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บทสรุปผู*บริหาร
จากการติดตามสถานการณ.ข0าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช0วงวันที่ ๒๔ ๓๐ เม.ย. ๖๔ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๑๕๔ ข0าว จากที่มี ๑๑๕ ข0าวในสัปดาห.ที่แลRว (๑๗ - ๒๓ เม.ย. ๖๔) ในส0วนของ
ข0าวเชิงลบที่เกี่ยวขRองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๖๖ ข0าว จากที่มี ๑๗ ข0าวในสัปดาห.ที่แลRว (๑๗ - ๒๓ เม.ย. ๖๔)
ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ
ประเด็นขFาวเชิงลบ ได*แกF
๑) การเมือง: ๑) 'อันวาร.'ชี้ประชาธิปXตย.เจอภัยคุกคามการเมือง และ ๒) รายงานพิเศษ:
จะไล0ฝรั่งเพื่อดับ'ไฟใตR' หรือจะเอาฝรั่งไวRเพื่อ'กระพือไฟใตR'
๒) เหตุร*ายรายวัน: ๑) ปXตตานี คนรRายลอบเผา รถยนต.-อาคารสำนักงานอบต., ๒) โจรใตR'ยิง-เผา'
ชาวบRานผูRบริสุทธิ์เสียชีวิต ๓ ราย ที่ปXตตานี และ ๓) รือเสาะวุ0นอีก! คนรRายขวRางไปปfบอมบ.ลูกที่ ๒
ใส0บRานเช0าหลังจุดตรวจตำรวจ
๓) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยTสิน: 'บีอาร.เอ็น'ปXดก0อเหตุยิงแลRวเผากระบะส0งสินคRา
๔) การยกระดับคุณภาพชีวิต: สถานการณ.แพร0ระบาดของโควิด ๑๙
ประเด็นขFาวเชิงบวก ได*แกF
๑) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: 'ทีพีไอ'ดันอุตฯแห0งอนาคต ต0างชาติสนลงทุนโปรเจค'จะนะ
๒) สิทธิมนุษยชน: กสม.ประณามเหตุคนรRายยิงรถขนสินคRา ๓ ศพ
๓) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต : ภาพการปฏิบัติงานตามมาตรการ รปภ.ชีวิต/ทรัพย.สิน และปlองกัน
การแพร0ระบาดของโควิด ๑๙
๔) การยกระดับคุณภาพชีวิต: การรับมือกับการแพร0ระบาดของโควิด ๑๙
ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนตFางประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต*
รายงานข0าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใตRทั้งหมดเปmนประเด็นเกี่ยวกับภัยแทรกซRอน คือ การลักลอบขน
สินคRาขRามพรมแดนโดยมิชอบดRวยกฏหมายจากประเทศไทยเขRาประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้หน0วยปฏิบัติการทั่วไปกอง
พลทหารราบที่ ๗ ของมาเลเซียดำเนินการจับกุมหลายคดี มีตั้งแต0ยาเสพติด และการลักลอบนำเขRาสินคRาเพื่อ
เตรียมฉลองวันฮารีรายอ อาทิ แปlงขRาวเหนียว ประทัด พลุ ดอกไมRไฟ รวมทั้งวัวมีชีวิต ซึ่งทุกกรณีเปmนการลักลอบ
นำเขRาผ0านช0องทางธรรมชาติบริเวณริมแม0น้ำโกลก ช0วงระหว0าง อ.สุไหงโกลก และ อ.ตากใบ จ.ว.น.ธ. ติดกับ อ.
ปาเสมัส และ อ.ตุมปXต รัฐกลันตัน
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๒. ผลการวิเคราะหTสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธT ประจำวันที่ ๒๔ – ๓๐ เม.ย. ๖๔
๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถี่ การนำเสนอประเด็นขFาวเชิงบวก และประเด็นขFาวเชิงลบ

ในช0วงวันที่ ๒๔ - ๓๐ เม.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก (เสRนทึบสีเขียว) ๑๕๔ ข0าว จากที่มี ๑๑๕ ข0าวในสัปดาห.ที่แลRว (๑๗
- ๒๓ เม.ย. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนRมความถี่ (เสRนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนRมฯ เพิ่มขึ้น
ในส0วนของข0าวเชิงลบที่เกี่ยวขRองกับ จชต. (เสRนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๖๖ ข0าว จากที่มี ๑๗ ข0าวในสัปดาห.ที่แลRว
(๑๗ - ๒๓ เม.ย. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนRมความถี่ (เสRนปะสีแดง) มีแนวโนRมฯ เพิ่มขึน้
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๒.๒ คFาสัดสFวนระหวFางขFาวเชิงบวก และขFาวเชิงลบ
เมื่อนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน
ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังแสดงในตารางดRานล0าง
วัน/เดือน/ปb
จำนวนขFาวเชิงบวก (1)
จำนวนขFาวเชิงลบ (2) คFาสัดสFวน (3)=(1)/(2)
2021-04-17
3
0
3
2021-04-18
14
1
14
2021-04-19
20
0
20
2021-04-20
17
0
17
2021-04-21
24
8
3
2021-04-22
27
8
3.38
2021-04-23
10
0
10
16.43
3
5.48
2021-04-24
15
11
1.36
2021-04-25
14
19
0.74
2021-04-26
22
15
1.47
2021-04-27
30
10
3
2021-04-28
34
1
34
2021-04-29
22
6
3.67
2021-04-30
17
4
4.25
22
9.43
2.33
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๓. แนวโน*มในประเด็นที่เพFงเล็ง ในชFวงวันที่ ๒๔ – ๓๐ เม.ย. ๖๔
๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข

ในช0วงวันที่ ๑๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๔ ไม0มขี 0าวในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข
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๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน

ในช0วงวันที่ ๒๔ - ๓๐ เม.ย. ๖๔ มีข0าวในประเด็นเหตุรRายรายวัน ๒๗ ข0าว จากที่มี ๕ ข0าว ในสัปดาห.ที่แลRว (๑๗ ๒๓ เม.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถี่ มีแนวโนRมฯ เพิ่มขึ้น ภาพข0าวในประเด็นเหตุรRายรายวัน ไดRแก0 ๑)
ปXตตานี คนรRายลอบเผา รถยนต.-อาคารสำนักงานอบต., ๒) โจรใตR'ยิง-เผา' ชาวบRานผูRบริสุทธิ์เสียชีวิต 3 ราย
ที่ปXตตานี และ ๓) รือเสาะวุ0นอีก! คนรRายขวRางไปปfบอมบ.ลูกที่2 ใส0บRานเช0าหลังจุดตรวจตำรวจ

5

สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน

๓.๓ ประเด็นการเมือง

ในช0วงวันที่ ๒๔ - ๓๐ เม.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๓ ข0าว จากที่มี ๖
ข0าวในสัปดาห.ที่แลRว (๑๗ - ๒๓ เม.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถี่ มีแนวโนRมฯ ต่ำค0อนขRางคงที่
ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๑๗ ข0าวจากที่มี ๑ ข0าว ในสัปดาห.ที่แลRว (๑๗ - ๒๓ เม.ย. ๖๔)
ในมิติของแนวโนRมความถี่ มีแนวโนRมฯ เพิ่มขึ้น ภาพข0าวเชิงบวก ไดRแก0 ๑) กกต.ฝtาด0านโควิด รับรองนายกฯสมาชิกเทศบาลครบแลRว 76 จังหวัด และ ๒) 'บิ๊กปxอก' เทกระจาดเงินกู-R งบทRองถิ่น ปูพรม 77 จังหวัด 1.2
แสนลRาน ภาพข0าวเชิงลบ ไดRแก0 ๑) ประชาธิปXตย.ไม0พอใจนายกฯส0ง 'ธรรมนัส' คุมพื้นที่สงขลา-นครศรีฯ-ภูเก็ต, ๒)
'อันวาร.'ชี้ประชาธิปXตย.เจอภัยคุกคามการเมือง และ ๓) รายงานพิเศษ: จะไล0ฝรั่งเพื่อดับ'ไฟใตR'
หรือจะเอาฝรั่งไวRเพื่อ'กระพือไฟใตR'
หมายเหตุ: รายละเอียดข0าว “รายงานพิเศษ: จะไล0ฝรั่งเพื่อดับ'ไฟใตR' หรือจะเอาฝรั่งไวRเพื่อ'กระพือไฟใตR”
เมือง ไม(ขม
"ไม+ว+าการเข(าพบกับ ผบ.สูงสุดครั้งล+าสุดของหัวหน(าสำนักงานไอซีอารAซีครั้งนี้จะประสบความสำเร็จหรือล(มเหลวไอซีอารAซีก็จะหาทางที่จะอยู+เพื่อปฏิบัติการในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต(ต+อไป เพราะวันนี้ประเทศไทยคือเปQาหมายขององคAกรฝรั่งหัวแดง"
ต(องไม+อายที่จะบอกว+าสถานการณAความไม+สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต(ที่ลดความรุนแรงลงนั้น ไม+ได(เปUนเพราะการปQองกันและปราบปราม ไม+ได(เปUนเพราะการ
"พูดคุยสันติสุข" ขับเคลื่อนงานในการสร(าง "สันติสุข" อย+างได(ผล จนทำให( "แนวร+วม" ขบวนการแบ+งแยกดินแดนลดความรุนแรงของการใช(อาวุธเพื่อเดินตามแนวทาง
ของการ "พูดคุย" เพื่อสร(าง "สันติสุข" ให(เกิดขึ้น
แต+...ที่สถานการณAความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต(ลดความรุนแรงลง เปUนเพราะการ "ระบาด" ของเชื้อ "โคโรนา 19" หรือที่เรียกกันว+า "โควิด-19" ต+างหาก
และไม+ได(เพิ่งจะเปUนในรอบที่ 3 ของการแพร+ระบาด แต+เปUนมาตั้งแต+การระบาดรอบที่ 1 ของโควิด-19 ที่ทำให( กอ.รมน.ภาค 4 ส+วนหน(าได(รับ "อานิสงสA" จนสามารถ
"เคลม" ว+าสถานการณAที่ดีขึ้น เหตุร(ายเกิดน(อยลง เปUนเพราะนโยบายของ กอ.รมน.ภาค 4 ส+วนหน(า "เราเดินมาถูกทางแล(ว" นั่นเอง
การระบาดอย+างหนักของเชื้อ "โคโรนา 19" ที่ยังคงเส(นคงวาอยู+วันละกว+า 2,000 ราย ก็ดี การปaดชายแดนก็ดี การเข(มงวดการหลบหนีเข(าเมืองในช+องทางธรรมชาติ
ชายแดนไทย-มาเลเซีย จังหวัดนราธิวาส ก็ดี ล(วนเปUนสาเหตุใหญ+ที่ทำให( "แนวร+วม" ต(องลดการปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต(ลง
แต+ไม+ได(หมายความว+าจะหมดไป เพราะจะเห็นถึงความพยายามในการ "ซุ+มโจมตี" จาก "แนวร+วม" ต+อเจ(าหน(าที่ตำรวจ ทหาร และกองกำลังท(องถิ่น ทั้งการ "ซุ+มยิง"
การ "วางระเบิด" เกิดขึ้นตลอดเวลาในพื้นที่ จ.ปcตตานี, ยะลา และนราธิวาส
เปUนการแสดง "สัญลักษณA" เปUนการแสดง "ตัวตน" เปUนการแสดงให(เห็นว+าจังหวัดชายแดนภาคใต(ยังไม+สงบ และบีอารAเอ็นยังทำการต+อสู(กับเจ(าหน(าที่เพื่อการไปสู+
เปQาหมายที่ต(องการ
ถ(าไม+มีเรื่องของ "โควิด-19" ที่ระบาดเปUนรอบที่ 3 เดือนนี้ ซึ่งเปUนเดือน "รอมฎอน" สถานการณAความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต(น+าจะมากกว+านี้ เพราะการ "บ+ม
เพาะ" ของ "แกนนำ" ฝfายศาสนาของบีอารAเอ็น ยังคง "บ+มเพาะ" ให( "แนวร+วม" เชื่อว+าการฆ+า "ศัตรู" ในเดือนนี้จะได(ผลถึง 10 เท+า และหากเกิดตายในเงื้อมมือของ
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"ศัตรู" ก็จะได(ขึ้นสวรรคA
และ "โควิด-19" นอกจากทำให(แผนการก+อการร(ายในเดือน "รอมฎอน" เปUนไปอย+าง "ประปราย" ทำให(แผนการเข(าปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต(ของ
องคAกรกาชาดระหว+างประเทศ หรือ "ไอซีอารAซี" ก็ต(องหยุดไปด(วยโดยปริยาย
ซึ่งหลังจากที่ christoph sutter หัวหน(าสำนักงานภูมิภาคองคAกรคณะกรรมการกาชาดระหว+างประเทศ เข(าพบกับผู(บัญชาการทหารสูงสุด เพื่ออธิบายความถึงภารกิจ
ของ "ไอซีอารAซี" ในจังหวัดชายแดนภาคใต( เพื่อขอการสนับสนุนจากกองทัพบกหลังจากปล+อยให( "นายพล" นอกราชการ ที่กินเงินเดือนเปUนที่ปรึกษาของ "ไอซีอารAซี"
ทำการ "ล็อบบี้" กอ.รมน.ภาค 4 ส+วนหน(า เพื่อขอเปaดอบรมให(กับนายทหารผู(นำหน+วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต( ถึง 2 ครั้ง 2 ครา ไม+ได(ผล และครั้งล+าสุดมีการ
ออกหนังสือเชิญ มีการจองโรงแรม เพื่อการ "อบรม" ทหารไทยเปUนที่เรียบร(อย แต+ พล.อ.ชัยชาญ ช(างมงคล รมช.กลาโหม สั่งระงับจนทำให( "ไอซีอารA" และ "นายพล"
นอกราชการและในราชการเสีย "รังวัด" ไปพอสมควร
การเข(าพบกับ ผบ.ทหารสูงสุดของหัวหน(าคณะ "ไอซีอารAซี" ครั้งนี้จะได(ผลประการใดยังไม+ชัด เพราะ "โควิด-19" ระลอก 3 เกิดขึ้นมาขัดขวางแผนปฏิบัติงานของ "ไอซี
อารAซี" ในจังหวัดชายแดนภาคใต(เสียก+อน แต+ครั้งนี้ "ไอซีอารAซี" ก็หวังเปUนอย+างมากว+าจะได(รับ "ไฟเขียว" จากผู(ที่มีอำนาจมากกว+านายพลใน กอ.รมน.ภาค 4 ส+วน
หน(า เพราะนายทหารนอกราชการที่เปUนที่ปรึกษาล(วนมาจากเส(นทางรับราชการจาก บก.สูงสุด
แต+... เชื่อเถอะ ไม+ว+าการเข(าพบกับ ผบ.สูงสุดครั้งล+าสุดของหัวหน(าสำนักงาน "ไอซีอารAซี" ครั้งนี้จะประสบความสำเร็จหรือล(มเหลว "ไอซีอารAซี" ก็จะหาทางที่จะอยู+เพื่อ
ปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต(ต+อไป เพราะวันนี้ประเทศไทยคือ "เปQาหมาย" ขององคAกรฝรั่ง "หัวแดง" ที่ไม+เพียงแต+จะเคลื่อนไหวเพื่อสร(างสถานการณAใน
จังหวัดชายแดนภาคใต( ในกรุงเทพฯ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ก็มีองคAกร "ต+างชาติ" จาก "ตะวันตก" เคลื่อนไหวในชื่อองคAกรและรูปแบบที่ต+างกัน
แต+มีเปQาหมายเดียวกันคือ....
