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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๑๒ - ๑๘ 

มิ.ย. ๖๔ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๘๘ ข0าว จากท่ีมี ๑๓๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๕ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔) 

ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขQองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๕๖ ข0าว จากท่ีมี ๒๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๕ - ๑๑ มิ.ย. 

๖๔) 

          ประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนภายในประเทศ  

          ประเด็นขFาวเชิงลบ ได*แกF 

๑) การศึกษา: ตลกรQายเรียนออนไลน.... แม0น้ำตาไหลมือถือเคร่ืองเดียวไม0พอใหQลูก ๖ คน   

๒) การเมือง: ๑) ผลกระทบเชิงลบในมิติของความเช่ือม่ันของประชาชนท่ีมีต0อรัฐบาล จากการเล่ือนการ

ฉีดวัคซีน และ ๒) ร0างกฎหมายควบคุม (ทำลาย)ภาคประชาสังคม   

๓) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยUสิน: ๑) ไฟใตQยังระอุ มีท้ังยิงคน ยิงบQาน 

และแอบคืนป_นสงคราม กองรQอย อส.ท่ีหายไป 20 กระบอก และ ๒) อ้ึง!พบป_นหลวง ๑๘ 

กระบอกถูกขายใหQเครือข0ายคQาป_นออนไลน.เถ่ือน 

๔) การยกระดับคุณภาพชีวิต: การเพ่ิมข้ึนของการแพร0ระบาดโควิด ๑๙ ในพ้ืนท่ี จ.ว.ย.ล., จ.ว.ป.น. และ 

จ.ว.ส.ข. 

๕) เหตุร*ายรายวัน: โจรใตQอาละวาด ไล0ยิงชาวบQานดับ แอบท้ิงป_น'อากQา' 

         ประเด็นขFาวเชิงบวก ได*แกF 

๑) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยUสิน: ๑) ประกาศใชQ พ.ร.บ.ความม่ันคงฯ "อ.กาบัง" หลังเลิก 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ, ๒) อQางถูกทหารจับ ปล0อยมาจิตหลอน - รมช.กห.แจง “คนละคน” และ ๓) คุมเขQมชายแดนไทย-

มาเลเซีย ทางยุทธวิธีสกัดโควิด หลังมาเลย.ขยายมาตรการปmดเมือง 

๒) การยกระดับคุณภาพชีวิต: การเร0งรัดการฉีดวัคซีนโควิด ๑๙ 

๓) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ชาวนราธิวาสพรQอมใจลงทะเบียนคนละคร่ึงเฟส 3 

ขณะท่ีผูQประกอบการรQานคQาในพ้ืนท่ีช่ืนชมนโยบายรัฐบาล ช0วยกระตุQนเศรษฐกิจ 

๔) ยาเสพติด: คQนชุมชนจันทร.วิโรจน.-หาดใหญ0 รวบเอเย0นต.คQายา คายหมดเปลือกจุดรับส0งของ 

ประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนตFางประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต*  

          ข0าวสารเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตQท่ีนำเสนอโดยส่ือต0างประเทศมีเพียง ๒ ประเด็นซ่ึงรายงานโดย

ส่ือมวลชนมาเลเซีย คือ กองเรือภาคท่ี ๓ ตรวจพบยาเสพติดเฮโรอีน และยาบQาน้ำหนักรวมกว0า ๑.๒ ตัน มูลค0า

ประมาณ ๑ พันลQานบาท ในลังพลาสติกใส0ผลไมQคลุมดQวยกระดาษหนังสือพิมพ. ซุกซ0อนในปsาชายเลนท่ีคลองตามะ

ลัง อ.เมือง สตูล และ ข0าวอดีตปลัดกระทรวงการคลังมาเลเซียเสนอใหQทบทวนมาตรการชดเชยอุดหนุนราคาขาย

ปลีกสินคQาจำเปtน ไดQแก0น้ำมันเช้ือเพลิง และน้ำมันพึช เน่ืองจากทำใหQราคาสินคQากลุ0มน้ีในมาเลเซียมีราคาถูกกว0า

ราคาสินคQาในประเทศเพ่ือนบQาน สรQางแรงจูงใจใหQมีการลักลอบขนขQามแดนไปขายในประเทศเพ่ือนบQาน 

โดยเฉพาะประเทศไทย 
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          จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหQระดับการรับรูQเชิงบวก 

ท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลงจาก ๒.๔๒ ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๕ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔) เปtน ๐.๙๕ 

ในสัปดาห.น้ี  
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๒. ผลการวิเคราะหUสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธU ประจำวันท่ี ๑๒ – ๑๘ มิ.ย. ๖๔ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นขFาวเชิงบวก และประเด็นขFาวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๒ - ๑๘ มิ.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก (เสQนทึบสีเขียว) ๘๘ ข0าว จากท่ีมี ๑๓๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๕ - 

๑๑ มิ.ย. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี (เสQนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนQมฯ ลดลง 

ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขQองกับ จชต. (เสQนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๕๖ ข0าว จากท่ีมี ๒๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว 

(๕ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี (เสQนปะสีแดง) มีแนวโนQมฯ เพ่ิมข้ึน 
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๒.๒ คFาสัดสFวนระหวFางขFาวเชิงบวก และขFาวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน 

ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

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

2021-06-05 20 3 6.67 

2021-06-06 7 2 3.5 

2021-06-07 18 4 4.5 

2021-06-08 15 2 7.5 

2021-06-09 27 6 4.5 

2021-06-10 27 3 9 

2021-06-11 19 2 9.5 

 19 3.14 6.05 

2021-06-12 11 3 3.67 

2021-06-13 11 5 2.2 

2021-06-14 19 13 1.46 

2021-06-15 11 10 1.1 

2021-06-16 5 2 2.5 

2021-06-17 20 16 1.25 

2021-06-18 11 7 1.57 

 12.57 8 1.57 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพFงเล็ง ในชFวงวันท่ี ๑๒ – ๑๘ มิ.ย. ๖๔ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๕ - ๑๘ มิ.ย. ๖๔ ไม0มีท้ังข0าวเชิงบวก และข0าวเชิงลบ ในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข   

 

 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๒ - ๑๘ มิ.ย. ๖๔ มีข0าวในประเด็นเหตุรQายรายวัน ๑ ข0าว จากท่ีไม0มี ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๕ - ๑๑ 

มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ เพ่ิมข้ึนภาพข0าวในประเด็นเหตุรQายรายวัน ไดQแก0 โจรใตQอาละวาด 

ไล0ยิงชาวบQานดับ แอบท้ิงป_น'อากQา'  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๒ - ๑๘ มิ.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว 

(๕ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๘ 

ข0าว จากท่ีมี ๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๕ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี 

ภาพข0าวเชิงลบ ไดQแก0 ๑) หมอจ้ีรัฐบาลพูดความจริง วัคซีนพอหรือไม0, ๒) 'ปmยบุตร'ช้ีพิรุธพรรคใหญ0เล0นปาห่ี 

แกQรธน. หวังสืบทอด'ระบอบประยุทธ.', ๓) สธ.-จังหวัดโบQยวุ0น ศึกวัคซีน โพลช้ีคนไม0เช่ือม่ัน, ๔) 

เด็กปชป.จ้ีกระจายวัคซีน, ๕) คอลัมน. กฎหมาย 4.0: ร0างกฎหมายควบคุม (ทำลาย)ภาคประชาสังคม และ ๖) 

คนพรQอมวัคซีนไม0พรQอม บริหารพลาด รพ.เล่ือนฉีดท่ัวประเทศ 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยUสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๒ - ๑๘ มิ.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๑๐ ข0าว จากท่ีมี ๒๗ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๕ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ  ลดลง  ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าว

เชิงลบ ๙ ข0าว จากท่ีมี ๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๕ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ เพ่ิมข้ึน 

ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ๑) คอลัมน. เลียบค0ายกองทัพ, ๒) ภาพข0าว: ตรวจเย่ียมกำลัง, ๓) เปmดประวัติมือบ้ึมปลิดชีพ 

