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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๑๐-

๑๖ ก.ค. ๖๔ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๑๒๑ ข0าว จากท่ีมี ๑๐๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๓-๙ ก.ค. ๖๔) 

ในส0วนของข0าวเชิงลบ ท่ีเก่ียวขRองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๔๑ ข0าว จากท่ีมี ๓๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๓-๙ ก.ค. ๖๔)  

    ประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนภายในประเทศ  

          ประเด็นขFาวเชิงลบ ได*แกF 

๑) เหตุร*ายรายวัน: ๑) โจรใตRเหิมวางระเบิดรถ รอง ผกก.สายบุรี พรRอมจนท.เจ็บ ๑๐ นาย 

ตอบโตRเหตุปะทะ, ๒) รือเสาะดุ! คนรRายเหิมดัก ยิงถล0มผูRนำศาสนา ดับคารถ ๑ สาหัส ๑, ๓) 2 คนรRายข่ี 

จยย.จอดหนRาบRาน กระหน่ำยิง อส.บันนังตาสาหัส และ ๔) ลอบเผารถ 'อบต.บางโกระ' วอดยกคัน 

๒) การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยUสิน: ๑) คอลัมน. ตีโฉบฉวย: ตอกย้ำความคิด, ๒) ฟdงเสียงชาวบRานกะดุนง...๖ 

วันกลางวงเสียงระเบิด ควันปeน, ๓) บทบรรณาธิการ ข0าวสด: วงจรไฟใตR, ๔) "ชมรมพ0อบRานใจกลRา" 

กับจุดยืนเยียวยาคนถูกวิสามัญฯ และ ๕) รายงานพิเศษ: ไฟใตRเดือดไม0รูRจบ! เม่ือ กอ.รมน.รูRโจทย. แต0ไม0ตอบโจทย. 

๓) การยกระดับคุณภาพชีวิต: อัตราการติดเช้ือ และจำนวนผูRเสียชีวิตท่ีเพ่ิมข้ึนจากโควิด ๑๙ 

๔) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมมากข้ึนจากการแพร0ระบาดของโควิด  

๕) การเมือง: ผลกระทบทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนจากประสิทธิภาพในการแกRไขปdญหาโควิด  

          ประเด็นขFาวเชิงบวก ได*แกF 

๑) การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยUสิน: ๑)  ในหลวงพระราชทานแด0ทหารกลRา, ๒) 

ทรงห0วงใยตำรวจเหย่ือโจรใตRบ้ึม, ๓) แจง'วิ' ๔ ศพไฟใตR สรุปลRอม ๖ วัน, ๔) แถลงผลจับแรงงานต0างดRาวเถ่ือน 

รอบ ๖ เดือนกว0าหม่ืนราย-ทลายเครือข0ายอีก ๑๕๒ กลุ0ม, ๕) ผบ.พล.ร.๑๕

ใหRกำลังใจนRองสุดทRองของกองทัพบกฉีดวัคซีนเข็มแรก, ๖) ผูRการฯ ปdตตานีออกตรวจพ้ืนท่ี 

ตามจุดตรวจย้ำมาตราเขRมงวดช0วงโควิคระบาด, ๗) ผบ.ฉก. นราธิวาส ตรวจเย่ียมใหRกำลังใจเจRาหนRาท่ี 

ชุดปฏิบัติการจรยุทธ. และ ๘) เบตง จับกุมไมRเถ่ือนจำนวนมากนำมาสรRางบRานในสวนผลไมR 

๒) การป]องกัน/ปราบปรามยาเสพติด: ๑) จับไอซ.ล็อตใหญ0ชายแดนใตR และ ๒) ฝqายปกครองสงขลาจับ 

๓ พ่ีนRองลอบคRายานรก ยึดยาบRา ๑ ลRานเม็ด-ปeน 

๓) การป]องกัน และปราบปรามทุจริตคอรัปช่ัน: 'ศาลอุทธรณ.'ยืนโทษคุก ๓ ปr 'อดีตนายกเล็กฯ'ปาเสมัส 

นราธิวาส 

๔) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) เดินหนRาโครงการลดตRนทุนการผลิตกุRงทะเลฯ, ๒) กรมศุลฯ. 

ตรวจยึดบุหร่ีเถ่ือน ๓๕ ลRาน, ๓) Fruit Board เผยผลสรุปและแผนการบริหารจัดการผลไมRแบบเบ็ดเสร็จ 

รับผลผลิต เหนือ-ใตR ท่ีกำลังทยอยออกสู0ตลาด, ๔) ธ.กรุงเทพ จัดพักหน้ี ๒ เดือน ช0วยเอสเอ็มอี-

รายย0อยเป|ดผ0านเว็บ-แอพ, ๕) 'บ๊ิกป~อม'ประชุมติดตาม แกRปdญหาชายแดนภาคใตR 

สรRางสันติสุขพัฒนาเศรษฐกิจย่ังยืน, ๖) ศอ.บต. ต้ังเป~าใชRสนามบินเบตง จ.ยะลา หลังโควิด-๑๙ ทุเลา, ๗) 
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'ทุเรียนมูซานคิงเบตง' ขายดีจริง ยอดส่ังผ0านออนไลน.เพียบผลผลิตไม0พอส0ง, ๘) ปdตตานีกระชาย-

ขิงราคาพุ0งต0อเน่ือง' และ ๙) SME D Bank จัดสินเช่ือดอกเบ้ียต่ำ หนุนฟe�นฟูธุรกิจก0อนเป|ดประเท 

๕) การยกระดับคุณภาพชีวิต: มาตรการต0างๆ ในการลดอัตราการติดเช้ือ และมาตรการในการเยียวยา

ประชาชน จากการแพร0ระบาดของโควิด ๑๙ 

ประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนตFางประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* 

 ส่ือมาเลเซีย รายงานว0า กองกำลังปฏิบัติการท่ัวไป กองพลท่ี ๗ ใชRโดรนบินลาดตระเวนพบน้ำยาบุหร่ี

ไฟฟ~าซุกซ0อนอยู0ท่ีชายแดนติดประเทศไทยดRานอำเภอปาเสมัส รัฐกลันตัน ตรงขRาม อ.สุไหงโกลก จ.ว.น.ธ. แต0ไม0

พบตัวคนรRาย สันนิษฐานว0าน้ำยาบุหร่ีไฟฟ~าท่ีซุกซ0อนท่ีชายแดนเพ่ือรอโอกาสลักลอบขนขRามพรมแดนเขRาประเทศ

