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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๑๒๘ ข0าว จาก

ท่ีมี ๑๖๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๘-๒๔ เม.ย. ๖๓) ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขRองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๓๑ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๒๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๘-๒๔ 

เม.ย. ๖๓) 

 ประเด็นข0าวเชิงลบ ไดRแก0  

๑) การยกระดับคุณภาพชีวิต: สถานการณ.การแพร0ระบาดของ Covid ๑๙ ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตR 

๒) การบำรุงขวัญกำลังพล: ตร.ธารโต' เครียดทำปbนของทางราชการสูญหาย ควRา ๙ มม. ยิงหัวตัวเองดับ 

 ประเด็นข0าวเชิงบวก ไดRแก0 

๑) การชBวยเหลือประชาชน: มาตรการการช0วยเหลือประชาชนเพ่ือลดการแพร0ระบาดของ Covid ๑๙ ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตR และการมีส0วนร0วมในการ

ช0วยเหลือประชาชนของภาคส0วนต0างๆ 

๒) ยาเสพติด: ตำรวจภาค ๙ จับเครือข0ายยาเสพติด ยึดไอซ.เกือบ ๑๐ ลRานบาท 

๓) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยMสิน: ด0วน! ปะทะเดือดปiตตานี จนท.เด็ดหัวโจรใตRดับ 3 ศพ เสียงปbนสน่ันบRานปะกาลือสง 

          จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหRระดับการรับรูRเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๒.๘ ในสัปดาห.ท่ีแลRว 

(๑๘-๒๔ เม.ย. ๖๓) เปmน ๒.๒๒ ในสัปดาห.น้ี 

    ในสBวนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนตBางประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในชBวงวันท่ี ๒๕ เม.ย. ๖๓–๑ พ.ค. ๖๓ ดังน้ี 

 มีรายงานข0าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตRเพียงประเด็นเดียวใน Benarnews.org เว็บไซต.ข0าวสารเก่ียวกับมุสลิม การก0อการรRาย และ ความม่ันคงในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใตR และเอเชียใตR  

          โดย Benarnews.org รายงานเม่ือวันท่ี ๓๐ เมษายน การปฏิบัติการบังคับใชRกฎหมายติดตามจับกุมคนรRายตามหมายจับคดีความม่ันคง และ คดีอาญา ตาม

เบาะแสข0าวท่ีไดRรับแจRงจากพลเมืองดีว0า คนรRายท้ัง ๓ คนกำลังเตรียมวางแผนก0อเหตุรRายในเดือนรอมฎอน จึงนำกำลังเขRาจับกุม แต0คนรRายใชRอาวุธปbนยิงใส0เจRาหนRาท่ีก0อน 

จึงเกิดการยิงปะทะ เปmนเหตุใหRคนรRายเสียชีวิตในท่ีเกิดเหตุท้ัง ๓ คน 
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๒. ผลการวิเคราะหMสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธM ประจำวันท่ี ๒๕ เม.ย. ๖๓–๑ พ.ค. ๖๓ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นขBาวเชิงบวก และประเด็นขBาวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก (เสRนทึบสีเขียว) ๑๒๘ ข0าว จากท่ีมี ๑๖๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๘-๒๔ เม.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนRมความถ่ี 

(เสRนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนRมฯ ลดลง ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขRองกับ จชต. (เสRนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๓๑ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๒๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๘ - 

๒๔ เม.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนRมความถ่ี (เสRนปะสีแดง) มีแนวโนRมฯ ค0อนขRางคงท่ี 
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๒.๒ คBาสัดสBวนระหวBางขBาวเชิงบวก และขBาวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

วัน/เดือน/ป̀ จำนวนขBาวเชิงบวก (1) จำนวนขBาวเชิงลบ (2) คBาสัดสBวน (3)=(1)/(2) 
2020-04-18 18 3 6 
2020-04-19 12 2 6 
2020-04-20 41 3 13.67 
2020-04-21 35 5 7 
2020-04-22 30 4 7.5 
2020-04-23 24 7 3.43 
2020-04-24 8 0 8 

 24 3.57 6.72 
2020-04-25 21 8 2.63 
2020-04-26 14 4 3.5 
2020-04-27 21 9 2.33 
2020-04-28 15 1 15 
2020-04-29 26 4 6.5 
2020-04-30 17 3 5.67 
2020-05-01 14 2 7 

 18.29 4.43 4.13 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพBงเล็ง ในชBวงวันท่ี ๒๕ เม.ย. ๖๓–๑ พ.ค. ๖๓ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ไม0มีข0าวเชิงบวก และข0าวเชิงลบ ท้ังในช0วงวันท่ี ๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓ และในช0วงวันท่ี ๑๘-๒๔ เม.ย. ๖๓ สำหรับในมิติของแนวโนRมความถ่ี (เสRนปะสีน้ำเงิน) 

มีแนวโนRมฯ ต่ำค0อนขRางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขRองกับ จชต. ไม0มีข0าวเชิงลบฯ ท้ังในสัปดาห.น้ี และในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๘-๒๔ เม.ย. ๖๓) 