"ดาบแชน" หลังศาลอุทธรณ.พิพากษาคุกตลอดชีวิต, ๔) ประกาศใชQ พ.ร.บ.ความม่ันคงฯ "อ.กาบัง" หลังเลิก 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ, ๕) อQางถูกทหารจับ ปล0อยมาจิตหลอน - รมช.กห.แจง “คนละคน” และ ๖) คุมเขQมชายแดนไทย-

มาเลเซีย ทางยุทธวิธีสกัดโควิด หลังมาเลย.ขยายมาตรการปmดเมือง 'พ้ืนท่ีปรากฏเหตุการณ.อันกระทบ 

ต0อความม่ันคง ภายในราชอาณาจักร' ภาพข0าวเชิงลบ ไดQแก0 ๑) คอลัมน. ตีโฉบฉวย: รูQเท0าทัน, ๒) อ้ึง!พบป_นหลวง 

18กระบอกถูกขายใหQเครือข0ายคQาป_นออนไลน.เถ่ือน, ๓) ไฟใตQยังระอุ มีท้ังยิงคน ยิงบQาน และแอบคืนป_นสงคราม 

กองรQอย อส.ท่ีหายไป 20 กระบอก, ๔) พบเพ่ิม 1 กระบอก “ป_น อส.เมืองนราฯ” มือมืดจัดฉากส0งคืน-ท้ิงริมถนน 

และ ๕) รายงานพิเศษ: หรือวิถีชีวิตของคนริมคลองสุไหงโก-ลก 

จะสำคัญกว0า'ร้ัวก้ันเขตแดน'เพ่ือความม่ันคงของชาติ  

 

หมายเหตุ: 

๑) อ้ึง!พบปqนหลวง 18กระบอกถูกขายให*เครือขFายค*าปqนออนไลนUเถ่ือน 
 
ผลการตรวจปDนของกลางเครือข>ายค9าปDนเถื่อนออนไลน+ ผงะ!พบปDนหลวง 18 กระบอก นครบามากสุดตามด9วยตำรวจภาค 7 ขู>

ลงโทษหนักถึงขั้นให9ออกจากราชการ 

จากกรณีตำรวจกองปราบปรามนำกำลังเปTดปฏิบัติการบุกทลายเครือข>ายค9าปDนเถื่อนออนไลน+ ในพื้นที่กทม. จ.สมุทรปราการ จ.

ราชบุรี และ จ.สงขลา จนสามารถจับกุมผู9ต9องหาสำคัญในขบวนการดังกล>าวได9หลายราย พร9อมกับตรวจยึดอาวุธปDนของกลาง 

ประกอบด9วย ปDนอาวุธสงคราม ปDนสั้น และปDนยาว รวม 154 กระบอก ระเบิดจำนวน 14 ลูก และเครื่องกระสุนนับพันนัดนั้น 

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. มีรายงานข>าวแจ9งความคืบหน9าของคดีว>า ภายหลังการจับกุมได9มีการนำอาวุธปDนของกลางที่ยึดได9ทั้งหมดส>ง

ต>อไปยังกองพิสูจน+หลักฐาน หรือ พฐ. เพื่อทำการตรวจสอบว>าปDนทั้งหมดเคยนำไปใช9ก>อคดีใดมาบ9าง และมีที่มาที่ไปอย>างไร จน

พบว>า ในจำนวนปDนของกลางกว>าร9อยกระบอก พบมีปDนสั้นยี่ห9อสมิธแอนด+เวสสัน ซิกซาวเออร+ และ กล็อก จำนวนรวม 18

กระบอก มีสัญลักษณ+ตราโล>ห+ ติดอยู> จึงตรวจสอบที่ไปที่มาอย>างละเอียดกระทั่งทราบว>า เป_นปDนหลวงที่เจ9าหน9าที่เบิกออกมาใช9
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งานราชการ 

ทั้งนี้ จำแนกเป_นปDนที่เบิกมาจากคลังสังกัด สน.บางเสาธง 1กระบอก สน.ธรรมศาสา 5กระบอก สน.หลักสอง 5กระบอก กองกำกับ

การสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม 2กระบอก สภ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 2 กระบอก สภ.กระทุ>มแบน จ.สมุทรสาคร 

1กระบอก สภ.โคกขาม จ.สมุทรสาคร 1 กระบอก และอยู>ระหว>างตรวจสอบอีกหลายกระบอก 

รายงานข>าวแจ9งอีกว>า จากแนวทางสืบสวนเชื่อว>าการที่ปDนหลวงเหล>านี้มาอยู>ในความครอบครองของเครือข>ายค9าอาวุธปDนเถื่อน

ออนไลน+ น>าจะเกิดจากมีเจ9าหน9าที่ตำรวจบางนายแอบนำปDนหลวงที่เบิกออกมาเพื่อใช9สำหรับปฏิบัติราชการไปจำนำกับนายทุนรับ

จำนำปDนที่อยู>ในเครือข>ายปDนเถื่อนเป_นการชั่วคราว แต>เครือข>ายดังกล>าวถูกตำรวจกองปราบบุกทลายจับกุมตรวจยึดได9เสียก>อนที่

จะไปไถ>กลับคืนมา 

อย>างไรก็ตาม ภายหลังเกิดกรณีดังกล>าวขึ้นมาเบื้องต9นทางกองบัญชาการตำรวจนครบาล และกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 

หน>วยงานต9นสังกัดได9มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข9อเท็จจริง หากพบว>า มีเจ9าหน9าที่กระทำผิดดังกล>าวจริงอาจถูกลงโทษ

สถานหนักถึงขั้นให9ออกจากราชการ เนื่องจากเป_นการกระทำทำผิดวินัยร9ายแรง 

 

ที่มา: www.posttoday.com 

 

๒) ไฟใต*ยังระอุ มีท้ังยิงคน ยิงบ*าน และแอบคืนปqนสงคราม กองร*อย อส.ท่ีหายไป 20 กระบอก 

เมื่อเวลา 03.00 น.วันที่ 17 มิ.ย.64 พ.ต.ท.วิจิตร เกื้อรุ>ง สว.ส. สภ.เมือง นราธิวาส รับแจ9งมีเหตุคนร9ายใช9อาวุธปDนสงครามยิงใส>

บ9านพักของนายมาหะมะ หะยีมะ อายุ 61 ปq เลขที่ 53 หมู> 8 ต.โตrะดัง อ.เมือง จ.นราธิวาส จึงเข9าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบว>าบ9าน

ได9รับความเสียหาย กระสุนทะลุประตู หน9าต>าง และฝาผนังบางส>วนได9รับความเสียหาย ส>วนผู9อาศัยอยู>ในบ9านไม>ได9รับบาดเจ็บแต>

อย>างใด ในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุน ขนาด 5.56 มม.ตกอยู>หลังบ9าน ห>างจากถนนประมาณ 6 เมตร จึงเก็บรวบรวมไว9เป_น

หลักฐาน สอบสวนนายมาหามะ เจ9าของบ9าน ทราบว>าก>อนเกิดเหตุ คนในครอบครัวนอนหลับอยู>ในบ9าน และไม>มีปtญหาขัดแย9งกับ

ใคร ซึ่งเจ9าหน9าทีจ่ะได9สืบสวนข9อเท็จจริงต>อไป 

ส>วนที่ จ.ปtตตานี เมื่อเวลา 20.00 น.ของคืนที่ผ>านมา ร.ต.ท.สรพร แก9วมี ร9อยเวร สภ.สายบุรี จ.ปtตตานี รับแจ9งเหตุมีผู9ถูกยิง

เสียชีวิต จึงรุดไปที่เกิดเหตุบนถนนในหมู>บ9านละหาร-บาโงยือริง หมู> 8 ต.แปvน อ.สายบุรี พบศพนายมะซอรี เจrะเลาะ อายุ 39 ปq 

อยู>ที่ 70 หมู> 8 ต.แปvน นอนเสียชีวิตข9างรถ จยย.ไม>ติดหมายเลขทะเบียน มีบาดแผลถูกยิงด9วยอาวุธปDนที่แก9มขวา จำนวน 2 รู ที่

เกิดเหตุไม>พบปลอกกระสุน จึงส>งศพให9กับ ร.พ.สมเด็จพระยุพราชสายบุรี จากการสอบสวนผู9เห็นเหตุการณ+ ทราบว>าผู9ตายขับขี่ รถ 

