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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๕-๑๑ 

มิ.ย. ๖๔ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๑๓๓ ข0าว จากท่ีมี ๑๑๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๒๙ พ.ค. ๖๔-๔ มิ.ย. ๖๔) 

ในส0วนของข0าว เชิงลบ ท่ีเก่ียวขPองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๒๒ ข0าว จากท่ีมี ๒๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๒๙ พ.ค. ๖๔-

๔ มิ.ย. ๖๔)  

          ประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนภายในประเทศ  

          ประเด็นขFาวเชิงลบ ได*แกF 

๑) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยOสิน: เจาะสถิติไฟใตPปX 64 - ผ0าน 17 ปXยังไม0สงบ หรือเตรียม 

เป̂ดแนวรบสมรภูมิใหม0? 

๒) การยกระดับคุณภาพชีวิต: การแพร0ระบาดของโควิด ๑๙ 

๓) การเมือง: 'ไอซีอาร.ซี'เล้ียงเปdด-ไก0ส0งแนวร0วมไปเมียนมา ถPา 'กอ.รมน.' ยังคิดไม0ออกถือ 

เปdนกรรมประเทศไทย 

๔) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ราคายางตกต่ำ 

         ประเด็นขFาวเชิงบวก ได*แกF 

๑) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: การควบคุมคุณภาพของทุเรียนใตP 

๒) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยOสิน: ผลการปฏิบัติงานของชุดจรยุทธ., การช้ีแจงเร่ือง

งบประมาณร้ัวชายแดน และ การคุมเขPมแนวชายแดนเพ่ือปjองกันการแพร0ระบาดของโควิด ๑๙ 

๓) การยกระดับคุณภาพชีวิต: การฉีดวัคซีนโควิด ๑๙ 

๔) ยาเสพติด: จับไอซ.ลอตใหญ0 135 กก. 135 ลPาน 

ประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนตFางประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต*  

 ประเด็นข0าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตPทุกช้ินเปdนประเด็นท่ีเก่ียวขPองกับการปpญหาภัยแทรกซPอนการ

ลักลอบขนสินคPาขPามพรมแดน ท้ังการจับกุมสินคPาลักลอบขPามพรมแดน การเพ่ิมมาตรการรักษาความปลอดภัย

ตามแนวพรมแดนมาเลเซีย-ไทย ซ่ึงสำนักงานตำรวจแห0งชาติมาเลเซียไดPเสริมกำลังอากาศยานไรPคนขับใชPตรวจ

การณ.ลาดตระเวนตามแนวพรมแดนติดประเทศไทยดPานรัฐกลันตัน และรัฐบาลมาเลเซียคุมเขPมส่ังหPามนำเขPาโค 

และกระบือจากประเทศไทยเพ่ีอปjองกัน และควบคุมไม0ใหPเกิดการแพร0ระบาดโรคลัมปXสกินโคกระบือในประเทศ

มาเลเซีย 

           จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหPระดับการรับรูPเชิงบวกท่ีมี 

ต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๒.๑๙ ในสัปดาห.ท่ีแลPว (๒๙ พ.ค. ๖๔ - ๔ มิ.ย. ๖๔) เปdน ๒.๔๒ 

ในสัปดาห.น้ี  
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๒. ผลการวิเคราะหOสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธO ประจำวันท่ี ๕ – ๑๑ มิ.ย. ๖๔ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นขFาวเชิงบวก และประเด็นขFาวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๕ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก (เสPนทึบสีเขียว) ๑๓๓ ข0าว จากท่ีมี ๑๑๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๒๙ 

พ.ค. ๖๔ - ๔ มิ.ย. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนPมความถ่ี (เสPนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนPมฯ เพ่ิมข้ึน 

ในส0วนของข0าวเชิงลบ ท่ีเก่ียวขPองกับ จชต. (เสPนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๒๒ ข0าว จากท่ีมี ๒๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว 

(๒๙ พ.ค. ๖๔ - ๔ มิ.ย. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนPมความถ่ี (เสPนปะสีแดง) มีแนวโนPมฯ ค0อนขPางคงท่ี 
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๒.๒ คFาสัดสFวนระหวFางขFาวเชิงบวก และขFาวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน 

ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

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

2021-05-29 22 5 4.4 

2021-05-30 6 2 3 

2021-05-31 19 0 19 

2021-06-01 13 2 6.5 

2021-06-02 13 5 2.6 

2021-06-03 19 7 2.71 

2021-06-04 21 4 5.25 

 16.14 3.71 4.35 

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 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพFงเล็ง ในชFวงวันท่ี ๕ – ๑๑ มิ.ย. ๖๔ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๙ พ.ค. ๖๔ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔ ไม0มีท้ังข0าวเชิงบวก และข0าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข  

 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๕ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวในประเด็นเหตุรPายรายวัน จากท่ีมี ๘ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลPว (๒๙ พ.ค. ๖๔ - 

๔ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ ต่ำค0อนขPางคงท่ี  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๕ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๑ ข0าว จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว 

(๒๙ พ.ค. ๖๔ - ๔ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ ต่ำค0อนขPางคงท่ี ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิง

ลบ ๕ ข0าว จาก่ีมี ๕ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลPว (๒๙ พ.ค. ๖๔ - ๔ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ ต่ำ

ค0อนขPางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดPแก0 สุดปpง!เพจ PMOC เรียงอักษรไทยต้ังแต0 ก.-ฮ.โชว.ผลงานรัฐบาลลุงตู0  

ภาพข0าวเชิงลบ ไดPแก0 ๑) 'อันวาร.' ยกไทม.ไลน.'รมช.สาธิต' แนะแกPโควิดเสร็จ ร้ือ รธน.แลPวยุบสภา, ๒) พท.จัด 35 

ขุนพล ชำแหละพรก.กูPเงิน 5 แสนลPาน ล่ันเจอตีเช็คเปล0าไม0ใหPผ0านแน0 และ ๓) รายงานพิเศษ: 'ไอซีอาร.ซี'เล้ียงเปdด-

ไก0ส0งแนวร0วมไปเมียนมา ถPา 'กอ.รมน.' ยังคิดไม0ออกถือเปdนกรรมประเทศไทย 

 

 

หมายเหตุ: ข0าว “รายงานพิเศษ: 'ไอซีอาร.ซี'เล้ียงเปdด-ไก0ส0งแนวร0วมไปเมียนมา ถPา 'กอ.รมน.' 

ยังคิดไม0ออกถือเปdนกรรมประเทศไทย” 
เมือง ไม9ขม รายงาน 

สถานการณ+การก>อความไม>สงบในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต9ในรอบ 7 วันที่ผ>านมา ฝLายรัฐยังคงเปNนฝLายสูญเสีย เช>นในพื้นที่ อ.ศรี

สาคร จ.นราธิวาส มีการซุ>มโจมตีฐานปฏิบัติการทำให9ต9องสูญเสีย อส.ทพ.ไป 1 ราย และมีการเผากล9องวงจรปZดจำนวน 6 จุด ใน

พื้นที่ของ อ.ทุ>งยางแดง จ.ป\ตตานี พร9อมทั้งทิ้ง ใบปลิว เพื่อบอกถึงวัตถุประสงค+ของการเผากล9องวงจรปZดในครั้งนี้ ซึ่งเปNนการข>มขู>

คนในพื้นที่ห9ามมิให9ความร>วมมือกับ หน>วยงานของรฐั 

ส>วนความคืบหน9าในกรณีที่ป^นสงคราม ซึ่งเปNนป^นอาก9า 102 ที่กรมการปกครองแจกจ>ายให9แก>กำลังพลอาสาสมัครรักษาดินแดน 

ของกองร9อยอาสาสมัครฯ ที่ 2 อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส หายไปจำนวน 28 กระบอก และของกองร9อยอาสาสมัครฯ อำเภอ

อื่นๆ อีก 5 อำเภอ ใน จ.นราธิวาส ที่หายไปด9วย รวมแล9ว 37 กระบอก 

มีการแถลงข>าวความคืบหน9าโดย พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ+ แม>ทพัภาคที ่4 โดยสรุปจากการสืบสวนสอบสวนข9อเท็จจริงจากฝLาย

ปกครอง ฟ\งได9ว>ามีป^นหายไปจริงๆ 20 กระบอก ส>วนอีก 8 กระบอก เปNนการเข9าใจที่ไม>ถูกต9อง โดยพบว>าป^นทั้ง 8 กระบอก ได9

คืนกลับมาและอยู>ในอำเภอต>างๆ ซึ่งส>วนหนึ่งตำรวจยึดไว9ได9แล9ว ส>วนหนึ่งมอบให9 อส.ในพื้นที่อื่นไปใช9งาน สรุปแล9วป^นของ
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กองร9อยอาสาสมัครรักษาดินแดนที่ 2 อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส ได9กลับคืนมาจริงด9วยวิธีใดก็แล9วแต> เปNนความผิดพลาดที่ไม>มี

ข9อแก9ตัวสำหรับเจ9าหน9าที่ผู9เกี่ยวข9อง 

โดยเฉพาะ 20 กระบอกหลัง ที่วันนี้ยังไม>มีพยานหลักฐานให9ยืนยันว>าใครเปNนคนทำให9หาย และอาวุธป^นที่หายอยู>ที่ไหน ซึ่งเมื่อ

ประมวลดูเหตุการณ+แล9ว เชื่อขนมกินล>วงหน9าได9ว>าโอกาสที่จะได9อาวุธป^นคืนมาน>าจะไม>มี และสุดท9ายคดีป^นหาย 28 กระบอก ของ

