใคร จากการสอบสวนผู9ดูแลรีสอร+ต ให9การว>าไม>รู9จักและไม>ทราบว>าทั้งสองเป\น

คนร9าย ซึ่งก>อนหน9านี้ทั้งสองคนมาสมัครงานเป\นคนงานก>อสร9างต>อเติมรีสอร+ตและก็ได9ให9คนงานพักอาศัยอยู>บ9านพักชั้นสองหลัง

ดังกล>าว โดยชั้นล>างเป\นห9องครัว กระทั่งเมื่อคืนมีเจ9าหน9าที่ปoดล9อมและได9ให9คนในบ9านเปoดไฟแล9วออกมาด9านนอก ตนและ

พนักงานอีก 5 คนก็วิ่งออกมากระทั่งมารู9ว>าทั้งสองเป\นคนร9ายที่เจ9าหน9า ที่ต9องการตัว 

          การเจรจาพูดคุยให9กลุ>มคนร9ายออกมาสู>กระบวนการยุติธรรมของรัฐ กลับถูกปฏิเสธอย>างสิ้นเชิง แม9เจ9าหน9าที่รัฐ จะเชิญ

ผู9นำศาสนาหลากหลายท>านมาช>วยพูดคุยทำความเข9าใจต>อวิธีการต>อสู9จากการใช9ความรุนแรงมาเป\นการต>อสู9ด9วยพยานหลักฐาน ที่

สำคัญคือ เพื่อให9มีความเข9าใจในหลักการของศาสนาที่ถูกต9องว>าการต>อสู9ด9วยอาวุธที่กลุ>มคนเหล>านี้คิดนั้นไม>ใช>วิถีทางตามคำสอน

ของศาสนาแต>อย>างใด ที่คนร9ายกลุ>มนี ้กำลังมีความเชื่อผิดๆ ที่ถูกสั่งสมบ>ม เพาะมาจนถึงรากเหง9าให9เชื่ออย>างสนิทใจว>า การ

กระทำของพวกเขานั้น เป\นการต>อสู9เพื่อพวก พ9องที่ไม>ได9รับความเป\นธรรมและพร9อมจะตาย ในการต>อสู9 เพื่อหวังจะเป\น"ชาฮีด" 

หรือ "วีรบุรุษ" ตามที่เชื่อมา 

          หากความจริงทางศาสนาในกรณีความเชื่อเรื่อง "ชาฮีด" หรือ "วีรบุรุษ" เป\นความสำคัญลำดับต9นๆ ของการปลุกระดมหล>อ

หลอมผู9คนโดยเฉพาะเยาวชนคนรุ>นหนุ>มให9เชื่ออย>างสนิทใจในการการจับอาวุธเข9าต>อสู9ด9วยความรุนแรงกับรัฐ กลายเป\นกลุ>มคนใน

พื้นที่ที่จับอาวุธเข9าต>อสู9กับรัฐ อาละวาดสร9างความเสียหายสะเทือนขวัญผู9คนไปทั่ว โดยมีกลุ>มคนที่เป\นแนวร>วมมวลชนที่คอยให9

การสนับสนุนการต>อสู9ด9วยความรุนแรงดังกล>าวอย>างสนิทใจว>ากลุ>มตนกำลังต>อสู9เยี่ยงวีรบุรุษแม9จะต9อง สูญเสียอะไรไปและเมื่อคน

สองกลุ>มนี ้มารวมตัวร>วมขบวนการกันต>อสู9กับรัฐ จึงเป\นการยากที่ฝgายรัฐจะสอดแทรกทำความเข9าใจที่ถูกต9องใหม>ได9ว>าความเชื่อ

เรื่อง "ชาฮีด" หรือ "วีรบุรุษ" เหล>านั้น เป\นสิ่งที่ไม>ถูกต9อง เพราะประเด็นคือว>าการกระทำด9วยความรุนแรงอย>างที่ผ>านๆ มาจนถึง

วันนี้นั้น จะเป\นวีรบุรุษหรือชาฮีดตามที่กล>าวอ9างได9อย>างไร 

          การขัดขืนการจับกุม ไม>ยอมรับฟ_งการให9สติป_ญญาแง>คิดใหม>ๆ ที่ถูกต9องตามหลักการของศาสนา แม9กระทำโดยผู9นำ

ศาสนาในท9องถิ่นคนกลุ>มนี้ก็ยังไม>เปoดใจรับฟ_งและไม>ยอมเปลี่ยนความคิด ความเชื่อแม9แต>น9อย หากยังคงยืนกรานในวิถีการต>อสู9

ของคนอย>างสุดโต>งมุ>งต>อต9านอำนาจรัฐโดยการฝgาฝyนกฎหมายของรัฐในทุกวิถีทาง โดยเข9าใจผิดว>าเป\นการต>อสู9เยี่ยงวีระบุรุษ หรือ 

ชาฮีด การไม>ยอมออกมามอบตัวของคนกลุ>มนี ้จึงชี้ชัดว>าคนในขบวนการร9ายแห>งนี ้ยังคงมีคนกลุ>มหนึ่งที่เชื่ออย>างสนิทใจ มี

ความคิดสุดโต>งที่เห็นแปลกแยกจากคนกลุ>มอ>านของรัฐอย>างสิ้นเชิง โดยไม>มีช>องทางในการเปลี่ยนความคิดความเชื่อแต>อย>างใด

ทั้งสิ้น การต>อสู9ด9วยอาวุธจนตัวตาย หลังจากการเจรจาพูดคุยทำความเข9าใจใหม>จากผู9นำศาสนาครั้งนี ้จึงชี้ให9เห็นอย>างชัดเจนว>า

ไม>ใช>เรื่องง>ายเลย พวกเขาจึงต9องการเดินทางไปในแนวทางการเป\น "ชาฮีด" หรือการสร9างให9ตนเองเป\นวีรบุรุษ ตามขบวนการ 

"ชาฮีด" เพื่อสร9าง "วีรบุรุษผู9พลีชีพ" อย>างเลื่อนลอยที่ได9รับการปลุกป_zนมา หากแต>แท9ที่จริงแล9วการ "ชาฮีด" นั้น ต9องเป\นการต>อสู9

เพื่อศาสนาหาใช>การต>อสู9อย>างเลื่อนลอยเช>นนี้ไม> 

          ในขณะที่ยังมีคนบางกลุ>มพยายามเขียนประวัติศาสตร+เชิงลบ ให9ร9ายสร9างความแตกแยกแบ>งฝgาย สร9างความเห็นต>างในทุก

รูปแบบนำไปสู>ความเกลียดชัง และชี้นำให9เกิดแนวคิด การต>อสู9กับผู9เห็นต>าง โดยปลูกฝ_งแนวคิดชาติพันธุ+นิยม (Nationalism) 

สร9างอคติสร9างการไม>ยอมรับผู9แตกต>างอย>างสิ้นเชิง ก>อความขัดแย9งจนเกิดการต>อสู9 เข>นฆ>าผู9เห็นต>างและผู9มีแตกต>างทั้งหลายอย>าง

