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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๓-๙ 

ก.ค. ๖๔ พบว0า มีข0าวเชิงบวก มีข0าวเชิงบวก ๑๐๗ ข0าว จากท่ีมี ๙๐ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๖ มิ.ย. ๖๔-๒ ก.ค. 

๖๔) ในส0วน ของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขSองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๓๘ ข0าว จากท่ีมี ๓๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๖ มิ.ย. 

๖๔-๒ ก.ค. ๖๔)  

    ประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนภายในประเทศ  

          ประเด็นขFาวเชิงลบ ได*แกF 

๑) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ผลกระทบทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากการแพร0ระบาดของโค

วิด ๑๙ 

๒) เหตุร*ายรายวัน:  เหตุการณ.ลอบวางระเบิดในพ้ืนท่ี อ.จะนะ ทำใหSทหารเสียชีวิต ๑ นาย 

๓) การยกระดับคุณภาพชีวิต: จำนวนการแพร0ระบาด และการเสียชีวิตจากการแพร0ระบาดของโควิด 

๔) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยUสิน: ไม0มีเหตุรุนแรงเกิดข้ึนในช0วงน้ี ไม0ไดSหมายความว0า

สถานการณ.ของ ไฟใตS ดีข้ึน แต0ย่ิงแย0ลง เพราะบีอาร.เอ็นเดินงานดSานมวลชน และงานดSาน ไอโอ ไดSมากข้ึน 

          ประเด็นขFาวเชิงบวก ได*แกF 

๑) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยUสิน: ๑) 'ร.๑๐' พระราชทานดอกไมS-ตะกรSาส่ิงของ แก0 

จนท.บาดเจ็บเหตุปะทะผูSก0อการรSาย จ.ปcตตานี และ ๒) เหตุการณ.ปะทะในพ้ืนท่ี จ.ว.ป.น. 

๒) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: หอการคSา"สงขลา-สตูล-ปcตตานียะลา-นราธิวาส" ชง ศอ.บต.ประกาศ 

๕ จังหวัดชายแดนใตSเปgนเขต ศก.พิเศษ ดันแบงก.ชาติ-คลังต้ัง "กองทุนแกSหน้ี" 

๓) การยกระดับคุณภาพชีวิต: การรับมือกับการแพร0ระบาดของโควิด ๑๙      

ประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนตFางประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* 

          เหตุการณ.เจSาหนSาท่ีปฏิบัติการบังคับใชSกฎหมายปjดลSอมเจรจาใหSคนรSายตามหมายจับคดีความม่ันคงยอม

มอบตัวท่ีบSานชะเมาสามตSน อ.สายบุรี จ.ว.ป.น. แต0คนรSายใชSอาวุธปkนต0อสูS เจSาหนSาท่ีจึงยิงต0อสูSปlองกันตัวเปgนเหตุ

ใหSคนรSายเสียชีวิตท้ังสองคน หลังจากน้ันเกิดเหตุคนรSายลอบวางระเบิดโจมตีทหารขณะลาดตระเวนท่ี อ.จะนะ 

ทหารเสียชีวิตหน่ึงคน สันนิษฐานว0าเปgนการปฏิบัติการตอบโตSแกSแคSนเหตุการณ.ท่ี อ.สายบุรี 

          Benarnews.org รายงานว0า กลุ0มสิทธิมนุษยชน และภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตS

เรียกรSองใหSเจSาหนSาท่ีความม่ันคงใชSกำลังเจSาหนSาท่ีในจำนวนท่ีเหมาะสมพรSอมต้ังขSอสังเกตว0าการใชSกำลังเจSาหนSาท่ี

จำนวนมากเปgนการบีบใหSคนรSายจนมุมจำเปgนตSองใชSอาวุธต0อสูS ขณะท่ีโฆษก กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ยืนยันเจSาหนSาท่ี

รัฐมีการเจรจาใหSมอบตัวทุกคร้ัง ไม0มีเจตนาวิสามัญฆาตกรรมคนรSาย 

          ส่ือมาเลเซียรายงาน จับกุมเฮโรอีนบริสุทธ์ิ และไอซ.มูลค0า ๒ ลSานริงกิตหรือประมาณ ๑๖๐ ลSานบาทท่ี

ชายแดนรัฐกลันตัน คนรSายลงเรือมุ0งหนSาไปทาง อ.ตากใบ และหน0วยปฏิบัติการท่ัวไปหรือ GOF จับกุม

เคร่ืองสำอาง และยาพ้ืนบSานลักลอบนำเขSาจากประเทศไทย ท่ี อ.ปาเสมัส รัฐกลันตัน  
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          จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหSระดับการรับรูSเชิงบวก 

ท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๑.๖๑ ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๖ มิ.ย. ๖๔-๒ ก.ค. ๖๔) เปgน ๑.๕๘ 

ในสัปดาห.น้ี  

 

๒. ผลการวิเคราะหUสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธU ประจำวันท่ี ๓ – ๙ ก.ค. ๖๔ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นขFาวเชิงบวก และประเด็นขFาวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๓ - ๙ ก.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก (เสSนทึบสีเขียว) มีข0าวเชิงบวก ๑๐๗ ข0าว จากท่ีมี ๙๐ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๖ มิ.ย. ๖๔ - ๒ ก.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี (เสSนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนSมฯ 

เพ่ิมข้ึน ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขSองกับ จชต. (เสSนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๓๘ ข0าว จากท่ีมี ๓๔ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๖ มิ.ย. ๖๔ - ๒ ก.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี (เสSนปะสีแดง) มีแนวโนSมฯ 

ค0อนขSางคงท่ี 
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๒.๒ คFาสัดสFวนระหวFางขFาวเชิงบวก และขFาวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน 

ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

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

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 

2021-07-03 8 5 1.6 

2021-07-04 7 6 1.17 

2021-07-05 14 7 2 

2021-07-06 22 5 4.4 

2021-07-07 23 4 5.75 

2021-07-08 21 8 2.63 

2021-07-09 12 3 4 

 15.29 5.43 2.82 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพFงเล็ง ในชFวงวันท่ี ๓ – ๙ ก.ค. ๖๔ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๖ มิ.ย-๙ ก.ค. ๖๔ ไม0มีท้ังข0าวเชิงบวก และข0าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๓ - ๙ ก.ค. ๖๔ มีข0าวในประเด็นเหตุรSายรายวัน ๑๒ ข0าว จากท่ีไม0มีข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๖ มิ.ย. ๖๔ 

- ๒ ก.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึน ภาพข0าวในประเด็นเหตุรSายรายวัน ไดSแก0 ๑) 

คนรSายลอบ วางบ้ึมทหารในพ้ืนท่ีอ.จะนะ จ.สงขลา ขณะออกตรวจพ้ืนท่ี ทหารเสียชีวิต1นายบาดเจ็บ3นาย, ๒) 

คนรSายขวSางระเบิด ถล0มปlอมทหาร เจ็บ 1 และ ๓) ป�วนยะลารัวยิงรSานอาหารตามส่ัง 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๓ - ๙ ก.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๑ ข0าว จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว 

(๒๖ มิ.ย. ๖๔ - ๒ ก.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ต่ำค0อนขSางคงท่ี ในส0วนข0าวเชิงลบฯ ไม0มีข0าว

เชิงลบ จากท่ีมีข0าวเชิงลบ ๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๖ มิ.ย. ๖๔ - ๒ ก.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี 

มีแนวโนSมฯ ต่ำค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 'กกต.' ไฟเขียวรับรองผลการเลือกต้ังสมาชิกเทศบาล-

