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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๒-๘ พ.ค. ๖๓ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๑๒๙ ข0าว จากท่ีมี ๑๒๘ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓) ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขRองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๒๖ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๓๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๕ เม.ย. 

๖๓-๑ พ.ค. ๖๓) 

 ประเด็นข5าวเชิงลบ ได*แก5  

๑) สิทธิมนุษยชน: นศ.ขอคู0สงครามเคารพหลักมนุษยธรรมช0วง COVID-๑๙ 

๒) การเมือง: กลุ0ม นศ.ปาตานี ชูแคมเปญเปaดสภาช0วยประชาชน ช้ีรัฐแกRปcญหาไม0ถูกจุด 

๓) เหตุร*ายรายวัน: โจรใตRลRางแคRนไล0ยิงทหารพรานเสียชีวิต ๑ เจ็บ ๑ 

๔) การยกระดับคุณภาพชีวิต: สถานการณ.การแพร0ระบาดของ Covid ๑๙ ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตR 

 ประเด็นข5าวเชิงบวก ได*แก5 

๑) ยาเสพติด: ๑) ใหRออก ๒ ตชด. ขนยา สอบวินัยรRายแรงซ้ำ, ๒) เกmงขนใบกระท0อมแหกด0านชนรถตำรวจ ๓ - รถชาวบRาน ๓ และ ๓) รวบหนุ0มฝcoงธนฯ 

รับจRางขนยานรกไกลถึง ๓ จว.ชายแดนใตR 

๒) การช5วยเหลือประชาชน: การช0วยเหลือประชาชนจากสถานการณ.การแพร0ระบาดของ Covid-๑๙ 

๓) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) อุดหนุน แลกเปล่ียน เปaดขายออนไลน.สินคRาวัฒนธรรม พลัง บวร ชูความพอเพียงกระตุRนเศรษฐกิจชุมชน-ท0องเท่ียว, ๒) 

โรงงานพรRอมส0งออกทุเรียนใตRไปจีน และ ๓) 'จุรินทร.' กล0อมมาเลเซียยอมเปaดด0านปาดังฯ ใหRส0งออกสินคRาไทยขRามแดน  

๔) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยTสิน: ๑) รวบมือระเบิด 'ปtาตอง' ปu ๕๙ ตร.ตามตะครุบท่ีปcตตานี, ๒) เปaดผลตรวจ 'ปwน' คนรRายท่ีหนองจิก โยง 

๒๒ คดี ผูRบริสุทธ์ิเจ็บ-ตาย ๔๒ ราย, ๓) งัดกฎอัยการศึกดำเนินคดีชายวัย ๘๑ ใหRท่ีพักพิง ๓ ผูRก0อความไม0สงบถูกวิสามัญ และ ๔) ทำดีตRองบอกต0อ!'นิพิฏฐ.'เล็งส0งหนังสือถึง 

'ผบ.ตร.' ช่ืนชม 'พ.ต.ต.' น้ำใจงาม 

          จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหRระดับการรับรูRเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๒.๒๒ 

ในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓) เป}น ๒.๐๑ ในสัปดาห.น้ี  
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         ในส5วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต5างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๒–๘ พ.ค. ๖๓ ดังน้ี 

         ประเด็นข0าวท้ังหมดเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตRท่ีส่ือต0างประเทศนำเสนอ ท้ังหมดเก่ียวกับไวรัสโควิด-๑๙ และการรักษาความม่ันคงตามแนวชายแดนไทย-

มาเลเซีย ซ่ึงเจRาหนRาท่ีไทยยังมีการจับกุมคนไทยท่ีลักลอบเขRาประเทศอย0างต0อเน่ือง ขณะท่ีฝtายความม่ันคงมาเลเซียกังวลว0า การผ0อนคลายใหRภาคธุรกิจรวมท้ังรRานอาหาร

เร่ิมคRาขายไดRต้ังแต0วันจันทร.ท่ี ๔ พฤษภาคม อาจส0งผลใหRคนไทยลักลอบกลับเขRาไปทำงานในประเทศมาเลเซีย  

         ตรวจพบผูRหลบหนีเขRาเมืองชาวโรฮิงญาท่ีถูกควบคุมตัวท่ีกักตัวของสำนักงานตรวจคนเมือง อ.สะเดา จ.ว.ส.ข. จำนวน ๑๘ คน ติดเช้ือไวรัสโควิด-๑๙ ก0อนหนRาน้ีมี

การตรวจพบผูRติดเช้ือไวรัสโควิด-๑๙  ชาวต0างชาติท่ีลักลอบเขRาเมือง ในท่ีกักตัวของ ตม.สะเดา จำนวน ๔๒ คน 

         เจRาหนRาท่ีสถานฑูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร. ใหRสัมภาษณ.สำนักข0าวเบอนามาว0า ต้ังแต0รัฐบาลมาเลเซียประกาศมาตรการจำกัดเสรีภาพการใชRชีวิตนอกบRานมีคน

ไทยท่ีทำงานในมาเลเซียเดินทางกลับประเทศแลRวประมาณ ๔๐,๐๐๐ คน และคาดว0าภายในเดือนพฤษภาคมจะมีคนไทยเดินทางกลับประเทศรวมกันประมาณ ๑๑,๐๐๐

คน 
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๒. ผลการวิเคราะหTสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธT ประจำวันท่ี ๒–๘ พ.ค. ๖๓ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข5าวเชิงบวก และประเด็นข5าวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๒-๘ พ.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก (เสRนทึบสีเขียว) ๑๒๙ ข0าว จากท่ีมี ๑๒๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนRมความถ่ี 

(เสRนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนRมฯ ค0อนขRางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขRองกับ จชต. (เสRนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๒๖ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๓๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว 

(๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนRมความถ่ี (เสRนปะสีแดง) มีแนวโนRมฯ ลดลง 
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๒.๒ ค5าสัดส5วนระหว5างข5าวเชิงบวก และข5าวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 
 

วัน/เดือน/ป* จำนวนข.าวเชิงบวก (1) จำนวนข.าวเชิงลบ (2) ค.าสัดส.วน (3)=(1)/(2) 

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 

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 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ5งเล็ง ในช5วงวันท่ี ๒–๘ พ.ค. ๖๓ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ไม0มีท้ังข0าวเชิงบวก และข0าวเชิงลบ ท้ังในช0วงวันท่ี ๒-๘ พ.ค. ๖๓ และในช0วง ๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓ สำหรับในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ต่ำค0อนขRางคงท่ี  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๒-๘ พ.ค. ๖๓ มีข0าวในประเด็นเหตุรRายรายวัน ๖ ข0าว จากท่ีไม0มีข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ 

เพ่ิมข้ึน ภาพข0าวในประเด็นเหตุรRายรายวัน ไดRแก0 โจรใตRลRางแคRนไล0ยิงทหารพรานเสียชีวิต 1 เจ็บ 1  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ไม0มีข0าวเชิงบวกฯ ท้ังในช0วงวันท่ี ๒-๘ พ.ค. ๖๓ และ ในช0วง ๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓ ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ต่ำค0อนขRางคงท่ี ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าว

เชิงลบ ๑ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ต่ำค0อนขRางคงท่ี ภาพข0าวเชิงลบ ไดRแก0 กลุ0ม 

นศ.ปาตานีชูแคมเปญเปaดสภาช0วยประชาชน ช้ีรัฐแกRปcญหาไม0ถูกจุด  
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยTสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๒-๘ พ.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๑๘ ข0าว จากท่ีมี ๖ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓) 

ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ  เพ่ิมข้ึน  ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๕ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓) 

ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ต่ำค0อนขRางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดRแก0 ๑) รวบมือระเบิด 'ปtาตอง' ปu 59 ตร.ตามตะครุบท่ีปcตตานี, ๒) เปaดผลตรวจ 'ปwน' 

คนรRายท่ีหนองจิก โยง 22 คดี ผูRบริสุทธ์ิเจ็บ-ตาย 42 ราย, ๓) งัดกฎอัยการศึกดำเนินคดีชายวัย 81 ใหRท่ีพักพิง 3 ผูRก0อความไม0สงบถูกวิสามัญ และ ๔) 

ทำดีตRองบอกต0อ!'นิพิฏฐ.'เล็งส0งหนังสือถึง 'ผบ.ตร.' ช่ืนชม 'พ.ต.ต.' น้ำใจงาม ภาพข0าวเชิงลบ ไดRแก0 ๑) ตีโฉบฉวย: ตีแผ0 ยุทธศาสตร. (ตอนท่ี 2), ๒) บทบรรณาธิการ 

ข0าวสด: อ0อนไหว-ไฟใตR, ๓) อย0าประมาทว0า 'รอมฎอน' ปuน้ีจะไม0เป}น 'สีเลือด' เพราะ 'บีอาร.เอ็น' คือนักฉวยโอกาสท่ีไม0เคยมีสัจจะ และ ๔) 'PERMAS' ผวา 'บีอาร.เอ็น' 

แคRนเอาคืนถูกยิงดับ 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๒-๘ พ.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๘ ข0าว จากท่ีมี ๙ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ 

ลดลง ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข0าวเชิงลบ ๒ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี 

มีแนวโนRมฯ ลดลง ภาพข0าวเชิงบวก ไดRแก0 ๑) อุดหนุน แลกเปล่ียน เปaดขายออนไลน.สินคRาวัฒนธรรม พลัง บวร ชูความพอเพียงกระตุRนเศรษฐกิจชุมชน-ท0องเท่ียว, ๒) 

โรงงานพรRอมส0งออกทุเรียนใตRไปจีน, ๓) เตือนชาวสวนยางอย0าชะล0าใจ จับตาโรคใบร0วงชนิดใหม0ใกลRชิด, ๔) 'จุรินทร.' กล0อมมาเลเซียยอมเปaดด0านปาดังฯ 

ใหRส0งออกสินคRาไทยขRามแดน และ ๕) 'TPOLY'กดปุtมชีวมวล พ.ค. น้ี หนุนแบ็กล็อก-รายไดRตามเป�า ภาพข0าวเชิงลบ ไดRแก0 โควิดพ0นพิษ ยอดคRาชายแดน Q1 วูบ 7.64%  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๒-๘ พ.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๖ ข0าว จากท่ีมี ๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ 

ต่ำค0อนขRางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม0มีข0าวเชิงลบท้ังในสัปดาห.น้ี และ ในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี 

มีแนวโนRมฯ ต่ำค0อนขRางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดRแก0 ๑) คRายานรก, ๒) ใหRออก 2 ตชด. ขนยา สอบวินัยรRายแรงซ้ำ, ๓) ตชด.เบตง! จับอดีตตำรวจ ร0วมมือกับเมีย คRายาบRา-

ไอซ., ๔) เกmงขนใบกระท0อมแหกด0านชนรถตำรวจ 3 - รถชาวบRาน 3 และ ๕) รวบหนุ0มฝcoงธนฯ รับจRางขนยานรกไกลถึง 3 จว.ชายแดนใตR ไม0มีข0าวเชิงลบ ในสัปดาห.น้ี 
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

              ในช0วงวันท่ี ๒–๘ พ.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ไดRแก0 ๑) นศ.ขอคู0สงครามเคารพหลักมนุษยธรรมช0วง COVID-19 

กอ.รมน.แจงเหตุปะทะท่ีหนองจิก ไม0ใช0ปฏิบัติการทางทหาร และ ๒) นักวิชาการช้ี บีอาร.เอ็น-รัฐไทย ทำสงครามจิตวิทยาในเดือนรอมฎอน ท0ามกลางวิกฤตโควิด-19 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช0วงวันท่ี ๒–๘ พ.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปnญหา จชต. 

