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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๑๕-๒๑ 

พ.ค. ๖๔ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๙๗ ข0าว จากท่ีมี ๑๓๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลUว (๘-๑๔ พ.ค. ๖๔) ในส0วนของข0าวเชิงลบ 

ท่ีเก่ียวขUองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๓๐ ข0าว จากท่ีมี  ๔๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลUว (๘-๑๔ พ.ค. ๖๔)   

         ประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนภายในประเทศ  

         ประเด็นขFาวเชิงลบ ได*แกF 

๑) เหตุร*ายรายวัน: ปYวนสุไหงปาดี! คนรUายลอบวางระเบิด จนท.ทหารบาดเจ็บ ๓ นาย 

๒) การยกระดับคุณภาพชีวิต: การแพร0ระบาดของโควิด ๑๙ 

๓) การศึกษา: คUาน พ.ร.บ.การศึกษาฯ "ฉบับประยุทธ.-มีชัย" อUางลดคุณค0าวิชาชีพ 

๔) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยTสิน: ๑) 'หมอสุภัทร' สุดอัดอ้ันโพสต.ฉะ 'กองทัพเดินดUวยงบ' 

และ ๒) รายงานพิเศษ: เม่ือ 'โจรใตU' เลือกยอมตาย สรUางเง่ือนไขใหม0 กอ.รมน.ภาค 4 ส0วนหนUาจะแกU 'โจทย.' 

น้ีอย0างไร 

๕) การเมือง: เปgดภาพวงจรปgดทีมผูUช0วยหาเสียง 'นายกฯ ตากใบ' ลUอมรถ กกต.ข0มขู0 

๖) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: รายอปjตตานีเงียบกริบ ปชช.หนีภัยโควิดไม0กลUาจับจ0ายซ้ือของ 

         ประเด็นขFาวเชิงบวก ได*แกF 

๑) วัฒนธรรม และวิถีชีวิต: 'บ๊ิกปmอม'เห็นชอบพัฒนา'ตึกโดม ท0าพระจันทร.' 

พรUอมอนุรักษ.เมืองเก0าปjตตานี   

๒) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*:  การส0งเสริมเศรษฐกิจในระดับพ้ืนท่ีเพ่ือลดผลกระทบจากการแพร0

ระบาดของโควิด ๑๙ 

๓) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยTสิน: การใหUกำลังใจเจUาหนUาท่ีหน0วยงานดUานความม่ันคง

ของ ผบช.ระดับหน0วยเฉพาะกิจจังหวัด และการปฏิบัติงานตามมาตรการ รปภ.ชีวิต/ทรัพย.สิน และการปmองกันการ

แพร0ระบาดของโควิด ๑๙ 

๔) การยกระดับคุณภาพชีวิต: ๑) การรับมือกับการแพร0ระบาดของโควิด ๑๙ และ ๒) 

ไทม.ไลน.บ0อนผูUปYวยโควิด เปrนเหตุส่ังเปล่ียน ผกก.ยะลา 

         ประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนตFางประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต*  

 เปrนสัปดาห.ท่ีแทบไม0มีข0าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตUเลย เน่ืองจากไม0มีเหตุการณ.ท่ีส่ือต0างประเทศใหU

ความสำคัญ โดยเฉพาะการปะทะระหว0างเจUาหนUาท่ีรัฐกับกลุ0มติดอาวุธก0อเหตุรุนแรง ประเด็นข0าวเก่ียวกับ จชต. มี

เพียงข0าวช้ินเดียวเก่ียวกับ การจับกุมชาวมาเลเซียสองคนขณะลำเลียงน้ำมันพืชไปท่ีชายแดนเพ่ือเตรียมลักลอบขน

เขUาประเทศไทย 

      จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหUระดับการรับรูUเชิงบวกท่ีมี 

ต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๑.๘๑ ในสัปดาห.ท่ีแลUว (๘-๑๔ พ.ค. ๖๔) เปrน ๑.๘๙ ในสัปดาห.น้ี
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๒. ผลการวิเคราะหTสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธT ประจำวันท่ี ๑๕ – ๒๑ พ.ค. ๖๔ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นขFาวเชิงบวก และประเด็นขFาวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๕ - ๒๑ พ.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก (เสUนทึบสีเขียว) ๙๗ ข0าว จากท่ีมี ๑๓๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลUว (๘ - 

๑๔ พ.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนUมความถ่ี (เสUนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนUมฯ ลดลง 

ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขUองกับ จชต. (เสUนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๓๐ ข0าว จากท่ีมี  ๔๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลUว 

(๘ - ๑๔ พ.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของ แนวโนUมความถ่ี (เสUนปะสีแดง) มีแนวโนUมฯ ลดลงเล็กนUอย 
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๒.๒ คFาสัดสFวนระหวFางขFาวเชิงบวก และขFาวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน 

ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

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

2021-05-08 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 

2021-05-15 11 2 5.5 

2021-05-16 10 8 1.25 

2021-05-17 18 5 3.6 

2021-05-18 21 3 7 

2021-05-19 12 3 4 

2021-05-20 11 5 2.2 

2021-05-21 14 4 3.5 

 13.86 4.29 3.23 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพFงเล็ง ในชFวงวันท่ี ๑๕ – ๒๑ พ.ค. ๖๔ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๘ - ๒๑ พ.ค. ๖๔ ไม0มีท้ังข0าวเชิงบวก และข0าวเชิงลบ ในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข  

 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๕ - ๒๑ พ.ค. ๖๔ มีข0าวในประเด็นเหตุรUายรายวัน ๔ ข0าว จากท่ีไม0มีข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลUว (๘ - ๑๔ 

พ.ค. ๖๔) ๔ ข0าวในสัปดาห.น้ี) ในมิติของแนวโนUมความถ่ี มีแนวโนUมฯ เพ่ิมข้ึน ภาพข0าวในประเด็นเหตุรUายรายวัน 

ไดUแก0 ๑) ปYวนสุไหงปาดี! คนรUายลอบวางระเบิด จนท.ทหารบาดเจ็บ 3 นาย และ ๒) ผิดแผน! โจรใตUจUองเอาคืน 

จนท. ยิง M79 ลวงมาลอบบ้ึมซ้ำ 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๕ - ๒๑ พ.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๒ ข0าว จากท่ีมี ๖ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลUว (๘ - ๑๔ พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนUมความถ่ี มีแนวโนUมฯ ลดลง ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าว

เชิงลบ ๒ ข0าว จากท่ีมี ๑๒ ในสัปดาห.ท่ีแลUว (๘ - ๑๔ พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนUมความถ่ี มีแนวโนUมฯ ลดลง 

ภาพข0าวเชิงบวก ไดUแก0 กกต. ส่ังขยายเวลาจัดเลือกต้ัง สท.ตำบลเข่ือนบางลาง  ภาพข0าวเชิงลบ ไดUแก0 