นายกเทศมนตรีเพ่ิม หลายจังหวัด   
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยUสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๓ - ๙ ก.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๔๙ ข0าว จากท่ีมี ๑๓ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๖ มิ.ย. ๖๔ - ๒ ก.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ  เพ่ิมข้ึน  

ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๔ ข0าว จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๖ มิ.ย. ๖๔ - ๒ ก.ค. ๖๔) 

ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึน ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) ปะทะเดือดโจรใตS 19 หมายจับ, ๒) 

เปjดคลิป จนท.เจรจา 'โจรใตS' ใหSยอมมอบตัว หลัง'ปะทะเดือดสายบุรี', ๓) อีกศพวิสามัญฯ สายบุรี "อัมรี มะมิง" 

มือบ้ึมกรุง, ๔) จนท.ยังปjดลSอมยิงปะทะต0อเน่ือง! คาดมีคนรSายไม0ต่ำกว0า 6 รายหนีซ0อนในป�า, ๕) หว่ันแพร0โควิด 

คุมเขSมชายแดน ปlองกันต0างดSาว, ๖) ผบ.ตร.ลงพ้ืนท่ีเหตุปะทะท่ีปcตตานี เผยคนรSายตาย 2 ยึดอาวุธปkน ระเบิด, ๗) 

ปcตตานีคืบหนSาปะทะเจSาหนSาท่ีเจ็บ3 คนรSายยังคงเปjดฉากยิงต0อเน่ือง, ๘) แม0ทัพภาค 4 พรSอมกองเกียรติยศส0ง 

ศพทหารข้ึนเฮลิคอปเตอร.ไปท่ีค0าย มทบ.41 ค0ายวชิราวุธ ไดSเล่ือนข้ัน 7 ช้ันยศ, ๙) แม0ทัพภาคท่ี 4 ส่ังเร0งรวบรวม 

วัตถุพยาน คนรSายปาระเบิดใส0 ปlอมยามทหารพรานบาดเจ็บ ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0  

การใชSความรุนแรงไม0ใช0ทางออกของการ'ดับไฟใตS' 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๓ - ๙ ก.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข0าวเชิงลบ ๑๐ ข0าว จากท่ีมี ๑๕ ข0าวในสัปดาห. 

ท่ีแลSว (๒๖ มิ.ย. ๖๔ - ๒ ก.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึนเล็กนSอย ในส0วนของข0าวเชิงลบ 

ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข0าวเชิงลบ ๘ ข0าว จากท่ีมี ๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๖ มิ.ย. ๖๔ - ๒ ก.ค. ๖๔) 

ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึน ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) 'สงขลา'ชัวร.จัดทัวร.ออฟ ช0วยกระตุSน 

เศรษฐกิจดี, ๒) คอลัมน. ช0องทางทำกิน: 'ขSาวเกรียบปลาทะเล'แปรรูป ต0อยอดสรSางเงิน-อาชีพ, ๓) โลตัส 

เปjดพ้ืนท่ีใหSผูS ประกอบการ 'ฝากรSานกับโลตัส' ประเดิมในจังหวัดควบคุมสูงสุด, ๔) จับบุหร่ีเถ่ือนมูลค0ากว0า 35 ลSาน 

คาดขนจาก เวียดนาม ก0อนนำมาพักโกดังเตรียมส0งขาย, ๕) ' มิติใหม0 'น้ำเตSาหูSคาเฟ�' 

ตอบโจทย.คนรักสุขภาพท่ีเดียวนราธิวาส และ ๖) หอการคSาชายแดนใตSชงแกSหน้ี ติดแบล็กลิสต.กูSไดS-

พักเงินตSนดอกเบ้ีย 1 ป� ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0 ๑) ขาดทุน หยุดว่ิง คนหาย รายไดSไม0มี เสียงสะอ้ืนจาก'ธุรกิจรถทัวร.' 

ในวันท่ีมรสุม 'โลว.คอสต.-โควิด'ถาโถมหนัก, ๒) หน้ีเสียพิโก ไฟแนนซ. สูง 17% และ ๓) 

ความยSอนแยSง'สนามบินเบตง'  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๓ - ๙ ก.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๑ ข0าว จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๖ มิ.ย. 

๖๔ - ๒ ก.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ต่ำค0อนขSางคงท่ี 

ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม0มีข0าวเชิงลบ ๒๖ มิ.ย. ๖๔ - ๙ ก.ค. ๖๔ ในมิติของแนวโนSมความถ่ี 

มีแนวโนSมฯ ต่ำค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปcญหายาเสพติดสภาผูSแทนราษฎรติดตามโครงการชุมชนย่ังยืนเพ่ือ แกSไขปcญหา 

ยาเสพติดเนSนการบำบัดไม0จับกุม  ไม0มีข0าวเชิงลบ ในสัปดาห.น้ี 
 
 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช0วงวันท่ี ๓ – ๙ ก.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช0วงวันท่ี ๓ – ๙ ก.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปqญหา จชต. 

             ในช0วงวันท่ี ๓ – ๙ ก.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกSไขปcญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช0วงวันท่ี ๓ – ๙ ก.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชSกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีสFงผลกระทบตFอการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบตFอการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีสFงผลกระทบตFอการรับรู* 
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ประเด็นขFาวเชิงลบ 

๑. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) 'น้ำยางสด' ด่ิงพิษโควิด 2 เดSง 'มาเลย.' ล็อกดาวน.-

โรงงานลSอยางจีนลดผลิต, ๒) 'น้ำยางสด'ด่ิงพิษโควิด2เดSง 'มาเลย.'ล็อกดาวน.-รง.ลSอยางจีนลดผลิต, ๓) 

ปjดแคมป�ก0อสรSางอสังหาป�วนเส่ียงงานล0าชSาถูกปรับลูกคSาหาย, ๔) ปjดแคSมป�ก0อสรSาง 1 เดือน 

เพ่ิมแรงกดดันลงทุนป� 64 คาดมูลค0าหดตัว 3.8%, ๕) ขาดทุน หยุดว่ิง คนหาย รายไดSไม0มี 

เสียงสะอ้ืนจาก'ธุรกิจรถทัวร.' ในวันท่ีมรสุม 'โลว.คอสตไ-โควิด'ถาโถมหนัก, ๖) หน้ีเสียพิโกไฟแนนซ.สูง17%, ๗) 

ความยSอนแยSง'สนามบินเบตง'  และ  ๘) คอลัมน. ช0องทางทำกิน: 'ขSาวเกรียบปลาทะเล'แปรรูป ต0อยอดสรSางเงิน-

อาชีพ  

๒. เหตุร*ายรายวัน ๑) คนรSายลอบวางบ้ึมทหารในพ้ืนท่ีอ.จะนะ จ.สงขลา ขณะออกตรวจพ้ืนท่ี 

ทหารเสียชีวิต1นายบาดเจ็บ3นาย, ๒) คนรSายใชSระเบิดแสวงเคร่ือง ลอบบ้ึมทหาร ดับ1เจ็บ3, ๓) 

คนรSายขวSางระเบิดถล0มปlอมทหาร เจ็บ 1, ๔) 'ลอบวางระเบิด' ใตSขนำท่ีพักลาดตระเวน อำเภอจะนะ สงขลา 

ทหารเจ็บ 3 นาย, ๕) ลอบบ้ึม “ชป.จรยุทธ. สงขลา” เจ็บระนาว 4 นาย คาดตอบโตSเหตุวิสามัญฯ, ๖) บ้ึมทหาร, 