ไร9เหตุผลและพยายามถ>ายทอดแนวคิดผิดๆ เหล>านี ้โดยแอบอ9างว>าเป\นอุดมการณ+ อันผิดเพี้ยนของตนเองไปสู>ลูก 

          หลานคนรุ>นต>อๆ มาให9เข9าใจในประวัติศาสตร+และการต>อสู9ที่คลาดเคลื่อน ชี้นำให9เข9าใจว>าคนรุ>นป_จจุบันต9องเข9ามารับช>วง

แบกภาระรับผิดชอบต>อเรื่องราวของบรรพบุรุษในอดีต 

          ที่ได9กระทำหรือถูกกระทำมาอย>างไม>เป\นธรรม 

          เหล>านี้คือมุมมองหนึ่งที่เห็นได9ชัดว>าการต>อสู9ทางความคิดกับคนในขบวนการแห>งนี ้ที่รัฐหมายมั่นป_�นมอืว>าจะสามารถนำ

ความจริงที่จริงกว>า มาเปoดโลกทัศน+ให9คน ในขบวนการทั้งหลายได9มีมุมมองใหม> และยอมรับความเห็นต>างจนนำไปสู>การเปลี่ยน

ความคิดความเชื่อที่ถูกปลุกป_zนมาในอดีตให9กลับมาคิดใหม>เดินตามแนวทางสันติวิธีที่ศาสนาสั่งสอนให9เป\นหนทางของการแก9ป_ญหา
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ความขัดแย9งและมองเพื่อนมนุษย+ เฉกเช>นญาติมิตรของตน แม9ว>าจะต>างความคิด ความเชื่อและต>างวิถีชีวิตก็ตามสันติสุขจึงเป\น

เปUาหมายปลายทางของชีวิตตามหลักการของศาสนาที่แท9 

          หากแต>ว>า ปรากฏการณ+การต>อสู9จนตัวตายของคนในกลุ>มก>อความไม>สงบที่ติดอาวุธครั้งนี้ ได9ตอกย้ำฝgายความมั่นคงให9เห็น

อีกครั้งหนึ่งว>า การเอาชนะทางความคิด โดยเอาความจริงที่จริงกว>าเข9าไปต>อสู9กับคนหัวคิดสุดโต>งของขบวนการแห>งนี้นั้นไม>ใช>เรื่อง

ง>าย แม9จะให9ผู9นำศาสนาที่น>าเชื่อถือ มาร>วมให9แสงสว>างอีกมุมหนึ่ง ก็ยังไม>สามารถเปลี่ยนมุมมองคนเหล>านี้ได9ความเชือ่ของการ

ต>อสู9เยี่ยงวีรบุรุษ หรือชาอีด จึงชี้ให9เห็นว>าเหนียวแน>นในมโนสำนึกของกลุ>มคนหัวคิดสุดโต>ง จนไม>น>าจะเสียเวลาไปกับการเอาชนะ

ทางความคิดของคนในลักษณะนี้ที่ยังแอบแฝงอยู>ในชุมชนนับไม>ถ9วนได9 อย>างไรก็ตาม หากแต>ในอีกมุมหนึ่ง ก็ยังพอใจชื้นอยู>บ9าง 

เมื่อการปฏิบัติการไล>ล>า จนสามารถรู9แหล>งกบดาน แอบซ>อนตัวในรีสอร+ตแห>งนี้ จนสามารถปoดล9อมเพื่อพยายามนำตัวมาสู>

กระบวนการยุติธรรมของรัฐนั้น เป\นผลมาจากความร>วมมือในการให9ข>าวของมวลชนแหล>งข>าวในพื้นที ่ปรากฏการณ+นี้ จึงเป\นสอง

มุมมองที่น>าศึกษาหาจุดอ>อน จุดแข็งเพื่อหนทางในการนำสันติสุขมาสู>พี่น9องคนไทยในพื้นที่นี้ได9อย>างแท9จริง 

 

ที่มา: นสพ.สยามรัฐ ฉบับวันที ่28 ม.ิย. 2564 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๖ มิ.ย. ๖๔ - ๒ ก.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๕ ข0าว จากท่ีมี ๒๐ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๙ - ๒๕ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ค0อนขSางคงท่ี 

ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข0าวเชิงลบ ๗ ข0าว จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๙ - ๒๕ มิ.ย. 

๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึน ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) 2 เลนว่ิงฉิวเท่ียว'น้ำตกหินขาว' รอน้ี 

ดทช.เป�ดบริการเดือนหนSา, ๒) คอลัมน. ถอดรหัสอาชีพ: สนับสนุน 'ผูSประกอบการประมง', ๓) กรมส0งเสริม การ 

เกษตร เตรียมส0งเสริมเกษตรกรใชSเช้ือราไตรโคเดอร.มา ควบคุมโรคใบร0วงยางพาราชนิดใหม0, ๔) 'แกร็บ' ออก 4 

มาตราการช0วยธุรกิจอาหารฝgาวิกฤต รSานใหม0งดเก็บGP, ๕) พัฒนาฝ�มือนราธิวาสจับมือ ม.นราธิวาสราชนครินทร. 

ยกระดับพนักงานนวดเสริมแกร0งธุรกิจท0องเท่ียวชายแดนใตS, ๖) นราธิวาส เร0งด0วนในการ ปรับปรุงพ้ืนท่ี หาด 

นราทัศน. แหล0งท0องเท่ียว, ๗) ก.กลาโหม-เกษตรช0วยเกษตรกรรับซ้ือ ผลผลิตกระจาย ใหSหน0วยทหาร, ๘) 'กนอ.' 

รุกสรSางเสถียรภาพพลังงานไฟฟ�าในนิคมอุตฯภาคใตS เพ่ิมเช่ือม่ันภาคการผลิตเอกชน และ ๙) แซ0บนัว YUMSEED 

(ยำซ๊ีด) เผ็ดจ๊ีด 3 ระดับสูSโควิด 2019 นราธิวาส ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0 ๑) บทบรรณาธิการ: บุหร่ีเถ่ือนพุ0ง 

ฉุดรายไดSรัฐหด, ๒) SEAFCO โควิดกระทบป�ดแคมปrกดรายไดSวูบ, ๓) คุมเขSมขSาม จังหวัดทำพิษ 

ทุเรียนราคาตกฮวบเหลือโลละ 20 และ ๔) คุมเขSมขSามจังหวัดทำ “รถตูSยะลา”หยุดว่ิงช่ัวคราว,  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
       ในช0วงวันท่ี ๒๖ มิ.ย. ๖๔ - ๒ ก.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด จากท่ีมี ๕ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๙ - ๒๕ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ต่ำค0อนขSางคงท่ี 

ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็น ยาเสพติด ไม0มีข0าวเชิงลบ ในช0วง ๑๙ มิ.ย. ๖๔ - ๒ ก.ค. ๖๔ 

ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ต่ำค0อนขSางคงท่ี  

 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช0วงวันท่ี ๒๖ มิ.ย. ๖๔ – ๒ ก.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช0วงวันท่ี ๒๖ มิ.ย. ๖๔ – ๒ ก.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปqญหา จชต. 

