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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๘-๑๔ 

พ.ค. ๖๔ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๑๓๘ ข0าว จากท่ีมี ๑๑๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑-๗ พ.ค. ๖๔) 

ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ี เก่ียวขQองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๔๑ ข0าว จากท่ีมี ๑๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑-๗ พ.ค. ๖๔)  

  ประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนภายในประเทศ  

        ประเด็นขFาวเชิงลบ ได*แกF 

๑) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ท่ีเกิดข้ึนจากแพร0ระบาดโควิด 

๒) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต : มิติใหม0ไฟใตQ เป\ดแนวรบดราม0า? ไลฟ̂สดก0อนปะทะ 

แพร0ไวรัลหลังพลีชีพ 

๓) การเมือง: ๑) 'อันวาร.' จ้ี 'จุรินทร.' ตQองถอนตัวจากรัฐบาล ย้ำใหQรักษาสัญญา ปชช. ก0อนถูกส่ังสอน 

เลือกต้ังคร้ังหนQา และ ๒) เม่ือยอมรับว0า 'บีอาร.เอ็น' มีจริง แลQวจะทำอย0างไรเพ่ือดับไฟใตQ 

๔) การยกระดับคุณภาพชีวิต: การรับมือกับการแพร0ระบาดของโควิด ๑๙ 

๕) การบังคับใช*กฏหมาย: เผยเจQาหนQาท่ีคุมตัวชาวบQานพ้ืนท่ี ม.๗ ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปfตตานี 

         ประเด็นขFาวเชิงบวก ได*แกF 

๑) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) ธกส.ขยายเวลาประกันขQาว และ ๒) 

เร0งสำรวจออกแบบทางต0างระดับแยก 'ตะลุโบะ' 

๒) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยUสิน:  ๑) ปะทะเดือดโจรใตQดับ ๑ ราย เปhน ๒ 

รายหลบหนีไปไดQ ๑ รายหลังทหาร บังคับใชQกฎหมายพ้ืนท่ีบาเจาะ, ๒) ระดม ๔๖ ชุดปฏิบัติการ ป\ดช0องโหว0 ๓ 

อำเภอชายแดนนราฯ และ ๓) กอ.รมน.ภาค ๔ ส0วนหนQา แจงเหตุบังคับใชQกฎหมายพ้ืนท่ีบาเจาะ จ.ว.น.ธ 

วิสามัญคนรQาย ๑ ราย 

๓) การยกระดับคุณภาพชีวิต: การรับมือกับการแพร0ระบาดของโควิด 

๔) ยาเสพติด: จับกุมไอซ.เกือบ ๑๐๐ กก.มูลค0าเฉียด ๓๐๐ ลQาน ขนจากเหนือสู0นครศรีฯ ก0อนลำเลียงลง 

๓ จังหวัดชายแดนใตQ 

        จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหQระดับการรับรูQเชิงบวกท่ีมี 

ต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๒.๗๐ ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑ - ๗ พ.ค. ๖๔) เปhน ๑.๘๑ ในสัปดาห.น้ี  

 ในสFวนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนตFางประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในชFวงวันท่ี 

๘–๑๔ พ.ค. ๖๔ ดังน้ี 

       ส่ือมวลชนต0างประเทศท่ีรายงานข0าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตQในรอบสัปดาห.น้ี เปhนส่ือมวลชนมาเลเซีย 

และbenarnews.org ส่ือเว็บไซต.อเมริกัน โดยประเด็นหลักเก่ียวกับการเพ่ิมมาตรการเขQมงวดตรวจตราชายแดน

ไทย และมาเลเซีย เพ่ือควบคุม และปzองกันการลักลอบเขQาเมือง ปzองกันการแพร0ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ซ่ึงกองพล

ทหารราบท่ี ๗ มาเลเซีย ระบุว0า สามารถปzองกันการลักลอบขQามพรมแดนไดQหลายคร้ัง 
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      ประเด็นอ่ืนเปhนรายงานข0าวเหตุการณ.เจQาหนQาท่ีหน0วยงานความม่ันคงติดตามจับกุมบังคับใชQกฎหมายกับ

ผูQตQองหาตามหมายจับคดีความม่ันคง มีการยิงปะทะกับคนรQายซ่ึงใชQอาวุธป{นยิงใส0เจQาหนQาท่ีก0อน จึงทำใหQเกิดการ

ตอบโตQกระท่ังคนรQายเสียชีวิตท่ี อ.กรงป|นัง จ.ยะลา และท่ีอ.บาเจาะ จ.ว.น.ธ. 

      Benarnews.org รายงานว0า การพบพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาตใตQระหว0างตัวแทนรัฐไทยกับ

ตัวแทนขบวนการบีอาร.เอ็น อาจตQองเล่ือนออกไปจากเดิมซ่ึงกำหนดพบปะกันวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม  
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๒. ผลการวิเคราะหUสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธU ประจำวันท่ี ๘ – ๑๔ พ.ค. ๖๔ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นขFาวเชิงบวก และประเด็นขFาวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๘ - ๑๔ พ.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก (เสQนทึบสีเขียว) ๑๓๘ ข0าว จากท่ีมี ๑๑๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑ - ๗ 

พ.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี (เสQนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนQมฯ เพ่ิมข้ึนเล็กนQอย ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ี 

เก่ียวขQองกับ จชต. (เสQนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๔๑ ข0าว จากท่ีมี ๑๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑ - ๗ พ.ค. 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) 

2021-05-01 20 2 10 

2021-05-02 17 0 17 

2021-05-03 10 4 2.5 

2021-05-04 19 1 19 

2021-05-05 20 0 20 

2021-05-06 18 4 4.5 

2021-05-07 9 2 4.5 

 16.14 2.14 7.54 

2021-05-08 19 10 1.9 

2021-05-09 19 7 2.71 

2021-05-10 26 5 5.2 

2021-05-11 32 4 8 

2021-05-12 13 5 2.6 

2021-05-13 13 4 3.25 

2021-05-14 16 6 2.67 

 19.71 5.86 3.36 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพFงเล็ง ในชFวงวันท่ี ๘ – ๑๔ พ.ค. ๖๔ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๑ - ๑๔ พ.ค. ๖๔ ไม0มีท้ังข0าวเชิงบวก และข0าวเชิงลบ ในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 

 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๘ - ๑๔ พ.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวในประเด็นเหตุรQายรายวัน จากท่ีมี ๔ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑ - ๗ พ.ค. 

๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ลดลง  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๘ - ๑๔ พ.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๖ ข0าว จากท่ีมี ๔ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑ - ๗ พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ค0อนขQางคงท่ี ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มี

ข0าวเชิงลบ ๑๒ ข0าว จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑ - ๗ พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ 

เพ่ิมข้ึน ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 'จุรินทร.'เมินอันวาร. จ้ี 'ปชป.' ไขก�อกพQนรัฐบาล ยืนยันเดินหนQาทำงานต0อไป 

ภาพข0าวเชิงลบ ไดQแก0 ๑) 'โรม' แนะพรรคร0วม รบ. คิดถึงประโยชน.ประชาชน หยุดพายเรือใหQโจรน่ัง ก0อน ปท. 

