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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๒๙ พ.ค. 

๖๔ - ๔ มิ.ย. ๖๔ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๑๑๓ ข0าว จากท่ีมี ๑๑๙ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๒ - ๒๘ พ.ค. ๖๔) 

ในส0วนของ ข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขRองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๒๕ ข0าว จากท่ีมี ๕๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๒ - ๒๘ 

พ.ค. ๖๔)  

          ประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนภายในประเทศ  

          ประเด็นขFาวเชิงลบ ได*แกF 

๑) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยOสิน: ๑)  "ปXนหาย" กับความอ0อนไหว และขRอควรระวังเร่ือง 

"โจรปลอม" และ ๒) รายงานพิเศษ: เม่ืออาวุธปXนหลวงเปล่ียนไปอยู0ในมือโจร 'ขยะใตRพรม' กองใหญ0ท่ี 'แม0ทัพ' 

ตRองสะสาง 

๒) การเมือง: การตำหนิ และการโจมตีรัฐบาลในการพิจารณางบประมาณปc ๖๕ โดยเฉพาะเร่ือง

งบประมาณดRานความม่ันคง (การซ้ืออาวุธ) และ การสรRางร้ัวชายแดนไทย-มาเลเซีย 

๓) เหตุร*ายรายวัน: ๑) คนรRายปfวนปgตตานี! ทำลายกลRองวงจรปiด 6 จุด พรRอมท้ิงจดหมายขู0, ๒) 

โจรใตRโหด!ลูกซองซุ0มยิง หนุ0มใหญ0หัวกระจุยดับคาท่ี และ ๓) เศรRา.. อส.ทพ.กัณมิตร 

สละชีพขณะต้ังจุดตรวจหนRาโรงเรียน จ.นราธิวาส 

๔) การยกระดับคุณภาพชีวิต: คลัสเตอร.การแพร0ระบาดของโควิด ๑๙  

         ประเด็นขFาวเชิงบวก ได*แกF 

๑) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*:  ๑) การส0งเสริมการเกษตร เช0น การปลูกถ่ัวลิสง, เกษตรแปลงใหญ0 

และการใชRแพลตฟอร.มออนไลน.ในการส0งเสริมการขายสินคRาชุมชน และ ๒) การนำเร่ืองการปลดล็อก “กระท0อม” 

เชิงพาณิชย. 

๒) การยกระดับคุณภาพชีวิต: การรับมือกับการเผยแพร0โควิด เช0น การรณรงค.ประชาสัมพันธ.การฉีด

วัคซีน 

๓) การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยOสิน: ๑) การช้ีแจงความคืบหนRาการติดตามปXนหาย, ๒) การคุมเขRมแนว

ชายแดนไทย-มาเลย. เพ่ือปqองกันการแพร0ระบาดของโควิด ๑๙ และ ๓) การติดตามความคืบหนRาคดีสำคัญในพ้ืนท่ี 

และการแถลงข0าวช้ีแจงผลการปฏิบัติงานดRานความม่ันคงในช0วงเวลาท่ีผ0านมา 

๔) การบังคับใช*กฏหมาย: การปรับลดพ้ืนท่ี ใชR พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

ประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนตFางประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต*  

 ประเด็นข0าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตRท่ีรายงานโดยส่ือมวลชนต0างประเทศในรอบสัปดาห.น้ีทุกช้ิน

เปsนรายงานเก่ียวกับการเพ่ิมมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวพรมแดนไทย-มาเลเซีย และผลกระทบทาง

เศรษฐกิจจากมาตรการหRามประชาชนชาวมาเลเซียเดินทางออกนอกเคหะสถานโดยไม0จำเปsนในช0วงระหว0างวันท่ี 
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๑-๑๔ มิถุนายน ส0งผลใหRรันเตาปgนยัง เมืองชายแดนปลอดภาษีของมาเลเซียติด อ.สุไหงโกลก เงียบเหงารRานคRา

ส0วนใหญ0หยุดประกอบการ 

           จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหRระดับการรับรูRเชิงบวกท่ีมีต0อ 

สถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๑.๓๙ ในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๒ - ๒๘ พ.ค. ๖๔) เปsน ๒.๑๙ ในสัปดาห.น้ี  
 
 
๒. ผลการวิเคราะหOสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธO ประจำวันท่ี ๒๙ พ.ค. ๖๔ – ๔ มิ.ย. ๖๔ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นขFาวเชิงบวก และประเด็นขFาวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๙ พ.ค. ๖๔ - ๔ มิ.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก (เสRนทึบสีเขียว) ๑๑๓ ข0าวา จากท่ีมี ๑๑๙ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว 

(๒๒ - ๒๘ พ.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนRมความถ่ี (เสRนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนRมฯ ค0อนขRางคงท่ี ในส0วนของ 

ข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขRองกับ จชต. (เสRนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๒๕ ข0าว จากท่ีมี ๕๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๒ - ๒๘ 

พ.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนRมความถ่ี (เสRนปะสีแดง) มีแนวโนRมฯ ลดลง 
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๒.๒ คFาสัดสFวนระหวFางขFาวเชิงบวก และขFาวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน ระหว0างข0าวเชิงบวกกับ 

ข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

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

2021-05-22 11 16 0.69 

2021-05-23 19 10 1.9 

2021-05-24 20 5 4 

2021-05-25 21 7 3 

2021-05-26 23 8 2.88 

2021-05-27 17 3 5.67 

2021-05-28 8 5 1.6 

 17 7.71 2.2 

2021-05-29 22 5 4.4 

2021-05-30 6 2 3 

2021-05-31 19 0 19 

2021-06-01 13 2 6.5 

2021-06-02 13 5 2.6 

2021-06-03 19 7 2.71 

2021-06-04 21 4 5.25 

 16.14 3.71 4.35 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพFงเล็ง ในชFวงวันท่ี ๒๙ พ.ค. ๖๔ – ๔ มิ.ย. ๖๔ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๙ พ.ค. ๖๔ - ๔ มิ.ย. ๖๔ ไม0มีท้ังข0าวเชิงบวก และข0าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 
 
 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๙ พ.ค. ๖๔ - ๔ มิ.ย. ๖๔ มีข0าวในประเด็นเหตุรRายรายวัน ๘ ข0าว จากท่ีมี ๒ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลRว 

(๒๒ - ๒๘ พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ เพ่ิมข้ึน ภาพข0าวในประเด็นเหตุรRายรายวัน ไดRแก0 ๑) 

คนรRายปfวนปgตตานี! ทำลายกลRองวงจรปiด 6 จุด พรRอมท้ิงจดหมายขู0, ๒) โจรใตRโหด!ลูกซองซุ0มยิง 

หนุ0มใหญ0หัวกระจุยดับคาท่ี และ ๓) เศรRา.. อส.ทพ.กัณมิตร สละชีพขณะต้ังจุดตรวจหนRาโรงเรียน จ.นราธิวาส 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๒ พ.ค. - ๔ มิ.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ในมิติของแนวโนRมความถ่ี 

มีแนวโนRมฯ ต่ำค0อนขRางคงท่ี ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๕ ข0าว จากท่ีมี ๒ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๒ - ๒๘ 

พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ต่ำค0อนขRางคงท่ี ภาพข0าวเชิงลบ ไดRแก0 ๑) จับตาชำแหละงบ 

กอ.รมน. 7.8 พันลRาน แผนบูรณาการดับไฟใตR 7.1 พันลRาน, ๒) ฝfายคRานปูดซุก 2.4 หม่ืนลRาน”งบดับไฟใตR” 

แต0ร้ังทRายพัฒนา แถมมีซ0อนซ้ืออาวุธ, ๓) ส.ส.กRาวไกล เสนอ recovery ชายแดนใตR, ๔) งบ 2565 : ส.ส. 

ประชาชาติแฉ กอ.รมน. ขอต้ังงบ 600 ลRาน สรRางกำแแพงชายแดนไทย-มาเลเซีย “ปiดก้ันพ่ีนRองชาติพันธุ.มลายู” 

และ ๕) งบ 2565 : กลาโหมแจงตRอง “จัดระเบียบชายแดน” หลัง ส.ส. ประชาชาติแฉ กอ.รมน. ของบ 600 ล. 

สรRางกำแพง “ปiดก้ันพ่ีนRองชาติพันธุ.มลายู” 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยOสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๙ พ.ค. ๖๔ - ๔ มิ.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๓๒ ข0าว จากท่ีมี ๕๐ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๒ - ๒๘ พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ  ลดลง  ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มี

ข0าวเชิงลบ ๘ ข0าว จากท่ีมี ๒๐ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๒ - ๒๘ พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ 

ลดลง ภาพข0าวเชิงบวก ไดRแก0 ๑) จับตา 4 จว.ชายแดนใตR ศบค.ส่ังบล็อก 'ลอบเขRาเมือง'แพร0เช้ือ, ๒) ระดมกำลัง-

ยุทโธปกรณ. "บก-เรือ-อากาศ" สกัดขRามแดนไทย-มาเลย., ๓) แม0ทัพนำแถลงเอง ปXน อส.หายจริง 26 กระบอก 

ไดRคืน 6 นับผิด 2 ตRองตามหาอีก 20, ๔) ผบ.ฉก.นราธิวาส กำชับทหารคุมเขRม 

ปqองกันลักลอบขRามแดนผิดกฎหมาย หว่ันโควิด, ๕) แม0ทัพภาค 4พรRอมแม0บRานใหRกำลังใจทหารท่ีไดRรับบาดเจ็บ 

จากปฏิบัติภารกิจและหน0วยชายแดน เฝqาระวังโควิด, ๖) มทภ.4 

ลงพ้ืนท่ีติดตามความคืบหนRาคดีสำคัญในพ้ืนท่ีจ.นราธิวาส และ ๗) กอ.รมน.ภาค 4 สน. 