จยย. จากร9านน้ำชาในหมู>บ9านเพื่อกลับบ9านพัก โดยมีบุตรสาวอายุ 3 ขวบซ9อนท9ายมาด9วย เมื่อถึงที่เกิดเหตุคนร9าย 2 คน ใช9 รถ 

จยย.ไม>ทราบยี่ห9อ และหมายเลขทะเบียนขับเข9าประกบและคนซ9อนท9ายใช9อาวุธปDนยิงจนกระเด็นจากรถ ส>วนบุตรสาวได9รับ

บาดเจ็บเล็กน9อย 

และเมื่อเวลา 10.00 น วันที่ 17 มิ.ย. นายยะห+ยา ปะนาขอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส ได9เปTดเผยว>า เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ>านมา ได9

มีชาวบ9านในหมู>บ9านตะเจrะ หมู> 11 ต.บางปอ อ.เมือง นราธิวาส แจ9งให9ผู9ใหญ>บ9านทราบว>า พบถุงปุxยต9องสงสัยทิ้งอยู>ริมถนน จึงได9

ทำการตรวจสอบพบว>า ภายในกระสอบเป_นอาวุธปDนสงคราม อาก9า 102 หมายเลข 101162141 พร9อมซองกระสุน ซึ่งเป_นปDนของ 

กองร9อยอาสาสมัครรักษาดินแดนที่ 2 อ.เมือง จ.นราธิวาส ที่แจ9งหายไว9เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 64 จำนวน 28 กระบอก จึงได9ทำบันทึก

ตรวจยึดและนำส>งพนักงานสอบสวน สภ.เมือง นราธิวาส สำหรับสาเหตุที่คนร9ายนำปDนมาทิ้งไว9 เพราะถูกกดดันจากเจ9าหน9าที่ เกรง

ว>าจะถูกจับได9จึงส>งปDนคืนอำเภอด9วยวิธีการดังกล>าว 

 

ที่มา: www.siamrath.co.th 
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๓) หรือวิถีชีวิตของคนริมคลองสุไหงโก-ลก จะสำคัญกวFา'ร้ัวก้ันเขตแดน'เพ่ือความม่ันคงของชาติ 
เมือง ไม9ขม รายงาน 

ความจริงเรื่องปDนสงครามที่หายไป 28 กระบอก ซึ่งเป_นของกองร9อยอาสาสมัครรักษาดินแดน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส และ

อีก 9 กระบอก ที่เป_นของกองร9อยอาสาสมัครรักษาดินแดนอีก 5 อำเภอของ จ.นราธิวาส ที่รวมแล9ว 37 กระบอก ผู9ที่ควรออกมา

ตรวจสอบอย>างเข9มข9นควรจะเป_นกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป_นหน>วยงานที่เกี่ยวข9องกับปDนที่หาย 

และโดยข9อเท็จจริง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ต9องสั่งให9ผู9ว>าราชการจังหวัด หรือผู9ตรวจการกระทรวง ดำเนินการ

ตรวจสอบอาวุธปDนที่อยู>ในมือของ อส.ในทุกอำเภอ ใน 3 จังหวัด คือ ปtตตานี, ยะลา, นราธิวาส และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา ว>ายัง

อยู>ครบถ9วนตามบัญชีหรือไม> 

เพราะถ9ามีการเรียกตรวจสอบอย>างจริงจัง อาจจะพบว>าปtญหาที่เกดิกับกองร9อยอาสาสมัครรักษาดินแดน อ.เมืองนราธิวาส อาจจะ

เกิดกับจังหวัดอื่นๆ และอาจจะมีการสูญหายของอาวุธปDนสงครามมากกว>าที่กองร9อยอาสาสมัครรักษาดินแดน อ.เมืองนราธิวาส ก็

เป_นไปได9 

แต>...เป_นเรื่องแปลกที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่มี พล.อ.อนุพงษ+ เผ>าจินดา เป_นรัฐมนตรี กลับไม>ได9ให9ความสนใจกับ

เรื่องปDนสงครามที่อยู>ในการดูแลของฝ~ายปกครองเท>าที่ควร เพราะแม9แต>ผลการสอบสวน เจ9าหน9าที่ฝ~ายปกครองที่เกี่ยวข9องกับการ

หายไปของอาวุธปDนสงครามก็ไม>มีการกระตือรือร9นในการหาผู9กระทำความผิดหรือบกพร>องต>อหน9าที่เพื่อบอกให9ประชาชนได9รับ

ทราบ 

ทั้งที่ผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนระบุชัดว>า ปDน 28 กระบอก ที่หายไปและถูกเจ9าหน9าที่ทหารและตำรวจยึดกลับมาได9 8 

กระบอก อีก 20 กระบอก ได9หายไปอย>างไร9ร>องรอย 

หายเมื่อไหร> หายอย>างไร และที่สำคัญยิ่งบอกว>าหายไปนานแล9ว ยิ่งต9องถามต>อว>า แล9ว อส.ที่อยู>ประจำกองร9อยอาสาสมัครรักษา

ดินแดน อ.เมืองนราธิวาส เข9าเวรปฏิบัติหน9าที่ในการ รปภ.โดยไม>มีอาวุธประจำกายอย>างนั้นหรือ 

เรื่องนี้เป_นข9อพิรุธที่ชวนสงสัยว>า ปDนสงครามที่เป_น ปDนหลวง ของกองร9อยอาสาสมัครรักษาดินแดน อ.เมืองนราธิวาส ที่หายไปครั้ง

นี้ ต9องมีเจ9าหน9าที่หลายคนรู9เห็น ไม>ใช>เป_นเรื่องของ อส.อย>างนายฮาซัน สาแม ที่ถูกจับกุมเพียงคนเดียวอย>างแน>นอน 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไม>มีเสียงสักแอะในเรื่องปDนสงครามกองร9อยที่หายไป 20 กระบอก เหมือนกับว>าปDนที่หายไป

ครั้งนี้เป_น ปDนเด็กเล>น อย>างไรก็อย>างนั้น 

ทั้งที่สถานการณ+ในพื้นที่ยังมีความรุนแรงอย>างต>อเนื่อง แม9จะมีเรื่องของ โควิด-19 เข9ามาแทรกเป_น ยาดำ แต> แนวร>วม หรือ โจรใต9 

ยังสามารถก>อเหตุในพื้นที่ จ.ปtตตานี, นราธิวาส ได9เป_นระยะๆ ล>าสุดเพิ่งจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ อส.ทพ.ที่ พลีชีพ ในการ

ปฏิบัตหิน9าที่ ที่วัดสุคิรินประชาราม อ.สุคิริน จ.นราธิวาส อย>างสมเกียรติ โดยมี พล.อ.ณรงค+พันธ+ จิตต+แก9วแท9 ผบ.ทบ.เป_นประธาน 

และมีการเผากล9องวงจรปTดในพื้นที่ อ.ทุ>งยางแดง จ.ปtตตานี ไปถึง 6 จุดในคืนเดียว ซึ่งเจ9าหน9าที่ทำได9เพียงการจับ แนวร>วม ปลาย

แถวในหมู>บ9าน ไปทำการสอบสวน เพื่อหาจุด เชื่อมโยง แต>ไปไม>ถึง ผู9ปฏิบัติการ และผู9 สั่งการ แต>อย>างใด 

ในขณะที่ เพจเถื่อน และช>องทางของ โซเชียลมีเดีย ของปqกทางการเมืองของขบวนการบีอาร+เอ็นในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต9 ยัง

ทำหน9าที่โจมตี บิดเบือน เหตุการณ+ที่เกิดขึ้น โดยการใส>ร9ายเจ9าหน9าที่ สร9างความเข9าใจที่คลาดเคลื่อนแก>มวลชนอย>างเต็มที่เพิ่มมาก

ขึ้น โดยหน>วยงานความมั่นคงไม>สามารถที่จะดำเนินการอะไรได9เลย แม9แต>การ ตอบโต9 การบิดเบือนของฝ~ายบีอาร+เอ็น ก็กลับถูก

