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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๒๒-

๒๘ พ.ค. ๖๔ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๑๑๙ ข0าว จากท่ีมี ๙๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๕-๒๑ พ.ค. ๖๔) 

ในส0วนของข0าวเชิงลบ ท่ีเก่ียวขSองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๕๔ ข0าว จากท่ีมี ๓๐ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๕-๒๑ พ.ค. 

๖๔)  

          ประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนภายในประเทศ  

          ประเด็นขFาวเชิงลบ ได*แกF 

๑) การเมือง: ๑) มุมมองหนุ0มสาวคนรุ0นใหม0 ช้ีหากลไกป[ดตายรัฐประหาร และ ๒) สถานการณ. 'ไฟใตS' 

ท่ีเปล่ียนไป ในขณะท่ี 'รัฐไทย' ยังไม0เปล่ียนตาม 

๒) เหตุร*ายรายวัน: กลุ0มก0อความไม0สงบ ดักบ้ึมทหารพรานสุไหงปาดีเจ็บ ๔ นาย  

๓) การยกระดับคุณภาพชีวิต: การแพร0ระบาดของโควิด ๑๙ สายพันธุ.แอฟริกา 

๔) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยTสิน: ๑) เหตุการณ.ปbนอากSาของ อส. หาย และ ๒) 

สถานการณ. 'ไฟใตS' ท่ีเปล่ียนไป ในขณะท่ี 'รัฐไทย' ยังไม0เปล่ียนตาม 

๕) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: 'หมอสุภัทร' โพสต.ซัดรัฐบาล หลัง ลักไก0 ออกมติ ครม. 

ใหSอำเภอจะนะเปdนเขตปลอดอากร  

         ประเด็นขFาวเชิงบวก ได*แกF 

๑) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*:  ครม. เพ่ิมอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เปdนเขตปลอดอากร, 

๒) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยTสิน: ๑) การปฏิบัติงานตามมาตรการ รปภ.ชีวิต/ทรัพย.สิน 

และการปhองกันการแพร0ระบาดของโควิด ๑๙ และ ๒) 

'บ๊ิกปhอม'ส่ังสาวขบวนการลักลอมขนแรงงานเถ่ือนฟjนผูSประกอบการ-เจSาหนSาท่ี 

๓) ยาเสพติด: ตำรวจยะลา โชว.ผลงานรอบเดือน รวบผูSคSายาเสพติดรายย0อย 198 ราย 

พรSอมของกลางหลายรายการ  

๔) การยกระดับคุณภาพชีวิต: การรับมือกับการแพร0ระบาดของโควิด ๑๙ 

         ประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนตFางประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต*  

         การพบผูSติดเช้ือโควิด-๑๙ สายพันธ.แอฟริกาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตS และอาวุธปbน AK-๑๐๒ หายไป

จากคลังอาวุธอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาสจำนวน ๒๘ กระบอก เปdนประเด็นข0าวท่ีไดSรับความสนใจ

จากสำนักข0าวต0างประเทศช้ันนำของโลก ท้ัง AP , Reuters และส่ือมวลชนมาเลเซีย โดยเปdนสองประเด็นข0าว

เก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตSท่ีมีการรายงานโดยสำนักข0าวต0างประเทศมากท่ีสุด 

      จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหSระดับการรับรูSเชิงบวกท่ีมีต0อ 

สถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง ๑.๘๙ ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๕-๒๑ พ.ค. ๖๔) เปdน ๑.๓๙ ในสัปดาห.น้ี  
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๒. ผลการวิเคราะหTสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธT ประจำวันท่ี ๒๒ – ๒๘ พ.ค. ๖๔ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นขFาวเชิงบวก และประเด็นขFาวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๒ - ๒๘ พ.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก (เสSนทึบสีเขียว) ๑๑๙ ข0าว จากท่ีมี ๙๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๕ - 

๒๑ พ.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี (เสSนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึน 

ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขSองกับ จชต. (เสSนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๕๔ ข0าว จากท่ีมี ๓๐ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว 

(๑๕ - ๒๑ พ.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี (เสSนปะสีแดง) มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึน 
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๒.๒ คFาสัดสFวนระหวFางขFาวเชิงบวก และขFาวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน 

ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

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

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 

2021-05-22 11 16 0.69 

2021-05-23 19 10 1.9 

2021-05-24 20 5 4 

2021-05-25 21 7 3 

2021-05-26 23 8 2.88 

2021-05-27 17 3 5.67 

2021-05-28 8 5 1.6 

 17 7.71 2.2 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพFงเล็ง ในชFวงวันท่ี ๒๒ – ๒๘ พ.ค. ๖๔ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๕ - ๒๘ พ.ค. ๖๔ ไม0มีท้ังข0าวเชิงบวก และข0าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข   

 

๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๒ - ๒๘ พ.ค. ๖๔ มีข0าวในประเด็นเหตุรSายรายวัน ๒ ข0าว จากท่ีมี ๔ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๕ - 

๒๑ พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ลดลง ภาพข0าวในประเด็นเหตุรSายรายวัน ไดSแก0 

กลุ0มก0อความไม0สงบ ดักบ้ึมทหารพรานสุไหงปาดีเจ็บ 4 นาย  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๒ - ๒๘ พ.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. จากท่ีมี ๒ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๕ - ๒๑ พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ต่ำค0อนขSางคงท่ี 

ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๒ ข0าว จากท่ีมี ๒ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๕ - ๒๑ พ.ค. ๖๔) 

ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ต่ำค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0 ๑) 1/4 Special Report: 

มุมมองหนุ0มสาวคนรุ0นใหม0 ช้ีหากลไกป[ดตายรัฐประหาร และ ๒) สถานการณ. 'ไฟใตS' ท่ีเปล่ียนไป 

ในขณะท่ี 'รัฐไทย' ยังไม0เปล่ียนตาม 

 

 

หมายเหต:ุ 1/4 Special Report: มุมมองหนุFมสาวคนรุFนใหมF ช้ีหากลไกปzดตายรัฐประหาร 

ปCจจุบันต9องยอมรับว>าหนุ>มสาวคนรุ>นใหม> ไม>ว>าจะเปGนมัธยมศึกษา หรืออุดมศึกษา หันมาให9ความสนใจปCญหาบ9านเมืองมากยิ่งขึ้น 

ยิ่งในยุคที่โลกข9อมูลข>าวสารสามารถเชื่อมโยงกันได9อย>างง>ายดาย ทำให9บรรดาอนาคตของชาติ ค>อนข9างตื่นตัวทางการเมือง แสดง

ความคิดเห็นมุมมองต>าง ๆ สะท9อนออกมาได9น>าสนใจไม>น9อย 

"22 พ.ค." ที่ผ>านมา เปGนวันครบรอบ 7 ป[ การรัฐประหารครั้งที่ 13 ของประเทศไทย ได9 พล.อ.ประยุทธ+ จันทร+โอชาหัวหน9าคณะ

รักษาความสงบแห>งชาติ (คสช.) ผู9นำรัฐประหาร มาเปGนนายกรัฐมนตรี พร9อมความคาดหวังว>าจะมา คืนความสุขให9ประเทศไทย 

เพราะพล.อ.ประยุทธ+ กุมอำนาจแบบเบ็ดเสร็จมีโอกาสนั่งบริหารประเทศมาอย>างต>อเนื่อง กำลังย>างก9าวเข9าสู>ป[ที่ 8 แล9ว ทมีข>าว 

1/4 Special Report มีโอกาสได9สัมภาษณ+มุมมองนักศึกษาถึงการรัฐประหารที่ผ>านมามีความเห็นอย>างไรบ9าง นายธันยธรณ+ โรจน+

มหามงคล นิสิตคณะนิติศาสตร+ ชั้นป[ที่ 2 และสมาชิกสภานิสิต จุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย กล>าวว>า ผ>านมา 7 ป[ คนรุ>นใหม>เห็นถึง

ผลกระทบจากรัฐประหารมากขึ้น โดยเฉพาะการใช9อำนาจของรัฐที่มีความรุนแรงต>อผู9เห็นต>างมากขึ้น ด9วยความที่คนรุ>นใหม>

