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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๑๙-

๒๕ มิ.ย. ๖๔ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๑๒๘ ข0าว จากท่ีมี ๘๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว  (๑๒-๑๘ มิ.ย. ๖๔) 

ในส0วนของข0าวเชิงลบ ท่ีเก่ียว ขRองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๕๕ ข0าว จากท่ีมี ๕๖ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๒-๑๘ มิ.ย. 

๖๔)  

    ประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนภายในประเทศ  

          ประเด็นขFาวเชิงลบ ได*แกF 

๑) การรักษาปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยOสิน: ๑) ทำพิธีฝWง 2 ศพถูกวิสามัญฯ แห0บริจาคช0วยครอบครัว 

“อัมรัน-อาดือเระ”, ๒) ยืนยันตัวจริง "ตอเละ ยะ" อRางถูกจับแลRวหลอน - ปูดซ้ำ จนท.บังคับเซ็นรับไม0เคยถูกขู0 

และ ๓) รายงานพิเศษ: ตราบใดหน0วยงานรัฐยังหย0อนยาน ไม0ทันเกม BRN แลRวเม่ือไหร0'ไฟใตR'ถึงจะดับ! 

๒) การเมือง: ๑) รองโฆษก ปชป. เผยช่ือ 7 ขุนพลอภิปรายร0าง รธน.แกRไขเพ่ิมเติม 6 ฉบับของพรรค, ๒) 

'อันวาร.'เสนอต้ังคณะลูกขุนสภา สกัดรัฐประหารลดขัดแยRง ทางออกประเทศ และ ๓) 

เลิกอRางประชามติรัฐธรรมนูญไดRแลRว 

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

จ.ว.ส.ข. 

          ประเด็นขFาวเชิงบวก ได*แกF 

๑) ยาเสพติด: ๑) ลุยลRางแกtงยานรกยึดทรัพย.30ลRาน, ๒) แถลงคRายา, ๓) จับแกtงยานราธิวาสโหด 

หนีคดีลวงฆ0าปมขัดผลประโยชน., ๔) บุกจับนักคRายาคาบRานพัก ผงะ!พบกัญชา 9 ตRนหลายสายพันธุ.ปลูกไวRในบRาน  

และ  ๕) จับกุมยาเสพติด พรRอมยึดทรัพย.กว0า 30 ลRานบาท,  

๒) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยOสิน: ปะทะเดือดกลางรีสอร.ตยะหร่ิง มีวิสามัญฯ 

รอยืนยันผูRเสียชีวิต 

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

เกาะโลซิน 

๔) เศรษฐกิจและการสร*างรายได*: เกษตรฯชง ครม. 'พิมพ.เขียววิสัยทัศน.' ดันไทยฮับฮาลาลโลก 

ประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนตFางประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* 

           เหตุการณ.ติดตามบังคับใชRกฎหมายกับผูRตRองหาตามหมายจับคดีความม่ันคงขณะหลบซ0อนในรีสอร.ทแห0ง

หน่ึงใน อ.ยะหร่ิง จ.ว.ป.น. แต0คนรRายยิงต0อสูR แมRว0าเจRาหนRาท่ี และผูRนำศาสนาพยายามเกล้ียกล0อมใหRมอบตัว 

เจRาหนRาท่ีจึงยิงปะทะเป|นเหตุใหRสมาชิกกลุ0มผูRก0อความไม0สงบเสียชีวิต ๒ คน เหตุการณ.น้ีมีการรายงานข0าวโดย

สำนักข0าวทางการมาเลเซีย และ benarnews.org เว็บไซด.ข0าวท่ีรับเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานจากรัฐบาล

สหรัฐ  
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           ซาคารี อาบูซา ผูRเช่ียวชาญดRานความม่ันคงจังหวัดชายแดนภาคใตR แห0ง National War College ท่ีกรุง

วอชิงตัน ดี.ซี. ใหRความเห็นว0า ช0วงน้ีเป|นช0วงเวลาท่ีจำนวนเหตุการณ.ไม0สงบอยู0ในจุดท่ีต่ำท่ีสุดนับต้ังแต0ป� ๒๕๔๗ 

และการก0อเหตุมักพุงเป�าไปท่ีพลเรือน สะทRอนภาวะต้ังรับของกลุ0มผูRก0อความไม0สงบ 

           ส่ือมาเลเซียรายงานข0าว หน0วยงานความม่ันคงมาเลเซียหลายหน0วยสนธิกำลังเสริมสรRางความเขRมแข็งของ

รักษาความม่ันคงตามแนวชายแดนติดต0อประเทศไทย นำร0องท่ีรัฐกลันตัน ขณะเดียวกันเจRาหนRาท่ีมาเลเซียมีการ

ตรวจตราเขRมป�องกันการลักลอบขนสินคRาหนีภาษีและสินคRาผิดกฏหมายขRามพรมแดน 

 จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหRระดับการรับรูRเชิงบวกท่ี 

มีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๐.๙๕ ในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๒ - ๑๘ มิ.ย. ๖๔) เป|น ๑.๒ 

ในสัปดาห.น้ี  
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๒. ผลการวิเคราะหOสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธO ประจำวันท่ี ๑๙ – ๒๕ มิ.ย. ๖๔ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นขFาวเชิงบวก และประเด็นขFาวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๙ - ๒๕ มิ.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก (เสRนทึบสีเขียว) ๑๒๘ ข0าว จากท่ีมี ๘๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว  (๑๒ - 

๑๘ มิ.ย. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนRมความถ่ี (เสRนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนRมฯ เพ่ิมข้ึน 

ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขRองกับ จชต. (เสRนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๕๕ ข0าว จากท่ีมี ๕๖ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว 

(๑๒ - ๑๘ มิ.ย. ๖๔) สำหรับในมิติของ แนวโนRมความถ่ี (เสRนปะสีแดง) มีแนวโนRมฯ ค0อนขRางคงท่ี 
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๒.๒ คFาสัดสFวนระหวFางขFาวเชิงบวก และขFาวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน 

ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

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

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 

2021-06-19 12 8 1.5 

2021-06-20 11 4 2.75 

2021-06-21 45 10 4.5 

2021-06-22 17 11 1.55 

2021-06-23 20 9 2.22 

2021-06-24 15 6 2.5 

2021-06-25 8 7 1.14 

 18.29 7.86 2.33 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพFงเล็ง ในชFวงวันท่ี ๑๙ – ๒๕ มิ.ย. ๖๔ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๒ - ๒๕ มิ.ย. ๖๔ ไม0มีท้ังข0าวเชิงบวก และข0าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๙ - ๒๕ มิ.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวในประเด็นเหตุรRายรายวัน จากท่ีมี ๑ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๒ - ๑๘ 

มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ต่ำค0อนขRางคงท่ี  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๒ - ๒๕ มิ.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ในมิติของแนวโนRมความถ่ี 

มีแนวโนRมฯ ต่ำค0อนขRางคงท่ี ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๔ ข0าว จากท่ีมี ๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๒ - ๑๘ 

มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ต่ำค0อนขRางคงท่ี ภาพข0าวเชิงลบ ไดRแก0 ๑) รองโฆษก ปชป. 