กองร9อยอาสาสมัครรักษาดินแดนที่ 2 อ.เมืองนราธิวาส ก็จะกลายเปNนเรื่องของ คลื่นกระทบฝ\kง เช>นเดียวกับหลายๆ เรื่อง หลายๆ 

เหตุการณ+ที่เกิดขึ้นในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต9 

ความเปNนจริงเรื่องหนึ่งในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต9คือ ป^นหลวงในมือของเจ9าหน9าที่มักจะถูกนำไป จำนำ กับผู9รับจำนำในพื้นที่ 

โดยเฉพาะการ จำนำ กับ บ>อนการพนัน ซึ่งเจ9าหน9าที่ตำรวจจะทราบดีว>ามีอยู>ที่ไหนบ9าง ถ9าตำรวจจะสืบหาจริงๆ เชื่อเถอะย>อมจะมี

ร>องรอย แต>เพราะเรื่องอาวุธป^นหายเปNนเรื่องที่เกิดขึ้นทุกหน>วยในพื้นที่ จึง กลายเปNนเรื่อง หยิกเล็บเจ็บเนื้อ ที่สุดท9ายคือ ปน̂ก็หาย 

เจ9าหน9าที่ก็ไม>ผิด จะมีผิดบ9างก็ อส. อย>าง ฮาซัน สาแม เพียงคนเดียว 

และสุดท9าย ป^นเหล>านี้จะค>อยๆ ได9คืนมาจากการปะทะกัน ระหว>างเจ9าหน9าที่รัฐกับโจรแบ>งแยกดินแดน ที่ถูก วิสามัญ และ

เจ9าหน9าที่ยึดอาวุธป^นมาได9 และกลายเปNนหลักฐานว>า ป^นที่โจรใช9ในการยิงเจ9าหน9าที่ คือป^นของรัฐที่หายไป ซึ่งไม>ได9หายไปไหน 

เพียงแต>เปลี่ยนมือจาก เจ9าหน9าที่ ไปอยู>ในมือของ โจรใต9 เท>านั้น เพราะ 17 ปm ที่ผ>านมา โจรใต9 ไม>เคยซื้ออาวุธป^น แต>มีอาวุธป^นใช9

ในการปฏิบัติการได9ตลอด ด9วยป^นของหน>วยงานรัฐนั่นเอง 

ก็เพราะสถานการณ+ของจังหวัดชายแดนภาคใต9เปNนเช>นนี้ กองทัพจึงยังต9องตั้งงบจัดหาอาวุธป^นให9กำลังพล และเพราะกองกำลัง

ท9องถิ่นเปNนอย>างนี ้จึงกลายเปNนป\ญหาที่ทำให9สถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9ยังไม>น>าไว9วางใจ หากมีการมอบภารกิจการรักษา

ความสงบให9กองกำลังท9องถิ่นจริงๆ โดยการถอนทหารอาชีพออกจากพื้นที่ กองกำลังท9องถิ่นจะกลายเปNน เหยื่อ และอาวุธสงคราม

จะเปลี่ยนมือไปอยู>กับ โจร หรือไม> 

และเพราะสถานการณ+เปNนอย>างนี้ เจนีวาคอล และไอซีอาร+ซี จึงอ>านสถานการณ+ได9ทะลุปรุโปร>ง โดยไม>ยอมยุติบทบาทในพื้นที่ จ.

ป\ตตานี, ยะลา และนราธิวาส แม9จะยอมย9ายสำนักงานจาก จ.ป\ตตานี มายัง อ.หาดใหญ> จ.สงขลา แต>แผนปฏิบัติการทั้งหมดของ 

ไอซีอาร+ซี ยังเดินหน9าต>อไป โดยมีพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต9เปNนพื้นที่ปฏิบัติการ 

เพราะ ไอซีอาร+ซี รู9ดีว>ากระทรวงกลาโหม, กองทัพ และรัฐบาล ไม>กล9าที่จะ หัก กับองค+กรที่มี ต9นทาง มาจากชาติตะวันตก และมี

ประเทศที่เปNน พี่เบิ้ม รวมทั้ง สหประชาชาติ ให9การสนับสนุน ซึ่งก็เปNนจริง เพราะสุดท9ายกระทรวงกลาโหม, กองทัพ, สภาความ

มั่นคงแห>งชาติ และกระทรวงการต>างประเทศ ก็ ไฟเขียว ให9 ไอซีอาร+ซี อยู>ต>อ โดยให9 กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9า มีส>วนร>วมด9วยใน

การพิจารณาแผนปฏิบัติการของ ไอซีอาร+ซี ในพื้นที่ของ 3 จังหวัดดังกล>าว 

ซึ่ง ไอซีอาร+ซี ก็คือ นกรู9 ที่รู9ว>าการเดินหน9าเพื่อเปZดเกมรุกทางด9าน มวลชน เขาจะต9องทำอย>างไร เช>นวันนี้แผนปฏิบัติการในการ

สร9างมวลชนของ ไอซีอาร+ซี คือการส>งเสริมคนในพื้นที่ด9วยการเข9าไปสร9างอาชีพทำโครงการเลี้ยงเปNด เลี้ยงไก> และ อาชีพอื่นๆ โดย

อ9างว>าเปNนการเข9าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให9ประชาชนในพื้นที ่

ซึ่งเปNนความชาญฉลาดของ ไอซีอาร+ซี เพราะถ9าหน>วยงานไหนไปคัดค9าน ไม>เห็นด9วยกับโครงการสร9างอาชีพเสริมให9ประชาชน ที่ทุก

คนอยากได9ของฟรี อยากได9โครงการของ ฝรั่ง ที่วันนี้ เต็มบ9านเต็มเมือง ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต9 ก็จะถูกคนที่ต9องการได9

โครงการได9เงินของ ฝรั่ง กล>าวหาว>า รังแก ประชาชน 

ทั้งที่โดยข9อเท็จจริง ไอซีอาร+ซี อาจจะใช9โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่เพื่อสร9างฐานมวลชน โดยมีวัตถุประสงค+ทาง 

การเมือง และงานด9าน สันติภาพ แอบแฝงอยู> เพราะถ9า ไอซีอาร+ซี ไม>มาแบบนี้ โอกาสที่ ไอซีอาร+ซี จะเข9าไปสร9างมวลชนในพื้นที่

จะยากขึ้น เพราะการที่จะไปอบรมในเรื่องการเมอืงแบบ เพียวๆ หรือการจัดทำโครงการไปเยี่ยม แนวร>วม ในเรือนจำ ไปให9ความรู9

ญาติพี่น9องของ แนวร>วม และกลุ>ม ผู9เห็นต>าง จากรัฐ น>าจะทำไม>ได9อีกต>อไป เพราะหน>วยงานความมั่นคง รู9ทาง และ รู9ทัน แล9ว

นั่นเอง 
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ประเด็นของ ไอซีอาร+ซี ที่กลับเข9าพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต9ครั้งนี้ ด9วยโครงการ เลี้ยงเปNด เลี้ยงไก> ปลูกผัก และอื่นๆ มีอยู> 2 

ประเด็น ประเด็นแรก เปNนเรื่องที่ น>าอาย ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาความมั่นคงของ

มนุษย+ ที่ปล>อยให9คนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต9 ต9อง อดอยากยากจน จนทำให9 ไอซีอาร+ซี ต9องเข9าไปเสริมสร9างคุณภาพชีวิต

ให9แก>คนเหล>านี ้

ประเด็นที่ 2 เมื่อหน>วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ต9านไม>อยู> ต9องยอมให9 ไอซีอาร+ซี เข9าไปปฏิบัติการในพื้นที่ 3 จังหวัด โดยจะเปNน

เพราะการ ล็อบบี้ จาก นายพล ที่เปNนที่ปรึกษาของ ไอซีอาร+ซี หรือมาจากที่รัฐบาล, กองทัพ ยอมอ>อนข9อ ให9 องค+กรฝรั่งจากชาติ

ตะวันตก เพื่อการรักษาสัมพันธไมตรีเอาไว9 หน>วยงานความมั่นคงก็ต9องเข9าไปมีส>วนร>วมในแผนปฏิบัติทั้งหมดของ ไอซีอาร+ซี อะไรที่

ไม>สมควรก็ต9องค9าน อะไรที่เห็นชอบต9องมีส>วนร>วม โดยเฉพาะการลงพื้นที่ของ ไอซีอาร+ซี ต9องมีเจ9าหน9าที่ไทยร>วมด9วยทุกโครงการ 

อะไรที่ไม>ถูกต9องก็ต9องส>งเสียงคัดค9าน อย>านิ่งเฉยจนถูก เคลม ว>า โครงการเหล>านั้นเปNนความเห็นชอบของหน>วยงานความมั่นคง 

เรื่องของ ไอซีอาร+ซี และเรื่องของ เจนีวาคอล แม9แต>เรื่องของ อียู ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต9 เปNนเรื่อง ละเอียดอ>อน ที่ กอ.

รมน.ภาค 4 ส>วนหน9าต9องใช9หน>วยงานที่เปNน มืออาชีพ เพื่อ รับมือ กับ ไอซีอาร+ซี ที่แฝงร>างมาเพื่อส>งเสริมชาวบ9านให9 เลี้ยงเปNด 

เลี้ยงไก> ซึ่งไม>ใช>วัตถุประสงค+หลักของ ไอซีอาร+ซี อย>างแน>นอน 

เพราะวันนี้ ไอซีอาร+ซี ปฏิบัติการในสิ่งที่ ลึก กว>าเดิม ด9วยการส>ง แนวร>วม ที่ ไอซีอาร+ซี สร9างไว9 ไปสังเกตการณ+ สงครามภายใน

ของประเทศ เมียนมา ที่เปNนการสู9รบระหว>างกองกำลังชาติพันธุ+ และกองกำลังประชาชนที่จับอาวุธขึ้นมาต>อต9านรัฐบาลของ พล.อ.