ล0มจม, ๒) 'เทพไท' ปzอง 'อันวาร.' ยก 3 ขQอเปhนสิทธ์ิส0วนบุคคลแสดงความเห็น และ ๓) รายงานพิเศษ: 

เม่ือยอมรับว0า 'บีอาร.เอ็น' มีจริง แลQวจะทำอย0างไรเพ่ือดับไฟใตQ  
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยUสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๘ - ๑๔ พ.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๔๐ ข0าว จากท่ีมี ๒๓ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑ - ๗ พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ  เพ่ิมข้ึน  ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าว

เชิงลบ ๓ ข0าว จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑ - ๗ พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ค0อนขQาง

คงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ๑) โจรใตQกลับใจช้ีจุด-ยึดกระสุนป{น, ๒) เป\ดคลิปโตQ “ไลฟ̂สดก0อนปะทะ” 

อQางแค0คอลล.จีบสาว - ส0อเร่ืองยาวมีแยQงช็อตต0อช็อต, ๓) ปะทะเดือดโจรใตQดับ 1 ราย เปhน 2 รายหลบหนีไปไดQ 1 

รายหลังทหาร บังคับใชQกฎหมายพ้ืนท่ีบาเจาะ, ๔) เกมแลQว บุกรวบ 'เจ�ฟzา' นายหนQาขนแรงงานเถ่ือนเขQาไทย, ๕) 

ระดม 46 ชุดปฏิบัติการ ป\ดช0องโหว0 3 อำเภอชายแดนนราฯ, ๖) ส่ังยกระดับปzองกันเหตุรQายข้ันสูงสุดหลายพ้ืนท่ี 3 

จว.ใตQ หQวงหลัง'รอมฏอน' 10 วัน และ ๗) กอ.รมน.ภาค 4 ส0วนหนQา 

แจงเหตุบังคับใชQกฎหมายพ้ืนท่ีบาเจาะจ.นราธิวาส วิสามัญคนรQาย 1 ราย ภาพข0าวเชิงลบ ไดQแก0 มิติใหม0ไฟใตQ 

เป\ดแนวรบดราม0า? ไลฟ̂สดก0อนปะทะ แพร0ไวรัลหลังพลีชีพ  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๘ - ๑๔ พ.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๓ ข0าว จากท่ีมี ๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑ - 

๗ พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข0าวเชิง

ลบ ๖ ข0าว จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑ - ๗ พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ เพ่ิมข้ึน 

ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ๑) สรQางทางต0างระดับแยก'ตะลุโบะ', ๒) ธกส.ขยายเวลาประกันขQาว, ๓) ผอ.ศปพร. 

ตรวจเย่ียมฟาร.มตัวอย0าง บQานไอร.ปาโจ เพ่ือขับเคล่ือน และพัฒนาเปhนแหล0งท0องเท่ียวเชิงนิเวศน., ๔) 'สินิตย.' 

มอบนโยบาย 'กรมเจรจาฯ' เร0งเคร่ืองป\ดดีล FTA พรQอมลุยเจรจาคู0คQาใหม0 เตรียมลงพ้ืนท่ีทันทีหลังโควิด 

กรุยทางขยายตลาดสินคQา เกษตรไทยไปตลาดโลก และ ๕) 'ขQาวหลามบาซูกQา' อีกหน่ึงอัตลักษณ.ชาวมุสลิม อ.เบตง 

รับวันฮารีรายอ ภาพข0าวเชิงลบ ไดQแก0 ๑) แม0คQาปfตตานีวอนเป\ดตลาดก0อนวันฮารีรายอ, ๒) พิษโควิด-

ฮารีรายอใตQไม0คึกคัก, ๓) สถานีรถไฟชุมทาง หาดใหญ0 เงียบเหงาอย0างหนัก โดยเฉพาะเสQนทาง 3 

จังหวัดชายแดนภาคใตQ และ ๔) สรQางเสร็จ 2 ป| 'สนามบินเบตง' เป\ดไม0ไดQ 
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๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๘ - ๑๔ พ.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๑๒ ข0าว จากท่ีมี ๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑ - ๗ 

พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม0มีข0าวเชิง

ลบ ในช0วงวันท่ี ๑ - ๑๔ พ.ค. ๖๔  ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 

๑) คอลัมน. สดจากสนามข0าว: ยQอนรอยพิชิต'แอล บ0ออิฐ' รถชนท่ีนครฯ-ท้ิงยาล.เม็ด ภาค 9-ล0าจับคาขนำสงขลา, 

๒) 'สืบตชด.เบตง' จับหนุ0มขายกัญชา อQางเพ่ือนใชQหน้ี 2 กิโลกรัม ยุคโควิดหางานยาก, ๓) จับคาบQาน 'ต้ัม ควนเนียง 

'เอเย0นต.คQายานรก เมืองสงขลา ทรุดกอดแม0รQองไหQสำนึกผิด และ ๔) จับกุมไอซ.เกือบ 100 กก.มูลค0าเฉียด 300 ลQาน 

ขนจากเหนือสู0นครศรีฯ ก0อนลำเลียงลง 3 จังหวัดชายแดนใตQ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในสัปดาห.น้ี 

 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช0วงวันท่ี ๘ – ๑๔ พ.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช0วงวันท่ี ๘ – ๑๔ พ.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปsญหา จชต. 

             ในช0วงวันท่ี ๘ – ๑๔ พ.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกQไขปfญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช0วงวันท่ี ๘ – ๑๔ พ.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชQกฎหมาย ไดQแก0 

เผยเจQาหนQาท่ีคุมตัวชาวบQานพ้ืนท่ี ม.7 ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปfตตานี  
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๔. ประเด็นท่ีสFงผลกระทบตFอการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบตFอการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีสFงผลกระทบตFอการรับรู* 
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ประเด็นขFาวเชิงลบ 

๑. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี วงจรป\ดล0า ยิงหนุ0มเคอร่ี  

๒. การศึกษา ๑) พบ รร.เอกชน เลิกกิจการ ถูกท้ิงรQาง 74แห0ง, ๒) พบรร.เอกชน74แห0งถูกท้ิงรQางเลิกกิจการเงียบ, 

๓) 10รร.หาดใหญ0เจ�งขายกิจการ  และ  ๔) สช.พบ 74 โรงเรียนไม0ไดQจัดการเรียนการสอน-ถูกท้ิงรQาง  

๓. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) แม0คQาปfตตานีวอนเป\ดตลาดก0อนวันฮารีรายอ, ๒) พิษโควิด-

ฮารีรายอใตQไม0คึกคัก, ๓) ฮารีรายอ, ๔) สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ0 เงียบเหงาอย0างหนัก โดยเฉพาะเสQนทาง 3 