มองว>าเป_นการ แก9ตัว และก็ยังไม>เห็นแผนของฝ~ายความมั่นคงว>าจะ จัดการ อย>างไรกับปtญหานี ้

ล>าสุด แกนนำ บีอาร+เอ็นได9สั่งการให9 แนวร>วม ในพื้นที่ 3 จังหวัด และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา ทำการตรวจสอบและรายงาน

จำนวนกล9อง ซีซีทีวี ในพื้นที่ว>ามีจำนวนเท>าไหร> อยู>ตรงไหน และให9แจ9งเตือนชาวบ9านว>าอย>าให9ความร>วมมือกับเจ9าหน9าที่ ในเรื่อง

การติดตั้งกล9อง ซีซีทีวี พร9อมทั้งเผาให9ดูเป_นตัวอย>าง 

และยังมีการสั่งการให9 แนวร>วม ในพื้นที่สร9าง มวลชน หมู>บ9านละ 5 หลังคาเรือน รวมทั้งให9มีการก>อเหตุตามสถานการณ+เล็กๆ 
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น9อยๆ ตามแต> โอกาสมี ทางหนีพร9อม เพื่อก>อกวนให9กำลังของเจ9าหน9าที่ฝ~ายความมั่นคง อยู>ไม>สุข ต9องเสียเวลา เสียกำลังพล ใน

การเล>น ซ>อนหา แบบ แมวจับหนู ซึ่งเป_นเกมถนัดของ บีอาร+เอ็น 

และเป_นการ ยั่วยุ ให9เจ9าของบ9าน โมโหโกรธา ใช9กำลังและความรุนแรงเข9าจัดการ จับหนู ในบ9าน จนข9าวของพัง ระเนนระนาด 

หมายถึงไล>ล>า ปTดล9อม ตรวจค9น จน เข9าทาง ของบีอาร+เอ็น ที่ต9องการเห็นความไม>พอใจของชาวบ9าน และเป_นโอกาสให9 เพจผี หรือ 

โซเชียล เถื่อนของปqกทางการเมืองของบีอาร+เอ็น ใช9เป_น เงื่อนไข ในการโจมตีการปฏิบัติหน9าที่ของทหาร ตำรวจ และกองกำลัง

ท9องถิ่น 

วันนี้ขบวนการแบ>งแยกดินแดนทุกภาคส>วน ทั้งภาคประชาสังคมที่เป_น ปqกการเมือง ในพื้นที่ ตัวแทนที่อยู>ในองค+กรต>างๆ ทั้งใน

ประเทศและต>างประเทศ และตัวแทนในสภาผู9แทนของบีอาร+เอ็น มีการทำหน9าที่ สอดผสาน กันอย>างเข9มข9น 

แม9แต>เรื่อง รั้วกั้นเขตแดน ซึ่งเป_นเรื่องจำเป_นสำหรับความมั่นคงของประเทศใน จ.นราธิวาส ก็ยังมีความพยายามที่จะ สกัดกั้น โดย

อ9างเอาเรื่องของ วิถีชีวิต ที่มีมานับร9อยๆ ปqของคนในพื้นที่ในการเดินข9ามคลอง ข9ามเขา ไปมาหาสู>กันได9 มาเป_น เงื่อนไข เพื่อล9ม

การก>อสร9างรั้วกั้นชายแดนของทั้งสองประเทศ 

เพราะบีอาร+เอ็นเข9าใจดีว>า ถ9ามีการกั้นรั้วตลอดแนวชายแดนด9าน จ.นราธิวาสได9จริงเมื่อไหร> จะกลายเป_นปtญหาอุปสรรคในการส>ง

กำลังบำรุง ทั้ง ยุทธภัณฑ+ กำลังพล การเข9าโจมตี การหลบหนีหลังการโจมตี การส>งคนเจ็บจากการ สู9รบ ไปยังฝt�งมาเลเซียใน

หมู>บ9าน จัดตั้ง ริมชายแดนในรัฐ กลันตัน ทำได9ยากขึ้น และหากหน>วยงานความมั่นคงปฏิบัติการอย>างจริงจังกับ เปvาหมาย ในพื้นที่

ที่เป_น แกนนำ และ แนวร>วม จะทำให9ปฏิบัติการทางการ ทหาร ไม>สามารถทำได9 ดังนั้นวันนี้ปqก การเมือง ของบี อาร+เอ็นทุก 

องคาพยพ จึงประสานเสียง ประ สานกายอย>างเต็มที่ เพื่อมิให9มกีารสร9างรั้วกั้นชายแดน และเรื่องนี้นอกจากเป_นการช>วยปกปvองบี

อาร+เอ็นแล9ว ยังอาจจะมี นัย จากกลุ>มผลประโยชน+การค9า ของเถื่อน ทั้ง ยาเสพติด และอื่นๆ แฝงอยู>ด9วยก็ได9 

ในขณะที่องค+กรต>างประเทศ ไม>ว>าจะเป_น เจนีวาคอล และ ไอซีอาร+ซี ก็ ดิ้นรน อย>างสุดแรงเพื่อ ปtกธง ในพื้นที่ 3 จังหวัด และ 4 

อำเภอของ จ.สงขลา โดยที่ไม> ถอนสมอ ออกจากพื้นที่ แต>ก็ยังโชคดีที่แผนการต>างๆ ของ ไอซีอาร+ซี ถูก พล.อ.ชัยชาญ ช9างมงคล 

รมช.กลาโหม ที่มองเห็นชัดถึง ภยันตราย จากองค+กรชาติ ตะวันตก ด9วยการ เหยียบเบรก จนทำให9 นายพล ที่เป_น ที่ปรึกษา ของ 

ไอซีอาร+ซี โมโหโกรธา ซึ่งนับเป_นโชคดีของประเทศไทยที่ยังมีบุคคลที่เห็นประโยชน+ของประเทศ 

แต>...เชื่อเถอะ ไม>ได9ด9วยเล>ห+ ก็ต9องเอาด9วยกล เจนีวาคอล และ ไอซีอาร+ซี จะไม>หยุดเพียงแค>นี้ ส>วนจะมีแผนการอย>างไรนั้น 

หน>วยงานความมั่นคงต9องติดตามอย>างใกล9ชิด หลงกลฝรั่งเมื่อไหร> แผ>นดินใต9จะลุกเป_นไฟ และ ไฟใต9 จะรุนแรงกว>าเดิม. 

 

ที่มา: นสพ.ไทยโพสต+ ฉบับวันที่ 12 มิ.ย. 2564 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๒ - ๑๘ มิ.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๙ ข0าว จากท่ีมี ๑๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๕ - 

๑๑ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ค0อนขQางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม0

มีข0าวเชิงลบ จากท่ีมี ๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๕ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ลดลง 

ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ๑) คอลัมน. แวดวงอุดมศึกษา: มทร.ศรีวิชัย เปmดตัว 'จังฮูQ' สินคQาคนป}กษ.ใตQออนไลน., ๒) 

'พาณิชย.'เร0งแผนคQา ชายแดน ชิงเทรนด.เช่ือมไฮสป~ดลาว-จีน, ๓) เอกชนลงทุนเขตเศรษฐกิจชายแดน ทะลุ 2.5 

หม่ืนล., ๔) โซไซต้ี : 'จริงใจ FARMERS' MARKET' คัดท่ีสุด ผัก ผลไมQท่ัวไทย ส0งตรงจากมือเกษตรกร ท่ัวไทย 

สู0ชาวกรุงเทพฯ, ๕) นายด0านศุลกากร สุไหงโก-ลก เขQมปราบสินคQาหนีภาษี, ๖) SNC ควQาสรQางโรงไฟฟ�าขยะ, ๗) 

ชาวนราธิวาสพรQอมใจ ลงทะเบียน คนละคร่ึงเฟส 3 ขณะท่ี ผูQประกอบการรQานคQาในพ้ืนท่ีช่ืนชมนโยบายรัฐบาล 

ช0วยกระตุQนเศรษฐกิจ และ ๘) ศุลกากรท0าเรือแหลมฉบัง ส0งมอบ 

'ปุ�ยอินทรีย.'ใหQศูนย.อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตQ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในสัปดาห.น้ี 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๒ - ๑๘ มิ.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๔ ข0าว จากท่ีมี ๒๐ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๕ - 

๑๑ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ลดลง ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม0มีข0าว

เชิงลบ ในช0วง ๕-๑๘ มิ.ย. ๖๔ ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ เพ่ิมข้ึน ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0  

คQนชุมชนจันทร.วิโรจน.-หาดใหญ0 รวบเอเย0นต.คQายา คายหมดเปลือกจุดรับส0งของ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในสัปดาห.น้ี 
 
 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช0วงวันท่ี ๑๒ – ๑๘ มิ.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช0วงวันท่ี ๑๒ – ๑๘ มิ.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปwญหา จชต. 