เปgดภาพวงจรปgดทีมผูUช0วยหาเสียง 'นายกฯตากใบ' ลUอมรถ กกต.ข0มขู0คุกคาม  
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยTสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๕ - ๒๑ พ.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๑๖ ข0าว จากท่ีมี ๔๐ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลUว (๘ - ๑๔ พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนUมความถ่ี มีแนวโนUมฯ  ลดลง  ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าว

เชิงลบ ๔ ข0าว จากท่ีมี ๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลUว (๘ - ๑๔ พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนUมความถ่ี มีแนวโนUมฯ ต่ำ

ค0อนขUางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดUแก0 ๑) Army Delivery บุกถึงบUานปลุกสูUโควิด แจกผลผลิต 

"โครงการทหารพันธุ.ดี", ๒) เปgดเสUนทางเมียนมาจากมาเลย. ลอบเขUาไทย ตม.รวบแก�งนำพาส0งชายแดน, ๓) 

แม0ทัพภาคท่ี 4 สำรวจหลักหมุดชายแดนไทย-มาเลย.หลังพบลักลอบเขUาเมืองทางทะเลสูงสุด, ๔) 'บ๊ิกปj�ด' 

ขนคณะลงพ้ืนท่ีสำรวจมาตรการปmองกันลักลอบเขUาเมืองตามแนวชายแดน, ๕) ผบ.ฉก. นราธิวาส 

ตรวจเย่ียมใหUกำลังใจเจUาหนUาท่ีชุดปฏิบัติการจรยุทธ., ๖) ผูUการฯยะลา ลงพ้ืนรามันสอบเหตุโจรใตUยิง M79 - 

ระเบิดเสาไฟฟmาหวังสังหารเจUาหนUาท่ี, ๗) ฉก.นราฯปูพรมดูแลหมู0บUานล็อกดาวน.โควิดพรUอมส0งเสบียงช0วยเหลือ 

และ ๘) ส่ังฟjน 34 จนท.รัฐ ภาพข0าวเชิงลบ ไดUแก0 ๑) 'หมอสุภัทร' สุดอัดอ้ันโพสต.ฉะ 'กองทัพเดินดUวยงบ' และ ๒) 

รายงานพิเศษ: เม่ือ 'โจรใตU' เลือกยอมตาย สรUางเง่ือนไขใหม0 กอ.รมน.ภาค 4 ส0วนหนUาจะแกU 'โจทย.' น้ีอย0างไร 

 

หมายเหตุ: รายละเอียดข0าวเชิงลบ ในประเด็น รปภ. 
๑) 'หมอสุภัทร' สุดอัดอั้นโพสต+ฉะ 'กองทัพเดินด9วยงบ' 
"หมอสุภัทร" สุดอัดอ้ันโพสต2ฉะ "กองทัพเดินด9วยงบ" หลัง ครม.อนุมัติงบให9อีก 387 ล9าน ล่ันถึงบางอ9อไมJมีอะไรทำให9ฟรีๆ พร9อมเลJานJาเจ็บใจงบ รพ.สู9ภัยโควิด กลับ

ตัดเอาๆ จนต9องขอเงินบริจาค 

วันน้ี 19 พ.ค. 2564 นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ หรือ หมอสุภัทร ผู9อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา ได9โพสต2ข9อความถึงกรณีท่ี ครม.อนุมัติงบกลาง 2564 

เพ่ิมให9กับกองทัพ 387 ล9านบาท ลงในเฟซบุ]ก "นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ" โดยระบุวJา กองทัพเดินด9วยงบ น่ีไงหลักฐาน 

เม่ือวาน 18 พ.ค.64 ครม.อนุมัติงบกลาง 2564 เพ่ิมให9กับกองทัพ 387 ล9านบาท จากงบบรรเทาเยียวยาโควิด เพ่ือให9กองทัพใช9จJายสู9ภัยโควิดใน 3 รายการ คือ งบศูนย2

ปฏิบัติการแก9ไขสถานการณ2ฉุกเฉินด9านความม่ันคง , งบสกัดก้ันการลักลอบเข9าเมือง และงบเตรียมโรงพยาบาลสนาม 

กJอนหน9าน้ี บุคลากรทางการแพทย2ดีใจท่ีทางกองทัพมีจิตอาสาชJวยต้ังโรงพยาบาลสนาม คิดเอาเองวJากองทัพใจดีเอางบเหลือจJายท่ีไมJได9ใช9มาชJวยกันสู9ภัยโควิด เฉกเชJน

การต้ังโรงพยาบาลสนามของมหาวิทยาลัยหรือของโรงพยาบาลตJางๆใน สธ. ท่ีตJางก็ควักกระเปfาองค2กรตนเองชJวยกันเพ่ือคนไทย หรือหาเงินบริจาคมารJวมสมทบ แตJ

พอเห็นมติ ครม.น้ี ก็เข9าใจแล9ววJา กองทัพไทยยุคน้ี ทำอะไรไมJมีทำฟรี 

หมอสุภัทร ผู9อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ ระบุตJออีกวJา ท่ีนJาเจ็บใจคือ การต้ังโรงพยาบาลสนามของกระทรวงสาธารณสุขน้ัน เราไมJเคยของบจาก ครม. เราใช9เงิน
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บำรุงท่ีเรามี กับเงินท่ีพ่ีน9องคนไทยชJวยกันบริจาคท้ังเงินและส่ิงของสร9างข้ึนมา ไมJได9ใช9เงินกู9 ไมJต9องเปลืองภาษีประชาชนเพ่ิมเติมในยามวิกฤต ประหยัดได9ก็ชJวยกัน ไมJ

เคยเรียกร9องของบจากรัฐบาล เพราะกลัววJาเด๋ียวรัฐบาลจะได9เหตุอ9างไปกู9หน้ีเพ่ิมมาให9เปjนภาระลูกหลานอีก 

มติ ครม.เม่ือวานน้ีจึงถึงบางอ9อ อดีตน้ันเรารู9วJา "กองทัพเดินด9วยท9อง" แตJปkจจุบัน "กองทัพเดินด9วยงบ" สJวนงบโรงพยาบาลสู9ภัยโควิดน้ันตัดเอาตัดเอา แถมต9องรองบ

นานมาก จนเลิกรอ ขอเงินบริจาคทำบุญทอดผ9าปmาไทยชJวยไทยดีกวJา 

Cr. เพจชมรมแพทย2ชนบท /นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 

 

ท่ีมา: www.komchadluek.net 

 

๒) รายงานพิเศษ: เมื่อ 'โจรใต9' เลือกยอมตาย สร9างเงื่อนไขใหม> กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9าจะแก9 'โจทย+' นี้อย>างไร 
เมือง ไม>ขม รายงาน 

ในท่ีสุดแล>ว สถานการณJของจังหวัดชายแดนภาคใต> ก็ถูกบีอารJเอ็น ชักนำให> กอ.รมน.ภาค 4 สWวนหน>า เข>าสูWการเปYนเดือน รอมฎอน เลือด ตามท่ีบีอารJเอ็นวางแผนไว>จนได> เพราะ