จังหวัดชายแดนภาคใตQ, ๕) สรQางเสร็จ2ป|'สนามบินเบตง'เป\ดไม0ไดQ  และ  ๖) 

สรQางเสร็จ2ป|'สนามบินเบตง'เป\ดไม0ไดQ  

๔. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยUสิน ๑) รอบร้ัวเมืองใตQ : 13 พฤษภาคม 2564, ๒) มิติใหม0ไฟใตQ 

เป\ดแนวรบดราม0า? ไลฟ̂สดก0อนปะทะ แพร0ไวรัลหลังพลีชีพ  และ  ๓) มิติใหม0ไฟใตQ'ไลฟ̂สดก0อนปะทะ' 

เป\ด'แนวรบดราม0า'-รัฐทำคลิปโตQ  

๕. การเมือง ๑) ส.ส.ประชาธิปfตย.จ้ีพรรค ถอนตัวรัฐบาล อQางสังคมตQาน กรณีธรรมนัส ป.ป.ช.ทำตีมึน, ๒) 'โรม' 

แนะพรรคร0วมรบ.คิดถึงปย.ประชาชน หยุดพายเรือใหQโจรน่ัง ก0อนปท.ล0มจม, ๓) 'เทพไท' ปzอง 'อันวาร.' ยก 3 

ขQอเปhนสิทธ์ิส0วนบุคคลแสดงความเห็น, ๔) 'อันวาร.' จ้ี 'จุรินทร.' ตQองถอนตัวจากรัฐบาล 

ย้ำใหQรักษาสัญญาปชช.ก0อนถูกส่ังสอนเลือกต้ังคร้ังหนQา, ๕) อีกแลQว! 'อันวาร.'จ้ี'ปชป.'ตQองถอนตัวร0วมรัฐบาล 

ก0อนถูกปชช.ส่ังสอน, ๖) คอลัมน. ข0าวขQนคนเขQม, ๗) “โควิด-วัคซีน-ความตาย” 

มลพิษโซเชียลฯมุ0งทำลาย..ใตQธงนำการเมือง, ๘) คอลัมน. เปลว สีเงิน: ประชาธิปfตย. 'เท0' อีกแลQว, ๙) 
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รายงานพิเศษ: เม่ือยอมรับว0า 'บีอาร.เอ็น' มีจริง แลQวจะทำอย0างไรเพ่ือดับไฟใตQ, ๑๐) อันวาร.จ้ีปชป.ถอนตัวรบ. 

ปลุกสมาชิกท่ัวปท.หนุน, ๑๑) อันวาร.ปลุกสมาชิกปชป. หนุนถอนตัวร0วมรัฐบาล  และ  ๑๒) 

อันวาร.จ้ีปชป.ถอนร0วมรัฐบาล  

๖. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) 'หมอทวีศิลป̂'อ้ึงมีคนหลบหนีผิดกม.เขQาไทยอ้ือ รวมกว0า 1.5 หม่ินราย, ๒) 

กำลังใจจาก BEST Express ร0วมปfนสุขสู0พ่ีนQองชายแดนใตQ, ๓) คนไรQบQานวอนรัฐขอเขQาถึงวัคซีนปzองกันโควิด-19, 

๔) กลุ0มคนไรQบQานโอดวิกฤตโควิดรอบ3 ไรQคนเหลียวแล หว่ันเขQาไม0ถึงวัคซีนเผยขาดแคลนอาหารหนัก, ๕) 

ละหมาดฮารีรายาวิถีใหม0ยุคโควิดบางตา หลังมีมาตรการเขQมสกัดโรคระบาด หว่ัน! คลัสเตอร.โรงงานจะนะ 

จังหวัดสงขลาเดินทางลับ ส่ังจับตาเขQม, ๖) พช.ปfตตานี จับมือกับอบต.ควนโนรี รวมพลังสรQางสรรค. 

บูรณาการปลูกผักสวนครัว เพ่ือสรQางความม่ันคงทางอาหารอย0างย่ังยืน, ๗) บีบใจ!3ขวบห้ิว'แพมเพิส-นม'ข้ึนรถรพ. 

รักษาโควิดลำพัง, ๘) เช็คท่ีน่ี 10 อันดับจังหวัดติดเช้ือสูงสุด ผงะกทม.-2จว.ปริมณฑลยอดพุ0งกระฉูด, ๙) 

เผยภาพจุกอก หนูนQอยวัย 3 ขวบติดโควิดห้ิวถุงแพมเพิสข้ึนรถ รพ.ไปรักษาลำพัง, ๑๐) 'หมอสุภัทร' ช้ี 2 

สาเหตุคนไทยไม0กลQาฉีดวัคซีนโควิด, ๑๑) คลัสเตอร.โรงงานจะนะพุ0ง 24 ราย - ช่ืนชมผูQป�วย 

รพ.สนามยะลาละหมาดรายอ, ๑๒) เม่ือโควิดซ้ำเติมชีวิตลูกกำพรQาจากไฟใตQ...ไม0รูQทำไมน้ำตาถึงไหลออกมา, ๑๓) 

เด็กใตQเผชิญปfญหาขาดทักษะเรียนรูQ  และ  ๑๔) เด็กใตQเผชิญปfญหาขาดทักษะเรียนรูQ  

๗. การบังคับใช*กฏหมาย เผยเจQาหนQาท่ีคุมตัวชาวบQานพ้ืนท่ี ม.7 ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปfตตานี  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. การเยียวยา ๑) ภาพข0าว: ร0วมพิธี, ๒) ภาพข0าว: ร0วมพิธี  และ  ๓) ผูQว0าฯ สุโขทัย 

เชิญตะกรQาส่ิงของพระราชทาน 

มอบแก0ญาติของอาสาสมัครทหารพรานท่ีเสียชีวิตจากเหตุหน0วยปฏิบัติการร0วมในยะลา,  

๒. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) สรQางทางต0างระดับแยก'ตะลุโบะ', ๒) สรQางทางต0างระดับแยก'ตะลุโบะ', ๓) 

ธกส.ขยายเวลาประกันขQาว, ๔) ธกส.ขยายเวลาประกันขQาว, ๕) ขยายเวลารับทำประกันภัยขQาวนาป|, ๖) 

กาง117โครงการ1.5แสนล.เงินกูQทล.65, ๗) ขยายเวลารับทำประกันภัยขQาวนาป|, ๘) 

เร0งสำรวจออกแบบทางต0างระดับแยก 'ตะลุโบะ', ๙) ธ.ก.ส. ขยายเวลารับทำประกันภัยขQาวนาป| ป|การผลิต 2564, 

๑๐) ผอ.ศปพร. ตรวจเย่ียมฟาร.มตัวอย0าง บQานไอร.ปาโจ เพ่ือขับเคล่ือน และพัฒนาเปhนแหล0งท0องเท่ียวเชิงนิเวศน., 

๑๑) 'สินิตย.' มอบนโยบาย 'กรมเจรจาฯ' เร0งเคร่ืองป\ดดีล FTA พรQอมลุยเจรจาคู0คQาใหม0 

เตรียมลงพ้ืนท่ีทันทีหลังโควิด กรุยทางขยายตลาดสินคQาเกษตรไทยไปตลาดโลก, ๑๒) พิษโควิดยังแรง 'ธ.ก.ส.' 