              ในช0วงวันท่ี ๒๖ มิ.ย. ๖๔ – ๒ ก.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกSไขปlญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช0วงวันท่ี ๒๖ มิ.ย. ๖๔ – ๒ ก.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชSกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีสFงผลกระทบตFอการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบตFอการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีสFงผลกระทบตFอการรับรู* 
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ประเด็นขFาวเชิงลบ 

๑. การเมือง ๑) เพ่ือไทยอัดรัฐบาลเล้ียงไขโควิด  และ  ๒) รายงานพิเศษ: 

จับตาสงครามเช้ือโรคและสงครามแบ0งแยกดินแดน ระหว0าง'ยุทธวิธี'กอ.รมน.กับ'ยุทธศาสตร.'BRN  

๒. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) บทบรรณาธิการ: บุหร่ีเถ่ือนพุ0ง ฉุดรายไดSรัฐหด, ๒) 

SEAFCOโควิดกระทบป�ดแคมปrกดรายไดSวูบ, ๓) ชาวสวนยะลาโอด คุมเขSมขSามจังหวัดวันแรกทำทุเรียนราคาร0วง, 

๔) คุมเขSมขSามจังหวัดทำพิษ ทุเรียนราคาตกฮวบเหลือโลละ 20, ๕) คุมเขSมขSามจังหวัดทำ 

“รถตูSยะลา”หยุดว่ิงช่ัวคราว, ๖) คอลัมน. กระจกไรSเงา: ล็อกดาวน.คุมโควิดกระทบ ศก.  และ  ๗) 

เขย0าแผนเป�ดบริการเมกะโปรเจคท.  

๓. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ปlตตานีโควิดพุ0ง145 คน คร0าอีก1ชีวิต คุมไม0อยู0ตSองป�ด อบต. 

อาจตSองป�ดอีกหลายหมู0บSาน, ๒) ปlตตานีติดโควิดพุ0ง! คุมไม0อยู0ตSองป�ดอบต. เล็งป�ดอีกหลายหมู0บSาน, ๓) 

ปlตตานียังไม0ล็อกดาวน. แต0ส่ังป�ดหลายหมู0บSาน พบชาวบSานยังเดินเพ0นพ0าน เสียงต0อการแพร0เช้ือโควิด, ๔) สธ.ยัน 

พบผูSติดเช้ือโควิด-19 สายพันธุ.เบตา 2 ราย ลูกชายมาเย่ียม พ0อ-แม0, ๕) ปlตตานีติดเช้ือพุ0งรายวัน! 

ผูSว0าฯส่ังล็อกดาวน.8ตำบลใน3อำเภอ, ๖) ปlตตานี เจอคลัสเตอร.ใหม0โรงงานผลิตภัณฑ.อาหาร ทะเล พนักงานติดอ้ือ 

กักตัวทันท่ี 300 คน, ๗) 'ปริญญ.' ช0วยกลุ0มอาชีพอิสระ ธุรกิจกลางคืน-บันเทิง ตามทวงถามเงินเยียวยา, ๘) 

ปlตตานีโควิดดับ 5 ติดเช้ือพุ0ง 180 ราย, ๙) โควิดนครศรีฯ คลัสเตอร.ครูกศน.ปlตตานีมาแรง ส่ังป�ดพ้ืนชุมชนเส่ียง, 

๑๐) ป�ด 'ชุมชนขSางวัดนางตรา' เฝ�าระวังคลัสเตอร. 'ครู กศน.ปlตตานี' หลังแพร0กระจายกว0า 20สัมผัสเส่ียงสูงอีก 

300 คน, ๑๑) ธุรกิจส0อแววสะดุดหลังคลัสเตอร.แรงงานติดโควิดอ้ือ แนะยับย้ังการระบาดกลุ0มแรงงานต0างดSาว, 

๑๒) ปlตตานีคุมไม0ไดS ติดโควิดพุ0ง 237 คน เป�นคลัสเตอร.ผูSสัมผัส คาดจะเพ่ิมอีก, ๑๓) สตูลพบปgวยโควิดพุ0ง8ราย 

เป�นกลุ0มท่ีเดินทางจากพ้ืนท่ีเส่ียง, ๑๔) 'ปริญญ.-ปชป.'ช0วยกลุ0มอาชีพอิสระ-ธุรกิจกลางคืน-บันเทิง, ๑๕) 

โควิดปlตตานีพุ0ง180 ส0อวิกฤติจ0อเลือกรักษาผูSปgวยโอกาสรอด, ๑๖) เป�นอย0างท่ีคิดไวS ภาพว0อน 'คนงาน' 

ทยอยขนของหนีกลับตจว. หลังป�ดแคมปrก0อสรSาง 1 เดือน, ๑๗) ด0วน! นักเรียน-ครู 27 ชีวิตใกลS “มัรกัสยะลา” 

ติดโควิด ตSองกักตัวในโรงเรียน, ๑๘) ยะลาแห0ลงช่ือขอผ0อนปรนน่ังกินท่ีรSาน - ผูSปgวยรอเตียงพุ0ง 244 ราย, ๑๙) 

ด0วน คลัสเตอร. 'ปอเนาะปlตตานี ' โผล0 'แม0สาย', ๒๐) น0าห0วง พบผูSปgวย 'โควิดวันน้ี' กระจายค0อนประเทศ เหลือ 5 

จังหวัดท่ีไม0มีรายงาน, ๒๑) ปlตตานียอดตายโควิดพุ0ง โยงประเด็นขอบริจาค “ถุงห0อศพ”?, ๒๒) สธ.รับ-สุดวิกฤต 

เอาไม0อยู0 นิวไฮอีกปgวย-ตาย, ๒๓) 1/4 Special Report: ล็อกใหSไดS4จว.ชายแดนใตS!รับมือเช้ือโควิดกลายพันธุ.(3)  

และ  ๒๔) คอลัมน.: รายงานพิเศษ: ส่ัง Sinovac 28 ลSานโดส หวังเป�ดประเทศใน 120 วัน อเมริกาเตือน 

จะมาเมืองไทย ใหSคิดทบทวน  

๔. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยVสิน คอลัมน. ตีโฉบฉวย: สองมุมมอง  
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ประเด็นเชิงบวก 

๑. กีฬา คอลัมน. ย0อยข0าวกีฬา: ดาวรุ0งยะลาล่ิวหวด100 พลัส  

๒. การชFวยเหลือประชาชน เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: พบเรือหายคนขับดับ  

๓. การศึกษา เคาะเกณฑ.เฟ�นบ๊ิก'สช.'5จว.ใตS  

๔. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) 2เลนว่ิงฉิวเท่ียว'น้ำตกหินขาว'รอน้ีดทช.เป�ดบริการเดือนหนSา, ๒) 

เกษตรวันน้ี, ๓) คอลัมน. ถอดรหัสอาชีพ: สนับสนุน 'ผูSประกอบการประมง', ๔) กรมส0งเสริมการเกษตร 

เตรียมส0งเสริมเกษตรกรใชSเช้ือราไตรโคเดอร.มา ควบคุมโรคใบร0วงยางพาราชนิดใหม0๕) กรมส0งเสริมการเกษตร 

เตรียมส0งเสริมเกษตรกรใชSเช้ือราไตรโคเดอร.มา ควบคุมโรคใบร0วงยางพาราชนิดใหม0, ๖) กรมส0งเสริมการเกษตร 