แถลงข0าวช้ีแจงการปฏิบัติงาน ในหRวงเดือน ท่ีผ0านมา ภาพข0าวเชิงลบ ไดRแก0 ๑)  "ปXนหาย" กับความอ0อนไหว 

และขRอควรระวังเร่ือง "โจรปลอม" และ ๒) รายงานพิเศษ: เม่ืออาวุธปXนหลวงเปล่ียนไปอยู0ในมือโจร 'ขยะใตRพรม' 

กองใหญ0ท่ี 'แม0ทัพ' ตRองสะสาง 

 

หมายเหตุ: "ปXนหาย" กับความอ0อนไหว และขRอควรระวังเร่ือง "โจรปลอม" 
กรณีป&นของ อส.นราธิวาส สูญหายจำนวน 28 กระบอกน้ัน แม@จะมีผลสอบสวนในเบ้ืองต@นออกมาบ@างแล@ววGา ได@ติดตามป&นคืนมาได@บางสGวน ขณะท่ีป&นท่ีหายไป พบวGานGาจะเกิดจาก

กำลังพลนำไปจำนำ จนนGาจะคล่ีคลายข@อสงสัยได@ระดับหน่ึงแล@วก็ตาม 

 

แตGเหตุการณQน้ีไมGควรปลGอยผGานให@จบงGายๆ หรือเงียบหายไปด่ังคล่ืนกระทบฝTUง เข@าทำนองดGากันพักเดียวเด๋ียวก็ลืม (โดยเฉพาะจากรายงานพิเศษของศูนยQขGาวอิศราเร่ือง "อส.ขอแฉ" 

หรือช่ือเต็มๆ วGา "อส.แฉเอง 'วงจรจำนำป&น' ท@าตรวจทุกอำเภอเจอหายอีกอ้ือ") เพราะต@องย้ำกันชัดๆ วGา เร่ืองน้ีปลGอยผGานไมGได@เปaนอันขาด เพราะมีท้ังความอGอนไหว และอันตรายท่ี

หลายคนอาจคาดไมGถึง 

 

กGอนอ่ืนต@องบอกวGา ข@อมูลเก่ียวกับ "ป&นหาย" ในสGวนของกองร@อย อส. อำเภอเมืองนราธิวาส จนถึงปcานน้ีก็ยังสับสน ฟTงแล@วงง ไมGรู@ใครม่ัวแนG 

 

เร่ิมจากต@นตอของขGาว มาจากเอกสารรายงานวิทยุตำรวจของสำนักงานตำรวจแหGงชาติ ผู@กำกับการ สภ.เมืองนราธิวาส รายงาน ผบ.ตร.และผู@บังคับบัญชาระดับสูงในสGวนกลาง 

เก่ียวกับคดี "ป&นหาย" ท่ีมีปลัดอำเภอเมืองนราธิวาส มาแจ@งความไว@เม่ือวันท่ี 19 พ.ค.2564 ระบุชัดวGาป&นหายไป 28 กระบอก ท้ังหมดเปaนป&นอาก@า หรือ AK 102 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 
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ฟTงดูเผินๆ เหมือนเร่ืองน้ีเปaนเร่ืองใหญG ป&นหายทีเดียว 28 กระบอก แตGกGอนท่ีสังคมจะตกใจ ก็มีความพยายามช้ีแจงท้ังจากฝcายตำรวจ และ กอ.รมน.วGา ป&น 28 กระบอกไมGได@หายไปใน

คราวเดียว แตGทยอยหายต้ังแตGปm 2555 

 

ข@อมูลน้ีสอดคล@องกับข@อมูลท่ีทางจังหวัดนราธิวาสรายงานไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยหลังมีขGาวป&นหาย โดยระบุวGา ป&น อส.หายไปกระบอกแรก (เทGาท่ีตรวจสอบได@) เม่ือปm 2555 

จากน้ันก็มีกรณีป&นหายเร่ือยมา 

 

ข@อมูลท่ีเปaนรายงาน สรุปออกมาเฉพาะสาระสำคัญได@แบบน้ี 

 

4 ก.ย.2555 => ป&นหาย 1 กระบอก 

 

13 ธ.ค.2556 => ป&นหาย 1 กระบอก ตามยึดได@จากคนร@ายเม่ือ 16 ม.ค.57 

 

31 ม.ค.2557 => ตำรวจสงขลาจับผู@ต@องหาพร@อมป&น 1 กระบอก เปaนป&นท่ีหายจาก อส.นราธิวาส 

 

3 ก.พ.2557 => ป&นหาย 3 กระบอก 

 

23 ก.พ.2564 => ตำรวจระแงะ นราธิวาส ตรวจยึดป&น 1 กระบอก เปaนป&นท่ีหายจาก อส.นราธิวาส 

 

11 เม.ย.2564 => ตำรวจนราธิวาสตรวจค@นบ@านต@องสงสัย พบป&น 1 กระบอก เปaนป&นท่ีหายจาก อส.นราธิวาส 

 

11 พ.ค.2564 => ทหารพรานปะทะโจรใต@ คนร@ายดับ 1 ป&นท่ีใช@เปaนป&นท่ีหายจาก อส.นราธิวาส 

 

17 พ.ค.2564 => อำเภอเมืองนราธิวาส ตรวจสอบพบป&นหาย 19 กระบอก 

 

รวม 28 กระบอก 

 

ความตGางของข@อมูลน้ี กับข@อมูลการรับแจ@งความของตำรวจคือ จำนวนป&นท่ีหาย ข@อมูลของจังหวัดบอกวGาป&นหายจริงๆ 19 กระบอก และไปแจ@งความไว@ท่ี สภ.เมืองนราธิวาส แตGฝTUง

ตำรวจบันทึกข@อมูลวGาป&นหาย 28 กระบอก 

 

เม่ือพิจารณารายละเอียดจากข@อมูลท่ีทางจังหวัดรายงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จะพบวGาป&นบางกระบอกท่ีหายไป ได@คืนกลับมาแล@ว ท้ังจากการจับกุมผู@ต@องหาคดีความม่ันคง การปrด

ล@อมตรวจค@นและการยิงปะทะ 

 

จากข@อมูลจะพบข@อความเขียนไว@ชัดเจนวGาตรวจยึดป&นท่ีหายไปกลับคืนมาเรียบร@อยแล@ว ซ่ึงนับแล@วได@ 5 กระบอก แตGหากอนุมานวGา ข@อมูลป&นหายต้ังแตGวันท่ี 4 ก.ย.2555 ถึง 11 พ.ค.

2564 เปaนการได@ป&นท่ีหายไปกลับคืนมา ก็จะเทGากับวGาได@ป&นกลับมาแล@ว 9 กระบอก ฉะน้ันยังเหลือท่ีหายจริงๆ และยังหาไมGเจอจำนวน 19 กระบอก (ตามข@อมูลท่ีรายงานปลัด

มหาดไทย) 

 

คำถามคือ แล@วตัวเลข 28 กระบอกท่ีตำรวจอ@างวGาปลัดอำเภอเมืองนราธิวาสไปแจ@งความลงบันทึกประจำวันเอาไว@ นำมาจากไหน หรือเปaนการบวกรวมป&นท่ีหายไปและติดตามเจอแล@ว 

กับป&นท่ียังหาไมGเจอ สาเหตุท่ีต@องเปaนคดี ก็เพ่ือสอบสวนหาคนผิดท่ีทำให@ป&นหาย แม@จะติดตามคืนกลับมาได@แล@วก็ตาม 

 

แตGความสับสนเร่ืองตัวเลขป&นหายยังไมGจบ เพราะตGอมามีการประชุมของฝcายตำรวจ นำโดย พล.ต.ต.นรินทรQ บูสะมัญ ผู@บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ผลประชุมออกมา

คGอนข@างชัดเจนวGา ยอดป&นท่ีหายไปในความเข@าใจของตำรวจ คือ 28 กระบอก และตามคืนมาได@แล@ว 6 กระบอก ยังอยูGระหวGางติดตาม 22 กระบอก 

 

น่ีกลายเปaนตัวเลขชุดใหมG และไมGมีความชัดเจนวGา ตัวเลข 6 กระบอกท่ีอ@างวGา ติดตามคืนมาได@แล@ว คือการติดตามคืนมาจากการปะทะ หรือจับกุมผู@ต@องหาคดีความม่ันคง รวมไปถึงการ