สำหรับในมิติของแนวโนRมความถ่ี (เสRนปะสีแดง) มีแนวโนRมฯ ต่ำค0อนขRางคงท่ี  

 

 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

5 

 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ไม0มีข0าวในประเด็นเหตุรRายรายวัน ท้ังในช0วงวันท่ี ๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓ และ ในช0วงวันท่ี ๑๘-๒๔ เม.ย. ๖๓ ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ต่ำค0อนข0างคงท่ี  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ไม0มีข0าวเชิงบวก และข0าวเชิงลบในประเด็นการเมือง ท้ังในช0วงวันท่ี ๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓ และในช0วงวันท่ี ๑๘-๒๔ เม.ย. ๖๓ ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ 

ต่ำค0อนขRางคงท่ี  
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยMสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๖ ข0าว จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๘-๒๔ เม.ย. ๖๓) 

ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ  เพ่ิมข้ึน  ในส0วนข0าวเชิงลบฯ ไม0มีข0าวเชิงลบฯ ท้ังในสัปดาห.น้ี และในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๘-๒๔ เม.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี 

มีแนวโนRมฯ ต่ำค0อนขRางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดRแก0 ๑) ด0วน! ปะทะเดือดปiตตานี จนท.เด็ดหัวโจรใตRดับ 3 ศพ เสียงปbนสน่ันบRานปะกาลือสง และ ๒) เจRาหนRาท่ี 

ซักซRอมแผนเผชิญเหตุเดือนรอมฎอน  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๙ ข0าวจากท่ีมี ๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๘-๒๔ เม.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ 

ค0อนขRางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข0าวเชิงลบฯ ๕ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๘-๒๔ เม.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี 

มีแนวโนRมฯ ต่ำค0อนขRางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดRแก0 ๑) คอลัมน. Biz@Design: กาแฟอัยเยอร.เวง ปรับภาพลักษณ.ใหม0, ๒) 'จุรินทร.'ควง'นิพนธ.'บุกสวนยางสงขลา 

จ้ีผูRว0าฯเร0งส่ังช0วยเหลือเกษตรกรบัตรสีชมพู, ๓) สหกรณ.เช่ือมโยงเครือข0ายท่ัวประเทศ กระจายผลผลิตมะม0วงกว0า 34 ตันช0วยเกษตรกร และ ๔) กยท. 

เผยสถานการณ.โรคใบร0วงชนิดใหม0ในยางพาราดีข้ึนเกือบ 100 % ย้ำชาวสวนยางการ.ดอย0าตก เช้ือรRายอาจกลับมาอีก ภาพข0าวเชิงลบ ไดRแก0 ๑) 

ปiตตานีตลาดรอมฎอนแหล0งอาหารนิยม พิษโควิดทำ ปชช เงียบบางรRานป�ดลง และ ๒) สำรวจสินคRา'ต๊ึง' จำนำในยุค'โควิด' 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๘ ข0าว จากท่ีมี ๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๘-๒๔ เม.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ 

เพ่ิมข้ึน. ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม0มีข0าวเชิงลบฯ ท้ังในสัปดาห.น้ี และ ในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๘-๒๔ เม.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ต่ำ

ค0อนขRางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดRแก0 ๑) 'ปปส.'เป�ดสถิติ 6 เดือน จับใบกระท0อม 2 หม่ืนกก. ผูRตRองหารวม 16,663 คน และ ๒) ตำรวจภาค 9 จับเครือข0ายยาเสพติด 

ยึดไอซ.เกือบ 10 ลRานบาท 

 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

10 

 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช0วงวันท่ี ๒๕ เม.ย. ๖๓–๑ พ.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช0วงวันท่ี ๒๕ เม.ย. ๖๓–๑ พ.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล ไดRแก0 'ตร.ธารโต' เครียดทำปbนของทางราชการสูญหาย ควRา 9 มม. 

ยิงหัวตัวเองดับ 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

              ในช0วงวันท่ี ๒๕ เม.ย. ๖๓–๑ พ.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกRไขปiญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

              ในช0วงวันท่ี ๒๕ เม.ย. ๖๓–๑ พ.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชRกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีสBงผลกระทบตBอการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบตBอการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีสBงผลกระทบตBอการรับรู* 
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ประเด็นขBาวเชิงลบ 

๑. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) 'ตร.ธารโต'เครียดทำปbนของทางราชการสูญหาย ควRา 9 มม. ยิงหัวตัวเองดับ, ๒) 'จ.ส.ต.'ควRา9มม.เป�าขมับฆ0าตัว คาดเครียดจัดการทำงาน  

และ  ๓) สลด! ตร.ธารโตเครียดทำปbนราชการสูญหายท ควRา 11มม.ยิงหัวตัวเองดับ  

๒. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ผูRติดเช้ือโควิดท่ีเปmนจนท.สธ. ไม0ไดRมาจากผูRไปร0วมกิจกรรมทางศาสนา, ๒) 'ย่ิงอยู0นาน 

อาจอดตาย'แรงงานไทยยอมหนีขRามฝi�งมาเลย.จากวิกฤตโควิด, ๓) รายงาน: ไขปริศนา! ทำไม'บังอุRมเขRา ก็ใหRบังอุRมออก' กรณี'ไฟเขียว'ใหRคนไทยในมาเลย.กลับบRาน, ๔) 