เตรียมส0งเสริมเกษตรกรใชSเช้ือราไตรโคเดอร.มา ควบคุมโรคใบร0วงยางพาราชนิดใหม0, ๗) 'แกร็บ' ออก 4 

มาตราการช0วยธุรกิจอาหารฝgาวิกฤต รSานใหม0งดเก็บGP, ๘) หนุนเกษตรกรใชSเช้ือราไตรโคเดอร.มา 

คุมโรคใบร0วงยางพาราชนิดใหม0, ๙) แกร็บประกาศ4มาตรการเร0งด0วน!! ช0วยรSานอาหารตลอดเดือนก.ค, ๑๐) 

พัฒนาฝ�มือนราธิวาสจับมือ ม.นราธิวาสราชนครินทร. ยกระดับพนักงานนวดเสริมแกร0งธุรกิจท0องเท่ียวชายแดนใตS, 

๑๑) นราธิวาส เร0งด0วนในการปรับปรุงพ้ืนท่ีหาดนราทัศน. แหล0งท0องเท่ียว, ๑๒) ก.กลาโหม-

เกษตรช0วยเกษตรกรรับซ้ือผลผลิตกระจายใหSหน0วยทหาร, ๑๓) 'กนอ.' 

รุกสรSางเสถียรภาพพลังงานไฟฟ�าในนิคมอุตฯภาคใตS เพ่ิมเช่ือม่ันภาคการผลิตเอกชน, ๑๔) 'แกร็บ-

ไลน.แมน'เป�ดศึกรับล็อกดาวน.  และ  ๑๕) แซ0บนัว YUMSEED (ยำซ๊ีด) เผ็ดจ๊ีด 3 ระดับสูSโควิด 2019 นราธิวาส,  

๕. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยVสิน ๑) คอลัมน. เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: ติดตามโครงการตร.ชุมชน, 

๒) บ๊ิกตร.ลุยมอบนโยบายโปลิศยะลา, ๓) เลียบค0ายกองทัพ: พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ., ๔) แม0ทัพ4 

ถกมาเลย.อุดรูร่ัวชายแดน-สกัดโควิด จับแกoงตัดร้ัวหวังขนกระท0อมขSามชาติ, ๕) คอมมานโด 

ตามล็อกหนุ0มใหญ0ร0วมแกoงขน 'แรงงาน' ต0างดSาว, ๖) จับ'แรงงานเถ่ือน' ชาวพม0า 20 ชีวิต 

หลบหนีเขSาเมืองผิดกฏหมาย, ๗) ข0าวส้ันกทม. : 28 มิถุนายน 2564, ๘) ท่ีปรึกษาพิเศษ ตร. ลงพ้ืนท่ี 

มอบนโยบายใหSทุกหน0วยงานตามแนวชายแดนสกัดลักลอบเขSาเมือง, ๙) ท่ีปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห0งชาติ 

ตรวจเย่ียมขSาราชการตำรวจ พรSอมมอบนโยบาย, ๑๐) แม0ทัพภาค 4 

จับมือรองผูSว0าฯยะลาควงตะหลิวผัดกะหล่ำปลีไข0ดาว ต้ังครัวสนามแจกอาหาร 3 ชุมชนท่ีเบตง, ๑๑) กอ.รมน.ภาค 

4 ส0วนหนSา แจงเหตุคืบหนSาจับกุมคนรSายขวSางระเบิดไปปrบอมบ.ใส0ฐานปฏิบัติการหมวดเฉพาะกิจ 

หน0วยปฏิบัติการพิเศษนราธิวาส 21, ๑๒) ผบ.พล.ร.15 รับนSองใหม0ผลัดท่ี 1 ป� 2564  และ  ๑๓) สกูoปพิเศษ: 

'บ๊ิกปl�ด' ส่ังหาตัวตำรวจกระทำผิดป�นหลวงล0องหนโผล0ตลาดป�นเถ่ือน,  

๖. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลัมน. สดจากเยาวชน: หSองเรียนไฮกา เฝ�าดูคุณครูนกเงือก  และ  ๒) 

'พีพีทีวี'ส0งรายการ'อัสลามมุอะลัยกุม (PEACE FOR ALL)',  

๗. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ศอ.บต.ลุยแกSไขปlญหาท่ีดินในปgา, ๒) คอลัมน. เป�ดตะกรSาข0าว: ช0วยขนส0ง, ๓) 

คอลัมน.: รายงานพิเศษ: จะนะโมเดล อีกตัวอย0างการจัดการโควิด ระหว0างหมอกับกับชุมชนผ0านผูSนำศาสนา, ๔) 

ภาพข0าว: ช0วยกัน, ๕) บ๊ิกตู0สกัดโควิดกทม.-4จว.ใตS ป�ดแคมปr1เดือน, ๖) ภาพข0าว: จังหวัดใตSเขSม, ๗) ภาพข0าว: 
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจSา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ๘) เรียงคนมาเป�นข0าว: 

ส0งเตียงสนาม, ๙) ภาพข0าว: คอลัมน. เรียงคนมาเป�นข0าว: ส0งเตียงสนาม, ๑๐) ภาพข0าว: ไปรษณีย.ไทย - 

กองทัพอากาศ ส0งเตียงสนาม ช0วยรองรับผูSปgวยติดเช้ือ COVID - 19 ใน รพ.สนาม ปlตตานี, ๑๑) 

เป�ดเกณฑ.เยียวยา 'แคมปrก0อสรSาง' เช็กเง่ือนไขรับรSอยละ 50 จ0ายสดทุก 5 วัน, ๑๒) "รพ.สนามลอยน้ำ" 

กลางเข่ือนบางลาง ยะลา แกSปlญหาผูSปgวยลSนเตียง, ๑๓) รพ.สนามลอยน้ำ ปgวนซ้ำไรSงบจ0ายค0าเช0าแพ - 

หมอทSอเหมือนไปสนามรบ, ๑๔) เปล่ียนแผนยSายผูSกักตัว งดใชS รพ.สนามลอยน้ำ, ๑๕) ล็อกดาวน.แคมปrคนงาน 4 

จังหวัดใตS งดน่ังกินท่ีรSาน ป�ดมัสยิด-บาลาเซาะห.เพ่ิม, ๑๖) เช็กเลย 'เยียวยาโควิด' นายจSาง-ลูกจSาง 

ไม0ไดSอยู0ในระบบประกันสังคมตSองทำอย0างไรบSาง, ๑๗) รับ 25 นักเรียนศาสนาติดโควิดเขSา รพ.สนามยะลา, ๑๘) 

สดจากเยาวชน: หSองเรียนไฮกา เฝ�าดูคุณครูนกเงือก, ๑๙) คอลัมน. สดจากเยาวชน: หSองเรียนไฮกา 

เฝ�าดูคุณครูนกเงือก, ๒๐) 'แพทย.แผนไทย' ท่ัวประเทศร0วมมือใชSฟ�าทลายโจรจ0ายใหSผูSปgวยโควิด-19, ๒๑) 