ค@นบ@านเปtาหมายตามรายงานของทางจังหวัดท่ีสGงถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือวGาเปaนป&นท่ีตำรวจไปติดตามคืนมาหลังได@รับแจ@งความกันแนG เน่ืองจากมีขGาวการจับกุมผู@ต@องหาท่ี

เก่ียวข@องกับกรณีป&นหาย และผู@ต@องหารายน้ีรับสารภาพวGา เปaนคนนำป&นไปขาย 

 

สรุป ณ เวลาน้ีก็ยังไมGมีความชัดเจนวGา ป&นท่ียังสูญหาย หรือยังติดตามคืนมาไมGได@ มีก่ีกระบอกกันแนG... 19 กระบอกตามข@อมูลของฝcายปกครอง หรือ 22 กระบอกตามข@อมูลของฝcาย

ตำรวจ 

 

ข@อมูลตัวเลขป&นหาย ไมGควรปลGอยให@สับสน เน่ืองจากเร่ืองป&นผาหน@าไม@ นอกจากจะเปaนวัตถุอันตรายท่ีใช@ฆGาคนได@แล@ว ยังเปaนทรัพยQสินของทางราชการด@วย 
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ประเด็นท่ีจำเปaนต@องต้ังข@อสังเกตเพ่ิมเติมก็คือ อาวุธป&นป&นราวๆ 5-9 กระบอกท่ีถูกระบุวGา ติดตามคืนมาได@แล@วน้ัน ตอนท่ีป&นชุดน้ีหาย มันหายไปได@อยGางไร ด@วยวิธีการใด ถูกปล@นชิงไป

จากเหตุการณQซุGมโจมตี หรือปล@นฐาน หรือวGาหายเพราะกำลังพลนำไปขายหรือจำนำ 

 

สาเหตุท่ีป&นหาย ถือวGามีความสำคัญมาก เพราะถ@าป&นหายจากการถูกซุGมโจมตี หรือถูกปล@นฐาน แบบน้ียังพอรับฟTงได@ เพราะเปaนเร่ืองทางยุทธการ แตGถ@าป&นหายเพราะถูกนำไปขายหรือ

นำไปจำนำ แล@วสุดท@ายป&นไปอยูGในมือกลุGมกGอความไมGสงบ อยGางน้ีต@องถือวGา เปaนความซับซ@อนและต@องสอบสวนเชิงลึกวGา เปaนการอำพรางสGงป&นให@ฝcายตรงข@ามโดยบุคคลท่ีแฝงตัวเข@า

มาเปaน อส.หรือไมG 

 

หากเร่ืองน้ีไมGใชGขบวนการ "หนอนบGอนไส@" ก็นGากลัวไมGแพ@กัน เพราะแสดงวGาในตลาดจำนำป&นท่ีฝุcนตลบไปด@วยเงินนอกระบบ การพนัน ยาเสพติด และธุรกิจผิดกฎหมาย ปรากฏวGา มี

ความเช่ือมโยงไปถึงขบวนการกGอความไมGสงบด@วย ทำให@ป&นเล็ดลอดไปอยูGในมือผู@กGอเหตุรุนแรงได@ 

 

เร่ืองแบบน้ีถ@าสอบสวนออกมาไมGชัด และมีคำตอบท่ีคลุมเครือ จะย่ิงบGอนทำลายความนGาเช่ือถือของฝcายความม่ันคงและกองกำลังของรัฐในสายตาชาวบ@าน...ก็ป&นตัวเองยังเอาไปขาย 

ป&นตัวเองยังรักษาไว@ไมGได@ แล@วจะดูแลพ่ีน@องประชาชนและชาวบ@านร@านตลาดได@อยGางไร 

 

ท่ีสำคัญ การปลGอยให@ป&นหายมากมายโดยไมGมึคำตอบท่ีสมเหตุสมผลเพียงพอ อาจทำให@เกิดความสงสัยได@วGา เปaนไปได@หรือไมGท่ีป&นบางกระบอกไมGได@หาย แตGแจ@งวGาเปaน "ป&นหาย" แล@วก็

ใช@ป&นน้ันไปกระทำเร่ืองผิดๆ เร่ืองลับๆ เร่ืองนอกกฎหมาย เพ่ือท่ีวGาเวลาสรุปรายงานสถานการณQ ก็สGงรายงานและแจ@งวGาเปaนการกระทำของคนร@าย เพราะป&นสูญหายไปอยูGในมือโจร 

ซ่ึงแท@ท่ีจริงแล@วเปaนการสวมรอย 

 

งานน้ีถ@าเคลียรQได@ไมGดี ความรุนแรงหลายๆ กรณีอาจเปaนฝmมือ "โจรปลอม" 

 

 

https://www.isranews.org/article/south-news/talk-with-director/99070-naragunak.html 

 

หมายเหตุ: รายงานพิเศษ: เม่ืออาวุธปXนหลวงเปล่ียนไปอยู0ในมือโจร 'ขยะใตRพรม' กองใหญ0ท่ี 'แม0ทัพ' ตRองสะสาง 
อาวุธป&นสงคราม อาก@า 102 ของกองร@อยอาสาสมัครรักษาดินแดน ท่ี 2 อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส หายไปจากคลังแสง 28 กระบอก อาจจะเปaน "ขGาวใหญG" หรือ "ต่ืนตระหนก" 

สำหรับความรู@สึกของคนภูมิภาคอ่ืนในประเทศน้ี แตGสำหรับคนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต@แล@ว ถือเปaนเร่ืองท่ีเฉยๆ ไมGได@สำคัญหรือเปaนส่ิงท่ีนGาต่ืนตระหนก 

แตGกลับเปaนความรู@สึกท่ี ทุเรศ ผิดหวัง และมองไมGเห็นอนาคตของการดับ "ไฟใต@" ท่ีฝากไว@กับหนGวยงานความม่ันคงท้ังหลายแหลGในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา เพราะ

เร่ืองป&นหายไมGได@เพ่ิงเกิดข้ึน แตGเกิด "ซ้ำซาก" ต้ังแตGกGอนปm 2547 ด@วยซ้ำ โดยเปaนขGาวให@รับรู@บ@าง ไมGเปaนขGาวบ@าง แตGท่ีไมGเปaนขGาวเลยคือ จับผู@ร@ายหรือคนทำผิดไมGได@ และท่ีสำคัญ

เจ@าหน@าท่ีรัฐท่ีเก่ียวข@อง และต@องรับผิดชอบตGอการหายไปของอาวุธป&นท่ีเปaนอาวุธสงครามไมGใชG "มีดอีโต@" ไมGเคยได@รับการลงโทษ ก็ไหนบอกวGาของหลวงตกน้ำไมGไหล ตกไฟไมGไหม@ แตGน่ี

ทุกเร่ือง ทุกคดีของป&นหาย ไหลไปตามน้ำหมดส้ิน 

ย่ิงฟTงจากการแถลงขGาวแล@วย่ิง ว@าเหวG โดยเฉพาะท่ีบอกวGาป&นท้ัง 28 กระบอกไมGได@หายไปในวันเดียวกัน แตGคGอยๆ หายไป ถามวGาการท่ีหายไปคร้ังเดียวหมดคลังแสงกับคGอยๆ หายไป

ตGางกันตรงไหน เพราะมันเปaนป&นสงครามเหมือนกัน เปaนป&นราชการเหมือนกัน จะหายไปทีเดียวหรือคGอยๆ หาย มันก็คือ หาย หรือ สูญ ท่ีมีความเสียหายเทGากัน หรือการคGอยๆ หาย

กับการหายไปทีเดียวมันตGางกันอยGางไร 

ถ@าดูตามเอกสารราชการท่ีจังหวัดนราธิวาสสGงถึงกระ ทรวงมหาดไทย จะเห็นวGาป&นสงครามย่ีห@อน้ี จ.นราธิวาสได@รับจากกระทรวงมหาดไทยมาจำนวน 779 กระบอก ในสGวนของ

กองร@อยอาสารักษาดินแดน 2 อ.เมืองนราธิวาส ท่ีหายไป 28 กระบอกน้ัน มีการตรวจพบในวันท่ี 4 ก.ย.55 วGาหายไป 1 กระบอก วันท่ี 3 ก.พ.57 ตรวจพบวGาหายไปอีก 3 กระบอก 13 

ธ.ค.56 หายไป 1 กระบอก และเจ@าหน@าท่ี สภ.สะบ@าย@อยยึดคืนมาได@เม่ือวันท่ี 16 ม.ค.57 ซ่ึงตรวจสอบแล@วเปaนป&นสงครามของกองร@อย อส.เมืองนราธิวาส ตGอมาเม่ือวันท่ี 31 ม.ค.57 

เจ@าหน@าท่ี สภ.สิงหนคร จ.สงขลา ตรวจยึดได@ป&นอาก@า 1 กระบอก ตรวจสอบแล@วเปaนอาวุธป&นของกองร@อย อส.เมืองนราธิวาส ตGอมาเม่ือวันท่ี 23 ก.พ.64 สภ.ระแงะ จ.นราธิวาส ตรวจ