มิน อ>อง หล>าย 

ไอซีอาร+ซี ต9องการอะไร ในการส>งคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต9ไปดูสถานการณ+ใน เมียนมา ถ9าสภาความมั่นคงฯ และ

หน>วยงานของกลาโหม ยังคิดไม>ได9และนึกไม>ออก ก็ถือว>าเปNน เวรกรรม ของคนในจังหวัดชายแดนภาคใต9ก็แล9วกัน. 

 

ที่มา: นสพ.ไทยโพสต+ ฉบับวันที่ 5 มิ.ย. 2564 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยOสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๕ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๒๗ ข0าว จากท่ีมี ๓๒ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๒๙ พ.ค. ๖๔ - ๔ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ  ลดลง  ในส0วนข0าวเชิงลบฯ 

มีข0าวเชิงลบ ๒ ข0าว จากท่ีมี ๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๒๙ พ.ค. ๖๔ - ๔ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนPมความถ่ี 

มีแนวโนPมฯ ลดลง ภาพข0าวเชิงบวก ไดPแก0 ๑) ยึดอุปกรณ.ระเบิดอ้ือหลังปะทะ ส0งชุดจรยุทธ.ไล0ล0ากดดันคนรPาย, ๒) 

แถลงร0วม 3 ฝ�าย ศอ.บต.ลุยการทูตเชิงรุก สรPางความเขPาใจนานาชาติปมดับไฟใตP, ๓) โตPปมอภิปรายงบร้ัวชายแดน 

600 ลPาน ทหารแจงเนPนสรPางตล่ิงไม0ใช0กำแพง, ๔) เป̂ดภาพมุมสูงทหารบิน ฮ. เขPมชายแดนมาเลเซีย 

ปjองกันลักลอบเขPาเมืองช0วงล็อกดาวน., ๕) จับ 6 แรงงานพม0าทะลัก เขPาออกมาเลเซียใชPไทยเปdนทางผ0าน, ๖) 

'ผูPการฯปpตตานี' ส่ังลงโทษภาคทัณฑ. 'ยิว' ตำรวจหนุ0มแฟน 'เจนน่ี' ทำองค.กรเสียหาย, ๗) 'กอ.รมน.' 

สรุปผลงานปฏิบัติงานดPานความม่ันคง ในรอบ 1 เดือน, ๘) ผบ.ทบ. 

เปdนประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพอาสาสมัครทหารพราน จ.นราธิวาส, ๙) รายงาน: ส่ังปดตายช0องทางธรรมชาติ 

ชายแดนใตP ยกระดับคุมเขPมหลังมาเลเซียล็อกดาวน.ท้ังระบบ และ ๑๐) 'ดุสิตโพล' ระบุ ประชาชนพอใจ 'ระดับมาก' 

ต0อบทบาทกองทัพบกในช0วงโควิด ภาพข0าวเชิงลบ ไดPแก0 เจาะสถิติไฟใตPปX 64 - ผ0าน 17 ปXยังไม0สงบ หรือเตรียม 

เป̂ดแนวรบสมรภูมิใหม0? 

 

หมายเหตุ: รายละเอียดข0าว “เจาะสถิติไฟใตPปX 64 - ผ0าน 17 ปXยังไม0สงบ หรือเตรียม เป̂ดแนวรบสมรภูมิใหม0?” 

 
ช>วงกว>า 2 เดือนที่ผ>านมา (เม.ย.-พ.ค.64) สังคมไทยพุ>งเปtาความสนใจและวิตกกังวลไปที่สถานการณ+การแพร>ระบาดของโควิด-19 

และข>าวคราวไม>ค>อยดีเกี่ยวกับวัคซีนที่เกิดขึ้นแทบไม>เว9นแต>ละวนั 

 

วิกฤตการณ+โควิด ทำให9ทุกคนลืมเหลียวไปดูสถานการณ+ไฟใต9 ณ ดินแดนปลายด9ามขวาน ซึ่งความรุนแรงได9หวนกลับมาปะทุก>อตัว

ขึ้นอีกครั้ง จนกลายเปNนภาวะ "ซ้ำเติมโรคระบาด" ทั้งๆ ที่ป\จจุบันไฟใต9ยืดเยื้อมายาวนานกว>า 17 ปmแล9ว ละลายงบประมาณไป
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หลายแสนล9านบาท 

 

ขณะที่ปmที่แล9ว ช>วงต9นๆ ของการระบาดโควิด "ขบวนการบีอาร+เอ็น" ซึ่งเชื่อกันว>าเปNนกองกำลังหลักที่ปฏิบัติการความรุนแรงใน

พื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต9 ได9ประกาศยุติการก>อเหตุชั่วคราว เพื่อเปZดทางให9เจ9าหน9าที่สาธารณสุขได9เข9าไปช>วยเหลือชาวบ9าน 

กลายเปNนป\จจัยส>วนหนึ่งที่ทำให9สถติิเหตุรุนแรงลดลง 

 

แต>ปmนี้ "บีอาร+เอ็น" ไม>ได9ออกประกาศอะไร ปรากฏว>าความรุนแรงปะทุขึ้นตั้งแต>ต9นเดือน มี.ค.ในวาระครบรอบสถาปนา 61 ปmของ

ขบวนการ จากนั้นเหตุร9ายรายวันก็เพิ่มจำนวนขึ้นไม>ต>างจากยอดผู9ติดเชื้อโควดิ 

 

สถิติเหตุรุนแรงทุกประเภทพุ>งสูงที่สุดในเดือนเมษายน จำนวน 33 ครั้ง เฉลี่ยมากกว>าวันละ 1 ครั้ง ก>อนจะลดระดับลงบ9างในเดือน 

พ.ค. 

 

ในจำนวนเหตุรุนแรงที่เปNน "เหตุความมั่นคง" มากกว>า 20 เหตุการณ+ในห9วง 2 เดือนที่ผ>านมา เปNนเหตุปา "ไปปxบอมบ+" มากกว>า 6 

ครั้ง เหตุลอบวางระเบิดแสวงเครื่องอีกอย>างน9อย 2 ครั้ง ก>อความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย+สินไปไม>น9อย 

 

นอกจากนั้น ยังมีเหตุรุนแรงในลักษณะโหดร9ายปLาเถื่อน คือเหตุยิงถล>มรถปZคอัพขนส>งสินค9า ก>อนฆ>าเผา 3 ศพ "ครอบครัวกิตติ

ประภานันท+" ที่ อ.สายบุรี จ.ป\ตตานี, เหตุการณ+ฆ>าครูที่เปNนผู9นำศาสนา ที่ อ.โคกโพธิ ์จ.ป\ตตานี รวมไปถึงเหตุยิงถล>มรถไฟใน อ.ระ

แงะ จ.นราธิวาส ที่ห>างหายไปหลายปmด9วย 

 

เมื่อกลุ>มก>อความไม>สงบไม>ยอมหยุดสร9างสถานการณ+ ฝLายความมั่นคงนำโดย กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9า ก็ต9องกำหนดแผนยุทธการ

เพื่อรับมอื 

 

โดยในยุคของ แม>ทัพฯ เกรียงไกร ศรีรักษ+ ใช9กำลังของ "ชุดคุ9มครองตำบล" หรือ ชคต. 164 แห>ง ทำหน9าที่เปNนกองกำลังประจำถิ่น 

ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เน9นภารกิจเฝtาระวังพื้นที่ ขณะเดียวกันก็มี "ชุดปฏิบัติการจรยุทธ+" หรือ ชป.จรยุทธ+ 336 ชุด เปNนดั่งชุด

เคลื่อนที่เร็ว ออกลาดตระเวนกดดันตามหมู>บ9านและปLาเขาที่เปNน "ฐานพัก" และ "แหล>งพักพิงหลบซ>อน" นอกจากนั้นยังมี "ชุด

ปฏิบัติการกิจการพลเรือน" หรือ ชป.กร.อีก 256 ชุด เดินงานขยายฐานมวลชนและสร9างความเข9าใจกับประชาชนทุกตำบลหมู>บ9าน 

 

จากยุทธการ 3 ประสาน ทำให9สามารถจำกัดเสรีการเคลื่อนไหวของกลุ>มผู9ก>อเหตุรุนแรง และกดสถานการณ+ร9ายให9กลับมาอยู>ใน

ภาวะปกติได9ในระดับหนึ่ง 

 

แต>สมรภูมิที่ชายแดนใต9ยังไม>เลิกรา เห็นได9จากไฟความรุนแรงที่ปะทุขึ้นในช>วงที่ผ>านมา ทั้งๆ ที่มีสถานการณ+โควิด ช>องทางตาม

ธรรมชาติตามแนวชายแดนถูกปZดสนิท แต>กลุ>มขบวนการก็ยังสามารถก>อเหตุได9 

 

น>าสนใจว>าสถานการณ+ไฟใต9จะเปNนอย>างไรต>อไป? 