ตระหนักเรื่องสิทธิเสรีภาพมาก เพราะเราเติบโตมาในยุคเทคโนโลยี มีข9อมูลข>าวสารมากมาย จึงอยากจะแสดงความคิด รวมกลุ>มกัน

อภิปราย แลกเปลี่ยนกันในกลุ>มคนที่มีความหลากหลาย รวมถึงผลักดันสิ่งต>าง ๆ ให9เกิดขึ้น แต>รัฐก็พยายามควบคุมกรอบการ

วิพากษ+วิจารณ+ 

7 ป[รัฐประหารพาชาติถอยหลัง 

นายธันยธรณ+ มีมุมมองด9วยว>ายิ่งระบอบรัฐประหารอยู>นานขึ้น ทำให9ผู9ใช9อำนาจเกิดความเคยตัวในการควบคุมความคิดเห็น 
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โดยเฉพาะการเรียกร9องให9แก9รัฐธรรมนูญ เพราะสิง่นี้เปGนกฎหมายสูงสุด ที่จะใช9บังคับ และประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น

เพื่อแก9ไขได9จึงพยายามเรียกร9องให9แก9ไข รัฐธรรมนูญที่คนรุ>นใหม>ต9องการคือ ไม>ควรมีการยกเลิกหรือแก9ไขบ>อย ๆ ขณะเดียวกัน

ต9องเปGนสิ่งที่ทุกฝsายยอมรับ ต9องยึดโยงกับประชาชนเปGนหลัก โดยเฉพาะสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ควรมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด 

รวมถึงระบบตุลาการ ควรมีการปฏิรูป ให9มีการทำงานที่อิสระสามารถตรวจสอบได9 และต9องมีกลไกปvองกันไม>ให9เกิดการรัฐประหาร

ขึ้นอีก 

โครงสร9างองค+กรทางการเมือง ต9นทางที่มาก็สำคัญ เพราะถ9าเปGนตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนควรมีอำนาจมาก แต>

ถ9ามาจากการแต>งตั้ง หรือคัดสรรกันเอง ควรมีหน9าที่เพียงให9คำปรึกษา เหมือนกับสภาพี่เลี้ยง แต>ตอนนี้ ส.ว. 250 เสียง กลับพา

ประเทศย9อนหลังไปหลาย 10 ป[ ซึ่งเปGนระบบที่เอาคนที่ได9รับการแต>งตั้งมาเลือกนายกรัฐมนตรี แต>คนที่มาจากการเลือกตั้งเปGนแค>

ตัวประกอบ สิ่งนี้คือความไม>ปกติของระบบการเมือง 

ตอนนี้หลายคนตระหนักแล9วว>า ความเลวร9ายของระบบรัฐประหารเปGนอย>างไร เพราะที่ผ>านมาประเทศมีแต>จะถอยหลังลง จึงส>งผล

ต>อจิตใจของคนในสังคม ที่อยู>กับความสิ้นหวัง และหล>อหลอมให9หลายคนปฏิเสธระบอบการสืบทอดอำนาจ ที่จะมีขึ้นในอนาคต 

ยึดอำนาจมาแต>บริหารประเทศมือไม>ถึง 

ขณะที่ น.ส.ณัฐสุดา อมรสู>สวัสดิ์ นิสิตชั้นป[ที่ 4 คณะนิติศาสตร+ จุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย ให9ความเห็นว>า หลังรัฐประหาร สิ่งที่เห็น

ได9ชัดคือ ลดทอนเสรีภาพด9านวิชาการ แม9จัดในมหาวิทยาลัย ซึ่งควรเปGนพื้นที่เสรีภาพทางความคิด บางครั้งยังถูกเตือนในเรื่อง

เนื้อหาการเสวนาฯ หรือบางครั้งก็มีเจ9าหน9าที่นอกเครื่องแบบมาร>วมฟCงด9วย สิ่งนี้ทำให9คนรุ>นใหม>รู9สึกไม>ปลอดภัย โดยเฉพาะการ

ปรับทัศนคติคนรุ>นใหม>ที่ไม>เห็นด9วย ที่สำคัญ 7 ป[ที่ผ>านมาด9วยความที่รัฐพยายามบังคับใช9กฎหมายกับนกัศึกษานักเรียน ทำให9พวก

เราติดตามการเมืองอย>างจริงจังมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ทำให9คนรุ>นใหม>สูญเสียโอกาส เนื่องจากพวกเราต9องใช9เวลาไปกับการ

เรียกร9องเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่รัฐพยายามบังคับให9อยู>ในกรอบ ต>างจากเพื่อน ๆ ในประเทศที่ไม>มีรัฐประหาร พวกเขาใช9เวลาในการ

พฒันาตัวเอง หรือสร9างสังคมให9เปGนไปอย>างที่ต9องการได9 

ประเทศที่มีผู9นำมีพื้นฐานมาจากการบริหารจะแตกต>างกับผู9นำที่เปGนทหารมาจากการยึดอำนาจ แนวทางการทำงานจะต>างกัน

ค>อนข9างมาก เพราะผู9นำที่ยึดอำนาจมาเมื่อเกิดวิกฤติก็ได9แต>สั่งอย>างเดียว แต>ไม>ได9เข9าใจในปCจจัยต>าง ๆ ของประชาชน ผิดจากนัก

บริหารการตัดสินใจจะมาจากพื้นฐานของผู9เดือดร9อนในหลายมิติ 

ยิ่งบริหารนานก็ทำให9เรารู9ว>า สภาพสังคมเศรษฐกิจ ที่จัดการอย>างไม>มีความเข9าใจมันเปGนอย>างไร โดยเฉพาะการบริหารช>วงวิกฤติ

โควิด ที่ประชาชนต>างได9รับผลกระทบออกมาเรียกร9องความไม>เปGนธรรมที่กำลังเผชิญอยู> ซึ่งถ9ามองภาวะผู9นำไม>ได9ดีเท>าไร 

โดยเฉพาะแนวทางการบริหาร การวางตัว หรือการสื่อสารที่ทำให9คนส>วนใหญ>ไม>เข9าใจจนเกิดความสับสนต>อนโยบาย เรียกว>ามี

ปCญหาด9านสื่อสาร หลายครั้งพูดซ้ำวนแต>เรื่องเดิม อ9างถึงการแก9ปCญหาแบบลอย ๆ ทั้งที่จริงเราต9องการแนวทางแก9ปCญหาที่สามารถ

ทำได9จริง สิ่งนี้เลยทำให9คนฟCงไม>มีความเชื่อมั่น 

น.ส.ณัฐสุดา กล>าวต>อว>าที่ผ>านมาเราพยายามทำความเข9าใจกับคนทั้งฝsายที่เห็นด9วยกับรัฐบาล และกลุ>มที่ไม>เห็นด9วย หลายคนมอง

ว>าปCญหานี้มาจากช>วงอายุที่แตกต>าง แต>ถ9ามองอย>างเปGนกลาง แต>ละฝsายก็จะมีคนที่มีความคิดแบบสุดโต>ง ดังนั้นเราจะต9องหา

กระบวนการกึ่งกลางที่จะต9องมาเชื่อมต>อกลุ>มคนที่เห็นต>าง และหันมาให9เกียรติกับความแตกต>างของฝsายตรงข9าม ถึงจะอยู>กันได9ใน

อนาคต อย>างไรก็ดียังเชื่อว>า สังคมนี้จะดีขึ้นได9เพราะรุ>นน9อง ๆ มีความตื่นตัวในการเมืองมากขึ้น เปGนคลื่นลูกใหม>ที่กำลังมา อาจจะ

เปลี่ยนแปลงได9 เพราะน9อง ๆ หลายคนก9าวออกมามีบทบาทตั้งแต>เรียนอยู>ชั้นมัธยมศึกษา โดยสิ่งที่คาดหวังของพวกเราอยากให9เกิด