ขยายเวลารับทำประกันภัยขQาวนาป| 64 ใน 42 จังหวัดถึง 31 พ.ค.น้ี  และ  ๑๓) 'ขQาวหลามบาซูกQา' 

อีกหน่ึงอัตลักษณ.ชาวมุสลิม อ.เบตง รับวันฮารีรายอ,  

๓. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) ภาพข0าว: คอลัมน. เลียบค0ายกองทัพ: พล.ต.อุทิศ อนันตนานนท., ๒) คอลัมน.: 

สุจิตต. วงษ.เทศ: จาม 'ปท0าคูจาม' อยู0เวียงเหล็ก ขุมกำลังของพระเจQาอู0ทอง (สุพรรณภูมิ), ๓) คอลัมน.: มุมมุสลิม: 

การใชQกฎหมายอิสลามในประเทศไทยและโลกมุสลิม (1), ๔) ละหมาดฮารีรายอยุคโควิด, ๕) รายอน้ีตQองมี “ตูป�ะ” 
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- “ขQาวหลามบาซูกQา” ณ เมืองเบตง, ๖) ทม.นราธิวาสตบแต0งเมืองตQอนรับเทศกาลฮารีรายอ, ๗) 

'สมเด็จพระสังฆราช' มีพระบัญชาต้ังเจQาคณะภาคท่ัวประเทศแลQว, ๘) เทศบาลเมืองนราธิวาส 

ตกแต0งเมืองตQอนรับเทศกาลฮารีรายอ  และ  ๙) มุสลิมยะลาร0วมละหมาดวันตรุษอิด้ิลฟ\ตรีท่ีบQาน,  

๔. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยUสิน ๑) ส่ัง4จว.ใตQปzองกันก0อการรQายสูงสุด, ๒) ตรวจเขQม, ๓) 

โจรใตQกลับใจช้ีจุด-ยึดกระสุนป{น, ๔) จับตายโจรใตQ1ศพ-ห้ิวเคQนอีก2คน, ๕) เลียบค0ายกองทัพ: พล.ต.ไพศาล 

หนูสังข., ๖) เลียบค0ายกองทัพ, ๗) บุกจู0โจมรังโจรใตQ ตาย1หนี1จับไดQ2 ยึดป{นกระบอกฆ0า 2แม0ลูก-ซุ0มยิงตร., ๘) 

คอลัมน. กากีกะสีเขียว, ๙) ป�วนชายแดนใตQพบขนป{นระเบิดจ0อหลังรอมฎอน, ๑๐) 

ปะทะเดือดโจรใตQดับ1จับเปhน2, ๑๑) ผวา โควิดสายพันธุ.อินเดีย - แอฟริกาใตQ 

สกัดแท็กซ่ีลอบขนแรงงานเถ่ือนชายแดนมาเลฯ, ๑๒) แรงงานต0างดQาวทะลักชายแดน๑๓) เป\ดคลิปโตQ 

“ไลฟ̂สดก0อนปะทะ” อQางแค0คอลล.จีบสาว - ส0อเร่ืองยาวมีแยQงช็อตต0อช็อต, ๑๔) ปะทะเดือดโจรใตQดับ 1 ราย เปhน 

2 รายหลบหนีไปไดQ 1รายหลังทหารบังคับใชQกฎหมายพ้ืนท่ีบาเจาะ, ๑๕) เกมแลQว บุกรวบ 'เจ�ฟzา' 

นายหนQาขนแรงงานเถ่ือนเขQาไทย, ๑๖) จู0โจมคQนบาเจาะ จับตายอาร.เคเค, ๑๗) ปฏิเสธคQามนุษย. เจ�ฟzา ช้ีจุด 17 

เมียนมาจากมาเลเซียมุดร้ัวลักลอบเขQาไทย, ๑๘) ระดม 46 ชุดปฏิบัติการ ป\ดช0องโหว0 3 อำเภอชายแดนนราฯ, 

๑๙) เขQมต้ังด0าน-เบตงเฝzาระวังต0างดQาว, ๒๐) ส่ังยกระดับปzองกันเหตุรQายข้ันสูงสุดหลายพ้ืนท่ี 3 จว.ใตQ 

หQวงหลัง'รอมฏอน' 10 วัน, ๒๑) สกัดจับ! แท็กซ่ีสนามบินหาดใหญ0 ขน10แรงงานเมียนมา ลอบเขQามาจากมาเลย., 

๒๒) ปะทะวิสามัญฯ 2 ศพ หน่ึงในคนรQายมอบตัว รับเปhนแกนนำ RKK ก0อเหตุไม0ต่ำกว0า 6 คดี, ๒๓) คุมเขQม! 

ชายแดนไทย-มาเลเซีย หว่ันแรงงานพาโควิดสายพันธุ.อินเดียเขQาประเทศ, ๒๔) มาตรการสูงสุด! 

ผบ.ทบ.ส่ังตรึงชายแดนสกัดต0างดQาว ลอบเขQาเมืองทุกช0องทาง, ๒๕) วิสามัญโจรใตQ'ซูไรดิน'คาท่ี ก0อคดีฆ0าเห้ียม'แม0-

ลูก-อส.', ๒๖) จู0โจมเด็ดหัวคนรQาย 1 ศพ หลังเป\ดฉากสูQจนท. หลบหนีไดQ 1 พบก0อเหตุไม0สงบอ้ือ, ๒๗) 

ปะทะเดือดนราธิวาส จู0โจมป\ดลQอมโจรใตQ วิสามัญ1จนท.เจ็บ1, ๒๘) ตระเวนเขQมชายแดนไทย-มาเลเซีย 

หว่ัน'เทศกาลวันฮารีรายอ'แรงงานทะลักเพียบ, ๒๙) ผบ.ฉก.นราธิวาส กำชับหน0วยทหารพรานในพ้ืนท่ี 

เพ่ิมมาตรการควบคุมพ้ืนท่ี ในหQวง 10 วันสุดทQาย แห0งเดือนรอมฎอน, ๓๐) กากีกะสีเขียว, ๓๑) 'ตม.สงขลา-

ทหาร'จับแท็กซ่ีขนแรงงานเมียนมาผิดกม.ลอบเขQาไทย, ๓๒) 'ศิริจันทร.' ยัน 

ทบ.คุมเขQมชายแดนสกัดต0างดQาวลอบเขQาไทย เผยล0าสุดจับไดQ 73 คนใน 3 จังหวัดชายแดน, ๓๓) ฉก.นราธิวาส 

คุมเขQมชายแดน หว่ันโควิดระบาดช0วงฮารีรายอ หลังป\ด 9 หมู0บQานตากใบ, ๓๔) 