เผยช่ือ 7 ขุนพลอภิปรายร0าง รธน.แกRไขเพ่ิมเติม 6 ฉบับของพรรค, ๒) 'อันวาร.'เสนอต้ังคณะลูกขุนสภา 

สกัดรัฐประหารลดขัดแยRง ทางออกประเทศ และ ๓) เลิกอRางประชามติรัฐธรรมนูญไดRแลRว 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยOสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๙ - ๒๕ มิ.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๒๕ ข0าว จากท่ีมี ๑๐ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๒ - ๑๘ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ  เพ่ิมข้ึน  ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มี

ข0าวเชิงลบ ๓ ข0าว จากท่ีมี ๙ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๒ - ๑๘ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ต่ำ

ค0อนขRางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดRแก0 ๑) ห้ิวผูRตRองสงสัยเอ่ียวไฟใตR, ๒) ปะทะเดือดกลางรีสอร.ตยะหร่ิง มีวิสามัญฯ 

รอยืนยันผูRเสียชีวิต, ๓) กอ.รมน.แจงเหตุวิสามัญ 2 คนรRาย เช็ครีสอร.ทเอ่ียวใหRท่ีพักพิงหรือไม0, ๔) 

เป�ดไทม.ไลน.ปะทะเดือดดับ 2 คนรRาย กางประวัติไม0ธรรมดา-โยงยิงแลRวเผาพ0อคRา 3 ศพ, ๕) ผบ.พล.ร.15 

ตรวจเย่ียมการเตรียมความพรRอมของหน0วยฝ�ก ใหRตRอนรับนRองสุดทRองกองทัพบก ผลัด 1/64ในนราธิวาส และ ๖) 

ภาพข0าวเชิงลบ ไดRแก0 ๑) ทำพิธีฝWง 2 ศพถูกวิสามัญฯ แห0บริจาคช0วยครอบครัว “อัมรัน-อาดือเระ”, ๒) 

ยืนยันตัวจริง "ตอเละ ยะ" อRางถูกจับแลRวหลอน - ปูดซ้ำ จนท.บังคับเซ็นรับไม0เคยถูกขู0 และ ๓) รายงานพิเศษ: 

ตราบใดหน0วยงานรัฐยังหย0อนยาน ไม0ทันเกม BRN แลRวเม่ือไหร0'ไฟใตR'ถึงจะดับ! 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๙ - ๒๕ มิ.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๐ ข0าว จากท่ีมี ๙ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว 

(๑๒ - ๑๘ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ 

มีข0าวเชิงลบ ๑ ข0าว จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๒ - ๑๘ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ 

ต่ำค0อนขRางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดRแก0 ๑) 'บ๊ิกป�อม' เสริมความม่ันคงพลังงาน-ส่ิงแวดลRอม, ๒) 

ธ.ก.ส.ขยายเวลาปล0อยกูRเรือประมง 5.3พันลRานไปถึงป� 69, ๓) ผ0านฉลุย! 

แปลงใหญ0ภาคใตRผ0านการอนุมัติโครงการยกระดับฯ ครบ 123 แปลง, ๔) ไทยสรRางไทย เป�ดบRานฟWง 

ความเห็นคณะคลองไทย สรRางเศรษฐกิจพิเศษ, ๕) เกษตรฯดันไทยเป|นฮับ อาหารฮาลาล หวังเจาะตลาดท่ัวโลก, 

๖) 'Wolf tea ชาย้ิมกัญ' ด่ืมแลRว อารมณ.ดี ท่ีแรกนราธิวาส, ๗) กรมส0งเสริมการเกษตร เตรียม 

ส0งเสริมเกษตรกรใชRเช้ือราไตรโคเดอร.มา ควบคุมโรคใบร0วงยางพาราชนิดใหม0, ๘) 

รมช.เกษตรเตรียมเจาะตลาดมาเลย. หลังโควิด19คล่ีคลาย หวังช0วยสมาชิกสหกรณ.จ0ายหน้ีท่ีสะสมมานาน, ๙) 

'มท.2' ถก 'ศอ.บต.' กลุ0มโคเน้ือภาคใตR ขอรัฐสนับสนุนทุน ยกระดับคุณภาพชีวิต-สรRางรายไดRเพ่ิม, ๑๐) 

จับกุมเรือเวียดนาม 2 ลำท่ีนราธิวาส และ ๑๑) ผอ.ศปพร. เย่ียมชมวิสาหกิจชุมชนทุเรียนกวน บูโดเร่ียน ท่ีนราฯ 

เตรียมผลักดันใหRสมาชิกโครงการฟาร.มตัวอย0างฯ แปรรูปทุเรียนจำหน0ายสรRางรายไดR  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๙ - ๒๕ มิ.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๕ ข0าว จากท่ีมี ๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๒ - 

๑๘ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ต่ำค0อนขRางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด 

ไม0มีข0าวเชิงลบฯ ในช0วง ๑๒ - ๒๕ มิ.ย. ๖๔ ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ต่ำค0อนขRางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก 

ไดRแก0 ๑) ลุยลRางแกtงยานรกยึดทรัพย.30ลRาน, ๒) แถลงคRายา, ๓) จับแกtงยานราธิวาสโหด 

หนีคดีลวงฆ0าปมขัดผลประโยชน., ๔) บุกจับนักคRายาคาบRานพัก ผงะ!พบกัญชา 9 ตRนหลายสายพันธุ.ปลูกไวRในบRาน 

และ ๕) จับกุมยาเสพติด พรRอมยึดทรัพย. กว0า 30 ลRานบาท ไม0มีข0าวเชิงลบ ในสัปดาห.น้ี 

 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช0วงวันท่ี ๑๙ – ๒๕ มิ.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช0วงวันท่ี ๑๙ – ๒๕ มิ.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

             ในช0วงวันท่ี ๑๙ – ๒๕ มิ.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกRไขปWญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช0วงวันท่ี ๑๙ – ๒๕ มิ.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชRกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีสFงผลกระทบตFอการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบตFอการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีสFงผลกระทบตFอการรับรู* 
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ประเด็นขFาวเชิงลบ 

๑. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยOสิน ๑) ทำพิธีฝWง 2 ศพถูกวิสามัญฯ แห0บริจาคช0วยครอบครัว 

“อัมรัน-อาดือเระ”, ๒) ยืนยันตัวจริง "ตอเละ ยะ" อRางถูกจับแลRวหลอน - ปูดซ้ำ จนท.บังคับเซ็นรับไม0เคยถูกขู0  

และ  ๓) รายงานพิเศษ: ตราบใดหน0วยงานรัฐยังหย0อนยาน ไม0ทันเกม BRN แลRวเม่ือไหร0'ไฟใตR'ถึงจะดับ!  

