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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๙-๑๕ พ.ค. ๖๓ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๑๔๖ ข0าว จากท่ีมี ๑๒๙ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒-๘ พ.ค. ๖๓) ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขSองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๑๔ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๒๖ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒-๘ พ.ค. ๖๓)

 ประเด็นข4าวเชิงลบ ได*แก4  

๑) การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยGสิน: ๑) อSางไม0รูSล่ันไดSไง-เอาลูกซองพาดขา กระสุนเจาะร0าง ๔ ขวบ  และ  ๒) เม่ือบีอาร.เอ็นเป]ดสงคราม 'ไอโอ' เพ่ือสูSกับ 'ยุทธวิธี' 

กอ.รมน.ภาค 4  

๒) การเยียวยา: ชาวนราฯรSองศูนย.ดำรงธรรม หลังไม0ไดSรับเงินเยียวยา ๕,๐๐๐ บาท  

๓) การยกระดับคุณภาพชีวิต: ๑) ศอ.บต. เล่ือนเวทีรับฟfงความเห็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจะนะ หลังชาวบSานคSาน และ ๒) สถานการณ.การแพร0ระบาดของ Covid 

๑๙ ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตS 

 ประเด็นข4าวเชิงบวก ได*แก4 

๑) ยาเสพติด: ๑) จับ ๔ เครือข0ายคSายา ยึดทรัพย.กว0า ๓๐๐ ลSาน, ๒) รวบอดีต ตร.เอเยนต.ยาบSา และ ๓) จับใบกระท0อมตันคร่ึงมูลค0ากว0า ๑ ลSาน 

ขณะลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย  

๒) การช4วยเหลือประชาชน: การช0วยเหลือประชาชนจากสถานการณ.การแพร0ระบาดของ Covid-๑๙ 

๓) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) เช็กความพรSอมเสSนทางบินเบตงผ0าน!, ๒) สมช. ปูดจำเปpนเลิก พรก. คุมโควิดอยู0 ลุยเดินเคร่ืองเศรษฐกิจ และ ๓) 

'พาณิชย.' จับมือ 'ศอ.บต.' จัด 'สินคSาธงฟqา-ฮาลาล' 

          จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหSระดับการรับรูSเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๒.๐๑ 

ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒ -๘ พ.ค. ๖๓) เปpน ๒.๙๗ ในสัปดาห.น้ี  
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 ในส4วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๙ – ๑๕ พ.ค. ๖๓ ดังน้ี 

       ประเด็นหลักท่ีส่ือมวลชนต0างประเทศรายงานเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตS ยังคงเปpนประเด็นท่ีเก่ียวกับผลกระทบจากการโรคระบาดโควิด-๑๙ โดยเฉพาะการ

ลักลอบกลับเขSาประเทศของคนไทยในมาเลเซีย โดยไม0ผ0านด0านตรวจคนเขSาเมือง ปfญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีทำใหSการคSาท่ีเมืองชายแดนเงียบเหงา ส่ือมาเลเซีย

รายงานว0า รันเตาปfนยัง เมืองชายแดนมาเลเซียตรงขSาม อ.สุไหงโกลก จ.ว.น.ธ. รSานคSาต0างๆ ป]ดเงียบ แทบไม0มีผูSคนออกมาจับจ0ายใชSสอย 

       ส0วนประเด็นความม่ันคง ใน จชต. Benarnews.org รายงานว0า ญาตินายอับดุลเลาะห. อีซอมูซอ ซ่ึงมีอาการสมองบวมภายหลังถูกควบคุมตัวในศูนย.ซักถามไม0ถึง ๒๔ 

ช่ัวโมง และเสียชีวิตท่ีโรงพยาบาลหลังเขSารับการรักษาประมาณหน่ึงเดือน ย่ืนคำรSองต0อศาลขอเล่ือนการไต0สวนซ่ึงกำหนดไวSในวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ออกไปก0อนเน่ืองจาก

ตรงกับวันฮารีรายอ 

 จากสถานการณGข4าวท้ังใน และต4างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* มีข*อเสนอแนะในการประชาสัมพันธG ดังน้ี 

        ๑) ประชาสัมพันธ.การปฏิบัติภารกิจทางดSานมนุษยธรรมในหSวงเวลาท่ีเกิดการแพร0ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตS เพ่ือใหSเกิดการตระหนักรับรูS

ว0า กองทัพไม0ไดSมีภารกิจดSานการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย.สินของพ่ีนSองประชาชนเท0าน้ัน แต0ยังมีภารกิจใหSความช0วยเหลือพ่ีนSองประชาชนทางดSาน

มนุษยธรรม อีกดSวย ดังท่ีเห็นไดSจากภารกิจสนับสนุนมาตรการทางดSานสาธารณสุขควบคุม และปqองกันการแพร0ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ท้ังน้ี ควรมีการแถลงข0าว หรือ จัดทำ

เอกสารข0าวสรุปการปฏิบัติภารกิจสนับสนุนมาตรการทางดSานสาธารณสุขควบคุมไวรัสโควิด-๑๙ เช0น ภารกิจการลาดตระเวนตามแนวชายแดนปqองกันการลักลอบเขSา

ประเทศผิดกฎหมาย ภารกิจหน0วยแพทย.ทหารออกตรวจเย่ียมผูSป�วย และ ใหSความรูSสุขอนามัยปqองกันการติดเช้ือไวรัสโควิด-๑๙ และ ภารกิจทางดSานมนุษยธรรมนำอาหาร 

และของใชSจำเปpนแจกจ0ายใหSประชาชนท่ีไดSรับความเดือดรSอนจากโควิด-๑๙ เปpนตSน 

      ๒) ประชาสัมพันธ.การปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยใหSกับประชาชนในช0วงสัปดาห.สุดทSายของเดือนรอมฏอน เพ่ือใหSอิสลามิกชนปฏิบัติศาสนากิจในเดือน