ความรุนแรงของสถานการณJในเดือน รอมฎอน ไมWได>จบแคWการฆWาแล>วเผาพWอค>าจาก อ.หาดใหญW ซ่ึงเปYนคนในตระกูล กิตติประภานันทJ ประกอบด>วย พWอ, ลูกสาว และ หลานชาย รวม 

3 ศพ เหตุเกิดท่ี ต.ละหาร อ.สายบุรี จ.ปfตตานี ขณะท่ีผู>เคราะหJร>ายท้ัง 3 ขับรถปhกอัพ เพ่ือไปสWงสินค>าท่ี จ.นราธิวาส 

และเหตุการณJ ฆWาแล>วเผา ก็นำไปสูWการ ไลWลWา ปhดล>อม ตรวจค>นของ กอ.รมน.ภาค 4 สWวนหน>า โดยการสWงกำลังเข>าปhดล>อมบ>านเรือนของราษฎรหลังหน่ีงในพ้ืนท่ี ต.สะเอะ อ.กรงปhนัง 

จ.ยะลา และจบลงท่ีการ จับเปYน 1 คน และ วิสามัญ แนวรWวม ขบวนการบีอารJเอ็น 2 ศพ หลังจากท่ี แนวรWวม ท้ัง 2 คนไมWยอมมอบตัว และยิงตWอสู>กับเจ>าหน>าท่ีจนเสียชีวิต 

แตWเร่ืองไมWได>จบลงท่ี เจ>าหน>าท่ีมีความชอบธรรมในการวิสามัญผู>ท่ีไมWยอมมอบตัว และยิงปะทะกับเจ>าหน>าท่ีจนตัวตาย เพราะการปhดล>อม ตรวจค>นในกรณีน้ีมีประเด็นท่ีไมWเคยเกิดข้ึนมา

กWอน น่ันคือกWอนท่ี แนวรWวม ท้ัง 2 ราย จะใช>อาวุธปnนยิงตWอสู>กับเจ>าหน>าท่ีจนตัวตาย แนวรWวม หรือคนร>าย ได>มีการใช>โทรศัพทJมือถือทำการ วิดีโอคอล ถWายทอดการถูกปhดล>อม และ

พร>อมท่ีจะตWอสู>ตามแนวทางการสู>ตาย เพ่ือให>เข>าเง่ือนไขของการเปYน ชาอีด หรือการตWอสู>เพ่ือ ศาสนา มีการกลWาวอำลาถึงทุกคน ซ่ึงยWอมหมายถึงคนในขบวนการแบWงแยกดินแดน

น่ันเอง 

เปYนคร้ังแรกในรอบ 17 ปp ท่ี คนร>าย หรือ โจรใต> หรือ แนวรWวม หรือ จูแว ซ่ึงแล>วแตWใครจะ นิยาม วWาเปYนอะไร แตWส่ิงท่ีเกิดข้ึนกลายเปYนประเด็นร>อน ท่ีมีการนำ วิดีโอคอล ชุดน้ีไป

เผยแพรWอยWางขวางกว>างในพ้ืนท่ี และแนWนอนในยุคของการส่ือสารท่ีไร>ขอบเขต ยWอมท่ีจะได>รับรู>กันท้ังโลกโดยเฉพาะในโลกของ มุสลิม 

และ กอ.รมน.ภาค 4 สWวนหน>า ก็คงจะแก>ไขอะไรไมWได> ในเม่ือ ณ วันน้ี เจ>าหน>าท่ีซ่ึงทำการปhดล>อมบ>านหลังท่ีคนร>ายใช>เปYนท่ีหลบซWอน ก็ไมWมีเจตนาท่ีจะ จับเปYน เพราะถ>าต>องการ จับ

เปYน คนร>าย 2 คน ท่ีมีปnน 2 กระบอก กับกำลังของเจ>าหน>าท่ีซ่ึงปhดล>อมอยูW ก็อาจจะหาแนวทางปฏิบัติได> ในขณะเดียวกัน แนวรWวม ท้ัง 2 ราย ก็มีเจตนาท่ีจะ สู>ตาย โดยไมWยอมมอบตัว

กับเจ>าหน>าท่ี เพราะกWอนท่ีจะตWอสู>ซ่ึงต>องตายอยูWแล>ว กำลังเจ>าหน>าท่ีล>อมไว>ทุกด>าน กWอนท่ีจะตายจึงได>สร>างเง่ือนไขด>วยการ วิดีโอคอล ให>เปYนประโยชนJเปYนคร้ังสุดท>าย 

และก็เปYนไปอยWางน้ันจริงๆ เพราะในการจัดการศพของผู>ตาย ซ่ึงในสายตาของคนท่ัวไป ผู>ตายท้ัง 2 เปYนโจร เปYนขบวนการกWอการร>าย ท่ีมุWงหวังในการแบWงแยกดินแดน ตามกฎหมาย

ไทย คือ อ้ังย่ี ซWองโจร และการท่ีถูก จับตาย เพราะไมWยอมมอบตัว แตWยิงตWอสู> จนเจ>าหน>าท่ีซ่ึงเปYน อส.ทพ.เสียชีวิต 1 ราย ดังน้ัน เจ>าหน>าท่ีจึงมีเหตุมีผลเพียงพอท่ีจะ จับตาย หรือ 

วิสามัญ ตามกฎหมาย 

แตWความเข>าใจของคนในพ้ืนท่ีกลับไมWได>เปYนอยWางน้ัน สังเกตจากการจัดพิธีศพท่ีคนตายได>รับการยกยWอง ได>รับการจัดการอยWางวีรบุรุษ เย่ียงผู> พลีชีพ ในสนามรบ เหมือนเปYนการ ชาอีด 

เปYนการตายตามหลักศาสนา ซ่ึงโดยข>อเท็จจริงแล>วไมWมีสWวนไหนท่ีเก่ียวข>องกับ ศาสนา แม>แตWน>อย คนจำนวนมากท้ังในพ้ืนท่ี ต.สะเอะ และนอกพ้ืนท่ีไกลถึง จ.นราธิวาส ท่ีมารWวมพิธีศพ 

มีการเรียงแถวเพ่ือจูบใบหน>าของผู>ตาย และทำการ วิดีโอคอล เผยแพรWไปอยWางกว>างขวางในการจัดพิธีศพในคร้ังน้ี 

นอกจากน้ัน ปpกการเมือง ของ บีอารJเอ็น ยังได>ทำการ ไอโอ เหตุการณJท่ีเกิดข้ึน ด>วยการเผยแพรWขWาวเหตุการณJ บริเวณท่ีเกิดเหตุ โดยเฉพาะ บ>านหลังน้ัน และคนในบ>านหลังน้ัน หลังท่ี