๒. การเมือง ๑) รองโฆษก ปชป. เผยช่ือ 7 ขุนพลอภิปรายร0าง รธน.แกRไขเพ่ิมเติม 6 ฉบับของพรรค, ๒) 

ปชป.ส0ง7ขุนพลอภิปรายฯหนุนแกR รธน.เนRนบัตรเลือกต้ัง 2 ใบ-ป�ดสวิตซ.ส.ว., ๓) 'อันวาร.'เสนอต้ังคณะลูกขุนสภา 

สกัดรัฐประหารลดขัดแยRงทางออกประเทศ  และ  ๔) คอลัมน.: ชกคาดเชือก: เลิกอRางประชามติรัฐธรรมนูญไดRแลRว  

๓. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) พ0อเมืองสตูล ลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมและใหRกำลังใจเจRาหนRาท่ีผูRปฏิบัติงาน, ๒) 

จับตาโควิดสายพันธุ.อินเดีย-แอฟริกาใตR อาจส0งผลต0อประสิทธิภาพวัคซีน, ๓) กรมวิทย.ฯ เผยผลเฝ�าระวัง 

พบสายพันธุ.เดลตRา(อินเดีย) ในไทย 661 ตัวอย0าง สายพันธุ.เบตา (อัฟริกา) 38 ตัวอย0าง, ๔) สาธารณสุขเบตง 

เก็บตัวอย0างหาเช้ือโควิด หว่ันคลัสเตอร. มัรกัส ยะลา เป|นสายพันธ.เบตาแอฟริกา, ๕) ปWตตานีโควิดพุ0ง 117 ราย 

ขยายชุมชน พบผูRป�วยยังปกป�ดขRอมูล ตรวจสอบเช้ือสายพันธุ.แอฟริกา, ๖) 'เบตง' พบผูRติดโควิดเพ่ิม 4 

รายจากคลัสเตอร.ศูนย.มัรกัส ส่ังหRามเขRา-ออกพ้ืนท่ีช่ัวคราว, ๗) เบตงพบผูRติดโควิดจากคลัสเตอร.มัรกัสยะลาเพ่ิม 

4รายในพ้ืนท่ียืนยันแลRว123ราย เร0งตรวจเชิงรุกเพ่ิม, ๘) แนวทางใหม0 ห0วงคนใตRหลังโควิดสายพันธุ.ใหม0ระบาด 

วอนรัฐเร0งฉีดเข็ม 3, ๙) ปWตตานีสาหัส!! โควิดคร0าเพ่ิมอีก 2 ยอดพุ0ง 105 ราย รพ.สนามเต็ม, ๑๐) 

จนท.ยืนยันพบเช้ือในคลัสเตอร.มัรกัสยะลาท่ีนครศรีฯ เป|นสายพันธุ.แอฟริกาใตR, ๑๑) นราธิวาสส่ังป�ดตาย 32 

หมู0บRานใน8อำเภอหลังพบเช้ือโควิด-19 ติดแบบกRาวกระโดด, ๑๒) ปWตตานีส่ังป�ดหมู0บRาน ต.คลองมานิง 

หลังพบผูRติดเช้ือโควิดนับรRอยคน เสียชีวิต 2 คน กลุ0มเส่ียงไม0ยอมกักตัว, ๑๓) ไม0แคร.-ไม0สนคำส่ัง ศบค.ยะลา 

หลังชาวบRานด้ือ แหกพ้ืนท่ีเส่ียงควบคุมสูงและพบผูRติดเช้ือโควิด กระจายไปหลายจังหวัดแลRว, ๑๔) 

'คลัสเตอร.ศูนย.มัรกัสยะลา' ลามกระบ่ีแลRว พบผูRติดเช้ือ 8 ราย ส่ังป�ดน้ำพุรRอน, ๑๕) 

สงขลาโควิดฉุดไม0อยู0พบรายใหม0 82 ราย ยอดสะสมทะลุ 3,153 คน พบคลัสเตอร.ใหม0 'ร0วมงานแต0งปWตตานี', ๑๖) 

ปWตตานียังหนัก!! พบผูRป�วยโควิดเพ่ิมอีก 144 ราย กลุ0มเส่ียงเป|นพัน เป�ด รพ.สนามเพ่ิม ด0วน, ๑๗) 

ปWตตานีพุ0งไม0หยุด ยอดติดโควิดเพ่ิมอีก144 คน กลุ0มเส่ียงเป|นพัน เป�ดอีกรพ.สนามด0วน, ๑๘) 

พังงาส่ังกักตัวกลุ0มเส่ียงคลัสเตอร.ยะลา 21 วันหลังมีรายงานเป|นสายพันธุ.เบตาแอฟริกา, ๑๙) 

สงขลาพบคลัสเตอร.ใหม0พนง.แพขนานยนต.ผูRสัมผัสเส่ียง'ศูนย.มัรกัสยะลา'ติดเช้ือเพียบ, ๒๐) 'ศูนย.มัรกัสยะลา' 

พุ0งไม0หยุด ยอดติดเช้ือสะสม 402 รายกระจาย 11 จังหวัด, ๒๑) แฉการจัดการ'คลัสเตอร.'ซีลไม0จริง 

ปล0อยแรงงานกลับบRานทำเช้ือกระจาย, ๒๒) 'กระบ่ี'ส่ังป�ด 2 หมู0บRาน'ตำบลโคกหาร' หลังพบผูRติดเช้ือโควิด 7 ราย, 

๒๓) นายอำเภอแวRงส่ังป�ดหมู0บRานจาแบดูวอ 14 วัน หลังพบคลัสเตอร.ใหม0ระบาดต0อเน่ือง, ๒๔) ปWตตานียังวิกฤติ! 

พบทารกวัยแค037วันติดโควิด, ๒๕) ขอเข็ม3! 'ธวเดช' ห0วงคนใตR? โควิดสายพันธุ.ใหม0ระบาด? 

หว่ัน'ชิโนแวค'เอาไม0อยู0, ๒๖) รอบร้ัวเมืองใตR : 24 มิถุนายน 2564, ๒๗) ส่ังป�ดตาย 32 หมู0บRานใน 8 

อำเภอพ้ืนท่ีนราธิวาส ติดเช้ือโควิดแบบกRาวกระโดด, ๒๘) ส่ังป�ด 32 หมู0บRานใน 8 อำเภอพ้ืนท่ีนราธิวาส 

ติดเช้ือโควิดแบบกRาวกระโดด, ๒๙) กระบ่ีป�วนท้ังเมือง! พบนร.มัรกัสยะลา 4 
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คนหนีกลับบRานป�วยโควิดสายพันธุ.แอฟริกา, ๓๐) ช็อก!เพ่ิงเป�ดเรียนไม0ก่ีวัน นร.สตูลติดโควิดทีเดียว33ราย, ๓๑) 

โควิดสงขลาฉุดไม0อยู0 ติดเช้ือใหม0อีก 82 ราย พบคลัสเตอร.ใหม0งานแต0ง, ๓๒) คลัสเตอร.โควิดยะลาลาม12จว. 

พบเป|นสายพันธุ.แอฟริกา, ๓๓) 'ปWตตานี'วิกฤติโควิดพุ0ง! ยอดติดเช้ือวันเดียว144ราย, ๓๔) 

ไทยเจอสายพันธุ.อินเดียแลRว22% จ0อยึดแชมป พ้ืนท่ีระบาด, ๓๕) คลัสเตอร.ใหม0! พนง.แพขนานยนต. 