รอมฏอนอันศักด์ิสิทธ์ิไดSอย0างปลอดภัย ดSวยการเผยแพร0ภาพข0าว ผูSบังคับบัญชาระดับสูงตรวจเย่ียมการปฏิบัติงานของกำลังพลในพ้ืนท่ีเขตเมือง และ พ้ืนท่ีเศรษฐกิจใน

จังหวัดชายแดนภาคใตS 
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   ๒. ผลการวิเคราะหGสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธG ประจำวันท่ี ๙–๑๕ พ.ค. ๖๓ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข4าวเชิงบวก และประเด็นข4าวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๙-๑๕ พ.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก (เสSนทึบสีเขียว) ๑๔๖ ข0าว จากท่ีมี ๑๒๙ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒-๘ พ.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี 

(เสSนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขSองกับ จชต. (เสSนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๑๔ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๒๖ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒-๘ 

พ.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี (เสSนปะสีแดง) มีแนวโนSมฯ ลดลง 
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๒.๒ ค4าสัดส4วนระหว4างข4าวเชิงบวก และข4าวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

วัน/เดือน/ปd จำนวนข4าวเชิงบวก (1) จำนวนข4าวเชิงลบ (2) ค4าสัดส4วน (3)=(1)/(2) 

2020-05-02 12 2 6 

2020-05-03 18 6 3 

2020-05-04 22 5 4.4 

2020-05-05 17 6 2.83 

2020-05-06 30 3 10 

2020-05-07 30 4 7.5 

 18.43 3.71 4.97 

2020-05-09 25 3 8.33 

2020-05-10 18 0 18 

2020-05-11 19 1 19 

2020-05-12 23 1 23 

2020-05-13 18 1 18 

2020-05-14 32 3 10.67 

2020-05-15 11 5 2.2 

 20.86 2.14 9.75 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ4งเล็ง ในช4วงวันท่ี ๙–๑๕ พ.ค. ๖๓ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ไม0มีท้ังข0าวเชิงบวก และข0าวเชิงลบ ในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข ท้ังในช0วงวันท่ี ๙-๑๕ พ.ค. ๖๓ ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒-๘ พ.ค. ๖๓)  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๙-๑๕ พ.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวในประเด็นเหตุรSายรายวัน จากท่ีมี ๖ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒-๘ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ลดลง  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ไม0มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ท้ังในช0วงวันท่ี ๙-๑๕ พ.ค. ๖๓ และ ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒-๘ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ต่ำ

ค0อนขSางคงท่ี ในส0วนข0าวเชิงลบฯ ไม0มีข0าวเชิงลบในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒-๘ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ต่ำค0อนขSางคงท่ี  

 

 

 



 

การวิเคราะห*สารสนเทศด0านการประชาสัมพันธ* 

สนับสนุนการปฏิบัติการข<าวสาร ในการแก0ไขปAญหา จชต. 

8 

 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยGสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๙-๑๕ พ.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน จากท่ีมี ๑๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒-๘ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ  

ลดลง  ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบฯ ๓ ข0าว จากท่ีมี ๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒-๘ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ต่ำค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวเชิงลบ 

ไดSแก0 ๑) ชาวบSานนำป�นลูกซองวางต้ังไวSหนSาขา ขับข่ีรถ จยย. ป�นตกพ้ืนถนนล่ันใส0เด็กอายุ 4 ขวบ สาหัส และ ๒) เม่ือบีอาร.เอ็นเป]ดสงคราม 'ไอโอ' เพ่ือสูSกับ 'ยุทธวิธี' 

กอ.รมน.ภาค ๔ 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๙-๑๕ พ.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๗ ข0าว จากท่ีมี ๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒-๘ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึน

ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข0าวเชิงลบฯ ๑ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒-๘ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ต่ำ

ค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) เช็กความพรSอมเสSนทางบินเบตงผ0าน!, ๒) สมช. ปูดจำเปpนเลิก พรก. คุมโควิดอยู0 ลุยเดินเคร่ืองเศรษฐกิจ, ๓) 'พาณิชย.' จับมือ 

'ศอ.บต.' จัด 'สินคSาธงฟqา-ฮาลาล', ๔) แนะเกษตรกรปศุสัตว.เร0งข้ึนทะเบียน, ๕) คอลัมน. ข0าวสดท่ัวไทย: นราธิวาส-แห0ซ้ือผSาคลุมศีรษะ และ ๖) ภูมิปfญญาพ้ืนบSาน 

'ปลานิลทนน้ำเปร้ียว' สู0 'ปลานิลสSม' ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0 พ0อคSาลอตเตอร่ีท่ียะลา เหงาเล็กนSอยแมSขาย 80 เผย 'เลขเด็ด' คอหวยชอบมาก  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๙-๑๕ พ.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๑๙ ข0าว จากท่ีมี ๖ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒-๘ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึน 

ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม0มีข0าวเชิงลบในท้ังในสัปดาห.น้ี  และ ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒-๘ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ต่ำค0อนขSาง

คงท่ีภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) จับ 4 เครือข0ายคSายา ยึดทรัพย.กว0า 300 ล., ๒) รวบอดีต ตร.เอเยนต.ยาบSา, ๓) จับใบกระท0อมตันคร่ึงมูลค0ากว0า1ลSาน 

ขณะลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย และ ๔) จับแก�งขนยาบSาเครือข0ายรายใหญ0ภาคใตS ยึดของกลางกว0าลSานเม็ด,  
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช0วงวันท่ี ๙–๑๕ พ.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช0วงวันท่ี ๙–๑๕ พ.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

             ในช0วงวันท่ี ๙–๑๕ พ.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกSไขปfญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช0วงวันท่ี ๙–๑๕ พ.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชSกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* 
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ประเด็นข4าวเชิงลบ 

๑. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยGสิน ๑) ชาวบSานนำป�นลูกซองวางต้ังไวSหนSาขา ขับข่ีรถจยย. ป�นตกพ้ืนถนนล่ันใส0เด็กอายุ4ขวบ สาหัส, ๒) อSางไม0รูSล่ันไดSไง-