             ในช0วงวันท่ี ๒–๘ พ.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกRไขปcญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช0วงวันท่ี ๒–๘ พ.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชRกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* 
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ประเด็นข5าวเชิงลบ 

๑. สิทธิมนุษยชน ๑) นศ.ขอคู0สงครามเคารพหลักมนุษยธรรมช0วง COVID-19 กอ.รมน.แจงเหตุปะทะท่ีหนองจิก ไม0ใช0ปฏิบัติการทางทหาร  และ  ๒) นักวิชาการช้ี 

บีอาร.เอ็น-รัฐไทย ทำสงครามจิตวิทยาในเดือนรอมฎอน ท0ามกลางวิกฤตโควิด-19  

๒. การเมือง กลุ0ม นศ.ปาตานีชูแคมเปญเปaดสภาช0วยประชาชน ช้ีรัฐแกRปcญหาไม0ถูกจุด  

๓. เหตุร*ายรายวัน ๑) โจรใตRลRางแคRนไล0ยิงทหารพรานเสียชีวิต 1 เจ็บ 1, ๒) โจรใตRยิงทพ.ดับ ตร.ปูพรมไล0ล0า โยง10คดีสำคัญ, ๓) โจรใตRประกบยิงทหารพราน ดับ 1 เจ็บ 

1 คาดลRางแคRนปมโตRปะทะ 3 ศพ, ๔) ปcตตานีระอุอีก ประกบยิง2ทพ., ๕) โจรใตRยิงทพ.ดับ ตร.ปูพรมไล0ล0า โยง10คดีสำคัญ  และ  ๖) ดักยิงอส.ทพ.ปcตตานีดับ1สาหัส1  

๔. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) สสจ.ยะลาแจงผลตรวจพบผูRติดเช้ือ40ราย แต0ยังตRองรอยืนยันอีกคร้ัง, ๒) น0าห0วง!สถานการณ.โควิดในยะลา, ๓) ผูRปtวยโควิด 18 ราย 

เป}นแรงงานต0างดRาวท้ังหมด ส0งกักตัวศูนย.กักกันฯ อ.สะเดา, ๔) 'จตุพร'หว่ันยะลาติดเช้ือจริง40ราย วุ0นวายแน0คลายล็อกจบเห0, ๕) 'หมอสุภัทร'ชวนติด #SAVECHANA 

ปกป�องทะเลจะนะ จากมติครม.คสช., ๖) นักวิชาการห0วงมติครม.สรRางตราบบาปอำเภอจะนะ ทำลายชุมชน-วัฒนธรรม, ๗) 'สธ.'ห0วง'ตลาดสด-

แหล0งชุมชน'เส่ียงพบเช้ือเพ่ิมหลังคลายล็อคดาวน., ๘) ส่ังกักตัวจนท.-หมอ62คน หลังผูRปtวยโควิดปกปaดขRอมูล, ๙) หมอเคลียร.ชัด ท่ียะลาปกปaด บินเบือนข0าวหรือไม0 
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ทำไมผลแล็ป 2 ท่ีไม0เหมือนกัน  และ  ๑๐) รพ.สุไหงโก-ลกปtวน!กักตัว62บุคลากรแพทย.  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. ยาเสพติด ๑) คRายานรก, ๒) เดลินิวส0ก0อนข้ึนแท0น: จับอดีตตำรวจคRายาบRา-ไอซ.๓) ใหRออก2ตชด.ขนยา สอบวินัยรRายแรงซ้ำ, ๔) ตชด.เบตง! จับอดีตตำรวจ 

ร0วมมือกับเมีย คRายาบRา-ไอซ., ๕) เกmงขนใบกระท0อมแหกด0านชนรถตำรวจ 3 - รถชาวบRาน 3  และ  ๖) รวบหนุ0มฝcoงธนฯ รับจRางขนยานรกไกลถึง 3 จว.ชายแดนใตR,  

๒. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) วันวิสาขบูชาเหงาร0วมทำบุญบางตาชาวพุทธใส0บาตรหนRาพระประธาน, ๒) คอลัมน. รูRไปโมRด: อหิวาตกโรค:การระบาดในไทย, ๓) คอลัมน. 