ฝรั่งที่ชื่อ เดวิส สเตร็คฟcสสA ซึ่งมีตำแหน+ง ผอ.ศูนยAแลกเปลี่ยนการศึกษาระหว+างประเทศ ที่กลายเปUนข+าวดัง ในฐานะที่มาจากองคAกรที่รู(จักกันในนามของ "ซีไอเอ" ภาค
พลเมือง และฝรั่งที่ชื่อว+า เฮนรี เรคเตอรA ที่ปรึกษาฝfายการเมืองของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ที่เปUนข+าวดังอยู+ในขณะนี้ว+ามีส+วนที่เกี่ยวข(องกับบรรดาผู(
ที่ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อไล+ พล.อ.ประยุทธA จันทรAโอชา นายกรัฐมนตรี จนทำให(มีกลุ+มคนไทยเดินขบวนทวงถามข(อเท็จจริงจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาตามที่ปรากฏเปUน
ข+าว
ทั้งหลายทั้งปวงมีการเชื่อมโยงกันอย+างแยกไม+ออกระหว+างหน+วยงานหรือองคAกรต+างชาติในชื่อต+างๆ ที่เข(ามาเคลื่อนไหวและขับเคลื่อนปฏิบัติการอยู+ในแต+ละภาคของ
ประ เทศไทย ซึ่งถ(าศึกษาให(ดีจะพบว+าเปUนเรื่องที่ "หมิ่นเหม+" ต+อการเปUนภัยคุกคามอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศไทยทั้งสิ้น
แม(แต+หัวหน(า "ไอซีอารAซี" เองก็มีภาพที่ปรากฏให(เห็นว+ามีการพบปะกับ "แกนนำ" ในกลุ+มของ "สามกลีบ" ที่ส+อให(เห็นชัดว+ามีความเกี่ยวข(องกันอย+างไม+น+าสงสัย
อย+างไรเสีย "ไอซีอารAซี" ก็ยังไม+ย(ายฐานจากจังหวัดชายแดนภาคใต(กลับไปง+ายๆ เพราะ "ไอซีอารAซี" ยังต(องรอผลในสิ่งที่ได(หว+าน "เมล็ด" ไว(ในแผ+นดิน 3 จังหวัด โดย
ผ+านทางองคAกรภาคประชาสังคม โดยเฉพาะในกลุ+มของ "ปxกการเมือง" ของขบวนการ "บีอารAเอ็น" ไม+ว+าจะในเรื่อง "สิทธิการกำหนดชะตากรรมตนเอง" (อารAเอสดี)
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและกฎบัตรระหว+างประเทศ
ยังมีประเด็นร(อนแรงอื่นๆ ในภาคใต(ที่ "ไอซีอารAซี" รอให(เกิดขึ้น ไม+ว+าจะเปUนความขัดแย(งในเรื่องของ "นิคมอุตสาหกรรมจะนะ" ที่เด+นชัดขึ้นทุกขณะว+า จะมีการดึงเอา
สถาบันการศึกษาที่เปUนของมุสลิมเข(าไปเปUนคู+ขัดแย(ง และอาจจะลามไปถึงการดึงผู(นำศาสนาเข(ามาร+วมวงไพบูลยAด(วย รวมทั้งประเด็นของโครงการขุดคลองไทยในแนว
"เอ 9" ที่วันนี้เริ่มจะเห็นการ "เอาด(วย" จาก พล.อ.ประยุทธA จันทรAโอชา นายกรัฐมนตรี และเห็นการขยับตัวของ "เอ็นจีโอ" เพื่อการต+อต(านเริ่มเกิดขึ้นแล(ว ทั้งหมดคือ
"สงคราม" ที่ปลายด(ามขวาน ที่กำลังจะเดินเข(าสู+ "กับดัก" ซึ่งถูกองคAกรฝc{งต+างชาติจาก "ตะวันตก" วางไว(และรอให(เกิดขึ้น
อ+านจบแล(ว ถ(ายังคิดไม+ได(ว+าควรจะให( "ไอซีอารAซี" ออกจากพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต(เพื่อดับ "ไฟใต(" หรือควรจะเอาไว(เพื่อสร(างประโยชนAในการกระพือ "ไฟใต(" ให(
"โชนแสง" กว+านี้ ก็ว+ากันไป.

ที่มา: นสพ.ไทยโพสต0 ฉบับวันที่ 24 เม.ย. 2564
News Code: pol crim g:thaipost g:agency g:paper p:tpd v:paperl
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๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยTสิน

ในช0วงวันที่ ๒๔ - ๓๐ เม.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๓๕ ข0าว จากที่มี ๑๐
ข0าวในสัปดาห. ที่แลRว (๑๗ - ๒๓ เม.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถี่ มีแนวโนRมฯ เพิ่มขึ้น ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มี
ข0าวเชิงลบ ๓ ข0าว จากที่มี ๑ ข0าวในสัปดาห.ที่แลRว (๑๗ - ๒๓ เม.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถี่ มีแนวโนRมฯ ต่ำ
ค0อนขRางคงที่ ภาพข0าวเชิงบวก ไดRแก0 ๑) ดวลเดือดดับ1จับ2 กลุ0มโจรใตR ลอบปาไปปfบอมบ., ๒) 'มทภ.4'ลุยคลี่คดี
ยิงเผาปtวนปXตตานี ร0อนแถลงประณาม, ๓) แผนมั่นคง'สกัดโควิด'4 จว.ใตR คลัสเตอร.'แรงงานเถื่อน'ขRามแดน, ๔)
ใตRปรับจุดตรวจ กันไปปfบอมบ., ๕) ผูRการฯยะลา แฉฝ}มือ "กลุ0มใหม0" ปาบึ้มปlอมตำรวจจะกว•ะ, ๖) "ชคต.-ชป.กร.ชป.จรยุทธ." กองกำลังเกาะติดพื้นที่ อุดช0องโหว0ชายแดนใตR, ๗) ศาลอนุมัติ "9 หมายจับ"
แก•งปลRนรถทำคาร.บอมบ.หวังถล0มแฟลต ตร.รามัน, ๘) ตม.ทลายแก•งลอบขนต0างดRาว เครือข0ายใน'สงขลา-ระนอง',
๙) เผยผลตรวจกระสุนป•นคนรRายยิง รถสินคRาที่สายบุรีดับ 3 ศพ โยงกลุ0มก0อเหตุในพื้นที่กว0า 5 คดี, ๑๐) คืบหนRาเผา
อบต.
ผูRการฯปXตตานีเผย
กลุ0มเดิมสรRางสถานการณ.เหตุยิงและเผา
3
ศพ,
๑๑)
ผูRบังคับหน0วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที 48 เดินทางตรวจเยี่ยม กำลังพลทีปฏิบัติหนRาทีเฝlาปlองกันชายแดนไทยมาเลเซียทีชายแดนอำเภอสุไหงโก-ลก, ๑๒) ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการชุดคุRมครองตำบล( ชคต.)
ในพื้นที,่ ๑๓) ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจเยี่ยมใหRกำลังใจ จนท.ประจำ ด0านตรวจ คัดกรองโควิด ในพื้นที่ อ.ศรีสาคร
และ ๑๔) มทภ.4 ย้ำ จนท.จับคนรRายฆ0า 3 ศพ สรRางความเชื่อมั่น แก0ประชาชน ภาพข0าวเชิงลบ ไดRแก0 ๑)
'บีอาร.เอ็น'ปXดก0อเหตุ ยิงแลRวเผากระบะส0งสินคRา และ ๒) รอบรั้วเมืองใตR : 29 เมษายน 2564
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๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได*

ในช0วงวันที่ ๒๔ - ๓๐ เม.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๓ ข0าว จากที่มี ๑๓ ข0าวในสัปดาห.ที่แลRว
(๑๗ - ๒๓ เม.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถี่ มีแนวโนRมฯ ลดลง ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ
ไม0มีข0าวเชิงลบ จากที่มี ๑ ข0าวในสัปดาห.ที่แลRว (๑๗ - ๒๓ เม.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถี่ มีแนวโนRมฯ ต่ำ
ค0อนขRางคงที่ภาพข0าวเชิงบวก ไดRแก0 ๑) 'ทีพีไอ'ดันอุตฯแห0งอนาคต ต0างชาติสนลงทุนโปรเจค'จะนะ' และ ๒)
สุดยอด'ซอสหลุมพี' หนึ่งตำบล หนึ่งความอร0อย ของดีจากชุมชนโต•ะแดง นราธิวาส ไม0มีข0าวเชิงลบ ในสัปดาห.นี้
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๓.๖ ประเด็นยาเสพติด

ในช0วงวันที่ ๒๔ - ๓๐ เม.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด จากที่มี ๒ ข0าวในสัปดาห.ที่แลRว (๑๗ - ๒๓
เม.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถี่ มีแนวโนRมฯ ต่ำค0อนขRางคงที่ ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม0มี
ข0าวเชิงลบในช0วง ๑๗-๓๐ เม.ย. ๖๔ ในมิติของแนวโนRมความถี่ มีแนวโนRมฯ ต่ำค0อนขRางคงที่
๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน
ในช0วงวันที่ ๒๔ – ๓๐ เม.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน
๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล
ในช0วงวันที่ ๒๔ – ๓๐ เม.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล
๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต.
ในช0วงวันที่ ๒๔ – ๓๐ เม.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกRไขปXญหา จชต.
๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย
ในช0วงวันที่ ๒๔ – ๓๐ เม.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชRกฎหมาย
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๔. ประเด็นที่สFงผลกระทบตFอการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบตFอการรับรู*เชิงบวก
๔.๑ ประเด็นที่สFงผลกระทบตFอการรับรู*

ประเด็นขFาวเชิงลบ
๑. การเมือง ๑) คนใตRตาแจRงแลRว! กRาวไกล เสี้ยม 'ปชป.' ชน 'พปชร.', ๒) 'อันวาร.' ถูกสั่งใหRแพRเลือกตั้งครั้งหนRา
'ไลน. ปชป.' ระอุเซ0นคำสั่งนายกฯส0ง 'ธรรมนัส' คุมภาคใตR!, ๓) ฝtายคRานรุมเละ 'บิ๊กตู0' โชว.ห0วย แจงโควิดออกทีวี,
๔) ประชาธิปXตย.ไม0พอใจนายกฯส0ง 'ธรรมนัส' คุมพื้นที่สงขลา-นครศรีฯ-ภูเก็ต, ๕)
'จุรินทร.'จี้'วิษณุ'ทบทวนคำสั่งนายกฯ หลังปชป.ไม0พอใจส0ง'ธรรมนัส'คุมสงขลา-นครศรี, ๖)
ไม0พอใจ'ธรรมนัส'คุมภาคใตR ปชป.จี้บิ๊กตู0ทบทวน หวั่นเกิดเหตุบานปลาย, ๗)
11
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'อันวาร.'ชี้ประชาธิปXตย.เจอภัยคุกคามการเมือง, ๘) 'จุรินทร.'รับประชาธิปXตย.ฉุน'บิ๊กตู0' ส0งธรรมนัสคุมปXกษ.ใตR, ๙)
ทัพบกยันจำเปmน-เดินหนRาซื้ออาวุธต0อ, ๑๐) ศึกในอก 'อู•ดดRา' สะตอไม0สามัคคี, ๑๑) รายงานพิเศษ:
จะไล0ฝรั่งเพื่อดับ'ไฟใตR' หรือจะเอาฝรั่งไวRเพื่อ'กระพือไฟใตR', ๑๒) ส0อง'ธรรมนัส'คุมหัวเมืองใตR ร0องรอยปริ-แยก
'พปชร.-ปชป.', ๑๓) พท.เกาะติด ใชRงบ4.5หมื่นลRาน, ๑๔) กองทัพยันเดินหนRาซื้ออาวุธ, ๑๕) คอลัมน.
สถานการณ.รRอน: เป‰ดศึกเกมทRาชนเจาะฐานเสียงใตR, ๑๖) ปชป.ซัดรัฐบาล เริ่มนับถอยหลัง และ ๑๗)
ธรรมนัสโวคุมใตR ปXดตีหัวเมือง พรรคร0วมรัฐบาล
๒. เหตุร*ายรายวัน ๑) 'รือเสาะ' วุ0นอีก! ขวRางไปปfบอมบ.ลูกที่ 2 ใส0บRานเช0าหลังจุดตรวจตำรวจ, ๒) ปXตตานี
คนรRายลอบเผา รถยนต.-อาคารสำนักงานอบต., ๓) ปXตตานีระอุ!คนรRายลอบเผาสนง.อบต.บางเก0า
รถขยะรถกกระเชRาวอดทั้งสองคัน, ๔) รองโฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส0วนหนRา แถลงข0าวเหตุโจรใตR'ยิง-เผา'
ชาวบRานผูRบริสุทธิ์เสียชีวิต 3 ราย ที่ปXตตานี, ๕) สุดอำมหิต! คนรRายไล0ยิง-เผาซ้ำ เสียชีวิต 3 ศพที่ปXตตานี, ๖)
ปXตตานีสุดเหี้ยมโจรใตRไล0ยิงแลRวเผาซ้ำ ตาย 3 ศพ พ0อลูก, ๗) ด0วน!! คนรRายปtวนขวRางไปปfบอมบ. ใส0จุดตรวจ
สภ.จะก•วะ อ.รามัน จ.ยะลา จนท.ตำรวจ เสียชีวิต 1 เจ็บ 1, ๘) M-16ประกบไล0ยิงกระบะ จุดไฟเผาดับ3
โจรใตRโหดที่ปXตตานี, ๙) รือเสาะวุ0นอีก! คนรRายขวRางไปปfบอมบ.ลูกที่2 ใส0บRานเช0าหลังจุดตรวจตำรวจ, ๑๐)
เหิมไม0หยุด! โจรใตRปtวนไม0เลิกขวRางไปปfบอมบ.ใส0ฐาน นปพ.รือเสาะ โชคดีไรRเจ็บ-ตาย, ๑๑)
โจรใตRเหิมลอบเผาตึก'อบต.' รถขยะ-รถกระเชRาไหมRวอด, ๑๒) ไฟไหมR'รถขยะ-รถกระเชRา-อาคาร
อบต.'พื้นที่ปXตตานี เร0งสอบสวนสาเหตุ, ๑๓) แฉฆ0าเผา 3 ศพปXตตานี
คนรRายมุ0งฆ0าลRางตระกูลรถขนส0ง'กิตติประภานันท.', ๑๔) โจรใตRลอบกัดเอ็ม16ไล0ยิงเผารถ พ0อ-ลูก-หลานชายดับ!!,
๑๕) โหดเหี้ยม! คนรRายยิงรถยนต.รับส0งสินคRาดับ 3 รายก0อนเผารถวอด2คัน, ๑๖) คนรRายเหิม!
ปาไปปfบอมม.ใส0จุดบริการปชช.ตะโละหะลอ ตร.เจ็บ 2 นาย, ๑๗) โจรใตRปtวนหัวค่ำ!
ปาไปปfบอมบ.ใส0จุดตรวจตร.ตาย1เจ็บ1, ๑๘) ไปปfบอมบ., ๑๙) ไฟโชน'สายบุรี'ฆ0าเผารถ3ศพ, ๒๐) ไล0ยิงเผารถ3ศพสยองสายบุรี, ๒๑) ภาพข0าว: ขวRางไปปfบอมบ., ๒๒) ปXตตานีปtวนยิงถล0มกระบะสินคRาดับ3
สุดโหดลากเหยื่อมายิง-จุดไฟเผาซ้ำ, ๒๓) 'ปXตตานี'ยิงถล0มรถ ลากเหยื่อลั่นไกซ้ำ สลดจุดไฟเผาดับ3, ๒๔) คอลัมน.