สัมผัสเส่ียง'ศูนย.มัรกัสยะลา'ติดเช้ือ, ๓๖) 'คลัสเตอร.มัรกัส'ยะลาติดเช้ือแลRว 402ราย กระจาย 12 จว., ๓๗) 

คลัสเตอร.มัรกัสยะลาทะลุ 400 ราย!, ๓๘) รูRจัก “มัรกัสยะลา” โควิดคลัสเตอร.ใหญ0 เหตุใดจึงน0ากังวล?, ๓๙) 

'โควิดวันน้ี' พบผูRเสียชีวิตจากคลัสเตอร. 'มัรกัส' กับ 9 โรคปWจจัยเส่ียง, ๔๐) น0าห0วง 'คลัสเตอร.นักเรียน' 

วันเดียวติดเช้ือ 33 ราย 52 แห0งป�ดเรียน On Site, ๔๑) สาวยะหาโวยท่ีกักตัวโควิดสุดสกปรก ท่ีนอน-หมอนข้ึนรา 

ไรRความปลอดภัย, ๔๒) คลัสเตอร.มัรกัสยะลาลาม 12 จังหวัด ภูเก็ตผวาเจอสายพันธุ.เบตRา, ๔๓) คลัสเตอร. 

'โรงเรียนมัรกัส' ลามแลRว 12 จังหวัด พบผูRป�วย 'โควิด' รวมพุ0ง 402 ราย, ๔๔) โควิด-19: 

กรมวิทยาศาสตร.การแพทย.จับตาการระบาดในภาคใตR หลังเกิดคลัสเตอร.ยะลามีผูRติดเช้ือกว0า 400 ราย กระจาย 

12 จังหวัด, ๔๕) โควิด-19: กรมวิทยาศาสตร.การแพทย.จับตาการระบาดในภาคใตR 

หลังเกิดคลัสเตอร.ยะลามีผูRติดเช้ือกว0า 400 ราย กระจาย 12 จังหวัด, ๔๖) โควิดเบตาลาม-'เดลตา'ส0อพุ0ง 

สธ.เป�ดทางฉีดเข็ม3'ต0างย่ีหRอ'  และ  ๔๗) คอลัมน.: รายงานพิเศษ: คลัสเตอร.โควิด สถาบันสอนศาสนา 

'มัรกัสยะลา' บทเรียนท่ีควรหาทางออกร0วมกัน  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. ทุจริตคอรOรัปช่ัน นายกฯส่ังสอบเสาไฟประติมากรรม อบต.ราชาเทวะเคาะซ้ืออีก'720ตRน'  

๒. ยาเสพติด ๑) ลุยลRางแกtงยานรกยึดทรัพย.30ลRาน๒) แถลงคRายา, ๓) จับแกtงยานราธิวาสโหด 

หนีคดีลวงฆ0าปมขัดผลประโยชน., ๔) บุกจับนักคRายาคาบRานพัก ผงะ!พบกัญชา 9 ตRนหลายสายพันธุ.ปลูกไวRในบRาน  

และ  ๕) จับกุมยาเสพติด พรRอมยึดทรัพย.กว0า 30 ลRานบาท,  

๓. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทO ๑) เป�ดนิยายการเมืองเร่ือง'ชาติ' ปลดแอกประวัติศาสตร. 

จากโครงสรRางท่ีเป|น'เสRนตรง', ๒) เป�ดนิยายการเมืองเร่ือง'ชาติ' ปลดแอกประวัติศาสตร. 

จากโครงสรRางท่ีเป|น'เสRนตรง', ๓) คอลัมน. วิสามัญบันเทิง: ตRองมีใบรับรองสุขภาพจิต, ๔) 'พระป�ดตาหลวงพ0อแกRว' 

วัดเครือวัลย. ราคาเช0าหาท่ีชวนตาคRาง, ๕) พช.เป�ดเวทีเฟ�นหาผRาถ่ินลRานนา ลายพระราชทาน 

'ผRาลายขอเจRาฟ�าสิริวัณณวรีฯ' กระแสดี ท่ัวภาคเหนือร0วมส0งผลงานเขRาประชันกว0า 400 ผืน  และ  ๖) นราธิวาส 

ออกรางวัลสลากกาชาด ประจำป� 2564,  

๔. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยOสิน ๑) จับตายโจรใตR2ศพ ฆ0าเผาพ0อ-ลูก-หลาน, ๒) 

เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: ห้ิวผูRตRองสงสัยเอ่ียวไฟใตR, ๓) ห้ิวเคRนขยายผลโจรใตR-ปลอบขวัญ, ๔) คอลัมน. 

เลียบค0ายกองทัพ, ๕) ภาพข0าว: คอลัมน. เลียบค0ายกองทัพ: พล.ต.อุทิศ อนันตนานนท., ๖) ตรวจเย่ียม, ๗) 

ทหารลRอมจับโจรใตR ปะทะเดือดวิฯดับ2 โยงฆ0า3ศพสายบุรี, ๘) เป�ดคลิปปะทะเดือด จนท.ทหาร'ปWตตานี' 

ป�ดลRอมโจรใตR กว0า 7ชม.ไม0ยอมมอบตัว๙) ด0วน..จนท.ทหาร ปะทะเดือดคนรRาย'ปWตตานี', ๑๐) 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

14 

ปะทะเดือดกลางรีสอร.ตยะหร่ิง มีวิสามัญฯ รอยืนยันผูRเสียชีวิต, ๑๑) 7 ช่ัวโมงปะทะเดือดรีสอร.ตยะหร่ิง 

ยRอนประวัติ 2 ชีวิตถูกวิสามัญฯ, ๑๒) ด0วน..ปะทะเดือด'ปWตตานี' จนท.วิสามัญ 5 คนรRาย ชาวบRานโดนลูกหลงเจ็บ 

1, ๑๓) สน่ันปWตตานี! ทหารปะทะเดือดโจรใตRโยงคดีฆ0าเผา 3 ศพ ยังไม0ยอมมอบตัว, ๑๔) จนท.ป�ดลRอมรีสอร.ท 

ปะทะเดือดโจรใตR วิสามัญคนรRาย2ศพ ก0อคดีฆ0า-เผา3ราย, ๑๕) กอ.รมน.แจงเหตุวิสามัญ 2 คนรRาย 

เช็ครีสอร.ทเอ่ียวใหRท่ีพักพิงหรือไม0, ๑๖) เป�ดไทม.ไลน.ปะทะเดือดดับ 2 คนรRาย กางประวัติไม0ธรรมดา-

โยงยิงแลRวเผาพ0อคRา 3 ศพ, ๑๗) ปะทะเดือด10ชม.เสียงปxนสงบ ป�ดลRอมจับตายโจรใตR2ศพ, ๑๘) ด0วน! 

ปะทะเดือดปWตตานีต0อเน่ือง วิสามัญฯคนรRายดับแลRว 2 ศพ, ๑๙) ปWตตานีปะทะเดือด! 