 

พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ+ แม>ทพัภาคที ่4 ให9สัมภาษณ+พิเศษกับทีมข>าวว>า ความพยายามของผู9ก>อเหตุรุนแรงมีอยู>ตลอดเวลา ถ9าฝLาย
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เจ9าหน9าที่เปZดช>อง หรือมีข9อบกพร>องจากการที่ต9องรับผิดชอบหลายภารกิจ ก็จะลงมือก>อเหตุทันที โดยเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆ 

 

"เปNนความพยายามของผู9ก>อเหตุรุนแรง เปtาหมายชัด โอกาสมี ทางหนีพร9อม ครบองค+ประกอบเมื่อไหร>เขาก็ทำ จะเห็นว>ารูปแบบมี

การเปลี่ยนแปลงไป อาจจะมีไปปxบอมบ+มากขึ้น ไปปxบอมบ+ก็เอาคนใหม>ๆ เข9ามาปฏิบัติการ ขับรถผ>านไปแล9วก็โยนเข9า โจมตีฐาน

ปฏบิัติการบ9าง จุดตรวจบ9าง ไม>ได9หวังผลอะไรมาก เพียงแต>ให9สถานการณ+มันดำรงคงอยู>แค>นั้นเอง แต>หลังจากที่เราแก9ป\ญหาเรื่อง

ไปปxบอมบ+ เราสามารถที่จะดำเนินการจับกุมในส>วนหนึ่ง วิสามัญฯกองกำลังส>วนหนึ่งได9 ทางฝLายผู9ก>อเหตุรุนแรงก็เปลี่ยนยุทธวิธีกัน

อีก ซึ่งเราเองก็ต9องการ+ดไม>ตก เหมือนกับการสู9โควิดที่ต9องการ+ดไม>ตกเหมือนกัน" 

 

แม>ทพัภาคที ่4 ยอมรับว>า สถิติการก>อเหตุรุนแรงในเดือน เม.ย.64 มีจำนวนสูงขึ้นจริงจากหลายสาเหตุ โดยเฉพาะเปNนเดือน

รอมฎอน หรือเดือนแห>งการถือศีลอด ซึ่งตามความเชื่อของผู9ก>อเหตุแล9ว เชื่อว>าก>อเหตุในเดือนนี้จะได9บุญ นอกจากนี้ยังเปNนช>วง

เทศกาลสงกรานต+ และวันเชิงสัญลักษณ+ต>างๆ เช>น ครบรอบเหตุการณ+กรือเซะ (28 เม.ย.) ก็เปNนตัวกระตุ9นอย>างหนึ่ง เจ9าหน9าที่ก็

ต9องการ+ดไม>ตก ต9องจรยุทธ+ พลิกแพลง กดดัน จำกัดเสรีด9วยการบังคับใช9กฎหมาย 

 

"จะเห็นว>าเราติดตามสถานการณ+อย>างใกล9ชิด เมื่อโอกาสมี เราสามารถที่จะบังคับใช9กฎหมายได9 เราก็ไม>รีรอ เราก็สามารถวิสามัญฯ

ได9ถึง 5 รายด9วยกัน จริงๆ แล9วการวิสามัญฯไม>ใช>สิ่งที่เราปรารถนา เราอยากให9เขาเหล>านั้นออกมาแสดงตน เพื่อเข9าสู>กระบวนการ

ยุติป\ญหา ให9หันมาพูดคุยกันมากกว>า แต>เมื่อมีการใช9อาวุธ มีการใช9กำลัง เจ9าหน9าที่ก็ต9องปtองกันตัว แต>ก็ได9ปฏิบัติตามกฎการ

ปะทะ และขั้นตอนการเข9าปZดล9อมจากเบาไปหาหนักตลอด" พล.ท.เกรียงไกร กล>าว 

 

การม>ุงปฏิบัติการในช>วงที่สถานการณ+โควิดกำลังแพร>ระบาด แตกต>างจากปmที่แล9วที่ประกาศหยุดก>อเหตุ ประเด็นนี้หน>วยข>าวความ

มั่นคงประเมินว>าเปNนเพราะปmที่แล9วกลุ>มขบวนกาารที่อ9างอุดมการณ+แบ>งแยกดินแดนพยายามสร9างภาพบวกในเวทีโลก เพื่อช>วงชิง

ความได9เปรียบในการพูดคุยเจรจา ซึ่งมีการเปZดเวทีการพูดคุยค9างเอาไว9ช>วงก>อนโควิดระบาด แต>การแสดงท>าทีของฝLายขบวนการฯ 

ไม>ปรากฏผลบวกใดๆ ในเวทีโลก หนำซ้ำการพูดคุยเจรจาก็ถูกเลื่อนออกไปอย>างไม>มีกำหนด แม9กระทั่งการนัดพูดคุยผ>านระบบ

วีดีโอคอนเฟอร+เรนซ+ก็ยังดำเนินการได9ยาก เนื่องจากมาเลเซียเผชิญวิกฤติโควิดรุนแรงมาก ส>งผลให9ปmนี้ ฝLายขบวนการจึงหันมาใช9วิธี

เร>งก>อเหตุผสมโรงกบัการแพร>ระบาดของโควิดแทน 

 

ข9อมูลนี้มาจากการประเมินของหน>วยข>าวความมั่นคง ซึ่งแม>ทพัภาคที ่4 ก็เห็นพ9องด9วย 

 

"มีความเปNนไปได9ในเรื่องการผสมโรง ขณะเดียวกันก็มีความพยายามแสดงให9เห็นว>ายังคงมีศักยภาพในการก>อเหตุอยู>" 

 

ส>วนการโจมตีเปtาหมายอ>อนแอ อย>างเช>น 3 ศพตระกูลกิตติประภานันท+นั้น แม>ทัพภาคที ่4 มองว>าเปtนการปรับเปลี่ยนยุทธวิธีเพื่อ

ดำรงสถานการณ+ความรุนแรงเอาไว9 

 

"ที่น>าสังเกตคือความพยายามในการก>อเหตุขั้นต9น เปtาหมายอยู>ที่เจ9าหน9าที่รัฐ ทั้งกำลังทหาร ตำรวจ อาสารักษาดินแดน ฐาน

ปฏิบัติการ รวมทั้ง ชป.จรยุทธ+ แต>ก็ถูกตอบโต9 ทางฝLายผู9ก>อเหตุบางส>วนที่ฝLายขบวนการคุมไม>ได9 จึงหันมาก>อเหตุต>อประชาชนผู9

บริสุทธิ์และเผาทำลายทรัพย+สิน เน9นก>อกวนมากขึ้น" 
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"ที่ผ>านมา ผมได9ลงไปตรวจเยี่ยม กำกับดูแลฐานปฏิบัติการ เยี่ยมหน>วยทุกระดับแบบไม>เปNนทางการ ทุกหน>วยระวังมากขึ้น ช>องว>าง

น9อยลง ทำให9ฝLายผู9ก>อเหตุรุนแรงปรับเปtาหมาย ซึ่งเราก็เพิ่มการปฏิบัติการเชิงรุกมากขึ้นไปอีก และสกัดเรื่องไปปxบอมบ+ ทำให9

ควบคุมสถานการณ+ให9กลับมาอยู>ในระดับปกติได9" แม>ทพัภาคที ่4 กล>าว 

 

จากสภาพการณ+ที่เปNนอยู> ปฏิเสธไม>ได9ว>าไฟใต9ยังไม>ได9ดับมอดลง และยังมองไม>เห็นจุดเปลี่ยนที่จะพลิกสถานการณ+ นอกเหนือจาก

ปฏิบัติการทางทหารที่ได9ทุ>มเทอย>างเต็มกำลังแล9ว 

 

ในขณะที่ฝLายขบวนการเริ่มรุกทางการเมืองมากขึ้น พื้นที่การสื่อสารมีมากกว>าตามร9านน้ำชา หรือข>าวลือบอกต>อแบบดั้งเดิม แต>

กลายเปNนโลกออนไลน+ที่เคลื่อนไหวได9อย>างไม>จำกัด และมีกลุ>มองค+กรใหม>ๆ ผุดขึ้นอยางต>อเนื่อง และเดินงานในยุทธศาสตร+

การเมืองอย>างคึกคัก ในขณะที่อีกด9านก็ธำรงความรุนแรงเอาไว9 เสมือนหนึ่งเปNนหลุมพรางให9รัฐไทยติดหล>ม หลงอยู>ในกับดักความ

รุนแรง 

 

สถิติตัวเลขที่ควบคุมได9จะเปNนบทจบของสถานการณ+ หรือคือการเริ่มต9นของสงครามระลอกใหม>ในสมรภูมิที่แตกต>าง...โปรดติดตาม

ตอนต>อไป 

ที่มา:  ศูนย+ข>าวอิศรา (https://www.isranews.org/article/south-news/special-talk/99384-generalfour.html) 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๕ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๒ ข0าว จากท่ีมี ๑๖ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว 

(๒๙ พ.ค. ๖๔ - ๔ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ ค0อนขPางคงท่ี 

ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข0าวเชิงลบ ๓ ข0าว จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๒๙ พ.ค. ๖๔ - 

๔ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ ต่ำค0อนขPางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดPแก0 ๑) คอลัมน. 

เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: จับเรือญวนลอบทำประมง, ๒) ศอ.บต.ส0งเสริมทางเลือกใหม0ใหPเกษตรกร, ๓) 

คุมเขPมทุเรียนใตPปjองกันดPอยคุณภาพ, ๔) TPIPP ฉายอนาคตเคาะเปjาราคา 5 บาท และ ๕) สูPชีวิตช0วงโควิดระบาด 

เล้ียงจ้ิงหรีดหน่ึงเดียวท่ีนราธิวาส เปdนรายไดPเสริม ภาพข0าวเชิงลบ ไดPแก0 ๑) ใตPช้ำยางด่ิงกว0า 10 บาท/กก. 