ไทย 

          Benarnews.org เว็บไซต.ข0าวท่ีไดRรับเงินทุนดำเนินงานจากรัฐบาลสหรัฐ รายงานข0าว คนรRายลอบวาง

ระเบิดในสวนยางพารา ท่ี อ.ศรีสาคร จ.ว.น.ธ. เป�นเหตุใหRชาวสวนยางไดRรับบาดเจ็บหน่ึงคน ชาวบRานมุสลิม

ประณามว0า เป�นการกระทำท่ีโหดรRาย และไม0อาจเรียกคนท่ีลงมือลอบวางระเบิดว0า “นักรบ” 

 จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหRระดับการรับรูRเชิงบวก 

ท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๑.๖๔ ในสัปดาห.ท่ีแลRว (๓ - ๙ ก.ค. ๖๔) เป�น ๑.๗๘ 
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๒. ผลการวิเคราะหUสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธU ประจำวันท่ี ๑๐ – ๑๖ ก.ค. ๖๔ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นขFาวเชิงบวก และประเด็นขFาวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๐ - ๑๖ ก.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก (เสRนทึบสีเขียว) ๑๒๑ ข0าว จากท่ีมี ๑๐๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๓ - 

๙ ก.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนRมความถ่ี (เสRนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนRมฯ เพ่ิมข้ึน 

ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขRองกับ จชต. (เสRนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๔๑ ข0าว จากท่ีมี ๓๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว 

(๓ - ๙ ก.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของ แนวโนRมความถ่ี (เสRนปะสีแดง) มีแนวโนRมฯ ค0อนขRางคงท่ี 
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๒.๒ คFาสัดสFวนระหวFางขFาวเชิงบวก และขFาวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน 

ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

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

2021-07-03 8 5 1.6 

2021-07-04 8 5 1.6 

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 

 15.43 5.29 2.92 

2021-07-10 15 12 1.25 

2021-07-11 17 3 5.67 

2021-07-12 21 11 1.91 

2021-07-13 25 4 6.25 

2021-07-14 16 5 3.2 

2021-07-15 21 4 5.25 

2021-07-16 6 2 3 

 17.29 5.86 2.95 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพFงเล็ง ในชFวงวันท่ี ๑๐ – ๑๖ ก.ค. ๖๔ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๓ - ๑๖ ก.ค. ๖๔ ไม0มีท้ังข0าวเชิงบวก และ ข0าวเชิงลบ ในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๐ - ๑๖ ก.ค. ๖๔ มีข0าวในประเด็นเหตุรRายรายวัน ๑๔ ข0าว จากท่ีมี ๑๒ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลRว (๓ - 

๙ ก.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ค0อนขRางคงท่ี ภาพข0าวในประเด็นเหตุรRายรายวัน ไดRแก0 ๑) 

โจรใตRเหิมวางระเบิดรถ รอง ผกก.สายบุรี พรRอมจนท.เจ็บ 10 นาย ตอบโตRเหตุปะทะ, ๒) รือเสาะดุ! คนรRายเหิมดัก 

ยิงถล0มผูRนำศาสนา ดับคารถ 1 สาหัส 1, ๓) 2 คนรRายข่ี จยย.จอดหนRาบRาน กระหน่ำยิง อส.บันนังตาสาหัส และ 

๔) ลอบเผารถ'อบต.บางโกระ'วอดยกคัน 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๐ - ๑๖ ก.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๑ ข0าว จากท่ีมี ๑ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๓ - ๙ ก.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ต่ำค0อนขRางคงท่ี ในส0วนข0าวเชิงลบฯ 

มีข0าวเชิงลบ ๓ ข0าว จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๓ - ๙ ก.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ 

เพ่ิมข้ึน ภาพข0าวเชิงบวก ไดRแก0 คอลัมน.: ในประเทศ: 'จตุพร บุรุษพัฒน.' ขRาม 'หRวย' หรือ 'แหRว' 

เฟ~นแคนดิเดตปลัดมหาดไทย จัดทัพคลอง หลอดรับเลือกต้ัง  ภาพข0าวเชิงลบ ไดRแก0 ๑) 'อันวาร.' ลาออก 

'รองเลขาฯปชป.' อัดพรรคตกต่ำหลังเลือกต้ัง เตือนไม0ฟdงยังร0วม รบ. แกRโควิดลRมเหลว, ๒) 'อัลวาร.' เหน็บแสบ 

ปชป.เมินเสียงประชาชนย่ืนลาออกจากตำแหน0ง และ ๓) 'ธวเดช' วอนรัฐปรับแนวทางคุมโควิดชายแดนใตR 

เนRนสรRางความไวRวางใจ 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยUสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๐ - ๑๖ ก.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๓๑ ข0าว จากท่ีมี ๕๐ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๓ - ๙ ก.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ  ลดลง  ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าว

เชิงลบ ๗ ข0าว จากท่ีมี ๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๓ - ๙ ก.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ต่ำ

ค0อนขRางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดRแก0 ๑) เลียบค0าย ในหลวงพระราชทานแด0ทหารกลRา, ๒) 

ทรงห0วงใยตำรวจเหย่ือโจรใตRบ้ึม, ๓) แจง'วิ'4ศพไฟใตR สรุปลRอม6วัน, ๔) แถลงผลจับแรงงานต0างดRาวเถ่ือน รอบ 6 

เดือนกว0าหม่ืนราย-ทลายเครือข0ายอีก 152 กลุ0ม, ๕) 

ผบ.พล.ร.15ใหRกำลังใจนRองสุดทRองของกองทัพบกฉีดวัคซีนเข็มแรก, ๖) ผูRการฯ ปdตตานีออกตรวจพ้ืนท่ี 

ตามจุดตรวจย้ำมาตราเขRมงวดช0วงโควิคระบาด, ๗) ผบ.ฉก. นราธิวาส ตรวจเย่ียมใหRกำลังใจเจRาหนRาท่ี ชุด 

ปฏิบัติการจรยุทธ. และ ๘) เบตง จับกุมไมRเถ่ือนจำนวนมากนำมาสรRางบRานในสวนผลไมR ภาพข0าวเชิงลบ ไดRแก0 ๑) 

คอลัมน. ตีโฉบฉวย: ตอกย้ำความคิด, ๒) ฟdงเสียงชาวบRานกะดุนง...6 วันกลางวงเสียงระเบิด ควันปeน, ๓) 

บทบรรณาธิการ ข0าวสด: วงจรไฟใตR, ๔) "ชมรมพ0อบRานใจกลRา" กับจุดยืนเยียวยาคนถูกวิสามัญฯ และ ๕) 