จนท.ป�ดลRอมโจรใตR7ชม.ไม0ยอมมอบตัว, ๒๐) ผบ.พล.ร.15 ตรวจเย่ียมการเตรียมความพรRอมของหน0วยฝ�ก 

ใหRตRอนรับนRองสุดทRองกองทัพบก ผลัด 1/64ในนราธิวาส, ๒๑) 

ทหารแจงเหตุปะทะเดือดในรีสอร.ตปWตตานีคนรRายตาย2ศพ, ๒๒) กอ.รมน. แจงปะทะคนรRายดับ 2 ราย 

พบประวัติโดน 7 หมายจับเอ่ียวหลายเหตุการณ.สำคัญ, ๒๓) กอ.รมน.ภาค4 ส0วนหนRา แถลงข0าว 

กรณีปะทะคนรRายท่ีปWตตานี, ๒๔) ปWตตานีคืบหนRาปะทะ10 ช่ัวโมงวิสามัญ 2 โจรใตRยึดปxนระเบิด 

ผกร.แฝงตัวเป|นคนงานก0อสรRาง ขณะท่ีชาวบRานถูกลูกหลงบาดเจ็บ1  และ  ๒๕) โฆษก ศรชล.เผย 

กูRอวนใตRเกาะโลซินสำเร็จ เตรียมลงดาบเรือตัดอวน,  

๕. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) ข0าวสดท่ัวไทย: ยะลา-ล0า2โจรชิงจยย.  และ  ๒) โดนชิงจยย.,  

๖. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) คอลัมน. เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: ตรวจเย่ียมฟาร.มตัวอย0าง, ๒) คอลัมน. มุมภาษี: 

ภาษีนักรบเส้ือกาวน., ๓) ภาพข0าว: สมทบทุน, ๔) ภาพข0าว: สมทบทุน, ๕) คอลัมน. มุมภาษี: ภาษีนักรบเส้ือกาวน., 

๖) หว่ันแพร0หนัก, ๗) โควิด-19 : ผอ.รพ.ธารโตกับกลยุทธ.พิชิตความเช่ือ "โควิดทิพย.", ๘) 'หRองแห0งกำลังใจ' 

ภาพการกุศลช0วยนักรบชุดขาว, ๙) กากีกะสีเขียว, ๑๐) รุดตรวจ-ปรับปรุง “ศูนย.กักตัวยะหา” 

หลังถูกสาวต0อว0าผ0านโซเชียลฯ, ๑๑) ราชกิจจาฯ ประกาศผ0อนปรน 53 จังหวัด น่ังด่ืม-

รับประทานในรRานไดRตามปกติ, ๑๒) ส่ังขยาย รพ.สนามรับคลัสเตอร.มัรกัส - สงขลาอ0วมโควิดโรงงาน, ๑๓) 

ลุยตรวจ, ๑๔) เป�ดปฏิบัติการ กูRอวนปกคลุมแนวปะการัง (ชมคลิป), ๑๕) แจRงทุกมัสยิดท่ัวไทยตามหา 

นร."มัรกัสยะลา" ผวาสายพันธุ.แอฟริกา, ๑๖) ผูRว0าฯ กคช. : เป�ดเบ้ืองหลัง บRานเอ้ือฯ ‘สุไหงโก-ลก’ ถูกท้ิงรRาง- 

ร้ือฟxyนไดRจริงหรือ?, ๑๗) ทส.เล็งสอบปมอวนคลุมปะการังเกาะโลซิน, ๑๘) 

กูRซากอวนใตRเกาะโลซินสำเร็จพบเสียหายบางส0วนเร0งปลูกชดเชยจ0อลงดาบเรือตัดอวน, ๑๙) 

ผวาหนุ0มป�วยโควิดป�นร้ัวรพ.หนี สอบพบป�วยจิต-ติดยา, ๒๐) 

ผูRตRองขังติดเช้ือ36รายหายป�วยสะสมกว0า85เปอร.เซ็นต., ๒๑) สสจ.ยะลา 

กำชับจนท.ลงพ้ืนท่ีคลัสเตอร.ศูนย.มัรกัสยะลา คัดกรองหาผูRติดเช้ือในกลุ0มมัสตูรอ, ๒๒) 'ศบค.มท.' 

ส่ังผวจ.ท่ัวปท.เฝ�าระวัง 'นักเรียน-บุคลากร' รร.มัรกัส ป�องโควิดระบาดพ้ืนท่ีอ่ืน, ๒๓) กสศ.ชวนทRองถ่ินเดินหนRาสู0 

'เมืองแห0งการเรียนรูR', ๒๔) ศรชล.2เร0งร้ือซากอวนเกาะโลซิน ขยายผลหาเรือประมงมักง0าย 

ตัดอวนปกคลุมปะการัง, ๒๕) 'อ.เบตง'ออกประกาศป�ด 3 ชุมชนหนาแน0น ป�องกันการแพร0ระบาดโควิด-

งดกิจกรรมศาสนา, ๒๖) สธ.ส่ังสกัดสายพันธุ.เบตายะลากระจายท่ัวใตR เล็งกักตัวเพ่ิมเป|น21วัน-1เดือน, ๒๗) 
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ศธ.ช้ีรร.ยังไม0ใช0คลัสเตอร.ระบาดโควิด, ๒๘) 'วราวุธ'ส่ังตรวจสอบสัญชาติอวน ท่ีกูRจากเกาะโลซิน จ0อ ดำเนินคดี 

เรียกค0าเสียหาย, ๒๙) พัฒนาฝ�มือแรงงานนราธิวาส ทดสอบช0างไฟฟ�าภายในอาคาร สรRางแรงงานคุณภาพ, ๓๐) 

พัฒนาฝ�มือแรงงานนราธิวาสลุยฝ�กแรงงานใหม0 ศูนย.ฝ�กอาชีพพระราชทานฯ รับนโยบายเป�ดประเทศ, ๓๑) 

นราธิวาส สำรวจพ้ืนท่ีบริเวณอุทยานการเรียนรูR, ๓๒) Wolf Tea ชาย้ิมกัญ ด่ืมแลRวเคล้ิมอารมณ.ดีท่ีแรกนราธิวาส, 

๓๓) ธ.ไทยเครดิตฯ แชร.ความรูRทางการเงิน 'ตังค.โต Know-how' สู0ศูนย.จัดการกองทุนชุมชน ผ0านระบบออนไลน. 

คร้ังแรก, ๓๔) ส่ัง ศธจ.-เขตพ้ืนท่ีฯ ตรวจเขRมสถานศึกษา ย้ำตRองปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุทุกขRอ, ๓๕) คอลัมน. 

ภาพสังคม: PTTEP สนับสนุนปฏิบัติการเก็บกูRอวนขนาดใหญ0, ๓๖) กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจท่ี 9 

ร0วมสนับสนุนช0วยเหลือ รพ.สนามจังหวัดปWตตานี, ๓๗) สสจ.ยะลา เนRนย้ำ จนท.สสอ. 