'มาเลย.'ล็อกดาวน.-ป̂ดรง.ศรีตรังฯต0อ และ ๒) ลัมปXสกินแพร0 2 ด.เสียหาย 500 ลPาน 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๕ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๒๐ ข0าว จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๒๙ 

พ.ค. ๖๔ - ๔ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด 

ไม0มีข0าวเชิงลบในช0วง ๒๙ พ.ค. ๖๔ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔ ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ ต่ำค0อนขPางคงท่ี 

ภาพข0าวเชิงบวก ไดPแก0 ๑) เบตง-รวบแก�งยาไอซ., ๒) สภ.เบตง ทำความร0วมมือชุมชนย่ังยืน 

แกPไขปpญหายาเสพติดแบบครบวงจร, ๓) ชุดการข0าว ตชด.บุกรวบพ0อคPายาบPายึดของกลาง10ถุงเกือบ 2 พันเม็ด, 

๔) จับยาบPาซุกตูPแช0 3 แสนเม็ดกลางเมืองหาดใหญ0 เตรียมส0งชายแดนใตP, ๕) รวบแก�งคPายานรกเครือข0ายเบตง-

ธารโต ขยายผลจับผูPตPองสงสัย พบยาบPา-ไอซ.ฝpงดินอ้ือ, ๖) ผูPว0าฯนราธิวาสส่ังการเจPาหนPาท่ี3ฝ�ายติดตาม 

จับคุมยาเสพติดหลังสายข0าวแจPงเตรียมส0งประเทศเพ่ือนบPาน, ๗) คอลัมน. สมการการเมือง: 

'กระท0อม'พPนตราบาปปXศาจรPายยาเสพติด และ ๘) ผลงานในรอบ 1 เดือน กอ.รมน. 

ปราบยาเสพติดขยายผลยึดทรัพย.-สกัดลอบเขPาเมือง ไม0มีข0าวเชิงลบ ในสัปดาห.น้ี 

 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช0วงวันท่ี ๕ – ๑๑ มิ.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช0วงวันท่ี ๕ – ๑๑ มิ.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

             ในช0วงวันท่ี ๕ – ๑๑ มิ.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกPไขปpญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช0วงวันท่ี ๕ – ๑๑ มิ.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชPกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีสFงผลกระทบตFอการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบตFอการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีสFงผลกระทบตFอการรับรู* 

 

 
ประเด็นขFาวเชิงลบ 

๑. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยOสิน ๑) รอบร้ัวเมืองใตP : 10 มิถุนายน 2564  และ  ๒) 

เจาะสถิติไฟใตPปX 64 - ผ0าน 17 ปXยังไม0สงบ หรือเตรียมเป̂ดแนวรบสมรภูมิใหม0?  

๒. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ภาพข0าว: ป̂ดหมู0บPาน, ๒) ปpตตานีเจอพิษโควิด ตPองเล่ือนเป̂ดเรียนอีก 

ขณะท่ีอำเภอกะพPอป̂ดหมู0บPาน, ๓) TOA ไม0ท้ิงกัน มอบยิปซัมสรPางแผงก้ันเตียงผูPป�วยโควิด-19, ๔) 

เบตงติดเช้ือโควิดเพ่ิมอีก 44 ราย ส่ังป̂ดหมู0บPาน 14 วันหว่ันแพร0เช้ือ, ๕) รายงานพิเศษ : 

ชาวเกาะสะทPอนครวญเดือดรPอนหนัก ล็อกหมู0บPานสกัดโควิด-19นานนับเดือน 

ตPองกินขPาวตPมแทนขPาวสุกประทังชีวิต, ๖) 'เบตง'ติดเช้ือโควิดเพ่ิมอีกรวม44ราย ส่ังป̂ดหมู0บPาน14วันหว่ันแพร0เช้ือ, 

๗) สงขลาป�วยสะสมทะลุ 2 พันราย - โควิดชายแดนใตPยังทรงกับทรุด, ๘) "เกาะสะทPอน"เป̂ดแค0 6 หมู0บPาน อีก 3 
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ป̂ดต0อรอหมดโควิด, ๙) คลัสเตอร.ใหม0เบตง ป̂ดหมู0บPานกำปงบารู, ๑๐) เสียง3จว.ชายแดนใตP โควิดทำ 'ผูPหญิง' 

เดือดรPอนเพ่ิม  และ  ๑๑) คอลัมน.: รายงานพิเศษ: ฉีดวัคซีนโควิดชายแดนภาคใตP โคตรยากกว0าพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

ของประเทศ  

๓. การเมือง ๑) 'อันวาร.' ยกคำพูด 'สาธิต' วอนพรรคร0วมช0วยฝ�าวิกฤตโควิด อย0าท้ิงกัน ม่ันใจปชป.คิดเหมือนกัน, 

๒) 'อันวาร.'ยกไทม.ไลน.'รมช.สาธิต' แนะแกPโควิดเสร็จ ร้ือรธน.แลPวยุบสภา, ๓) พท.จัด 35 ขุนพล 

ชำแหละพรก.กูPเงิน5แสนลPาน ล่ันเจอตีเช็คเปล0าไม0ใหPผ0านแน0, ๔) แนวหนPาวาทะเด็ด  และ  ๕) รายงานพิเศษ: 

'ไอซีอาร.ซี'เล้ียงเปdด-ไก0ส0งแนวร0วมไปเมียนมา ถPา'กอ.รมน.'ยังคิดไม0ออกถือเปdนกรรมประเทศไทย  

๔. การศึกษา โควิดและอนาคตการศึกษาไทย เร่ืองน0าคิดมีมากกว0า'ออน-ออฟไลน.'  

๕. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) ใตPช้ำยางด่ิงกว0า10บาท/กก. 'มาเลย.'ล็อกดาวน.-ป̂ดรง.ศรีตรังฯต0อ, ๒) 

ลัมปXสกินแพร02ด. เสียหาย500ลPาน  และ  ๓) ลัมปXสกินแพร02ด.เสียหาย500ลPาน  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทO ๑) มอบช0อดอกไมP, ๒) ภาพข0าว: เรียงคนมาเปdนข0าว: ยินดี, ๓) 

คนตามข0าว: พงษ.ศักด์ิ ย่ิงชนม.เจริญ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ  และ  ๔) คุณแหน : 10 มิถุนายน 2564,  

๒. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) คุมเขPมทุเรียนใตPปjองกันดPอยคุณภาพ, ๒) คอลัมน. เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: 

จับเรือญวนลอบทำประมง, ๓) ศอ.บต.ส0งเสริมทางเลือกใหม0ใหPเกษตรกร, ๔) 

ศอ.บต.ส0งเสริมทางเลือกใหม0ใหPเกษตรกร, ๕) คุมเขPมทุเรียนใตPปjองกันดPอยคุณภาพ, ๖) เกษตรส่ังคุมเขPมทุเรียนใตP 

ปjองกันผลผลิตดPอยคุณภาพออกสู0ตลาด เอาจริงฝ�าฝ�นมีโทษท้ังจำและปรับ, ๗) ก.เกษตรส่ังคุมเขPมทุเรียนใตP 

สกัดผลผลิตดPอยคุณภาพสู0ตลาด ฝ�าฝ�นเจอโทษหนักท้ังจำและปรับ, ๘) TPIPP ฉายอนาคตเคาะเปjาราคา 5 บาท, 

๙) สูPชีวิตช0วงโควิดระบาด เล้ียงจ้ิงหรีดหน่ึงเดียวท่ีนราธิวาส เปdนรายไดPเสริม, ๑๐) FLOYD ประกาศควPางานใหม0 

3 โครงการ มูลค0ารวม 135 ลบ., ๑๑) แม็คโคร เดินหนPา โครงการแม็คโครเคียงขPางเกษตรกรไทย สูPภัยโควิด 

ผนึกกรมการคPาภายใน ต้ังเปjารับซ้ือเพ่ิมกว0า 20% พรPอมต้ังฮับภูมิภาครับซ้ือตรงจากเกษตรกรรายย0อย  และ  

๑๒) ไลน.แมน ปรับค0าตอบแทนไรเดอร. เร่ิมใชPแลPววันน้ี!,  

๓. กีฬา ๑) แขPงลีก3ไฟไหมPบPาน, ๒) 'ปpนจักสีลัต'จับมือ'ศิษย.สองพ่ีนPอง', ๓) เป̂ดใจ 4 นักมวยไทยช่ือดัง 

เปล่ียนสไตล.ลุยปpนจักสีลัตซีเกมส. 2021  และ  ๔) ปpนจักสีลัตจับมือค0าย 'ศิษย.สองพ่ีนPอง' ดึง 4 

นักมวยล0าทองซีเกมส.,  

๔. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยOสิน ๑) ตรวจเย่ียมกำลัง, ๒) เลียบค0ายกองทัพ, ๓) คอลัมน. 