การแก9ไขรัฐธรรมนูญ ที่ประชาชนได9มีส>วนร>วมจริง ๆ 

แนะรับฟCงเสียงสะท9อนคนรุ>นใหม> 

ด9าน นายสูฮัยมี ลือแบซา นักศึกษาคณะรัฐศาสตร+ ชั้นป[ 4 และประธานสภานักศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร+ วิทยา

เขตปCตตานี มีมุมมองว>า หลังการรัฐประหารสิทธิในการแสดงความคิดเห็นค>อนข9างถูกป�ด ขณะที่อำนาจการบริหารในท9องถิ่นถูกดึง
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กลับไปอยู>กับส>วนกลาง แต>หนุ>มสาวคนรุ>นใหม>ก็ตื่นตัวมากขึ้น เด็กระดับมัธยมเริ่มตั้งคำถามถึงคุณภาพชีวิตของคนท9องถิ่นใน 

3 จังหวัดชายแดนภาคใต9 แม9จะมีไอโอของฝC�งภาครัฐในโลกอินเทอร+เน็ตพยายามจะมาจูงใจคนรุ>นใหม>แต>ก็ไม>สำเร็จ เมื่อมีเวทีเสวนา

หรือการแสดงความคิดเห็นมักจะถูกควบคุม ทั้งที่จริงสิ่งนี้เปGนขั้นพื้นฐานที่ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยจะทำได9 พวกเรารู9ว>า

พื้นที่นี้อยู>ชายขอบ ทั้งการศึกษา คุณภาพชวีิตคนในพื้นที่ก็ไม>ได9ดี มีความยากจนเปGนอันดับต9น ๆ ของประเทศ จึงเปGนธรรมดาที่

ต9องแสดงความคิดเห็นเพื่อให9พื้นที่ดีกว>าเดิม 

แม9กระทั่งปCญหาช>วงวิกฤติโควิด การบริหารจัดการโรคระบาดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต9 ยังต9องรอคำสั่งมาจากส>วนกลาง ทั้งที่

ควรจะบริหารจัดการพื้นที่ได9บ9าง สิ่งนี้ทำให9การแก9ปCญหาล>าช9า บางครั้งข9อมูลจากส>วนกลางที่สั่งลงมาก็ไม>ค>อยจะตรงกับบริบท

ความเปGนจริงของพื้นที่ ที่สำคัญก็ไม>สอดคล9องกับชาวบ9านที่กำลังได9รับผลกระทบ 

เปGนไปได9อยากให9รับฟCงเสียงของคนหนุ>มสาวรุ>นใหม>อย>างจริงใจ อย>ายึดติดกับความคิดของตัวเอง และอย>ามองคนเห็นต>างเปGนศัตรู 

แต>ต9องเป�ดรับความคิดเห็นต>างของผู9คน โดยเฉพาะพื้นที่ 3 จังหวัด ปCญหามีความซับซ9อนมาก ๆ หลากหลายมิติ ดังนั้นต9องเข9าใจ

และศึกษาอย>างลึกซึ้ง. 

 

บรรยายใต9ภาพ 

ธันยธรณ+ โรจน+มหามงคล 

ณัฐสุดา อมรสู>สวัสดิ์ 

สูฮัยมี ลือแบซา 

 

ที่มา: นสพ.เดลินิวส+ ฉบับวันที่ 23 พ.ค. 2564 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยTสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๒ - ๒๘ พ.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๕๐ ข0าว จากท่ีมี ๑๖ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๕ - ๒๑ พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ  เพ่ิมข้ึน  ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มี

ข0าวเชิงลบ ๒๐ ข0าว จากท่ีมี ๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๕ - ๒๑ พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ 

เพ่ิมข้ึน ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) ลุยอุดช0องโหว0ชายแดนใตSสกัดโควิดพันธุ.แอฟริกาฯ, ๒) 'บ๊ิกปhอม'ถกด0วน 

ขันนอตชายแดน กันแรงงานเถ่ือน, ๓) นราฯวุ0นอากSาหายท้ังจว.37กระบอก ภาค4แจงทยอยล0องหน-ขออย0าต่ืน, 

๔) ยิงทำลายระเบิดถังดับเพลิง ซุกรอยต0อหมู0บSาน ต.เกาะสะทSอน, ๕) ผบ.ตร.ตรวจเขSมชายแดนปhองกันต0างดSาว 

เขSาเมืองหว่ันนำเช้ือโควิดมาแพร0, ๖) 'ในหลวง-พระราชินี'พระราชทานดอกไมSตะกรSาส่ิงของ 

แก0ทหารพรานบาดเจ็บชายแดนใตS, ๗) ผูSว0าฯล่ัน!7วันตSองไดSขSอยุติ ปมปbนหาย28กระบอก, ๘) แม0ทัพภาคท่ี 4 

พรSอม ผบ.ฉก.นราธิวาส 

ลงพ้ืนท่ีเย่ียมใหSกำลังใจกำลังพลท่ีไดSรับบาดเจ็บจากเหตุการณ.ความไม0สงบในพ้ืนท่ีสุไหงปาดี, ๙) 

ส0งชุดฉก.นราธิวาสไล0ล0าคนรSายวางบ้ึมชุดปฏิบัติการจรยุทธ.ทพ.4804, ๑๐) ผูSช0วย 

ผบ.ทบ.กำชับบูรณาการร0วมปhองกัน ผูSหลบหนี เขSาเมืองโดยผิดกฎหมายควบคุมโควิดในพ้ืนท่ีนราธิวาส และ ๑๑) 

ขบวนพิเศษ!! แม0ทัพภาค 4 นำทีม กอ.รมน. เป[ดแผน รปภ.เสSนทางเดินรถ สุดสายปลายทางสุไหงโก-ลก, 

ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0 ๑) คอลัมน. ตีโฉบฉวย: ไม0ใช0วีรบุรุษ, ๒) 

ใครเอาไป!ปbนอากSากองรSอยอส.เมืองนราธิวาสล0องหน28กระบอก, ๓) Live พ0นพิษ ยิว ฉัตรมงคล แฟนตำรวจ 

เจนน่ี โดนหัวหนSาพิจารณาความผิด, ๔) รายงานพิเศษ: สถานการณ. 'ไฟใตS' ท่ีเปล่ียนไป ในขณะท่ี 'รัฐไทย' 

ยังไม0เปล่ียนตาม, และ ๕) ตSนตอนำเขSา'แรงงานเถ่ือน' 'ออเดอร.'ผูSประกอบการ  
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หมายเหตุ: รายงานพิเศษ: สถานการณ. 'ไฟใตS' ท่ีเปล่ียนไป ในขณะท่ี 'รัฐไทย' ยังไม0เปล่ียนตาม 
เมือง ไม9ขม รายงาน 

สัปดาห+ที่ผ>านมา มีเรื่องที่ควรแก>การสนใจเพื่อที่จะชี้ชัดให9เห็นถึงความเคลื่อนไหวของขบวนการแบ>งแยกดินแดน บีอาร+เอ็น ว>าไม>ได9

หยุดนิ่งอยู>กับที่ แต>ยังมีการ บ>มเพาะ ในการสร9าง แนวร>วม รุ>นใหม>เข9าสู>ขบวนการ เพื่อเปGนเครื่องมือในการก>อเหตุสร9างสถานการณ+

ความไม>สงบให9เกิดขึ้น 

นั่นคือ แผนที่ซึ่งเจ9าหน9าที่นาวิกโยธินค>ายจุฬาภรณ+ จังหวัดนราธิวาส ยึดได9จากการเข9าจับกุม แนวร>วม ในบ9านหลังหนึ่งที่บ9านซอ

ปอ หมู>ที่ 9 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ซึ่งเจ9าหน9าที่นาวิกโยธินสามารถ จับตาย ได9 1 ศพ และ จับเปGน ได9 2 คน 

ในแผนที่หรือแผนของ แนวร>วม ที่เจ9าหน9าที่ยึดได9จากที่เกิดเหตุ คือแผนการเตรียมกำลังจำนวน 8 ชุดเพื่อเข9าโจมตีฐานปฏิบัติการ, 