เดลินิวส.ก0อนขึ้นแท0น: โจรใตRปาบึ้มตร.ดับ1เจ็บ1, ๒๕) โจรใตRโยนไปปfบอมบ.ใส0ฐานทหาร และ ๒๖)
โจรใตRฆ0าเผา3ศพ พ0อ-ลูกสาว-หลานชาย
๓. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยTสิน ๑) 'บีอาร.เอ็น'ปXดก0อเหตุยิงแลRวเผากระบะส0งสินคRา, ๒)
รอบรั้วเมืองใตR : 29 เมษายน 2564 และ ๓) จับเปmนจับตาย
๔. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ด0วน! เบตงดับแลRว 1 เปmนรายแรกอำเภอเบตงพบมีโรคประจำตัว, ๒)
เบตงดับรายแรก! ยกระดับคุมเขRมสกัดโควิดระบาด, ๓) 'ครัวมาดาม' เล็งขยายเวลาช0วยเหลืออีก 1 เดือน
ส0งขRาวกล0องแทนใจสูRภัยโควิด-19, ๔) ผูRว0าฯแถลง ปXตตานีอยู0ในเกณฑ.ล็อกดาวน. หลังติดเชื้อแลRว 55ราย, ๕)
'ปXตตานี' ติดโควิดเพิ่ม 8 ราย ยอดสะสม 63 รายพบเชื่อมโยงคลัสเตอร.สถานบันเทิง, ๖) 'ปXตตานี'
พุ0งไม0หยุดเพิ่มอีก 12 สะสม 84 ราย กว0าครึ่งพบจากอำเภอเมือง, ๗) ปXตตานีฉุดไม0อยู0 ผูRปtวยโควิดเพิ่มอีก 9
พบว0าอำเภอเมืองติดเชื้อสูงถึง 44 ราย, ๘) สงขลาโควิดเสียชีวิต1 ลูกคRาคลัสเตอร.รRานเฝอ อินเตอร.'แห0ตรวจเชื้อ,
12
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๙) ปXตตานีอ0วม ผูRติดเชื้อพุ0งวันเดียว 9 ราย รอผลตรวจอีก 89 ราย, ๑๐) ชายวัย 63
เสียชีวิตจากโควิดยะลารายแรกของจังหวัด
ชาวเบตงส0งต0อน้ำใจใหRบุคลากรทางการแพทย.ที่ปฏิบัติหนRาที่ดูแลผูRปtวย, ๑๑) โควิด -19 ปXตตานีพุ0งพรวดวันเดียว
28 คน เผยคนไม0เป‰ดเผยขRอมูลว0าปtวย, ๑๒) โควิดปXตตานี น0าเปmนห0วง พุ0งพรวดวันเดียว 28รวม 46 ราย, ๑๓)
แม0คRาไก0ทอด รRองหลังมีคนโพสต.ขRอมูลเท็จลงโซเชียลว0าติดโควิด-19 ทำใหRไดRรับผลกระทบ, ๑๔)
'ลุงเบตง'ติดโควิดดับแลRว มีประวัติไตวาย-ฌาปนกิจทันที, ๑๕) 'ปธ.ชวน'ลงใตRวันที่ 4 มอบหนRากากอนามัย
ฝX•งทะเลอันดามัน, ๑๖) ปXตตานีปtวยโควิดเพิ่ม 4 ราย หายกลับบRาน 3 ราย ยอดสะสม 50 ราย, ๑๗)
ด0วนโควิดเบตงดับแลRว 1 ราย เปmนรายแรกของอำเภอ พบมีโรคประจำตัวดRวย, ๑๘)
แพทย.เผยนักมวยเวทีจะนะติดโควิด และ ๑๙) หลายจังหวัดแห0ป‰ดหมู0บRาน-สถานที่
ประเด็นเชิงบวก
๑. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทT คอลัมน. เฉลียงไอเดีย: นพกฤษฎิ์ นิธิเลิศวิจิตร
ยึดPainpointปX—นซัคเซสมอร.ฯ ธุรกิจขายตรงเพื่อทุกชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
๒. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) 'ทีพีไอ'ดันอุตฯแห0งอนาคต ต0างชาติสนลงทุนโปรเจค'จะนะ', ๒)
สุดยอด'ซอสหลุมพี' หนึ่งตำบล หนึ่งความอร0อย ของดีจากชุมชนโต•ะแดง นราธิวาส และ ๓) สุดยอด'ซอสหลุมพี'
หนึ่งตำบล หนึ่งความอร0อย ของดีจากชุมชนโต•ะแดง นราธิวาส,
๓. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) ภาพข0าว: คอลัมน. สังคมข0าว: พระบาทสมเด็จพระเจRาอยู0หัว และ ๒)
โปรดเกลRาฯพระราชทานดอกไมR-ตะกรRาสิ่งของแก0 ตร.ไดRรับบาดเจ็บ,
๔. กีฬา ๑) ขRอเท็จจริง'มหกรรมมวย รวมพลคนจะนะ'๒) ขRอเท็จจริง'มหกรรมมวย รวมพลคนจะนะ', ๓) คอลัมน.
สปอร.ตสแควร., ๔) คอลัมน. สปอร.ตสแควร. และ ๕) คอลัมน. แวดวงยานยนต.: ฟอร.ด ใหRการสนับสนุนรถ,
๕. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลัมน.: มุมมุสลิม: อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาในธรรมศาสตร. (1), ๒) วธ.
เป‰ดรับเสนอชื่อคัดเลือก ผอ.ระดับสูง 10 ตำแหน0ง, ๓) คอลัมน. อริยะโลกที่6: หลวงพ0อสวัสดิ์ อรุโณ วัดชRางใหR
จังหวัดปXตตานี, ๔) คอลัมน. อริยะโลกที่6: หลวงพ0อสวัสดิ์ อรุโณ วัดชRางใหR จังหวัดปXตตานี และ ๕)
วธ.เป‰ดรับเสนอชื่อขรก.คัดเลือกอำนวยการระดับสูง 10 ตำแหน0ง,
๖. สิทธิมนุษยชน ๑) รายงานพิเศษ: ไฟใตRเผาสามศพ ล้ำเสRนมนุษยธรรมแรงพอๆ กับโควิด, ๒)
กสม.ประณามเหตุคนรRายยิงรถขนสินคRา 3 ศพ และ ๓) กรรมการสิทธิ
เพิ่งตื่น!ออกแถลงการณ.ประณามคนรRายไล0ยิงรถขนสินคRาระหว0างทางในพื้นที่อำเภอสายบุรี,
๗. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยTสิน ๑) แม0ทัพ4สั่งลุยโจรใตR ลั่นเด็ดหัวฆ0าเผา3ศพ, ๒)
เดลินิวส.ก0อนขึ้นแท0น: หมายจับแก•งคาร.บอมบ., ๓) เดลินิวส.ก0อนขึ้นแท0น: ปลอบขวัญเหยื่อไฟใตR, ๔)
เลียบค0ายกองทัพ, ๕) ภาพข0าว: คอลัมน. เลียบค0ายกองทัพ: ประชาสัมพันธ., ๖) ดวลเดือดดับ1จับ2 กลุ0มโจรใตR
ลอบปาไปปfบอมบ., ๗) ภาพข0าว: คอลัมน. เลียบค0ายกองทัพ: ลงพื้นที่, ๘) 'มทภ.4'ลุยคลี่คดี ยิงเผาปtวนปXตตานี
ร0อนแถลงประณาม, ๙) แผนมั่นคง'สกัดโควิด'4 จว.ใตR คลัสเตอร.'แรงงานเถื่อน'ขRามแดน, ๑๐)
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ปtวนอีกปาบึ้มใส0ปlอมตร.ยะลา 'แม0ทัพ4'จี้สางคดียิง-เผารถ, ๑๑) ตร.คุRยประวัติ'ป•น' ยิงเผาโหดสายบุรี
ใชRก0อเหตุแลRว4คดี, ๑๒) แกะรอยยิงโหด3ศพรูRตัวมือฆ0า!, ๑๓) ใตRปรับจุดตรวจกันไปปfบอมบ., ๑๔)
ประณามยิงชาวบRาน3ศพสายบุรี, ๑๕) ลงพื้นที่, ๑๖) เร0งล0ามือปาบึ้มถล0มตร.ยะลาดับ, ๑๗) ผูRการฯยะลา แฉฝ}มือ
"กลุ0มใหม0" ปาบึ้มปlอมตำรวจจะกว•ะ, ๑๘) "ชคต.-ชป.กร.-ชป.จรยุทธ." กองกำลังเกาะติดพื้นที่
อุดช0องโหว0ชายแดนใตR, ๑๙) ศาลอนุมัติ "9 หมายจับ" แก•งปลRนรถทำคาร.บอมบ.หวังถล0มแฟลต ตร.รามัน, ๒๐)
ออกหมายจับ 9 คนรRายปลRนรถทำคาร.บอมบ., ๒๑) ข0าวสดทั่วไทย: 17 ป}กรือเซะเงียบ, ๒๒) ไปปfบอมบ.นรา
ปะทะจนท.ดับ1, ๒๓) 'ปลอกกระสุน'คดียิงยกครัว 3 ศพ-เผาซ้ำที่สายบุรี พบเคยก0อเหตุมาแลRว 5 คดี, ๒๔)
ตม.ทลายแก•งลอบขนต0างดRาว เครือข0ายใน'สงขลา-ระนอง', ๒๕)
เผยผลตรวจกระสุนป•นคนรRายยิงรถสินคRาที่สายบุรีดับ 3 ศพ โยงกลุ0มก0อเหตุในพื้นที่กว0า 5 คดี, ๒๖)
คืบหนRาเหตุยิง-เผารถ 'สายบุรี' ผลป•นชี้ชัดโยงกลุ0มผูRก0อเหตุรุนแรงในพื้นที่, ๒๗) แม0ทัพภาค 4 ชี้ คนรRายเหิม!
ก0อเหตุปtวน3 จชต.แสดงศักยภาพกลุ0มว0ามีตัวตน, ๒๘)
คืบหนRาเผาอบต.ผูRการฯปXตตานีเผยกลุ0มเดิมสรRางสถานการณ.เหตุยิงและเผา 3 ศพ, ๒๙)
ผูRบังคับหน0วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที 48 เดินทางตรวจเยี่ยมกำลังพลทีปฏิบัติหนRาทีเฝlาปlองกันชายแดนไทยมาเลเซียทีชายแดนอำเภอสุไหงโก-ลก, ๓๐) ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการชุดคุRมครองตำบล( ชคต.)