รพ.สต.นิบงบารูลงพ้ืนท่ีคลัสเตอร.ศูนย.มัรกัสยะลา คัดกรองหาผูRติดเช้ือในกลุ0มมัสตูรอ(นักเรียนหญิง) จำนวน 120 

ราย, ๓๘) กองพันทหารปxนใหญ0ท่ี 5 นำรถขนยRายผูRป�วยโควิด ส0งโรงพยาบาลสนาม, ๓๙) 'หRองแห0งกำลังใจ' 

ภาพการกุศลช0วยนักรบชุดขาว, ๔๐) เทศบาลนครยะลา ร0วมกับภาคเอกชน-

ภาคประชาสังคมจัดต้ังกองทุนวัคซีนป�องกันโรคโควิด19, ๔๑) ศบค.นราธิวาสประกาศป�ดมัรกัสสุไหงโก-

ลกพรRอมเป�ดเป|นสถานกักกันช่ัวคราว, ๔๒) ทหารพราน48 ร0วมกับ ชุดสันติสุขท่ี403, และเจRาหนRาท่ีตำรวจ 

สภ.เจาะไอรRอง แปลงกายเป|นซุปเปอร.ฮีโร0 ลงพ้ืนท่ีแจกจ0ายพืชผัก, ๔๓) อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 

มีกลุ0มเป�าหมายเขRารับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มแรก ท้ังผูRลงทะเบียนและwalk in ต่ำกว0าเป�า, ๔๔) 

เตรียมเป�ดใหRจอง ลงทะเบียนอีกคร้ัง ในวันท่ี21น้ี ล0าสุดเผยมียอดจองฉีดวัคซีนชิโนฟาร.มรวมแลRวกว0า 6,000 คน, 

๔๕) ปWตตานีงัดมาตรการเชิงรุกกลุ0มพ0อคRาแม0คRา และคนงานลงปลาทะเล ไม0ใส0แมสจับทันที, ๔๖) ทัพเรือภาคท่ี 2 

ส0งกำลังทางเรือปฏิบัติการ กูRซากอวนปกคลุมแนวปะการัง ท่ีเกาะโลซิน, ๔๗) นราธิวาส 

สำรวจพ้ืนท่ีบริเวณอุทยานการเรียนรูR, ๔๘) เทศบาลเมืองนราธิวาส จัดกิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน.ใหRสวยงาม, ๔๙) 

หนุ0มนRอย สูRชีวิต พ0วงขRางขายผลไมR, ๕๐) ปตท.สผ.ร0วมสนับสนุนปฏิบัติการเก็บกูRอวนขนาดใหญ0ปกคลุมปะการัง 

เกาะโลซิน 18-22 มิ.ย. 64, ๕๑) ปลัดศธ.ยันยังคุมสถานการณ.โควิดระบาดในรร.ไดR เผยรร.ท่ียะลา หละหลวม 

ขาดมาตรการควบคุม, ๕๒) อำเภอเบตง ออกประกาศป�ด 3 ชุมชนหนาแน0น ป�องกันการแพร0ระบาดโควิด, ๕๓) 

พัฒนาฝ�มือแรงงานนราธิวาส เขRาเย่ียมสถานประกอบกิจการ ส0งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน, ๕๔) 

เคลียร.อวนยักษ.ติดปะการัง เกาะโลซิน หนักกว0า 800 กก. 'วราวุธ' ช่ืนชมทุกฝ�ายช0วยกันจนสำเร็จ, ๕๕) 

ทร.กูRอวนทำลายปะการังเร0งคืนความสมบูรณ.ใตRทะเลเกาะโลซิน, ๕๖) ศบค. เผยคลัสเตอร.ยะลากระจายเช้ือ 11 

จังหวัด ส่ังป�ดร.ร.-พ้ืนท่ีเส่ียง  และ  ๕๗) ภาพข0าว: รพ.สนาม,  

๗. การศึกษา ก.ค.ศ.มติเห็นชอบหลักเกณฑ.วิธีการคัดเลือก บุคคลตำแหน0งผอ.-รองผอ.สช.5 จ.ชายแดนใตR  

๘. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: จับเรือประมงเวียดนาม, ๒) 

ขยายเวลาปล0อยกูRประมง, ๓) 'บ๊ิกป�อม' เสริมความม่ันคงพลังงาน-ส่ิงแวดลRอม, ๔) 

ธ.ก.ส.ขยายเวลาปล0อยกูRเรือประมง 5.3พันลRานไปถึงป� 69, ๕) เกษตรฯชงครม. 'พิมพ.เขียววิสัยทัศน.' 

ดันไทยฮับฮาลาลโลก, ๖) ผ0านฉลุย! แปลงใหญ0ภาคใตRผ0านการอนุมัติโครงการยกระดับฯ ครบ 123 แปลง, ๗) 

'มท.2' รับขRอเสนอกลุ0มโคเน้ือภาคใตR ขอรัฐหนุนเงินทุนยกระดับคุณภาพชีวิต, ๘) 
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จับเรือประมงเวียดนามลอบคราดปลิงทะเล พรRอมรวบลูกเรือ10คน, ๙) 'ลุงป�อม' 

ประชุมคณะกรรมการส่ิงแวดลRอมฯ หนุนเสริมความม่ันคงดRานพลังงาน, ๑๐) จับเรือประมงเวียดนาม 

ลอบคราดปลิงทะเล 2 ลำ พรRอมรวบลูกเรือ 10 คน, ๑๑) ไทยสรRางไทย เป�ดบRานฟWงความเห็นคณะคลองไทย 

สรRางเศรษฐกิจพิเศษ, ๑๒) HTCแตกไลน.ลุยอสังหากูรูมองผลงานทำนิวไฮ, ๑๓) 'ไทยสรRางไทย'ร0วมดัน'คลองไทย', 

๑๔) เกษตรฯดันไทยเป|นฮับอาหารฮาลาลหวังเจาะตลาดท่ัวโลก, ๑๕) 'Wolf tea ชาย้ิมกัญ' ด่ืมแลRว อารมณ.ดี 

ท่ีแรกนราธิวาส, ๑๖) กรมส0งเสริมการเกษตร เตรียมส0งเสริมเกษตรกรใชRเช้ือราไตรโคเดอร.มา 

ควบคุมโรคใบร0วงยางพาราชนิดใหม0, ๑๗) รมช.เกษตรเตรียมเจาะตลาดมาเลย.หลังโควิด19คล่ีคลาย 

หวังช0วยสมาชิกสหกรณ.จ0ายหน้ีท่ีสะสมมานาน, ๑๘) 'มท.2' ถก 'ศอ.บต.' กลุ0มโคเน้ือภาคใตR ขอรัฐสนับสนุนทุน 

ยกระดับคุณภาพชีวิต-สรRางรายไดRเพ่ิม, ๑๙) จับกุมเรือเวียดนาม 2 ลำท่ีนราธิวาส  และ  ๒๐) ผอ.ศปพร. 