เอ็นจีโอยืนยันไวรัสโควิด-19ไดRพิสูจน.ใหRเปmนท่ีประจักษ.ว0า'ทะเลอำเภอจะนะ'หล0อเล้ียงผูRคนท่ีไดRรับผลกระทบ, ๕) 42คนต0างดRาวติดโควิด-19 อาจรับเช้ือจากเจRาหนRาท่ีตม., 

๖) 'ป�าก๊ิก'โวยอยู0บRานอีกนานแน0 ปล0อยเพ่ือนบRานมุดร้ัว ทำตัวเลขโควิดพุ0ง, ๗) ป�ดอีกหมู0บRาน ม.3 ต.ท0าสาป อ.เมืองยะลา หลังพบมีผูRติดเช้ือและไปเก่ียวขRองอีกกว0า 40 

คน, ๘) แรงงานจากมาเลย.หนีตรวจโควิด ลักลอบขRามแม0น้ำกลับเขRาไทย, ๙) แม0เศรRารับศพสาว19ผูกคอดับ! วาดรูป'บ๊ิกตู0'ตัดพRอบริหารแย0, ๑๐) 

ส.ส.ปiตตานีปชป.รRอง'บ๊ิกตู0'ช0วยเหลือคนไทย-นศ.ในมาเลเซียกลับบRานเกิด, ๑๑) ป�ดหมู0บRานยะลา! หลังพบมีผูRติดเช้ือ'โควิด'-เฝ�าระวังอีก 50 คน, ๑๒) 

แรงงานไทยในมาเลย.ครวญ! ข้ันตอนเขRาประเทศยุ0งยาก ตกคRางหลายรRอย, ๑๓) เช้ือรRาย'โควิด'ยะลาพุ0งไม0หยุด! คRนหากลุ0มเส่ียงป�ดหมู0บRานเพ่ิม, ๑๔) ข0าวทะลุคน: สุภัทร 

ฮาสุวรรณกิจ หมอโวยตัดงบบัตรทอง, ๑๕) ภาพข0าว: ขRามแดน, ๑๖) หมอ-พนง.คลินิกหมอก0อเดร.กักตัวด0วน หลังโดนปกป�ดขRอมูล, ๑๗) โควิด-19ท่ียะลาพุ0งไม0หยุด 
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ส่ังเพ่ิมคRนหากลุ0มเส่ียง ป�ดหมู0บRานเพ่ิม หลังพบผูRป�วยสูง, ๑๘) สงคราม 'โควิด' สงครามชีวิตท่ีปลายดRามขวาน กับบทบาทของ ศอ.บต.-กอ.รมน.ภาค 4 สน., ๑๙) 

นักศึกษาไทยในอินโดนีเซีย เรียกรRองรัฐบาลช0วยเหลือเพ่ิม มีเท่ียวบินมารับ แต0ไม0มีเงินซ้ือต๋ัว, ๒๐) แรงงานไทย4หม่ืนตกคRางในมาเลย. อดอยาก-ตRมแป�งแทน'นม'ใหRลูกกิน, 

๒๑) สาว19ตัดพRอรัฐบาล ไม0มีนมใหRลูกกิน  และ  ๒๒) สลดสาวผูกคอวาดรูป'บ๊ิกตู0'  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. การชBวยเหลือประชาชน ๑) ม.อ.เผยผลสำรวจปชช.ชายแดนใตRใหRความร0วมมือเฝ�าระวังโควิด-19, ๒) เกษตรกร8ลRานคนเฮ เยียวยา1.5หม่ืนบาทผ0านฉลุย, ๓) 

โรงครัวพระราชทาน, ๔) ห0วงใย, ๕) ส0งมอบหนRากาก, ๖) ภาพข0าว: คอลัมน. ตรีศูล: สนับสนุน, ๗) ภาพข0าว: ส0งมอบหนRากาก, ๘) คอลัมน. กับแกลRมการเมือง: 

ตำรวจโอนงบ, ๙) คอลัมน. เก็บตกข0าวฮาประสาทหาร, ๑๐) มุมท่ี5, ๑๑) ชีพจรท่ัวไทย, ๑๒) คอลัมน. ชีพจรท่ัวไทย, ๑๓) มอบถุงยังชีพ, ๑๔) คอลัมน. ชีพจรท่ัวไทย, ๑๕) 

ภาพข0าว: มอบถุงยังชีพ, ๑๖) ตร.ตัดงบช0วยชาติแกRโควิด657ล., ๑๗) จับข0าวเอามายำ, ๑๘) ฮัลโหลโซไซต้ี, ๑๙) หนRากากบังหนRา นวัตกรรมจากเคร่ืองพิมพ.3มิติ สูRโควิด-

19, ๒๐) จับข0าวเอามายำ, ๒๑) หนRากากบังหนRา นวัตกรรมจากเคร่ืองพิมพ.3มิติ สูRโควิด-19, ๒๒) คาราบาว กรุ�ป มอบอุปกรณ.ช0วยป�องกันโควิด-19, ๒๓) ส.ว.ส0งชุด ppe 