ในพื้นที,่ ๓๑) ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจเยี่ยมใหRกำลังใจ จนท.ประจำด0านตรวจ คัดกรองโควิด ในพื้นที่ อ.ศรีสาคร,
๓๒) มทภ.4 ย้ำ จนท.จับคนรRายฆ0า 3 ศพ สรRางความเชื่อมั่นแก0ประชาชน, ๓๓) เผยภาพคนรRายก0อเหตุ ยิงแลRวเผา
3 ศพ ที่จ.ปXตตานี, ๓๔) เป‰ดภาพคนรRายก0อเหตุยิงแลRวเผา 3 ศพ ที่ปXตตานี และ ๓๕) เผาอบต.และรถหลวง วอด
ที่แทRฝ}มือกลุ0มเดิมสรRางสถานการณ.เหตุยิงเผา 3 ศพ,
๙. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ภาพข0าว: คอลัมน. แวดวงอุดมศึกษา: ลงพื้นที่, ๒) ย0อยข0าวกีฬา:
'มาดามแปlง'ลุยต0อช0วยแพทย., ๓) ไฟเขียวตั้งด0วน ศูนย.ฉีดกระจายวัคซีน, ๔) 1 สัปดาห.แห0งการใหR 'ครัวมาดาม'
ส0งขRาวกล0องแทนใจ 19 รพ.สนามทั่วประเทศ, ๕) พระราชทานเครื่องเอกซเรย.เคลื่อนที่, ๖) 1 สัปดาห.แห0งการใหR
'ครัวมาดาม' ส0งขRาวกล0องแทนใจ 19 รพ.สนามทั่วประเทศ, ๗) ภาพข0าว: คอลัมน. แวดวงอุดมศึกษา: ลงพื้นที่, ๘)
จับกระแสภูมิภาค: มอบของผูRพิการ-ผูRยากไรR, ๙) ในหลวงพระราชทานเครื่องมือแพทย., ๑๐) อว.เดินหนRาโครงการ
U2T ไม0หวั่นโควิด ปรับ งานใหม0 ช0วยชาติพRนวิกฤต, ๑๑) ภาพข0าว: นายชวน หลีกภัย, ๑๒) คอลัมน. ฮอตนิวส.:
กกท.ยกสนามกีฬาภูมิภาคเปmนโรงพยาบาล, ๑๓) กกท.-กรมพละเป‰ดศูนย.รับผูRปtวย, ๑๔)
นพค.42หนุนเกษตรยะลา, ๑๕) ประธานการท0าเรือฯเดินหนRาขยายภารกิจครัวมาดามส0งน้ำใจใหRทีมหมอสูRโควิด,
๑๖) โควิดชายแดนใตRยอดติดเชื้อรายใหม0เริ่มชะลอตัว, ๑๗) นราฯแจRงประมงขอเพาะสัตว.น้ำ, ๑๘)
เช็กด0วน..รฟท.ประกาศงดเดินรถ 121ขบวนชัว่ คราว ตลอด พ.ค.-ขอคืนตั๋วไดRเต็มราคา, ๑๙)
ตามตัวครบแลRวอดีตนักโทษติดเชื้อโควิด-19 ขุดกำแพงรพ.สนามหลบหนี, ๒๐)
ผูRว0าฯยะลาสั่งป‰ดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว หลังพบผูRปtวยโควิดเบตงเสียชีวิตรายแรก, ๒๑) ทบ.เป‰ดแลRว'7 รพ.สนาม'
เตรียมกำลังพล'สายแพทย.'ช0วยงานสธ.สูRโควิด, ๒๒) อัพเดต! 50 จังหวัดแลRว 'ไม0สวมแมสก.'ออกนอกบRาน ปรับ 2
หมื่น, ๒๓) 'มูลนิธิมาดามแปlง'ลุยต0อช0วยบุคลากรแพทย., ๒๔) ทบ.เตรียมส0งแพทย.ช0วยงานด0านหนRา, ๒๕)
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'ชวน'ลุย 14 จว.ใตR มอบหนRากากอนามัย ใหRกำลังใจผูRปฏิบัติงาน-ปชช., ๒๖) 'ชวน'ฟ‰ตนั่งรถลงพื้นที่14จ.ใตR
มอบหนRากาก120,000ชิ้น, ๒๗) เช็กที่นี่!ปXตตานี'จำกัดกลุ0ม'เขRาออกพื้นที่ ตั้งด0านตรวจ 2 ฝX•ง'นราธิวาส-สงขลา',
๒๘) 'สงขลา'โควิดพุ0ง 52 ราย 'ม.อ.'ยันมีเตียงเพียงพอรับผูRปtวย, ๒๙)
'ชวน'เดินสายมอบหนRากากสูRโควิดภาคใตRวันที่ 2, ๓๐) 'ยะลา'ฉีดยาแรง! เตรียมยกระดับคุมโควิด-'เคอร.ฟ‰ว'18วัน
เริ่ม 1 พ.ค., ๓๑) ทRาโควิด!รวบ 9 นักพนันสุมหัวเล0นไพ0เกRาเก คาปlอม ชรบ.ลำพะยา, ๓๒) 'กกท.'
เป‰ดสนามกีฬาภูมิภาคเปmนโรงพยาบาลสนาม, ๓๓) ตร.เผยสถิติจับผูRฝtาฝ•นไม0สวมหนRากากอนามัย 13 ราย
รวมคดี'บิ๊กตู0'ดRวย, ๓๔) ป‰ด'ตลาดกิมหยง'14วัน! หลังพบพ0อคRาติดเชื้อโควิด19-กักตัวผูRเสี่ยงสูงอีก6ราย๓๕)
เช็คด0วน! 'การรถไฟฯ'ประกาศงดเดินรถ 121 ขบวน ขอคืนเงินค0าตั๋วไดRเต็มราคา, ๓๖) ศบค.ยกระดับคุมโควิด
'แดงเขRม'หRามรับประทานอาหารในรRาน งดขRามจังหวัด, ๓๗) 'ปธ.รัฐสภา'มอบหนRากากอนามัย14 จ.ใตR วันที่ 3,
๓๘) 'เจRาท0า' พรRอมชี้แจงงบป} 65 ปX—นน0านน้ำไทยปลอดภัย, ๓๙) ปธ.ชวน
ห0วงส.ส.สั่ง'เลขาสภาฯ'ประสาน'สธ.'ฉีดวัคซีนเป‰ดสมัยประชุมพ.ค.นี้, ๔๐) 1
สัปดาห.แห0งการใหR'ครัวมาดาม'ส0งขRาวกล0องแทนใจ 19 รพ.สนามทั่วประเทศ, ๔๑) โออาร.
แจกหนRากากอนามัยฟรี!! กว0า 3.5 ลRานชิ้น, ๔๒) ประกาศแลRว! พื้นที่คุRมครองกองหินใตRน้ำ 21 แห0ง
'วราวุธ'สั่งสำรวจ-ดูแลปะการังทั่วประเทศ, ๔๓) แวดวงนักปกครอง : 24 เมษายน 2564, ๔๔) เพิ่ม'เชียงใหม0'!