             ในช0วงวันท่ี ๑๒ – ๑๘ มิ.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกQไขป}ญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช0วงวันท่ี ๑๒ – ๑๘ มิ.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชQกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีสFงผลกระทบตFอการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบตFอการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีสFงผลกระทบตFอการรับรู* 
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ประเด็นขFาวเชิงลบ 

๑. การศึกษา ๑) ตลกรQายเรียนออนไลน.... แม0น้ำตาไหลมือถือเคร่ืองเดียวไม0พอใหQลูก 6 คน  และ  ๒) 

เมืองคอนเล่ือนเปmดเทอมท้ังจว. เชียงใหม0ใหQสลับเรียนวันเวQนวัน  

๒. การเมือง ๑) หมอจ้ีรัฐบาลพูดความจริง วัคซีนพอหรือไม0, ๒) เดลินิวส.14มิ.ย. รพ.เล่ือนฉีดท่ัวประเทศ สธ.-

กทม.โทษกันนัว, ๓) 'ปmยบุตร'ช้ีพิรุธพรรคใหญ0เล0นปาห่ี แกQรธน. หวังสืบทอด'ระบอบประยุทธ.', ๔) สธ.-

จังหวัดโบQยวุ0น ศึกวัคซีน โพลช้ีคนไม0เช่ือม่ัน, ๕) โพลไม0เช่ือม่ันรัฐ ปมวัคซีน สธ.-กทม.โทษกันวุ0น, ๖) 

เด็กปชป.จ้ีกระจายวัคซีน, ๗) คอลัมน. กฎหมาย 4.0: ร0างกฎหมายควบคุม (ทำลาย)ภาคประชาสังคม  และ  ๘) 

คนพรQอมวัคซีนไม0พรQอม บริหารพลาด รพ.เล่ือนฉีดท่ัวประเทศ  

๓. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยUสิน ๑) คอลัมน. ตีโฉบฉวย: รูQเท0าทัน, ๒) 

อ้ึง!พบป_นหลวง18กระบอกถูกขายใหQเครือข0ายคQาป_นออนไลน.เถ่ือน, ๓) ไฟใตQยังระอุ มีท้ังยิงคน ยิงบQาน 

และแอบคืนป_นสงคราม กองรQอย อส.ท่ีหายไป 20 กระบอก, ๔) ไฟใตQยังระอุ! คนรQายบุกยิงชาวบQานดับ 1 

พบถุงปุ�ยซุกป_นกองรQอย อส.ท่ีหายไป 20 กระบอก, ๕) ตรวจของกลางเครือข0ายคQา'ป_นเถ่ือนออนไลน.' 

อ้ึงพบป_นหลวง 18 กระบอก นครบาลเยอะสุด, ๖) พบเพ่ิม 1 กระบอก “ป_น อส.เมืองนราฯ” มือมืดจัดฉากส0งคืน-

ท้ิงริมถนน, ๗) รายงานพิเศษ: หรือวิถีชีวิตของคนริมคลองสุไหงโก-ลก 

จะสำคัญกว0า'ร้ัวก้ันเขตแดน'เพ่ือความม่ันคงของชาติ, ๘) คQาอาวุธเถ่ือน ป_นหลวง18กระบอก  และ  ๙) คอลัมน.: 

โล0เงิน: กองปราบฯ ทลาย 'ชุมชนตลาดดำ'อ้ึง! เจอป_นหลวงจำนำ 18 กระบอก ผงะ! ขยะใตQพรมคลุQงกรมปทุมวัน  

๔. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) สสจ.ยะลา เผยสาเหตุท่ี จ.ยะลากลับมามีผูQติดเช้ือเพ่ิมข้ึน 

เหตุประชาชนเร่ิมการ.ดตก, ๒) ยะลา ล็อกดาวน.อีกรอบ งดเขQา - ออกจังหวัด ต้ังแต015 มิย.-7 

กค.หลังพบผูQติดเช้ือโควิดพุ0ง, ๓) 'ยะลา'ส่ังล็อกดาวน.อีกรอบต้ังแต015มิ.ย.-7ก.ค.น้ีหลังติดเช้ือพุ0ง, ๔) 

ป}ตตานีเด่ียวพุ0งทะลุรQอยคลัสเตอร.ใหญ0โรงงานปลากกระป�อง คนเดียวแพร0เกือบท้ังโรงงาน, ๕) 'ป}ตตานี' 

พุ0งไม0หยุด! คลัสเตอร.โรงงานอาหารทะเลกระป�อง ติดเช้ือรวม 113 ราย, ๖) ป}ตตานีพบคลัสเตอร.ใหม0 

'รง.ปลากระป�อง'ติดโควิดกว0ารQอย กักตัวพนักงาน 500 คน, ๗) ป}ตตานีคลัสเตอร.หลายจุด 

พบผูQติดเช้ือโควิดพุ0งไม0หยุด ยังคงบริการฉีดวัคซีนต0อเน่ือง, ๘) 'ป}ตตานี' ยังวุ0น! โรงงานอาหารทะเลกระป�อง 

ติดเช้ือรวม 137 ราย เร0งขนคนงานตรวจโควิด, ๙) คลัสเตอร.มัรกัสยะลา พบติดเช้ือแลQว 60 ราย 

กระจายต0างจังหวัดอีก 25 ราย, ๑๐) ด0วน! พังงาผูQปsวยโควิดเพ่ิม 6 ราย พบเช่ือมโยง'คลัสเตอร.โรงเรียนในยะลา-

คลัสเตอร.แพปลาคุระบุรี', ๑๑) สงขลาโควิดยังพุ0ง พบรายใหม0 28 ราย รวมสะสม 2,919 ราย 

จับตาคลัสเตอร.'มัรกัส', ๑๒) กทม.ยอดพุ0งกว0าพันราย พบคลัสเตอร.ใหม0 ร.ร.พลาธิการ จับตา 'คลัสเตอร.ยะลา' 

แพร0เช้ือแลQว 4 จว., ๑๓) ป}ตตานีโควิดระบาดหนัก จับตากลุ0มเส่ียง 2 โรงงาน พบผูQติดเช้ือแลQวกว0า 152 ราย, ๑๔) 

ป}ตตานีโควิดวิกฤติ!ยอดสะสม 886 คน 10% ปsวยหนัก หว่ันรพ.สนามแห0งใหม0เต็มอีก, ๑๕) พบผูQปsวยติดโควิดใหม0 

27 ราย จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในคลัสเตอร.แพปลาคุระบุรี, ๑๖) โควิดป}ตตานี ยอดผูQติดเช้ือสะสม 886 

อำเภอเมืองมากสุด 306 ราย, ๑๗) ติดเช้ือพุ0ง!'ยะลา'ส่ังล็อกดาวน. งดเดินทางเขQา-ออกพ้ืนท่ี, ๑๘) 

'ป}ตตานี'พบผูQปsวยโควิด'คลัสเตอร.ผูQนำศาสนา'เพ่ิมอีก 3 ราย, ๑๙) การ.ดตกทำติดเช้ือโควิดพุ0ง ล็อกดาวน.ยะลา 
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กรุงเก0าส่ังปmดไซต.ก0อสรQาง, ๒๐) อวนยักษ.ทับปะการังเกาะโลซิน 'ท็อป'ซัดเดือดไรQสำนึก!, ๒๑) เร0งตรวจเชิงรุก 

ชุมชนแพปลาบQานหินลาดติดเช้ือพุ0ง นศ.กลับจากยะลาติดโควิด?, ๒๒) ป}ตตานีติดโควิดใหม081ราย 