เอาลูกซองพาดขา กระสุนเจาะร0าง4ขวบ  และ  ๓) เม่ือบีอาร.เอ็นเป]ดสงคราม 'ไอโอ' เพ่ือสูSกับ 'ยุทธวิธี' กอ.รมน.ภาค 4  

๒. การเยียวยา ชาวนราฯรSองศูนย.ดำรงธรรม หลังไม0ไดSรับเงินเยียวยา5000 บาท  

๓. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ศอ.บต. เล่ือนเวทีรับฟfงความเห็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจะนะ หลังชาวบSานคSาน, ๒) สถานการณ. โควิด-19 ณ ปลายดSามขวาน: 

พาคนไทยท่ีติดอยู0ประเทศมาเลเซียกลับบSาน, ๓) รอบร้ัวเมืองใตS : 14 พฤษภาคม 2563, ๔) เป]ดไทม.ไลน.ผูSป�วยติดเช้ือโควิด 6 รายวันน้ี พบอายุต่ำสุดเพียง 6 ป�เท0าน้ัน, ๕) 

นอนเฝqาไขSพ0อ 6ขวบติดโควิด, ๖) คSานดัน'จะนะ'เมืองอุตสาหกรรม, ๗) 175นักวิชาการแถลงคSานมติครม., ๘) จะนะ : ลูกสาวชาวเล 

ผูSไม0อยากเห็นถ่ินเกิดตSองกลายเปpนแดนอุตสาหกรรม  และ  ๙) โควิด-19 : ผูSติดเช้ือรายใหม0 8 คนเปpนผูSตSองกักท่ี ตม.สะเดาและชาวยะลาท่ีสัมผัสผูSท่ีกลับจากมาเลเซีย  
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ประเด็นเชิงบวก 

๑. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลัมน. นานาทัศนะคนรักพระ: อาวี หนุ0มสิงคโปร.ช่ืนชอบ-ศรัทธาเกจิไทย, ๒) ภาพเก0าเล0าตำนาน: ขุดทอง...ตSองใส0กางเกงลีวายส., ๓) 

พลังชุมชน สูSภัย 'โควิด-19', ๔) ภาพข0าว: นำร0องเป]ดมัสยิด  และ  ๕) เหรียญพิมพ.เม็ดแตง หนSาผาก 4 เสSนหนังสือเลยหูหลวงพ0อทวด วัดชSางใหS พ.ศ.2506,  

๒. การศึกษา ๑) คอลัมน.: รายงานพิเศษ: New normal school? โรงเรียนของไทย จะไปทางไหนในยุคโควิด-19, ๒) นำร0อง15จ.พัฒนา 'ครู ตชด.' 

ลดเหล่ือมล้ำการศึกษา  และ  ๓) กสศ.จับมือตชด.พัฒนาครูโรงเรียน ตชด.นำร0อง 50 แห0ง ใน 15 จังหวัด,  

๓. ยาเสพติด ๑) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: รวบหนุ0มคSากระท0อม, ๒) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: รวบกองทัพมดขนใบท0อม, ๓) คอลัมน. เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: จับคนส0งไอซ.-

พระคากุฏิ, ๔) จับ4เครือข0ายคSายา ยึดทรัพย.กว0า300ล., ๕) ตชด.ยึด'ใบกระท0อม'ซุกขนำ๖) ข0าวส้ัน: ตชด.จับใบกระท0อมซุกขนำ, ๗) รวบอดีตตร.เอเยนต.ยาบSา, ๘) 

คอลัมน. ข0าวสดท่ัวไทย: สงขลา-พระคSายา, ๙) บุกคSนบSานลูกจSางเก็บขยะเทศบาลคลองแหคSายาบSา-ไอซ. บอกรักเมียมาก แต0ท้ิงใหSถูกจับ, ๑๐) 

ผัวคSายาท้ิงเมียรับเคราะห.ตร.จับ! บอกรักท่ีสุดแต0ใหSติดคุกไปก0อน, ๑๑) จับใบกระท0อมตันคร่ึงมูลค0ากว0า1ลSาน ขณะลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย, ๑๒) 

สงขลาจับกองทัพมด! ข่ีจยย.ขน'ใบกระท0อม'จากชายแดนมาเลย., ๑๓) ปกครองหาดใหญ0บุกจับเอเย0นต.-วัยโจ� ม่ัวสุมจัดปาร.ต้ีเสพไอซ., ๑๔) 

ซิวพระคSาไอซ.ถามเอามาจากไหน กดฮัลโหลเดลิเวอร.ร่ีส0งใหSถึงกุฏิ, ๑๕) จับ9โจ�หาดใหญ0 จัดปาร.ต้ียาไอซ.เยSยพรก., ๑๖) จับแก�งขนยาบSาเครือข0ายรายใหญ0ภาคใตS 

ยึดของกลางกว0าลSานเม็ด, ๑๗) ตชด.ภาค4 รวบหนุ0มมีรอยสักคร่ึงตัว พรSอมยาเสพติดส0งดำเนินคดี, ๑๘) บุกจับขาใหญ0เป]ดบSานจัดปาร.ต้ียาเสพติด เยาวชนมาเสพเพียบ  

และ  ๑๙) บุกคSนบSานลูกจSางเก็บขยะเทศบาลคSายาท้ิงเมียใหSถูกจับกุม,  

๔. การช4วยเหลือประชาชน ๑) บรรเทาความเดือดรSอน, ๒) 'บ๊ิกตู0'ส่ังกอ.รมน.ทำโพล เลิก-ไม0เลิก'ฉุกเฉิน-เคอร.ฟ]ว', ๓) 