ชมรมพระเคร่ือง: หวงปูtทวดเน้ือผงกัมมัฏฐานวัดสะแก  และ  ๔) คอลัมน. ชมรมพระเคร่ือง: หลวงปูtทวดเน้ือผงกัมมัฏฐานวัดสะแก,  

๓. การช5วยเหลือประชาชน ๑) แม0ทัพภาคท่ี4เย่ียมเยียนผูRนำศาสนาในโอกาสเดือนรอมฎอน, ๒) อ.เบตงขานรับพ.ร.ก.ฉุกเฉินคุมเขRมด0านตรวจสกัดโรครRาย, ๓) 'ช0อง 8' 

ส0งต0ออุปกรณ.ทางการแพทย. ใหR 6 โรงพยาบาล 3 จังหวัดชายแดนภาคใตR, ๔) ศบค.ล่ัน40รายยะลา ไม0ยันติดโควิด รอผลตรวจซ้ำรอบ3, ๕) เยียวยาเกษตรกร 

ธกส.จ0าย15พ.ค., ๖) ร0วมต0อสูR, ๗) 'ช0อง 8' ส0งต0ออุปกรณ.ทางการแพทย. ใหR 6 โรงพยาบาล 3 จังหวัดชายแดนภาคใตR, ๘) กองทัพบกหนุนมก.ผลิตหนRากากฯแกRขาดแคลน, 

๙) ร.10พระราชทานรถรพ.ฉุกเฉิน, ๑๐) กองทัพบกหนุนมก.ผลิตหนRากากฯแกRขาดแคลน, ๑๑) พระมหากรุณาธิคุณ บรรเทาทุกข.'ประชาราษฎร.' วิกฤตการณ. โควิด-19, 

๑๒) คอลัมน. ชีพจรท่ัวไทย, ๑๓) พระราชทาน, ๑๔) ร.10-พระราชินีพระราชทาน รถพยาบาลกูRชีพฉุกเฉิน8คัน, ๑๕) นายกถกผลแล็บ เคลียร.ปtวย40คน, ๑๖) ร.10-

พระราชินีพระราชทาน รถพยาบาลกูRชีพฉุกเฉิน8คัน, ๑๗) ชีพจรท่ัวไทย, ๑๘) โควิด-19 : จัดการ "น้ำเหนือเข่ือน" และ "ระบายหนอง" ขRอเสนอจาก ศ.นพ.วีระศักด์ิ 

จงสู0วิวัฒน.วงศ., ๑๙) โควิด-19 : ผลตรวจโควิด-19 ท่ี ยะลา 40 ราย ไม0พบติดเช้ือ - ศบค.เตรียมปรับเกณฑ.ตรวจใหม0, ๒๐) เฮ! ชุดเคร่ืองมือดูแลตนเอง 'สูR! โควิด-19 

ไปดRวยกัน' ปรอทวัดไขR หนRากากผRา แอลกอฮอล.ลRางมือ ถึงมือชุมชนแลRว สสส.หนุนด0านหนRา อสม. ทำงานป�องกันชุมชนใหRปลอดภัยจากโควิด-19 

พรRอมย่ืนมือช0วยเหลือฟw นฟูหลังวิกฤติ, ๒๑) สสส.-สธ.มอบตRนแบบชุดเคร่ืองมือสูRโควิด-19นำร0อง10จังหวัด, ๒๒) กินในรRานไม0คึกคักเลือกซ้ือกลับ, ๒๓) คอลัมน. 

บันทึกหนRา 4, ๒๔) ตรวจเย่ียม, ๒๕) 'ชมรมพลังไทย ใจอาสา กลุ0ม ปตท.' ลงพ้ืนท่ีช0วย Red Zone ส0งมอบหนRากาก N95 ร0วมฝtาโควิด-19, ๒๖) 

พัฒนาอาชีพสูRวิกฤตโควิด, ๒๗) สสจ.ยะลา ยืนยันพบผูRติดเช้ือเพ่ิม 40 ราย จากการปูพรมยุทธการเชิงรุก, ๒๘) รายงานพิเศษ: ทบ.หนุนผลิตหนRากากกันสารพิษ 

คุRมภัยแพทย.-บุคลากรปลอดโควิด-19, ๒๙) หมอแล็บคลายขRอสงสัย หลังผลตรวจเชิงรุกยะลา 40 คน ผิดพลาด จุดสำคัญอยู0ท่ีน้ำยาควบคุม, ๓๐) ช0วยชาติ 

กองทัพบกหนุนผลิตหนRากากป�องกันสารพิษ ช0วยหมอสูRโควิด-19, ๓๑) โฆษก สธ. ขอช่ืนชมทีมแพทย.ยะลา ลุยมาตรการเชิงบุก, ๓๒) 'แกรนด.'ทำบุญ-ผุดไลฟ¥ขายของ, 
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๓๓) พระราชทานรถพยาบาลกูRชีพ, ๓๔) กสิกรไทยแจกเงินหมอ-ภารโรง5รพ.ใตR, ๓๕) อ.อ¦อดปล้ืมหนRากากทหารป�องโควิด, ๓๖) พระราชทานรถพยาบาลกูRชีพ, ๓๗) 

'บัณฑูร'ช0วยSMEกูRชาติน้ีจ0ายชาติหนRา, ๓๘) ดูแล, ๓๙) 'แกรนด.'ทำบุญ-ผุดไลฟ¥ขายของ, ๔๐) ตรวจเร็ว, ๔๑) ทร.ส่ังกักตัว 20ทหารเส่ียงโควิด, ๔๒) 

'ยะลา'ยันพบผูRติดเช้ือ'โควิด'เพ่ิม 40 ราย จากการปูพรมเชิงรุก ขอตรวจซ้ำลุRนผลชัดเจนพรุ0งน้ี, ๔๓) 'ศบค.'ลุยตรวจซ้ำจ.ยะลาหลังพบติดเช้ือพุ0ง 40 ราย, ๔๔) 

สาธารณสุขบันนังสตาลงพ้ืนท่ี'SWAB'กลุ0มเป�าหมาย838ราย เผยผลตรวจ40ผูRติดเช้ือโควิด-19, ๔๕) โฆษกสธ.เผยสาเหตุยะลาวิกฤติ ผูRติดเช้ือโคิด-19พุ0ง!, ๔๖) 