ม่ันใจแคมปrป�ดคนงานไม0หนีกลับตจว. 'เงิน-ท่ีพัก'มีรองรับ, ๒๒) แวดวงนักปกครอง : 26 มิถุนายน 2564, ๒๓) 

ศปม.ส่ังแคมปrก0อสรSางท่ัว กทม.-ปริมณฑล-4 จชต.หSามเคล่ือนยSายแรงงานเด็ดขาด, ๒๔) กองพันทหารป�นใหญ0ท่ี 

5 นำรถครัวสนามปรุงสุกแจกจ0ายใหS ปชช. ส0งตรงทุกพ้ืนท่ีรับผลกระทบโควิด-19, ๒๕) 

ยะลาจ0อต้ังรพ.สนามลอยน้ำ รับมือโควิดหลังติดเช้ือพุ0ง, ๒๖) ต่ำสิบ! 'ราชทัณฑ.'เผยผูSตSองขังติดเช้ือใหม0 9 ราย 

รักษาหาย 1,129 ราย, ๒๗) 'เคน ภูภูมิ'เป�ดประมูลตSนไมSเพ่ือการกุศล มอบเงินบริจาคใหSรพ.ปlตตานี, ๒๘) 

รอบร้ัวเมืองใตS : 1 กรกฎาคม 2564, ๒๙) คุณแหน : 2 กรกฎาคม 2564, ๓๐) ปlตตานี ปรับแผนรับผูSปgวยโควิด 

กางเต็นท.เป�นโรงพยาบาลสนามเพ่ิมอีก 500 เตียง, ๓๑) กลาโหมส่ังด0วนจัดกำลังคุมทุกแคมปrเป�าหมาย 

เร0งเพ่ิมเตียง ICU ใน รพ.ทหาร, ๓๒) สปส.พรSอมเยียวยารัฐส่ังป�ดแคมปrคนงาน รับเงิน 50% ของค0าจSาง, ๓๓) 4 

จังหวัดใตS รSานอาหารเป�ดน่ังทานไดS แคมปrคนงานไม0ป�ด งดยSายขSามจังหวัด๓๔) 'ยะลา'เขSม!หSามจัดงานเล้ียง-

ร่ืนเริงทุกประเภท กิจกรรมส0วนราชการเขSาร0วมไดSไม0เกิน 50 คน มีผลวันน้ี ถึง 31 ก.ค., ๓๕) ภาพข0าว: นพ.มัซลัน 

ตะเระ, ๓๖) รองผูSว0าฯนราธิวาส ขอมติท่ีประชุมคณะกรรมการจังหวัดฯผ0อนคลายเป�ดหมู0บSานใน ต.เกาะสะทSอน 

30 มิ.ย.น้ี, ๓๗) ศบค.ย้ำ 4 จังหวัดใตS น่ังทานอาหารในรSานไดS แต0หSามยSายคนขSามจังหวัด, ๓๘) 'ปลัดมท.' ส่ังผูSว0าฯ 

ท่ัวประเทศเขSมควบคุมแคมปrก0อสรSาง-แรงงานข้ันสูงสุด ลุยตรวจเชิงรุกคSนหาคลัสเตอร., ๓๙) 

ศปพร.ขับเคล่ือนโครงการศิลปาชีพ, ๔๐) นายอำเภอเมืองยะลา ขอความร0วมมือพ่ีนSอง 

ปชช.ในการปฏิบัติตนเฝ�าระวังป�องกันการแพร0เช้ือโควิด-19, ๔๑) ชาวนราธิวาส รักแม0โพสพ ป�ดหมู0บSาน 3 เดือน 

เราอยู0ไดS, ๔๒) NIA หนุน EDTech ลดเหล่ือมล้ำการศึกษาไทย ใชS '3 นวัตกรรม' ช0วยเตรียมพรSอมเด็ก, ๔๓) 

เร่ืองเล0าแบ0งปlนลงพ้ืนท่ีนราธิวาส จัดส0งอาหารกล0องบรรเทาความเดือดรSอนผูSไดSรับผลกระทบจากการป�ดชุมชน, 

๔๔) รอเขSา ครม. รัฐเยียวยา 'นายจSาง-ลูกจSาง' ประกันสังคม กว0า 6.97 แสนคน, ๔๕) ด0วน! 'สงขลา' 

ประกาศเคอร.ฟ�ว 1 เดือนงดออกจากบSาน 4 ทุ0ม 3 ถึงตี 4, ๔๖) กรมสมเด็จพระเทพฯ 

พระราชทานเคร่ืองออกซิเจนแก0 รพ.สุไหงโก-ลก, ๔๗) นายกเล็กยะลาเรียกประชุมผูSนำชุมชน 

หาแนวทางแกSปlญหาโควิท 19 ท่ีระบาดหนักในพ้ืนท่ี, ๔๘) สจจ.ปlตตานีช้ีแจงหลังมีหมอโพสต. ขอบริจาคผSาห0อศพ 

หลังพบผูSเสียชีวิตมาก, ๔๙) เลขาฯสมช.คาดหลัง 2 ก.ค.ปlญหาเตียงรักษาขาดแคลนจะดีข้ึน, ๕๐) 
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ไปรษณีย.ไทยผนึกกองทัพอากาศ ส0งเตียงสนาม 100 เตียง รองรับวิกฤตผูSปgวยใน 3 จังหวัดชายแดนใตS, ๕๑) เคน 

ภูภูมิ ไลฟrสดขายตSนไมS เพ่ิมเงินสมทบรวม 1 ลSาน บริจาคใหS รพ.ปlตตานี, ๕๒) ทหารพราน 48 จัดรถครัวสนาม 

ปรุงอาหารแจกจ0ายประชาชนท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีระบาดโควิด-19เจาะไอรSอง, ๕๓) ทน.ยะลา 

เร0งตรวจหาผูSปgวยโควิดเชิงรุก กลุ0มเส่ียงในชุมชนตลาดเก0า หลังพบติดเช้ือเพ่ิมมากข้ึน, ๕๔) 

ชาวนราธิวาสขอหนังสือเดินทางออกนอกจากจังหวัดต0อเน่ือง, ๕๕) 'แถลงร0วม 3 ฝgาย' ศอ.บต. 

เป�ดโรงครัวพระราทานช0วยเหลือพ้ืนท่ีป�ดการเขSาออกป�องกันโควิด, ๕๖) 'ปริญญ.'-ปชป.' หาทางเยียวยาโควิดฯ 

ช0วยกลุ0มอาชีพอิสระ-ธุรกิจกลางคืน  และ  ๕๗) ผูSว0าฯปlตตานีส่ังประชุมด0วนหลังผูSปgวยพุ0งกระฉูด,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบตFอการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ตFอสถานการณV จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหSระดับการรับรูSเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. 