ผบ.ฉก.นราฯลงเรือกำชับทหารเขQม หว่ันโควิดแอฟริการะบาดไทยหลังป\ด9หมู0บQานท่ีตากใบ, ๓๕) 

หน่ึงในคนรQายมอบตัวรับแลQวเปhนแกนนำ RKK ก0อเหตุมาแลQวไม0ต่ำกว0า 6 คดี, ๓๖) โควิดอินเดียถึงไทย 

สกัดด0วน!ต0างชาติ3ประเทศหQามมา, ๓๗) ยิงปะทะเดือด! ทหารพรานนาวิกฯป\ดลQอมโจรใตQตาย 1 จับเปhน 2 

จนท.เจ็บ 1 ราย, ๓๘) กอ.รมน.ภาค 4 ส0วนหนQา แจงเหตุบังคับใชQกฎหมายพ้ืนท่ีบาเจาะจ.นราธิวาส 

วิสามัญคนรQาย 1 ราย, ๓๙) ทหารบังคับใชQกฎหมายพ้ืนท่ีบาเจาะจับตายโจรใตQ 1  และ  ๔๐) 

ปะทะเดือดนราธิวาสจู0โจมป\ดลQอมโจรใตQวิสามัญ1จนท.เจ็บ1 มีหมายจับก0อคดีอ้ือ,  

๕. การเมือง ๑) คอลัมน.: ลึกแต0ไม0ลับ, ๒) รูQจัก 'อันวาร.'ฝ�ายคQานใน ปชป., ๓) จบแบบงงๆ! 
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'อันวาร.'ไม0ต0อปากต0อคำ หลังโดนถองกลับไม0ใหQราคาขQอเสนอถอนตัว, ๔) แกQรธน.ก0อน! 'ปชป.'ไม0ใหQราคา 

เมินขQอเสนอ'อันวาร.'จ้ีถอนตัวพรรคร0วมรัฐบาล, ๕) 'จุรินทร.'เมินอันวาร. จ้ี'ปชป.'ไขก�อกพQนรัฐบาล 

ยืนยันเดินหนQาทำงานต0อไป  และ  ๖) 'ปชป.' เมิน 'อันวาร.' หลังจ้ีถอนตัวพรรคร0วมรบ. ช้ีทำความเขQาใจไดQ 

ยันเดินหนQามุ0งแกQปfญหาปชช.-รธน.,  

๖. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) สุดขอบฟzาทQาเท่ียวไทย: ประกาศปกปzองกองหินใตQน้ำ, ๒) ภาพข0าว: คอลัมน. 

เลียบค0ายกองทัพ: พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ., ๓) คอลัมน. สุดขอบฟzาทQาเท่ียวไทย: ประกาศปกปzองกองหินใตQน้ำ, ๔) 

เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: ตรวจเย่ียมฟาร.มตัวอย0าง, ๕) ศอ.บต.บูรณาการทุกหน0วยงานดูแลพระสงฆ.-

ประชาชนกลุ0มเปราะบาง, ๖) ทางคนทางข0าว: สานใจไทย สู0ใจใตQ, ๗) ภาพข0าว: คอลัมน. ทางคนทางข0าว: 

สานใจไทย สู0ใจใตQ, ๘) ปลัด พม.ช้ีปลายป|รูQแน0 วิธีไหนแกQจนคนไทยเวิร.กสุด, ๙) ปลัด พม.ช้ีปลายป|รูQแน0 

วิธีไหนแกQจนคนไทยเวิร.กสุด, ๑๐) 3 จังหวัดชายแดนใตQต่ืนตัวหยุดโควิด!, ๑๑) ภาพข0าว: 

ประธานคณะกรรมการอิสลามปfตตานี, ๑๒) การกีฬาหนุนไทยฝ�าวิกฤตโควิด-19, ๑๓) เป\ดขQอมูล 

การจองคิวฉีดวัคซีนโควิด19 ท้ัง77จังหวัด ดูเลยจังหวัดไหนเยอะสุด, ๑๔) ตรวจสว็อบ, ๑๕) 

เป\ดครัวแจกอาหารยุคโควิด ภาพชีวิตสุดลำเค็ญท่ีชายแดนใตQ, ๑๖) นอภ.เบตงแจงพระสงฆ., ๑๗) 

นอภ.เบตงแจงพระสงฆ., ๑๘) 'ผูQว0าฯยะลา'รุดเย่ียมชาวตำบลยะต�ะ มอบชุดธารน้ำใจกูQชีวิตฝ�าวิกฤตโควิด, ๑๙) 

จนท.สแกนเขQมด0านไทย-มาเลเซีย หว่ันต0างดQาวลอบผ0านช0องทางธรรมชาติ, ๒๐) ทบ.จัดครัวสนาม 

เคล่ือนท่ีแจกอาหาร ลุยช0วยชาวปfตตานี, ๒๑) จนท.คุมเขQมด0านชายแดน สกัดแรงงานเถ่ือนสุดฤทธ์ิ, ๒๒) 

โรงรับจำนำเบตงช0วยเหลือปชช. ปรับลดดอกเบ้ียหวังแบ0งเบาภาระช0วงโควิด19, ๒๓) 

โรงต๊ึงทม.เบตงปรับลดดอกเบ้ียแบ0งเบาภาระปชช., ๒๔) ราชทัณฑ.เผยโควิดลามคุก! ติดเช้ือเฉียด3พัน 

ม่ันใจควบคุมสถานการณ.ไดQ, ๒๕) 'กรมสมเด็จพระเทพฯ'พระราชทานเคร่ือง'Oxygen High Flow - PAPR', ๒๖) 

'นิพนธ.'เชิญชวนพ่ีนQองประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนใหQเพ่ิมมากข้ึน, ๒๗) เอกซเรย.ประมงผิดกม.รอบ'อ0าวปfตตานี' 

ยึดลอบพับไดQเพียบ, ๒๘) 'นอภ.เบตง'ยันไรQผลขQางเคียง วัคซีนล็อตสองทยอยฉีดแลQว, ๒๙) ด0วน! 