จุดตรวจ ของเจ9าหน9าที่ฝsายความมั่นคงในพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดนราธิวาส ในช>วง 10 วันหลังวัน อีดิลฟ�ตรี 

ถือว>าโชคดียังเปGนของเรา ที่เจ9าหน9าที่ได9เบาะแส ความเคลื่อนไหวของ แนวร>วม และสามารถบุกเข9าปฏิบัติการจับเปGนและจับตาย

แนวร>วม พร9อมยึดเอกสารที่เปGนแผนการจัดกำลังจำนวน 8 ชุดเพื่อโจมตีเจ9าหน9าที่ ทำให9แผนการของแนวร>วมไม>ประสบ

ความสำเร็จตามที่ต9องการ 

แต>...ประเด็นสำคัญที่ต9องการจะ สื่อสาร ในวันนี้คือ ชี้ให9เห็นว>า บีอาร+เอ็น ไม>ได9หยุดนิ่ง หรือไม>มีความเคลื่อนไหว ตามที่หน>วยงาน

ความมั่นคงได9พยายามที่จะ สื่อสาร กับคนในประเทศและในพื้นที่มากว>า 2 ป[ และต9องการชี้ให9เห็นว>าแม9จะมีเรื่องของ โควิด-19 

เปGนอุปสรรค เปGนขวากหนาม ที่ทำให9การปฏิบัติการของแนวร>วมทำได9ยากขึ้น และการข9ามพรมแดนไทย-มาเลเซียของแนวร>วมก็

ไม>ง>ายเหมือนกับสถานการณ+ปกติ แต> บีอาร+เอ็น ก็ไม>ได9ละความพยายามที่จะก>อเหต ุ

โดยเฉพาะในเดือนสำคัญๆ เช>นเดือน รอมฎอน และวันสำคัญต>างๆ ที่เปGน สัญลักษณ+ ทั้งของ รัฐไทย และของ ขบวนการแบ>งแยก

ดินแดน 

เช>นวันที่มีการปะทะกนัที่มัสยิดกรือเซะ วันที่มีการตายหมู>ที่หน9าโรงพักตากใบ และวันแห>งการสูญเสียอื่นๆ ที่สามารถใช9ในการ 

กระตุ9น ผู9คนในพื้นที่ให9ระลึกถึงเรื่องความสูญเสียเหล>านั้น เพื่อให9โกรธแค9น เกลียดชังเจ9าหน9าที่รัฐ และเพื่อให9องค+กรต>างชาตเิข9ามา

ให9ความสนใจ ยื่นมือเข9ามาเพื่อสร9างความยุ>งยากให9แก>รัฐไทยในเรื่อง เสรีภาพ การละเมิด และสิทธิมนุษยชน เพื่อนำไปสู>ขบวนการ 

การกำหนดใจตนเองของพลเมือง ซึ่งเปGนไปตามแนวทางที่ บีอาร+เอ็น ต9องการ 

ตั้งแต>ป[ 2560 เปGนต9นมา บีอาร+เอ็น บ>มเพาะ แนวร>วมรุ>นใหม>ที่เรียกว>า กลุ>มคนหน9าขาว เข9าสู>ขบวนการเปGนจำนวนมากเพื่อใช9ใน

การก>อเหตุ ซึ่งสังเกตได9ว>าในการก>อเหตุระยะ 2 ป[ที่ผ>านมา เปGนเหตุที่ไม>รุนแรงเพราะเปGนการก>อเหตุของแนวร>วมรุ>นใหม> ที่บีอาร+

เอ็นต9องการฝ�กฝนและต9องการก>อเหตุเพื่อสร9างข>าว เพื่อรักษาสถิติ ให9เห็นว>ายังมีเหตุร9ายในพื้นที่ 

นั่นคือความเปลี่ยนแปลงในด9าน การทหาร ที่จะมี แนวร>วม รุ>นใหม>เข9ามาทดแทน แนวร>วม รุ>นเก>า ที่มีทั้งถูก ปลดปล>อย และมีทั้ง

การถูก ปรับเปลี่ยน หน9าที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเจ9าหน9าที่จับกุม เพราะแนวร>วมรุ>นเก>าทิ้งหลักฐานไว9ให9เจ9าหน9าที่จับกุมได9ง>ายกว>า

แนวร>วมกลุ>มหน9าขาว ที่วันนี้เจ9าหน9าที่ยังไม>มีประวัติในการที่จะออกหมายจับหรือติดตาม เช็กบิล 

ความเปลี่ยนแปลงทางด9าน ป[กการเมือง ของบีอาร+เอ็นยิ่งเปGนสิ่งที่ต9องจับตามอง เพราะในอดีตการ บ>มเพาะ ในเรื่องประวัติศาสตร+

ปCตตานีต>อประชาชนกลุ>มเปvาหมายนั้น อุสตาซ หรือผู9สอนศาสนา จะต9องใช9สถานที่ลับตาคน เช>น ตาดีกา และสถานศึกษาเปGนที่ 

บ>มเพาะ หรือ โฆษณาชวนเชื่อ 

แต> ณ วันนี้ ป[กการเมืองของบีอาร+เอ็นที่เคลื่อนไหวในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต9 ที่แอบแฝงอยู>ในองค+กรภาคประชาสังคม 

สามารถที่จะจัดเวทีเสวนา หรือการจัดทัศนศึกษาด9วยการนำเยาวชน คนกลุ>มเปvาหมายไปดูสถานที่ทางด9านประวัติศาสตร+ และใช9

การบิดเบือนประวัติศาสตร+ตามที่ต9องการ เพื่อให9เยาวชนและคนกลุ>มเปvาหมาย เข9าใจประวัติศาสตร+ตามที่แนวร>วมป[กการเมืองของ 

บีอาร+เอ็น ต9องการ 
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วันนี้เขาไม>ได9 บ>มเพาะ ในเรื่องการ เจาะเอ็นร9อยหวาย เพื่อ กวาดต9อน คนในพื้นที่ปCตตานีไปขุดคลองแสนแสบ เหมือนที่ถูกนำมา

เปGน วาทกรรม ในการ บ>มเพาะ อย>างในอดีต เพราะเปGนเรื่องที่เปGนไปไม>ได9 ดังนั้นการบิดเบือนประวัตปิCตตานี ณ วันนี้ จึงเปGนการ

บิดเบือนอย>างเป�ดเผย เหมือนการจัดห9องเรียนนอกสถานที่ โดยที่หน>วยงานความมั่นคงเอาผิดยาก ทำได9เพียงรับรู9 และยืน เกาหัว

แกรกๆ 

แน>นอนการใช9เรื่องราวของศาสนา ประวัติศาสตร+ และชาติพันธุ+ในการ บ>มเพาะ ให9คนหลงผิด และชักจูงให9เข9าสู>ขบวนการ ยังเปGน

วิธีการที่บีอาร+เอ็นใช9ได9ผล เพียงแต>มีการใช9กลยุทธ+ ในการปรับเปลี่ยนวิธีการให9สอดคล9องกับสถานการณ+ที่เกิดขึ้น และเปลี่ยนจาก 

อุสตาซ มาเปGนกลุ>มคนอีกกลุ>มที่มีความรู9 มีขบวนการที่เปGน มืออาชีพ กว>า และเปGนขบวนการบนดินที่กฎหมายทำอะไรไม>ได9 

สิ่งที่ฝsายความมั่นคงทำอยู>ในขณะนี้ เช>นการใช9นักวิชาการที่เปGนมุสลิม สายกลาง จากรั้วมหาวิทยาลยั หรือจากรั้วศาสนา มา

อรรถาธิบายเพื่อ ตอบโต9 ฝsายการเมืองของบีอาร+เอ็น จึงยังเปGนการแก9ที่ไม>ถูกจุด เหมือนกับการโยนก9อนหินลงทะเลที่ไม>มีการ 

กระเพื่อม ของน้ำให9เห็น และยิ่งวันนี้หลังจากที่มีการเผยแพร> คลิป ที่ แนวร>วม ส>ง วิดีโอคอล ไปยังผู9ร>วมขบวนการ ก>อนทีจ่ะยิง