เลียบค0ายกองทัพ, ๔) ป�วนใตP, ๕) ชีพจรท่ัวไทย, ๖) คอลัมน. ชีพจรท่ัวไทย, ๗) ยึดอุปกรณ.ระเบิดอ้ือหลังปะทะ 

ส0งชุดจรยุทธ.ไล0ล0ากดดันคนรPาย, ๘) แถลงร0วม 3 ฝ�าย ศอ.บต.ลุยการทูตเชิงรุก 

สรPางความเขPาใจนานาชาติปมดับไฟใตP, ๙) โตPปมอภิปรายงบร้ัวชายแดน 600 ลPาน 

ทหารแจงเนPนสรPางตล่ิงไม0ใช0กำแพง, ๑๐) เป̂ดภาพมุมสูงทหารบิน ฮ. เขPมชายแดนมาเลเซีย 

ปjองกันลักลอบเขPาเมืองช0วงล็อกดาวน., ๑๑) จับ 6 แรงงานพม0าทะลักเขPาออกมาเลเซียใชPไทยเปdนทางผ0าน, ๑๒) 
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ปะทะสน่ัน กลุ0มนายกอเซ็งบนเทือกเขาบPานกาแย ยึดอุปกรณ.ระเบิดอ้ือ, ๑๓) 'ผูPการฯปpตตานี' ส่ังลงโทษภาคทัณฑ. 

'ยิว' ตำรวจหนุ0มแฟน 'เจนน่ี' ทำองค.กรเสียหาย, ๑๔) 'ภาคทัณฑ.'ตร.แฟนเจนน่ี ไม0ผิดรPายแรง-ไลฟ�โชว., ๑๕) 

ทลายฐานพักบนเขาตะเว ยึดเปjสนาม-ไปป�บอมบ.อ้ือ, ๑๖) รวบ 20 แรงงานเมียนมาลอบเขPาไทย จ0อส0ง 'มาเลเซีย-

ชุมพร' งาบหัวคิวคนละหม่ืนหPา, ๑๗) จับ20พม0าหนีเกาะสอง-มาเลย.เขPาไทย จ0ายหัวละ1.5หม่ืน, ๑๘) 

เมียนมาหนีเขPาไทยซุกสวนยางพารา ไม0รอดจนท.บุกจับกุมไดP6ราย, ๑๙) ส่ังลงโทษภาคทัณฑ. 'ยิว' 

ตำรวจหนุ0มแฟน 'เจนน่ี' ฟpนวินัยไม0รPายแรงแต0ทำองค.กรเสียหาย, ๒๐) 'กอ.รมน.' 

สรุปผลงานปฏิบัติงานดPานความม่ันคง ในรอบ 1เดือน, ๒๑) ผบ.ทบ. 

เปdนประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพอาสาสมัครทหารพราน จ.นราธิวาส, ๒๒) ผลสอบสวนใกลPเสร็จ ยิว แฟน 

เจนน่ี รอรับบทลงโทษ, ๒๓) รายงาน: ส่ังปดตายช0องทางธรรมชาติชายแดนใตP 

ยกระดับคุมเขPมหลังมาเลเซียล็อกดาวน.ท้ังระบบ, ๒๔) กระสุนปลิวว0อนเทือกเขา! จนท.ปะทะ 

กลุ0มก0อความไม0สงบ-ยึดอุปกรณ.ระเบิดอ้ือ, ๒๕) สรุปผลสอบเอาผิด ยิว ตำรวจแฟนเจนน่ี โดนส่ังภาคทัณฑ., ๒๖) 

รอง ผบช.9 ลงติดตามคดี เนPนย้ำจับตาคนต0างดPาวหลบหนีเขPาเมืองผิดกฎหมาย หว่ันโควิด-19  และ  ๒๗) 

'ดุสิตโพล' ระบุ ประชาชนพอใจ 'ระดับมาก' ต0อบทบาทกองทัพบกในช0วงโควิด,  

๕. การศึกษา ๑) เขPมเป̂ดเทอม14มิ.ย. ส่ัง4จังหวัด หPามเรียน'ออนไซต.', ๒) 

ผูPว0าฯนราธิวาสตรวจเย่ียมโรงเรียนอิบตีดาวิทยาในโครงการพระราชดำริ, ๓) ม.ราชภัฏสุราษฎร.ฯ จับมือ 

ม.ราชภัฏยะลา ร0วมผลิตนักนิติศาสตร.ระดับมหาบัณฑิต หวังสรPางวิศวกรสังคมสู0สากล  และ  ๔) 

เป̂ดเทอมพรPอมกัน14มิ.ย.!! 'ศบค.' เผยขPอหPาม 4 จังหวัดสีแดงเขPม,  

๖. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) คอลัมน.: สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ: ฟjาทะลายโจรราชาแห0งรสขม สมคำพังเพย 

'หวานเปdนลมขมเปdนยา' (2), ๒) ศอ.บต.พรPอมเดินหนPาดูแลพ่ีนPองประชาชน, ๓) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: 

ปล0อยเต0าตนุวันทะเลโลก, ๔) นานาทรรศนะ'อจ.-อปท.' ปลดล็อกทPองถ่ินซ้ือวัคซีน ช0วยเติมเต็มฉีดใหP ปชช., ๕) 

4เกณฑ.ซ้ือซิโนฟาร.ม-เร่ิม14มิย. จอง'ออนไลน.', ๖) คอลัมน. จับกระแสภูมิภาค: ปล0อยเต0า-พันธุ.สัตว.น้ำ, ๗) 

คอลัมน. ชีพจรท่ัวไทย, ๘) คอลัมน. จับกระแสภูมิภาค: ปล0อยเต0า-พันธุ.สัตว.น้ำ, ๙) บทความพิเศษ: 

เยียวยาแพPวัคซีนโควิด-19 ช0วยเหลือรวดเร็ว ไม0พิสูจน.ถูกผิด หนุนสรPางความม่ันใจ เร0งสรPางภูมิคุPมกันประเทศ, 

๑๐) ส่ังเป̂ด 5 หมู0บPาน “รามัน-บันนังสตา” นราธิวาสติดเช้ือเพ่ิมเปdน 0, ๑๑) ผูPว0าฯ สงขลาส่ังฟpน สท.คลองแห 

จัดเล้ียงฉลองตำแหน0งติดเช้ือ โควิด-19 อ้ือ, ๑๒) คอลัมน. ข0าวสดท่ัวไทย: ภ.9จับยายกแก�ง, ๑๓) คลายล็อก 7 

หมู0บPาน “เกาะสะทPอน” - ยะลาวุ0นตามกลุ0มเส่ียงละหมาด 5 มัสยิด, ๑๔) ผูPเฒ0าพก “จตุคามฯ” เสริมกำลังใจ 

ชายแดนใตPฉีดวัคซีนวันแรกช่ืนม่ืน, ๑๕) คอลัมน. ฮัลโหลดารา, ๑๖) “กัสตูรี”ตีปX�บ “พูโล”ติดโควิดในเรือนจำ 

หลังถูกคุมขังคดีบ้ึมหนPารามฯ, ๑๗) ศบค.ยะลาส่ัง 'เล่ือนเป̂ดเทอม' ไปวันท่ี 30 มิ.ย.64, ๑๘) 

ปล0อยเต0าตนุวันทะเลโลก, ๑๙) ติดเช้ือโควิดเพ่ิม491รายดับ2 ปากน้ำยังหนัก! สมุทรสงครามป̂ดตลาดปลา3วัน, 

๒๐) แม0คPาแจกขPาวเหนียวไก0ทอดฟรี แก0คนเดือดรPอนจากโควิด๒๑) สส.นราธิวาสนำลงขันทำประกันโควิด 

ช0วยนักรบอาสาพ้ืนท่ีเส่ียง2,434คน สกัดไวรัสระบาดชายแดนไทย-มาเลเซีย, ๒๒) เป̂ดพิกัด'จุดฉีดวัคซีนโควิด' 

ท่ัวไทยมีท่ีไหนบPาง?(2), ๒๓) สไปเดอร.แมนมีจริง! ครูหนุ0มใส0ชุดตระเวนแจกขนมเด็ก, ๒๔) 
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เป̂ดพิกัด'จุดฉีดวัคซีนโควิด' ท่ัวไทยมีท่ีไหนบPาง?, ๒๕) ประมวลภาพ! ท่ัวประเทศพรPอมใจฉีดวัคซีน 

ภูมิคุPมกันหมู0ตPานโควิด19, ๒๖) 

'พช.ตากใบ'จัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเฉลิมพระเกียรติเน่ืองใจวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย., ๒๗) 

'ป̂ดหมู0บPาน'ในตำบลอัยเยอร.เวง หลังพบกลุ0มเส่ียง หว่ันแพร0เช้ือโควิด, ๒๘) 'เกาะสะทPอน'เฮ! คลายล็อก 6 หมู0บPาน 

อีก 3 ยังพบสะเก็ด'ล็อกดาวน.'ต0อ, ๒๙) โควิดยังไม0น่ิง! ศบค.ยะลาส่ังเล่ือนเป̂ดเทอมไปถึง30มิ.ย., ๓๐) คอลัมน. 