ยึดได@จากประชาชนในพ้ืนท่ี 1 กระบอก พิสูจนQแล@วเปaนอาวุธป&นของกองร@อย อส.เมืองนราธิวาส ตGอมาวันท่ี 11 เม.ย.64 สภ.เมืองนราธิวาสตรวจยึดป&นอาก@าได@อีก 1 กระบอก และ

พิสูจนQแล@วเปaนของกองร@อย อส.เมืองนราธิวาสอีกแล@ว และสุดท@ายเม่ือวันท่ี 11 พ.ค.64 ทหาร ฉก.นาวิกโยธิน คGายจุฬาภรณQ ยึดได@ป&นอาก@าของ กองร@อย อส.เมืองนราธิวาส จาก แนว

รGวม ขบวนการแบGงแยกดินแดนในปฏิบัติการปrดล@อมจับกุม พิสูจนQแล@วเปaนป&นของกองร@อย อส.เมืองนราธิวาสอีกเชGนกัน ดังน้ัน ในการตรวจสอบอาวุธป&นของกองร@อยอาสาสมัครรักษา

ดินแดน อ.เมืองนราธิวาส จึงพบวGาป&นหายไป 19 กระบอก สGวนท่ีเหลือคือการคGอยๆ หาย และได@กลับมาจากการท่ีเจ@าหน@าท่ีตำรวจและทหารยึดคืนมาได@ 

น่ีแสดงให@เห็นถึงความ หละหลวม ความไมGเอาใจใสGในหน@าท่ีของเจ@าพนักงาน ท่ีมีหน@าท่ีกำกับดูแล ควบคุมการใช@อาวุธป&น ซ่ึงสำหรับฝcายปกครองจะมีกองร@อย อส.จ.ท่ีเปaนระ ดับ

จังหวัด และกองร@อย อส.อ.ท่ีเปaนระดับอำเภอ ท่ีมีปลัดปtองกัน ปลัดฝcายความม่ันคง ทำการควบคุมกำลังของ อส. และตรวจสอบอาวุธตามวงรอบ เพ่ือท่ีจะได@รู@วGาอาวุธยุทโธปกรณQยัง

อยูGครบถ@วนหรือไมG เชGนเดียวกับตำรวจและ ทหาร ท่ีต@องมีการตรวจสอบอาวุธของราชการตามวงรอบของระเบียบปฏิบัติ 

ซ่ึงแสดงวGา กองร@อยอาสาสมัครรักษาดินแดน อำเภอเมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส ท่ีมีนายอำเภอเปaนผู@รับผิดชอบต้ังแตGปm 2556 เปaนต@นมา ไมGได@ใสGใจ กับการควบคุมอาวุธสงคราม เพราะ

ปลGอยให@มีการ ลGองหน ไปเปaนระยะๆ และคร้ังหลังสุดท่ี ลGองหน ไป 19 กระบอก ก็ตอบไมGได@วGามันหายไปเม่ือไหรG 

ท่ีสำคัญเม่ือฟTงจาก พล.ต.ต.นรินทรQ บูสะมัญ ผบก.ภ.จว.นราธิวาส ยังทราบวGานอกจากป&นของกองร@อย อส.เมือง นราธิวาสท่ีหายไปแล@ว ยังมีของกองร@อย อส.อ.รือเสาะ, ศรีสาคร, สุ

ไหงปาดี ฯลฯ รวมแล@ว 5 อำเภอ จำนวน 37 กระบอก ซ่ึงย่ิงเปaนการ ตอกย้ำ ให@เห็นอยGางชัดเจนวGา ป&นสงครามท่ีกรมการปกครองได@มอบให@หนGวยงานฝcายปกครอง เพ่ือใช@รักษาความ

สงบในการคุ@มครองความปลอดภัยชีวิตและทรัพยQสินของประชาชนน้ัน ไมGมีความปลอดภัย ไมGมีการรับผิดชอบ โดยมีการปลGอยให@สูญหาย และไมGมีการแก@ไข 

จากการตรวจสอบเส@นทางของป&นสงครามฝcายปกครองท่ีหายไป จะพบวGานอกจากตกอยูGในมือของ แนวรGวม ขบวนการแบGงแยกดินแดนแล@ว ยังมีการนำไปขายให@บุคคลท่ัวไป สังเกต
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จากท่ีเจ@าหน@าท่ีตำรวจยึดได@จากสถานท่ีตGางๆ เชGน อ.สิงหนคร, อ.สะบ@าย@อย จ.สงขลา เปaนการขายให@ผู@ต@องการอาวุธสงครามเพ่ือนำไปใช@งาน 

น่ีคือ ขยะใต@พรม กองใหญGอีก 1 กองของจังหวัดชายแดนภาคใต@ ท่ีหนGวยงานรับผิดชอบจะต@องเรGงดำเนินการตรวจสอบวGายังมี ขยะใต@พรม ท่ีถูก ซุกซGอน ไว@อีกเทGาไหรG เพราะเช่ือวGาป&น

ท่ีหายไป ท่ีอยูGในความครอบครองของฝcายปกครองและอยูGในมือของเจ@าหน@าท่ี อส.หรือ อาสาสมัครรักษาดินแดน ท่ีหายไป ไมGได@มีเฉพาะท่ี จ.นราธิวาส แตGในจังหวัดอ่ืนๆ ก็มีเหตุการณQ

แบบน้ีเกิดข้ึน และถูก ปกปrด เอาไว@ เหมือนกับการ ซุกขยะไว@ใต@พรม เพ่ือรอให@มีการเปrดโปงข้ึนมาและพบเห็นความ เหม็นห่ึง ให@สังคมได@ รับรู@ 

เอาเถอะ...ถ@าป&นสงครามเหลGาน้ีถูกขายให@แกGบุคคลท่ัวไป หรือผู@มีอิทธิพลท่ีต@องการใช@อาวุธ นับวGายังไมGอันตรายมากและยังสามารถยึดคืนมาได@ แตGโชคร@ายวันน้ีอาวุธสงครามท่ี แนวรGวม 

ขบวนการแบGงแยกดินแดนถืออยูGในมือ และใช@ซุGมโจมตีเจ@าหน@าท่ี ยิงประชาชน และตGอสู@กับเจ@าหน@าท่ี ต้ังแตGกGอนปm 2547 และหลังปm 2547 ท่ีเจ@าหน@าท่ียึดได@จากการ วิสามัญ ก็ดี จาก

การ จับเปaน แนวรGวม และจากการตรวจค@นในพ้ืนท่ีตGางๆ ก็ดี พบวGาล@วนแตGเปaนป&นของทางราชการท้ังส้ิน 

ยังไมGเคยยึดได@ป&นท่ีซ้ือมาจากกัมพูชา หรือป&นจากขบวนการแบGงแยกดินแดนในจังหวัดอาเจะหQ ประเทศอินโดนีเซีย หรือจากเกาะมินดาเนา ประเทศฟrลิปปrนสQ ซ่ึงมีแตGขGาววGา "บีอารQ

เอ็น" ได@รับการสนับสนุนอาวุธจากกลุGมขบวนการแบGงแยกดินแดนใน 2 ประเทศน้ี เพราะโดยข@อเท็จจริงป&นส้ันป&นยาวท่ี แนวรGวม หรือกองกำลังติดอาวุธ อารQเคเค ใช@ในการ โรมรัน กับ

ทหาร ตำรวจ และกองกำลังท@องถ่ิน ล@วนเปaนของทางราชการท่ีถูก แนวรGวม ปล@นไป ชGวงการปล@นคGายปrเหล็งเม่ือปm 2547 การปล@นไปจากคGายพระองคQดำ และจากฐานปฏิบัติการของ

ทหาร ตำรวจในหลายพ้ืนท่ี รวมท้ังการยึดไปจากการซุGมโจมตีเจ@าหน@าท่ี และการลอบยิง ประกบยิงเจ@าหน@าท่ีเพ่ือแยGงชิงอาวุธป&น 

และในอนาคต หากบีอารQเอ็นต@องการอาวุธป&นเพ่ือใช@ในการกGอการร@ายคร้ังใหญGเหมือนเม่ือปm 2547 ถ@าฝcายปกครองท่ีดูแลกองกำลังท@องถ่ินอยGางกำลังของ อส.และ ชรบ.ยังเปaนไปด@วย

ความ หละหลวม เปaนไปแบบ ไมGใสGใจ อาวุธของฝcายปกครองจะเปaนหนGวยงานแรกๆ ท่ีถูก เปล่ียนมือ ไปอยูGในมือของขบวนการแบGงแยกดินแดน เพ่ือใช@ในการเขGนฆGา เจ@าหน@าท่ีรัฐและ

คนในพ้ืนท่ี 

ท้ังหมดเกิดจากความ หละหลวม และท่ีสำคัญคือ เกลือเปaนหนอน เพราะคนท่ีเอาอาวุธป&นไปขายเปaน คนใน เปaนคนในเคร่ืองแบบ สGวนหน่ึงต@องการเงิน สGวนหน่ึงเปaนคนท่ีบีอารQเอ็นสGง