ส่ังปmดรร.ศาสนากักตัวหาเช้ือ, ๒๓) เปmดประเทศภายใน120วัน 'บ๊ิกตู0'แลกหมัด ตQองยอมรับความเส่ียงร0วมกัน, ๒๔) 

เช็คท่ีน่ี!'คลัสเตอร.ใหม0'โควิดพบเพ่ิมหลายจังหวัด 'ปากน้ำ-เชียงราย-ยะลา', ๒๕) 

ศบค.เผยเจอคลัสเตอร.ใหม04แห0งใน3จว.พรุ0งน้ีจ0อยกระดับมาตรการท่ัวปท., ๒๖) ป}ตตานีติดโควิดเพ่ิม95 

หว่ันคลัสเตอร.หQาง-รร.สอนศาสนา, ๒๗) คลัสเตอร.มัรกัสยะลาติดโควิด60 กระจายท่ัวอีก35ราย, ๒๘) นราธิวาส-

กักตัววุ0น..แพทย.และ จนท.รพ.จะแนะ 62คน หลังพบผูQติดเช้ือโควิด19เขQารักษาใหQขQอมูลไม0ครบ, ๒๙) กัก 62 ชีวิต 

รพ.จะแนะ ตำรวจยะลาทลายโกดังลอบเปmดบ0อน, ๓๐) คลัสเตอร.โรงงานลาม "สงขลา-ป}ตตานี" 

ชาวบQานจ้ีล็อกดาวน. ยะลาปmดเมือง, ๓๑) สงขลาปsวนโควิด! ล็อกดาวน.ชุมชนเกQาเสQง ปmดเกาะหนู-เกาะแมว, ๓๒) 

กองปราบรวบ..มิจฉาชีพสาว ตุ�นเหย่ือนับรQอยหลอกขายประกัน, ๓๓) คลัสเตอร.ตจว.โผล0อีก10-ป}ตตานีทะลุรQอย, 

๓๔) พบ'สายพันธุ.เดลตา'20จว. จับตา2-3เดือนระบาดเพ่ิม  และ  ๓๕) บุกระบาดภาคใตQ ลัมป~สกิน 

พ้ืนท่ีท0าสาปยะลา  

๕. เหตุร*ายรายวัน โจรใตQอาละวาด ไล0ยิงชาวบQานดับ แอบท้ิงป_น'อากQา'  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยUสิน ๑) คอลัมน. เลียบค0ายกองทัพ, ๒) ภาพข0าว: ตรวจเย่ียมกำลัง, 

๓) ภาพข0าว: คอลัมน. เลียบค0ายกองทัพ: พล.ต.อุทิศ อนันตนานนท.๔) คอลัมน. เลียบค0ายกองทัพ, ๕) 

เปmดประวัติมือบ้ึมปลิดชีพ "ดาบแชน" หลังศาลอุทธรณ.พิพากษาคุกตลอดชีวิต, ๖) ประกาศใชQ พ.ร.บ.ความม่ันคงฯ 

"อ.กาบัง" หลังเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ, ๗) อQางถูกทหารจับ ปล0อยมาจิตหลอน - รมช.กห.แจง “คนละคน”, ๘) 

รอบร้ัวเมืองใตQ : 17 มิถุนายน 2564, ๙) คุมเขQมชายแดนไทย-มาเลเซีย ทางยุทธวิธีสกัดโควิด 

หลังมาเลย.ขยายมาตรการปmดเมือง  และ  ๑๐) ราชกิจจาฯแพร0ประกาศ 

'พ้ืนท่ีปรากฏเหตุการณ.อันกระทบต0อความม่ันคงภายในราชอาณาจักร',  

๒. การศึกษา ๑) ดีป�ายกระดับทักษะโคQดด้ิงใหQแก0เยาวชน1.57หม่ืนราย  และ  ๒) เปmดภาคเรียนวันแรกท่ี 

จ.นราธิวาสภาพรวมการสอนออนไลน.เปtนไปดQวยความเรียบรQอย,  

๓. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) วธ.แต0งต้ังขQาราชการเปtนผูQอำนวยการกอง-วัฒนธรรมจังหวัด-

ผูQอำนวยการสำนักศิลปากรใหม0ตำแหน0งประเภทอำนวยการ ระดับสูง รวม 10 ราย  และ  ๒) 

ประกาศรางวัล'เสาเสมาธรรมจักร',  

๔. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ศอ.บต.สรQางอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใตQพรQอมดูแล-

ช0วยเหลือสวัสดิภาพผูQใชQแรงงาน, ๒) ใตQร0มเงา สพฐ.: ป}ตตานี-ฉีดวัคซีน, ๓) ยะลาเขQมลัมป~สกิน-สุรินทร.ปsวยอ้ือ, 

๔) ภาพข0าว: คอลัมน. ใตQร0มเงา สพฐ.: ป}ตตานี-ฉีดวัคซีน, ๕) ภาพข0าว: สมทบทุน, ๖) เดินหนQาชน: วัคซีน'อปท.', 

๗) ปmดหมู0บQาน, ๘) ชีพจรท่ัวไทย, ๙) คอลัมน. เดินหนQาชน: วัคซีน'อปท.', ๑๐) 'เอไอ'ตรวจโควิดกลายพันธุ. แม0นยำ 

99% ใน 30 วินาที, ๑๑) คอลัมน. รักษ.โลก: Low Carbon Society: วิถีชีวิตเปtนมิตรกับ'พรุควนเคร็ง', ๑๒) 
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คอลัมน. ใบตองแหQง: ใจดีผลักภาระ อปท., ๑๓) สธ.ยะลาประกาศ ใครท่ีไปร0วมงานแต0ง 'บQานเงาะกาโปร.' 

รายงานตัวด0วน, ๑๔) เตรียมลQอมร้ัว-ฟ_¢นโครงการบQานเอ้ืออาทรรQาง จุดเช็คอินใหม0กลางเมืองโก-ลก, ๑๕) 

'ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ.' เผย รพ.ข้ึนทะเบียนใหQบริการฉีด 'วัคซีนทางเลือก' 'ซิโนฟาร.ม', ๑๖) ช้ีแจง, ๑๗) 

ข0าวขQนคนเขQม: น้ำพระทัย, ๑๘) ภาพข0าว: ช้ีแจง, ๑๙) 'พช.'เปmดเวทีเฟ�นหาผQาถ่ินลQานนา ลายพระราชทาน 

'ผQาลายขอเจQาฟ�าสิริวัณณวรีฯ' กระแสดีท่ัวภาคเหนือ, ๒๐) ภาพข0าว: คอลัมน. ข0าวขQนคนเขQม: น้ำพระทัย, ๒๑) 

ด0วน! ยะลาประกาศ'ล็อคดาวน.'งดเขQา-ออกพ้ืนท่ี-งดรับประทานอาหารภายในรQาน, ๒๒) 

ยะลาประกาศโรคลัมป~สกินแพร0ระบาด ส่ังคุมเขQมด0วน, ๒๓) เช็กเลย!เปmดรายช่ือโรงพยาบาล161แห0ง 

จุดฉีดซิโนฟาร.ม, ๒๔) ทบ.ส0งชุดปฏิบัติการพ0นฆ0าเช้ือป�องโควิด รับเปmดเทอมท่ัวประเทศวันน้ี, ๒๕) ศรชล.ส0ง 

จนท.เขQาเก็บกูQอวนขนาดใหญ0ถล0มทับแนวปะการังเกาะโลซินแลQว, ๒๖) กรมคุกเผยผูQตQองขังติดเช้ือใหม0640ราย 

หายปsวยแลQว78%, ๒๗) ชาวยะลาเฮ!เตรียมฉีดวัคซีน'ซิโนฟาร.ม' ลงทะเบียน18มิ.ย., ๒๘) 

เช็คท่ีน่ี!มาตรการ'คลายล็อก' ศบค.ปรับ'โซนสี'ใหม0-ทำอะไรไดQบQาง.?, ๒๙) ยะลาคุมเขQมโควิด!!งดเขQา-ออกจังหวัด 

หQามน่ังด่ืม-กินในรQาน, ๓๐) เลขา ฯศอบต. มอบเคร่ืองอุปโภคบริโภค ผูQแทน 3 หมู0บQานอ.ตากใบ 

ท่ีมีคำส่ังปmดเพ่ิมเติม 14 วัน, ๓๑) ก.ธ.จ.นราธิวาส ลงพ้ืนท่ีสอดส0อง โครงการสุไหงปาดีคอมแพลต 

ใชQงบรัฐใหQเกิดความคุQมค0าและโปร0งใส, ๓๒) แม0ทัพภาค4 ร0วมใหQกำลังใจขณะท่ีมอ.มีผูQมาฉีดวัคซีนเกินเป�า, ๓๓) 

'โรคลัมป~สกิน'เร่ิมระบาดรุนแรงวัวชายแดนใตQส่ังคุมพ้ืนท่ีแลQว, ๓๔) ผอ.ศปพร. 