จชต. ในสัปดาห.น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๑.๒๐ ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๙ - ๒๕ มิ.ย. ๖๔) เป�น ๑.๖๑ ในสัปดาห.น้ี 

ในมิติของแนวโนSมการรับรูSเชิงบวก มีแนวโนSมฯ ค0อนขSางคงท่ี 

 

๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนตFางประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในชFวงวันท่ี ๒๖ มิ.ย. ๖๔ – 

๒ ก.ค. ๖๔ 

    Benarnews.org เวปไซต.ข0าวท่ีไดSรับเงินทุนดำเนินงานจากรัฐบาลสหรัฐ รายงานข0าว กลุ0มเคล่ือนไหวทาง

การเมืองท่ีมีแนวทางรณรงค.เคล่ือนไหวเรียกรSองสิทธิกำหนดอนาคตตนเองของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตS 

เรียกรSองใหSรัฐบาลไทยกระจายอำนาจใหSองค.กรบริหารส0วนทSองถ่ินและเอ็นจีโอ มีส0วนในการบริหารจัดการการ

แพร0ระบาดของโควิด-19 มากข้ึนโดยอSางว0าเจSาหนSาท่ีรัฐบาลไม0สามารถส่ือสารเร่ืองโควิด-19 กับคนพ้ืนท่ีใหSไดS

อย0างชัดเจน และไม0สอดคลSองบริบททางวัฒนธรรม 

   New Straits Times ส่ือมาเลเซียรายงานว0า เจSาหนSาท่ีหน0วยงานความม่ันคงมาเลเซียจับกุมคนขับรถบรรทุก

วัว ๒๐ ตัว ท่ีอำเภอปาเส มัส รัฐกลันตัน ใกลSพรมแดนไทย ในขSอหาไม0มีเอกสารหลักฐานแสดงท่ีมาของวัว ซ่ึง

เจSาหนSาท่ีเช่ือว0าลักลอบนำเขSาจากประเทศไทย 

     ส่ือมวลชนมาเลเซีย (Bernama) รายงานอSางคำใหSสัมภาษณ.นาย Khairy Jamaluddin รัฐมนตรี

กระทรวงวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี เป�ดเผยว0า รัฐบาลมาเลเซียกำลังหารือกับหลายประเทศ โดยเฉพาะรัฐบาลซา

อุดิอารเบีย ว0า ยอมรับวัคซีนท่ีผลิตในประเทศจีนหรือไม0 ท้ังน้ีเพราะประเทศมุสลิมไม0ว0าจะเป�นอินโดนีเซีย 

ปากีสถาน ตุรกี รวมท้ังมาเลเซีย ใชSวัคซีนจากประเทศจีนฉีดใหSกับประชาชน ดังน้ันหากรัฐบาลซาอุดิอารเบียไม0

ยอมรับวัคซีนจากประเทศจีน ชาวมุสลิมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใตS และเอเชียใตSจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจจ.ท่ี

ซาอุดิอารเบียไดSอย0างไร 
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๕.๑ benarnews.org รายงานเม่ือวันท่ี ๒ กรกฎาคม ว0า กลุ0มเคล่ือนไหวทางการเมืองท่ีมีช่ือว0า “เดอะปาตานี”

ซ่ึงมีแนวทางรณรงค.เคล่ือนไหวเรียกรSองสิทธิกำหนดอนาคตตนเองของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตS 

เรียกรSองใหSรัฐบาลไทยกระจายอำนาจใหSองค.กรบริหารส0วนทSองถ่ินและเอ็นจีโอ มีส0วนในการบริหารจัดการการ

แพร0ระบาดของโควิด-19 มากข้ึน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

นายอาเต็ฟ โซoะโก ประธานคณะกรรมการกำกับยุทธศาสตร. เดอะ ปาตานี ซ่ึงมีท่ีต้ังในจังหวัดยะลา กล0าวแก0เบ

นาร.นิวส.ในวันศุกร.น้ีว0า เจSาหนSาท่ีรัฐบาลไม0สามารถส่ือสารเร่ืองโควิด-19 กับคนพ้ืนท่ีใหSไดSอย0างชัดเจน และไม0

สอดคลSองบริบททางวัฒนธรรม 

“ความไม0ไวSใจยังเก่ียวกับเร่ืองความม่ันคงดSวยเพราะมันมีความขัดแยSงทางการเมืองอยู0แลSวระหว0างทSองถ่ินกับ

รัฐบาล” นายอาเต็ฟ กล0าวแก0เบนาร.นิวส. 

นายอาเต็ฟ ไดSระบุตัวอย0างความสับสน เช0น อาสาสมัครสาธารณสุขหมู0บSานใหSขSอมูลต0อประชาชนว0าจะไดSรับ

วัคซีนแอสตราเซเนกา แต0เม่ือไปถึงจุดฉีดกลับไดSซิโนแวค ส่ิงท่ีเกิดข้ึนทำใหSเกิดความไม0ไวSใจของประชาชน ซ่ึง

บางส0วนยังอSางศาสนาเพ่ือเล่ียงการฉีดวัคซีนโควิด-19 อีกดSวย 

ปlจจุบัน ตัวเลขผูSติดเช้ือโควิด-19 ในสามจังหวัดชายแดนใตSอยู0ท่ีประมาณ 6 คนต0อประชากรหน่ึงพันคน ในขณะ

ท่ีประชากรท้ังประเทศติดเช้ือในอัตราส0วน 4 คนต0อประชากรหน่ึงพันคน ตามตัวเลขท่ีศูนย.อำนวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใตS (ศอ.บต.) และศูนย.บริหารสถานการณ.การแพร0ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(ศบค.) รวบรวมไวS ซ่ึงนายอาเต็ฟ เห็นว0ารัฐบาลตSองรีบดำเนินการจัดการ 

“ผมเห็นว0ารัฐควรมอบอำนาจใหSทSองถ่ินต้ังกลไกเฉพาะ ผมเขSาใจว0าเมืองไทยเอง ยังไม0ไดSเช่ือม่ันว0าทSองถ่ิน

จัดการไดSดี เพราะทSองถ่ินไม0ไดSรับโอกาสเพียงพอในอดีต แต0ทSองถ่ินหลายท่ีพิสูจน.ใหSเห็นแลSวว0าจัดการไดSดีกว0า

ส0วนกลาง เช0น เทศบาลนครยะลา แมSมีขSอจำกัดดSานต0างๆ” นายอาเต็ฟ กล0าว และระบุว0า องค.กรภาคเอกชน

บางแห0ง เช0น สมาคมจันทร.เส้ียวการแพทย.และสาธารณสุข สามารถส่ือสารกับคนทSองถ่ินไดSอย0างมี

ประสิทธิภาพในช0วงแรกของการระบาดเม่ือตSนป�ท่ีแลSว 

ดSานโฆษกกองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายใน (กอ.รมน.) ภาค 4 ส0วนหนSา ไม0ไดSกล0าวตอบถึงขSอเรียกรSอง

ของเดอะ ปาตานี แต0ระบุว0าทาง กอ.รมน. ซ่ึงเป�นกลไกของรัฐบาลไดSทำหนSาท่ีอย0างเต็มกำลัง 

“ไดSช0วยเหลือพ่ีนSองประชาชน ท้ังการปรับด0านตรวจ ตามจุดต0างๆ ใหSเป�นด0านตรวจโควิด วัดอุณ

ภูมิ... นอกจากน้ี ยังช0วยสนับสนุนพ่ีนSองประชาชน กำลังพลไดSแจกหนSากากอนามัย ใหSความรูSเร่ืองโควิดและ
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ความสำคัญของการฉีดวัคซีน แจกอาหาร เป�ดครัวดSวยรถพระราชทานและมีการจัดชุดเดลิเวอรี ส0งอาหารตาม

ชุมชนห0างไกล” พ.อ. เกียรติศักด์ิ ณีวงษ. โฆษก กอ.รมน. ภาค 4 ส0วนหนSา กล0าวแก0เบนาร.นิวส. 