รายงานพิเศษ : 'กลไกสภาสันติสุข'ถRาใชRใหRเป}นประโยชน. อย0าว0าแต0'โควิด-19'ท่ีตRองพ0าย แมRแต0'ไฟใตR'ก็ตRองดับ, ๔๗) ซีพีส0งหนRากากอนามัยถึงมือคุณหมอแลRว 

54โรงพยาบาล กว0า700,000ช้ิน, ๔๘) วิจารณ.สน่ัน!กักตัวนราธิวาส นอนลานตลาดผลไมRไรRไฟฟ�า, ๔๙) 'เบตง'เขRมแรงงานไทยกลับจากมาเลเซีย-ภูเก็ต 

คุมเสRนทางธรรมชาติสกัดลอบเขRาเมือง, ๕๐) ยันทารกวัย5เดือนยังแข็งแรงดี ไม0ติดเช้ือโควิดจากพ0อแม0, ๕๑) นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง 

จัดรถใหRประชาชนเดือดรRอนกลับภูมิลำเนา, ๕๒) เสริมทัพ'แล็บยะลา'! ดึงศูนย.วิทยาศาสตร.การแพทย.ท่ี12สงขลาช0วยตรวจ'โควิด', ๕๓) ปaดช่ัวคราวแล็บรพ.ศูนย.ยะลา 

ผลตรวจ'โควิด'ไม0ตรงกัน, ๕๔) เศรษฐกิจทรุดยาว9เดือน นายกฯยอมรับ โควิด-19พ0นพิษหนัก, ๕๕) ศบค.แถลงพบผูRปtวยติดเช้ือโควิดเพ่ิม 3 ราย 

ข0าวดีวันน้ีไม0มีผูRเสียชีวิตเพ่ิม, ๕๖) ชาวนราธิวาสแห0กดเงินเยียวยา5,000บาท นำไปใชRจ0ายในครอบครัวสูRโควิด-19, ๕๗) ประดิษฐ.เคร่ืองยกร0างผูRเสียชีวิต จากเช้ือโควิด-

ใหRสธ.ชายแดนใตR, ๕๘) สธ.ยันผลตรวจ40คนยะลา แล็บกลางเช็ครอบ3เป}นลบ นราฯกักหมอ-จนท.62ราย, ๕๙) รอบร้ัวเมืองใตR : 7 พฤษภาคม 2563, ๖๐) 

เดลินิวส.7พ.ค.วัคซีนไทยตRานโควิด ไดRผลดีในหนูทดลอง, ๖๑) 'นิพนธ.' รับมอบปลาทูน0ากระป©อง 500,000 กระป©อง มูลค0ากว0า10ลRาน จากภาคเอกชน 

นำช0วยประชาชนช0วงโควิด-19 ในพ้ืนท่ี จชต., ๖๒) ผูRว0าฯนราธิวาสส่ังการนายอำเภอ 13 อำเภอ เตรียมเพ่ิมศูนย.กักกันตัว 14 วัน, ๖๓) 'ผบ.ทสส.' ขอปชช. ม่ันใจ 

ด0านชายแดนควบคุมไดR, ๖๔) นศ.ไทย ในไคโร อียิปต. โดนหางเลขโควิด ส.ส.ชายแดนใตRร0วมควักกระเป©าช0วย นศ.ทุนปu 3 ปtวยโรคไต 

สุดปล้ืมไดRกลับบRานพบหนRาครอบครัว, ๖๕) ผูRปtวยใหม0โควิด-19 เพ่ิมแค0รายเดียว เป}นชายนราธิวาส ยืนยันพบเช้ือ 4 พ.ค., ๖๖) ภาพข0าว: มูลนิธิธนชาตเพ่ือสังคมไทย 

มอบหนRากากใหRกับโรงพยาบาล 5 จังหวัดชายแดนภาคใตR, ๖๗) ภาพข0าว: มูลนิธิธนชาตเพ่ือสังคมไทย, ๖๘) ผูRไม0หวังดีปล0อยข0าวปลอม อ0างทองใครเดินทางมาจาก 10 

จังหวัดกักตัว 14 วันทันที, ๖๙) แนะไทยยึด 'สิงคโปร.โมเดล' ลุยตรวจหา 'ผูRติดเช้ือโควิด' เชิงรุก, ๗๐) 'บัณฑูร' มาเองอุRมเอสเอ็มอี, ๗๑) กสิกรฯช0วยลดผลกระทบโควิด-19 

แจกเงินบุคลากรแพทย.-ปล0อยกูRSMEs, ๗๒) ผบ.ฉก.ทพ. 48 เขRมตรึงกำลังช0องทางธรรมชาติสุไหงโก-ลก, ๗๓) บริษัท สหชลผลพืช จำกัด ร0วมฝtาวิกฤตโควิด - 19 ผ0าน 

โครงการดี 4 ไตรมาส (#GiveBeforeGet), ๗๔) ศอ.บต. มอบวัสดุอุปกรณ.ท่ีจำเป}นเร0งด0วนแก0บัณฑิตอาสา เพ่ือใชRในการปฏิบัติงานยับย้ังเช้ือไวรัส โคโรน0า 2019, ๗๕) 

ทอ. มอบอุปกรณ.ตRนแบบป�องกันโควิด-19 ในแท็กซ่ี อุ0นใจท้ังคนขับ-ผูRโดยสาร, ๗๖) ทหารพรานนาวิกโยธิน ร0วมทำความสะอาด Big Cleaning 
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ศูนย.กักกันเฝ�าระวRงโรคไวรัสโควิด, ๗๗) ผูRปtวยโควิด-19 เพ่ิม 3 ราย เจอท้ังจากคRนหาเชิงรุก และกลับจากต0างประเทศ, ๗๘) มัชรูม กรุ¦ป ร0วมตRานโควิด-19 