ทอ.ผุดไอเดียสรSาง'เคร่ืองยกศพ'ลดการสัมผัสผูSติดเช้ือ, ๔) ช0วยชาวบSาน, ๕) ภาพข0าว: ปqองกัน, ๖) ส0งกำลังใจจังหวัดชายแดนใตS, ๗) คลังหาเงินแจก5พัน 

ขายพันธบัตร5หม่ืนล., ๘) นักศึกษา ช0วยหมอ สูSโควิด ร0วมใจผลิตเคร่ืองปqองกัน, ๙) คอลัมน. คมคิดฅนเขียน: คนดีตSองไดSรับคำชม, ๑๐) '35ไทย'ลอบเขSาปท.ยอมใหSจับ 

เผยทนรอข้ันตอนมาเลย.ไม0ไหว, ๑๑) ชีพจรท่ัวไทย, ๑๒) คอลัมน. Think Out: 'เอไอเอส'ลงใตSสานต0อภารกิจสูSภัยโควิด-19, ๑๓) สังคม'แบ0งปfน'ช0วยกัน'ใหS'ยามวิกฤติ, ๑๔) 

คอลัมน. ชีพจรท่ัวไทย, ๑๕) 'เซ็นทรัล'เชียงใหม0ชู5ขSอ, ๑๖) คอลัมน. ชีพจรท่ัวไทย, ๑๗) ดึงรSานคSาลงแอพพ.รับ'3แคร.' 'ตูSปfนสุข'ยังพรึบท่ัวประเทศ, ๑๘) คอลัมน. 

ชีพจรท่ัวไทย, ๑๙) ภาพข0าว: ช0วยเหลือ, ๒๐) ภาพข0าว: คอลัมน. ย0อยข0าวเศรษฐกิจ: มอบหนSากาก, ๒๑) ทางคนทางข0าว, ๒๒) ขายออนไลน. 'สินคSาวัฒนธรรม' 
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พลัง'บวร'กระตุSนเศรษฐกิจ, ๒๓) ภาพข0าว: คอลัมน. เรียงคนมาเปpนข0าว: สูSโควิด, ๒๔) หายแลSว, ๒๕) หSางตจว.คึกคัก-รีสตาร.ต'ภูเก็ต'เป]ดสนามบินวันน้ี, ๒๖) 

เอไอเอสหนุนหุ0นยนต.-รพ.สูSโควิด, ๒๗) ต้ังศบค.ระดับจว.ถึงตำบล, ๒๘) เอไอเอสหนุนหุ0นยนต.-รพ.สูSโควิด, ๒๙) ส่ังธกส.ปล0อยกูSดอกเบ้ีย'ติดลบ', ๓๐) 

ตูSปfนสุขแพร0สะพัดผุดเพ่ิมท่ัวประเทศ, ๓๑) ภาพข0าว: มูลนิธิธนชาตเพ่ือสังคมไทย มอบหนSากากใหSกับโรงพยาบาล 5 จังหวัดชายแดนภาคใตS, ๓๒) 

สงขลาขยายด0านคัดกรองผวา!ลักลอบ, ๓๓) สสส.ส0งมอบตSนแบบชุดเคร่ืองมือสูSโควิด-19ถึงมือพ0อเมืองนครนายกและชุมชน, ๓๔) สงขลากัก29คนไทย-เผ0นจากมาเลย., 

๓๕) 'นิพนธ.' เดินหนSาแจกถุงยังชีพ 2500 ชุด สู0ปfตตานี สูSภัยโควิด, ๓๖) นิพนธ. เร0งปล0อยขบวนรถถุงยังชีพ 7 คันรถ 7,500 ชุด ช0วย จชต.สูSภัยโควิด-19, ๓๗) 'กัลฟ£' 

มอบหนSากากทางการแพทย. KN95 100,000 ช้ิน แก0รพ. จุฬาฯ และรพ.ท่ีขาดแคลน, ๓๘) ทSองถ่ินพูด: นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ สสจ.นราธิวาส 'เตรียมการรองรับคน 2 

กลุ0มหลัก', ๓๙) ป�ติ ในหลวง ราชินี พระราชทานหSองตรวจหาเช้ือโควิด-19 แก0รพ.กลาง, ๔๐) วิริยะประกันภัย มอบชุด PPE -อุปกรณ.การแพทย. รพ.ในจังหวัดชายแดนใตS, 

๔๑) พระบาทสมเด็จพระเจSาอยู0หัว และสมเด็จพระนางเจSาฯ พระบรมราชินีพระราชทานนวัตกรรม 'หSองตรวจหาเช้ือ', ๔๒) คอลัมน. ชกไม0มีมุม: การ.ดอย0าตก 

แต0เห็นซ่ีโครงบาน, ๔๓) ภาพข0าว: มอบ, ๔๔) ทำไดSทุกอย0าง ดอกไมSเหล็กชายแดนใตS ข่ีมอเตอร.ไซค.พ0วงขSางแจกอาหารปชช., ๔๕) จับ29คนไทยขSามแดนจากมาเลย.! 

หนีคัดกรองเขSาช0องทางธรรมชาติ, ๔๖) 'มท.2'ลุยแจกถุงยังชีพปชช.ชายแดนใตS 2,500ถุง, ๔๗) น้ำใจคนไทย! 'ตูSปfนสุข'ผุดทุกพ้ืนท่ีท่ัวไทย เติมความสุขใหSผูSยากไรSสูSโควิด-

19, ๔๘) ลุSน'โควิด'ยอดผูSติดเช้ือลด ปล้ืม'ตูSปfนสุข'ผุดเพ่ิมทุกวัน, ๔๙) ทหารพรานจัดส0งอาหารเดลิเวอร่ี ช0วยพ่ีนSองอิสลาม-ช0วงรอมฎอน, ๕๐) 

กฟผ.ชวนโหลดสต๊ิกเกอร.ไลน.ฟรีช0วยโควิด, ๕๑) คนไทย29รายลักลอบขSามแดนจากมาเลเซีย คุมตัวคัดกรองกักตัว14วัน, ๕๒) จับกุม 29 