๗) กดบ้ึมจะนะ ทหารดับ1เจ็บ3, ๘) สรุปบ้ึมจะนะทหารดับ 1 แฉวางกับระเบิดเย้ือง รพ.สนาม, ๙) 

ข0าวสดท่ัวไทย: ปcตตานี-บ้ึมป�วน, ๑๐) บ้ึมจะนะโยงหัวรุนแรงในพท., ๑๑) ป�วนยะลารัวยิงรSานอาหารตามส่ัง  และ  

๑๒) โจรใตSถล0มทหาร ส.อ.พลีชีพ  

๓. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) แกSโควิดผิดทาง โพลช้ี'ซิงเกิลคอมมานด.'เหลว, ๒) 

ปcตตานีนายกเทศมนตรีปcกธงแดง นำแผงก้ันปjดบSานผูSติดเช้ือหลังระบาดหนัก, ๓) เทศบาลเมืองปcตตานี 

ปcกธงแดงปjดพ้ืนท่ีเส่ียงในชุมชนจือแรนิบง โควิดระบาดหนัก, ๔) สกู�ป: สะเทือนใจ!! หลังคนไขSโควิด-19 

ขอออกซิเจนอย0างเกรงใจ 'มีพอสำหรับผมไหม?', ๕) พบผูSป�วยโควิดกระบ่ีล0าสุดเพ่ิมอีก 15 จากพ้ืนท่ีเส่ียงสูง 

นร.ปอเนาะ ตำบลทรายขาวถึง 11 ราย, ๖) ถูกไล0ออก ผูกคอตายจบชีวิต คาดเครียดโควิดกระทบการเงิน, ๗) 

ปcตตานีโควิดพุ0งอีก 215 ราย คร0า 2 ชีวิต, ๘) ช็อก! เปjดขSอมูลเหย่ือโควิด 75 ศพวันน้ี พบเสียชีวิตท่ีบSานสูงถึง 5 

ราย, ๙) ผวา "มัรกัสตาเซะ" คลัสเตอร.ใหม0 - นราฯปjดชุมชนชายทะเล, ๑๐) โวย รพ.สนามยะลาไม0มีน้ำใชS - 

จนท.นราฯดูแลผูSป�วย 1 ต0อ 146, ๑๑) 'สุไหงโก-ลก'โควิดพุ0ง รพ.วิกฤตเตียงใกลSเต็ม 'เดลตSา'ลามถึงลำปาง 

บึงกาฬปjดเรียนท้ังจว., ๑๒) พ0อลูก4ตกงานกลุSมผูกคอลาโลก, ๑๓) 1/4 Special Report: 

ตรวจ4จว.ชายแดนภาคใตSผนึกกำลังรับมือสูSโควิด(1)  และ  ๑๔) 1/4 Special Report: 

ตรวจ4จว.ชายแดนภาคใตSผนึกกำลังรับมือสูSโควิด(1)  

๔. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยUสิน ๑) 

'บ๊ิกอู�ด'ตรวจ3จังหวัดชายแดนใตSย้ำนโยบายเขSมสกัดหลบหนีเขSาเมือง, ๒) รอบร้ัวเมืองใตS : 9 กรกฎาคม 2564, ๓) 

รายงานพิเศษ: การใชSความรุนแรงไม0ใช0ทางออกของการ'ดับไฟใตS'  
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ประเด็นเชิงบวก 

๑. กีฬา ๑) ภาพข0าว: เตรียมความพรSอม, ๒) 'ทัวร.ออฟ'เขSม หSามแตกแถว ปlองกันโควิด, ๓) เตรียมพรSอม, ๔) 

ย0อยข0าวกีฬา: แจกซิมฟรีใหSปcนจักสีลัตซSอม, ๕) ทัวร.ใตS, ๖) ทัวร.ออฟไทยแลนด.กระตุSนศก.ท่ีสงขลา, ๗) 

'สตูล'ร0วมจัดปc¡น'ทัวร. ออฟ ไทยแลนด.', ๘) สรุปข0าวกีฬา หนังสือพิมพ.เดลินิวส. ฉบับวันท่ี 07 ก.ค. 2564  และ  ๙) 

'จังหวัดพัทลุง' ยันพรSอมจัดศึกสองลSอ 'ทัวร. ออฟ ไทยแลนด. 2021',  

๒. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) ระฆังแกSว: พระบาทสมเด็จพระเจSาอยู0หัว  และ  ๒) 'ร.10'พระราชทานดอกไมS-

ตะกรSาส่ิงของ แก0จนท.บาดเจ็บเหตุปะทะผูSก0อการรSาย จ.ปcตตานี,  

๓. การศึกษา ๑) สโมสรคนเก0ง: 3นวัตกรรมเรียนออนไลน.รับเปjดเทอม, ๒) ม.อ.ปcตตานีช0วยเรียนออนไลน.  และ  

๓) ม.อ.ปcตตานีช0วยเรียนออนไลน.,  

๔. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยUสิน ๑) ปะทะเดือดโจรใตS 19หมายจับ, ๒) คอลัมน. 

เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: วิสามัญฯโจรใตS 2 ศพ, ๓) คอลัมน. เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: เมืองยะลาแถลงจับกุม, ๔) 

ภาพข0าว: เย่ียมจุดฉีด, ๕) ภาพข0าว: เย่ียมจุดฉีด, ๖) เบญจมาศ: พระบาทสมเด็จพระเจSาอยู0หัว, ๗) 

ปูนบำเหน็จ7ช้ันยศเชิดชูทหารกลSา, ๘) เลียบค0ายกองทัพ: พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ., ๙) เลียบค0ายกองทัพ, ๑๐) 

ภาพข0าว: คอลัมน. ระฆังแกSว: พระบาทสมเด็จพระเจSาอยู0หัว, ๑๑) คอลัมน. เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: 

มทภ.4ติดตามคดีป�วนใตS, ๑๒) ภาพข0าว: ลงพ้ืนท่ี, ๑๓) ตรวจด0าน, ๑๔) ปjดลSอม, ๑๕) 

หว่ันแพร0โควิดคุมเขSมชายแดนปlองกันต0างดSาว, ๑๖) ใตSปะทะล0าแกนนำ19หมายจับ, ๑๗) 

ปcตตานีไล0ล0าโจรใตSปะทะเดือด, ๑๘) ชายแดนใตS, ๑๙) เปjดคลิป จนท.เจรจา 'โจรใตS' ใหSยอมมอบตัว 

หลัง'ปะทะเดือดสายบุรี' (มีคลิป), ๒๐) ใตSเดือดอีก-จับตาย, ๒๑) ผบ.ตร.บินใตS-ตรวจเหตุจับตาย2ศพ, ๒๒) 

ปะทะเดือดสายบุรี ปาระเบิดโตS จนท.เจ็บ 3, ๒๓) ปjดลSอม-ปะทะ 12 ช่ัวโมงยังไม0จบ วิสามัญฯ 2 ศพ 

ท่ีเหลือยังสูSต0อ, ๒๔) ปjดลSอมต0อ, ๒๕) ใตSล0าต0อเน่ือง ปjดลSอม-ปะทะ, ๒๖) ใตSล0าต0อเน่ือง-ปjดลSอมปะทะเดือด๒๗) 

ปjดลSอมมาราธอน เสียงปkนดังขSามวัน ส่ังปjดเสSนทางหนี สกัดส0งเสบียง, ๒๘) เปjดแผนตีโอบ “กะดุนง” 

บีบกลุ0มติดอาวุธอ0อนแรง ยอมมอบตัว, ๒๙) ซีลเขSม 3 จว.ชายแดนใตS สกัดลอบเขSาเมืองจากมาเลเซีย-แพร0โควิด, 

๓๐) อีกศพวิสามัญฯ สายบุรี "อัมรี มะมิง" มือบ้ึมกรุง, ๓๑) จนท.ยังปjดลSอมยิงปะทะต0อเน่ือง! 