CSR ACTIVITIES: TOA มอบยิปซัม สรPางแผงก้ันเตียงผูPป�วยโควิด-19, ๓๑) นราธิวาส Kick Off 

บันทึกประวัติศาสตร.วัคซีน COVID - 19 คืนรอยย้ิมประเทศไทย ฉีดวัคซีนในกลุ0มผูPสูงอายุ 60 ปX ข้ึนไป 

และกลุ0มเส่ียง 7 โรค, ๓๒) ดร.โกเมน พิบูลย.โรจน. ไขนวัตกรรม 'Covid Killer' หุ0นยนต.ฆ0าเช้ือโควิด-19 

ดPวยรังสียูวี, ๓๓) ผูPบริหารและเจPาหนPาท่ี ศอ.บต. ลงพ้ืนท่ีมอบเคร่ืองบริโภคเพ่ือช0วยเหลือพ่ีนPองประชาชน 

ตำบลเกาะสะทPอน ท่ีป̂ดหมู0บPาน จากพิษโควิด -19, ๓๔) 'มท.2' ส0งผูPป�วยโควิดหายชุดสุดทPายกลับบPาน 

ขอบคุณจนท.-คณะแพทย.มอ.ทุ0มเททำงานหนัก จนลุล0วง, ๓๕) สไปเดอร.แมนยะลา ขับรถยนต.ปpนสุข 

ตะเวนแจกของตามชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลา สรPางรอยย้ิม ช0วงโควิด-19, ๓๖) 

สส.นราธิวาสพรPอมเพ่ือนทำพิธีมอบแลPว! กรมธรรม.ประกันโควิดใหP938 ผูPนำและนักรบอาสาอำเภอแวPง, ๓๗) 

นราธิวาส จัดกิจกรรม 'ส0งใจใหPฮีโร0' ไปปฏิบัติงานดูแลผูPป�วยโควิด ท่ี รพ.บุษราคัม, ๓๘) 

พบไวรัสสายพันธุ.อินเดียระบาดใน10จังหวัดติดเช้ือแลPว235คน, ๓๙) บรรยากาศการฉีดวัคซีนปjองกันโควิด-19 

ใหPกับผูPสูงอายุ และ 7 กลุ0มโรค ท่ี จ.ยะลา คึกคัก ขณะท่ีผูPว0าฯ ขอใหP ปชช.ม่ันใจการฉีดวัคซีน, ๔๐) 

ผูPแทนพิเศษของรัฐบาล ส0งมอบเคร่ืองบริโภคปp«นสุขใหPชาวตำบลเกาะสะทPอน นราธิวาส 

ทีไดPรับผลกระทบจากโควิค, ๔๑) คึกคัก!!! ตลาดนัดแบ0งปpนผัก หนPาบPานพัก พจ.ยะลา, ๔๒) 

ประชาชนฉีดวัคซีนโควิดแลPวเข็ม 1 ขณะท่ี รพ.ปpตตานี ส0ง7 นักรบชุดขาว ช0วยโควิด กทม., ๔๓) 

จัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว เฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมฯสมเด็จพระนางเจPาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ, ๔๔) 

ป̂ดหมู0บPาน ต.อัยเยอร.เวง หลังพบกลุ0มเส่ียงโควิด หว่ันแพร0เช้ือ, ๔๕) ครม.รับทราบ 

ผลสำรวจความเห็นพบส0วนใหญ0ตPองการฉีดวัคซีน แนะรบ.สรPางความเช่ือม่ัน ลดความสับสนของข0าวสาร, ๔๖) 

พสบ.จชต. มอบหนPากากอนามัย-เจลแอลกอฮอล.พรPอมเงินใหPแก0 รพ.นราธิวาสราชนครินทร., ๔๗) 

ผลสำรวจช้ีชัดประชาชนรPอยละ 75.2 ตPองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ภูเก็ตนำโด0ง, ๔๘) รักษ.ทะเลโลก 

ร0วมปล0อยพันธ.ปลา กุPง เต0าตนุ สู0ออPมกอดทะเลอ0าวปpตตานี, ๔๙) ผบ.ฉก.ยะลา มอบเคร่ืองอุปโภค-บริโภคใหP 

ปชช. บรรเทาความเดือดรPอนจากสถานการณ.โควิด-19, ๕๐) พช.ตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

จัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ, ๕๑) 

เกาะสะทPอนคลายล็อกเบ้ืองตPน6หมู0บPาน เจPาของรPานคPาเร0งทำความสะอาดเตรียมขายหลังรายไดPหดนาน1เดือน, 

๕๒) สคร.12 สงขลา ร0วมรณรงค.วันไขPเลือดออกอาเซียน 2564 แนะ หยุดอยู0บPาน ยึดมาตรการ 3 เก็บ ยับย้ังโควิด 

พิชิตไขPเลือดออก, ๕๓) ขPอคิดถึงรัฐ เป̂ดการเรียน ครู- นักเรียน- ผูPปกครอง 

ตPองอุ0นใจปลอดภัยโควิดฉีดวันซีนท่ัวถึง, ๕๔) ปตท.สผ. จับมือ สทช.5 และ สทช.9 สงขลา 

ปpตตานีและหน0วยงานในพ้ืนท่ี จัดกิจกรรมวันทะเลโลก 2564 ร0วมเก็บขยะไดPมากกว0า 3,000 กิโลกรัม, ๕๕) 
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รองผูPว0าฯนราธิวาส เป̂ดการประชุมโครงการปฏิบัติการเสริมสรPางความเขPมแข็ง, ๕๖) 

นายกเทศมนตรีนครยะลาช้ีแจงรายละเอียดวัคซีนซิโนฟาร.ม, ๕๗) Thailand starts long-awaited COVID 

vaccination campaign  และ  ๕๘) ปูพรมฉีดวัคซีนไปแลPว2วัน 888,975 โดส สธ.เล็งเพิมวัคซีนใหPกทม.,  

๗. การชFวยเหลือประชาชน ๑) ปภ.รายงานเกิดวาตภัย'น้ำไหลหลาก-ดินสไลด.' 19จังหวัด ในรอบ 24 ชม  และ  

๒) ปภ.เผย18จังหวัดประสบวาตภัยสถานการณ.คล่ีคลาย ไม0พบผูPบาดเจ็บ-เสียชีวิต,  

๘. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต มหาเถรฯต้ังรองเจPาคณะภาคหนกลาง-ใตP  

๙. ยาเสพติด ๑) จับไอซ.ลอตใหญ0135กก.135ลPาน, ๒) ข0าวสดท่ัวไทย: เบตง-รวบแก�งยาไอซ., ๓) คา'เบตง', ๔) 

ภาพข0าว: คา'เบตง', ๕) คอลัมน. ข0าวสดท่ัวไทย: เบตง-รวบแก�งยาไอซ., ๖) ตชด.จับเอเย0นต.คPาไอซ.135กก. 

สารภาพรับเอาไปส0งนราธิวาส, ๗) ตชด.จับแก�งยา ยึดไอซ.-ยาบPาอ้ือ พบฝpงดินท่ียะลา, ๘) 

สภ.เบตงทำความร0วมมือชุมชนย่ังยืน แกPไขปpญหายาเสพติดแบบครบวงจร, ๙) ชุดการข0าว 

ตชด.บุกรวบพ0อคPายาบPายึดของกลาง10ถุงเกือบ 2 พันเม็ด, ๑๐) บุกจับ 2 หนุ0มหาดใหญ0นักคPากัญชาท้ังแหPง-

สดปลูกแบบออร.แกนิคในคอนโด, ๑๑) รวบหนุ0มขายกัญชาอารมณ.ดีโชว.แร็พใหPตร.ฟpง, ๑๒) จับยาบPาซุกตูPแช0 3 

แสนเม็ดกลางเมืองหาดใหญ0 เตรียมส0งชายแดนใตP, ๑๓) ซPอนแผนจับ'หนุ0มนราฯ' รับจPางขนยาบPา3.3แสนส0ง3จชต., 

๑๔) รวบแก�งคPายานรกเครือข0ายเบตง-ธารโต ขยายผลจับผูPตPองสงสัย พบยาบPา-ไอซ.ฝpงดินอ้ือ, ๑๕) รวบผูPตPองหา 

4 รายขนยาไอซ. 135 กก. หลังแวะพักรีสอร.ทจว.สงขลา หวังส0งปลายทาง อ.ตากใบ, ๑๖) จับไอซ. 135 กก. 

มูลค0า135 ลPานบาท ผูPตPองหา 4 คน, ๑๗) 

ผูPว0าฯนราธิวาสส่ังการเจPาหนPาท่ี3ฝ�ายติดตามจับคุมยาเสพติดหลังสายข0าวแจPงเตรียมส0งประเทศเพ่ือนบPาน, ๑๘) 

คอลัมน. สมการการเมือง: 'กระท0อม'พPนตราบาปปXศาจรPายยาเสพติด, ๑๙) ผลงานในรอบ 1 เดือน กอ.รมน. 

ปราบยาเสพติดขยายผลยึดทรัพย.-สกัดลอบเขPาเมือง  และ  ๒๐) ตชด.จับผูPคPายึดไอซ.135กก.จ0อส0งใตP,  

๑๐. การเมือง สุดปpง!เพจ PMOC เรียงอักษรไทยต้ังแต0ก.-ฮ.โชว.ผลงานรัฐบาลลุงตู0  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบตFอการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ตFอสถานการณO จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหPระดับการรับรูPเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. 

จชต. ในสัปดาห.น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๒.๑๙ ในสัปดาห.ท่ีแลPว (๒๙ พ.ค. ๖๔ - ๔ มิ.ย. ๖๔) เปdน ๒.๔๒ ในสัปดาห.น้ี 

ในมิติของแนวโนPมการรับรูPเชิงบวก มีแนวโนPมฯ ค0อนขPางคงท่ี 

 
 
๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนตFางประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในชFวงวันท่ี ๕ – ๑๑ มิ.ย. 