รายงานพิเศษ: ไฟใตRเดือดไม0รูRจบ! เม่ือ กอ.รมน.รูRโจทย. แต0ไม0ตอบโจทย. 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๐ - ๑๖ ก.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๐ ข0าว จากท่ีมี ๑๐ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว 

(๓ - ๙ ก.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มี

ข0าวเชิงลบ ๓ ข0าว จากท่ีมี ๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๓ - ๙ ก.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ลดลง 

ภาพข0าวเชิงบวก ไดRแก0 ๑) เดินหนRาโครงการลดตRนทุนการผลิตกุRงทะเลฯ, ๒) กรมศุลฯตรวจยึดบุหร่ีเถ่ือน35ลRาน, 

๓) Fruit Board เผยผลสรุปและแผนการบริหารจัดการผลไมRแบบเบ็ดเสร็จ รับผลผลิต เหนือ-ใตR 

ท่ีกำลังทยอยออกสู0ตลาด, ๔) ธ.กรุงเทพ จัดพักหน้ี 2 เดือน ช0วยเอสเอ็มอี-รายย0อยเป|ดผ0านเว็บ-แอพ, ๕) 

'บ๊ิกป~อม'ประชุมติดตาม แกRปdญหาชายแดนภาคใตR สรRางสันติสุขพัฒนาเศรษฐกิจย่ังยืน, ๖) ศอ.บต. 

ต้ังเป~าใชRสนามบินเบตง จ.ยะลา หลังโควิด-19 ทุเลา, ๗) 'ทุเรียนมูซานคิงเบตง' ขายดีจริง 

ยอดส่ังผ0านออนไลน.เพียบผลผลิตไม0พอส0ง, ๘) ปdตตานีกระชาย-ขิงราคาพุ0งต0อเน่ือง' และ ๙) SME D Bank 

จัดสินเช่ือดอกเบ้ียต่ำ หนุนฟe�นฟูธุรกิจก0อนเป|ดประเทศ ภาพข0าวเชิงลบ ไดRแก0 ๑) โควิดซัด! บขส. 

หยุดเดินรถสายใตRทุกเสRนทาง ส0วนเหนือ-อีสาน เหลือ 13 เสRน, ๒) สถานีรถไฟตันหยงมัสเงียบเหงา 

หลังจังหวัดนราธิวาส ออกคำส่ังงดบริการขนส0งสาธารณะทุกประเภท 12-25 ก.ค.น้ี และ ๓) 'สมบัติทัวร.' 

ประกาศหยุดเดินรถทุกเสRนทาง ท่ัวประเทศยาวหลัง 'ประกาศล็อกดาวน.ล0าสุด' 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

9 

 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๐ - ๑๖ ก.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๕ ข0าว จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๓ - ๙ 

ก.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ค0อนขRางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม0มีข0าว

เชิงลบในช0วง  ๓ - ๑๖ ก.ค. ๖๔ ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ต่ำค0อนขRางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดRแก0 

๑) จับไอซ.ล็อตใหญ0ชายแดนใตR และ ๒) ฝqายปกครองสงขลาจับ 3พ่ีนRองลอบคRายานรก ยึดยาบRา1ลRานเม็ด-ปeน 

ไม0มีข0าวเชิงลบ ในสัปดาห.น้ี 

 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช0วงวันท่ี ๑๐ – ๑๖ ก.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช0วงวันท่ี ๑๐ – ๑๖ ก.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปsญหา จชต. 

            ในช0วงวันท่ี ๑๐ – ๑๖ ก.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกRไขปdญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

           ในช0วงวันท่ี ๑๐ – ๑๖ ก.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชRกฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

10 

๔. ประเด็นท่ีสFงผลกระทบตFอการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบตFอการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีสFงผลกระทบตFอการรับรู* 
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ประเด็นขFาวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ๑) โจรใตRเหิมวางระเบิดรถ รอง ผกก.สายบุรี พรRอมจนท.เจ็บ 10 นาย ตอบโตRเหตุปะทะ, ๒) 

โจรใตRเหิม วางระเบิด รถรอง ผกก.กับลูกนRองเจ็บ 10 นาย ตอบโตRเหตุปะทะ, ๓) รือเสาะอย0างโหด!! 

ถล0มยิงผูRนำศาสนาพรุนท้ังคัน ดับ 1 เจ็บ 1, ๔) ปqวนใตR! คนรRายลอบวางระเบิด-ยิงซ้ำ ตำรวจบาดเจ็บ 8 

นายท่ีจว.ปdตตานี, ๕) ปqวนใตR! คนรRายลอบวางระเบิด-ยิงซ้ำ ตำรวจบาดเจ็บ 5 นายท่ีจว.ปdตตานี, ๖) รือเสาะดุ! 

คนรRายเหิมดักยิงถล0มผูRนำศาสนา ดับคารถ 1 สาหัส 1, ๗) 2คนรRายข่ีจยย.จอดหนRาบRาน กระหน่ำยิง 

อส.บันนังตาสาหัส, ๘) โจรใตR 'วางบ้ึม' สน่ันปdตตานี ตำรวจสายบุรี บาดเจ็บ 8 นาย, ๙) บ้ึมถล0มตร.สายบุรี-

บาดเจ็บ10, ๑๐) ลอบเผารถ'อบต.บางโกระ'วอดยกคัน, ๑๑) โจรใตRบุกยิงอส.คารRานก�วยเต๋ียว, ๑๒) คอลัมน. 

เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: ดักบ้ึมตำรวจเจ็บ10นาย, ๑๓) โจรใตRลอบวางบ้ึมรถตร.เจ็บ9นาย  และ  ๑๔) 

โจรใตRลอบวางบ้ึมรถตร.เจ็บ9นาย  

๒. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยUสิน ๑) คอลัมน. ตีโฉบฉวย: ตอกย้ำความคิด, ๒) รอบร้ัวเมืองใตR : 

15 กรกฎาคม 2564, ๓) ฟdงเสียงชาวบRานกะดุนง...6 วันกลางวงเสียงระเบิด ควันปeน, ๔) บทบรรณาธิการ ข0าวสด: 

วงจรไฟใตR, ๕) "ชมรมพ0อบRานใจกลRา" กับจุดยืนเยียวยาคนถูกวิสามัญฯ, ๖) บทบรรณาธิการ ข0าวสด: วงจรไฟใตR  

และ  ๗) รายงานพิเศษ: ไฟใตRเดือดไม0รูRจบ! เม่ือ กอ.รมน.รูRโจทย. แต0ไม0ตอบโจทย.  