คาดมีคนรSายไม0ต่ำกว0า 6 รายหนีซ0อนในป�า, ๓๒) 'ในหลวง'พระราชทานพวงมาลาหลวง 

วางหนSาหีบศพตำรวจเสียชีวิต จ.สงขลา, ๓๓) หว่ันแพร0โควิด คุมเขSมชายแดน ปlองกันต0างดSาว, ๓๔) 

ผบ.ตร.ลงพ้ืนท่ีเหตุปะทะท่ีปcตตานี เผยคนรSายตาย 2 ยึดอาวุธปkน ระเบิด, ๓๕) 

ปcตตานีคืบหนSาปะทะเจSาหนSาท่ีเจ็บ3 คนรSายยังคงเปjดฉากยิงต0อเน่ือง, ๓๖) ปะทะเดือดลSอมจับแกนนำโจรใตS! 

พบก0อเหตุเพียบเจอ19หมายจับ, ๓๗) 

ปcตตานีปะทะระเบิดต0อเน่ืองในป�าจนท.ยังคงโอบลSอมใหSคนรSายมอบตัวแมSจะถูกยิงโตS, ๓๘) วิสามัญ 2 

คนรSายคดีความม่ันคงในพ้ืนท่ีจังหวัดปcตตานี, ๓๙) ปcตตานีจ0อปะทะซ้ำ 3 โจรใตS 

จนท.ปjดลSอมหวังเจรจาใหSมอบตัว, ๔๐) ปcตตานีปะทะอีก3 โจรใตS หลบในป�าสาคู 

จนท.ปjดลSอมหวังเจรจาใหSมอบตัว, ๔๑) โปรดเกลSาฯ รองผูSว0าฯสงขลา 
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เชิญพวงมาลาวางหนSาหีบศพกำลังพลเหย่ือระเบิดแสวงเคร่ือง, ๔๒) แม0ทัพภาค 4 

พรSอมกองเกียรติยศส0งศพทหารข้ึนเฮลิคอปเตอร.ไปท่ีค0าย มทบ.41 ค0ายวชิราวุธ ไดSเล่ือนข้ัน 7 ช้ันยศ, ๔๓) 

ปูนบำเหน็จ7ข้ันสิบเอกพลีชีพ'ระเบิดจะนะ'ยศรSอยโท, ๔๔) 

รดน้ำศพทหารกลSาพลีชีพเหตุระเบิดจะนะกำลังจะแต0งงานเจSาตัวโพสต.รูปถ0ายกับครอบครัวคร้ังสุดทSาย, ๔๕) 

ภาพข0าว: สมเกียรติ, ๔๖) แม0ทัพภาคท่ี 4 ส่ังเร0งรวบรวมวัตถุพยาน 

คนรSายปาระเบิดใส0ปlอมยามทหารพรานบาดเจ็บ, ๔๗) บ๊ิกอู�ดช้ีหากคุมภูเก็ตแซนด.บ็อกซ.ไดS 

มีโอกาสทยอยเปjดเมืองท0องเท่ียวท่ัวไทย  และ  ๔๘) 

'ผบช.สตม.'ส่ังทุกด0านคุมเขSมชายแดนใตSสกัดคนหลบหนีเขSาเมือง,  

๕. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) 'อิทธิพล' ลุยพัฒนาศูนย.วัฒนธรรมชายแดนใตS, ๒) 'อิทธิพล' 

ลุยพัฒนาศูนย.วัฒนธรรมชายแดนใตS, ๓) 

เปjดรับฟcงความเห็นพัฒนาพิพิธภัณฑ.เมืองนราธิวาสเปgนศูนย.วัฒนธรรมชายแดนใตS, ๔) 

เตรียมจัดต้ังศูนย.วัฒนธรรมชายแดนใตS  และ  ๕) พีพีทีวี เอชดี ช0อง 36,  

๖. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) เปjดผลงานปjดทองฯป�63 ครัวเรือนกว0า80%พSนจน, ๒) 

เปjดผลงานปjดทองฯป�63 ครัวเรือนกว0า80%พSนจน, ๓) มอบส่ิงของ, ๔) คอลัมน. ชีพจรท่ัวไทย, ๕) คอลัมน. 

ชีพจรท่ัวไทย, ๖) 'นครยะลา'สูSโควิด ระดม 10 ลSานต้ังกองทุนซ้ือ'วัคซีน', ๗) 'นครยะลา'สูSโควิด ระดม 10 ลSาน 

ต้ังกองทุนซ้ือ'วัคซีน', ๘) ยะลาส่ังปjด 2 ตลาดนัด นราฯจับตาคลัสเตอร. รง.ไมSยาง, ๙) ปcตตานีเปjด รพ.สนาม 12 

อำเภอ ยะลาคุมละหมาดรายอฮัจย.-กุรบาน, ๑๐) ภาพข0าว: ตรวจเชิงรุก, ๑๑) 

เบตงส่ังเปjดหมู0บSานพ้ืนท่ีเส่ียงหลังครบ14วัน ต้ังเปlาฉีดวัคซีนใหSครอบคลุมสรSางภูมิคุSมกันหมู0, ๑๒) 

มูลนิธิเพ่ือนพ่ึง(ภาฯ)ยามยาก เปjดโรงครัวพระราชทานเบตง ช0วยผูSไดSรับผลกระทบโควิด-19, ๑๓) 

'ผบช.สตม.'กำชับ 5 ขSอ'ตม.ปcตตานี' เนSนสกัดลอบเขSาเมือง-โควิดสายพันธุ.ใหม0, ๑๔) นราธิวาส ควบคุมพ้ืนท่ีเขSา-

ออก ชุมชนชายทะเล ภายในเขต ทม.นราธิวาสหลังพบผูSป�วยโควิด 15 ราย, ๑๕) ทีมจิตอาสาเมือง ยะลา 

คณะกองเลขา สล.3 มอบเคร่ือง PAPRs ชุดหนSากากปlองกันเช้ือใหSบุคลากรแพทย. รพ.สูSภัย ปlองกันโควิด 19. 

ชุดหนSากากปlองกัน, ๑๖) 

พัฒนาฝ�มือแรงงานนราธิวาสจับมือสมาคมประชาสังคมนราธิวาสเพ่ิมทักษะอาชีพนักเรียนครอบครัวยากจนท่ีไม0ไดSเ

รียนต0อ สรSางช0างตัดเย็บคุณภาพ, ๑๗) พัฒนาฝ�มือแรงงานนราธิวาสทดสอบมาตรฐานช0างแอร. 

สรSางแรงงานคุณภาพ, ๑๘) ผบ.ฉก.นราธิวาส ปcนน้ำใจ แจกจ0ายผักสวนครัว ใหSกับ ปชช. 