ถูกปhดล>อมท่ี ปรุพรุน ไปด>วยรอยกระสุนอยWางละเอียดทุกซอกมุม แม>แตWเส้ือผ>าของคนในบ>านแตWละตัวก็ถูก โพสตJ ให>เห็นรอยกระสุน เพ่ือแสดงให>เห็นถึงความรุนแรง และเห็นถึง

ผลกระทบท่ีเกิดกับเจ>าของบ>าน ท้ังผู>ใหญWและเด็กๆ โดยเฉพาะการนำเสียงของเด็กๆ มาเผยแพรWด>วยถ>อยคำวWา รายอน้ีหนูจะเอาชุดท่ีไหนมาใสW 

แตWแปลกท่ีขWาวทุกขWาว ท่ีอยูWในเพจผีของบีอารJเอ็น และอยูWในส่ือออนไลนJตWางๆ แม>แตWของ ส่ือ กระแสหลักในประเทศ ไมWมีใครพูดถึงความผิดของเจ>าของบ>าน ท่ีเปhดบ>านให> โจรใต> หรือ 

แนวรWวม ขบวนการแบWงแยกดินแดน บีอารJเอ็น เข>าไปอยูWในบ>าน เข>าไปซWองสุมเพ่ือวางแผนการกWอการร>ายแตWอยWางใด ทุกคนเห็นใจเจ>าของบ>าน เห็นใจคนในบ>าน แตWไมWเห็นถึงความผิด

ของเจ>าของบ>าน ท่ีเปhดบ>านให> โจร เข>ามาอยูWเพ่ือเตรียมท่ีจะกWอการร>าย 

และแนWนอนวWา สถานการณJเชWนน้ีไมWเปYนผลดีกับการ ดับไฟใต> ไมWเปYนผลดีกับ กอ.รมน.ภาค 4 สWวนหน>า ท่ีเปYน เจ>าภาพ ในการแก>ปfญหาของ ไฟใต> แตWเปYนผลดีกับบีอารJเอ็น และเปYน 

เง่ือนไข ใหมWท่ีองคJกรตWางๆ จากโลกตะวันตก ไมWวWาจะเปYน เจนีวาคอล และองคJกรกาชาดสากลระหวWางประเทศ หรือ ไอซีอารJซี และอีกหลายองคJกรของหลายประเทศ จะนำเหตุการณJ

น้ีไปใช>ประโยชนJเพ่ือการเข>ามา แทรกแซง ปfญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต> 

วันน้ี หนWวยงานความม่ันคงยอมรับหรือไมWวWา สถานการณJของ ไฟใต> ไมWได>ดีข้ึนจริง และนอกจากไมWได>ดีข้ึนแล>วยัง ไปไกล กวWาท่ีคาดคิด เพราะการท่ีคนร>ายใช>การ วิดีโอคอล กWอนท่ีจะสู>

ตาย การจัดพิธีศพ ยกยWองผู>ตายแบบเปYนเย่ียงอยWาง การรายงานขWาวในจุดปะทะอยWางละเอียดยิบทุก รูขุมขน คือการตWอสู>ในรูปแบบใหมW ท่ีหนWวยงานความม่ันคงไมWเคยมีแผนในการตอบ

โต>ใชWหรือไมW 

วันน้ี หนWวยงานความม่ันคงยอมรับหรือไมWวWา หลายปpท่ีผWานมา การแก>โจทยJในด>านการ ไอโอ ของปpกการเมือง บีอารJเอ็นในพ้ืนท่ีประสบความ ล>มเหลว ไมWมีแนวทางท่ีชัดเจนในการตWอสู> 

ในการตอบโต> การสร>างความเข>าใจถึงข>อเท็จจริงของสถานการณJแตWละสถานการณJ ตWอการ ใสWร>ายปuายสี ของหนWวย ไอโอ ของบีอารJเอ็นได>เลย 

วันน้ี หนWวยงานความม่ันคงยอมรับหรือไมWวWา บีอารJเอ็นมีการสร>างมวลชนในพ้ืนท่ีได>เข>มแข็งในระดับหน่ึง ซ่ึงเห็นได>จากการจัดการศพของ แนวรWวม ท่ีเสียชีวิตจากการ ปะทะ กับ

เจ>าหน>าท่ีทุกคร้ัง จะมีการจัดการศพท่ีแสดงออกด>วยการยกยWองผู>ตาย วWาคือผู>เสียสละด>วยการ พลีชีพ และการแสดงออกเชWนน้ี ทWามกลางกลุWมคนและเยาวชน คืออันตราย เพราะจะมี

การ เอาอยWาง และจะถูกนำไป โฆษณาชวนเช่ือ และการ บWมเพาะ ประชาชนเข>าสูWขบวนการมากข้ึน และใช>ความรุนแรงมากข้ึน 

วันน้ี หนWวยงานความม่ันคงยอมรับหรือไมWวWา ผู>นำศาสนา ผู>นำท>องท่ี ท>องถ่ิน ยังเพิกเฉยตWอส่ิงท่ีเกิดข้ึน และนโยบายท่ีฝwายความม่ันคงใช> รวมท้ังงบประมาณจำนวนมากตWอผู>นำศาสนา 

ในการแก>ปfญหาเร่ืองการบิดเบือนคำสอนของศาสนาท่ีบีอารJเอ็นนำมาใช> เปYนความ เปลWาเปลือง ท่ีปราศจากผลตอบแทนท่ีคุ>มคWา 

วันน้ี หนWวยงานความม่ันคงเช่ือหรือไมWวWา ขบวนการบีอารJเอ็นสามารถใสWความคิดท่ีเรียกวWา ยาพิษ แหWงอุดมการณJให> แนวรWวม ยอมท่ีจะสู>ตายกับเจ>าหน>าท่ี ถ>าไมWเช่ือก็กลับไปทบทวนดู
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เหตุการณJการปะทะแตWละคร้ังระหวWางเจ>าหน>าท่ีกับแนวรWวม แล>วจะพบความจริงวWา ชWองทางของการ ไมWต>องถูกจับตาย ท่ีเปhดกว>าง ทำไมแนวรWวมเหลWาน้ันจึงไมWยอมเดิน แตWเลือกท่ีจะ

เดินไปสูWเส>นทางแหWงความตาย 

แตWหนWวยงานความม่ันคงจะเช่ือหรือไมWเช่ือก็ตามแตW แตWส่ิงท่ีหนWวยงานความม่ันคงต>องทำคือ คิดใหมW ทำใหมW หากต>องการรบเพ่ือชนะบีอารJเอ็น เพราะวิธีการท่ีทำกันอยูWยังไมWสามารถ 

ตามทัน การปรับเปล่ียนของบีอารJเอ็นได> และแคW วิดีโอ ท่ีแนวรWวมในเหตุการณJยอมมอบตัว และถูกนำเข>าสูWขบวนการซักถาม ท่ีหนWวยงานความม่ันคงนำออกเผยแพรWตWอประชาชน เพ่ือ

เปYนการตอบโต> ไอโอ ของบีอารJเอ็น เก่ียวกับสถานการณJท่ีท่ี สะเอะ ยังไมWเพียงพอ เผลอๆ อาจจะถูกฝwาย ไอโอ ของบีอารJเอ็นกลWาวหาวWาเปYนการ จัดฉาก อีกตWางหาก. 
 