๓. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ปdตตานีเฝ~าระวังผูRปqวยหนักเคร่ืองออกซิเจนใจไม0พอหว่ันดับเพ่ิม, ๒) 

โควิดปdตตานียังวิกฤตเตียงเร่ิมไม0พอ พบผูRปqวยใหม0อีก 215 คน, ๓) 
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ปdตตานีคลัสเตอร.โรงเรียนดังเด็กกลับบRานติดเช้ือด0านคัดกรองคนกลับฮารีรายอเขRม, ๔) ปdตตานีพุ0ง215 สังเวยอีก 

1ศพ งดละหมาดรายออีฏ้ิลอัดฮา, ๕) ปdดตานีระบาดหนัก! ส่ังงดละหมาดรายออีฏ้ิลอัดฮา, ๖) 

ปdตตานีเจอคลัสเตอร.ใหม0โรงเรียนดัง ติดอ้ือครูเสียชีวิตแลRว 1 คน, ๗) ปdตตานีโควิดคร0าอีก 5 ศพ เพ่ิมเตียงไอซียู 

ขณะท่ีเผยคลิปพยาบาลวูบลRม, ๘) พังงาพบปqวยโควิด 21 ราย มาจากกลุ0มนักเรียนศาสนากลับจากปdตตานี, ๙) 

สงสารเด็กๆ! ปdตตานีวิกฤติ! นร.ติดโควิด 36 ราย คลัสเตอร.ในโรงเรียน, ๑๐) ชายแดนใตRยอดปqวย-ตายโควิดยังพุ0ง 

เตียงขาดแคลนหนัก!, ๑๑) ผูRปqวยลRน นราฯเตียงติดลบ!, ๑๒) คลัสเตอร.ใหม0 "รร.เอกชนปdตตานี" 

เส่ียงกระจายเช้ือหลายจังหวัด  และ  ๑๓) รายงานพิเศษ: วันอีดมุสลิมปrท่ีโศกเศรRา แต0มุสลิมตRองร0วมมือ  

๔. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) โควิดซัด! บขส. หยุดเดินรถสายใตRทุกเสRนทาง ส0วนเหนือ-อีสาน เหลือ 13 

เสRน, ๒) สถานีรถไฟตันหยงมัสเงียบเหงา หลังจังหวัดนราธิวาสออกคำส่ังงดบริการขนส0งสาธารณะทุกประเภท 12-

25 ก.ค.น้ี  และ  ๓) 'สมบัติทัวร.' ประกาศหยุดเดินรถทุกเสRนทางท่ัวประเทศยาวหลัง 'ประกาศล็อกดาวน.ล0าสุด'  

๕. การเมือง ๑) 'อันวาร.' ลาออก 'รองเลขาฯปชป.' อัดพรรคตกต่ำหลังเลือกต้ัง 

เตือนไม0ฟdงยังร0วมรบ.แกRโควิดลRมเหลว, ๒) 'อัลวาร.'เหน็บแสบปชป.เมินเสียงประชาชนย่ืนลาออกจากตำแหน0ง  

และ  ๓) 'ธวเดช'วอนรัฐปรับแนวทางคุมโควิดชายแดนใตR เนRนสรRางความไวRวางใจ  

๖. กีฬา 'สองลRอ' ยกเลิกจัดจักรยานถนนเอเชีย 2021  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. การเมือง คอลัมน.: ในประเทศ: 'จตุพร บุรุษพัฒน.' ขRาม 'หRวย' หรือ 'แหRว' เฟ~นแคนดิเดตปลัดมหาดไทย 

จัดทัพคลองหลอดรับเลือกต้ัง  

๒. กีฬา ภาพข0าว: เตรียมงาน  

๓. การศึกษา ๑) คอลัมน. สโมสรคนเก0ง: 3นวัตกรรมเรียนออนไลน.รับเป|ดเทอม, ๒) ชงครม.ลดค0าเทอม, ๓) 

สดจากเยาวชน: หนุนนวัตกรรมพัฒนาเด็กไทย, ๔) คอลัมน. สดจากเยาวชน: หนุนนวัตกรรมพัฒนาเด็กไทย  และ  

๕) ชงครม.ลดค0าเทอมนร.-มหา'ลัย,  

๔. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยUสิน ๑) เลียบค0ายกองทัพ: พล.ต.ไพศาล หนูสังข., ๒) 

ตม.จับลอบขนต0างดRาวไม0มีหมด, ๓) ในหลวงพระราชทานแด0ทหารกลRา, ๔) 'ปdตตานี'จับตาย โจรใตR2ศพ 

ป|ดลRอมนาน5วัน, ๕) ทรงห0วงใยตำรวจเหย่ือโจรใตRบ้ึม, ๖) ภาพข0าว: คอลัมน. ตรีศูล: 

พระบาทสมเด็จพระเจRาอยู0หัว, ๗) บุกยึดไมRเถ่ือนกลางสวนผลไมR, ๘) กำลังใจ, ๙) ระฆังแกRว: 

พระบาทสมเด็จพระเจRาอยู0หัว, ๑๐) กำลังใจ, ๑๑) ปdตตานีเร0งเคลียร.จุดปะทะโจรใตR, ๑๒) 

พระราชทานส่ิงของตร.ถูกระเบิด, ๑๓) สรุปปฏิบัติการป|ดลRอม-ปะทะ “กะดุนง” พบ 2 ศพในปqาสาคู, ๑๔) 

แจง'วิ'4ศพไฟใตR สรุปลRอม6วัน, ๑๕) จับไม0เคยหมด! รวบยกแก งลอบขนต0างดRาวเขRากรุง-ใชRไทยเป�นทางผ0าน, ๑๖) 

ตม.ตามรวบยกแผง แก งขนต0างดRาวหนีเขRาเมืองผ0านชายแดนใตR, ๑๗) แถลงผลจับแรงงานต0างดRาวเถ่ือน รอบ 6 

เดือนกว0าหม่ืนราย-ทลายเครือข0ายอีก 152 กลุ0ม, ๑๘) 

ผบ.พล.ร.15ใหRกำลังใจนRองสุดทRองของกองทัพบกฉีดวัคซีนเข็มแรก, ๑๙) ผลปะทะเดือดปqาสายบุรี คนรRายดับ 2 
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ศพระดับปฏิบัติการลูกนRอง'ซาการียา', ๒๐) ป|ดปฏิบัติการสายบุรี! หลังป|ดลRอม 7 วันไม0เป�นผล วิสามัญคนรRายดับ 