๖๔ 

    ประเด็นข0าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตPทุกช้ินเปdนประเด็นท่ีเก่ียวขPองกับการปpญหาภัยแทรกซPอนการ

ลักลอบขนสินคPาขPามพรมแดน ท้ังการจับกุมสินคPาลักลอบขPามพรมแดน การเพ่ิมมาตรการรักษาความปลอดภัย

ตามแนวพรมแดนมาเลเซีย-ไทย ซ่ึงสำนักงานตำรวจแห0งชาติมาเลเซียไดPเสริมกำลังอากาศยานไรPคนขับใชPตรวจ

การณ.ลาดตระเวนตามแนวพรมแดนติดประเทศไทยดPานรัฐกลันตัน และรัฐบาลมาเลเซียคุมเขPมส่ังหPามนำเขPาโค 

และกระบือจากประเทศไทยเพ่ีอปjองกัน และควบคุมไม0ใหPเกิดการแพร0ระบาดโรคลัมปXสกินโคกระบือในประเทศ

มาเลเซีย 

 

๕.๑ สำนักขFาว Bernama ของทางการมาเลเซียรายงานขFาวการตรวจยึดใบกระทFอมเม่ือวันท่ี ๕ มิถุนายน 

โดยหนFวยงานป�องกันและปราบปรามทางทะเล (MMEA) ได*ตรวจพบใบกระทFอมบรรจุในถุงพลาสติกสีดำ ๔๕ 

ถุง น้ำหนักรวม ๔๕๐ กิโลกรัม ท่ีชายฝr�ง Kuala Sanglang ในรัฐเคดาหO จึงได*ยึดไว*เป�นของกลางซ่ึงมีมูลคFา

ประมาณ ๘๑,๐๐๐ ริงกิต  

เจ*าหน*าท่ีมาเลเซียเช่ือวFา ใบกระทFอมท้ังหมดน้ีคนร*ายซุกซFอนไว*รอโอกาสลักลอบขนทางทะเลเข*าประเทศไทย 

ซ่ึงราคากระทFอมมีราคากิโลกรัมละประมาณ ๑๘๐ ริงกิต ขณะท่ีมาเลเซียซ้ือขายกิโลกรัมละ ๔๐ ริงกิต จึงเป�น

แรงจูงให*มีการลักลอบขนเข*าไปประเทศไทย 
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(The Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA) foiled an attempt to smuggle out 450 kg 

of ketum leaves from Kedah to a neighbouring country by sea, on the coast of Kuala Sanglang 

near here, today. 

Kuala Kedah Maritime Zone director Noor Azreyanti Ishak said based on intelligence gathered, 

the team conducted checks in the area and found an unloaded boat on the beach at 6.15 am. 

"The operations team suspected that the boat belonged to a suspect (smuggler) and the team 

then made checked around the area to track down the suspect and the ketum leaves. 

"Checks in the coastal area found 45 black plastic packages in the nearby area containing ketum 

leaves which were believed to have been just plucked," she said in a statement here today. 

She said the ketum leaves, estimated to be worth RM81,000, were believed to have been 

placed there by the suspect while waiting for a suitable time to smuggle them out. 

According to Azreyanti, the market price of ketum leaves in Thailand was up to RM180 per kg 

compared to RM40 per kg in the local market, and this prompted smugglers to use various tricks 

to smuggle them out.) 

 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.bernama.com/en/crime_courts/news.php?id=1969083 

 

๕.๒ New Straits Times ส่ือมาเลเซียรายงานเม่ือวันท่ี ๑๑ มิถุนายน วFา เจ*าหน*าท่ีควบคุมคุณภาพและ

กักกันพืชและสัตวO รFวมกับกองกำลังปฏิบัติการท่ัวไปได*จับกุมยึดไกFแชFแข็งและไส*กรอก ซ่ึงเช่ือวFาลักลอบ

นำเข*าผFานแมFน้ำโกลกจากประเทศไทยเข*ามาเลเซีย มูลคFารวม ๒๒,๕๐๐ ริงกิต นอกจากน้ียังมีการจับกุม

คนขับรถบรรทุกสินค*าพืชผักผลไม*ท่ีนำเข*าจากประเทศไทยมูลคFารวมประมาณ ๔,๐๐๐ ริงกิต ในข*อหาไมFมี

ใบอนุญาตนำเข*า 

ทางการมาเลเซียระบุวFาจะมีการเข*มงวดตรวจตราสินค*าอาหารนำเข*าจากประเทศไทย โดยผู*นำเข*าต*องมี

เอกสารอนุญาตนำเข*าท่ีถูกต*องเท*าน้ัน 

 

(The state Malaysian Department of Quarantine and Examination Services ( Maqis) director 

Roslan Che At said the seizure was made by members of the General Operations Force (GOF) 

during 'Op Contraband' at an illegal jetty here. 

He said the frozen chicken was believed to have been brought into the state via Golok river 

without permit. 
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"During the operation, the GOF members also seized 475 packets of sausages worth about 

RM500. The seized items were handed over to Maqis yesterday for further action," he said in a 

statement today. 

 

Roslan said his officers also seized various types of Thai fruits worth nearly RM4,000 and 

vegetables in yesterday's operation. 

He said a lorry driver was also arrested during the inspection at the Immigration, Customs, 

Quarantine and Security (ICQS) Complex here. 

"The lorry driver was arrested after he failed to produce valid import permit for the items," he 

added. 

Roslan said Maqis viewed the issue of bringing in undeclared goods from Thailand seriously and 

stern action would be taken against those found breaking the law. 

"We will step up our enforcement at all checkpoints in the state to ensure all goods brought 

from the neighbouring country have import permits," he added.) 

 

ท่ีมาข*อมูล https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2021/06/697902/rm22500-frozen-

chicken-seized-rantau-panjang 

 

๕.๓ New Straits Times รายงานเม่ือวันท่ื ๙ มิถุนายน รายงานว0า สำนักงานตำรวจแห0งชาติมาเลเซียเตรียมส0ง

อากาศยานไรPคนขับ(โดรน)ไปช0วยสนับสนุนหน0วยงานความม่ันคงในรัฐกลันตัน เพ่ือใชPโดรนลาดตระเวณตรวจตรา

ชายแดนติดประเทศไทย  

ปpจจุบันรัฐกลันตันมีหน0วยปฏิบัติการโดรนสองหน0วยซ่ึงไม0เพียงพอแก0การปฏิบัติหนPาท่ีตรวจตราชายแดน จึงจำเปdน

ท่ีสำนักงานตำรวจแห0งชาติจะส0งโดรนเขPาสนับสนุนการปฏิบัติงานใหPมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน 

เจPาหนPาท่ีความม่ันคงมาเลเซียเป̂ดเผยว0า ขณะน้ีคนรPายขบวนการลักลอบขนสินคPาขPามพรมแดนก็มีการำนโดรนมา

ใชPปฏิบัติการสอดส0องติดตามความเคล่ือนไหวของเจPาหนPาท่ีหน0วนงานความม่ันคงเช0นกัน 

 

(The federal Police Air Wing (Drone Unit) will be deployed to assist enforcement agencies in 

states bordering with Thailand including Kelantan in curbing smuggling activities. 

Deputy Internal Security and Public Order Department director (General Operations Force) Datuk 

Kasuahdi Ali said the unit would be sent to border states upon request. 

"It cannot be denied that the use of drones is important at border states like Kelantan in 

helping the authorities in their border patrol. 
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"Kelantan has two units of drones but they are not suitable to cover the border areas. 

Therefore, we will send the Bukit Aman drone unit and they will assist the border agencies," he 

said after a press conference on the latest seizure of RM8.6 million drugs by the General 

Operations Force today. 

Kasuahdi said the drone unit would be deployed to border states with high frequency of 

smuggling activities. 

He added that the use of drones was proven to be an effective tool for security agencies 

patrolling the country's borders. 

"The use of drones under the ongoing Op Benteng can also save time and the government is 

considering upgrading equipment (used in enforcement operations), especially for the GOF 

members," he said. 

It was reported recently tahat smuggling syndicates operating along the country's borders had 

upgraded themselves from using conventional equipment to sophisticated technology, 

including drones, in an effort to evade enforcement agencies. 

They use drones to monitor the enforcement agencies' activities along the border areas.) 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.nst.com.my/news/nation/2021/06/697353/police-deploy-drones-

border-states-curb-smuggling-activities 

๕.๔ สำนักข0าว Bernama รายงานอPางแถลงการณ.กรมปศุสัตว.มาเลเซียออกประกาศเม่ือวันท่ี ๘ มิถุนายน หPาม

นำเขPาโคและกระบือจากประเทศไทยโดยใหPมีผลทันทีต้ังแต0วันท่ีออกประก0าศ เพ่ือคสบคุมและปjองกันการระบาด

โรคลัมปXสกิน ซ่ึงพบระบาด ๔๑ จังหวัดในปะเทศไทย  

ท้ังน้ีกรมปศุสัตว.ไดPขอทุกฝ�ายท่ีเก่ียวขPองกับไม0ว0าจะเปdนผูPนำเขPา ผูPคPาส0งเน้ือโค กระบือ และผูPเพาะพันธ.โคกระบือ 

ใหPความร0วมมือยุติการนำเขPาโคและกระบือจากประเทศไทยอย0างเคร0งครัด 

(Malaysia has suspended, with immediate effect, all import of cattle and buffaloes from 

Thailand, after assessing the risk of Lumpy Skin Disease (LSD) transmission, which was reported 

to have spread to over 41 provinces in the neighbouring country. 

The Veterinary Services Department (JPV) in a statement today said the ruling was made to 

curb the disease from spreading and affect the ruminants breeding industry nationwide. 

“The department urges all industry players such as importers, wholesalers and breeders, to 

cooperate by cancelling orders (if there are any) with cattle and buffaloes suppliers 

in Thailand,” read the statement.) 

 

ท่ีมาขPอมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1969792 