ศบค.มท.อัพเดต 48 จังหวัด ไม0สวมแมสก.ปรับ 2 หมื่น, ๔๕) 1 สัปดาห.แห0งการใหR 'ครัวมาดาม'
ส0งขRาวกล0องแทนใจ 19 รพ.สนามทั่วประเทศ, ๔๖) 1 สัปดาห.แห0งการใหR'ครัวมาดาม'ส0งขRาวกล0อง 19
รพ.สนามทั่วประเทศ, ๔๗) PTT Station เติมเต็มความห0วงใย ร0วมใจฝtาวิกฤตโควิด-19
ขยายเวลาแจกหนRากากอนามัยฟรีทั่วประเทศ กว0า 3.5 ลRานชิ้น, ๔๘) วิศวะมหิดล ผนึกความร0วมมือ 16
รพ.ในภาคใตRและภาคตะวันออก จัดเวิร.คชRอปและส0งมอบ 'ฝžกฝน' อุปกรณ.บำบัดผูRปtวยทางสมอง, ๔๙) รพ.ยะลา
ประกาศยกระดับมาตรการใหRบริการ เฝlาระวัง ปlองกันโควิด 19 เปmน เฟส 2, ๕๐) ศปก.อ.เบตง
ยกระดับการปlองกันสถานการณ.โควิด, ๕๑) ปXตตานีจ0อล็อกดาวน.!คลัสเตอร.บันเทิงปtวนหนัก ไล0ตรวจ 300 คน,
๕๒) โรงแรมดัง หาดใหญ0 เป‰ดไฟหRองพักเปmนรูปหัวใจ เปmนกำลังใจในช0วงวิกฤติโควิด, ๕๓) ภาพข0าว: นายชวน
หลีกภัย, ๕๔) ในหลวง-พระราชินี พระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ.ทางการแพทย. โครงการราชทัณฑ.ปXนสุข
ระยะที่ 2, ๕๕) 'ในหลวง'พระราชทานเครื่องมือแพทย.แก0โรงพยาบาลแม0ข0ายและเรือนจำ, ๕๖) ในหลวง
พระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ.ทางการแพทย. ใหRแก0รพ.แม0ข0ายและเรือนจำ, ๕๗) มท.ประกาศมี 68
จังหวัดออกจากบRานตRองสวมหนRากากอนามัย, ๕๘) สธ.เบตง ตรวจหาเชื้อโควิดประชาชนเบื้องตRน
หลังพบผูRปtวยรายใหม0เพิ่มขี้น, ๕๙) ชมภาพ 'รพ.สนาม' หลัง 'กกท.' ใหRสนามกีฬาในส0วนภูมิภาคดูแลผูRปtวยโควิด19, ๖๐) 'ชวน'ลงใตRมอบหนRากากอนามัยปlองกันโควิด-19, ๖๑) ผูRการฯยะลา สั่งตำรวจ สส.ภ.จว.ยะลา
บุกจับพนันคาปlอมจุดตรวจ ชรบ.ที่ยะลา รวบไดR 9 ราย ที่เหลือหนีรอด, ๖๒)
'ม.อ.ปXตตานี'เป‰ดหอพัก7เปmนสถานที่สังเกตอาการผูRเสี่ยงติดไวรัสโคโรนา2019, ๖๓) 'ตามรอยพ0อ' สืบสาน รักษา
ต0อยอด, ๖๔) ม.อ.ปXตตานี เป‰ดใชRหอพัก 7 เปmนสถานที่สังเกตอาการของผูRมีภาวะเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด19,
๖๕) ผูRว0าฯปXตตานีออกคำสั่งล็อกดาวน. กำหนดการเขRา-ออกจังหวัด, ๖๖) ครบ 77 จังหวัดแลRว 'ไม0สวมแมสก.'
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ออกจากบRานโดนปรับ 2 หมื่น!, ๖๗) ผอ.ศปพร. ปรับภูมิทัศน. 'ตRนไมRทรงปลูก' ในพื้นที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส,
๖๘)
ประธานรัฐสภามอบหนRากากอนามัยใหRผูRว0าฯนราธิวาสนำไปแจกจ0ายใหRบุคลากรทางการแพทย.และปชช.ในพื้นที่,
๖๙) ผบ.หน0วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 ส0งมอบโครงการเกษตรผสมผสานฯประจำป}งบประมาณ 2564, ๗๐)
ประธานรัฐสภา ลงพื้นที่ยะลามอบหนRากากอนามัย ปlองกันโควิด-19, ๗๑) เหล0าทัพเผยเตียง
รพ.สนามทหารยังเหลือเพียงพอ, ๗๒) อำเภอเบตงออกมาตรการเขRมตRองสวมหนRากากอนามัยผูRใดฝtาฝ•น
ตRองระวางโทษปรับไม0เกิน 20000 บาท, ๗๓) 'ปXตตานี' ตั้งด0านตรวจโควิดเขRมหลังปชช.เขRาพื้นที่จำนวนมาก, ๗๔)
โควิดกระทบ 'กรมธนารักษ.' ขยายเวลาจองคอนโดขRาราชการออกไปถึง 31 พ.ค.64, ๗๕) นราธิวาส
จัดงานสรRางความมั่นคงทางอาหาร สู0ปฏิบัติการ 90 วัน, ๗๖) ผกก.สภ.สุ ไหงโก-ลก นำขRาราชการตร.มอบถุงยังชีพ
เครื่องอุปโภค บริโภคแก0กลุ0มผูRสูงอายุ ผูRปtวยติดบRาน ติดเตียง, ๗๗) พระมหากรุณาธิคุณ
จัดตั้งศูนย.ศิลปาชีพบRานพิเทน จ.ปXตตานี, ๗๘) 'ยะลา' ยกระดับมาตรการโควิด หลังพบผูRปtวยรายใหม0วันเดียว 10
ราย, ๗๙) กลุ0มเสี่ยงชาวยะลา ยกครอบครัวตรวจหาเชื้อโควิด-19 ศูนย.บริการ เทศบาลนครยะลา ต0อเนื่อง, ๘๐)
ผกก.สภ.สุไหงโก-ลก เยือนถิ่นเก0า มอบขRาวสาร อาหารแหRง พรRอมผลอินทผลัม ใหRผูRพิการผูRยากไรRในเขตพื้นที่แวRง
และ ๘๑) พัฒนาการนราธิวาส ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ตRนแบบม ประยุกต.สู0 'โคก หนอง
นา โมเดล' ในพื้นที่รือเสาะ,
๑๐. การชFวยเหลือประชาชน ๑) ปภ. เร0งช0วยเหลือผูRประสบวาตภัย15จังหวัด และ ๒) ปภ.รายงานวาตภัยถล0ม
4 จว. คลี่คลายแลRวทุกพื้นที่ เร0งช0วยเหลือผูRประสบภัย,
๑๑. การเยียวยา ๑) พระราชทานฯพวงมาลาหลวงหนRาหีบศพตร.ยะลา, ๒) เยียวยา, ๓)
'ในหลวง'พระราชทานพวงมาลาหลวง วางที่หนRาหีบศพ ตำรวจเสียชีวิต จ.ยะลา, ๔) ม.อ.ซับน้ำตานศ.ป} 2
ทายาทของเหยื่อโจรใตR 3ศพ, ๕) ในหลวง-พระราชินี พระราชทานพวงมาลา หนRาหีบศพ
'ตร.จะกว•ะ'ที่เสียชีวิตจากเหตุความไม0สงบ, ๖) นายกฯ เสียใจ จนท.ตร.2 นาย เสียชีวิต เหตุถูกลอบขวRางระเบิด
ที่ยะลา, ๗) นายกรัฐมนตรีห0วงใยถึง จนท.ที่ไดRรับบาดเจ็บจากสถาการณ.ความไม0สงบในจังหวัดชายแดนภาคใตR
มอบผูRว0าฯยะลาเปmนผูRแทน นำเงินช0วยเหลือครอบครัว, ๘) นายกฯ เสียใจ เหตุขวRางระเบิดที่ยะลา
ทำจนท.บาดเจ็บ-เสียชีวิต พรRอมสั่งตRนสังกัดเยียวยา, ๙) นายกฯ เสียใจเหตุคนรRายปาระเบิดปtวนยะลา
ใหRกำลังใจจนท.พรRอมช0วยเหลือเต็มที่ และ ๑๐) มหาวิทยาลัยฯ มอบเงินช0วยเหลือ 'นRองแนน'
นศ.ที่สูญเสียคุณพ0อ-พี่สาว จากการกระทำของผูRก0อการรRายใน จ.ปXตตานี,
๑๒. การเมือง ๑) กกต.ฝtาด0านโควิด รับรองนายกฯ-สมาชิกเทศบาลครบแลRว 76 จังหวัด, ๒)
'กกต.'เคาะเลือกตั้งใหม0'สท.-นายกเทศมนตรี'37จังหวัด76หน0วยเลือกตั้ง และ ๓) 'บิ๊กปxอก' เทกระจาดเงินกู-R
งบทRองถิ่น ปูพรม 77 จังหวัด 1.2 แสนลRาน,
๑๓. การศึกษา ๑) มูลนิธิ EDF อัปเดตยังมีนักเรียนรอรับทุนในป}การศึกษา 2564 อีกจำนวน 3871 คน และ ๒)
รัฐมนตรี อว. ขอมหาวิทยาลัยลดค0าเล0าเรียนลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด,
16
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๔.๒ ระดับผลกระทบตFอการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ตFอสถานการณT จชต.