2 ศพ, ๒๑) เป|ดผลพิสูจน.อัตลักษณ. 2 คนรRายโดนวิสามัญ ติดหมายจับ-โยงคดีปqวนใตRอ้ือ, ๒๒) 

ผูRการฯปdตตานีออกตรวจพ้ืนท่ีตามจุดตรวจย้ำมาตราเขRมงวดช0วงโควิคระบาด, ๒๓) 

'ผบ.ตร.'โชว.6เดือนทลายเครือข0ายขนแรงงานเถ่ือนจับต0างดRาว1.4หม่ืนราย, ๒๔) ผบ.ฉก. นราธิวาส 

ตรวจเย่ียมใหRกำลังใจเจRาหนRาท่ีชุดปฏิบัติการจรยุทธ., ๒๕) ปะทะเดือดเขRาวันท่ี 6 พบศพ 2 คนรRาย 

แต0ยังเขRาเคลีย.รไม0ไดR แม0ทัพ 4 เผยตRองยุติวันน้ี, ๒๖) ในหลวง-พระราชินี 

พระราชทานดอกไมRและตะกรRาส่ิงของแก0ตำรวจท่ีบาดเจ็บ จ.สงขลา เหตุลอบวางระเบิด, ๒๗) 

ล็อคดาวน.ปdตตานีส0งผลเจRาหนRาท่ีป|ดปฏิบัติการณ.ปะทะเดือด 7 วัน ยึดอาวุธเพียบ, ๒๘) 

ปdตตานีป|ดปฏิบัติการณ.ปะทะเดือด 7 วัน ยึดอาวุธเพียบหลังประกาศล็อคดาวน., ๒๙) กอ.รมน.ภาค 4 ส0วนหนRา 

แถลงสรุปผลการเขRาบังคับใชRก.ม. จับกุม และวิสามัญคนรRายในพ้ืนท่ี บRานชะเมาสามตRน และบRานบือแนบาแด 

อ.สายบุรี จ.ปdตตานี, ๓๐) ผบ.ตร.ตรวจด0านเคอร.ฟ|วคืนแรก ใชRกำลังพลกว0า 1.4 หม่ืนนาย  และ  ๓๑) เบตง 

จับกุมไมRเถ่ือนจำนวนมากนำมาสรRางบRานในสวนผลไมR,  

๕. ยาเสพติด ๑) ปdตตานีลุยยึดไอซ.ฝdงดิน278กก., ๒) จับไอซ.ล็อตใหญ0ชายแดนใตR, ๓) ภาพข0าว: ซุกสายบุรี, ๔) 

ฝqายปกครองสงขลาจับ 3พ่ีนRองลอบคRายานรก ยึดยาบRา1ลRานเม็ด-ปeน  และ  ๕) ยึดยาไอซ. 278 

กก.ซุกใตRถุนบRานคุมตัวเจRาของบRาน,  

๖. ทุจริตคอรUรัปช่ัน 'ศาลอุทธรณ.'ยืนโทษคุก 3 ปr 'อดีตนายกเล็กฯ'ปาเสมัส นราธิวาส  

๗. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) คอลัมน. สังคมโลก: บุหร่ีเถ่ือน, ๒) 

เดินหนRาโครงการลดตRนทุนการผลิตกุRงทะเลฯ, ๓) เดินหนRาโครงการลดตRนทุนการผลิตกุRงทะเลฯ, ๔) 

กรมศุลฯตรวจยึดบุหร่ีเถ่ือน35ลRาน, ๕) Fruit Board เผยผลสรุปและแผนการบริหารจัดการผลไมRแบบเบ็ดเสร็จ 

รับผลผลิต เหนือ-ใตR ท่ีกำลังทยอยออกสู0ตลาด, ๖) 'ฟรีแลนซ.' ไดRเฮ รับ 5 พัน รีบลงทะเบียน ม.40 ภายในเดือน 

ก.ค.น้ี, ๗) ธ.กรุงเทพจัดพักหน้ี 2 เดือน ช0วยเอสเอ็มอี-รายย0อยเป|ดผ0านเว็บ-แอพ, ๘) 

'บ๊ิกป~อม'ประชุมติดตามแกRปdญหาชายแดนภาคใตR สรRางสันติสุขพัฒนาเศรษฐกิจย่ังยืน, ๙) 10จว.เฮ! ครม.เทอีก 

4.2 หม่ืนล.เยียวยา 5 กลุ0มอาชีพ-แจก 5 พันบาท ม.39,40, ๑๐) เป|ดทุกแพ็กเกจเยียวยา'ล็อกดาวน.' 

คิวต0อไปเคาะช0วย'เอสเอ็มอี'ท่ัวประเทศ, ๑๑) ศอ.บต. ต้ังเป~าใชRสนามบินเบตง จ.ยะลา หลังโควิด-19 ทุเลา, ๑๒) 

'SME Bank'คิกออฟสินเช่ือท0องเท่ียว, ๑๓) ผลเทคนิคโรงไฟฟ~าชุมชน TPCHยืนหน่ึงควRามากสุด, ๑๔) 

'ทุเรียนมูซานคิงเบตง' ขายดีจริง ยอดส่ังผ0านออนไลน.เพียบผลผลิตไม0พอส0ง, ๑๕) TPCH ฉลุย! โรงไฟฟ~าชุมชนฯ 8 

โครงการ กำลังผลิต 27 MW ผ0านคุณสมบัติดRานเทคนิคโครงการโรงไฟฟ~าชุมชน เพ่ือเศรษฐกิจฐานราก 

ม่ันใจหนุนอนาคตโตโดดเด0น, ๑๖) 'SME D Bank' ปล0อยกูR ดบ.ต่ำ หนุนเอสเอ็มอีท0องเท่ียวและเก่ียวเน่ืองพ้ืนท่ี 

Sandbox-สีแดงเขRม ฟe�น ศก., ๑๗) SYNEXไอทีพุ0งรับล็อกหนุนTKSกำไรกระฉูด, ๑๘) ปdตตานีกระชาย-

ขิงราคาพุ0งต0อเน่ือง, ๑๙) คมนาคม เคาะ 4 เสRนทางนำร0องสรRางมอเตอร.เวย.คู0ระบบราง ประเดิมโฟกัส 'ชุมพร-

ระนอง'  และ  ๒๐) SME D Bank จัดสินเช่ือดอกเบ้ียต่ำ หนุนฟe�นฟูธุรกิจก0อนเป|ดประเทศ,  