เช็คเง่ือนไข'ศบค.'ไฟเขียว 6 จว.สีแดงเขQม น่ังกินในรQานไดQถึง 3 ทุ0ม'โต�ะละคน', ๓๐) 3 

จังหวัดชายแดนใตQต่ืนตัวหยุดโควิด!, ๓๑) ญาตินำอาหารมาใหQละศีลอด หลังชุมชนบือติงตันหยง ถูกส่ังป\ด 

ล0าสุดพบเด็กติดเช้ือโควิด, ๓๒) ผูQว0าฯนราธิวาส ส0งเยาวชนท่ีเขQาร0วมโครงการ 'สานใจไทย สู0ใจใตQ'รุ0นท่ี 

38ท่ีผ0านการกักตัวและสังเกตอาการกลับภูมิลำเนา, ๓๓) กลุ0ม Betong Scooter Vespa Club 

มอบถุงยังชีพใหQผูQพิการและผูQยากไรQ เด็กกำพรQา ไดQรับผลกระทบโควิด, ๓๔) 

ปfตตานีละหมาดฮารีรายอไดQแต0ตQองเขQมปzองกันเขQมงวด30นาท่ีเสร็จ, ๓๕) ผูQว0าฯยะลา รุดเย่ียมชาว ต.ยะต�ะ 

อ.รามัน นำชุดธารน้ำใจฯมอบใหQปชช.ท่ีไดQรับผลกระทบจากการป\ดหมู0บQาน, ๓๖) จังหวัดนราธิวาส 

คัดเลือกบุคคลตQนแบบนQอมนำแนวพระราชดำริ'กรมสมเด็จพระเทพฯ' สรQางความม่ันคงทางอาหาร สู0ปฏิบัติการ 90 

วัน, ๓๗) กกท.โอนเงินเยียวยากีฬาอาชีพ พรQอมใชQสนามภูมิภาคเปhนรพ.สนาม, ๓๘) นายอำเภอเบตง 

เขQมปzองกันลักลอบขQามแดนผิดกม.หว่ันนำเขQาเช้ือโควิดสายพันธุ.อินเดีย, ๓๙) ตำราจโกลก 

มอบถุงยังชีพแก0กลุ0มผูQสูงอายุ ผูQป�วยติดบQาน ติดเตียง, ๔๐) 'นุ0น-ต�อด' บริจาค 50 ลQาน ใหQ 12 
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โรงพยาบาลท่ีดูแลผูQป�วยติดเช้ือโควิด-19, ๔๑) ผูQว0าฯ ปfตตานี ส่ังทุกมัสยิดงดละหมาดฮารีรายออีดิลฟ\ตรี 

ป\ดสถานท่ีท0องเท่ียวทุกแห0ง ปzองกันโควิด, ๔๒) 'ปfตตานี' ส่ังทุกมัสยิดงดละหมาดวันฮารีรายอ ถึง 24 พ.ค. 

พบติดเช้ือเพ่ิม 28 ราย, ๔๓) ม.อ. ผนึกกำลัง 5 วิทยาเขตภาคใตQ เป\ดโรงพยาบาลสนาม ชูทีมแพทย. อุปกรณ.รักษา 

รองรับผูQป�วยติดเช้ือ Covid - 19 มากกว0า 1,000 เตียง, ๔๔) 

โรงรับจำนำเบตงปรับลดดอกเบ้ียแบ0งเบาภาระผลกระทบโควิด-19, ๔๕) ภาพข0าว: คอลัมน. สังคมข0าวหุQน: 'คาเฟ� 

อเมซอน' ส0งมอบกาแฟใหQบุคลากรทางการแพทย.ท่ัวไทยเปhนกำลังใจสูQภัยโควิด-19, ๔๖) ผูQว0าฯนราธิวาส 

รับมอบนโยบายปzองกันควบคุมและแกQไขการแพร0ระบาดโควิด มท.1, ๔๗) 'เกจิดังภาคใตQ' 

ยืนยันฉีดวัคซีนเหมือนสรQางกำแพงปกปzองชีวิตเราและครอบครัว  และ  ๔๘) รพ.นราธิวาสราชนครินทร. ย้ำ 

รับวัคซีนโควิด-19 ก0อน พรQอมรณรงค.ปชช.ในพ้ืนท่ีลงทะเบียนเขQารับการฉีดวัคซีนปzองกันโควิด-19,  

๗. กระบวนการยุติธรรม เผยศาลใชQช0องทางออนไลน.ใหQงานคดีไม0สะดุด ล0าสุดขยายใชQกับกรมคุมประพฤติ  

๙. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) รวบ'บ0าว สะกอม'คาชายแดนไทย-มาเลเซีย หลังหลบหนีคำพิพากษาคดีฆ0า 

อำพรางศพเด็ก 17  และ  ๒) หนีพิพากษาฆ0าอำพรางศพ 'บ0าว สะกอม'ส้ินท0าชายแดน,  

๑๐. การชFวยเหลือประชาชน 'กองทุนช0วยเหลือผูQประสบภัย'มอบถุงยังชีพแก0ปชช.ท่ีไดQรับผลกระทบป\ดชุมชน  

๑๑. ยาเสพติด ๑) ข0าวสดท่ัวไทย: ยะลา-โจ²คQากัญชา, ๒) คอลัมน. ข0าวสดท่ัวไทย: ยะลา-โจ²คQากัญชา, ๓) แลกหน้ี, 

๔) คอลัมน. สดจากสนามข0าว: ยQอนรอยพิชิต'แอล บ0ออิฐ' รถชนท่ีนครฯ-ท้ิงยาล.เม็ด ภาค9-ล0าจับคาขนำสงขลา, 

๕) คอลัมน. สดจากสนามข0าว: ยQอนรอยพิชิต'แอล บ0ออิฐ' รถชนท่ีนครฯ-ท้ิงยาล.เม็ด ภาค9-ล0าจับคาขนำสงขลา, 

๖) 'สืบตชด.เบตง'จับหนุ0มขายกัญชา อQางเพ่ือนใชQหน้ี 2 กิโลกรัม ยุคโควิดหางานยาก, ๗) จับคาบQาน'ต้ัม 

ควนเนียง'เอเย0นต.คQายานรกเมืองสงขลา ทรุดกอดแม0รQองไหQสำนึกผิด, ๘) 

จับวัยรุ0น19ป|โควิดทำตกงานขนกัญชาใชQหน้ีพรQอมเสพยาบQา, ๙) สืบตชด.เบตง จับหนุ0มขายกัญชาเพ่ือนใชQหน้ี-

ยุคโควิดหางานยาก, ๑๐) สกัดจับแก�งขนไอซ.87กก.ลำเลียงจากภาคเหนือส0ง3จังหวัดใตQ, ๑๑) จับกุมไอซ.เกือบ 

100 กก.มูลค0าเฉียด 300 ลQาน ขนจากเหนือสู0นครศรีฯก0อนลำเลียงลง 3 จังหวัดชายแดนใตQ  และ  ๑๒) 

ตำรวจเมืองคอนแถลงจับยาไอซ. 90 กก. มูลค0า 270 ลQานบาท,  

๑๒. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทU กว0าจะมีวันน้ี 'แม0หญิงลี เมืองทิพย.' ทุกอย0างทำเพ่ือครอบครัว 

แมQขQางในสุดช้ำ  

๑๓. กีฬา นครปฐม ยูไนเต็ด ควQา 'อภิรัตน. หีมขาว' เสริมเกมรุก ลุยไทยลีก 2  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบตFอการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ตFอสถานการณU จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหQระดับการรับรูQเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. 

จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๒.๗๐ ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑ - ๗ พ.ค. ๖๔) เปhน ๑.๘๑ ในสัปดาห.น้ี 

ในมิติของแนวโนQมการรับรูQ เชิงบวก มีแนวโนQมฯ ลดลง 
 
 
 
๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนตFางประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในชFวงวันท่ี ๘ – ๑๔ พ.ค. 