และเวชภัณฑ.ใหR รพ.ชายแดนใตR-อุบล-ฉะเชิงเทรา, ๒๔) สดจากเยาวชน: นักศึกษาสิงห.อาสา ส0งกำลังใจใหRฮีโร0, ๒๕) พระราชทาน, ๒๖) 

มรภ.สงขลามอบเจลใหRรพ.5จว.ใตR, ๒๗) 'อนุทิน' ลงพ้ืนท่ีด0านตรวจคนเขRาเมืองปาดังเบซาร. จ.สงขลา, ๒๘) รวมพลัง, ๒๙) ครัวสนามใหRชาวบRานช0วงรอมฎอน, ๓๐) 

มรภ.สงขลามอบเจลใหRรพ.5จว.ใตR, ๓๑) คอลัมน. ซอกแซก 108: 'เอสซีจี'สรRางสรรค.นวัตกรรม ป�องกันโควิด-19 แบบเคล่ือนท่ี, ๓๒) ข0าวสดท่ัวไทย: นราฯ-จับมุดชายแดน, 

๓๓) ส่ังทุกจังหวัดดูแลด0วน กลุ0มเร0ร0อน, ๓๔) วินด.สนับสนุนชุดพีพีอีสูRภัยโควิด, ๓๕) ในหลวงพระราชทานถุงยังชีพ แก0ประชาชนรอบเขตพระราชฐานจังหวัดนราธิวาส, 

๓๖) อำเภอเบตงขานรับพรก.ฉุกเฉินล่ันโควิด-19 จะตRองไม0หลุดเขRามาเด็ดขาด, ๓๗) 'แรงงานจังหวัดยะลา'เตรียมจRางงานชาวบRานเดือดรRอน'โควิด' ค0าจRางวันละ300บาท 

เร่ิม4พ.ค., ๓๘) 'สงขลา'ยกระดับเขRมป�อง'โควิด' ประกาศหRามขรก.ออกนอกพ้ืนท่ี เวRนจำเปmน, ๓๙) มทภ.4 พบจุฬาราชมนตรีในโอกาสเดือนรอมฎอน, ๔๐) 

ตชด.เขRมชายแดนไทย-มาเลย. หว่ันซ้ำรอยติดเช้ือ42ราย, ๔๑) ส0งมะม0วงแทนความห0วงใยสู06จว.ชายแดนใตR มอบกำลังใจถึงบุคลากรแพทย.สูRภัยโควิด-19, ๔๒) 

รอบร้ัวเมืองใตR : 30 เมษายน 2563, ๔๓) 'ตูมตาม เดอะสตาร.' ปล้ืมไดRเปmนสะพานบุญ ขอความช0วยเหลือใหRกับโรงพยาบาลยะลาสูRโควิด, ๔๔) 'การ.ตูน-เชียร.'นำทีมมอบ 

ชุด PPE ,หนRากาก และ เจลแอลกอฮอล., ๔๕) 'เทวัญ-ไก0อู'ล0องใตRไล0กวด'โควิด-19'พบผูRนำศาสนาอิสลามใหRกำลังใจเดือน'รอมฎอน', ๔๖) มท.ส่ังด0านโควิด 

ปฏิบัติอย0างละมุนละม0อม แนวโนRมฝ�าเคอร.ฟ�วลดลง, ๔๗) 'บ๊ิกตู0' กำชับ กอ.รมน.ภาค4 ดูแลคนไทยปลอดเช้ือโควิด-19, ๔๘) 
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ก.อุตฯย้ำหนRากากผRาไดRตามรายช่ือทะเบียนบRาน, ๔๙) ศบค.แจง42ต0างดRาวอยู0ในสถานท่ีกักตัวคนเขRาเมือง ยันดูแลตามหลักมนุษยธรรม, ๕๐) 'ส0งเกราะใหRหมอกัน'อลิอันซ. 

อยุธยา ระดมทุน ซ้ืออุปกรณ.ทางการแพทย.ส0งมอบโรงพยาบาลท่ัวประเทศ, ๕๑) 'ยะลา'แจงปชช.วางใจไดR ยันสถานท่ี'กักตัว'ไดRมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข, ๕๒) โลตัส 

เบดด้ิง กรุ�ป ผนึกกำลัง กองทัพอากาศ ฝ�าวิกฤตโควิด-19 ภาคใตR ลุยส0งมอบท่ีนอนถึงมือ 13 โรงพยาบาลสนาม, ๕๓) ภาพข0าว: ผูRว0าราชการจังหวัดปiตตานี 

รับมอบท่ีกดเจลลRางมือ จากสพร.23 ปiตตานี และรับมอบขRาวสารจากภาคเอกชน เพ่ือนำไปช0วยเหลือผูRประสบภัยจาก COVID-19, ๕๔) ทัพเรือภาค 3 ร0วมใหRการตRอนรับ 

'พลโทพรศักด์ิ พูลสวัสด์ิ' แม0ทัพภาค 4 และร0วมกิจกรรมโรงครัวจังหวัดภูเก็ต, ๕๕) มิตซูบิชิ มอเตอร.ส ประเทศไทย ใหRการสนับสนุนอย0างต0อเน่ือง 