เย่ียมชมวิสาหกิจชุมชนทุเรียนกวน บูโดเร่ียน ท่ีนราฯ เตรียมผลักดันใหRสมาชิกโครงการฟาร.มตัวอย0างฯ 

แปรรูปทุเรียนจำหน0ายสรRางรายไดR,  

๙. การชFวยเหลือประชาชน ๑) 'ทัพเรือ'ส0งเรือหลวงสัตหีบ เร0งนำเรือประมงและร0างไต®เรือ ท่ีสูญหาย กลับเขRาฝW¯ง, 

๒) ส่ัง'เจRาท0า'ต้ังศูนย.ช0วยผูRประสบอุทกภัยท่ัวประเทศ, ๓) ทัพเรือภาคท่ี 2 ส0งเรือหลวงสัตหีบเร0งนำเรือประมง-

ร0างไต®เรือท่ีสูญหายกลับเขRาฝW¯ง, ๔) ทัพเรือภาค 2 ช้ีแจงเร0งใหRการคRนหาเรือประมงท่ีสูญหายอย0างต0อเน่ือง  และ  

๕) คืบหนRาเรือและชาวประมงสูญหายกลางทะเลล0าสุดพบใกลRน0านน้ำเวียดนามนำเขRาฝW¯งพรุ0งน้ี,  

๑๐. กีฬา ๑) สนามเหยRาสโมสรฟุตบอลไทยลีก3 โซนใตRป� 2564, ๒) ฉลามชลควRาลูกคร่ึงไทยสวีดิช - 

ปWตตานีไดRตัวดีเยอรมัน  และ  ๓) มาเป|นชุด 'สุโขทัย เอฟซี' เป�ดตัว 11 แขRงใหม0 ลุRนคัมแบ็กไทยลีกในป�เดียว,  

๑๑. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลัมน. สดจากเยาวชน: ว0าวบูแล'เด็กบูโด'อยากเล0นตRองไดRเล0น, ๒) 

เป�ดขRอวิจารณ. 'ไชยันต.' โตR 'ธงชัย' ปมการปฏิรูปสมัยร.5 ฯช้ีตีความยRอนแยRง  และ  ๓) คอลัมน. ตีโฉบฉวย: 

ประวัติศาสตร. สรRางสรรค.,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบตFอการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ตFอสถานการณO จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหRระดับการรับรูRเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. 

จชต. ในสัปดาห.น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๐.๙๕ ในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๒ - ๑๘ มิ.ย. ๖๔) เป|น ๑.๒ ในสัปดาห.น้ี 

ในมิติของแนวโนRมการ รับรูRเชิงบวก มีแนวโนRมฯ ค0อนขRางคงท่ี 
 
 
๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนตFางประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในชFวงวันท่ี ๑๙ – ๒๕ มิ.ย. 

๖๔ 

    เหตุการณ.ติดตามบังคับใชRกฎหมายกับผูRตRองหาตามหมายจับคดีความม่ันคงขณะหลบซ0อนในรีสอร.ทแห0งหน่ึงใน 

อ.ยะหร่ิง จ.ว.ป.น. แต0คนรRายยิงต0อสูR แมRว0าเจRาหนRาท่ี และผูRนำศาสนาพยายามเกล้ียกล0อมใหRมอบตัว เจRาหนRาท่ีจึง

ยิงปะทะเป|นเหตุใหRสมาชิกกลุ0มผูRก0อความไม0สงบเสียชีวิต ๒ คน เหตุการณ.น้ีมีการรายงานข0าวโดยสำนักข0าว

ทางการมาเลเซีย และ benarnews.org เว็บไซด.ข0าวท่ีรับเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานจากรัฐบาลสหรัฐ  

    ซาคารี อาบูซา ผูRเช่ียวชาญดRานความม่ันคงจังหวัดชายแดนภาคใตR แห0ง National War College ท่ีกรุงวอชิงตัน 

ดี.ซี. ใหRความเห็นว0า ช0วงน้ีเป|นช0วงเวลาท่ีจำนวนเหตุการณ.ไม0สงบอยู0ในจุดท่ีต่ำท่ีสุดนับต้ังแต0ป� ๒๕๔๗ และการก0อ

เหตุมักพุงเป�าไปท่ีพลเรือน สะทRอนภาวะต้ังรับของกลุ0มผูRก0อความไม0สงบ 

    ส่ือมาเลเซียรายงานข0าว หน0วยงานความม่ันคงมาเลเซียหลายหน0วยสนธิกำลังเสริมสรRางความเขRมแข็งของรักษา

ความม่ันคงตามแนวชายแดนติดต0อประเทศไทย นำร0องท่ีรัฐกลันตัน ขณะเดียวกันเจRาหนRาท่ีมาเลเซียมีการตรวจ

ตราเขRมป�องกันการลักลอบขนสินคRาหนีภาษี และสินคRาผิดกฎหมายขRามพรมแดน 

 

๕.๑ สำนักขFาว Bernama รายงานเม่ือวันที ๒๑ มิถุนายน วFา เกิดเหตุเจ*าหน*าท่ีหนFวยงานความม่ันคงของ

ไทยปะทะกับคนร*ายสมาชิกขบวนการกFอความไมFสงบ ท่ีรีสอรOทแหFงหน่ึงในอ.ยะหร่ิง จ.ปrตตานี เป�นเหตุให*

คนร*าย ๒ คนเสียชีวิตในท่ีเกิดเหตุ 
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พลตรีคมกริช รัตนฉายา ผู*บัญชาการหนFวยเฉพาะกิจจังหวัดปrตตานี เป�ดเผยวFา เจ*าหน*าท่ีได*สืบทราบพบ

เบาะแสวFาคนร*ายตามหมายจับคดีความม่ันคง ๒ คน หลบซFอนตัวอยูFท่ีรีสอรOทจึงได*นำกำลังเข*าป�ดล*อมบังคับ

ใช*กฏหมายต้ังแตFเวลาประมาณ ๐๓.๐๐ น. ซ่ึงคนร*ายได*ใช*อาวุธป�นยิงตFอสู*ทันทีท่ีกำลังเจ*าหน*าท่ีเดินทาง

มาถึง ระหวFางน้ันเจ*าหน*าท่ีรัฐได*ชอให*อิหมFามและผู*นำท*องถ่ินเจรจาเกล้ียกลFอมให*คนร*ายยอมมอบตัว แตF

คนร*ายก็ยังคงใช*อาวุธป�นยิงตFอสู*จึงเกิดการปะทะกับเจ*าหน*าท่ี กระท่ังเวลา ๑๐.๐๐ น. เจ*าหน*าท่ีจึงเข*าเคลียรO

พ้ืนท่ีพบรFางคนร*ายท้ังสองคนเสียชีวิตในท่ีเกิดเหตุ พร*อมป��นสองกระบอกและระเบิดมือหน่ึงลูก 

(Two men, suspected to be militants, were killed in a shootout with security forces in Pattani, 

southern Thailand, today. 

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

forces acted based on a tip-off and detected the two men hiding in a room at a resort 

in Pattani’s Yaring District. 

“When security forces arrived at the scene at about 3 a.m. (local time), the two men who were 

in the room started firing. 

"Several series of shootings between the two suspects and the security forces took place. The 

security forces, through the local ‘imam’ and leaders, persuaded the suspect to surrender, but 

failed. 

"The incident continued until about 10 o’clock this morning. When the situation calmed down, 

the security forces found two bodies in the resort," he told reporters when met at the scene. 

He added that the two men, aged 29 and 32, had several arrest warrants issued in their names. 

"We also found two pistols and a hand grenade at the scene," he said. 