๖๔ 

       ส่ือมวลชนต0างประเทศท่ีรายงานข0าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตQในรอบสัปดาห.น้ี เปhนส่ือมวลชนมาเลเซีย 

และbenarnews.org ส่ือเว็บไซต.อเมริกัน โดยประเด็นหลักเก่ียวกับการเพ่ิมมาตรการเขQมงวดตรวจตราชายแดน

ไทย และมาเลเซีย เพ่ือควบคุม และปzองกันการลักลอบเขQาเมือง ปzองกันการแพร0ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ซ่ึงกองพล

ทหารราบท่ี ๗ มาเลเซีย ระบุว0า สามารถปzองกันการลักลอบขQามพรมแดนไดQหลายคร้ัง 

      ประเด็นอ่ืนเปhนรายงานข0าวเหตุการณ.เจQาหนQาท่ีหน0วยงานความม่ันคงติดตามจับกุมบังคับใชQกฎหมายกับ

ผูQตQองหาตามหมายจับคดีความม่ันคง มีการยิงปะทะกับคนรQายซ่ึงใชQอาวุธป{นยิงใส0เจQาหนQาท่ีก0อน จึงทำใหQเกิดการ

ตอบโตQกระท่ังคนรQายเสียชีวิตท่ี อ.กรงป|นัง จ.ยะลา และท่ีอ.บาเจาะ จ.ว.น.ธ. 

      Benarnews.org รายงานว0า การพบพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาตใตQระหว0างตัวแทนรัฐไทยกับ

ตัวแทนขบวนการบีอาร.เอ็น อาจตQองเล่ือนออกไปจากเดิมซ่ึงกำหนดพบปะกันวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม  
 
๕.๑ สำนักข0าว bernama รายงานเม่ือวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ว0า พลตรีไพศาล หนูสังข. ผูQบัญชาการกองพลทหาร

ราบท่ี ๑๕ มีคำส่ังเพ่ิมมาตรการตรวจตราชายแดนไทย-มาเลเซีย มีการเพ่ิมการลาดตระเวณตามแนวชายแดน

โดยเฉพาะช0องทางธรรมชาติ เน่ืองจากคาดว0า คนไทยท่ีทำงานในมาเลเซียอาจพยายามลักลอบขQามพรมแดนเขQา

ประเทศไทยเพ่ือร0วมฉลองกับครอบครัวในช0วงวันฮารีรายอ 
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ท้ังน้ีการตรวจตราเขQมตามแนวชายแดน มีจุดมุ0งหมายเพ่ือปzองกันและควบคุมการแพร0ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ซ่ึงผูQ

ลักลอบเขQาเมืองผิดกฏหมาย หากไม0ไดQรับการกักตัวสัง 

เกตุอาการเปhนเวลา ๑๔ วัน อาจเปhนพาหะแพร0ระบาดไวรัสโควิด-๑๙  

ส่ือมาเลเซียรายงานว0า นับต้ังแต0เกิดการแพร0ระบาดโควิด-๑๙ คนไทยในมาเลเซียเดินทางกลับไทยประมาณ 

๑๐๐,๐๐๐ คน และมีคนไทยท่ียังพำนักอยู0ในมาเลเซียประมาณ ๔๐,๐๐๐ ถึง ๕๐,๐๐๐ คน 

 

(Thailand has beefed up security along the border with Malaysia    to prevent Thais from 

returning home from the neighbouring country in conjunction with Hari Raya Aidilfitri, in the 

efforts to curtail the spread of the COVID-19 pandemic in the kingdom.  

The Commander of the 15th Infantry Division Mej. Jen Paisal Noosang said the security forces 

will increase border patrols at illegal trails and hotspots to stop Thais from crossing the border 

illegally.   

 
“Thais working in Malaysia are expected to return home to celebrate Hari Raya using illegal trails 

to enter Thailand. 

“Security forces will enhance patrol along the Thailand-Malaysia border to prevent the Thais 

from making illegal border crossing and avoid the mandatory quarantine,” he said during a press 

conference.และคต 

In the efforts to negate the third wave of the COVID-19 pandemic, Thailand has made it 

compulsory for all those entering the country to undergo 14-day quarantine.  

 

More than 100,000 Thais in Malaysia were reported to have returned home since the COVID-19 

began with another 40,000 to 50,000 Thais still remaining in Malaysia. ) 

 

ท่ีมาขQอมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1960838n 

 

๕.๒ New Straits Times รายงานเม่ือวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม อQางคำใหQสัมภาษณ.ของนายทหารระดับผูQบังคับบัญชา

หน0วยปฏิบัติการท่ัวไป กองพลทหารราบท่ี ๗ มาเลเซีย เป\ดเผยว0า การเพ่ิมมาตรการตรวจตราแนวชายแดนติด

แม0น้ำโกลกในช0วงท่ีผ0านมา ไดQผลดีสามารถสะกัดก้ันความพยายามลักลอบขQามพรมแดนไดQหลายคร้ัง เช0นเม่ือวันท่ี 

๒๒ เมษายน สามารถสะกัดก้ันคนไทย ๔๒ คนขณะพยายามลักลอบขQามพรมแดนท่ีองทางธรรมชาติท่ีมีช่ือว0า Tok 

Awang Belulang เพ่ิอไปร0วมฉลองวันฮารีรายอกับครอบครัวในประเทศไทย 
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(The move by Malaysian enforcement agencies to step up operation along the Kelantan-Thai 

border has managed to prevent several attempts by illegal immigrants crossing over to 

celebrate Hari Raya Aidilfitri in their home country. 

The illegal immigrants, mostly Thais working in Malaysia, started to cross over via the Golok river 

several days before the celebration. 

 

However, their attempts failed after they were caught by the enforcement agency manning the 

border, especially the General Operations Force (GOF). 

GOF Seventh Battalion officer Superintendent Azhari Nusi said in the latest incident, the 

battalion managed to prevent 42 illegal immigrants from crossing over to Thailand via the river. 

"The 42 including two children, were caught at the Tok Awang Belulang illegal jetty here on 

April 22 when they were about to return to celebrate Hari Raya Aidilfitri," he said.) 