จากสถานการณ.ข0าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส0งผลใหRระดับการรับรูRเชิงบวกที่มีต0อสถานการณ.
จชต. ในสัปดาห.นี้ ลดลง จาก ๓.๐๖ ในสัปดาห.ที่แลRว (๑๗ - ๒๓ เม.ย. ๖๔) เปmน ๑.๔๑ ในสัปดาห.นี้
ในมิติของแนวโนRม การรับรูRเชิงบวก มีแนวโนRมฯ ลดลง
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๕. ประเด็นสําคัญจากสื่อมวลชนตFางประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในชFวงวันที่ ๒๔ – ๓๐
เม.ย. ๖๔
รายงานข0าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใตRทั้งหมดเปmนประเด็นเกี่ยวกับภัยแทรกซRอน คือ การลักลอบขนสินคRา
ขRามพรมแดนโดยมิชอบดRวยกฏหมายจากประเทศไทยเขRาประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้หน0วยปฏิบัติการทั่วไปกองพล
ทหารราบที่ ๗ ของมาเลเซียดำเนินการจับกุมหลายคดี มีตั้งแต0ยาเสพติด และการลักลอบนำเขRาสินคRาเพื่อเตรียม
ฉลองวันฮารีรายอ อาทิ แปlงขRาวเหนียว ประทัด พลุ ดอกไมRไฟ รวมทั้งวัวมีชีวิต ซึ่งทุกกรณีเปmนการลักลอบนำเขRา
ผ0านช0องทางธรรมชาติบริเวณริมแม0น้ำโกลก ช0วงระหว0าง อ.สุไหงโกลก และ อ.ตากใบ จ.ว.น.ธ. ติดกับ อ.ปาเสมัส
และ อ.ตุมปXต รัฐกลันตัน
๕.๑ สำนักขFาว Bernama รายงานเมื่อวันที่ 25 เมษายน วFา ตำรวจมาเลเซียจับกุมยาเสพติดล็อตใหญFมูลคFา
๔.๖ ล*านริงกิต จับกุมผู*ค*องหาได*รวม ๖ คน จากปฏิบัติ ๓ ครั้งในรัฐกลันตัน ยึดของกลางยาบ*า ๑๐๐ กิโลกรัม
และกัญชาน้ำหนัก ๓๙๓ กิโลกรัม
ตำรวจมาเลดซียแถลงวFา จากการสืบสวนสอบสวนพบวFากัญชาที่จับกุมได*ลักลอบนำเข*าจากประเทศไทยเพื่อ
ลำเลียงตFอไปยังปลายคาบสมุทรมลายู และอินโดนีเซีย
(One hundred kilogrammes (kg) of syabu and 393 kg of ganja worth a total of almost RM4.6
million have been seized following the arrest of six people in three raids in Kelantan.
In two raids in Kota Bharu on April 20, police nabbed two men and two men, aged between 31
and 50, on suspicion of attempting to smuggle in 393 kg of ganja.
The ganja worth RM982,500 originated from southern Thailand and was destined for the
southern part of Peninsular Malaysia and Indonesia, he said.)
ที่มาข*อมูล ; https://www.bernama.com/en/crime_courts/news.php?id=1955699n
๕.๒ สื่อมาเลเซียรายงานการจับกุมสินค*าลักลอบนำเข*าผFานชFองทางธรรมชาติริมแมFน้ำโกลก หลายครั้งในรอบ
สัปดาหTนี้ ซึ่งเป”นชFวงที่มีการลักลอบนำเข*าสินค*าผลิตภัณฑTอาหาร รวมทั้งปศุสัตวT และพลุ ประทัด ดอกไม*ไฟ
ทั้งหมดเป”นสินค*าที่ขายดีในชFวงเดือนรอมฎอนเพื่อเตรียมฉลองในวันฮารีรายอ สำหรับปbนื้ทางการมาเลเซียมี
คำสั่งขายพลุ ประทัด ดอกไม*ไฟ
ผู*บัญชาการตำรวจรัฐกลันตันได*มีคำสั่งให*สถานีตำรวจที่มีพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนติดกับประเทศไทย
ทุกสถานีตำรวจเพิ่มมาตรการลาดตระเวณ ตรวจตราตามแนวชายแดน พร*อมกันนี้ได*กำชับตำรวจ ๒ พื้นที่
คือที่อ.ตุมปrต และอ.ปาเสมัส ให*เพิ่มการเฝ™าระวังชFองทางธรรมชาติตามแนวแมFน้ำโกลก เป”นพิเศษ
ผู*บัญชาการตำรวจกลันตันเชื่อวFาจะมีความพยายามลักลอบนำเข*าพลุ ประทัด ดอกไม*ไฟ มากขึ้นชFวงใกล*ถึง
วันฮารีรายอ
(All district police chiefs with stations bordering Thailand are urged to step up their operations
against the smuggling of fireworks into the state.
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Kelantan police chief Datuk Shafien Mamat said the directive applied to the district police
stations located in Tumpat, Pasir Mas, Jeli and Tanah Merah.
He said they were told to focus more on the rat routes and illegal jetties especially those in
Pengkalan Kubor, Tumpat and Rantau Panjang which is under Pasir Mas.
"Police believe there will be many attempts to bring in firecrackers and fireworks into the state
during this fasting month due to high demand from locals, especially children.
"Therefore, I have directed all district police chiefs stationed at the Kelantan-Thailand border to
carry out checks around-the-clock," he added.)
ที่มาข*อมูล; https://www.nst.com.my/news/nation/2021/04/686447/cops-told-beefoperations-against-fireworks-smuggling
๕.๓ สำนักขFาว Bernama รายงานเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน วFา ทหารกองพลทหารราบที่ ๗ มาเลเซีย จับกุม
ชายวัย ๓๕ ปb ลักลอบนำเข*าวัว ๘ ตัวจากประเทศไทย โดยลักลอบนำเข*าผFานชFองทางธรรมชาติริมแมFน้ำโก
ลก พื้นที่ตำบล Tok Rusa อ.ปาเสมัส ซึ่งอยูFหFางจากโกตาบารู ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร
(A man admitted to herding eight cows brought in from Thailand, from the banks of Sungai
Golok, in Kampung Tok Rusa, Pasir Mas, 20 kilometres from here, this morning before loading
them on a lorry for delivery to middlemen.
The 35-year-old local confessed after he was detained by a strike force team from the Seventh
Battalion of the General Operations Force (GOF7) which was patrolling the area at 6.45 am
today)
ที่มาข*อมูล ; https://www.bernama.com/en/crime_courts/news.php?id=1956816n
๕.๔ สื่อมาเลเซีย รายงานเมื่อวันที ๒๘ เมษายน วFา ทหารสังกัดกองพลทราบที่ ๗ มาเลเซียได*ตรวจค*น
รถบรรทุกต*องสงสัยคันหนึ่ง และพบวFามีการลักลอบนำเข*าแป™งข*าวเหนียวจากประเทศไทยจำนวน ๘,๔๐๐ ถุง
มูลคFา ๓๕,๐๐๐ ริงกิต ทั้งนี้สันนิษฐานวFา มีการลักลอบนำเข*าผFานชFองทางธรรมชาติบริเวณริมแมFน้ำโกลก
เพื่อนำมาจำหนFายในอ.ปาเสมัส ชFวงกFอนวันฮารีรายอซึ่งมีความต*องการแป™งข*าวเหนียวเพื่อนำไปใช*ทำขนม
เพิ่อฉลองในวันฮารีรายอ
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(A 52-year-old lorry driver was arrested in possession of 8,400 packets of glutinous rice flour
worth RM35,000 at Jalan Pak Keral here today.
The man was travelling along the road when he was arrested by members of the General
Operations Force (GOF) at 7.20am.
GOF Seventh Battalion commanding officer Superintendent Azhari Nusi said the GOF team
spotted the lorry and ordered its driver to stop the vehicle.
"Upon checking the vehicle, they found 8,400 packets of the flour inside it.
"The flour is believed to have been smuggled into Kelantan from Thailand via an illegal jetty at
the Golok river," he said in a statement.
Azhari said initial investigation showed that the flour would be distributed to local markets
especially in Pasir Mas and its surrounding areas.
"We also believe this flour receives high demand from local cake makers during this fasting
month and this prompted smugglers to bring in the items as much as they can," he added.)
ที่มาข*อมูล ; https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2021/04/686255/lorry-driver-nabbedpossession-thai-glutinous-rice-flour
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