เพ่ือต0อสูRกับการแพร0ระบาดของโรคโควิด-19, ๕๖) มทภ.4 พบปะ คณะกรรมการอิสลามนราฯ 

เนRนย้ำเร0งสรRางความเขRาใจชาวบRานใหRปฏิบัติตามประกาศจุฬาราชมนตรีหRวงรอมฎอน, ๕๗) กลุ0มบริษัท 'สตาร.มาร.ค' ลุยช0วยเหลือวิกฤตโควิด-19 สรRาง 

'อุปกรณ.ป�องกันเช้ือโควิด' มอบโรงพยาบาลกว0า 30 แห0งท่ัวประเทศ เช่ือม่ันดูแลผูRคนไดRในระยะยาว๕๘) แม0ทัพภาค 4 พบ ปธ.กก.อิสลามยะลา 

พรRอมขอความร0วมมือพ่ีนRองชาวไทยมุสลิมร0วมกันป�องกันโควิด-19 ช0วงรอมฎอน, ๕๙) ยะลายังคงมาตรการป�องกันCOVID-19 ต0อเน่ือง ผูRป�วยเร่ิมคงท่ี 

รักษาหายเพ่ิมข้ึนป�วยยืนยัน 121 ราย รักษาหาย 91 ราย, ๖๐) แม0ทัพภาค 4 ช่ืนชมนโยบายสตูล 'ไม0ใหRหลุดแมRแต0คนเดียว', ๖๑) 'ช0อง 8 ร0วมใจไทย 

ส0งต0ออุปกรณ.ทางการแพทย. ใหR 6 รพ.ขาดแคลน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตR, ๖๒) ฉก.ทพ.48 รุกงานประชาสัมพันธ.สรRางตระหนัก ใส0ใจห0างไกล โควิด-19 

ใหRปชช.ในพ้ืนท่ีนราธิวาส ห0วงเดือนรอมฎอน, ๖๓) เถRาแก0นRอย ยกทัพศิลป�นดารา 'สูRไปดRวยกัน ผ0านวิกฤตโควิด19 !!!', ๖๔) ปiตตานีผูRป�วยไม0เพ่ิม ผูRว0าฯใชRเชิงรุกใหRหายขาด 

งัดยุทธการแยกปลาออกจากน้ำ, ๖๕) ทรูมันน่ี รวมน้ำใจผูRบริหารและทีมงาน บริจาคหนRากากอนามัยใหR บุคลากรทางการแพทย. 4 โรงพยาบาลภาคใตR ต0อสูRไวรัส COVID-

19, ๖๖) ช่ืนใจ!! เลขผูRป�วยใหม0 ต่ำสุดในรอบ 1 เดือน วันหยุดแรงงานขอใหR 'อยู0บRาน หยุดเช้ือ เพ่ือชาติ', ๖๗) 'ฟลุ�ค-จิระ' ปล้ืมร0วมส0งต0ออุปกรณ.ทางการแพทย., ๖๘) 

นายกฯกำชับ กอ.รมน.ภาค 4 ดูแลป�องกันคนไทยกลับจากมาเลเซียใหRปลอดภัยจากเช้ือ COVID - 19, ๖๙) ทีมวิศวกรรมชีวการแพทย. ม.รังสิต ส0งหนRากาก RSUPmask 

N-99 ใหR 70 รพ.ท่ัวไทย, ๗๐) รพ.รามัน จ.ยะลาคิดไอเดีย สรRางหุ0นยนต. ส0งอาหาร-ยา ใหRผูRป�วยโควิด-19 ลดการติดเช้ือบุคลากรทางการแพทย., ๗๑) ชาวเบตงรวมพลัง 

ภาคเอกชน รัฐ แจกอาหารสูRวิกฤติ โควิด19, ๗๒) ทม.นราธิวาส จัดระเบียบตลาด จัดต้ังจุดคัดกรอง ก0อนเขRาตลาดในช0วงเดือนรอมฎอน ป�องกันโควิด-19, ๗๓) ภาพข0าว: 

กลุ0มคาราบาวแดง มอบส่ิงจำเปmนใหR ม.สงขลานครินทร., ๗๔) 'บ๊ิกแดง' กำชับ ทภ.4 เขRมโควิดช0วงรอมฎอน ฝากความห0วงใยถึงกำลังพลชายแดน, ๗๕) ศบค. เสนอขยาย 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือน-ผ0อนปรนมาตรการ ลดผลกระทบต0อเศรษฐกิจประเทศ โดยคำนึงถึงปiจจัยดRานสาธารณสุขเปmนหลัก, ๗๖) ภาพข0าว: 'TEAMG' มอบชุด PPE 

หนRากาก N95 และ Face shield เพ่ือสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย. ตRานไวรัสโควิด-19, ๗๗) กทม. ไรRผูRติดเช้ือในจังหวัดวันแรก 
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ผูRป�วยใหม0คRนหาเชิงรุกจากยะลาอีก 4, ๗๘) ส0งมะม0วงแทนความห0วงใยจากใจกรมส0งเสริมการเกษตรสู0 6 จว.ชายแดนใตRใหRกำลังใจบุคลากรทางการแพทย.สูRภัย COVID-19, 