๘. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) คอลัมน. เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: ไฟไหมRอาคารเรียนวอด, ๒) 
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ศอ.บต.พรRอมเคียงขRางประชาชน, ๓) 'บ๊ิกป~อม'ไฟเขียวเดินสำรวจออกโฉนด4จว.ใตR, ๔) 

เร่ิม12ก.ค.หRามออกนอกบRาน3ทุ0ม-ตี4 เคอร.ฟ|ว'10จว.', ๕) ชงครม.เยียวยาล็อกดาวน. 'แจกเงิน'แรงงาน10จังหวัด, 

๖) บ๊ิกตู0ไลฟรับทัวร. สมุยพลัสโมเดล, ๗) หมอยะลาหนุนฉีดวัคซีนไขวR-สลับย่ีหRอ นราฯวิกฤติเตียงติดลบกว0ารRอย!, 

๘) ภาพข0าว: ป|ดพ้ืนท่ี, ๙) งดละหมาดรายอฮัจย.ท่ีมัสยิด - ลดรวมกลุ0มกุรบาน, ๑๐) พาณิชย.ส0ง'รถพุ0มพวงธงฟ~า' 

ลุย 10 จังหวัด'ล็อกดาวน.' ช0วยประชาชน, ๑๑) เช็กท่ีน่ี 'เคอร.ฟ|ว' เง่ือนไข 

จำเป�นตRองเดินทางออกนอกเคหสถานทำอย0างไร, ๑๒) สามจังหวัดยกระดับ "ล็อกดาวน.-เคอร.ฟ|ว", ๑๓) 

'กระทรวงแรงงาน' ไฟเขียวเร0งเยียวยา, ๑๔) 'ปาตานีอัพเดท' ถกการตระหนักร0วมรับมือโควิดระบาดในพ้ืนท่ี , ๑๕) 

'นิพนธ.' เดินสำรวจออกโฉนดท่ีดิน เสริมโภชนาการเด็ก พัฒนาเกษตรกรโคเน้ือ, ๑๖) 3 สมาคมทRองถ่ิน จ้ี 'บ๊ิกตู0' 

ปลดล็อกนำเขRาวัคซีน-ชุดตรวจโควิด, ๑๗) 'บ๊ิกป~อม'นRอมนำยุทธศาสตร.'เขRาใจ เขRาถึง พัฒนา' ขับเคล่ือน พัฒนา 

จชต.๑๘) 'บ๊ิกป~อม'เห็นชอบโครงการเดินสำรวจออกโฉนดท่ีดิน เสริมความม่ันคงจชต., ๑๙) 

เช็กเง่ือนไขการจองสิทธ์ิรับวัคซีน 'ซิโนฟาร.ม' รอบประชาชน, ๒๐) 

'บขส.'ลดแพร0เช้ือ!หยุดเดินรถสายใตRทุกเสRนทาง'เหนือ-อีสาน'เป|ด13เสRนทางใหRบริการ, ๒๑) 

'สตูล'ออกหนังสือรับรอง หลังนักเรียน-ครู'รร.มุสลิม' 25 คน กักตัวไม0พบเช้ือโควิด, ๒๒) 'มูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง 

(ภาฯ) ยามยากฯ'จัดต้ังโรงครัวพระราชทาน ช0วยเหลือผูRไดRรับผลกระทบจากโรคโควิด-19 

ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใตR, ๒๓) นอภ.เมืองยะลา ตรวจเคอร.ฟ|ว วันแรก เรียบรRอยดี, ๒๔) ลดค0าไฟท้ังประเทศ! 

'กระทรวงพลังงาน'แกRข0าว ไม0ใช0ลดแค0 10 จังหวัด, ๒๕) สุดฝeน! พยาบาลทำงานหนัก หมดแรงตRาน 

ร0างทรุดกองกับพ้ืน, ๒๖) เป|ดช0องทางด0วนสมัครประกันตน ม.40 ใชRบัตรประชาชนใบเดียว, ๒๗) 

คณะผูRแทนพิเศษของรัฐบาลสนับสนุนน้ำด่ืมใหRโรงพยาบาล, ๒๘) 'บ๊ิกตู0'ล่ันช0วยปชช.ใหRมากท่ีสุด สูRจนกว0าจะชนะ 

ทุ0มอีก4.2หม่ืนลRานแจก10จว., ๒๙) 'นิพนธ.' เร0งผลักดัน 3 วาระสำคัญ ศอ.บต. 

เดินสำรวจออกโฉนดท่ีดินเสริมสรRางม่ันคง 4 จชต., ๓๐) รองผูRว0าฯ นราธิวาส ลงพ้ืนท่ีรับฟdงปdญหา - 

ดำเนินการแกRไขปdญหาการแพร0ระบาดของโควิด ท่ีรือเสาะ, ๓๑) ชาวปdตตานีต่ืนตัวฉีดวัคซีนโควิด พบหญิงต้ังทRอง 

3 คนมารับวัคซีนดRวย, ๓๒) ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการยกระดับคุมโควิด ล็อก 10 จังหวัดแดงเขRม 14 วัน, ๓๓) 

การ.ดอย0าตก!! ทางการออกหนังสือรับรองหลังนักเรียน ครู รร.มุสลิม25 คน กักตัวโควิด19 ไม0พบเช้ือ, ๓๔) 

การ.ดอย0าตก! ครูรร.มุสลิม 25 คน หลังกักตัวไม0พบเช้ือโควิด, ๓๕) ผูRว0าฯนราธิวาส ลงพ้ืนท่ีใหRกำลังใจเจRาหนRาท่ี 

อ.รือเสาะ, ๓๖) ธารน้ำใจหล่ังไหล สูRภัยโควิด 2019 คาราเมธี ลาบานูน ลงพ้ืนท่ีช0วยชาวบRาน, ๓๗) 

ธารน้ำใจคนไทยไม0ขาดสายร0วมมอบเคร่ืองอุปโภคบริโภคใหRปชช.ในจังหวัดนราธิวาสหลังมีคำส่ังใหRป|ดหมู0บRานรอบ 

2, ๓๘) นราธิวาส ยกระดับมาตรการควบคุมโควิดขRมขRน หRามออกนอกเคหสถาน 21.00 - 04.00 น. 