เม่ือวันจันทร.ท่ีผ0านมาน้ี รัฐบาลไดSบังคับใชSการควบคุมการเขSาออกพ้ืนท่ีแคมปrคนงานก0อสรSางในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ 

และสามจังหวัดชายแดนภาคใตS (รวมสงขลาท้ังจังหวัด) เป�นเวลาอย0างนSอย 30 วัน ในส0วนสามจังหวัดชายแดน

ภาคใตSน้ัน ไดSอนุญาตใหSประชาชนเดินทางขSามจังหวัดในกรณีท่ีจำเป�น และจังหวัดสงขลาไดSประกาศเคอร.ฟ�วใน

หSวงเวลาส่ีทุ0มถึงเชSาตรู0เม่ือวันพุธอีกดSวย 

จากกราฟฟ�กของ ศอ.บต. ในสัปดาห.น้ี มีผูSปgวยโควิดรักษาตัวในโรงพยาบาลในสามจังหวัดมากกว0า 3,200 คน 

ซ่ึงคณะแพทย.ในจังหวัดปlตตานีระบุว0า มีคนไขSลSนเตียงไดS ขณะท่ีทางจังหวัดต0างตSองเร0งจัดเตรียมเตียงเพ่ิมเติม 

รวมท้ังหSองรักษาผูSปgวยโควิด-19 เป�นการเฉพาะ 

ทัศนคติต0อตSานวัคซีน 

เจSาหนSาท่ีฝgายปกครองในปlตตานี ระบุว0า อัตราการฉีดวัคซีนในสามจังหวัดชายแดนใตSยังต่ำมาก กล0าวคือ 

ประชาชนในปlตตานี จำนวน 726,015 คน ไดSรับวัคซีนเพียง 31,821 คน คิดเป�น 4.38 เปอร.เซ็นต.  ประชาชน

ในยะลาไดSรับวัคซีน 24,456 คน จาก 538,602 คน คิดเป�น 4.54 เปอร.เซ็นต. และประชาชนในนราธิวาส 

จำนวน 804,429 คน ไดSรับวัคซีนแลSว 57,512 คน คิดเป�น 7 เปอร.เซ็นต. ขณะท่ีในระดับประเทศน้ัน มีจำนวน

ประชาชนไดSรับวัคซีนเข็มแรก ประมาณ 11.1 เปอร.เซ็นต. และไดSรับครบสองเข็มแลSวประมาณ 4.3 เปอร.เซ็นต. 

นายอาเต็ฟ กล0าวว0า จากการสำรวจของ เดอะ ปาตานี พบว0า นอกจากภาครัฐไม0ไดSพยายามส่ือสารกับ

ประชาชนอย0างมีประสิทธิภาพแลSว ประชาชนบางส0วนยังมีทัศนคติท่ีต0อตSานวัคซีน 

นางไซหมะ เปาะกะ ผูSประกอบอาชีพคSาขายในจังหวัดปlตตานี กล0าวกับเบนาร.นิวส.ว0า ตนเองอยากฉีดวัคซีนโค

วิด-19 แต0ยังลังเลในความปลอดภัย 

“ฉันก็อยากฉีดนะวัคซีน แต0ข0าวท่ีออกมาเก่ียวกับซิโนแวคในพ้ืนท่ี หลายคนตายหลังฉีดวัคซีน แถมไม0มีสักเคส

เดียวท่ีรัฐออกมายอมรับ โดยส0วนใหญ0โยนว0าตายเพราะเลือดอุดตันบSาง ตายเพราะโรคประจำตัวบSาง ฉันเช่ือว0า

มันตSองเก่ียวขSองกับวัคซีน” นางไซหมะ กล0าวและระบุ ตนจะรอฉีดวัคซีนย่ีหSออ่ืนท่ีมีคุณภาพดีกว0า 

ดSาน นายเจะรอฮิง (สงวนนามสกุลเพ่ือความเป�นส0วนตัว) ประชาชนในจังหวัดปlตตานี กล0าวกับเบนาร.นิวส.ในวัน

ศุกร.น้ีว0า ตามหลักการอิสลามตSองฝากความหวังท่ีอัลลอฮ. 

“ทุกอย0างอัลลอฮ.กำหนด ใครจะติดโควิดก็เป�นความประสงค.ของอัลลอฮ.อยู0แลSว หนSากากหรือฉีดวัคซีน ก็ไม0ไดS

ช0วยอะไร การดุอาอ.มากกว0าท่ีจะช0วยเราไดS” นายเจะรอฮิง ระบุ 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

23 

(The COVID-19 inoculation rate in Thailand’s troubled Deep South is lower than the rest of 

the country because many people here distrust the central government, said the leader of a 

group that promotes self-determination for the region’s majority Malay-Muslim population. 

The Thai government should allow local authorities to take a lead in the southern-most 

provinces in allaying vaccine fears and promoting coronavirus health protocols, said Artef 

Sohko, president of the activist group The Patani. The insurgency-stricken Deep South is 

among Thai regions hardest hit by a new wave in the pandemic. 

“The mistrust is related to the security aspect which arises from conflicts between locals and 

the government,” he told BenarNews. “The trust gap between the Malay Muslims and the 

Thai state agencies remain high.” 

For decades dating back to the 1960s, the Deep South has been the flash point of armed 

conflict between government troops and separatist rebel groups, of which the largest 

remains Barisan Revolusi Nasional (the National Revolutionary Front, or BRN). The region 

along the Thai-Malaysia frontier encompasses Pattani, Narathiwat and Yala provinces, and 

four districts of Songkhla province. 

The conflict in the heavily militarized region has fueled mistrust of the Thai government 

among residents. In May, the U.S. State Department, too, noted in its 2020 International 

Religious Freedom Report that Muslims in the Deep South said they had faced discrimination 

by state agencies despite being victims themselves in some of insurgent attacks. 

Against the backdrop of insurgency, local Muslims often doubt that the central government 

has their best interests in mind and, according to Artef, this has hampered COVID-19 counter-

measures in the southern border region. 

About six people per 1,000 in the Deep South have contracted the virus, which is well above 

the four per 1,000 nationwide, according to data compiled by the Southern Border Provinces 

Administration Center (SBPAC), a government agency, and the national anti-COVID task force. 

At the same time, only 4.38 percent of Pattani’s population, 4.54 percent of Yala’s residents 

and 7 percent of people in Narathiwat, respectively, had received at least one jab of vaccine, 
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an official said. By contrast, 11.1 percent of Thailand’s population had received at least one 

vaccine dose, of which 4.3 percent was fully vaccinated. 

On Friday, doctors said that more than 3,200 coronavirus patients were being treated in 

hospitals in the three southern provinces, overwhelming the health facilities’ capacity. 