มา แทรกซึม เพ่ือดำเนินการกับอาวุธท่ีต@องการ ซ่ึงถือเปaนความ เจ็บปวด และ อัปยศ ท่ีสุด กับการท่ี คนไทย ท่ีเปaนเจ@าหน@าท่ีรัฐสGงป&นให@ แนวรGวม ใช@ฆGาคนไทยท่ีเปaนเจ@าหน@าท่ีรัฐ

ด@วยกัน 

และนอกจาก ป&นหลวง ในมือโจรแล@ว อีกเร่ืองคือ เคร่ืองกระสุนท่ี โจรใต@ หรือ แนวรGวม ใช@อยูGในขณะน้ีมาจากไหน เม่ือไมGได@มาจาก มาเลเซีย ก็มีทางเดียวคือมาจากประเทศไทย และ

หวังวGาวันหน่ึงวันใดคงจะไมGปรากฏหลักฐานอีกวGา เปaนของหนGวยงานรัฐท่ีขายให@ขบวนการบีอารQเอ็น อยGางไรก็ตามหลังเปaนขGาว พาดหัวส่ือ เพียง 2 วันเทGาน้ัน พล.ต.ต.นรินทรQ บูสะมัญ 

ผบก.ภ.จว.นราธิวาส ก็ได@ทำการสืบสวนจนสามารถจับกุมนายฮาซัน สาแม อส. กองร@อย 2 ซ่ึงเปaนผู@ต@องสงสัยมาสอบสวน จนเจ@าตัวยอมรับวGาเปaนหน่ึงในหลายคนของ อส.ท่ีเก่ียวข@อง

กับการนำป&นสงครามไปขายให@บุคคลภายนอก และขณะน้ีเจ@าหน@าท่ีอยูGระหวGางการขยายผล รวบรวมพยานหลักฐาน เพ่ือออก หมายจับผู@ท่ีรGวมขบวนการขโมยอาวุธป&นของกองร@อย

อาสารักษาดินแดน อ.เมืองนราธิวาสในคร้ังน้ี ซ่ึงเช่ือวGานอกจาก อส.แล@ว ยังมีข@าราชการฝcายปกครองรู@เห็นเปaนใจและรับผลประโยชนQ ด@วย 

แหลGงขGาวท่ีติดตามสืบสวนในคดีน้ีเปrดเผยวGา ป&นท่ีหายไปสGวนหน่ึงมีการเอาไป จำนำ และสGวนหน่ึงนำไปขาย โดยป&นท้ังหมดอยูGในมือของคน 2 ประเภท คือเปaนขบวนการแบGงแยก

ดินแดนบีอารQเอ็น และสGวนหน่ึงอยูGในมือของขบวนการค@ายาเสพติด 

ก็ฝากความหวังของการแก@ปTญหาไว@กับ พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษQ แมGทัพภาคท่ี 4 และในฐานะ ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ให@ จับจริง คนท่ีเอาป&นไปขาย เอาจริง กับเจ@าหน@าท่ีรัฐท่ี 

หละหลวม บกพรGอง ผิดพลาดแบบไมGควรอภัย กGอนท่ีทGานจะเปaน พลเอก ในเดือนตุลาคมน้ี ชGวยบ@านเมืองอีกคร้ัง กวาด ขยะใต@พรม ออกมาให@หมด แม@จะไมGทำให@ ไฟใต@ หมดไป แตGก็

ทำให@เห็นวGาบ@านเมืองน้ีมีกฎหมาย คนทำผิดต@องได@รับโทษ ไมGใชGอยูGอยGาง ลอยนวล อยGางท่ีเกิดข้ึนในวันน้ีท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต@. 

 

ท่ีมา: นสพ.ไทยโพสตQ ฉบับวันท่ี 29 พ.ค. 2564 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๙ พ.ค. ๖๔ - ๔ มิ.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๖ ข0าว จากท่ีมี ๑๐ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๒ - ๒๘ พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ เพ่ิมข้ึน 

ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม0มีข0าวเชิงลบ จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๒ - ๒๘ พ.ค. ๖๔) 

ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ต่ำค0อนขRางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดRแก0 ๑) 

หนุนเกษตรกรชายแดนใตRปลูกถ่ัวลิสง, ๒) ดัน'กระท0อม'เขRาครม. ปลดล็อกเชิงพาณิชย. ม.อ.วิจัยประโยชน.อ้ือ, ๓) 

แปลงใหญ0ขRาว จ.ปgตตานี ชูตลาดนำการผลิตทำสัญญาซ้ือขายล0วงหนRา, ๔) 'นายกการุณ' พรRอมผลักดัน 

อุทยานแห0งชาติอ0าวมะนาว นราธิวาส สู0ประตูอาเซียน, ๕) นราธิวาส ลงนามกับเกษตรกลุ0มแปลงใหญ0 

รับเงินอุดหนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ0ดRวยเกษตรสมัยใหม0และเช่ือมโยงตลาด และ ๖) มทร.ศรีวิชัย เปiดตัว 

'JUNGHUU.COM' แพลตฟอร.มออนไลน.เพ่ือขายสินคRาชุมชนภาคใตR เนRนสรRางเศรษฐกิจฐานราก 

สรRางโอกาสใหRชุมชน และ ผูRประกอบการสินคRาชุมชน ไม0มีข0าวเชิงลบ ในสัปดาห.น้ี 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๙ พ.ค. ๖๔ - ๔ มิ.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด จากท่ีมี ๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว 

(๒๒ - ๒๘ พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ลดลง ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด 

ไม0มีข0าวเชิงลบ ในช0วง ๒๒ พ.ค.-๔ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ต่ำค0อนขRางคงท่ี 

ไม0มีท้ังข0าวเชิงบวก และข0าวเชิงลบ ในสัปดาห.น้ี 

 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช0วงวันท่ี ๒๙ พ.ค. ๖๔ – ๔ มิ.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช0วงวันท่ี ๒๙ พ.ค. ๖๔ – ๔ มิ.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

             ในช0วงวันท่ี ๒๙ พ.ค. ๖๔ – ๔ มิ.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกRไขปgญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช0วงวันท่ี ๒๙ พ.ค. ๖๔ – ๔ มิ.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชRกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีสFงผลกระทบตFอการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบตFอการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีสFงผลกระทบตFอการรับรู* 
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ประเด็นขFาวเชิงลบ 

๑. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยOสิน ๑) รอบร้ัวเมืองใตR : 3 มิถุนายน 2564, ๒) 

ส่ังสอบ'ตร.'แฟนเจนน่ี-เล0นโซเช่ียล, ๓) "ปXนหาย" กับความอ0อนไหว และขRอควรระวังเร่ือง "โจรปลอม", ๔) 

รายงานพิเศษ: เม่ืออาวุธปXนหลวงเปล่ียนไปอยู0ในมือโจร 'ขยะใตRพรม'กองใหญ0ท่ี'แม0ทัพ'ตRองสะสาง, ๕) คอลัมน. 

ทุบประเด็นโดยบานเย็น8, ๖) คอลัมน. เบญจมาศ, ๗) คอลัมน. สำมะโนครัวลูกทุ0ง  และ  ๘) คอลัมน. 

ทุบประเด็นโดยบานเย็น8  

๒. การเมือง ๑) จับตาชำแหละงบ กอ.รมน. 7.8 พันลRาน แผนบูรณาการดับไฟใตR 7.1 พันลRาน, ๒) ฝfายคRานปูดซุก 

2.4 หม่ืนลRาน”งบดับไฟใตR” แต0ร้ังทRายพัฒนา แถมมีซ0อนซ้ืออาวุธ, ๓) ส.ส.กRาวไกล เสนอ recovery ชายแดนใตR, 

๔) งบ 2565 : ส.ส. ประชาชาติแฉ กอ.รมน. ขอต้ังงบ 600 ลRาน สรRางกำแแพงชายแดนไทย-มาเลเซีย 

“ปiดก้ันพ่ีนRองชาติพันธุ.มลายู”  และ  ๕) งบ 2565 : กลาโหมแจงตRอง “จัดระเบียบชายแดน” หลัง ส.ส. 

ประชาชาติแฉ กอ.รมน. ของบ 600 ล. สรRางกำแพง “ปiดก้ันพ่ีนRองชาติพันธุ.มลายู”  

๓. เหตุร*ายรายวัน ๑) คนรRายทำลายกลRองวงจรปiดขู0ชาวบRานไม0รับรองความปลอดภัย, ๒) คนรRายปfวนปgตตานี! 

ทำลายกลRองวงจรปiด6จุด พรRอมท้ิงจดหมายขู0, ๓) โจรใตRโหด!ลูกซองซุ0มยิง หนุ0มใหญ0หัวกระจุยดับคาท่ี, ๔) เศรRา.. 