จำกัดการเดินทาง 14 วัน, ๓๙) 16 ปr 'ทีเคพาร.ค' ปรับทิศทางสู0องค.กรยุคดิจิทัล พลิกโฉมดีไซน.-บริการ-

นวัตกรรมใหม0, ๔๐) 3BB สนับสนุนทุกภาคส0วนและขอส0งกำลังใจใหRคนไทยทุกคนกRาวผ0านวิกฤตโควิด-19 

ไปดRวยกัน, ๔๑) กปภ. เขRมมาตรการโควิด-19 ปรับรูปแบบใหRบริการออนไลน.ท่ัวประเทศ, ๔๒) รัฐบาล 

เป|ดมาตรการ เยียวยา 10 จว.ล็อกดาวน. เพ่ิมทุกสิทธิ ม.33-ม.39-ม.40, ๔๓) แลคตาซอย Live สด 

'ส0งความสุขกับศิลป|น 'ลาบานูน' ชวนคนไทยส0งต0อบุญมอบแลคตาซอย 125 มล. 4,800 กล0อง 
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ใหRมูลนิธิบRานเด็กกำพรRา จ.นราธิวาส, ๔๔) 

สาธารณะสุขจังหวัดยะลาจับมือเทศบาลนครฯเร0งตรวจเชิงรุกกลุ0มเส่ียงสูงของจังหวัด, ๔๕) 

เบตงยกระดับมาตรการป~องกันการแพร0ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 ข้ันสูงสุดเขRมงวด 10 

จังหวัดต้ังด0านตรวจเขRม24 ชม., ๔๖) แจRงเตือนใชRเสRนทางไปยังพ้ืนท่ี อ.เจาะ จว.นราธิวาส 

หลังป|ดเสRนทางการจราจร 2 จุด, ๔๗) โรงพยาบาลสนามศูนย.ประชุมนานาชาติ ม.อ. 

เร0งปรับพ้ืนท่ีรองรับผูRติดเช้ือโควิดเพ่ิมเป�น 563 เตียง, ๔๘) ออฟฟ|ศเมท พลัส สาขา จ. ยะลา มอบเงินบริจาคกว0า 

5 แสนบาทใหRแก0 รพ.ยะลา เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ.ทางการแพทย. ช0วยผูRปqวยโควิด-19, ๔๙) ผูRทรงคุณวุฒิยะลาช้ี 

'จุฬาราชมนตรี' งดการละหมาดอีด้ิลอัฎฮาท่ีมัสยิดและสถานท่ีทุกแห0งตามมาตรการป~องกันโควิด-19, ๕๐) 

ผูRแทนพิเศษของรัฐบาลมอบหนRากากอนามัย-ชุดเคร่ืองนอนใหRโรงพยาบาลสนามในจังหวัดนราธิวาส, ๕๑) 

ผูRสูงอายุเลิกวิตกกังวลแห0เขRารับวัคซีนต้ังแต0 6 โมงเชRาท่ีโรงพยาบาลเบตง, ๕๒) 2โรงพยาบาลจ.นราธิวาส 

รับมอบน้ำด่ืมสะอาดจากคณะผูRแทนพิเศษของรัฐบาล เพ่ือใชRในภารกิจปฏิบัติหนRาทีในสถานการณ.โควิค 19  และ  

๕๓) แลคตาซอย Live สด 'ส0งความสุขกับศิลป|น 'ลาบานูน' ชวนคนไทยส0งต0อบุญมอบแลคตาซอย 125 มล. 

4,800 กล0อง ใหRมูลนิธิบRานเด็กกำพรRา จ.นราธิวาส,  

๙. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) บูรณะ'เจดีย.ท0านแก0'บรรจุอัฐิอดีตเจRาเมืองจะนะสมัยร.3-ร.5  และ  ๒) 

กรมศิลปบูรณะเจดีย.ท0านแก0วัดโคกทราย จะนะ จ.สงขลา,  

๑๐. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทU คุณแหนกอสซิป  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

16 

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

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหRระดับการรับรูRเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. 

จชต. ในสัปดาห.น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๑.๖๔ ในสัปดาห.ท่ีแลRว (๓ - ๙ ก.ค. ๖๔) เป�น ๑.๗๘ ในสัปดาห.น้ี 

ในมิติของแนวโนRม การรับรูRเชิงบวก มีแนวโนRมฯ ค0อนขRางคงท่ี 

 

 
 
๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนตFางประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในชFวงวันท่ี ๑๐ – ๑๖ ก.ค. 

๖๔ 

    ส่ือมาเลเซีย รายงานว0า กองกำลังปฏิบัติการท่ัวไป กองพลท่ี ๗ ใชRโดรนบินลาดตระเวนพบน้ำยาบุหร่ีไฟฟ~าซุก

ซ0อนอยู0ท่ีชายแดนติดประเทศไทยดRานอำเภอปาเสมัส รัฐกลันตัน ตรงขRาม อ.สุไหงโกลก จ.ว.น.ธ. แต0ไม0พบตัว

คนรRาย สันนิษฐานว0าน้ำยาบุหร่ีไฟฟ~าท่ีซุกซ0อนท่ีชายแดนเพ่ือรอโอกาสลักลอบขนขRามพรมแดนเขRาประเทศไทย 

    Benarnews.org เว็บไซต.ข0าวท่ีไดRรับเงินทุนดำเนินงานจากรัฐบาลสหรัฐ รายงานข0าว คนรRายลอบวางระเบิดใน

สวนยางพารา ท่ี อ.ศรีสาคร จ.ว.น.ธ. เป�นเหตุใหRชาวสวนยางไดRรับบาดเจ็บหน่ึงคน ชาวบRานมุสลิมประณามว0า เป�น

การกระทำท่ีโหดรRาย และไม0อาจเรียกคนท่ีลงมือลอบวางระเบิดว0า “นักรบ” 

 

๕.๑ สำนักขFาว Bernama รายงานใอวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม วFา กองกำลังปฏิบัติการท่ัวไปกองพลท่ี ๗ ลาด

ตระเวณพบกลFองบรรจุน้ำยาบุหร่ีไฟฟ]า ๓,๙๙๐ ขวด ซุกชFอนอยูFในถุงพลาสติกสีดำ ท่ีอำเภอปาเสมัส รัฐกลัน

ตัน ใกล*ชายแดนไทยด*านอ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 

ปฏิบัติการคร้ังน้ีเจ*าหน*าท่ีใช*อากาศยานไร*คนขับบินลาดตระเวณตามแนวชายแดนและพบถุงพลาสติกต*อง

สงสัยจึงได*ซุFมรอจับกุมคนร*ายเป�นเวลาหลายช่ัวโมง แตFก็ไมFมีว่ีแวววFาคนร*ายจะปรากฏตัวจึงได*เข*าตรวจค*น

และพบวFามีน้ำยาบุหร่ีไฟฟ]าซุกซFอนอยูF 
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นายทหารสังกัดกองพลท่ี๗ เป�ดเผยวFา บริเวณท่ีตรวจพบของกลางน้ำยาบุหร่ีไฟฟ]า เป�นพ้ืนท่ีพักสินค*ารอ

ลักลอบขนข*ามพรมแดนเข*าประเทศไทย  

 

(PASIR MAS, July 15 -- The Seventh Battalion of the General Operation Force (GOF7) seized 

3,990 bottles of vape liquid of various flavours worth RM399,000 in Rantau Panjang, here, 

yesterday. 