๗๙) นายกเหล0ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เชิญชวนร0วมบริจาคโลหิต  และ  ๘๐) ผูRว0านราฯรับมอบมะม0วงแทนความห0วงใย,  

๒. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) ชาวมุสลิมปรับตัวอย0างไรในเดือนรอมฎอนท0ามกลางการระบาดของโควิด-19, ๒) รอมฎอน, ๓) รูRไปโมRด: มัสยิดกรือเซะ, ๔) 'จุรินทร.-

นิพนธ.'เย่ียมคารวะ'จุฬาราชมนตรี' ในโอกาสเขRาสู0เดือนรอมฎอน  และ  ๕) 

นายอำเภอสุไหงปาดีไฟเขียวเป�ดตลาดรอมฏอนอำนวยความสะดวกชาวมุสลิมละศีลอดหนRาทีว0าการอำเภอสุไหงปาดี,  

๓. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทM ๑) คอลัมน.: หลังเลนส.ในดงลึก: 'ห0วง', ๒) อริยะโลกท่ี6: รำลึก 90 ป±ชาตกาล พระวิจารณญาณมุนี, ๓) ตามรอย'รพินทร. 

ไพรวัลย.', ๔) จังหวัดนราธิวาส ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันท่ีระลึกคลRายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  และ  ๕) 

ชวนเสนอช่ือหนังไทยในดวงใจข้ึนทะเบียนมรดกภาพยนตร.ชาติ ป±'63,  

๔. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยMสิน ๑) ปiตตานีปะทะโจรใตRวิสามัญดับ3, ๒) 'หนองจิก'เดือด-จับตาย3ศพ, ๓) ปะทะเดือดเด็ดหัวโจรใตR3ศพ คิดป�วนเมือง-

เหิมสูRจนท., ๔) ด0วน! ปะทะเดือดปiตตานี จนท.เด็ดหัวโจรใตRดับ3ศพ เสียงปbนสน่ันบRานปะกาลือสง, ๕) ยังป�ดหมู0บRานคRนโจรใตR หลังปะทะเดือดปลิดชีพ 3 ศพ 

ประวัติโชกโชน  และ  ๖) เจRาหนRาท่ี ซักซRอมแผนเผชิญเหตุเดือนรอมฎอน,  

๕. กีฬา สปอร.ตนิวส. : 26 เมษายน 2563  

๖. ยาเสพติด ๑) แชมป²จังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใตR ประจำป± 2563, ๒) จู0โจมกลางดึก! จนท.สนธิกำลังจับแก�งคRายานรก 

ยึดไอซ.39กิโลมูลค0ากว0า10ลRาน, ๓) ซิว4เอเยนต.คRาไอซ.39กก. พRนคุก2เดือนไม0เข็ดก0อเหตุอีก, ๔) 'ปปส.'เป�ดสถิติ6เดือน จับใบกระท0อม2หม่ืนกก. ผูRตRองหารวม16,663คน, 

๕) ภ.9จับ4เครือข0ายคRาไอซ.ยึด39กก.กว0า10ล.หลังซุกหาดใหญ0เตรียมส0งไปมาเลย., ๖) ตำรวจภาค9จับเครือข0ายยาเสพติด ยึดไอซ.เกือบ10ลRานบาท, ๗) 

จับกุมเครือข0ายคRายารายใหญ0ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตR พรRอมไอซ. 39 กก. มูลค0าเกือบ 10 ลRานบาท  และ  ๘) ป.ป.ส.เผยป± 62 มีผูRถูกจับในคดีพืชกระท0อม 16,663 

คน,  

๗. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) กระจายผลผลิตมะม0วงกว0า34ตันดRวยระบบสหกรณ., ๒) ย0อยข0าวเศรษฐกิจ: จ้ี18ผูRว0าฯเร0งดูจ0ายประกันยาง, ๓) 

'จุรินทร.'เร0งประกันรายไดRสวนยาง, ๔) คอลัมน. Biz@Design: กาแฟอัยเยอร.เวง ปรับภาพลักษณ.ใหม0, ๕) ตระเวนข0าวท่ัวไทย : 25 เมษายน 2563, ๖) 

'จุรินทร.'ควง'นิพนธ.'บุกสวนยางสงขลา จ้ีผูRว0าฯเร0งส่ังช0วยเหลือเกษตรกรบัตรสีชมพู, ๗) สหกรณ.เช่ือมโยงเครือข0ายท่ัวประเทศ 
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กระจายผลผลิตมะม0วงกว0า34ตันช0วยเกษตรกร, ๘) กยท. เผยสถานการณ.โรคใบร0วงชนิดใหม0ในยางพาราดีข้ึนเกือบ 100 % ย้ำชาวสวนยางการ.ดอย0าตก 

เช้ือรRายอาจกลับมาอีก  และ  ๙) พช. ยกขบวนผลิตภัณฑ. OTOP อวดโฉม บน 'OTOP Today' คลิกปุ́บชRอปปiµบสน่ัน!!! ผ0านออนไลน.,  
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๔.๒ ระดับผลกระทบตBอการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ตBอสถานการณM จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหRระดับการรับรูRเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๒.๘ ในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๘- 