ท่ีไดSรับผลกระทบจากสถานการณ.โควิค ในพ้ืนท่ีอำเภอสุไหงโกลก, ๑๙) 'สมเด็จเจSาฟlา พัชรกิติยาภาฯ' 

พระราชทานเจลแอลกอฮอล.ใหS รพ.สนามในพ้ืนท่ี จ.นราธิวาส และ ศูนย. LQ พ้ืนท่ี ต.ไพรวัน อ.ตากใบ, ๒๐) 

ผูSบังคับหน0วยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 41 

ร0วมนายกอบต.สุไหงปาดีลงพ้ืนท่ีสรSางขวัญกำลังใจชาวบSานท่ีถูกจังหวัดมีคำส่ังใหSปjดหมู0บSานหลังเจอโควิดระบาด, 

๒๑) บุคลากรครูสุไหงปาดีร0วมมอบของใชSใหSชาวบSานหลังไดSรับผลกระทบจากการปjดหมู0บSานเพ่ือเฝlาดูอาการ 14 

วัน, ๒๒) ผอ.รร.ราชภักดี นำบุคลากรครูพรSอมคณะกรรมการสถานศึกษา 'ปcนน้ำใจ คนไทยไม0ท้ิงกัน', ๒๓) 
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นราธิวาสคุมเขSมตรวจประเมินสถานการณ.ปlองกันโควิด-19ในพ้ืนท่ีจริง, ๒๔) 'ทีเคพาร.ค' ปรับภาพใหญ0รอบ 16 

ป�จากหSองสมุดมีชีวิตสู0พ้ืนท่ีประสบการณ.ดิจิทัล ป�น้ีเปjดอีก2แห0ง ปราจีนฯ-กระบ่ี, ๒๕) ผบ.ฉก.นราธิวาส 

เย่ียมใหSกำลังใจ จนท.ชุดปฏิบัติการจรยุทธ., ๒๖) พัฒนาการนราธิวาส 

ประชุมคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  และ  ๒๗) กอ.รมน. 

ขอประชาชนร0วมมือมาตรการปlองโควิด แจSงเบาะแสคนเขSาเมืองผิดกฎหมาย,  

๗. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) 'สงขลา'ชัวร.จัดทัวร.ออฟช0วยกระตุSนเศรษฐกิจดี, ๒) คอลัมน. 

ช0องทางทำกิน: 'ขSาวเกรียบปลาทะเล'แปรรูป ต0อยอดสรSางเงิน-อาชีพ, ๓) คอลัมน. Biz Insight: ฝากรSานกับโลตัส, 

๔) โลตัส เปjดพ้ืนท่ีใหSผูSประกอบการ 'ฝากรSานกับโลตัส' ประเดิมในจังหวัดควบคุมสูงสุด, ๕) 

จับบุหร่ีเถ่ือนมูลค0ากว0า 35 ลSาน คาดขนจากเวียดนาม ก0อนนำมาพักโกดังเตรียมส0งขาย, ๖) 'รองพ0อเมืองสงขลา' 

ม่ันใจ 'ศึกทัวร. ออฟ ไทยแลนด.' ช0วยกระตุSนเศรษฐกิจ, ๗) พ0อเฒ0าวัย67ยึด 'อาชีพทำบล็อกแม0พิมพ.ผSาปาเต�ะ' 

หน่ึงเดียวในไทย, ๘) มิติใหม0 'น้ำเตSาหูSคาเฟ�' ตอบโจทย.คนรักสุขภาพท่ีเดียวนราธิวาส, ๙) 

หอการคSาชายแดนใตSชงแกSหน้ี ตัดแบล็กลิสต.กูSไดS-พักเงินตSนดอกเบ้ีย1ป�  และ  ๑๐) 

หอการคSาชายแดนใตSชงแกSหน้ี ติดแบล็กลิสต.กูSไดS-พักเงินตSนดอกเบ้ีย 1 ป�,  

๘. การเมือง 'กกต.' ไฟเขียวรับรองผลการเลือกต้ังสมาชิกเทศบาล-นายกเทศมนตรีเพ่ิมหลายจังหวัด  

๙. ยาเสพติด คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปcญหายาเสพติด สภาผูSแทนราษฎร 

ติดตามโครงการชุมชนย่ังยืนเพ่ือแกSไขปcญหายาเสพติด เนSนการบำบัดไม0จับกุม  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบตFอการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ตFอสถานการณU จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหSระดับการรับรูSเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. 

จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๑.๖๑ ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒๖ มิ.ย. ๖๔-๒ ก.ค. ๖๔) เปgน ๑.๕๘ ในสัปดาห.น้ี 

ในมิติของแนวโนSม การรับรูSเชิงบวก มีแนวโนSมฯ ค0อนขSางคงท่ี 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนตFางประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในชFวงวันท่ี ๓ – ๙ ก.ค. 

๖๔ 

          เหตุการณ.เจSาหนSาท่ีปฏิบัติการบังคับใชSกฎหมายปjดลSอมเจรจาใหSคนรSายตามหมายจับคดีความม่ันคงยอม

มอบตัวท่ีบSานชะเมาสามตSน อ.สายบุรี จ.ว.ป.น. แต0คนรSายใชSอาวุธปkนต0อสูS เจSาหนSาท่ีจึงยิงต0อสูSปlองกันตัวเปgนเหตุ

ใหSคนรSายเสียชีวิตท้ังสองคน หลังจากน้ันเกิดเหตุคนรSายลอบวางระเบิดโจมตีทหารขณะลาดตระเวนท่ี อ.จะนะ 

ทหารเสียชีวิตหน่ึงคน สันนิษฐานว0าเปgนการปฏิบัติการตอบโตSแกSแคSนเหตุการณ.ท่ี อ.สายบุรี 

          Benarnews.org รายงานว0า กลุ0มสิทธิมนุษยชน และภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตS

เรียกรSองใหSเจSาหนSาท่ีความม่ันคงใชSกำลังเจSาหนSาท่ีในจำนวนท่ีเหมาะสมพรSอมต้ังขSอสังเกตว0าการใชSกำลังเจSาหนSาท่ี

จำนวนมากเปgนการบีบใหSคนรSายจนมุมจำเปgนตSองใชSอาวุธต0อสูS ขณะท่ีโฆษก กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ยืนยันเจSาหนSาท่ี

รัฐมีการเจรจาใหSมอบตัวทุกคร้ัง ไม0มีเจตนาวิสามัญฆาตกรรมคนรSาย 

          ส่ือมาเลเซียรายงาน จับกุมเฮโรอีนบริสุทธ์ิ และไอซ.มูลค0า ๒ ลSานริงกิตหรือประมาณ ๑๖๐ ลSานบาทท่ี

ชายแดนรัฐกลันตัน คนรSายลงเรือมุ0งหนSาไปทาง อ.ตากใบ และหน0วยปฏิบัติการท่ัวไปหรือ GOF จับกุม

เคร่ืองสำอาง และยาพ้ืนบSานลักลอบนำเขSาจากประเทศไทย ท่ี อ.ปาเสมัส รัฐกลันตัน  

 

๕.๑ สำนักขFาว Bernama รายงานเม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม อ*างคำให*สัมภาษณUพลตรีคมกฤ๙ รัตนฉายา ผบ.

ฉก.ปqตตานี เป�ดเผยวFา เจ*าหน*าท่ีได*รับแจ*งเบาะแสวFามีคนร*ายเข*ามาหลบซFอนตัวในพ้ืนท่ีอ.สายบุรี จ.ปqตตานี 

จึงได*นำกำลังเข*าป�ดล*อมเม่ือเจ*าหน*าท่ีเดินทางเข*าในเขตหมูFบ*านเวลา ๖.๓๐ น. คนร*ายได*ใช*อาวุธป�นและ

ระเบิดโจมตีเจ*าหน*าท่ี จึงมีการยิงปะทะกันประมาณ ๗ ช่ัวโมง ในระหวFางน้ันมีการพูดจาหวFานล*อมให*คนร*าย

มอบตัวแตFไมFเป�นผลสำเร็จ เม่ือการปะทะยุติลงเจ*าหน*าท่ีพบศพคนร*ายเสียชีวิตในท่ีเกิดเหตุ ๒ ศพ 

(Two men, believed to be militants, were killed in a shooting incident with a security troupe in 

Pattani, Southern Thailand, today. 