GOF7 commanding officer, Supt Azhari Nusi said a team conducting Op Bersepadu patrols at the 

Syed Omar illegal jetty area discovered boxes wrapped in black plastic at 8pm. 

Subsequently, he said GOF7 and Malaysian Armed Forces (MAF) personnel conducted an 

observation using a drone to detect any movement at the illegal jetty. 

“The team also waited for several hours at the illegal jetty area but no one turned up to claim 

the items. 

“They inspected the boxes and found 3,990 bottles of vape liquid of various flavours which 

they believed were meant to be smuggled to Thailand through an ungazetted route,” he told a 

press conference at the GOF Tactical Headquarters in Lubuk Setol, here, today. 

Azhari said investigations revealed that the area was used as a temporary place to keep the 

boxes before they were smuggled out to a neighbouring country. 

It is learnt that each bottle of vape liquid is priced at between RM35 and RM50. 

Azhari said that all the seized items would be handed over to the State Health Department for 

further investigation under Section 13(a) of the Poisons Act 1952.) 

 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.bernama.com/en/crime_courts/news.php?id=1982816n 

 

๕.๒ benarnews.org รายงานเม่ือวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม วFา เกิดเหตุคนร*ายลอบวางระเบิดทำร*ายชาวสวนยาง

ท่ีอ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

เจ*าหน*าท่ีตำรวจในจังหวัดชายแดนใต* กลFาววFา ในเวลากFอนรุFงเช*าของวันศุกรUท่ี ๑๖ กรกฏาคม ได*เกิดเหตุ

ชาวสวนยาง ในอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เหยียบกับระเบิดจนได*รับบาดเจ็บสาหัสหน่ึงราย ซ่ึง

เจ*าหน*าท่ียังไมFสามารถระบุได*ในทันทีวFาเป�นระเบิดท่ีฝ�ายผู*กFอความไมFสงบวางไว*หรือไมF 

ร.ต.ท. อดิศร ปsนตัน รองสารวัตรสอบสวน สภ.ศรีสาคร กลFาววFา ตนได*รับแจ*งจากโรงพยาบาลศรีสาคร วFา

มีผู*ถูกระเบิดได*รับบาดเจ็บ คือ นายวรายุทธ สวFางพิภพ อายุ 33 ปh เป�นชาวสวนยาง ในตำบลซากอ อำเภอ

ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 
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ร.ต.ท. อดิศร กลFาวอีกวFา จากการสอบสวนญาติในเบ้ืองต*น ทราบวFา เม่ือเวลาประมาณ 03.30 น. นายวรา

ยุทธกำลังกรีดยางอยูFภายในสวนยาง และได*เดินไปเหยียบกับระเบิด ทำให*ขาได*รับบาดเจ็บสาหัส ใน

เบ้ืองต*นถูกนำตัวสFงโรงพยาบาลศรีสาคร กFอนท่ีจะถูกนำสFงตFอไปยังโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทรU 

“จากการสอบถามญาติ ทราบวFา นายวรายุทธเข*าไปนอนเฝ]าสวนยางคนเดียวท่ีขนำในสวน และได*เหยียบ

ระเบิดแสวงเคร่ืองแบบเหยียบ ท่ีบริเวณขนำท่ีพักของตนเอง เป�นเหตุให*ขาซ*ายขาด มีอาการสาหัส 

พลเมืองดีได*นำสFงโรงพยาบาลศรีสาคร”  ร.ต.ท. อดิศร กลFาว 

สFวนสาเหตุของเหตุการณUท่ีเกิดข้ึนน้ัน ร.ต.ท. อดิศร กลFาววFา อยูFระหวFางการสอบสวน เน่ืองจากเจ*าหน*าท่ี

ต*องตรวจสอบท่ีเกิดเหตุ และเก็บหลักฐานตรวจสอบอยFางละเอียดกFอนสรุป 

ด*าน นายยูโซ�ะ แบดออีกะ อายุ 56 ปh ชาวสวนยางในจังหวัดยะลา กลFาววFา การวางระเบิดในสวนยาง ถือ

เป�นการกระทำท่ีเกินไป 

“เข*าใจนะเร่ืองท่ีต*องการทำให*มันเกิดเหตุความไมFสงบในพ้ืนท่ี แตFการท่ีไปวางระเบิดในสวนยางน้ี มันหนัก

เกินไป ยอมรับไมFได*เลย และไมFมีเหตุผลอะไรท่ีจะอธิบายได*วFาทำไปเพราะอะไร พวกท่ีทำแบบน้ี ไมFสมควร

เรียกนักรบหรอก” นายยูโซ�ะ กลFาวแกFเบนารUนิวสU 

การประทุษร*ายผู*อ่ืนด*วยการวางระเบิดในสวนยางพารา เกิดข้ึนคร้ังแรกชFวงปh 2553 จำนวน 15 คร้ัง ทำให*

มีผู*เสียชีวิต 2 ราย และได*รับบาดเจ็บ 15 ราย สFวนใหญFทำให*ขาได*รับบาดเจ็บจนถึงข้ันพิการ นอกจากน้ัน 

ยังมีเจ*าหน*าท่ีชุดตรวจท่ีเกิดเหตุโดนระเบิดซ้ำ เสียชีวิต 2 นาย บาดเจ็บถึง 21 นายอีกด*วย ตามข*อมูลของ

เจ*าหน*าท่ีท่ีรวบรวมไว* 

สFวนเหตุลFาสุดกFอนหน*าน้ีคือ เหตุระเบิดในสวนยางสามคร้ัง ในส่ีอำเภอของจังหวัดยะลา (เก็บกู*ได*กFอน

ระเบิดหน่ึงคร้ัง) ในห*วงเวลาห*าวันของปลายเดือนมิถุนายน ถึงต*นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 จนทำ

ชาวบ*านจำนวนสามราย ต*องสูญเสียขาไป และมีหน่ึงรายท่ีตาบอด  

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

07162021135117.html 

 
 
 