ชวนคนไทยแจRงช่ือโรงพยาบาล พรRอมส0งต0อแอลกอฮอล. 1,000 แกลลอนท่ัวประเทศ, ๗๙) ภาพข0าว: มูลนิธิธนชาตเพ่ือสังคมไทย มอบหนากากใหRกับโรงพยาบาล 5 

จังหวัดชายแดนภาคใตR  และ  ๘๐) รวงขRาวส0ง2มาตรการสูRโควิด ใหRเงินนักรบเส้ือกราวน. / ออกสินเช่ือ 0% อุRม SME,  

๔. การเยียวยา ๑) เชิญพวงมาลาหนRาหีบศพทพ.โจรใตRลอบยิง, ๒) ร.10พระราชทานของทพ.ถูกยิง, ๓) ร.10พระราชทานของทพ.ถูกยิง, ๔) แห0อาลัยทหารพรานถูกยิงดับ 

ขณะลงพ้ืนท่ีต้ังด0านโควิด  และ  ๕) ร.10พระราชทานตะกรRาส่ิงของ แก0ญาติอาสาสมัครทหารพราน เสียชีวิตเหตุก0อการรRาย,  

๕. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทT รายงานพิเศษ : สสส.หนุนพลัง'บูเดาะ'สรRางคลิปข0าวเล0าเร่ืองชุมชน สรRางสรรค.'ส่ือ'เพ่ือสรRางสันติภาพดRวย MoJo  

๖. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) ตาช่ังพันดาว, ๒) คอลัมน. ตาช่ังพันดาว, ๓) อุดหนุน แลกเปล่ียน เปaดขายออนไลน.สินคRาวัฒนธรรม พลัง บวร 

ชูความพอเพียงกระตุRนเศรษฐกิจชุมชน-ท0องเท่ียว, ๔) โรงงานพรRอมส0งออกทุเรียนใตRไปจีน, ๕) เตือนชาวสวนยางอย0าชะล0าใจ จับตาโรคใบร0วงชนิดใหม0ใกลRชิด, ๖) 

'จุรินทร.' กล0อมมาเลเซียยอมเปaดด0านปาดังฯ ใหRส0งออกสินคRาไทยขRามแดน, ๗) ข0าวดี!มาเลเซียยอมใหRไทยส0งออกสินคRาไดRแลRวเร่ิม 7 พ.ค.น้ี  และ  ๘) 

'TPOLY'กดปุtมชีวมวลพ.ค.น้ีหนุนแบ็กล็อก-รายไดRตามเป�า,  

๗. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยTสิน ๑) จับเพ่ิมอีก1 มือบ้ึมปtวน5จังหวัดใตR, ๒) จับมือระเบิด ปtวนภาคใตR, ๓) 3คนรRายถูกวิสามัญฯมีหมายจับอ้ือ๔) 

ผลตรวจปwนคนรRายปcตตานี โยง'22คดี'เจ็บ-ตาย42ราย, ๕) ทหาร'มทภ.4'โตRดRวยหลักฐานเผย3มือก0อเหตุยิงฆ0าโชกโชน, ๖) กอ.รมน.แจง'วิ' 3 ศพท่ีปcตตานี, ๗) 

กอ.รมน.แจง'วิ' 3 ศพท่ีปcตตานี, ๘) ข0าวขRนคนเขRม, ๙) ตร.รับตัวมือวางระเบิดปtาตอง, ๑๐) คอลัมน. ข0าวขRนคนเขRม, ๑๑) จับตาย3โจรใตR ดวลปwนสน่ันปcตตานี 

หัวโจกปลRนทอง85ล., ๑๒) รวบมือระเบิด'ปtาตอง'ปu59 ตร.ตามตะครุบท่ีปcตตานี, ๑๓) เปaดผลตรวจ'ปwน'คนรRายท่ีหนองจิก โยง 22 คดี ผูRบริสุทธ์ิเจ็บ-ตาย 42 ราย, ๑๔) 

งัดกฎอัยการศึกดำเนินคดีชายวัย81ใหRท่ีพักพิง3ผูRก0อความไม0สงบถูกวิสามัญ, ๑๕) ทำดีตRองบอกต0อ!'นิพิฏฐ.'เล็งส0งหนังสือถึง'ผบ.ตร.'ช่ืนชม'พ.ต.ต.'น้ำใจงาม  และ  ๑๖) 

เปaดใจ ครอบครัว 5 ชีวิต ซRอนจยย.กลับยะลา เล0านาทีตำรวจอาสาพาไปส0ง,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต5อสถานการณT จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหRระดับการรับรูRเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๒.๒๒ ในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๕ 

เม.ย. ๖๓ -๑ พ.ค. ๖๓) เป}น ๒.๐๑ ในสัปดาห.น้ี ในมิติของแนวโนRมการรับรูRเชิงบวก มีแนวโนRมฯ ค0อนขRางคงท่ี 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต5างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๒ – ๘ พ.ค. ๖๓ 

    ประเด็นข0าวท้ังหมดเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตRท่ีส่ือต0างประเทศนำเสนอ ท้ังหมดเก่ียวกับไวรัสโควิด-๑๙ และการรักษาความม่ันคงตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย 

ซ่ึงเจRาหนRาท่ีไทยยังมีการจับกุมคนไทยท่ีลักลอบเขRาประเทศอย0างต0อเน่ือง ขณะท่ีฝtายความม่ันคงมาเลเซียกังวลว0า การผ0อนคลายใหRภาคธุรกิจรวมท้ังรRานอาหารเร่ิมคRาขาย