ต>อสู9กับเจ9าหน9าที่จนถูก วิสามัญ เสียชีวิต 2 ศพ ยิ่งทำให9สถานการณ+ในพื้นที่ อบอ9าว ยิ่งขึ้น 

และข>าวว>าประเด็น วิดีโอคอล ก>อนการ วิสามัญ ได9กลายเปGนประเด็นที่องค+กรต>างชาติ ที่วันนี้คือผู9อยู>เบื้องหลังแผนการของบีอาร+

เอ็น ได9นำไปเปGนหลักฐานชิ้นใหม> ที ่สื่อ ให9เห็นถึงพัฒนาการของสถานการณ+ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต9อีกขั้นหนึ่ง ซึ่ง

ฝรั่งหัวแดงจะเรียกว>า อาร+มคอนฟลิกต+ เพื่อใช9เปGนหลักฐานในการเข9ามาแทรกแซงสถานการณ+ในจังหวัดชายแดนภาคใต9 เพื่อเปGน

การช>วยให9บีอาร+เอ็นบรรลุถึงเปvาหมายที่ต9องการ 

การที่เจ9าหน9าที่ วิสามัญ แนวร>วม วันนี้ยังเปGนประเด็นที่ทั้ง เจนีวาคอล และ ไอซีอาร+ซี นำไปเปGนประเด็น เปGนเงื่อนไขสงคราม

แบ>งแยกดินแดน แต>วันที่คนไทยพุทธถูก แนวร>วม ยิงแล9วเผา 3 ศพ ที่ อ.สายบุรี จ.ปCตตานี เมื่อเดือนเมษายนที่ผ>านมา ทั้ง เจนีวา

คอล และ ไอซีอาร+ซี ไม>มีการส>งเสียงสักแอะเดียว นี่คือสิ่งที่ชี้ชัดเหมือนกันว>า มาตรฐานขององค+กรต>างชาติให9ความสำคัญเฉพาะกับ 

บีอาร+เอ็น ที่เปGนโจรแบ>งแยกดินแดนเท>านั้น 

ถามว>า ที่สภาความมั่นคงแห>งชาติ (สมช.) และนายพลหลายคนในกองทัพพยายาม โน9มน9าว ให9หน>วยงานอื่นๆ เห็นว>า ไอซีอาร+ซ ีมี

ประโยชน+ต>อการดับ ไฟใต9 มีประโยชน+อย>างไร ในแง>ไหน หรือมีประโยชน+เฉพาะกับ นายพล เหล>านั้นที่ต9องการไปเที่ยว เจนีวา 

ด9วยการเปGน สปอนเซอร+ ของ เจนีวาคอล และ ไอซีอาร+ซี ส>วนที่ว>า จะไปอรรถาธิบายให9องค+กรแม>ของของฝรั่งฟCงให9เข9าใจนั้น แค>

คิดก็ผิดแล9ว 

เพราะองค+กรพวกนี้รู9เรื่องสถานการณ+ของ ไฟใต9 มากกว>าเจ9าหน9าที่บางหน>วยในพื้นที่ซึ่ง 6 เดือนย9ายที และรู9จัก รากเหง9า ของบี

อาร+เอ็นมากกว>าหน>วยงานความมั่นคงด9วยซ้ำ เพราะแผน งานที่บีอาร+เอ็นนำมาใช9อยู>ในขณะนี้ คนที่คิดให9ก็คือ เจนีวาคอล 

ในอดีตรัฐไทยและหน>วยงานความมั่นคงอึดอัดกับประเทศมาเลเซีย ที่เปGน หลังพิง ให9บีอาร+เอ็น และปฏิเสธว>าไม>ได9สนับสนุน บีอาร+

เอ็นในเหตุการณ+แบ>งแยกดินแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต9 แต>วันนี้ผู9ที่เปGน มันสมอง ให9บีอาร+เอ็นคือองค+กรฝรั่งสากล และ

มาเลเซียกลายเปGนผู9อำนวยความสะดวกให9รัฐไทยเจรจากบับีอาร+เอ็น นี่คือความเปลี่ยนแปลงของ ไฟใต9 ที่ฝsายความมั่นคงต9องตาม

ให9ทัน เพื่อที่จะทำนโยบายดับ ไฟใต9 ได9ถูกต9อง. 

 

ที่มา: นสพ.ไทยโพสต+ ฉบับวันที่ 22 พ.ค. 2564 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๒ - ๒๘ พ.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๐ ข0าว จากท่ีมี ๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว 

(๑๕ - ๒๑ พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ 

มีข0าวเชิงลบ ๑ ข0าว จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๕ - ๒๑ พ.ค. ๖๔)) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ 

ต่ำค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) ดัน'ตลาดจริงใจ'หนุน ศก.ชุมชนชู'ของดี 77จว.'เจาะคนกรุง, ๒) 109 

ป� กระทรวงคมนาคม เคียงขSางคนไทย ยกระดับคุณภาพชีวิต เดินหนSาโครงข0ายโลจิสติกส.ระดับโลก, ๓) 

ฟb�นฟูวิสาหกิจชุมชนแดนใตS และ ๔) ครม.เพ่ิมอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เปdนเขตปลอดอากร ภาพข0าวเชิงลบ 

ไดSแก0 'หมอสุภัทร' โพสต.ซัดรัฐบาล หลัง ลักไก0 ออกมติ ครม. ใหSอำเภอจะนะเปdนเขตปลอดอากร  

 

หมายเหตุ: 'หมอสุภัทร' โพสต.ซัดรัฐบาล หลัง ลักไก0 ออกมติ ครม. ใหSอำเภอจะนะเปdนเขตปลอดอากร  
นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ประธานชมรมแพทย+ชนบท หมอนักเคลื่อนไหวและนักกิจกรรมด9านสิ่งแวดล9อมสิทธิชุมชน โพสต+ข9อความ

ผ>านเฟซบุ�ก ระบุว>า... ไม>แมนเลย ชกใต9เข็มอีกแล9วนะประยุทธ+ ท>ามกลางกระแสโควิดบุกประเทศ อำเภอจะนะในวันนี้มีผู9ปsวยแล9ว

กว>า150 ราย แต>ถูก ครม.ลักไก> อาศัยทีเผลอ ออกมติ ครม. 25 พฤษภาคม 2564 ให9อำเภอจะนะเปGนเขตปลอดอากร คำว>า “เขต

ปลอดอากร”คืออะไรฟCงดูดี การแถลงข>าวของ คุณไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล>าวสรุปความได9ว>า 

“ศูนย+อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต9 (ศอ.บต.) ได9ขอให9กระทรวงการคลังประกาศเพิ่มเติม ให9อำเภอจะนะเปGนพื้นที่

ปลอดอากร ซึ่งกระทรวงการคลังก็เห็นด9วย เพื่อให9การดำเนินการตามแนวทางของโครงการเมืองต9นแบบ เปGนไปตามวัตถุประสงค+ที่

กำหนดให9ประชาชนที่เดินทางไปท>องเที่ยวสามารถซื้อสินค9าปลอดอากรในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ได9 และเพื่อให9

หลักเกณฑ+และเงื่อนไขการจัดตั้งเขตปลอดอากรประเภทพาณิชยกรรมมีความยืดหยุ>น สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

สมัยใหม>และรองรับการค9าการลงทุนของเอกชนได9อย>างรวดเร็ว” 

ประมาณว>า เพื่อการท>องเที่ยว เพื่อการค9าขาย ฟCงแล9วดูดีชวนฝCน ราวกับจะนะจะมี “ห9างดิวตี้ฟรีใหญ>แบบสนามบินมาตั้ง” ซึ่งไม>

จริงอยู>แล9ว ใครจะมาตั้งให9ขาดทุน แต>การแถลงข>าวไม>ได9บอกสาระสำคัญที่ว>า แท9จริงแล9วเพื่อลดภาษี ลดอากร เพื่อเอื้อนายทุน

โครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะต>างหาก 

ชาวบ9านจะนะบอกว>า “ เอาใจกันขนาดหนักจริงๆกับกลุ>มนายทุน ไม>รู9แต>ละคนได9อะไรกันบ9าง ส>วนกลุ>มประมง คนเกษตร 
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ชาวสวนยาง คนทำนา กลุ>มนกเขา กลุ>มสถาบันการศึกษาเอกชน หรือกลุ>มท>องเที่ยวชุมชน ไม>เห็นว>า ครม.ชุดนี้จะใส>ใจดูแล”

ชาวบ9านบอกว>า “หลังโควิด เจอกันแน>นอน” 

 

ที่มา: www.siamrath.co.th 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๒ - ๒๘ พ.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๘ ข0าว จากท่ีมี ๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๕ - 

๒๑ พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึนเล็กนSอย ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด 

มีข0าวเชิงลบ ๑ ข0าว จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๕ - ๒๑ พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ 

ต่ำค0อนขSางคงท่ีภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) ยึดทรัพย.'เจ�เหมย'พันเครือข0ายยานรก ลำเลียงจากแม0สายลงใตS, ๒) 

ป[ดเกม! ลุยยึดทรัพย.พ0อคSายาเสพติดรายใหญ0สตูล-นราธิวาส มูลค0า11 ลSาน, ๓) 

บุกจับกระบะลอบขนยาแกSไอนับหม่ืนขวด-กระสุนปbน จ0อกระจายส0ง3จว.ชายแดนใตS, ๔) 

บุกรวบ2ผูSตSองหาแก�งคSายาเสพติด ยึดของกลางไอซ.-ปbน-กระสุนนับรSอย, ๕) ตำรวจ-ป.ป.ส.ภาค9 

ลุยยึดทรัพย.พ0อคSายาเสพติดรายใหญ0สตูล-นราธิวาส มูลค0า 11 ลSาน, ๖) 

จับกุมนักคSายาเสพติดขSามชาติเครือข0ายชาวลาวยึดยาบSา 2 แสนเม็ด มูลค0ากว0า 2 ลSานบาท และ ๗) ตำรวจยะลา 

โชว.ผลงานรอบเดือน รวบผูSคSายาเสพติดรายย0อย 198 ราย พรSอมของกลางหลายรายการ  

 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช0วงวันท่ี ๒๒ – ๒๘ พ.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช0วงวันท่ี ๒๒ – ๒๘ พ.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขป�ญหา จชต. 

             ในช0วงวันท่ี ๒๒ – ๒๘ พ.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกSไขปjญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช0วงวันท่ี ๒๒ – ๒๘ พ.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชSกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีสFงผลกระทบตFอการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบตFอการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีสFงผลกระทบตFอการรับรู* 
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ประเด็นขFาวเชิงลบ 

๑. การเมือง ๑) 1/4 Special Report: มุมมองหนุ0มสาวคนรุ0นใหม0 ช้ีหากลไกป[ดตายรัฐประหาร  และ  ๒) 1/4 

Special Report: มุมมองหนุ0มสาวคนรุ0นใหม0 ช้ีหากลไกป[ดตายรัฐประหาร  

๒. เหตุร*ายรายวัน ๑) กลุ0มก0อความไม0สงบ ดักบ้ึมทหารพรานสุไหงปาดีเจ็บ 4 นาย  และ  ๒) 

วางกับระเบิดท่ี'ริโก�'-4ทหารใตSเจ็บ  

๓. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) โควิดยะลาติดอันดับ 8 ของประเทศหลังพบผูSติดเช้ือวันเดียว 44 

รายส่ังป[ดตลาดนัดชุมชนพ้ืนท่ีเส่ียงเพ่ิมใน 2 อำเภอ, ๒) เยาวชนศูนย.ฝ�กยะลา 21 รายติดโควิด 

กักตัวผูSเก่ียวขSองสังเกตอาการ, ๓) น0ากลัวขนาดไหน 'โควิดกลายพันธุ.'? ไทยเจอครบ สายพันธุ.แอฟริกา ก็มาแลSว, 

๔) 'ส.ว.เฉลิมชัย' ซัดคนแพร0โควิดสายพันธ.แอฟริกาไม0มีความรับผิดชอบ ช้ีรุนแรง ติดง0ายกว0าพันธุ.อังกฤษ, ๕) 

โควิดพ0นพิษส่ังป[ด3อำเภอ นอกเหนือเกาะสะทSอนท่ีตากใบ, ๖) คอลัมน. พาราสาวะถี, ๗) 

ทำความรูSจักโควิดสายพันธุ.แอฟริกาใตS (B.1.351) อันตรายหรือไม0, ๘) SPECIAL SCOOP: หมอศิริราช! 

ช้ีผูSเสียชีวิตโควิดทำนิวไฮทุกวัน จับตาสายพันธุ.'แอฟริกาใตS' เขSา กทม.?, ๙) 

'หมอธีระวัฒน.'ช้ีสายพันธุ.แอฟริกาใตSคือเจSาพ0อตัวจริง หว่ันกำเนิดสายพันธุ.ไทย, ๑๐) ผวาอีก! 

พบโควิด'สายพันธุ.แอฟริกาใตS'โผล0เขSาไทยจากคลัสเตอร.ตากใบ, ๑๑) ผวาอีก! 

พบโควิด'สายพันธุ.แอฟริกาใตS'โผล0เขSาไทยจากคลัสเตอร.ตากใบ, ๑๒) สายพันธุ.แอฟริกาใตSโผล0นราธิวาส 

ช้ีรุนแรงแถมด้ือวัคซีน, ๑๓) เยาวชนศูนย.ฝ�กยะลา ติดโควิดยกหSอง23คนส่ังป[ดศูนย.กักตัว, ๑๔) 

'หมอศิริราช'ช้ีสายพันธุ.แอฟริกา มีวัคซีนตัวเดียวท่ีเอาอยู0, ๑๕) เจอเพ่ิม'สายพันธุ.แอฟริกาใตS' 8 ราย 

อยู0ในคลัสเตอร.ตากใบ, ๑๖) อัพเดทขSอมูลเหย่ือโควิด 47 ศพ อายุนSอยสุด 26 ป� มีท้ังหญิงต้ังครรภ.-ผูSป¡วยติดเตียง, 

๑๗) ด0วน นักวิจัยกลุ0ม CONI ถอดรหัสพบเช้ือสายพันธุ.แอฟริกาใตS โผล0 คลัสเตอร.ตากใบ นราธิวาส, ๑๘) 

กรมพินิจฯ พบเยาวชนติดโควิดแลSว 23 ราย ส่ังป[ดศูนย.ฝ�กยะลา, ๑๙) 

อินเดียไม0ทันหายพันธุ.ใหม0'แอฟริกาใตS'มาแลSว, ๒๐) โควิดแอฟริกาใตSเขSาไทยถล0มคลัสเตอร.นราธิวาส, ๒๑) 

คอลัมน. กาแฟดำ: ผูSมาเยือนอันไม0พึงประสงค.:สายพันธุ.อินเดีย, แอฟริกาใตS, ๒๒) โผล0อีกพันธุ. 'แอฟริกาใตS', ๒๓) 

หมอผวาเตือนรับมือโควิดเบอร.1 พันธุ.แอฟริกาใตSโผล0, ๒๔) คอลัมน. ตามคดี: บ0อนพนันคลัสเตอร.อันตราย, ๒๕) 

กระตุSนนายจSางช0วยดูแล แคมป£คนงาน ศบค.เจออีก6คลัสเตอร., ๒๖) ช็อกสายพันธุ.แอฟริกาใตSเขSาไทย 

หมอรับเช้ือรSายแรงท่ีสุด, ๒๗) ผวาสายพันธุ.แอฟริกา ลามภาคใตS ตรวจเขSมสงขลา-พัทลุง  และ  ๒๘) คอลัมน.: 

รายงานพิเศษ: ประสิทธ์ิโมเดลท่ีชายแดนภาคใตSและโควิดสายพันธุ.แอฟริกาใตS  

๔. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยTสิน ๑) คอลัมน. ตีโฉบฉวย: ไม0ใช0วีรบุรุษ, ๒) ขบวนพิเศษ!! 