อส.ทพ.กัณมิตร สละชีพขณะต้ังจุดตรวจหนRาโรงเรียน จ.นราธิวาส, ๕) ปgตตานี วุ0น.. คนรRายเผากลRองวงจรปiด กว0า 

6 จุด คาดเตรียมก0อเหตุ, ๖) เผาวงจรปiด 12จุด-ปgตตานี, ๗) ปfวนปgตตานี-เผาทำลายกลRองวงจรปiด6จุด  และ  ๘) 

ดักซุ0มยิงถล0มหนุ0มใหญ0หัวกระจุย  

๔. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) สงขลาวุ0น ! สาวฉีด 'ซิโนแวค' ดับ สธ.จังหวัดเร0งหาสาเหตุท่ีแน0ชัด, ๒) 

กทม.พบคลัสเตอร.ใหม0 หRางย0านลาดพรRาว ขู0ฟgนโรงงานไม0ปฏิบัติตามกฎทำโควิดระบาด, ๓) ส่ังปiดสำนักงาน 

กกต.ปgตตานี หลังพบ จนท.ติดโควิด หว่ันเปsนคลัสเตอร.  และ  ๔) เช็กเลย 10 จว. พบผูRติดเช้ือสูงสุด  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) คอลัมน. เปiดตะกรRาข0าว: ทำคลิปส้ัน, ๒) เดRงรับผลิตสินคRา'กระท0อม', ๓) 

หนุนเกษตรกรชายแดนใตRปลูกถ่ัวลิสง, ๔) หนุนเกษตรกรชายแดนใตRปลูกถ่ัวลิสง, ๕) ดัน'กระท0อม'เขRาครม. 

ปลดล็อกเชิงพาณิชย. ม.อ.วิจัยประโยชน.อ้ือ, ๖) ดันพรบ.กระท0อมเขRาครม. ชงปลดล็อก'ปลูก-นำเขRา', ๗) 

ถ่ัวลิสงราคาดีก.เกษตรหนุนจว.ชายแดนใตR, ๘) แปลงใหญ0ขRาว จ.ปgตตานี 

ชูตลาดนำการผลิตทำสัญญาซ้ือขายล0วงหนRา, ๙) สรRางปcน้ีถนนหนุนเศรษฐกิจชายแดนกว0า 57 กม., ๑๐) 

ปปง.ขายทอดตลาดทรัพย.สิน ท่ีดินพรRอมส่ิงปลูกสรRาง หRองชุดหรู เรือเหล็ก 8 มิ.ย.น้ี, ๑๑) 

'ไทยสมายล.'คัมแบ�กเปiดบิน'ภูเก็ต-ฮ0องกง'2 ก.ค.น้ี, ๑๒) 'นายกการุณ' พรRอมผลักดัน อุทยานแห0งชาติอ0าวมะนาว 

นราธิวาส สู0ประตูอาเซียน, ๑๓) นราธิวาส ลงนามกับเกษตรกลุ0มแปลงใหญ0 

รับเงินอุดหนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ0ดRวยเกษตรสมัยใหม0และเช่ือมโยงตลาด, ๑๔) 

หนุนเกษตรกรชายแดนใตRปลูกถ่ัวลิสงพันธุ.ยอดนิยมขอนแก0น 6 เสริมรายไดRปgงก0อนกรีดยาง, ๑๕) 

'พืชกระท0อม'สรRางรายไดRตRนละ7พันบาทต0อเดือน! ยกเครดิตรัฐบาลบ๊ิกตู0  และ  ๑๖) มทร.ศรีวิชัย เปiดตัว 
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'JUNGHUU.COM' แพลตฟอร.มออนไลน.เพ่ือขายสินคRาชุมชนภาคใตR เนRนสรRางเศรษฐกิจฐานราก 

สรRางโอกาสใหRชุมชนและผูRประกอบการสินคRาชุมชน,  

๒. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทO ๑) เรียงคนมาเปsนข0าว: ยินดี  และ  ๒) ทหารพราน 48 ร0วม 

ร.151พัน 3 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความดี ดRวยหัวใจ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา,  

๓. การศึกษา ๑) ศธ.ส่ังทุกโรงเรียนคืนค0าเทอมลดภาระผูRปกครอง๒) คอลัมน. แวดวงการศึกษา: 

ม.อ.ใหRน.ศ.แต0งกายตามเพศสภาพ, ๓) กศน.บรรจุ1.3พันอัตราผูRสอนเพ่ิมความม่ันคงอาชีพ, ๔) 

ม.อ.ออกประกาศใหRนักศึกษาแต0งกายตามเพศสภาพ มุ0งส0งเสริมความเท0าเทียมมนุษย. เร่ิมมีผลบังคับใชR 29 

พ.ค.2564, ๕) 'เสมา3'ปล้ืมบรรจุครูสอนคนพิการ-เร0ร0อน 60 อัตรา, ๖) กศน. จัดสรรอัตราบรรจุ ครูผูRช0วยแลRว 

กว0า 1.3 พันอัตรา  และ  ๗) ปล้ืมหา 60 อัตราบรรจุครูคนพิการและผูRเร0ร0อน,  

๔. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) คอลัมน. เลียบค0ายกองทัพ, ๒) คอลัมน. แวดวงอุดมศึกษา: ม.อ. 5 

วิทยาเขตภาคใตRเปiดรพ.สนาม, ๓) คอลัมน. แวดวงอุดมศึกษา: ม.อ. 5 วิทยาเขตภาคใตRเปiดรพ.สนาม, ๔) ส0งต0อ, 

๕) เปiดจุดฉีดวัคซีนปqองกันโควิด-19ท่ัวประเทศ, ๖) ขยายเวลาจองคอนโดฯ ธนารักษ.แจงเจอโควิด, ๗) 

ขยายเวลาจองคอนโดฯ ธนารักษ.แจงเจอโควิด, ๘) คอลัมน. ส0องโรคไขสุขภาพ: โรคไขRฉ่ีหนู, ๙) กรมสตรี 

เปiดหลักสูตรบัตเลอร.สรRางอาชีพคนเปราะบาง 5 จว.ใตR, ๑๐) สมเด็จพระราชินี คู0พระบารมี รัชกาลท่ี 10, ๑๑) 

คอลัมน. แวดวงทูเดย.: ไอ.ซี.ซี.ฯ ลุยโครงการช0วยสังคม 'คนดี เพ่ือนRองคนดี', ๑๒) สมเด็จพระราชินี คู0พระบารมี 

รัชกาลท่ี 10, ๑๓) คอลัมน. แวดวงทูเดย.: ไอ.ซี.ซี.ฯ ลุยโครงการช0วยสังคม 'คนดี เพ่ือนRองคนดี', ๑๔) 

สสส.หนุนสภาเด็กและเยาวชนสรRางนวัตกรรมสรRางสรรค.Go to the Moon with SIY, ๑๕) คอลัมน. เสียบซ่ึงหนRา: 

ผูRพิทักษ.สันติราษฎร., ๑๖) รถทันตกรรมเพ่ือเด็กยากไรRถ่ินทุรกันดาร, ๑๗) 

รRานสRมตำแห0งความหวัง...ปะชุนชีวิตพังเพราะโควิดของแม0เล้ียงเด่ียวกับลุงตาบอด๑๘) 'นิพนธ.' แจง โควิด-

งบฯกรมท่ีดินลดลงกระทบแผนงานเดินสำรวจรังวัด-ออกโฉนดท่ีดิน, ๑๙) เช็กขRอมูลด0วน เครือข0าย รพ.ธนบุรี 

เปiดลงทะเบียน 'โมเดอร.นา' มีท่ีไหนบRาง, ๒๐) รถทันตกรรมเพ่ือเด็กยากไรRถ่ินทุรกันดาร, ๒๑) 

สธ.เร0งสอบขRอเท็จจริงกรณีหญิงหาดใหญ0เสียชีวิต หลังฉีดวัคซีนโควิด 2 สัปดาห., ๒๒) 

ญาติไม0ติดใจปมกินยาคุมแลRวฉีดวัคซีน หมอช้ีรอผลทางการ, ๒๓) สุดฮา!ชาวเน็ตแห0แชร.เหตุผล 

ส.ต.อ.ไม0ขอรับวัคซีนโควิด, ๒๔) 'สมศักด์ิ'ยันขอรอวัคซีน คำตอบสุดทRายทางออกสกัดโควิด'คลัสเตอร.คุก', ๒๕) 

สยบลือ'เปiดหมู0บRาน'ตำบลเกาะสะทRอน เล็งถก 9 มิ.ย.ปลดล็อกบางจุด, ๒๖) ข0าวภูมิภาค : 2 มิถุนายน 2564, 

๒๗) หล0อใจบุญ'กRอง-สหรัถ' จัดส0งอุปกรณ.ทางการแพทย.ช0วยสูRโควิด, ๒๘) ธนารักษ.ขยายเวลา 

จองคอนโดฯขRาราชการถึง 15 มิ.ย., ๒๙) ทน.ยะลา เตรียมส่ังวัคซีนชิโนฟาร.ม จำนวน 25,000 โดส ฉีดใหR 

ปชช.ในเขตเทศบาลนครยะลา, ๓๐) 'สจล.' โชว.ผลสำเร็จงานวิจัย 'เอไอตรวจโควิดกลายพันธุ.' ไดRถึง 8 สายพันธุ., 

๓๑) พรRอมสูRโควิดกลายพันธุ.!! สจล. ผนึกแพทย.รามาฯ ผุด 'เอไอตรวจโควิดกลายพันธุ.' พบความถูกตRอง 99% 

พรRอมแสดงผลใน 30 วินาที ใน 3 ข้ันตอน !, ๓๒) 'สมศักด์ิ' ช้ี ทางออกติดเช้ือเรือนจำ ตRองรอวัคซีน 

ขออย0าตกใจตัวเลข เพราะเปsนพ้ืนท่ีปiด ช้ีใหRสรRางคุกเพ่ิมเปsนไปไม0ไดR, ๓๓) พรRอมสูRโควิดกลายพันธุ.!! สจล. 