ติดตามความคืบหนQาการดำเนินงานการปรับปรุงภูมิทัศน. โครงการหมู0บQานเศรษฐกิจพอเพียง 

ฟาร.มตัวอย0างบQานไอร.บือแต นราธิวาส, ๓๕) หล0อใจบุญ 'กQอง สหรัถ' ส0งน้ำใจสู0หมอ-คนลำบากสูQโควิด-19 

สุดอินเทรนด.ขยันเล0นโซเชียล, ๓๖) จังหวัดยะลา 

แจงเหตุผลการคุมโควิดข้ันงดเดินทางและหQามกินอาหารภายในรQาน ม่ันใจ 3 

อาทิตย.น้ีหากประชาชนร0วมมือตัวเลขผูQปsวยจะลดลง, ๓๗) ซีพี-ซีพีเอฟ รQอยเรียงใจ 'ส0งเสบียง' 

หนุนทีมแพทย.ท่ัวไทย สูQวิกฤตโควิด, ๓๘) ป}ตตานี ประชุมด0วนหลังพบคลัสเตอร.ใหญ0โรงงานปลากระป�อง 

พบผูQติดเช้ือโควิดนับรQอย, ๓๙) ยะลาเขQมเขQา-ออกพ้ืนท่ี หลังพบผูQติดเช้ือโควิดเพ่ิมต0อเน่ือง, ๔๐) 

นายกเล็กเมืองสะเตงนอก ส่ังวัคซีนซิโนฟาร.ม 5 พันโดส ฉีดชาวบQานในพ้ืนท่ีระบาดโควิด, ๔๑) 

นายกเล็กเมืองสะเตงนอก ส่ังชิโนฟาร.ม 5 พันโดส เตรียมฉีดใหQชาวบQานในพ้ืนท่ี 

พรQอมเรียกประชุมวางมาตรการคุมพ้ืนท่ีศูนย.มัรกัส, ๔๒) 'วราวุธ'ด0าล่ันพวกมักง0ายท้ิงอวนคลุมปะการัง 

อย0าทำตัวเปtนภาระใหQลูกหลาน, ๔๓) ศูนย.ศึกษาการพัฒนาฯ เดินหนQา สรQางความพรQอมประชาชนสูQวิกฤติโควิด-

19, ๔๔) ผอ.ศปพร. ลงพ้ืนท่ีติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน.สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา - 

สวน ร.๕ จังหวัดนราธิวาส, ๔๕) ทน.ยะลา พรQอมเปmดลงทะเบียน 'ชิโนฟาร.ม' 18 มิย. สำหรับประชาชน 12,500 

คน, ๔๖) ประธานคณะกรรมการอิสลามยะลา เตือนชาวมุสลิมท่ีกล0าวหา จนท.เรียกผลประโยชน.จากโควิด 

เปtนความผิดพลาดอย0างรุนแรง, ๔๗) มอ.ป}ตตานีมอบโรงพยาบาลสนามแห0งท่ี5รองรับผูQติดเช้ือโควิด, ๔๘) 

ป}ตตานียกระดับมาตรการเร0งด0วนเขQมขQน ส่ังล็อกดาวน.เพ่ิม 2 หมู0บQาน, ๔๙) เปmดแผนจัดสรรวัคซีนก.ค.10 ลQานโดส 

เร0งฉีดเข็มสองภูเก็ตใหQไดQ 70% ภายในเดือนหนQา, ๕๐) ลงทะเบียนวันแรก ฉีดวัคซีน 'ชิโนฟาร.ม' ท่ียะลาดึกคัก 
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ทำเว็บลQม  และ  ๕๑) ประกาศรับผิดชอบแกQไขป}ญหา'บ๊ิกตู0'ขออภัยเปmดแผน 4 สูตรจัดสรรวัคซีนโควิด,  

๕. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) คอลัมน. แวดวงอุดมศึกษา: มทร.ศรีวิชัย เปmดตัว 'จังฮูQ' 

สินคQาคนป}กษ.ใตQออนไลน., ๒) 'พาณิชย.'เร0งแผนคQาชายแดนชิงเทรนด.เช่ือมไฮสป~ดลาว-จีน, ๓) 

เอกชนลงทุนเขตเศรษฐกิจชายแดน ทะลุ 2.5 หม่ืนล., ๔) โซไซต้ี : 'จริงใจ FARMERS' MARKET' คัดท่ีสุด ผัก 

ผลไมQท่ัวไทย ส0งตรงจากมือเกษตรกรท่ัวไทยสู0ชาวกรุงเทพฯ, ๕) นายด0านศุลกากรสุไหงโก-ลก 

เขQมปราบสินคQาหนีภาษี, ๖) SNC ควQาสรQางโรงไฟฟ�าขยะ, ๗) ชาวนราธิวาสพรQอมใจลงทะเบียนคนละคร่ึงเฟส 3 

ขณะท่ีผูQประกอบการรQานคQาในพ้ืนท่ีช่ืนชมนโยบายรัฐบาล ช0วยกระตุQนเศรษฐกิจ, ๘) 'สเตช่ัน นมเหนียว' 

เทรนด.ใหม0ยอดฮิตเดือนเดียวหลักแสน  และ  ๙) ศุลกากรท0าเรือแหลมฉบัง ส0งมอบ 

'ปุ�ยอินทรีย.'ใหQศูนย.อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตQ,  

๖. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทU ๑) ไอคอนสยาม เชิญชมนิทรรศการ The Harmony in 

Conflict สุนทรียภาพในความขัดแยQง, ๒) ประกาศรางวัล'เสาเสมาธรรมจักร', ๓) สุนทรียภาพในความขัดแยQง 

ผลงานเด่ียวคร้ังแรกของ'อัญชนา นังคลา'  และ  ๔) พช.เปmดเวทีเฟ�นหาผQาถ่ินลQานนา ลายพระราชทาน 

'ผQาลายขอเจQาฟ�าสิริวัณณวรีฯ' ท่ัวภาคเหนือร0วมส0งผลงานเขQาประชันกว0า 400 ผืน,  

๗. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ตำรวจบุกจับ! แก©งคนรQายอุQมเรียกค0าไถ0 ช0วยตัวประกันปลอดภัย ตามล0าอีก2ราย  

๘. กีฬา ราชันมังกรยืมนุกูลกิจเสริมแนวรับ  

๙. ยาเสพติด ๑) ปส.ภาค 2 รวบผูQตQองหาขบวนการคQายาเสพติดขQามชาติ ยึดของกลางกว0า 4 ลQานบาท, ๒) 

ตำรวจภาค2ร0วมกับ?ป.ป.ส.ภาค2? แถลงจับเอเยนต.ยาขQามชาติ ยึดทรัพย.กว0า?4?ลQาน, ๓) คQนชุมชนจันทร.วิโรจน.-

หาดใหญ0 รวบเอเย0นต.คQายา คายหมดเปลือกจุดรับส0งของ  และ  ๔) ตำรวจภาค 2 ร0วม ป.ป.ส.ภาค2 

จับเอเยนต.ยาขQามชาติ อาวุธป_น-ระเบิด ยึดทรัพย.กว0า 4 ลQานบาท,  

๑๐. การชFวยเหลือประชาชน ๑) ปภ.รายงานเกิดวาตภัย น้ำไหลหลาก ดินสไลด. คล่ีคลายแลQวทุกจังหวัด, ๒) 

พายุ 'โคะงุมะ' กระทบ 4 ภาคฝนตกหนัก ช้ีทะเลคล่ืนสูงแนะชาวเรือระมัดระวัง  และ  ๓) 

ศูนย.อำนวยการแพทย.จังหวัดชายแดนภาคใตQ ลงพ้ืนท่ี อำเภอสุไหงปาดี - อำเภอตากใบ นราธิวาส,  

๑๑. เทคโนโลยีในการแก*ไขปwญหา จชต. รายงานพิเศษ: จากหุ0นยนต.กูQระเบิดสู0ผูQช0วยดูแลคนไขQโควิด  
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      ๔.๒ ระดับผลกระทบตFอการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ตFอสถานการณU จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหQระดับการรับรูQเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. 

จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง ๒.๔๒ ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๕ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔) เปtน ๐.๙๕ ในสัปดาห.น้ี 

ในมิติของแนวโนQมการรับรูQเชิงบวก มีแนวโนQมฯ ลดลง 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนตFางประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในชFวงวันท่ี ๑๒ – ๑๘ มิ.ย. 

๖๔ 

    ข0าวสารเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตQท่ีนำเสนอโดยส่ือต0างประเทศมีเพียง ๒ ประเด็นซ่ึงรายงานโดย

ส่ือมวลชนมาเลเซีย คือ กองเรือภาคท่ี ๓ ตรวจพบยาเสพติดเฮโรอีน และยาบQาน้ำหนักรวมกว0า ๑.๒ ตัน มูลค0า

ประมาณ ๑ พันลQานบาท ในลังพลาสติกใส0ผลไมQคลุมดQวยกระดาษหนังสือพิมพ. ซุกซ0อนในปsาชายเลนท่ีคลองตามะ

ลัง อ.เมือง สตูล และ ข0าวอดีตปลัดกระทรวงการคลังมาเลเซียเสนอใหQทบทวนมาตรการชดเชยอุดหนุนราคาขาย

ปลีกสินคQาจำเปtน ไดQแก0น้ำมันเช้ือเพลิง และน้ำมันพึช เน่ืองจากทำใหQราคาสินคQากลุ0มน้ีในมาเลเซียมีราคาถูกกว0า

ราคาสินคQาในประเทศเพ่ือนบQาน สรQางแรงจูงใจใหQมีการลักลอบขนขQามแดนไปขายในประเทศเพ่ือนบQาน 

โดยเฉพาะประเทศไทย 

๕.๑ สำนักขFาว Bernama ของทางการมาเลเซียรายงานเม่ือวันท่ี ๑๓ มิถุนายน อ*างคำให*สัมภาษณUตันสรี 

โมฮัมหมัด เชอรีฟ กัสซิม อดีตปลัดกระทรวงการคลัง เสนอให*รัฐบาลทบทวนนโยบายชดเชยราคาสินค*าขาย

ปลีกจำเป�นคือน้ำมันพืชและน้ำมันเช้ือเพลิง ซ่ึงปwจจุบันชดเชยในราคาขายปลีกซ่ึงหมายความวFาชาวมาเลเซีย

ทุกคนไมFวFารวยหรือจนได*รับการชFวยเหลือจากรัฐบาลทุกคน ซ่ึงระบบน้ีเอ้ือให*คนรวยได*รับประโยชนUมากกวFา

คนยากจน เขาจึงเสนอให*มีการทบทวนให*มีการชFวยเหลือท่ีพุFงเป�าไปท่ีคนยากจนเทFาน้ัน 

อดีตปลัดกระทรวงการคลัง วิจารณUนโยบายชดเชยราคาราคาขายปลีกน้ำมันเช้ือเพลิงและน้ำมันพืช วFา ทำให*

ราคาสินค*าท้ังสองชนิดในมาเลดเซียมีราคากวFาประเทศเพ่ือนบ*าน คืออินโดนีเซีย ฟ�ลิป�นสUและไทย เป�นสาเหตุ

ให*มีการลักลอบนำไปขายในประเทศเพ่ือนบ*าน โดยเฉพาะอยFางย่ิงการลักลอบขนน้ำมันดีเซลข*ามพรมแดนไป

จำหนFายในภาคใต*ของประเทศไทย 

 

(A former top civil servant has called on the government to rethink its decision to provide 

up to RM8 billion in fuel and cooking oil subsidies this year, saying this will only lead to 

smuggling of the commodities to some neighbouring countries. 

Tan Sri Mohd Sheriff Kassim, a former secretary-general of the Finance Ministry, said if the 

retail prices of fuel and cooking oil in southern Thailand, Indonesia's Sumatra province 

and the Philippine islands off Sabah followed market trends, then the subsidised 

Malaysian fuel and cooking oil would be cheaper. 

 "If the price differentials are big, this will be an opportunity to smuggle the products out 

and make a quick profit from the cross-border trade by land and sea," he said in a 

statement. 
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There had been rampant smuggling of diesel to southern Thailand due to such subsidy, 

he said. 

He pointed out that the disadvantage of a price subsidy was that even the high-income 

group would benefit. 

 Mohd Sheriff said that Instead of the price subsidies, it would be better to do targeted 

income subsidies  as was done previously so that only the poor would benefit. 

 
"The best way to help the poor is to subsidise their income without wasting government 

funds," he said. 

He said the government should come out with a bigger income subsidy plan for the really 

poor including petty traders who have lost their incomes because of some measures to 

contain the COVID-19 pandemic. 

Finance Minister Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz said yesterday the higher subsidies 

this year were due to the increase in global market prices. 

 

He said the government would continue to subsidise fuel and cooking oil prices to help 

reduce the impact of rising commodity prices on the cost of living.) 

 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1971451 

 

๕.๒ สำนักขFาว Bernama รายงานเม่ือวันท่ี ๑๙ มิถุนายน วFา กองเรือภาคท่ี ๓ ได*ตรวจพบยาเสพติดซุกซFอน

ในป®าชายเลนท่ีจังหวัดสตูลใกล*พรมแดนมาเลเซีย 

ยาเสพติดท่ีตรวจพบระหวFางลาดตระเวณของกองทัพเรือไทยเป�นเฮโรอีนและยาบ*านน้ำหนักรวมประมาณ 

๑,๒๐๐ กิโลกรัม มีมูลคFาประมาณ ๑,๐๐๐ ล*านบาท ถูกซุกซFอนในป®าชายเลน ในคลองตามะลัง อ.เมือง สตูล 

บรรจุกอยูFในลังผลไม* ๓๙ ใบปกคลุมด*วยกระดาษหนังสือพิมพU 

ยาเสพติดท้ังหมดถูกตรวจพบเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ มิถุนายน จากการสืบสวนเจ*าหน*าท่ีได*ข*อมูลวFา มีการขน

ยาเสพติดมาซุกซFอนไว*กFอนหน*าน้ีเพ่ือรอให*นักค*ายาเสพติดอีกกลุFมมาขนลักลอบนำสFงไปยังประเทศมาเลเซีย 

กFอนสFงออกไปยังประเทศท่ีสามตFอไป 

ส่ือท*องถ่ินในประเทศไทยรายงานวFา เป�นการจับกุมยาเสพติดล็อตท่ีใหญFท่ีสุดล็อตหน่ึงในจังหวัดสตูล 

(Thai authorities seized about 1.2 tonnes of heroin and methamphetamine worth about 1 

billion baht abandoned in a mangrove forest near Malaysia-Thai border in Satun province. 
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In a statement, Thai Maritime Enforcement Command Centre (Thai-MECC) Region 3 said 

during a joint patrol, the authorities discovered the drugs wrapped in newspapers in 39 

plastic fruit and vegetable crates scattered near a mangrove forest in Khlong Tammalang, 

Muang district on Thursday. 

“Initial investigation found the drugs were dropped off by traffickers and later it was to be 

picked up by another group for delivery. 

“The drugs are destined for third country,” it said. 

Local media reported that the seizure, one of the largest drug hauls in Satun province, is 

believed for delivery to Malaysia.) 

 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.bernama.com/en/crime_courts/news.php?id=1973611 
 
 

 

 

 

 
 
 