ที#มา: นสพ.ไทยโพสต ์ฉบบัวนัที# 15 พ.ค. 2564 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

9 

 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๕ - ๒๑ พ.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๕ ข0าว จากท่ีมี ๑๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลUว (๘ 

- ๑๔ พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนUมความถ่ี มีแนวโนUมฯ ลดลงเล็กนUอย ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ 

มีข0าวเชิงลบ ๑ ข0าว จากท่ีมี ๖ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลUว (๘ - ๑๔ พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนUมความถ่ี มีแนวโนUมฯ 

เพ่ิมข้ึน ภาพข0าวเชิงบวก ไดUแก0 ๑) งานคUนคน คนคUนงาน: ปjนรายไดUสรUางสุขชุมชน 'หลอดกระจูด' รักษ.โลก, ๒) 

'บ๊ิกตู0' ดันต0อเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 พ้ืนท่ี, ๓) รายงานพิเศษ : 'ศอ.บต.'จับมือ'อบจ.สงขลา-ผูUนำทUองท่ี' 

ช0วยเหลือเกษตรกรระบายผลผลิตฟjกทอง และ ๔) เกษตรฯ ร0วมขับเคล่ือนมาตรฐานเกลือทะเลไทย 

สรUางความม่ันใจผูUบริโภค ภาพข0าวเชิงลบ ไดUแก0 รายอปjตตานีเงียบกริบ ปชช. หนีภัยโควิดไม0กลUาจับจ0ายซ้ือของ  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๕ - ๒๑ พ.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๓ ข0าว จากท่ีมี ๑๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลUว (๘ - 

๑๔ พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนUมความถ่ี มีแนวโนUมฯ ลดลง ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม0มีข0าว

เชิงลบในช0วง ๘-๒๑ พ.ค. ๖๔ ในมิติของแนวโนUมความถ่ี มีแนวโนUมฯ ต่ำค0อนขUางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดUแก0 

จับยาบUา 122 เม็ดอUางมีไวUเพ่ือเสพ   

 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช0วงวันท่ี ๑๕ – ๒๑ พ.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช0วงวันท่ี ๑๕ – ๒๑ พ.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปsญหา จชต. 

             ในช0วงวันท่ี ๑๕ – ๒๑ พ.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกUไขปjญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช0วงวันท่ี ๑๕ – ๒๑ พ.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชUกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีสFงผลกระทบตFอการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบตFอการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีสFงผลกระทบตFอการรับรู* 
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ประเด็นขFาวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ๑) ปYวนสุไหงปาดี! คนรUายลอบวางระเบิดจนท.ทหารบาดเจ็บ 3 นาย, ๒) 

ผิดแผน!โจรใตUจUองเอาคืนจนท. ยิงM79ลวงมาลอบบ้ึมซ้ำ, ๓) เอ็ม79ถล0ม  และ  ๔) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: 

โจรใตUยิงเอ็ม79ถล0มจนท.  

๒. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) คลัสเตอร.ตำบลเกาะสะทUอนส0งผลใหUมีผูUติดเช้ือโควิด สะสมใน 4 ตำบล จำนวน 

65 ราย, ๒) พบเยาวชนในศูนย.ฝ�กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 ติดโควิด 2 ราย ขณะท่ี สสจ.ยะลา 

เร0งควบคุมการแพร0กระจาย, ๓) 'ผูUการฯยะลา'เตUน!เจอไทม.ไลน.ปYวยโควิดเขUาเล0นบ0อนกลางเมืองส่ังสอบด0วน, ๔) 

ผูUการยะลา ส่ังตร.เขUมหUามมีวงพนันในพ้ืนท่ี หลังพบมีผูUปYวยโควิดกลางเมือง, ๕) แนวทางใหม0 

ช้ีคลัสเตอร.โรงงานจะนะ กว0าจะส่ังปgดติดเช้ือแลUว 64 ราย, ๖) แฉ'ผีพนัน'ปกปgดขUอมูล 

ล่ันไม0ห0วงตัวก็ห0วงครอบครัวบUาง, ๗) เดลินิวส. 19 พ.ค.บ๊ิกตู0ส่ังเบรกฉีดวัคซีนวอล.กอิน, ๘) 

'สสจ.ยะลา'ยืนยันพบผูUติดเช้ือโควิด 4 ราย รวมกลุ0มลักลอบเล0นพนัน, ๙) เอาแลUว! สะพัดผูUปYวย'โควิด'ยะลา 

เปgดไทม.ไลน.โยงบ0อนกลางเมือง ผูUการฯเตUนส่ังเช็กด0วน, ๑๐) จบข0าว? “ผูUการยะลา-หมอสงกรานต.” 

ประสานเสียงวงพนันซอยจงรักษ.แค0 “บ0อนว่ิง”, ๑๑) บทเรียน โควิด สนามมวย ถึง เรือนจำ ใคร รับผิดชอบ, ๑๒) 

วัคซีนเร่ืองใหญ0 ชาวบUานกลัวตาย...ความไม0สบายใจของผูUสูงอายุชายแดนใตU, ๑๓) มึนต้ึบ 

ร0วมกิจกรรมรวมกลุ0มปริศนา 16 วัน ประกาศจังหวัดยะลาใหUรายงานตัวด0วน, ๑๔) 
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ตจว.ไวรัสเร่ิมแผ0วปgดโรงงานจะนะ, ๑๕) 'คนไรUบUาน'ไม0ใช0ปjญหาแต0เปrนผลลัพธ.โควิดระลอกใหม0 การเขUา (ไม0) 

ถึงสิทธิยังเปrนเร่ืองใหญ0, ๑๖) 'คนไรUบUาน'ไม0ใช0ปjญหาแต0เปrนผลลัพธ.โควิดระลอกใหม0 การเขUา (ไม0) 

ถึงสิทธิยังเปrนเร่ืองใหญ0, ๑๗) ตามคดี: บ0อนพนันคลัสเตอร.อันตราย  และ  ๑๘) คอลัมน.: ในประเทศ: 

วิกฤตโควิดเรือนจำ'อภิมหาคลัสเตอร.'เผือกรUอนในมือ 'สมศักด์ิ'รUอนลามถึง 'ประยุทธ.'  