ผนึกแพทย.รามาฯ ผุด 'เอไอตรวจโควิดกลายพันธุ.' พบความถูกตRอง 99% พรRอมแสดงผลใน 30 วินาที ใน 3 
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ข้ันตอน !, ๓๔) นายอำเภอเบตงมอบหRองน้ำใหRแก0ผูRสูงอายุ และผูRยากไรR, ๓๕) นายอำเภอตากใบ 

ยันยังไม0เปiดหมู0บRานในพ้ืนท่ีตำบลเกาะสะทRอน, ๓๖) หาดทิพย. ส0งขRอความแห0งกำลังใจ และความห0วงใย 

ผ0านโครงการ Super Hero Covid-19 แก0บุคลากรทางการแพทย.ในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนามภาคใตR, 

๓๗) 'กRอง สหรัถ'จัดส0งอุปกรณ.ทางการแพทย.ช0วยสูRโควิด-19, ๓๘) เหล0ากาชาดยะลา 

เปiดรับบริจาคโลหิตถวายเปsนพระราชกุศล สมเด็จพระบรมราชินี เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิย., 

๓๙) สส.นราและเพ่ือนลงขันร0วมทำประกันโควิดใหRนักรบอาสา2,434คน, ๔๐) นายอำเภอเมืองยะลา ร0วมจับกุม 

รRานอาหาร-น้ำชา ฝfาฝXนคำส่ัง ศบค.ยะลา เปiดเกินเวลาส่ีทุ0ม, ๔๑) รพ.ธนบุรี เปiดลงทะเบียน 'โมเดอร.นา' ดีเดย.ฉีด 

ต.ค.น้ี คลุมทุกภาคท่ัวไทย  และ  ๔๒) ปลดล็อกวัคซีนรพ.รัฐ-รพ.มหาลัยเจรจานำเขRาไดRหมด,  

๕. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยOสิน ๑) เตือนตร.เล0นโซเชียลเส่ียงเสียหาย, ๒) 

จับตา4จว.ชายแดนใตR ศบค.ส่ังบล็อก 'ลอบเขRาเมือง'แพร0เช้ือ, ๓) เลียบค0ายกองทัพ, ๔) 

จเรตร.ส่ังสอบแฟนหนุ0ม'เจนน่ี', ๕) ลาดตระเวน, ๖) สกัดก้ันคนต0างดRาวตรวจเขRมรถสินคRา๗) กองกำลังเทพสตรี 

คุมเขRมชายแดน รับวิกฤติ มาเลย. ล็อกดาวน., ๘) สกัดลอบขRามชายแดนสงขลา, ๙) ภาพข0าว: มุดชายแดน, ๑๐) 

ปqองกันชายแดนไทย - มาเลฯ หลังจ0อล็อกดาวน. หว่ันสายพันธุ.แอฟริกาใตRทะลัก, ๑๑) เย่ียมคลัสเตอร.สะบRายRอย 

ติดเช้ือเครือญาติลามชุมชน เทศบาลยะลาจ0อส่ัง “ซิโนฟาร.ม”, ๑๒) ภาพข0าว: เขRมชายแดน, ๑๓) ระดมกำลัง-

ยุทโธปกรณ. "บก-เรือ-อากาศ" สกัดขRามแดนไทย-มาเลย., ๑๔) มาเลเซีย ล็อกดาวน. วันแรก ทัพภาค4 ส0งทหาร 60 

ชุด คุมเขRมชายแดน, ๑๕) แม0ทัพนำแถลงเอง ปXน อส.หายจริง 26 กระบอก ไดRคืน 6 นับผิด 2 ตRองตามหาอีก 20, 

๑๖) ตม.ล็อก4พ้ืนท่ีเส่ียง อุดช0องทางธรรมชาติ ตามล0าเครือข0ายใหญ0, ๑๗) กองกำลังเทพสตรีเขRมชายแดน! 

เตรียมรับมาเลเซียล็อกดาวน.ท่ัวประเทศ 14 วัน เร่ิม 1 มิ.ย.น้ี, ๑๘) สกัดโควิดชายแดนไทย-

มาเลย.หว่ันแรงงานลอบเขRาเมืองทะลักหลังมาเลเซียปiดประเทศ, ๑๙) ข0าวภูมิภาค : 31 พฤษภาคม 2564, ๒๐) 

ทหาร-ตร.ตามจับ 10กัมพูชาหนีโควิด มุดร้ัวกลับประเทศ, ๒๑) ผบ.ฉก.นราธิวาส กำชับทหารคุมเขRม 

ปqองกันลักลอบขRามแดนผิดกฎหมาย หว่ันโควิด, ๒๒) แม0ทัพภาค 4พรRอมแม0บRานใหRกำลังใจทหารท่ีไดRรับบาดเจ็บ 

จากปฏิบัติภารกิจและหน0วยชายแดนเฝqาระวังโควิด, ๒๓) ตรวจชายแดน เตรียมรับมาเลเซียล็อกดาวน.ท่ัวประเทศ 

14 วัน เร่ิม 1 มิ.ย.น้ี, ๒๔) ผูRว0าฯสงขลาคุมเขRมชายแดนด0านอ.สะเดาพบคลัสเตอร.โควิดติดเช้ือ30คน, ๒๕) 

ผบ.ฉก.นราธิวาส ส่ังคุมเขRมชายแดนปiดตายช0องทางธรรมชาติ ปqองกันผูRหลบหนีเขRาเมือง 

เตรียมรับมือหลังมาเลย.ส่ังล็อกดาวน.ประเทศ, ๒๖) คุมเขRมสกัด โควิด ชายแดนไทย มาเลเซีย หว่ันแรงงาน 

ลอบเขRาเมืองทะลักหลังมาเลเซียปiดประเทศ, ๒๗) แม0ทัพภาคท่ี 4 

ตรวจเย่ียมกำลังพลตามแนวชายแดนจังหวัดนราธิวาส, ๒๘) 

ร.10พระราชทานพวงมาลาหลวงหนRาหีบศพทหารพราน, ๒๙) มทภ.4 

ลงพ้ืนท่ีติดตามความคืบหนRาคดีสำคัญในพ้ืนท่ีจ.นราธิวาส, ๓๐) 

แม0ทัพภาค4แถลงตาม20ปXนอส.นราฯหายไดRคืน8กระบอก  และ  ๓๑) กอ.รมน.ภาค 4 สน. 

แถลงข0าวช้ีแจงการปฏิบัติงานในหRวงเดือนท่ีผ0านมา,  

๖. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) พระขุนแผนพรายกุมารหลวงพ0อแสง วัดควนวิเศษ, ๒) คอลัมน. สดจากเยาวชน: 
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ตูป¥ะกับตาแปขนมแห0งเทศกาล, ๓) ร.10โปรดเกลRาทำบุญวันเฉลิมฯราชินี, ๔) คอลัมน. สดจากเยาวชน: 

ตูป¥ะกับตาแปขนมแห0งเทศกาล  และ  ๕) นราธิวาส จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจRาฯ 

พระบรมราชินี เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา,  

๗. กีฬา ๑) น้ำใจวงการบอลช0วยตร.นักเตะไทยลีก3 ไฟไหมRแทบหมดตัว  และ  ๒) 'บีซ' 

ลุยซRอมหนักเตรียมลุยโอลิมปiก 'เสธ.หมึก' ยึดเขRมปqองกันโควิด 'ศึกสองลRอฯทุกสนาม',  

๘. การบังคับใช*กฏหมาย ๑) 'บ๊ิกปqอม'ประชุม กบฉ. มีมติปรับลดพ้ืนท่ี-ขยายเวลาพรก.ฉุกเฉิน'จชต.'อีก3 เดือน  

และ  ๒) 'กาบัง'เฮไม0ตRองใชRพ.ร.ก.ฉุกเฉิน,  

๙. การเยียวยา ๑) 'ร.10'พระราชทานตะกรRาส่ิงของแก0ญาติ อส.ทพ.เหย่ือโจรใตRซุ0มยิง, ๒) ผูRว0าฯนราธิวาส 

เชิญตะกรRาส่ิงของพระราชทานแก0ญาติอาสาสมัครทหารพราน ถูกคนรRายยิงเสียชีวิต  และ  ๓) ในหลวง พระราชินี 

พระราชทานตะกรRาส่ิงของแก0ญาติอส.ทพ.ถูกซุ0มยิงเสียชีวิต,  

๑๐. การชFวยเหลือประชาชน ชาวบRานร0วมใจช0วยกันระดมคRนหาร0างคุณยายพายเรือล0มกลางแม0น้ำปgตตานี  

๑๑. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ตำรวจบันนังสตาห้ิวตัวทำแผน ใชRอาวุธปXนยิงพ่ีนRองต0างบิดาดับ 

เผยสุดทนติดยาคลุRมคล่ังชอบทำรRายฆ0าฟgนคนในครอบครัว  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบตFอการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ตFอสถานการณO จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหRระดับการรับรูRเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. 