The incident, which took place at 6.30am (local time), also saw three of the security troupe’s 

members injured in the eight-hour-long confrontation. 

Commander of the Pattani Task Force Maj. Gen. Komkrit Rattanachaya said the security 

members, acting on a tip-off, surrounded two villages believed to be the hideout of the 

militants in the Saiburi district, Pattani. 

 “When the security troupe approached the villages, the militants started shooting and also 

used bombs against the security members. 

“The shootout between the troupe and the militants lasted more than seven hours. The 

security officers also asked them to surrender but they refused. 

“When the shootings ended, we found two militants dead at the scene,” he said. 

Komkrit said an operation to track escaped suspects has been launched.) 
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ท่ีมาข*อมูล ;  

https://www.bernama.com/en/world/news.php?id=1979362 

 

๕.๒ benarnews.org รายงานเม่ือวันท่ี ๗ กรกฏาคม วFา กลุFมสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต* 

อ*างวFา เจ*าหน*าท่ีรัฐใช*กำลังเจ*าหน*าท่ีมากเกินความจำเป�นเป�นการบีบบังคับให*คนร*ายต*องใช*กำลังตFอสู* ซ่ึงข*อ

กลFาวหาน้ีได*รับการปฏิเสธจากกอ.รมน. 

พันเอก เกียรติศักด์ิ ณีวงษU โฆษกกองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายใน (กอ.รมน.) ภาค 4 สFวนหน*า 

กลFาวในวันศุกรUน้ีวFา เจ*าหน*าท่ีฝ�ายความม่ันคงปฏิบัติการป�ดล*อมตรวจค*นกลุFมบุคคลต*องสงสัยในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต*ตามหลักสากล โดยไมFได*บังคับให*ตFอสู* 

พ.อ. เกียรติศักด์ิ ได*ให*สัมภาษณUกับเบนารUนิวสU หลังจากท่ีมีนักสิทธิมนุษยชนท่ีติดตามเหตุการณUในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต* เรียกร*องให*เจ*าหน*าท่ีฝ�ายความม่ันคงใช*กำลังท่ีได*สัดสFวนในการจับกุมผู*ต*องสงสัย

หรือบุคคลตามหมายจับ เพ่ือหลีกเล่ียงการเผชิญหน*าจนเกิดการยิงปะทะกันข้ึนและจบลงด*วยการวิสามัญ

ฆาตกรรม 

ในเหตุลFาสุด เม่ือวันจันทรUน้ี (5 กรกฎาคม 2564) เจ*าหน*าท่ีทหาร ตำรวจ และฝ�ายปกครอง ได*ป�ดล*อมผู*

ต*องสงสัยซ่ึงเจ*าหน*าท่ีเช่ือวFา เป�นกลุFมกFอความไมFสงบและพวก ท่ีหลบหนีไปอยูFในโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนามะอูฮัดซูบูลูซซาลาม ในบ*านชะเมาสามต*น อำเภอสายบุรี จังหวัดปqตตานี แล*วเกิดการยิงตFอสู*กัน

เป�นเวลานานประมาณ 17 ช่ัวโมง กวFาท่ีเหตุการณUจะสงบลง นอกจากน้ัน ยังมีผู*ต*องสงสัยอีกส่ีถึงห*าคน 

หลบหนีไปทางบ*านบือแนบาแด ตำบลกะดุนง ซ่ึงเจ*าหน*าท่ีได*ติดตามจับกุมอยFางตFอเน่ือง แตFยังไมFพบตัว

ในชFวงกลางวันของวันศุกรUน้ี 

“เรามีการเจรจา แตFเจ*าตัวเขาไมFยอมออกมามอบตัว นอกจากไมFยอมออกมาแล*วยังยิงใสFเจ*าหน*าท่ี ยิงใสF

สุนัขได*รับบาดเจ็บ ซ่ึงเราเป�ดโอกาสแล*ว ไมFได*ไปบังคับให*สู* อาจจะมีบังคับให*มอบตัว

มากกวFา” พ.อ. เกียรติศักด์ิ กลFาวแกFเบนารUนิวสU 

พ.อ. เกียรติศักด์ิ ยังกลFาววFา ทางเจ*าหน*าท่ีปฏิบัติตามกฎการปะทะ แตFจำเป�นต*องใช*กำลังป�ดล*อมโดยมีการ

ใช*มาตรการจากเบาไปหาหนัก ด*วยการประกาศให*วางอาวุธ พร*อมท้ังได*เชิญผู*นำท*องท่ี ผู*นำศาสนาใน

พ้ืนท่ี และญาติของผู*กFอเหตุรุนแรง ชFวยเกล้ียกลFอมให*ยอมเข*ามอบตัว 

“กฎการปะทะเป�นอะไรท่ีแนFนอนอยูFแล*ววFาต*องล*อมไว*กFอน เพ่ือไมFให*หนี ซ่ึงก็เป�นไปตามหลักสากลอยูFแล*ว

... ถ*าเจรจาไมFสำเร็จ ให*ผู*นำศาสนา ผู*นำท*องท่ีมาคุย แล*วถ*าเขายิงหรือขว*างระเบิด เหมือนวันกFอนท่ีสาย

บุรีจนทำให*เจ*าหน*าท่ีบาดเจ็บ เราต*องป�องกันตัว” พ.อ. เกียรติศักด์ิ กลFาว 
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ในสFวนข*อสังเกตวFาทางเจ*าหน*าท่ีใช*กำลังนับร*อยนายเข*าปะทะ ซ่ึงไมFได*สัดสFวนกับสถานการณUน้ัน 

พ.อ. เกียรติศักด์ิ กลFาววFา ไมFเป�นความจริง 

“กำลังท่ีใช*ถ*าเป�นยุทธการ ประมาณ 20 นาย สFวนอ่ืนก็เป�นสFวนสนับสนุนอาหารการกิน ชุดสFองทางไกล 

ชุดโดรน” พ.อ. เกียรติศักด์ิกลFาว 

เม่ือวันอังคารน้ี น.ส. พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู*อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ได*กลFาวแกFเบนารUนิวสUวFา 

การป�ดล*อมตรวจค*นหรือท่ีเรียกวFาพิสูจนUทราบด*วยการใช*กองกำลังติดอาวุธของรัฐจำนวนนับร*อยนาย 

เทFากับเป�นการบังคับให*ผู*ต*องสงสัยต*องตFอสู*ด*วยอาวุธ และสFงผลลบเม่ือมีการเสียชีวิต 

“การใช*ศาลเต้ียหรือการสังหารบุคคลกFอนเข*าสูFกระบวนการยุติธรรม กFอให*เกิดความสูญเสียของประชาชน 

แทนท่ีจะนำบุคคลเข*าสูFกระบวนการยุติธรรมท่ีเป�นธรรมและสร*างความเช่ือม่ันในกระบวนการของรัฐ” น.ส. 