๓. การศึกษา ครูใตUคUาน พ.ร.บ.การศึกษาฯ "ฉบับประยุทธ.-มีชัย" อUางลดคุณค0าวิชาชีพ  

๔. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยTสิน ๑) ครม. อนุมัติงบใหU 3 เหล0าทัพ 387 ลUานบาทแกUโควิด-19, 

๒) รอบร้ัวเมืองใตU : 20 พฤษภาคม 2564, ๓) 'หมอสุภัทร' สุดอัดอ้ันโพสต.ฉะ 'กองทัพเดินดUวยงบ'  และ  ๔) 

รายงานพิเศษ: เม่ือ 'โจรใตU' เลือกยอมตาย สรUางเง่ือนไขใหม0 กอ.รมน.ภาค 4 ส0วนหนUาจะแกU 'โจทย.' น้ีอย0างไร  

๕. การเมือง ๑) เปgดภาพวงจรปgดทีมผูUช0วยหาเสียง 'นายกฯตากใบ' ลUอมรถ กกต.ข0มขู0คุกคาม  และ  ๒) 

ข0าวขUนคนเขUม  

๖. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* รายอปjตตานีเงียบกริบ ปชช.หนีภัยโควิดไม0กลUาจับจ0ายซ้ือของ  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. การชFวยเหลือประชาชน คอลัมน. เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: ทัพเรือรีบช0วยปYวยฉุกเฉิน  

๒. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทT ๑) รายงานพิเศษ: เม่ือส่ือถูกคุกคาม ในความขัดแยUงอิสราเอล-

ปาเลสไตน. และความทUาทาย, ๒) รับกระแสประกวดมิสยูนิเวิร.ส หอภาพยนตร.ชวนรำลึกความหลังชมภาพในอดีต 

ของนางงามท่ีถูกจารึกไวU  และ  ๓) รับกระแสประกวดมิสยูนิเวิร.ส 

หอภาพยนตร.ชวนรำลึกความหลังชมภาพในอดีต ของนางงามท่ีถูกจารึกไวU,  

๓. ยาเสพติด ๑) รวบ'ต้ัม ควนเนียง'พ0อคUายาบUาสงขลา, ๒) จับยาบUา122เม็ดอUางมีไวUเพ่ือเสพ  และ  ๓) คอลัมน. 

ข0าวส้ัน: บุกจับ 'ต้ัมควนเนียง' นักคUายา,  

๔. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) บ๊ิกปmอมไฟเขียวพัฒนา'ตึกโดมมธ.', ๒) คอลัมน.: จ�าจ�ะ วรรณคดี: ดำดี (2), ๓) 

คอลัมน.: มุมมุสลิม: การใชUกฎหมายอิสลาม ในประเทศไทยและโลกมุสลิม (จบ), ๔) 

'บ๊ิกปmอม'ไฟเขียวพัฒนาตึกโดมมธ., ๕) 'บ๊ิกปmอม'ไฟเขียวพัฒนาตึกโดมมธ., ๖) 'ขรรค.ชัย-สุจิตต.' 

ทอดน0องคลองคูจาม ย้ำ 'ความเปrนคน' มาก0อน 'ความเปrนไทย' อย0ากีดกันใครออกจากประวัติศาสตร., ๗) 

'ขรรค.ชัย-สุจิตต.' ทอดน0องคลองคูจาม ย้ำ 'ความเปrนคน' มาก0อน 'ความเปrนไทย' 

อย0ากีดกันใครออกจากประวัติศาสตร., ๘) มติ'คกก.อนุรักษ.ฯ'บูรณะตึกโดม-มธ.ทรงคุณค0าสง0างาม, ๙) คอลัมน. 

สดจากเยาวชน: นกเงือกบนกำแพง 'เมืองแวUง' ท่ีหนูรัก, ๑๐) 'สมเด็จพระสังฆราช'ทรงมีพระบัญชา, ๑๑) คอลัมน. 

สดจากเยาวชน: นกเงือกบนกำแพง 'เมืองแวUง' ท่ีหนูรัก, ๑๒) 'บ๊ิกปmอม' หนุนเมืองเก0าปjตตานี 

ศูนย.กลางเรียนรูUประวัติศาสตร., ๑๓) 'บ๊ิกปmอม'เห็นชอบพัฒนา'ตึกโดม ท0าพระจันทร.' 

พรUอมอนุรักษ.เมืองเก0าปjตตานี  และ  ๑๔) เจUาอาวาสวัดประชุมชลธารา 

เปrนประธานในพิธีก0อสรUางสถานปฏิบัติธรรมและอาคารท่ีพักผูUสูงอายุ ท่ีสถานปฏิบัติธรรมปากล0อ,  

๕. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) งานคUนคน คนคUนงาน: ปjนรายไดUสรUางสุขชุมชน 'หลอดกระจูด' รักษ.โลก๒) 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

14 

ไอเดียขอนแก0น รับวัคซีนลุUนทอง โควิดปากน้ำพุ0ง, ๓) 'บ๊ิกตู0'ดันต0อเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 พ้ืนท่ี, ๔) 

รายงานพิเศษ : 'ศอ.บต.'จับมือ'อบจ.สงขลา-ผูUนำทUองท่ี' ช0วยเหลือเกษตรกรระบายผลผลิตฟjกทอง  และ  ๕) 

เกษตรฯ ร0วมขับเคล่ือนมาตรฐานเกลือทะเลไทย สรUางความม่ันใจผูUบริโภค,  

๖. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยTสิน ๑) ภาพข0าว: คอลัมน. เลียบค0ายกองทัพ: พล.ต.ไพศาล 

หนูสังข., ๒) คอลัมน. จับกระแสภูมิภาค: ใหUกำลังใจผูUปฏิบัติงาน, ๓) คอลัมน. จับกระแสภูมิภาค: 

ตรวจเย่ียมชุดชป.จรยุทธ., ๔) คอลัมน. จับกระแสภูมิภาค: ตรวจเย่ียมชุดชป.จรยุทธ., ๕) คอลัมน. 

จับกระแสภูมิภาค: ปmองกันหลบหนีเขUาเมือง, ๖) ภาพข0าว: พล.ต.ไพศาล หนูสังข., ๗) Army Delivery 

บุกถึงบUานปลุกสูUโควิด แจกผลผลิต "โครงการทหารพันธุ.ดี", ๘) ผลสอบพบ29ตร.มีเอ่ียว 

ขบวนการลอบขนต0างดUาวเขUาไทย, ๙) ส่ังฟjน34จนท.รัฐ เอ่ียวแรงงานเถ่ือน ผบ.ตร.ลุยชายแดน, ๑๐) 

เปgดเสUนทางเมียนมาจากมาเลย. ลอบเขUาไทย ตม.รวบแก�งนำพาส0งชายแดน, ๑๑) แม0ทัพภาคท่ี 4 

สำรวจหลักหมุดชายแดนไทย-มาเลย.หลังพบลักลอบเขUาเมืองทางทะเลสูงสุด, ๑๒) 'บ๊ิกปj�ด' 

ขนคณะลงพ้ืนท่ีสำรวจมาตรการปmองกันลักลอบเขUาเมืองตามแนวชายแดน, ๑๓) ผบ.ฉก. นราธิวาส 

ตรวจเย่ียมใหUกำลังใจเจUาหนUาท่ีชุดปฏิบัติการจรยุทธ., ๑๔) ผูUการฯยะลา ลงพ้ืนรามันสอบเหตุโจรใตUยิง M79 - 

ระเบิดเสาไฟฟmาหวังสังหารเจUาหนUาท่ี, ๑๕) ฉก.นราฯปูพรมดูแลหมู0บUานล็อกดาวน.โควิดพรUอมส0งเสบียงช0วยเหลือ  

และ  ๑๖) ส่ังฟjน34จนท.รัฐ,  

๗. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ชีวิต ดิจิทอล: AMED Telehealth, ๒) งบกรมเจUาท0า4.5พันลUาน, ๓) คอลัมน. 