This situation has to be remedied, and the way to do that is by allowing local agencies and 

officials to take over vaccination and other efforts to counter the virus, according to Artef. 

“The government should hand over some powers to local authorities who have proven 

themselves efficient, and handles [pandemic] tasks better than the government’s bodies – 

Yala municipality, for example, did well,” he said. 

“The Thai Islamic Medical Association also did a good job in the beginning, the government 

should use them.” 

Among others reasons for the Deep South’s lower inoculation rates, Artef said, were 

insufficient government efforts to dispel vaccine fears and some Muslims saying that Islam 

did not allow such medical measures. 

‘We’ve helped people’ 

Meanwhile, a senior officer at the Internal Security Operations Command for Region 4 (the 

Deep South), said it had performed all its pandemic tasks and had been working with local 

NGOs in helping deal with COVID-19. 

“We’ve helped people, screening patients at check points … giving them masks, educating 

them about COVID and the importance of vaccines,” Col. Kiatisak Neewong, the ISOC-4 

spokesman, told BenarNews on Friday. 

“We’ve offered them food from royally sponsored cuisine and even delivered food to their 

remote homes.”   

Kiatisak, however, declined to comment about Artef’s recommendation to give local 

agencies more power in inoculation and other anti-virus efforts. 
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One Pattani native, Saima Poka, said she wanted to be inoculated but was not confident 

about being jabbed with the Chinese-made Sinovac vaccine. When she mentioned this to a 

government official, the official merely blamed her for refusing to be jabbed instead of 

allaying her fears, Saima said. 

“I’m waiting for better vaccines,” Saima told BenarNews.) 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.benarnews.org/english/news/thai/vaccine-fears-

07022021145254.html 

https://www.benarnews.org/thai/news/th-covid-activist-07022021142739.html 

 

 

๕.๒ New Straits Times ส่ือมาเลเซียรายงานเม่ือวันท่ี ๒๙ มิถุนายน วFา เจ*าหน*าท่ีความม่ันคงหนFวย

ปฏิบัติการท่ัวไป (General Operation Force) จับกุมคนขับรถบรรทุกและผู*ชายบนรถอีกหน่ึงคนพร*อม

วัว ๒๐ ตัว ภายหลังเจ*าหน*าท่ีเรียกรถบรรทุกคนดังกลFาวหยุดเพ่ือตรวจค*นท่ีบริเวณ Kampung Repek ใน

อำเภอปาเสมัส รัฐกลันตัน  

ชายชาวมาเลเซียท้ังสองคนบนรถบรรทุกคันดังกลFาวไมFมีเอกสารแสดงแหลFงท่ีมาของวัวท้ัง ๒๐ ตัว 

เจ*าหน*าท่ีหนFวย GOF จึงจับกุมชายท้ังสองคนพร*อมอายัดวัวท้ัง ๒๐ ตัวเป�นของกลาง 

เจ*าหน*าท่ีหนFวย GOF เป ดเผยวFาจากการสืบสวนเบ้ืองต*นพบวFา วัวท้ังหมดลักลอบนำเข*าจากประเทศไทย

ผFานชFองทางธรรมชาติทางด*านอำเภอตุมปqต รัฐกลันตัน 

 

(PASIR MAS: Hari Raya Aidiladha has yet to begin but cattle smugglers are already busy bringing 

in livestock from Thailand illegally to meet demand. 

The General Operations Force (GOF) yesterday seized 20 cows, valued at RM252,000, following 

an operation in Kampung Repek here. 

GOF Seventh Battalion commanding officer Superintendent Azhari Nusi said two men were 

arrested in the operation. 

A GOF team, he said, had stopped a lorry passing the area at 6.30am. Upon checking the 

vehicle, the personnel found 20 cows. 
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The cattle was believed to have been smuggled in from Thailand. 

"The lorry driver and his attendant were later arrested after they failed to provide valid permit 

for the animals," he said in a statement. 

Azhari said initial investigation showed that the cows were smuggled in from the many illegal 

jetties in Tumpat. 

"Checks also revealed that the animals were meant to be sent to Selangor for slaughter for 

Aidiladha," he said. 

The two men, aged 47 and 57, have been detained for further investigation.) 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2021/06/703520/gof-busts-

smugglers-bringing-20-cows-thailand 

 

๕.๓ ส่ือมวลชนมาเลเซีย (Bernama) รายงานอSางคำใหSสัมภาษณ.นาย Khairy Jamaluddin รัฐมนตรี

กระทรวงวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี เป�ดเผยว0า รัฐบาลมาเลเซียกำลังหารือกับหลายประเทศ โดยเฉพาะรัฐบาลซา

อุดิอารเบีย ว0า ยอมรับวัคซีนท่ีผลิตในประเทศจีนหรือไม0 ท้ังน้ีเพราะประเทศมุสลิมไม0ว0าจะเป�นอินโดนีเซีย 

ปากีสถาน ตุรกี รวมท้ังมาเลเซีย ใชSวัคซีนจากประเทศจีนฉีดใหSกับประชาชน ดังน้ันหากรัฐบาลซาอุดิอารเบียไม0

ยอมรับวัคซีนจากประเทศจีน ชาวมุสลิมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใตS และเอเชียใตSจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจจ.ท่ี

ซาอุดิอารเบียไดSอย0างไร 

  สำหรับประเด็นท่ีตSองเฝ�าระวังติดตามข0าวสารเน่ืองจากอาจส0งผลกระทบต0อความเช่ือม่ันในการฉีดวัคซีน และ

ความเช่ือม่ันต0อรัฐบาล คือประเด็นเร่ืองการ “ยอมรับในวัคซีน” (vaccine recognition) ซ่ึงส่ือมวลชนมาเลเซีย 

(Bernama) รายงานอSางคำใหSสัมภาษณ.นาย Khairy Jamaluddin รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี 

เป�ดเผยว0า รัฐบาลมาเลเซียกำลังหารือกับหลายประเทศ โดยเฉพาะรัฐบาลซาอุดิอารเบีย ว0า ยอมรับวัคซีนท่ีผลิตใน

ประเทศจีนหรือไม0 ท้ังน้ีเพราะประเทศมุสลิมไม0ว0าจะเป�นอินโดนีเซีย ปากีสถาน ตุรกี รวมท้ังมาเลเซีย ใชSวัคซีนจาก

ประเทศจีนฉีดใหSกับประชาชน ดังน้ันหากรัฐบาลซาอุดิอารเบียไม0ยอมรับวัคซีนจากประเทศจีน ชาวมุสลิมจาก

เอเชียตะวันออกเฉียงใตS และเอเชียใตSจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจจ.ท่ีซาอุดิอารเบียไดSอย0างไร 

หมายเหตุ:  (He said Malaysia was also in the midst of discussing vaccine recognition with other 

countries, including Saudi Arabia. 

“A majority of the Muslim countries such as Indonesia, Pakistan and Turkey, including Malaysia 

are using the vaccine from China which is recognised by WHO. 
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"So if Saudi Arabia says it does not recognise (the vaccine from China) how are pilgrims from 

these countries going to perform the Haj next year," he said.) 

ท่ีมาขSอมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1978687jn 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