คนไทยลักลอบขSามแดนมาจากมาเลเซียทางช0องทางธรรมชาติโดยไม0ผ0านการตรวจโควิด 19, ๕๓) ผูSว0าฯนราธิวาส นำทีมมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดรSอนแก0 

ปชช.พรSอมเย่ียมและใหSกำลังใจผูSถูกกักกันตัว14 วัน ท่ี อบต.ดุซงญอ, ๕๔) เจSาหนSาท่ีจับ29คนไทยลอบขSามแดนไทยมาเลเซียหนีด0านคัดกรองคุมโควิด-19, ๕๕) มทบ.46 

ต้ัง'ตูSปfนสุข' ปfนน้ำใจช0วยปชช.-กำลังพล ยามเดือดรSอน, ๕๖) วันสุดทSาย!แจกขSาวกล0อง โครงการรวมใจชาวเบตงสูSภัยโควิด-19, ๕๗) ช่ืนชม 

ร.ร.สอนศาสนาใหSใชSพ้ืนท่ีกักตัวดูอาการโควิด-19๕๘) ทหารพราน 41 นำส่ิงของบริโภคมอบชาวบSาน ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา, ๕๙) เช็กท่ีน่ี! 'ตูSปfนสุข' กระจาย 51 

จังหวัด รวม 249 จุดต้ังอยู0ท่ีไหนบSาง, ๖๐) เมืองเบตงไม0ส้ินคนมีน้ำใจ! นำ'ตูSปfนสุข'มาวางไวSหนSารSานเพ่ือเปpนจุดแบ0งปfนอาหาร, ๖๑) 'ช0วยต0อเน่ือง' นิพนธ.ฯ 

เร0งจัดส0งถุงยังชีพใหSประชาชนสูSภัยโควิดฯ, ๖๒) ผูSว0าฯนราธิวาส มอบถุงยังชีพมอบถุงยังชีพเคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ีจำเปpนแก0ผูSยากจน, ๖๓) 'ตูSแบ0งปfนอาหาร' 

ท่ีหาดใหญ0เร่ิมมากข้ึนรูSสึกดีท้ังผูSใหSและผูSรับ, ๖๔) COVID-19 : ผลสำรวจความเห็น ปชช.ชายแดนใตS พบการสอนถูกบีบใหSปรับตัว แต0เน็ตยังไม0ครอบคลุม, ๖๕) 
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ผูSว0าฯนราธิวาสพรSอมคณะ มอบส่ิงของบรรเทาความเดือนรSอนปชช.ท่ีไดSรับผลกระทบโควิด-19, ๖๖) TOTmobile เชิญร0วมบริจาค สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลปfตตานี 

เพ่ือนำไปซ้ืออุปกรณ. ทางการแพทย.ดูแลผูSป�วย โควิด-19, ๖๗) มูบาดาลา ป]โตรเลียม ประเทศไทย จัดงบประมาณ 1.7 ลSานบาทร0วมตSานภัย COVID-19, ๖๘) ผูSว0าฯยะลา 

นำส่ิงของไปใส0 'ตูSปfนสุข' แบ0งปfนอาหาร ช0วยเหลือ คนไทยดSวยกัน ฝ�าวิกฤติโควิด-19, ๖๙) รพ.สุคิริน นราธิวาส รับมอบอุปกรณ.ทางการแพทย.จากเซเว0นฯสูSภัยโควิด-19, 

๗๐) KBANK จัดใหS! ดอกเบ้ีย 0% ช0วย SME จSางงาน 4.1 หม่ืนคน แจกเงินนักรบเส้ือกาวน.อีก 300 ลSาน, ๗๑) รองผูSว0าฯนราธิวาส พรSอมทีมบุคลากรทางการแพทย. 

รพ.นราธิวาสราชนครินทร. ร0วมส0งผูSป�วย COVID - 19 กลับบSาน, ๗๒) คปภ. รวมพลัง ศิษย.เก0า วปส. สมทบทุนช0วยบุคลากรทางการแพทย. สูSภัยโควิด-19 สรSางหSอง 

Negative Pressure ใหSแก0โรงพยาบาลรัฐ 22 แห0ง ท่ัวประเทศ [กระทรวงการคลัง], ๗๓) มอบสุข .. เติมรักใหSชาวนรา 'ตูSน้ีมีรัก', ๗๔) ผวาติดโควิด-19 

แห0ซ้ือของแน0นรSานดัง นราฯ พนักงานโตSแจกของฟรี, ๗๕) คปภ. รวมพลัง ศิษย.เก0า วปส. สมทบทุนช0วยบุคลากรทางการแพทย. สูSภัยโควิด-19 สรSางหSอง Negative 

Pressure พรSอมมอบเคร่ืองมือและอุปกรณ.ทางการแพทย., ๗๖) 'นกแอร.' เดินหนSาบริจาคหนSากากอนามัย 12,500 ช้ิน เพ่ือช0วยเหลือทีมแพทย. 

ตอกย้ำความเปpนสายการบินของคนไทย, ๗๗) ภาพข0าว: วิริยะประกันภัย ร0วมมือสูSภัยโควิด-19 มอบชุด PPE และอุปกรณ.การแพทย. 

โรงพยาบาลในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใตS, ๗๘) แอร.พอร.ต เรล ลิงก. มอบหนSากากใสปqองกันเช้ือโรค ( Face Shield ) 

ใหSโรงพยาบาลหลายแห0งในจังหวัดชายแดนภาคใตSสูSภัยโควิด-19, ๗๙) ปลัดจังหวัดนราธิวาสลงพ้ืนท่ีอำเภอรือเสาะ ติดตามมาตรการปqองกันการแพร0ระบาดของโรคโควิด - 

19, ๘๐) นักรบสีน้ำเงิน ปล0อยขบวนยานพาหนะ เจSาหนSาท่ี ชุดตรวจตามมาตรการผ0อนคลายในพ้ืนท่ีภาคใตSพรSอมมอบถุงยังชีพ, ๘๑) สคร.12 สงขลา แนะ อยู0บSาน-

นอกบSาน-รวมกลุ0ม ขอใหSเพ่ิมระยะห0างระหว0างบุคคล ปqองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019, ๘๒) อินทัช มอบหSองแยกปqองกันเช้ือโควิด-19 

และอุปกรณ.จำเปpนทางการแพทย.แก0 85 โรงพยาบาลใน 28 จังหวัด, ๘๓) ธ.ไทยเครดิตฯ สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย.สูSภัย COVID-19 ผ0านโครงการ Food for 

Fighters, ๘๔) ชาวยะลา ปล้ืม ไดSรับบSานพรSอมโฉนดท่ีดิน หลังรSองทุกข.ขอความช0วยเหลือผ0านศูนย.ดำรงธรรม, ๘๕) คปภ. รวมพลัง ศิษย.เก0า วปส. 

สมทบทุนช0วยบุคลากรทางการแพทย. สูSภัยโควิด-19 สรSางหSอง Negative Pressure ใหSแก0โรงพยาบาลรัฐ 22 แห0ง ท่ัวประเทศ [กระทรวงการคลัง], ๘๖) ก.แรงงาน 

อัพสกิล ผูSประกอบการ SMEs สูSวิกฤตโควิด - 19, ๘๗) วัฒนธรรมจังหวัดปfตตานี-ยะลา ต้ังจุด'แลกเปล่ียนสินคSาทSองถ่ิน' ช0วยระบายผลผลิต-

อาหารแปรรูปจากชุมชนท่ีกระทบโควิด, ๘๘) ภาพข0าว: เมโทรซิสเต็มส.ฯ ห0วงใยบุคลากรทางการแพทย.ส0งมอบ Face Shield ใหSโรงพยาบาลท่ีขาดแคลน, ๘๙) อุดหนุน 

แลกเปล่ียน เป]ดขายออนไลน.สินคSาวัฒนธรรม พลัง บวร ชูพอเพียงกระตุSนเศรษฐกิจชุมชน-ท0องเท่ียว  และ  ๙๐) จัดเต็มช0วยชาวบSานสูSภัยโควิด 'นิพนธ.' จัดปลากระป́อง-
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ขSาวสาร เตรียมกระจายใหSปชช. 5 จว.ชายแดนใตS,  

๕. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) เช็กความพรSอมเสSนทางบินเบตงผ0าน!, ๒) สมช.ปูดจำเปpนเลิกพรก. คุมโควิดอยู0 ลุยเดินเคร่ืองเศรษฐกิจ, ๓) สบาย4เลนบือเล็งใตS-

โกตาบารู ยะลาเช่ือมสนามบินนราธิวาส, ๔) 'ทอท.-ทย.' ลุยลงทุนสนามบิน รับแอร.ไลน.ฟานหลังพิษโควิด, ๕) 'พาณิชย.'จับมือ'ศอ.บต.' จัด'สินคSาธงฟqา-ฮาลาล', ๖) 

'พาณิชย.'จับมือ'ศอ.บต.' จัด'สินคSาธงฟqา-ฮาลาล', ๗) แนะเกษตรกรปศุสัตว.เร0งข้ึนทะเบียน, ๘) คอลัมน. ข0าวสดท่ัวไทย: นราธิวาส-แห0ซ้ือผSาคลุมศีรษะ, ๙) คอลัมน. PR 

จ�ะจ�า: TPCH ไตรมาส 2 จ0ายไฟเพ่ิม 46 MW, ๑๐) ทย.แจSงปรับเวลาเป]ด-ป]ดใหSบริการท0าอากาศยานภูมิภาค, ๑๑) คอลัมน. Teerasak Trendtalk: TPCH, ๑๒) 

ภูมิปfญญาพ้ืนบSาน 'ปลานิลทนน้ำเปร้ียว' สู0 'ปลานิลสSม', ๑๓) 'การบินไทย' ดีเดย. คัมแบ็กบินระหว0างประเทศ 1 ก.ค.น้ี, ๑๔) เช็คก0อนเดินทาง...ปรับเปล่ียนเวลาใหSบริการ 

14 สนามบิน, ๑๕) 7UP ประเดิมป� 63 กำไรไตรมาสแรกแจ0มโตแรง 253% หนุนฐานะการเงินแกร0งพรSอมมองหาโอกาสลงทุนสาธารณูปโภค ร0วมชิงเคSกโรงไฟฟqาชุมชนอีก 

30 MW จากท่ีมีในมือ 13 MW  และ  ๑๖) 7UP เผยQ1/63 พลิกกำไรโตแรง 253%,  

๖. การบำรุงขวัญกำลังพล ผูSว0าฯนราธิวาส พรSอมคณะ ลงพ้ืนท่ีเย่ียมใหSกำลังใจเจSาหนSาท่ีประจำจุดคัดกรองด0านศุลกากรสุไหงโก-ลก  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต4อสถานการณG จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหSระดับการรับรูSเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๒.๐๑ ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๒ 

-๘ พ.ค. ๖๓) เปpน ๒.๙๗ ในสัปดาห.น้ี ในมิติของแนวโนSมการรับรูSเชิงบวก มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึน 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๙–๑๕ พ.ค. ๖๓ 

       ประเด็นหลักท่ีส่ือมวลชนต0างประเทศรายงานเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตS ยังคงเปpนประเด็นท่ีเก่ียวกับผลกระทบจากการโรคระบาดโควิด-๑๙ โดยเฉพาะการ

ลักลอบกลับเขSาประเทศของคนไทยในมาเลเซีย โดยไม0ผ0านด0านตรวจคนเขSาเมือง ปfญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีทำใหSการคSาท่ีเมืองชายแดนเงียบเหงา ส่ือมาเลเซีย