แม0ทัพภาค 4 นำทีม กอ.รมน. เป[ดแผน รปภ.เสSนทางเดินรถ สุดสายปลายทางสุไหงโก-ลก, ๓) 

ใครเอาไป!ปbนอากSากองรSอยอส.เมืองนราธิวาสล0องหน28กระบอก, ๔) 

พบเบาะแสอส.นำปbนอากSา28กระบอกทยอยออกจากคลังอาวุธ, ๕) Live พ0นพิษ ยิว ฉัตรมงคล แฟนตำรวจ เจนน่ี 

โดนหัวหนSาพิจารณาความผิด, ๖) ปbนอส.นราฯหาย28กระบอก คาดอาจ'เกลือเปdนหนอน'!, ๗) ด0วน! 
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ปbนอากSาจากคลังกองรSอย อส.เมืองนราธิวาสหาย 28 กระบอก เช่ือเจSาหนSาท่ีมีเอ่ียว, ๘) เดลินิวส.26พ.ค. 

กทม.เป[ดจองวัคซีน3ช0องทางฉีด7มิ.ย., ๙) กอ.รมน. ย้ำปbนหาย ยอดรวม ป�63, ๑๐) เอเค อาสาดินแดน 28 

กระบอก ล0องหน, ๑๑) ผกก.นราฯ แจงอากSาหายไม0ไดSถูกปลSน แฉทยอยล0องหน คนในส0งปbนใหSคนรSาย, ๑๒) 

เป[ดเสSนทางปbน อส.นราฯหาย ใครแอบฉกใหSกลุ0มป¡วนใตS?, ๑๓) เป[ดรายงานจังหวัดถึงปลัด มท. ปbน 

อส.นราฯทยอยหายต้ังแต0ป� 55, ๑๔) อส.แฉเอง “วงจรจำนำปbน” ทSาตรวจทุกอำเภอเจอหายอีกอ้ือ, ๑๕) 

ผบ.ส่ังเดSง 'ยิว' ตำรวจหนุ0มแฟน 'เจนน่ี' ปมดราม0าไลฟ£สด Work from home, ๑๖) รายงานพิเศษ: สถานการณ. 

'ไฟใตS' ท่ีเปล่ียนไป ในขณะท่ี 'รัฐไทย' ยังไม0เปล่ียนตาม, ๑๗) ตSนตอนำเขSา'แรงงานเถ่ือน' 'ออเดอร.'ผูSประกอบการ, 

๑๘) ปbนหาย5อำเภอ 35กระบอก เกลือเปdนหนอน  และ  ๑๙) เบญจมาศ  

๕. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* 'หมอสุภัทร' โพสต.ซัดรัฐบาล หลัง ลักไก0 ออกมติ ครม. 

ใหSอำเภอจะนะเปdนเขตปลอดอากร  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. กีฬา ภาพข0าว: คอลัมน. สปอร.ตออนเพจ: ป¡าม0วงเกมส.  

๒. การศึกษา ๑) คอลัมน. แวดวงอุดมศึกษา: มรภ.สงขลา ลดค0าเทอมสูSโควิด, ๒) ภาพข0าว: คอลัมน. ใตSร0มเงา 

สพฐ.: ปjตตานี-สัมมนา, ๓) ภาพข0าว: คอลัมน. ใตSร0มเงา สพฐ.: ปjตตานี-สัมมนา, ๔) ใตSร0มเงา สพฐ.: ปjตตานี-

ลงพ้ืนท่ี  และ  ๕) ม.อ. พลิกมิติการเรียนใหม0สู0 Hybrid learning รับมือ Covid-19 

เป[ดระบบออนไลน.และหลักสูตรเสริมสรSางทักษะปฏิบัติจริง,  

๓. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) ไฟเขียวดันต0อเขตศก.พิเศษ, ๒) คอลัมน. งานคSนคน คนคSนงาน: 

ปjนรายไดSสรSางสุขชุมชน 'หลอดกระจูด' รักษ.โลก, ๓) เพ่ิมท่ี'จะนะ'เขตปลอดภาษี ดันท่ีดิน4ประเภทจ0ายค0าเช0า, ๔) 

เพ่ิมท่ี'จะนะ'เขตปลอดภาษี ดันท่ีดิน4ประเภทจ0ายค0าเช0า, ๕) ดัน'ตลาดจริงใจ'หนุนศก.ชุมชนชู'ของดี 

77จว.'เจาะคนกรุง, ๖) 109 ป� กระทรวงคมนาคม เคียงขSางคนไทย ยกระดับคุณภาพชีวิต 

เดินหนSาโครงข0ายโลจิสติกส.ระดับโลก, ๗) ฟb�นฟูวิสาหกิจชุมชนแดนใตS, ๘) คอลัมน. ย0อข0าวเศรษฐกิจ: 

เคาะจะนะปลอดภาษี, ๙) ฟb�นฟูวิสาหกิจชุมชนแดนใตS  และ  ๑๐) ครม.เพ่ิมอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

เปdนเขตปลอดอากร,  

๔. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) นิทรรศการออนไลน., ๒) นิทรรศการออนไลน., ๓) คอลัมน. เลาะแผง, ๔) 

'สมเด็จพระสังฆราช'ทรงมีพระบัญชา  และ  ๕) สมเด็จพระสังฆราช มอบพระบัญชาแต0งต้ังใหS 

'พระเทพมงคลโสภณ'เปdนเจSาคณะภาค 17-18 (ธรรมยุต),  

๕. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยTสิน ๑) มทภ.4น่ังรถไฟเขSมโควิด-โจรใตS, ๒) 

ปลอบขวัญ'ทหาร'เหย่ือระเบิดใตS, ๓) 1/4Special Report: ลุยอุดช0องโหว0ชายแดนใตSสกัดโควิดพันธุ.แอฟริกาฯ, 

๔) ผวจ.ขีดเสSน7วSน สอบปbนหาย ฝ�มือใครกลุ0มใด, ๕) ผูSว0าฯนราธิวาสส่ังสอบปbนหาย, ๖) 1/4Special Report: 

ลุยอุดช0องโหว0ชายแดนใตSสกัดโควิดพันธุ.แอฟริกาฯ, ๗) คอลัมน.: สรุปข0าวในประเทศ: ปbนเอชเคชายแดนใตSหาย 28 

กระบอกกอ.รมน.แจง 'ทยอยล0องหน' ไม0ใช0ล็อตเดียว, ๘) จับอส.หัวขโมยปbนหลวงป¡วนใตS, ๙) 
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ล0าออเดอร.'แรงงานผิดก.ม.', ๑๐) เบรกเอกชนใชS'แรงงานเถ่ือน', ๑๑) 'บ๊ิกปhอม'ถกด0วน ขันนอตชายแดน 

กันแรงงานเถ่ือน, ๑๒) กอ.รมน.แจงปbนหาย'28กระบอก'ทยอยหว่ันโยงความไม0สงบ, ๑๓) นราฯวุ0นอากSาหาย 

ปbนอส.37กระบอก ไล0สอบปมล0องหน วอน'ปชช.'อย0าต่ืน, ๑๔) นราฯวุ0นอากSาหายท้ังจว.37กระบอก 

ภาค4แจงทยอยล0องหน-ขออย0าต่ืน, ๑๕) ผูSว0าฯนราฯต้ังกก.สางปม'ปbนหาย'ขอ7วันฟjนคนผิด, ๑๖) 

รวบแลSว1อส.ฉกปbน รับสารภาพนำไปขาย ไดSคืนแลSว6กระบอก, ๑๗) ภารกิจ "ซีลชายแดน" ไม0ง0าย... 