ชีวิต ดิจิทอล: AMED Telehealth, ๔) นกกระเต็นสรUอยคอสีน้ำตาล, ๕) นายกฯประกาศ17พค. น่ังกินในรUาน-

หUามขายเหลUา, ๖) นกกระเต็นสรUอยคอสีน้ำตาล, ๗) คอลัมน. วิถีชีวิต: 'โอกาสดียังมีไดU' แมUโควิดทำแย0 

'ชีวิตเดิม..เปล่ียนสู0ชีวิตใหม0' สูUไดUทำไดU..ถUา 'ไม0ถอดใจ-ไม0ทUอ', ๘) สกัดเขUา-ออก, ๙) สำรวจ รพ.สนาม 

ในสถานการณ. ติดโควิดวันละ 2 พัน, ๑๐) คอลัมน. จับกระแสภูมิภาค: ปmองกันหลบหนีเขUาเมือง, ๑๑) 

จับกระแสภูมิภาค: ส0งมอบรพ.สนามในเรือนจำ, ๑๒) 'ดีปmา'เฟmนหา'นักพัฒนา'ขับเคล่ือน'เมืองอัจฉริยะ', ๑๓) 

สสส.หนุนพลังเด็กสรUางสรรค.เปrนจิตอาสาเพ่ือสังคมช0วงโควิด, ๑๔) 

อว.ดัน'U2T'สู0ความสำเร็จสรUางรากแกUวใหUประเทศ, ๑๕) โรงงานจะนะส่ังปgด หลังติดโควิด 65 ราย - นราฯต้ัง 571 

ด0านสกัด 13 อำเภอ, ๑๖) 'ตรวจเชิงรุก 100 % - บับเบ้ิลแอนด.ซีล' รมว.ยุติธรรม 

เผยแผนปmองกันไวรัสรUายในเรือนจำ กทม.-ปริมณฑล, ๑๗) อว.ดัน'U2T'สู0ความสำเร็จ สรUางรากแกUวใหUประเทศ, 

๑๘) ยะลากวาดลUางพนัน-จับ8คน, ๑๙) จับพนัน, ๒๐) 3BB ส0งน้ำใจจากท่ัวทุกภาค สูUภัยโควิด-19, ๒๑) 

วิจารณ.แซ0ด'สธ.ยะลา'โพสต.ดราม0า วอนผีพนันตรวจโควิด, ๒๒) 'นิพนธ.'นำทีมเดินแผนฉีดวัคซีนโควิด-19 

หารือการปmองกันการแพร0ระบาดท่ีปjตตานี, ๒๓) ผูUการฯยะลาส่ังเดUงรรก.ผกก.สภ.เมืองยะลา 

เซ0นคลัสเตอร.โควิดแพร0จากการลอบเล0นพนัน, ๒๔) ไทม.ไลน.บ0อนผูUปYวยโควิดเปrนเหตุส่ังเปล่ียนผกก.ยะลา, ๒๕) 

เล่ือน'เปgดเทอม'อีกรอบ! จากเดิม1มิ.ย.เปrนวันท่ี14มิ.ย., ๒๖) 'ปธพ.9'ส0งกำลังใจสูUโควิด 

ร0วมบริจาคช0วยเหลือบุคลากรทางการแพทย.-รพ.สนามจังหวัดปjตตานี, ๒๗) 'สุไหงโก-ลก'เขUมสกัดลอบเขUาเมือง 

รวบอีก 6 เมียนมาคาบUานรUาง, ๒๘) เช็กท่ีน่ี! ศบค.เคาะแผนปูพรมฉีดวัคซีนแอสตรUาฯ 36 ลUานโดส 
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รองรับเปgดประเทศ, ๒๙) 'สมศักด์ิ'ส่ังเรือนจำท่ัวประเทศ สรUางโรงพยาบาลสนาม, ๓๐) 

มท.2กำชับทUองถ่ินทำความเขUาใจปชช.ฉีดวัคซีนโควิด, ๓๑) 'อิทธิพล' มอบถุงปjนน้ำใจบุคลากรทางการแพทย., ๓๒) 

'อิทธิพล'มอบถุงปjนน้ำใจแก0บุคลากรทางการแพทย.รพ.ศิริราช-รพ.จุฬาลงกรณ., ๓๓) 3BB ส0งน้ำใจจากท่ัวทุกภาค 

สูUภัยโควิด-19, ๓๔) ส่ังเดUงรักษาราชการ ผกก.สภ.เมืองยะลาพรUอมลูกนUอง เซ0นบ0อนพนันแพร0โควิด, ๓๕) 

พ0อคUาแม0คUาตลาดกลางคืนวชิราสงขลา 200 คน ตรวจหาเช้ือโควิด-19, ๓๖) ปjตตานีประชุมเครียด 

ย้ำยังไม0ผ0อนปรนมาตรการปmองกันโควิด จนถึง 24 พค., ๓๗) นายแพทย.สาธารณสุข ร0วม 

ผบ.เรือนจำนราธิวาสสรุปภารกิจ หลังสถานการณ.โควิดคล่ีคลายสู0สภาวะปกติ ยอดผูUปYวยเปrน 0, ๓๘) ผูUการฯยะลา 

ส่ังยUายรักษาราชการผูUกำกับ สภ.เมืองยะลาพรUอมลูกนUอง หลังเกิดคลัสเตอร.โควิดในกลุ0มนักเล0นพนันในพ้ืนท่ี, ๓๙) 

ปjตตานีเตรียมเปgดตลาดสดแต0มาตรการณ.เขUมตUองมีบัตร หลังปgดหลายวัน, ๔๐) นพ.สสจ.ยะลา 

ช้ีแจงสถานการณ.โควิด เผยกลุ0มวงพนันตรวจหาเช้ือเกือบหมดแลUว, ๔๑) บุคลากรทางการแพทย. 