รายงานว0า รันเตาปfนยัง เมืองชายแดนมาเลเซียตรงขSาม อ.สุไหงโกลก จ.ว.น.ธ. รSานคSาต0างๆ ป]ดเงียบ แทบไม0มีผูSคนออกมาจับจ0ายใชSสอย 

       ส0วนประเด็นความม่ันคง ใน จชต. Benarnews.org รายงานว0า ญาตินายอับดุลเลาะห. อีซอมูซอ ซ่ึงมีอาการสมองบวมภายหลังถูกควบคุมตัวในศูนย.ซักถามไม0ถึง ๒๔ 

ช่ัวโมง และเสียชีวิตท่ีโรงพยาบาลหลังเขSารับการรักษาประมาณหน่ึงเดือน ย่ืนคำรSองต0อศาลขอเล่ือนการไต0สวนซ่ึงกำหนดไวSในวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ออกไปก0อนเน่ืองจาก

ตรงกับวันฮารีรายอ 

 

๕.๑ สำนักข4าวเบอนามา รายงานเม่ือวันท่ี ๙ พฤษภาคม ว4า มีคนไทยท่ีทำงานในมาเลเซียลักลอบเดินทางกลับประเทศไทยอย4างผิดกฏหมาย ท่ีชายแดนด*านจังหวัด

สงขลา 

จำนวน  ๓๔ คน โดยมีการลักลอบเข*าเมือง ๒ คร้ังๆแรกช4วงเช*า เจ*าหน*าท่ีฝ�ายความม่ันคงจับกุมได*ท่ีชายแดนด*านอ.สะบ*าย*อย จำนวน ๒๙ คนมีเด็กรวมอยู4ด*วย ๖ 

คน เดินทางด*วยมอเตอรGไซคG 15 คัน ชุดท่ีสองลักลอบเดินทางเข*ามาทางด*านอำเภอนาทวีจำนวน ๕ คน โดยใช*มอเตอรGไซคGเป�นพาหนะ 

ภายหลังถูกจับกุมท้ังหมดถูกนำไปเปรียบเทียบปรับและกักตัวเพ่ือสังเกตอาการเป�นเวลา 14 วัน 

(Thirty four Thai nationals including six children resorted to return home illegally to avoid undergoing health screening by riding motorcycles 

through rat trails at the Malaysian-Thai border. 

In two separate raids, Thai authorities seized 18 motorcycles and crippled their attempts. 

in the first incident early this morning, 29 Thais including six children on 15 motorcycles were apprehended in the jungle at Saba Yoi, Songkhla 

near the Malaysian-Thai border. 
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In the second incident, the authorities detained five Thais including four women and seized three motorcycles in the jungle near Na Thawi, 

Songkhla yesterday.  

Saba Yoi assistant district officer, Ridthachart Thasajajun said all of them were believed to be from the same group. 

“They tried to smuggle in as they did not want to go through health screening at the border checkpoint. 

“Now they have to undergo 14-day quarantine and fined for entering the country illegally,” he said.) 

ท่ีมาขSอมูล https://www.bernama.com/en/world/news.php?id=1840135 

๕.๒ สำนักข0าวเอบนามา รายงานเม่ือวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ว0า การคSาขายท่ีรันเตาปfนยัง เมืองชายแดนรัฐกลันตัน ท่ีติดกับอ.สุไหงโกลก เงียบสนิทรSานคSาป]ดเปpนส0วนใหญ0 

ในส0วนท่ีเป]ดคSาขายก็มีเพียงรSานขายเส้ือผSาเพียงไม0ก่ีรSาน เน่ืองจากมาตรการป]ดพรมแดนของท้ังมาเลเซียและไทย ส0งผลใหSนักท0องเท่ียวจากประเทศไทยไม0สามารถเดินทาง

ไปจับจ0ายใชSสอยท่ีรันเตาปfนยัง 

รัมลี อับดุลเลาะห. ประธานสมาคมการคSาเมืองรันเตาปfนยัง บอกว0า ปรกติช0วงเดือนรอมฎอนโดยเฉพาะสองสัปดาห.สุดทSายก0อนออกบวช ตลาดรันเตาปfนยังคSาขายดีมาก

เพราะท้ังคนมาเลเซียและคนไทยพากันมาจับจ0ายใชSสอยเพ่ือเตรียมฉลองวันฮารีรายอ แต0ป�น้ีเงียบไม0มีลูกคSารSานคSาส0วนใหญ0จึงป]ดกิจการเพราะไม0คุSมค0าใชSจ0าย 

(Located on the edge of Kelantan, Rantau Panjang has always been a shopper’s paradise, especially as Aidilfitri approaches and people prepare 

to celebrate it.Today, however, it is all quiet, a consequence of the Movement Control Order imposed on the country to curb the spread of 

COVID-19.A Bernama look at the duty-free town recently found a different atmosphere than before as the roads are empty of tourists, 
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especially Muslims who would have been shopping in preparation for Aidilfitri in two weeks.Chairman of the Rantau Panjang Traders’ 

Association, Ramli Abdullah said although the government announced the Conditional Movement Control Order was in place, the town 

remains empty of shoppers.“Only the locals come to shop for Aidilfitri as many traders here sell clothes and material."Business here is not 

thriving, even if we open the shops, there is nobody and it is a waste of time and adds to the daily costs,” he said when met here today.) 