พรเพ็ญ กลFาว 

นอกจากมูลนิธิผสานวัฒนธรรมแล*ว นางสาวอัญชนา หีมมิหน�ะ ประธานกลุFมด*วยใจ มีความเห็นวFา การใช*

กำลังจำนวนมากนำไปสูFการใช*อาวุธเกินความจำเป�น และสุFมเส่ียงในการกFอให*เกิดอันตรายตFอชุมชน และ

ไมFได*ชFวยให*การปฏิบัติการบรรลุผล 

ด*าน นายรักชาติ สุวรรณ ประธานเครือขFายชาวพุทธเพ่ือสันติภาพ ในจังหวัดยะลา ให*ทรรศนะวFา เป�นเร่ือง

ยากในการตอบคำถามวFาเจ*าหน*าท่ีจะป�ดล*อมอยFางไรให*ถูกหลักสิทธิมนุษยชน 

“เม่ือมีผู*กFอความไมFสงบหลบซFอนอยูFในพ้ืนท่ี มีความจำเป�นท่ีฝ�ายความม่ันคงต*องปฏิบัติหน*าท่ีด*วยเชFนกัน 

การป�ดล*อมเพ่ือควบคุมตัวยFอมเกิดข้ึน แตFหากอีกฝ�ายไมFยอมให*ควบคุมตัว มันก็หลีกเล่ียงไมFได*ท่ีจะเกิดการ

ปะทะ” นายรักชาติ กลFาวกับเบนารUนิวสU 

“หากมีผู*กFอความไมFสงบหลบซFอนอยูF 2 คน แตFเจ*าหน*าท่ีมากันรFวม 50 หรือ 60 หรือ 100 คน แบบน้ีก็

เกินไป แตFมันก็ต*องข้ึนอยูFกับยุทธวิธีเขาด*วยเชFนกัน อยFาลืมวFาสามจังหวัดชายแดนภาคใต* มักมีการสนธิ

กำลังรFวมกันหรือสามฝ�าย คือ ทหาร ตำรวจ และฝ�ายปกครอง เขาก็มียุทธวิธีของเขาเชFนกัน” นายรักชาติ 

ระบุ 

 
(Thai human rights groups urged the government to use proportional force when trying 

to arrest alleged insurgents in the Deep South, after military and police personnel 

surrounded and gunned down two suspects during a long standoff this week. 
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As many as 100 police and servicemen were deployed to catch seven suspected 

insurgents during a raid in Pattani province on Monday, said Pornpen Kongkachonkiet, 

director of the Cross-Cultural Foundation. The overwhelming numbers of troops 

deployed made the suspects fight back, resulting in the deaths of two of them, she 

said. 

“They had no intention to fight but the raid put them in a corner. To pursue suspects, 

persons who jumped bail, or fugitives, violent means should be the last resort,” 

Pornpen told BenarNews. 

“In an endeavor to end Deep South violence, we urge the government to abide by 

human rights laws, the criminal code, human rights principles and proportionality in the 

rules of engagement.” 

Since June 21, officials said that the combined forces of the military, police and back-

up units shot and killed four insurgents in separate raids in Pattani province, including 

the one on Monday. 

Before dawn on Monday, security forces pursued some seven suspected insurgents who 

had traveled to Chamao Samton village in Sai Buri district, officials said. 

Two of the suspects besieged the Ma’had Subulussalam Islamic Private School before 

they were gunned down after a standoff that lasted 17 hours. Three soldiers were 

injured in the operation. The rest of the suspects fled. 

A day later, in what police said was a retaliatory incident, a soldier was killed and three 

others injured in a land-mine explosion in Chana, a district of nearby Songkhla 

province. 

Pornpen and another Pattani-based NGO, Duayjai Group, said that taking the suspects 

alive and trying them in court would help avoid suspicion among the residents of the 

Malay-speaking Muslim-dominant southern border provinces, which for decades have 

been the flash point of armed conflict between government troops and separatist 

rebel groups. 
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“By bringing them to justice, that would instead create confidence in the government’s 

governance,” Pornpen said. 

‘Never force them to fight back’ 

Meanwhile, the military in the Deep South said that security forces usually negotiate 

with the suspects and ask them to surrender. Servicemen involve local and religious 

leaders as well as suspects’ relatives in the negotiations, said Col. Kiatisak Neewong, 

spokesman for ISOC-4, the military’s regional command. 

“We always leave room for them to surrender, never force them to fight back,” Kiatisak 

told BenarNews. 

“We negotiate with them every time but they did not yield, shot at officials and even a 

dog.” 

In Sai Buri on Monday, suspects fired at officials who then had to defend themselves, 

Kiatisak said. 

“Like when they opened fire or hurled a grenade to injure officials in Sai Buri, we have 

to defend ourselves,” he said. 

He also denied that they had deployed as many as 100 troops to pursue suspects in 

the Monday incident. 

“We don’t use 100, only 20 members are in tactical teams. The rest are support teams 

like food supplies, scout, drone operators – no weapons used,” Kiatisak said. 

A Buddhist group leader in Yala, another province in the Deep South, said it was hard 

to define a fair operation when officials have to arrest suspects. 

“The question as to how officials can conduct a ‘humanitarian-compliant’ search or 

raid is hard to answer,” said Rukchart Suwan, president of the Buddhist Network for 

Peace. 
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“It may be way too much to use 50, 60 or 100 men per two suspects in hiding, but it 

depends on their tactics – they use a combined force of soldiers, police and civil 

servants.” )    

ท่ีมาข*อมูล :  

https://www.benarnews.org/english/news/thai/thailand-deepsouth-force-

07092021131536.html 

 https://www.benarnews.org/thai/news/th-insurgent-military-07092021132247.html 

 

๕.๓ benarnews.org รายงานเม่ือวันท่ี ๗ กรกฎาคม วFา เกิดเหตุท่ีเช่ือวFาเป�นฝbมือของกลุFมผู*กFอความไมFสงบ

ลอบวางระเบิดสังหารหน่ึงนายท่ีอ.จะนะ จ.สงขลา ตอบโต*เหตุการณUท่ีสมาชิกกลุFมผู*กFอความไมFสงบถูก

เจ*าหน*าท่ีวิสามัญฆาตกรรมเสียชีวิต ๒ คนท่ีอ.สายบุรี เม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม 

พนัตํารวจเอก พชรพล ณ นคร ผู้ กํากบัสถานีตํารวจภธูรจะนะ จงัหวดัสงขลา กล่าวในวันพธุนี Cว่า เจ้าหน้าทีE
ทหารทีEได้รับบาดเจ็บจากการลอบวางระเบิดในขณะลาดตระเวนพื CนทีEบ้านลางา เมืEอตอนคํEาวานนี C ได้
เสียชีวิตลงแล้ว ในขณะถกูนําตวัไปส่งโรงพยาบาล เมืEอกลางดกึของคืนวนัองัคารนี C 

ช่วงประมาณสองทุ่มของคืนวานนี C ชดุปฏิบติัการจรยทุธ์ ร้อย ร.2531 ได้ลาดตระเวนไปยงัพื CนทีE หมู่ทีE 7 บ้าน
ลางา ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา และได้พกัตรงขนําตรงข้ามบ่อปลา เยื Cองกบัโรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา ซึEง
ปัจจบุนัโรงเรียนใช้เป็นโรงพยาบาลสนามเพืEอรักษาผู้ ติดเชื Cอโควิด-19 โดยมีบคุลากรทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลจะนะเข้ามาดแูลรักษา แต่ได้เกิดระเบิดขึ Cน เป็นเหตใุห้ ส.อ. นิติพจน์ เพ็ชรรัตน์ เสียชีวิต และมี
ทหารในชดุได้รับบาดเจ็บอีกสามนาย 