๒๔ เม.ย. ๖๓) เปmน ๒.๒๒ ในสัปดาห.น้ี ) ในมิติของแนวโนRมการรับรูRเชิงบวก มีแนวโนRมฯ ค0อนขRางคงท่ี 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนตBางประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในชBวงวันท่ี ๒๕ เม.ย. ๖๓–๑ พ.ค. ๖๓ 

มีรายงานขBาวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใต*เพียงประเด็นเดียวใน benarnews.org เวปไซตMขBาวสารเก่ียวกับมุสลิม การกBอการร*ายและความม่ันคงในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต*และเอเชียใต* และดำเนินงานด*วยเงินทุนสนับสนุนจากหนBวยงานรัฐบาลอเมริกัน 

benarnews.org รายงานเม่ือวันท่ี 30 เมษายน การปฏิบัติการบังคับใช*กฏหมายติดตามจับกุมคนร*ายตามหมายจับคดีความม่ันคงและคดีอาญา ตามเบาะแสขBาวท่ี

ได*รับแจ*งจากพลเมืองดีวBา คนร*ายท้ัง 3 คนกำลังเตรียมวางแผนกBอเหตุร*ายในเดือนรอมฎอน จึงนำกำลังเข*าจับกุม โดยมีรายละเอียดตามขBาว ดังน้ี ; 
 
เม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี 30 เมษายน เจ8าหน8าท่ีในสามจังหวัดชายแดนภาคใต8 กลBาววBา ได8เกิดเหตุเจ8าหน8าท่ีหนBวยปราบปรามรBวมประจำจังหวัดปJตตานี ยิงปะทะกับผู8กBอความ

ไมBสงบ ในขณะท่ีเจ8าหน8าท่ีติดตามตัวผู8ต8องสงสัยในพ้ืนท่ีบ8านปะการือสง อำเภอหนองจิก จังหวัดปJตตานี ในเวลากBอนพลบค่ำของวันน้ี ทำให8ผู8ต8องสงสัยเสียชีวิต 3 คน สBวน

เจ8าหน8าท่ีบาดเจ็บเล็กน8อยหน่ึงนาย 

พล.ต.ปSยพงศU วงศUจันทรU ผบ.ฉก.ปJตตานี กลBาวแกBผู8ส่ือขBาววBา เหตุการณUการปะทะท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ม.6 บ8านปะการือสง ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปJตตานี เม่ือเวลา 17.20 น. 

ในวันน้ีเน่ืองมาจากเจ8าหน8าท่ีได8รับรายงานจากสายขBาววBามีกลุBมคนร8ายเข8ามาเคล่ือนไหวหมายกBอเหตุในชBวงรอมฎอน ทำให8เจ8าหน8าท่ีต8องดำเนินการค8นหาเป\าหมายใน

หมูBบ8านจนมีการยิงกันข้ึน 

“กBอนหน8าน้ีทางหนBวยขBาวได8รับรายงานความเคล่ือนไหวของกลุBมกBอความไมBสงบวBา มีการเข8ามากบดานในพ้ืนท่ี  โดยฉวยจังหวะชBวงเดือนรอมฎอน แตBเจ8าหน8าท่ีได8มีการ

เฝ\าระวังตลอดเวลา จนกระท่ังวันน้ี สายขBาวในพ้ืนท่ีได8พบบุคคลแปลกหน8าเข8ามาในพ้ืนท่ี โดยหลบอยูBภายในบ8านไมBมีเลขท่ี และมีคนเดินเข8าออกอยBางมีพิรุธ เจ8าหน8าท่ีจึง

ได8วางแผนเพ่ือเข8าตรวจสอบ” พล.ต.ปSยพงศU กลBาว 

“และเม่ือไปถึงบ8านเป\าหมายได8ปSดล8อมพร8อมเรียกให8คนท่ีอยูBในบ8านออกมา แตBคนร8ายได8ใช8อาวุธปcนระดมยิงใสBเจ8าหน8าท่ีจนเกิดการปะทะกันข้ึน เปdนเหตุให8คนร8ายถูก

วิสามัญเสียชีวิต 3 ราย สBวนเจ8าหน8าท่ีทหารได8รับบาดเจ็บเล็กน8อย 1 นาย” พล.ต.ปSยพงศU กลBาวเพ่ิมเติม 

เจ8าหน8าท่ีได8รับบาดเจ็บเล็กน8อย คือ ส.ต.ท.กวิน ไชยนุราช นอนรักษาตัวท่ีโรงพยาบาล จ.ปJตตานี 
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หลังจากเจ8าหน8าท่ีตำรวจเคลียรUพ้ืนท่ี ทราบช่ือคนร8ายดังน้ีคือ หน่ึง นายยูโซgะ แมะตีเมาะ บุคคลตาม ป.วิอาญา 7 หมาย ท่ีสำคัญคือเหตุระเบิด 7 จังหวัดภาคใต8ตอนบน 

เม่ือ 11 ส.ค. 2559 และ ระเบิดเจ8าหน8าท่ี ทพ.ร8อย.ทพ.4303 ต.บางเขา อ.หนองจิก ปJตตานี เม่ือ 10 ม.ค. 2560 พบปcนลูกซองอยูBข8างศพ คนท่ีสอง คือ นายมะตามีซี สาอิ 