ท่ีมาขSอมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1841050 

๕.๓ benarnews.org รายงานเม่ือวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ว0า ญาติและทนายความจากศูนย.ทนายความมุสลิมย่ืนคำรSองต0อศาลขอเล่ือนการไต0สวนพิจารณาคดีการเสียชีวิต

ของนายอับดุลเลาะห. อีซอมูซอ เน่ืองจากวันไต0สวนตรงกับวันฮารีรายอ หรือวันออกบวช ละศึลอดของชาวมุสลิม โดยมีรายละเอียดข0าวดังน้ี ;  

ทนายความมูลนิธิศูนย.ทนายความมุสลิม จังหวัดปfตตานี และครอบครัวของนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ กล0าวแก0เบนาร.นิวส.ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ พฤษภาคม ว0า ศาลจังหวัด

สงขลา ไดSกำหนดวันเร่ิมไต0สวนถึงสาเหตุการเสียชีวิตของ นายอับดุลเลาะ ซ่ึงหมดสติในระหว0างกระบวนการซักถามในค0ายอิงคยุทธบริหาร ในจังหวัดปfตตานี เม่ือเดือน

กรกฎาคม ป�ท่ีแลSว และเสียชีวิตในเวลาหน่ึงเดือนต0อมา แต0ทางครอบครัวจะขอเล่ือนนัดก0อน เพราะติดวันฮารีรายอ 

ท้ังน้ี หลังเกิดเหตุการณ. ทางครอบครัวนายอับดุลเลาะ ไดSแจSงความท่ี สน.หนองจิก เพ่ือเอาผิดทางอาญา หากพบว0าเจSาหนSาท่ีรัฐกระทำใหSนายอับดุลเลาะถึงแก0ชีวิต และยัง

ไดSเดินทางไปท่ีอาคารรัฐสภา เพ่ือย่ืนหนังสือต0อคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกฎหมาย สิทธิมนุษยชน และการยุติธรรม ใหSอำนวยความยุติธรรม ซ่ึงในภายหลังเจSาหนSาท่ี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ไดSช0วยรวบรวมพยานหลักฐานบางส0วนอีกทาง 

นายสากีมัน เบญจเดชา ทนายความมูลนิธิศูนย.ทนายความมุสลิมจังหวัดปfตตานี และนายโมฮำมัดรอฮมัด มามุ ลูกพ่ีลูกนSองของนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ กล0าวว0า ตนไดS

พบกับเจSาหนSาท่ีกรมดีเอสไอ ท่ีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปfตตานี เม่ือวานน้ี 
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“ทางเจSาหนSาท่ีดีเอสไอ ไดSแจSงความคืบหนSาขSอมูลจากการสืบสวนใหSกับทางญาติถึงความคืบหนSาของคดีว0า ตอนน้ีอยู0ในช้ันศาลแลSว อยู0ในอำนาจศาลจังหวัดสงขลา ในการ

ไต0สวนสาเหตุการตาย และเจSาหนSาท่ีดีเอสไอไดSรวบรวมพยานหลักฐาน รวมถึงหลักฐานช้ินใหม0ส0งใหSอัยการ และ สภ.หนองจิก จ.ปfตตานี เพ่ือดำเนินการรวบรวม

พยานหลักฐานและสอบสวนต0อไปดSวย” นายโมฮำมัดรอฮมัด กล0าวแก0เบนาร.นิวส. 

นายโมฮำมัดรอฮมัด กล0าวอีกว0า ศาลจังหวัดสงขลาไดSนัดเร่ิมการไต0สวน ในวันท่ี 25 พ.ค. น้ี แต0ไดSขอใหSทนายย่ืนหนังสือต0อศาลเพ่ือเล่ือนนัดออกไปก0อน เพราะตรงกับวัน

รายอ และยังอยู0ในช0วงวิกฤติโควิต รวมท้ังจะย่ืนหนังสือขอใหSศาลโอนการไต0สวนมาท่ีศาลปfตตานีอีกดSวย เพ่ือสะดวกในการเดินทางของญาติๆ และพยาน 

ท่ีมาขSอมูล ; https://www.benarnews.org/thai/news/TH-court-custody-death-05142020131125.html 

 
๖. ข*อเสนอแนะในการประชาสัมพันธG สนับสนุนการปฏิบัติการข4าวสาร ในช4วงเวลาต4อไป 

    ๑) ประชาสัมพันธ.การปฏิบัติภารกิจทางดSานมนุษยธรรมในหSวงเวลาท่ีเกิดการแพร0ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตS เพ่ือใหSเกิดการตระหนักรับรูSว0า 

กองทัพไม0ไดSมีภารกิจดSานการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย.สินของพ่ีนSองประชาชนเท0าน้ัน แต0ยังมีภารกิจใหSความช0วยเหลือพ่ีนSองประชาชนทางดSานมนุษยธรรม 

อีกดSวย ดังท่ีเห็นไดSจากภารกิจสนับสนุนมาตรการทางดSานสาธารณสุขควบคุม และปqองกันการแพร0ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ท้ังน้ี ควรมีการแถลงข0าว หรือ จัดทำเอกสารข0าว

สรุปการปฏิบัติภารกิจสนับสนุนมาตรการทางดSานสาธารณสุขควบคุมไวรัสโควิด-๑๙ เช0น ภารกิจการลาดตระเวนตามแนวชายแดนปqองกันการลักลอบเขSาประเทศผิด

กฎหมาย ภารกิจหน0วยแพทย.ทหารออกตรวจเย่ียมผูSป�วย และ ใหSความรูSสุขอนามัยปqองกันการติดเช้ือไวรัสโควิด-๑๙ และ ภารกิจทางดSานมนุษยธรรมนำอาหาร และของ

ใชSจำเปpนแจกจ0ายใหSประชาชนท่ีไดSรับความเดือดรSอนจากโควิด-๑๙ เปpนตSน 

   ๒) ประชาสัมพันธ.การปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยใหSกับประชาชนในช0วงสัปดาห.สุดทSายของเดือนรอมฏอน เพ่ือใหSอิสลามิกชนปฏิบัติศาสนากิจในเดือนรอมฏอน

อันศักด์ิสิทธ์ิไดSอย0างปลอดภัย ดSวยการเผยแพร0ภาพข0าว ผูSบังคับบัญชาระดับสูงตรวจเย่ียมการปฏิบัติงานของกำลังพลในพ้ืนท่ีเขตเมือง และ พ้ืนท่ีเศรษฐกิจในจังหวัด

ชายแดนภาคใตS 