“ส.อ. นิติพจน์ เพ็ชรรัตน์ สงักดั กองพนัทหารราบทีE 3 กรมทหารราบทีE 25 ถกูแรงระเบิดอดัจนกระเด็นหลาย
เมตร ค้นหาเจอในบ่อนํ Cา และเสียชีวิตในตอนดกึระหว่างนําส่งโรงพยาบาล ส่วนผู้บาดเจ็บ 3 นาย รอส่งตวั
ไปโรงพยาบาล มอ. หาดใหญ่... สําหรับจดุเกิดเหตรุะเบิดเป็นระบบเหยียบ" พ.ต.อ. พชรพล กล่าวกบัเบนาร์
นิวส์ 

เจ้าหน้าทีEได้รับบาดเจ็บ จํานวน 3 นาย ประกอบด้วย พลฯ จรัส ด้วงช่วย ได้รับบาดเจ็บทีEบริเวณสะโพกแผ่น
หลงั พลฯ มาวิน ใสวิน ได้รับบาดเจ็บทีEศีรษะ และ พลฯ ซนัสริุ ดอเลาะ หอืู Cอแน่นหน้าอก ซึEงในเบื Cองต้นถกูส่ง
เข้ารักษาตวั ทีEโรงพยาบาลจะนะ จงัหวดัสงขลา 

เจ้าหน้าทีEระบวุ่า ชดุปฏิบติัการจรยทุธ์ (ชป.) ดงักล่าว ได้เข้ามาพกัทีEขนํา ซึEงแต่เดิมเป็นฐานของเจ้าหน้าทีE
ทหาร แต่ได้ย้ายออกไปแล้ว และ ชป.จรยทุธ์ ซึEงปฏิบติังานในลกัษณะคํEาไหนตอนนัEนหลาย ๆ ชดุ จะเข้ามา
พกัเป็นครั Cงคราว 
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เหตกุารณ์ระเบิดนี C เกิดขึ CนหลงัจากทีEเมืEอเช้าวนัจนัทร์ทีE 5 กรกฎาคม นี C กองกําลงัทหาร ตํารวจ และฝ่าย
ปกครอง ได้เข้าปิดล้อม โรงเรียนเอกชนสอนศาสนามะอฮูดัซูบลูซูซาลาม บ้านชะเมาสามต้น ตําบลเตราะ
บอน อําเภอสายบรีุ จงัหวดัปัตตานี เพืEอจบักมุผู้ ต้องสงสยัตามหมายจบัคดีความมัEนคงทีEมาหลบซ่อนอยู่ 
และได้มีการขว้างระเบิด และยิงปะทะกนัเป็นระยะหลายชัEวโมง ต่อมาผู้ ต้องสงสยัถกูยิงเสียชีวิต 2 ราย ส่วน
เจ้าหน้าทีEได้รับบาดเจ็บ 3 นาย  นบัเป็นเหตกุารณ์ปิดล้อมผู้ ต้องสงสยั จนมีการยิงกนัเสียชีวิตเป็นครั CงทีEสอง 
ในรอบหนึEงเดือน 

พ.ต.อ. พชรพล กล่าวว่า ตนคาดว่าเหตรุะเบิดครั Cงนี C เป็นการสร้างสถานการณ์โดยกลุ่มก่อความไม่สงบ เพืEอ
ตอบโต้เจ้าหน้าทีEวิสามญัคนร้ายสองศพ เมืEอวนัจนัทร์ทีEผ่านมา 

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

07072021171321.html 

๕.๔ สำนักขFาว Bernama รายงานเม่ือวันที ๕ กรกฏาคม วFา ตำรวจหนFวยสืบสวนสอบสวนยาเสพติดลาด

ตระเวณตรวจพบยาเสพติดทีบริเวณริมฝq¹งแมFน้ำโกลก ในอ.ตุมปqต รัฐกลันตัน ขณะตรวจพบยาเสพติด 

เจ*าหน*าท่ีเห็นผู*ชายสองคนลงเรือหลบหนีมุFงหน*าไปยังอ.ตากใบ จ.นราธิวาส 

ท้ังน้ีนับเป�นคร้ังแรกในปb ๒๕๖๔ ท่ีมีการตรวจพบเฮโรอีนบริสุทธ์ิถูกลักลอบนำเข*าไปท่ีรัฐกลันตัน 

ยาเสพติดท่ีจับกุมยึดเป�นของกลางประกอบด*วยไอซUนำหนัก ๓๖ กิโลกรัม และเฮโรอีนบริสุทธ์ินำหนัก ๘.๔ 

กิโลกรัม ท้ังหมดมีมูลค*าประมาณ ๒.๑ ล*านริงกิต 

(The police seized 36 kilogrammes of syabu and 8.4 kg of heroin-base drugs, estimated to be 

worth RM2.1 million, which were found abandoned on the banks of Sungai Golok near Pulau 

Tengkorak, here two days ago. 

Kelantan deputy police chief SAC Abdullah Muhammad Piah said a team from the Narcotics 

Criminal Investigation Department (NCID) of the Tumpat police district headquarters found the 

drugs, in two packages, while patrolling the area at 4.30 pm. 

Prior to that the team spotted two men speeding off in a boat heading towards Takbai, 

Thailand, he told a press conference here today. 

 “The seizure of the heroin-base drug is the first in Kelantan this year. Heroin-base drugs are 

normally re-processed to make number three heroin,” he said.) 

 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.bernama.com/en/crime_courts/news.php?id=1979096 

๕.๕ New Straits Times รายงานเม่ือวันท่ี ๙ กรกฎาคม วFาเจ*าหน*าท่ีกองกำลังปฏิบัติการท่ัวไป หรือ GOF 

จับกุมยึดเคร่ืองสำอางคUและยาพ้ืนบ*านลักลอบนำเข*าจากประเทศไทย เม่ือคืนวันท่ี ๘ กรกฏาคม พบคนร*ายใช*

เรือลำเลียงลักลอบนำสินค*าหนีภาษีจากประเทศไทยขFามแมFนำโกลก เข*าทางชFองทางธรรมชาติ Epek ใน



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

23 

อำเภอปาเสมัส รัฐกลันตัน เม่ือเจ*าหน*าท่ีไปถึงท่ีเกิดเหตุคนร*ายได*ท้ิงสินค*าหนีภาษีไว*ท่ีริมฝq¹งแมFน้ำ และรีบ

หลบหนีไปกFอนแล*ว 

สินค*าท้ังหมดมีมูลคFาประมาณ ๒๐,๐๐๐ ริงกิต  

(PASIR MAS: The General Operations Force (GOF) seized various types of cosmetics and 

traditional medicine worth about RM20,000 suspected to have been smuggled from Thailand. 

However, no one was arrested in the midnight operation at Epek illegal jetty yesterday 

GOF Seventh Battalion commanding officer Superintendent Azhari Nusi said a GOF team was on 

routine survelliance at the area when they spotted several individuals carrying boxes from a 

boat to the Golok riverbank. 

"Upon seeing the GOF members approaching the place, the men immediately fled. 

"After checking the boxes, the GOF members found more than 1,000 packages and bottles 

containing cosmetic products and the medicine," he said in a statement. 

Azhari said initial investigation showed that the smuggled items was for local distribution. 

"We suspect the items will be sent to Kota Baru as soon as possible. There is high demand from 

local cosmetics owners for the goods of late as the prices are much cheaper in the 

neighbouring country," he said.) 

ท่ีมาขSอมูล ; https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2021/07/706848/cosmetics-medicines-

worth-about-rm20000-seized-kelantan-border 
 