 

ท่ีมาขQอมูล ; https://www.nst.com.my/news/nation/2021/05/690396/border-agency-foils-attempts-

thais-return-home 

 

๕.๓ สำนักข0าว bernama รายงานเม่ือวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม รายงานอQางคำใหQสัมภาษณ.ผูQกำกับการสถานี

ตำรวจภูธรบาเจาะ จ.นราธิวาส ว0า ไดQเกิดเหตุเจQาหนQาท่ีความม่ันคงยิงปะทะกับผูQก0อเหตุความไม0สงบท่ีบQานสองช้ัน

หลังหน่ึง เม่ือเวลาประมาณ ๐๕.๐๐ น. ซ่ึงเจQาหนQาท่ีไดQขQอมูลจากสายข0าวว0า สมาชิกกลุ0มก0อความไม0สงบหลบซ0อน

ตัวอยู0จึงไดQเขQาป\ดลQอมเพ่ิอจับกุม แต0คนรQายไหวตัวเป\ดฉากยิงใส0เจQาหนQาท่ีก0อน จึงเกิดการยิงปะทะกันประมาณ 

๑๕ นาที เจQาหนQาท่ีจึงเขQาเคลียร.ท่ีเกิดเหตุพบคนรQายถูกยิงเสียชีวิตอยู0ภายในบQาน 

เจQาหนQาท่ืตำรวจควบคุมตัวชายสองคนท่ีเช่ือว0าเปhนเจQาของบQานหลังท่ีคนรQายใชQหลบซ0อนตัว ไปดำเนินการสอบสวน

ขยายผล 

(A militant was killed while another two persons detained in a shoot out with the security forces 

in Narathiwat, south Thailand at about 5 am (local time) Tuesday. 

Bacho Police Chief Col. Pol. Dulman Yaena said acting on tip off, security force members 

surrounded a double storey house being used as the hideout by the militants. 

 
“Sensing the presence of the security forces, the militants holed up in the house started firing 

and the security forces returned fire. The gunfire exchange went on for 15 minutes. 

“When the firing stopped, security personnel went in to inspect and found the dead body of a 

man with a pistol and a rifle with him,” he said during media briefing here today. 
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Dulman noted that police also detained two men believed to be owners of the house to assist 

in the investigations.) 

 

ท่ีมาขQอมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1961096 

 

๕.๔ benarnews.org รายงานเหตุการณ.เจQาหนQาท่ืทหารป\ดลQอมตรวจคQนและยิงปะทะกับคนรQายคดีความม่ันคง

ท่ีอ.กรงป|นัง จ.ยะลา เม่ือวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม เปhนเหตุใหQอาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิต ๑ นาย และคนรQาย

เสียชีวิต ๒ คน โยมีรายละเอียดดังน้ี ..... 

 

พ.ต.อ.เจริญ นวนทอง ผูQกำกับการ สถานีตำรวจภูธรกรงป\นัง เป\ดเผยเม่ือเวลา 15.40 น. ว0า ไดQรับแจQงเหตุ

คนรQายยิงปะทะกับเจQาหนQาท่ี และมีผูQเสียชีวิตจึงนำกำลังเขQาตรวจสอบท่ีเกิดเหตุ 

“เจQาหนQาท่ีชุดติดตามจับกุมและปฏิบัติตามกฎหมาย ปะทะกลุ0มคนรQายในพ้ืนท่ีบQานบาตูบือละ หมู0 2 ตำบล

สะเอะ อำเภอกรงป\นัง เหตุเกิดหลังจากเจQาหนQาท่ีนำกำลังเขQาป\ดลQอมตรวจคQนบQานหลังหน่ึง เพ่ือจับกุม

เปzาหมาย ท่ีเช่ือว0าเปhนสมาชิกกลุ0มก0อความไม0สงบ 3 คน โดยไดQเชิญผูQนำชุมชน และผูQนำศาสนามาเจรจาเพ่ือใหQ

มอบตัว ต0อมานายวันฮาซัน อะซู อายุ 30 ป| สมาชิกกลุ0มก0อความไม0สงบระดับปฏิบัติการ บุคคลตามหมายจับ

ศาลยะลา ท่ี 85/2560 ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 60 ไดQออกมามอบตัว” พ.ต.อ.เจริญ กล0าว 

“จากน้ัน นายวันฮาซันใหQการกับเจQาหนQาท่ีว0า ในบQานมีนายรีสวัน เจ�ะโซะ และนายอีลียัส เวาะกา พรQอมมีอาวุธ

ป{นเอเค 47 จำนวน 2 กระบอก และป{นพก 2 กระบอก เจQาหนQาท่ีพยายามเจรจาใหQคนท้ังคู0มอบตัว แต0ไม0เปhน

ผล ต0อมาคนรQายไดQใชQอาวุธป{นยิงใส0เจQาหนQาท่ี ทำใหQเจQาหนQาท่ียิงตอบโตQ จนเปhนการปะทะ เปhนเหตุใหQเจQาหนQาท่ี

อาสาทหารพรานเสียชีวิต 1 นาย เม่ือเสียงป{นสงบลงไดQเขQาตรวจสอบพบนายรีสวัน และนายอีลียัส ถูกวิสามัญฯ 

เสียชีวิต” พ.ต.อ.เจริญ กล0าวเพ่ิมเติม 

พ.ต.อ.เจริญ ระบุว0า อส.ทพ.นพฤทธ์ิ สุขสอน ชุดปฏิบัติการพิเศษพรานไพร หน0วยเฉพาะกิจทหารพรานท่ี 47 

คือเจQาหนQาท่ีท่ีถูกคนรQายยิงเสียชีวิตระหว0างการปะทะ 

หลังเกิดเหตุ พล.ต.ท.รณศิลป̂ ภู0สาระ ผูQบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 พรQอมดQวย พล.ต.ต.ป\ยวัฒน. เฉลิมศรี รอง

ผูQบัญชาการภาค 9 พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล รองผูQบัญชาการภาค 9 พล.ต.ท.ทินกร รังมาตย. ผูQบังคับการ

ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ไดQเขQาตรวจสอบท่ีเกิดเหตุร0วมกับเจQาหนQาท่ีฝ�ายความม่ันคง เพ่ือเก็บรวบรวม

พยานหลักฐานอย0างละเอียดตามข้ันตอนของกฏหมาย 

ดQาน พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ. แม0ทัพภาคท่ี 4 เป\ดเผยหลังเกิดเหตุว0า ไดQขอใหQเจQาหนQาท่ีทุกหน0วยต้ังท่ีม่ัน เพ่ือ

เฝzาระวังการตอบโตQของกลุ0มก0อความไม0สงบท่ีอาจปฏิบัติการอีกคร้ัง 
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บีอารUเอ็น-คณะพูดคุยไทย เล่ือนเจรจาท่ีเดิมกำหนดไว*วันท่ี 25 พฤษภาคม น้ี 

นายอับดุล ราฮิม นูร. ผูQอำนวยความสะดวกในการพูดคุย กล0าวแก0เบนาร.นิวส.ในวันอังคารน้ีว0า การเจรจา

ระหว0างไทยแบบตัวต0อตัวระหว0างตัวแทนของบีอาร.เอ็นและคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตQ 

อาจจะตQองเล่ือนไปจากกำหนดเดิมในวันท่ี 25 พฤษภาคม ศกน้ี เพราะทางการไทยตQองการเปล่ียนเปhนการ

ประชุมออนไลน. ในขณะท่ีนายอับดุล ราฮิม นูร. ยืนยันว0าอยากใหQเปhนการพบปะตัวต0อตัว 

ท่ีมาขQอมูล ; https://www.benarnews.org/thai/news/th-deepsouth-violence-

05042021162251.html 

 
 
 