จชต. ในสัปดาห.น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๑.๓๙ ในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๒ - ๒๘ พ.ค. ๖๔) เปsน ๒.๑๙ ในสัปดาห.น้ี ) 

ในมิติของแนวโนRม การรับรูRเชิงบวก มีแนวโนRมฯ เพ่ิมข้ึน 
 
๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนตFางประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในชFวงวันท่ี ๒๙ พ.ค. ๖๔ – 

๔ มิ.ย. ๖๔ 

    ประเด็นข0าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตRท่ีรายงานโดยส่ือมวลชนต0างประเทศในรอบสัปดาห.น้ีทุกช้ินเปsน

รายงานเก่ียวกับการเพ่ิมมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวพรมแดนไทย-มาเลเซีย และผลกระทบทาง

เศรษฐกิจจากมาตรการหRามประชาชนชาวมาเลเซียเดินทางออกนอกเคหะสถานโดยไม0จำเปsนในช0วงระหว0างวันท่ี 

๑-๑๔ มิถุนายน ส0งผลใหRรันเตาปgนยัง เมืองชายแดนปลอดภาษีของมาเลเซียติด อ.สุไหงโกลก เงียบเหงารRานคRา

ส0วนใหญ0หยุดประกอบการ 

 

๕.๑ The Star ส่ือมาเลเซียรายงานเม่ือวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม อ*างคำให*สัมภาษณOพลตรีศานติ ศกุนตนาค ผู*

บัญชาการกองพลทหารราบท่ี ๕ เป�ดเผยวFา มีการเพ่ิมกำลังเจ*าหน*าท่ีความม่ันคงท้ังทหาร ตำรวจตระเวณ

ชายแดน อาสาสมัครทหารพราน เผ*าระวังและลาดตระเวณตามแนวชายแดนป�องกันการลักลอบข*ามพรมแดน

เข*าประเทศไทยอยFางไมFถูกต*องตามกฏหมาย โดยพ้ืนท่ีท่ีมีการลาดตระเวณเผ*าระวังเป�นพิเศษอยูFท่ีอำเภอแว*ง 

อำเภอสุไหงโกลก อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซ่ึงเป�นพ้ืนท่ีท่ีมีชFองทางธรรมชาติจำนวนมาก 

 

(Military officers in the deep South Narathiwat province are patrolling natural borders to ensure 

that people from Malaysia cannot sneak into the country illegally, as well as to contain the 

spread of Covid-19. 
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The move comes as Malaysia has announced a lockdown of the country from June 1, causing 

Malaysian military officers to pay attention to people entering or leaving the country. 

 

The 5th Infantry Division commander, Maj-General Santi Sakuntanak, said soldiers, rangers and 

border patrol police are conducting proactive patrol to ensure that no one can sneak into the 

country. 

He added that military officers would focus on patrolling Waeng, Sungai Kolok and Tak Bai 

districts which have many natural borders. - The Nation/Asia News Network) 

 

ท่ีมาข*อมูล ;https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2021/05/31/thailand-

tightens-patrols-at-borders-as-malaysia-begins-lockdown  

 

๕.๑.๑ สำนักขFาว Bernama รานงานเม่ือวันท่ี ๑ มิถุนายน อ*างคำให*สัมภาษณOพลโทเกรียงไกร ศรีรักษO แมF

ทัพภาคท่ี ๔ เป�ดเผยวFา นอกจากการระดมเจFหน*าท่ีความมม่ันคงท้ังทหาร ตำรวจตระเวณชายแดนและ

อาสาสมัครทหารพราน ตรวจตราลาดตระเวณเข*มตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย แล*ว กองทัพภาคท่ี ๔ ยังมี

การเพ่ิมมาตรการลาดตระเวณทางอากาศโดยใช*อากาศยานไร*คนขับและเฮลิคอปเตอรOตรวจตราตามแนว

ชายแดน เน่ืองจากมาตรการล็อคดาวนOของรัฐบาลมาเลเซียในชFวงสองสัปดาหOแรกของเดือนมิถุนายน อาจ

สFงผลให*คนไทยในมาเลเซียพยายามหาทางเดินทางกลับบ*านท่ีประเทศไทย 

 

(Fourth Army chief Lt. Gen. Kriangkrai Srirak said the security forces, comprising the army, rangers 

and Border Patrol Police, intensified the control and monitoring at the areas. 

"We are also stepping up controls through aerial reconnaissance using drones and helicopters," 

he told Bernama, here, today. 

Malaysia is implementing a total lockdown, which started today until June 14, to reverse the 

COVID-19 curve that has soared since early April. As a result, Thais working in Malaysia are 

expected to return home to avoid the blockade.) 

 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1967446 

 

๕.๑.๒ New Straits Times ส่ือมาเลเซียรายงานเม่ือวันท่ี ๔ มิถุนายน ว0า ทางการมาลเซียไดRเพ่ิมมาตรการลาด

ตระเวณตามแนวชายแดนติดต0อประเทศไทย โดยมีหน0วยปฏิบัติการท่ัวไป (GOF) กองพลทหารราบท่ี ๘ เปsน

หน0วยงานหลัก และมีเจRาหนRาท่ีจากหน0วยงานอ่ืนสนับสนุน คือ กระทรวงการคRาภายในและคุRมครองผูRบริโภค 
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เจRาหนRาท่ีศุลกากร และเจRาหนRาท่ีด0านกักกันพืชและสัตว. ทำหนRาท่ีสนับสนุน โดยมาตรการคุมเขRมชายแดนจะ

ดำเนินการในช0วงท่ีรัฐบาลประกาศใชRมาตรการล็อคดาวน.ในช0วงสองสัปดาห.แรกของเดือนมิถุนายน 

 

(The General Operations Force (GOF) has doubled patrols along the country's border with 

Thailand during the lockdown period. 

 

GOF Eighth Battalion assistant commanding officer Deputy Superintendent Ramesh K. Krishnan 

said increased checks were being carried out from Rantau Panjang to Pengkalan Kubor in 

Tumpat. 

"The GOF members manning the Kelantan-Thai border were told to beef up their operation 

against all illegal cross border activities. 

"Our checks have been increased as we do not want illegal activities and movements occuring 

along the border during the two-week lockdown which started on Tuesday," he said. 
 
Apart from vehicle patrols, he said checks would also include normal surveillance along the 

Golok river which separates Kelantan and Thailand. 

Asked whether its manpower is sufficient to cover the border area, he said the GOF members 

have been carrying out their duties round-the-clock in turns. 
 
"While doing their surveillance, GOF members are also urged to follow the Covid-19 standard 

operating procedures (SOP) strictly," he added. 

GOF is among the enforcement agencies who have been put in charge of border operations 

currently involved in Ops Benteng. 

Apart from the battalion, other border agencies include the army, the Domestic Trade and 

Consumer Affairs Ministry (KPDNHEP), Malaysian Quarantine and Inspection Services Department 

(Maqis) and the Customs Department.) 

 

ท่ีมาขRอมูล ; https://www.nst.com.my/news/nation/2021/06/695776/gof-doubles-patrols-kelantan-

during-lockdownb 

 

๕.๒ New Straits Times รายงานเม่ือวันท่ี ๓ มิถุนายน วFารันเตาปrนยัง เมืองปลอดภาษีชายแดนมาเลเซียติด

กับอำเภอสุไหงโกลก จ.นราธิวาส ท่ีเคยค*าขายตึกคัก ต*องกลายเป�นเมืองท่ีเงียบเหงาภายหลังรัฐบาลมาเลเซีย

ประกาศมาตรการล็อคดาวนOเป�นเวลาสองสัปดาหOในชFวงสองสัปดาหOแรกของเดือนมิถุนายน ร*านค*าท่ีมี
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ประมาณ ๒๐๐ แหFงหยุดกิจการเกือบหมด เหลือเพียงร*านค*า ๕ แหFงเท*าน้ันท่ียังคงเป�ดค*าขาย ประกอบด*วย

ร*านอาหารจานดFวนและร*านขายข*าวของจำเป�น 

 

(This bustling border town near Thailand, known for its duty-free zone offering a variety of 

cheap goods as well as attracting droves of shoppers, has overnight become a ghost town. 

 

Following the implementation of Movement Control Order 3.0 from Tuesday onwards, the 

shopping haven which bustled with some 200 shops now only has five outlets open, as crowds 

opted to stay away during the lockdown. 

Though shops selling goods such as kitchen appliances and clothes decided to cease operations 

for the two weeks, five traders selling junk food and other essential items nevertheless decided 

to continue with their business. 

Trader Mastah Mat Din said she has no choice but to open her stall to enable her to earn a bit 

of income.) 
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