--BERNAMA) 

ท่ีมาขRอมูล : https://www.bernama.com/en/crime_courts/news.php?id=1974311 

 

๕.๑.๑ benarnews.org รายงานเหตุการณ.น้ีเม่ือวันท่ี ๒๑ มิถุนายน พรRอมใหRรายละเอียดว0า คนร0ยท้ังสองคนมี

หมายจับคดีลอบยิงรถยนต.พ0อคRาชาวสงขลาเม่ือเดือนเมษายน ท่ีผ0านมา พรRอมกับจุดไฟเผารถยนต.คันดังกล0าวเป|น

เหตุใหRมีผูRเสียชีวิต ๓ คน เหตุเกิดในพ้ืนท่ีอ.สายบุรี จ.ปWตตานี 

รายงานข0าวช้ินน้ีมีความเห็นของซาคารี อาบูซา นักวิชาการอเมริกันแห0ง National War College ในกรุงวอชิงตัน 

ดี.ซี.  

Benarnews รายงานว0า เหตุการณ.รุงแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตRในรอบเดือนพฤษภาคม มีจำนวน ๖ เหตุการณ. 

ลดลงจากเดือนเมษายน ท่ีมีเหตุการณ.รุนแรง ๑๙ เหตุการณ. 

ซาคารี อาบูซา นักวิชาการอเมริกันผูRเช่ียวชาญดRานความม่ันคงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตR ใหRความเห็นกับ 

benarnews ว0า เป|นช0วงเวลาท่ีจำนวนเหตุรุนแรงนRอยท่ีสุดนับต้ังแต0ป� ๒๕๔๗ และเม่ือพิจารณาประกอบกับ
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รูปแบบการปฏิบัติการพบว0ามีการพุ0งเป�าไปท่ีเป�าหมายอ0อนแอคือพลเรือน จึงเป|นท่ีชัดเจนว0า กลุ0มขบวนการผูRก0อ

ความไม0สงบอยู0ในภาวะต้ังรับ  

 

(According to statistics recorded by the police in the Deep South, insurgent-related violence 

dropped to six incidents in May from 19 in April. 

The Deep South encompasses Pattani, Narathiwat, Yala provinces and four districts of 

Songkhla. It has been the flash point of armed conflict between government troops and the 

Barisan Revolusi Nasional (the National Revolutionary Front or BRN), Thailand’s largest 

separatist insurgent group, over several decades. 

“The violence in the Deep South remains at amongst the lowest levels since 2004,” said 

Zachary Abuza, a Deep South security expert based in Washington who contributes columns 

to BenarNews. 

“The insurgents are clearly on their back foot. Attacks against civilians do occur, but they are 

infrequent, a fraction of what they were at the height of the insurgency. If militants do 

initiate attacks, it’s usually against security forces,” Abuza, a professor at the National War 

College and an adjunct at Georgetown University, told BenarNews via email.) 

ท่ีมาขRอมูล ; https://www.benarnews.org/english/news/thai/thailand-deep-south-insurgents-

06212021150334.html 

 

๕.๒ ส่ือมาเลเซียรายงานเม่ือวันท่ี ๒๐ มิถุนายน อRางคำใหRสัมภาษณ.ผูRบัญชาการการกองทัพบกภาคตะวันตก เป�ด

แผยว0า กองทัพบกทำการสนธิกำลังหน0วยงานความม่ันคงหลายงานร0วมกันปฏิบัติหนRาท่ีรักษาความม่ันคงชายแดน

ติดต0อประเทศไทย โดยเร่ิท่ีรัฐกลันตันเป|นโครงการนำร0องเพ่ีอป�องกันและปราบปรามอาชญกรรมขRามพรมแดนท้ัง

ลักลอบขนสินคRาผิดกกหมาย การลักลอบเขRาเมืองผิดกฏหมาย โดยเฉพาะอย0างย่ิงการควบคุมป�องกันโรคระบาด

ไวรัสโควด-๑๙ 

ผูRบัญชาการกองกำลังภาคตะวันตก เช่ือว0า การแพร0ระบาดโควิดกลายพันธ.หลายสายพันธ.มีสาเหตุจากการลักลอบ

เขRาเมืองของแรงงานต0างชาติ 

สำหรับการรักษาความม่ันคมตามแนวชายแดนไทยดRานรัฐกลันตัน ผูRบัญชาการกองกำลังภาคตะวันตก ระบุว0า อยู0

ในเกณฑ.ดี 
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การปฏิบัติการร0วมตามแนวชายแดนในช0วงส่ีวันท่ีผานมาจนถึงวันท่ี ๑๙ มิถุนายน เจRาหนRาท่ียึดของกลางผิด

กฏหมายไดRรวมท้ังส้ิน ๙๐๐,๐๐๐ แสนริงกิต 

 

(The Malaysian Armed Forces (ATM) is implementing an integrated operational pilot project to 

further strengthen border security controls nationwide to curb cross-border crimes and the 

entry of illegal immigrants, especially with the country still grappling with the Covid-19 

pandemic. 

Army Western Field Commander Lt-Jen Datuk Muhammad Hafizuddeain Jantan said the pioneer 

project was launched on June 16 in collaboration with the General Operations Force (GOF) to 

help the government break the chain of Covid-19 transmission. 

He added that the move was taken due to the existence of several new variants of the virus in 

the country, believed to be caused by the movements of illegal immigrants. 

"I am confident that if security control is optimised, we will be able to increase the operational 

capabilities of these forces in protecting the country’s borders from any threats, ” he said. 

Meanwhile, on his three-day visit to Kelantan beginning Saturday (June 19), he said security 

control operations at the Kelantan-Thailand border between the Armed Forces and various 

enforcement agencies were at a good level. 

"Based on the briefing I received from the GOF yesterday, the force with other agencies have 

seized various types of goods involving cross-border crimes worth up to RM900,000 in the last 

four days, ” he said. – Bernama) 

 

ท่ีมาขRอมูล ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2021/06/20/armed-forces-implements-

integrated-pilot-project-to-further-tighten-border-security 

https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1973843b 

 

๕.๒.๑ ส่ือมาเลเซียรายงานเม่ือวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ว0า เจRาหนRาท่ีหน0วยงานความม่ันคง หน0วยปฏิบัติการท่ัวไปตรวจ

พบน้ำมันพืช แป�งขRาวเจRาและน้ำตาล ใกลRชายแดนไทยในอ.ตุมปWต รัฐกลันตัน ติดกับประเทศไทยดRานอ.ตากใบ จ.สุ

ไหงโกลก พักรอเตรียมลักลอบขนขRามไปประเทศไทย จึงไดRยึดสินคRาท้ังหมดมูลค0าประมาณ ๑๐,๐๐๐ ริงกิต ไวRเป|น

ของกลาง อย0างไรก็ตามไม0พบผูRตRองสงสัยจังไม0มีการจับกุมผูRตRองหาในท่ีเกิดเหตุ 
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(TUMPAT: The General Operations Force (GOF) foiled two attempts to smuggle Malaysian 

subsidised cooking oil, flour and sugar into Thailand with the seizure of the items worth about 

RM10,000 last night. 

However, no one was arrested in the separate operations here and in Rantau Panjang.) 

ท่ีมาขRอมูล ; https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2021/06/702100/gof-foils-attempts-

smuggle-subsidised-items-thailand 
 
 

 
 