ไดRต้ังแต0วันจันทร.ท่ี ๔ พฤษภาคม อาจส0งผลใหRคนไทยลักลอบกลับเขRาไปทำงานในประเทศมาเลเซีย  

    ตรวจพบผูRหลบหนีเขRาเมืองชาวโรฮิงญาท่ีถูกควบคุมตัวท่ีกักตัวของสำนักงานตรวจคนเมือง อ.สะเดา จ.ว.ส.ข. จำนวน ๑๘ คน ติดเช้ือไวรัสโควิด-๑๙ ก0อนหนRาน้ีมีการ

ตรวจพบผูRติดเช้ือไวรัสโควิด-๑๙  ชาวต0างชาติท่ีลักลอบเขRาเมือง ในท่ีกักตัวของ ตม.สะเดา จำนวน ๔๒ คน 

    เจRาหนRาท่ีสถานฑูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร. ใหRสัมภาษณ.สำนักข0าวเบอนามาว0า ต้ังแต0รัฐบาลมาเลเซียประกาศมาตรการจำกัดเสรีภาพการใชRชีวิตนอกบRานมีคนไทยท่ี

ทำงานในมาเลเซียเดินทางกลับประเทศแลRวประมาณ ๔๐,๐๐๐ คน และคาดว0าภายในเดือนพฤษภาคมจะมีคนไทยเดินทางกลับประเทศรวมกันประมาณ ๑๑,๐๐๐ คน 

๕.๑ สำนักข5าวรอยเตอรT และส่ือมวลชนมาเลเซีย รายงานเม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม อ*าง ศบค.ว5า มีการตรวจพบผู*ติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ในกลุ5มผู*ต*องขังชาวโรฮิงญา 

18 คนท่ีสถานกักกันตัว สำนักงานตำรวจตรวจคนเข*าเมืองอ.สะเดา จ.สงขลา 

ส5วนชาวยะลา ท่ีมีการตรวจหาเช้ือโควิด-19 ซ้ำเป�นคร้ังท่ีสองท้ัง 40 คน ผลการตรวจค5าผลเลือดเป�นลบ หลังจากท่ีการตรวจคร้ังแรกพบค5าเลือดเป�นบวก 

(Thailand's Covid-19 count rose sharply over a 24-hour period with 18 people testing positive, ending a week of single-digit new cases. 

Cumulative cases rose to 2,987, Dr Taweesin Visanuyothin, spokesman of the government’s Centre for Covid-19 Situation Administration, said 

on Monday (May 4). 

All the 18 new cases were found at the Songkhla Immigration Detention Centre in Songkhla province. The patients are illegal immigrants. 

Of the total 2,987 cases, 2,470 have recovered, 193 remain under treatment at hospitals while deaths remain unchanged at 54. 

Meanwhile, he said the 40 suspected new cases in Yala province reported on Sunday, turned out to be negative when retested.) 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

19 

ท่ีมาชRอมูล ; https://www.thestar.com.my/news/regional/2020/05/04/18-illegal-immigrants-found-to-carry-covid-19-in-songkhla 

https://www.thestar.com.my/news/world/2020/05/04/thailand-reports-18-new-coronavirus-cases-no-new-deaths 

๕.๒ สำนักข0าวเบอนามา รายงานเม่ือวันท่ี ๔ พฤษภาคม อRางคำใหRสัมภาษณ.ผูRบัญชาการหน0วยงานความม่ันคงชายแดน (Aksem) ในรัฐกลันตัน เปaดเผยว0า มีการเพ่ิม

มาตรการตรวจตราชายแดนในช0วงน้ีกเพราะมีความเป}นไปไดRท่ีพลเมืองจากประเทศเพ่ือนบRานจะลักลอบขRามพรมแดนกลับไปทำงานในประเทศมาเลเซีย เม่ือรัฐกลันตันมี

การผ0อนปรนใหRธุรกิจต0างๆรวมท้ังรRานอาหารเปaดกิจการคRาขายไดRอีกคร้ัง 

ท้ังน้ีแมRว0ารัฐบาลมาเลเซียมีคำส่ังใหRภาคธุรกิจเร่ิมทำมาคRาขายไดRต้ังแต0วันจันทร.ท่ี ๔ พฤษภาคม แต0รัฐบาลทRองถ่ินหลายรัฐรวมท้ังกลันตัน ยังไม0มีคำส่ังผ0อนปรนตามรัฐบาล

กลาง 

ผูRบัญชาการ Aksem บอกว0ามาตรการลาดตระเวณ ตรวจตราเขRมงวดท่ีชายแดนดRานรัฐกลันตันจะดำเนินการต0อเน่ืองจนกระท่ังส้ินสุดเดือนถือศีลอด 

(The Malaysian Border Security Agency (Aksem) in Kelantan is gearing up to curb possible entry of illegal immigrants especially citizens of 

neighbouring countries who may want to return to work. 

Its commander, Rusli Karim, said there was a high chance that the immigrants would use illegal bases to return to 

their workplaces in restaurants and other sectors when the Conditional Movement Control Order (CMCO) was enforced in the state. 

“We are prepared to face the possibility. Aksem with other enforcement agencies will work together to address it,” he told reporters at a road 

block in Pengkalan Kubor here today. 

The CMCO began in several states today, easing restrictions to allow certain sectors to resume operations. However, Kelantan has deferred its 

implementation until a decision is made at a special meeting on Thursday. 
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Rusli said during the Ramadan month, the agency was still tightening the security control at the borders especially the illegal bases, and hoped 

that nearby residents would continue to cooperate in providing information.) 