บุคคลตาม ป.วิอาญา 2 หมาย จากเหตุปล8นรถตู8 อ.หนองจิก นำไปปล8นร8านทองสุธาดา อ.นาทวี สงขลา เม่ือ 27 ส.ค. 2562 พบปcนไรเฟSล AK-102 อยูBข8างศพ สBวนคนท่ี

สาม คือ นายอับดุลอาซิ ปากียา บุคคลตาม ป.วิอาญา 1 หมาย จากเหตุระเบิดห8างบ๊ิกซีปJตตานี เม่ือ 9 พ.ค. 2560 พบปcนพกขนาด .38 อยูBข8างศพ ท้ังสามคน ยังเปdนผู8ต8อง

สงสัย ในเหตุโจมตีจุดตรวจ ชรบ.กอแลปSและ ในอ.เมือง ปJตตานีอีกด8วย 

ด8าน พล.ต.ปราโมทยU พรหมอินทรU โฆษก กองทัพภาคท่ี 4 กลBาววBา ในการปฏิบัติการในคร้ังน้ี เจ8าหน8าท่ีได8จัดกำลังเข8าพิสูจนUทราบบุคคลต8องสงสัยท่ีประชาชนแจ8งให8ทราบ 

ในพ้ืนท่ีบ8านปะการือสง ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปJตตานี 

“การปฏิบัติการในคร้ังน้ี เปdนผลจากการแจ8งขBาวของพ่ีน8องประชาชนท่ีพบความเคล่ือนไหวกลุBมบุคคลต8องสงสัย จึงจัดกำลังเข8าพิสูจนUทราบ แตBถูกกลุBมคนร8ายท่ีหลบซBอน

ในบ8าน ได8เปSดฉากยิงใสB จึงได8เกิดการปะทะและเกิดการสูญเสียดังกลBาว” พล.ต.ปราโมทยU กลBาวแกBเบนารUนิวสU 

“ท้ังน้ี ในห8วงเดือนรอมฏอนซ่ึงเปdนเดือนอันศักด์ิสิทธ์ิและเดือนแหBงการทำความดี แตBในห8วงท่ีผBานมา ได8พบเบาะแสและภาพขBาวความเคล่ือนไหวของคนร8ายเตรียมกBอเหตุ

อยBางตBอเน่ือง ทำให8เจ8าหน8าท่ีต8องเพ่ิมมาตรการในการรักษาความปลอดภัยอยBางเข8มงวดย่ิงข้ึน” พล.ต.ปราโมทยU กลBาวเพ่ิมเติม 

(Thai security forces shot and killed three suspected insurgents during a raid in southern Pattani province on Thursday, authorities said, alleging 

the men were planning to mount an attack during the fasting month of Ramadan. 

The killings of the suspects was the first act of violence since BRN (Barisan Revolusi Nasional, or National Revolutionary Front) rebels declared 

in early April that they were was ceasing “all activities” on humanitarian grounds because of the coronavirus pandemic. But the group warned 

it would resume operations if Thai government forces attacked its fighters. 
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The raid took place before dusk in Pakaruesong, a village in Nong Chik district, as residents of Thailand’s mainly Muslim Deep South were 

preparing to break their fast at the end of the seventh day of the holy month, officials said. 

“Prior to the shootout, we received intelligence that a group of insurgents took a break in the area before they planned to exploit Ramadan to 

launch an attack,” Maj. Gen. Piyapong Wongchan, the chief of police in Pattani, told reporters. “This morning informants found suspicious 

strangers hiding in an unregistered house. 

The raid turned violent as joint security forces surrounded a house in Pakaruesong village, he said. 

“As officials were circling the house and calling them out, the perpetrators opened fire first,” Piyapong said, adding that the three men in the 

house were killed and one police officer was injured in the gun battle. 

Piyapong said arrest warrants had been posted for all three men for their alleged involvement in several crimes. 

Investigators alleged that one of the men, Yusof Mometoh, had participated in an August 2016 bombing in southern Thailand outside of the 

Deep South, one of several bombings over two days that killed four and injured more than 30 people. Most of the attacks targeted southern 

tourist hotspots including Phuket and Hua Hi, which houses the summer palace of the late King Bhumibol Adulyadej and his widow, Queen 

Sirikit. 

Matamesee Sa-e, the second slain suspect, had been charged with looting a gold shop last year, and the third man, Abdul Yasi Pakya, had 

been charged for his role in the bombing of the Big C superstore in Pattani in 2017, police said. 

BenarNews could not contact their survivors on Thursday. 
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Meanwhile, 4th Army Region spokesman Maj. Gen. Pramote Prom-in said authorities had been put on alert to safeguard the region from 

possible bombings. 

“Though Ramadan is a holy month for doing good deeds, we found perpetrators who were trying to mount attacks,” Pramote said.) 

ท่ีมาขRอมูล ; https://www.benarnews.org/english/news/thai/three-killed-04302020172352.html 

https://www.benarnews.org/thai/news/TH-COVID-business-reopen-04302020164112.html 

 
 
 
 
 
 