สาธารณสุขจนท.ปฏิบัติงานด0านหนUาฯ นราธิวาส ฉีดวัคซีนโควิดเข็มท่ี 2 เปrนไปดUวยความเรียบรUอย, ๔๒) 

เหล0ากาชาดยะลา มอบชุดธารน้ำใจใหUแก0ผูUไดUรับผลกระทบจากการปgดหมู0บUานท่ีตำบลสะเตงนอก, ๔๓) 

แม0ทัพภาคท่ี 4 ส0งมอบบUานตามโครงการ 'หน0วยเฉพาะกิจนรา ซ0อมสรUาง ปjนสุข' ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน, 

๔๔) รอง ผอ.ศปพร. ลงพ้ืนท่ี จ.นราธิวาส เย่ียมชมโครงการบอนสีฯ, ๔๕) 'ศรชล. 

สงขลา'เขUมส่ังทอดสมอท่ีจุดกักกันโรคบริเวณเกาะหนูหลังพบลูกเรือ BOA DEEP C ติดโควิดจำนวน 6 ราย, ๔๖) 

แม0ทัพภาคท่ี 4 เย่ียมใหUกำลังใจเจUาหนUาท่ีและผูUปYวยโรงพยาบาลสนามม.ราชภัฎสุราษฎร.ธานี, ๔๗) เร่ิม 17 พ.ค. 

น่ังกินในรUานอาหารไดUถึง 3 ทุ0ม พ้ืนท่ีสีแดงเขUมเหลือ 4 จังหวัด, ๔๘) 'สมศักด์ิ' เตUน ส่ังต้ังรพ.สนามรับมือ 'โควิด' 

ระบาดในคุก, ๔๙) 'นิพนธ.' ขานรับ 'วัคซีนวาระแห0งชาติ' ลงปjตตานี กำชับทUองถ่ินทำความเขUาใจปชช. 

ฉีดวัคซีนโควิด, ๕๐) ไอ.ซี.ซี.ฯ 9บริษัทสาขา 9ภูมิภาค ร0วมกับ หUางสรรพสินคUาทUองถ่ินท่ัวประเทศ 

ลุยโครงการช0วยสังคม 'คนดี เพ่ือนUองคนดี' สานต0อนโยบายความรับผิดชอบต0อสังคมเครือสพัฒน.อย0างต0อเน่ือง  

และ  ๕๑) 'อิทธิพล คุณปล้ืม' รมว.วัฒนธรรมนำผูUบริหาร สภาวัฒนธรรมฯ 

มอบถุงปjนน้ำใจแก0บุคลากรทางการแพทย.โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ.,  

๘. ทุจริตคอรTรัปช่ัน ๑) ปปช.เตือน-มิจฉาชีพโผล0  และ  ๒) 

เตือนพวกแอบอUางตบทรัพย.เคลียร.ปjญหาย่ืนบัญชีทรัพย.สิน,  

๙. การเมือง ๑) ลุยเกษตรสุดเขตไทย : ความสัมพันธ.อันแนบแน0น ธรรมนัส พรหมเผ0า-อัศวิน ขวัญเมือง  และ  ๒) 

กกต.ส่ังขยายเวลาจัดเลือกต้ังสท.ตำบลเข่ือนบางลาง,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบตFอการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ตFอสถานการณT จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหUระดับการรับรูUเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. 

จชต. ในสัปดาห.น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๑.๘๑ ในสัปดาห.ท่ีแลUว (๘ - ๑๔ พ.ค. ๖๔) เปrน ๑.๘๙ ในสัปดาห.น้ี 

ในมิติของแนวโนUม การรับรูUเชิงบวก มีแนวโนUมฯ เพ่ิมข้ึนเล็กนUอย 
 
๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนตFางประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในชFวงวันท่ี ๑๕ – ๒๑ พ.ค. 

๖๔ 

    เปrนสัปดาห.ท่ีแทบไม0มีข0าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตUเลย เน่ืองจากไม0มีเหตุการณ.ท่ีส่ือต0างประเทศใหU

ความสำคัญ โดยเฉพาะการปะทะระหว0างเจUาหนUาท่ีรัฐกับกลุ0มติดอาวุธก0อเหตุรุนแรง ประเด็นข0าวเก่ียวกับจชต.มี

เพียงข0าวช้ินเดียวเก่ียวกับการจับกุมชาวมาเลเซียสองคนขณะลำเลียงน้ำมันพืชไปท่ีชายแดนเพ่ือเตรียมลักลอบขน

เขUาประเทศไทย 

New Straits Times ส่ือมาเลเซียท่ีใหUความสำคัญกับปjญหาภัยแทรกซUอนตามแนวชายแดนมาเลเซีย-ไทย เกาะติด 

    รายงานข0าวชายแดนภาคเหนือของมาเลเซียมากกว0าส่ือมาเลเซียแห0งอ่ืนๆ NST รายงานเม่ือวันท่ี ๑๙ 

พฤษภาคม ว0า เจUาหนUาท่ีกระทรวงการคUาภายในและคุUมครองผูUบริโภครัฐกลันตันและตำรวจน้ำเปงกาลันกุโบร. 

ร0วมกันตรวจคUนรถบรรทุก ๒ คัน ท่ีตำบล Ayer Batu และพบน้ำมันพืชน้ำหนักรวม ๕.๔ ตัน มูลค0าประมาณ 

๑๓,๐๐๐ ริงกิต หรือประมาณหน่ึงแสนบาท คนขับรถบรรทุกท้ังสองคันใหUการรับสารภาพว0า กำลังนำน้ำมันพืช

ท้ังหมดไปพักรอใกลUชายแดนไทยเพ่ือรอโอกาสลักลอบนำเขUาประเทศไทย ผูUตUองหาชายชาวมาเลเซียวัย ๕๐ ปª ท้ัง

สองคนใหUการว0าไดUรับค0าจUางขน ๑.๕๐ ริงกิตต0อน้ำมันพืชหน่ึงกิโลกรัม พรUอมท้ังสารภาพว0ารับจUางขนน้ำมันพืช

ลักลอบเขUาประเทศไทยหลายคร้ังแลUว  

 

(Two lorry drivers were detained for smuggling 5.4 metric tonnes of cooking oil yesterday. 
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The two were heading to the Kelantan-Thailand border when they were stopped by the 

authorities in Kampung Ayer Batu near Panglima Bayu. 

The operation was jointly being carried out between the state Domestic Trade and Consumer 

Affairs Ministry and Pengkalan Kubor Marine police. 

State ministry enforcement chief Azanizam Affendi Juri said the two lorries were heading to 

premises located along the border when they were detained at 6pm. 

"Upon checking their vehicles, enforcement officers found 5.4 metric tonnes of cooking oil 

worth more than RM13,000. They then arrested the two locals who had been hired to transport 

the items to the premises. 

"The two men were heading to premises that had been used by smugglers as a transit point to 

store Malaysian subsidised cooking oil before being sent across the border," he said in a 

statement. 

He added initial investigation showed that the lorry drivers received payments of RM1.50 per 

kilogramme of the cooking oil. 

The two, in their 50s, were being held for further investigation.) 

ท่ีมาขUอมูล ; https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2021/05/691508/two-lorry-drivers-

detained-attempting-smuggle-54-tonnes-cooking-oil 

 
 