ท่ีมาขRอมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1838293 

๕.๓ สำนักข0าวเบอนามา รายงานเม่ือวันท่ี ๔ พฤษภาคม อRางเจRาหนRาท่ีสถานฑูตไทยเปaดเผยว0า ต้ังแต0รัฐบาลมาเลเซียมีการประกาศมาตรการ MCO ปaดภาคธุรกิจส0วนใหญ0

เพ่ือใหRคนส0วนใหญ0ใชRชีวิตในท่ีพักต้ังแต0วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม คนไทยอพยพกลับประเทศแลRวประมาณ 40,000 คน และคาดว0าภายในเดือนพฤษภาคม จะมีคนไทยเดินทาง

กลับประเทศอีก 11,000 คน 

(Some 40,000 Thai nationals have been safely repatriated from Malaysia through the air and border checkpoints back to their country since the 

first phase of the Movement Control Order (MCO) which began on March 18 to stem the spread of COVID-19. 

A representative from the Thai Embassy in Malaysia said about 11,000 more are expected to return through the Malaysia - Thailand Border 

Entry Points until May.) 

ท่ีมาขRอมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1838285 

https://www.nst.com.my/news/nation/2020/05/589747/some%C2%A040k%C2%A0thais-repatriated-malaysia-first-phase-mco 

๕.๔ สำนักข0าวเบอนามา รายงานเม่ือวันท่ี ๖ พฤษภาคม อRางคำใหRสัมภาษณ.นายจุรินทร. ลักษณะวิศิษฐ. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย. เปaดเผยว0า รัฐบาล

มาเลเซียเห็นชอบตามขRอเสนอของรัฐบาลไทย เปaดพรมแดนดRานปาดังเบซาร. อ.สะเดา จ.สงขลา ใหRรถบรรทุกสินคRาผ0านเขRาออกเพ่ืออำนวยคววามสะดวกการขนส0งสินคRา

ของท้ังสองประเทศ ต้ังแต0วันท่ี ๗ พฤษภาคม เป}นตRนไป 
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สำหรับการขนส0งสินคRาทางรถไฟทางดRานปาดังเบซาร. เปaดใหRบริการต้ังแต0วันท่ี ๑๑ เมษษยน 

(Thailand Deputy Prime Minister Jurin Laksanavisit said Malaysia has agreed to the resumption of movement of goods  by road via the Padang 

Besar checkpoint in Sadao District of Songkhla, southern Thailand starting tomorrow. 

Jurin. who is also the Commerce Minister, said transportation of goods via the Padang Besar checkpoint, which was temporarily suspended to 

contain the COVID-19 pandemic, will resume tomorrow. 

Resumption of rail cargo via the Padang Besar checkpoint had started back on April 11. ) 

ท่ีมาขRอมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1839234 

๕.๕ สำนักข0าวเบอนามา รายงานเม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม ว0า ชาวมุสลิมในจังหวัดสงขลาไดRรับอนุญาตจากจุฬาราชมนตรีใหRละหมาดช0วงเท่ียง วันศุกร. ในมัสยิด ส0วนจังหวัด

ชายแดนภาคใตRอีก ๓ จังหวัดคือปcตตานี ยะลา นราธิวาส ตRองรอดูสถานการณ.การแพร0ระบาดโควิด-19 อีก ๒ สัปดาห.  

ท่ีมัสยิดนูร.รุดดิน อ.จะนะ จ.สงขลา สำนักข0าวเบอนามา รายงานว0า มีชาวมุสลิมร0วมละหมาดท่ีมัสยิดประมาณ ๔๐๐ คน 

ท้ังน้ีอิสลามิกชน ทุกคนตRองสวมหนRากาก และน่ังห0างกันหน่ึงเมตรหRาสิบเซนติเมตร รวมท้ังตRองมีกีตรวจอุณหภูมิก0อนเขRามัสยิดทุกคน 

(Muslims in Thailand’s southern province of Songkhla performed congregational Friday prayers for the first time since prohibited from doing so on 
March 27 as part of the Kingdom’s efforts to contain the COVID-19 pandemic.  

Almost 400 Muslims in Chana town, Songkhla attended Friday prayers at the Nuruddin Chana mosque that took place for almost 20 minutes. 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

22 

The mosque khatib, Muhamad Husin said every member of the mosque congregation were required to wear face masks, have their body 
temperature taken and made to use hand sanitisers before entering the mosque. 
Those who recorded temperatures above 37.5 degrees Celcius were not allowed in.  
“They were also required to perform their ablution at home and bring their own prayer mats, besides maintaining a distance of 1.5 to two metres from 
each other,” he told Bernama.  

On May 3, the Sheikhul Islam of Thailand, Aziz Phitakkumpon announced that Muslims in Songkhla were now allowed to perform Friday prayers.   

On May 3, the Sheikhul Islam of Thailand, Aziz Phitakkumpon announced that Muslims in Songkhla were now allowed to perform congregational 
Friday prayers.   

The Islamic Religious Council had also notified that each province and their respective mosque Imams must obtain prior permission from their 
Governors before they can hold Friday prayers.  

Congregational terawih prayers and breaking of fast ceremonies in mosques and surau, however, are still not permitted.  

So far, the Friday prayer ban still applies to the other Muslim-majority provinces in Southern Thailand - Pattani, Yala and Narathiwat as the number of 
COVID-19 cases there remain high.  

All three provinces have been given another two weeks for observation. ) 

ท่ีมาขRอมูล ; https://www.bernama.com/en/world/news.php?id=1839929 
 
 
 
 