ต0างดSาวจSองเขSาไทยเส่ียงโควิดทะลัก, ๑๘) ยิงทำลายระเบิดถังดับเพลิง ซุกรอยต0อหมู0บSาน ต.เกาะสะทSอน, ๑๙) 

สอบปbน'อส.ใตS'หาย-อากSา28กระบอก, ๒๐) สดจากสนามข0าว: 

ผบ.ตร.ตรวจเขSมชายแดนปhองกันต0างดSาวเขSาเมืองหว่ันนำเช้ือโควิดมาแพร0, ๒๑) ถามกันจัง มีทหารไวSทำไม 

มาดูภารกิจ ลาดตระเวน๒๒) ผวจ.นราฯขอ7วันสอบปbนหาย, ๒๓) คอลัมน. สดจากสนามข0าว: 

ผบ.ตร.ตรวจเขSมชายแดนปhองกันต0างดSาวเขSาเมืองหว่ันนำเช้ือโควิดมาแพร0, ๒๔) ปฏิบัติการสกัดกลุ0มลอบเขSาเมือง 

คุมเขSมโควิดชายแดนไทย, ๒๕) 'ในหลวง-พระราชินี'พระราชทานดอกไมSตะกรSาส่ิงของ 

แก0ทหารพรานบาดเจ็บชายแดนใตS, ๒๖) 'บ๊ิกปhอม'ส่ังอุดช0องว0าง'ชายแดน-พ้ืนท่ีช้ันใน' 

วอนผูSประกอบการหยุดใชSแรงงานเถ่ือน, ๒๗) 

'บ๊ิกปhอม'ส่ังสาวขบวนการลักลอมขนแรงงานเถ่ือนฟjนผูSประกอบการ-เจSาหนSาท่ี, ๒๘) 

จ0อสอบกราวรูดจนท.คล่ีปม'ปbนอส.หาย' คาด 2 สัปดาห.คืบหนSา, ๒๙) เป[ดไทม.ไลน.'ปbนหาย'จากคลังกองรSอย 

อส.เมืองนราธิวาส, ๓๐) 'กอ.รมน.ภา4'แจงปbน28กระบอกไม0ไดSหายในลอตเดียว, ๓๑) เด็ดขาด! 

ผูSว0าฯนราธิวาสล่ันตSองมีคนรับผิดชอบ ปมปbนหาย 28 กระบอก-ช้ีหายต้ังแต0ป� 55, ๓๒) ผูSว0าฯล่ัน!7วันตSองไดSขSอยุติ 

ปมปbนหาย28กระบอก, ๓๓) เดลินิวส. 27 พ.ค. เบรกลงทะเบียน 'หมอพรSอม' ศบค.ปรับแผนฉีดวัคซีน, ๓๔) 

'อธิบดีปค.'รอผลสอบขSอเท็จจริงหลังปbนอากSาหายปริศนา, ๓๕) รอบร้ัวเมืองใตS : 27 พฤษภาคม 2564, ๓๖) 

แม0ทัพภาคท่ี 4 พรSอม ผบ.ฉก.นราธิวาส 

ลงพ้ืนท่ีเย่ียมใหSกำลังใจกำลังพลท่ีไดSรับบาดเจ็บจากเหตุการณ.ความไม0สงบในพ้ืนท่ีสุไหงปาดี, ๓๗) 

เชิญดอกไมSและตะกรSาส่ิงของพระราชทานมอบแก0อาสาสมัครทหารพราน บาดเจ็บจากเหตุคนรSายลอบวางระเบิด, 

๓๘) 'ในหลวง'พระราชทานดอกไมSและตะกรSาส่ิงของแก06ทหารพรานบาดเจ็บเหตุวางระเบิด, ๓๙) 

ส0งชุดฉก.นราธิวาสไล0ล0าคนรSายวางบ้ึมชุดปฏิบัติการจรยุทธ.ทพ.4804, ๔๐) 

ร.10พระราชทานดอกไมSและตะกรSาแก0ทหารท่ีบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนSาท่ี, ๔๑) ผบ.ฉก.นราธิวาส 

ส่ังล0าคนรSายก0อเหตุลอบวางระเบิด กองรSอยทหารพราน 4804, ๔๒) 'บ๊ิกปhอม' กำชับ 'มท.-แรงงาน' คุมเขSม 

สกัดแรงงานต0างดSาวลักลอบเขSาไทย บังคับใชSกฎหมายเด็ดขาด, ๔๓) 

'บ๊ิกปhอม'ส่ังทลายขบวนการแรงงานเถ่ือนฮ่ึมฟjนจนท.เอ่ียวทุกระดับ, ๔๔) 

ผูSการนราธิวาสขีดเสSน2สัปดาห.คล่ีปมคดีปbนอส.28กระบอกล0องหน, ๔๕) ผูSช0วย 

ผบ.ทบ.กำชับบูรณาการร0วมปhองกันผูSหลบหนีเขSาเมืองโดยผิดกฎหมาย ควบคุมโควิดในพ้ืนท่ีนราธิวาส, ๔๖) 

แม0ทัพภาคท่ี 4 แจงอาวุธปbนอากSา 28 กระบอกหายจากคลังรักษาดินแดน จ.นราธิวาส, ๔๗) ระทึก! 

จนท.EODเขSาตรวจสอบทำลายวัตถุระเบิดท่ีนราธิวาส, ๔๘) ผูSว0าฯนราธิวาส แจงกรณีปbนหายต้ังแต0ป� 55 ส่ังต้ัง 
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กก.สอบ ตSองมีคนรับผิดชอบ, ๔๙) ท่ีปรึกษาพิเศษ ตร. ลงพ้ืนท่ี ศปก.ตร.สน. เย่ียมการฉีดวัคซีน 

ใหSนักเรียนนายสิบตำรวจ-ตร.ในสังกัดภูธรภาค 9  และ  ๕๐) ผูSการตำรวจนราฯ เผยไดSปbนอากSาคืน 6 

กระบอกเร0งส0งเจSาหนSาท่ีแกะรอยขยายผล,  

๖. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) 'ป[ดทองฯ'จSางงานเหย่ือโควิด 587คนช0วยชาวบSานเพ่ิมรายไดS, ๒) 'กลัฟ' 

เติมกำลังใจสูSภัยโควิด, ๓) ศอ.บต.ลุยช0วยเหลือพ่ีนSองเกษตรกร, ๔) เลียบค0ายกองทัพ, ๕) พระราชทานทรัพย. 

48ลSานบาท ซ้ือ'อุปกรณ.แพทย.', ๖) ภาพข0าว: พระจองฉีด, ๗) ธนารักษ.เดินหนSาคอนโดขรก.เฟสแรก, ๘) 

ส0องโรคไขสุขภาพ: โรคไขSฉ่ีหนู, ๙) โควิด-19: สธ. ระบุการพบผูSติดเช้ือสายพันธุ.แอฟริกาใตS 

มีลักษณะใกลSเคียงกับท่ีพบในมาเลเซีย, ๑๐) ภาพข0าว: จองวัคซีน๑๑) เตือนภัย นร.-ผูSปกครอง 

อดีตตำรวจสวมรอยครูแฝงตัวในไลน.หลอกโอนเงิน, ๑๒) นราธิวาส ช้ีแจงการพบผูSป¡วย covid-19 

สายพันธุ.แอฟริกาใตS, ๑๓) กรมวิทย.เผยสายพันธุ.แอฟริกาใตSยังพบเฉพาะ 'ตากใบ', ๑๔) 'กรมควบคุมโรค' 

เตือนช0วงน้ีมีฝนตกในหลายพ้ืนท่ีอย0างต0อเน่ือง ขอใหSประชาชนระมัดระวังอาจป¡วยดSวยโรคไขSฉ่ีหนู, ๑๕) 

'คุกนราธิวาส'ยันหายครบ ไรSคนติดเช้ือสายพันธุ.แอฟริกา, ๑๖) นราธิวาส'ป[ดหมู0บSาน'เพ่ิมในอีก 2 อำเภอ 

ยกระดับตัดวงจร'สายพันธุ.แอฟริกาใตS', ๑๗) จับตาโควิดสายพันธุ.'แอฟริกา' สธ.ยันควบคุมไดS พบท่ีอ.ตากใบ-

ติดเช้ือแลSว3คน, ๑๘) มูลนิธิ แมค แฮปป�� แฟมิล่ี รับมอบหัวลากรถ 6 ลSอมูลค0า 1.74 ลSานบาท 

เตรียมความพรSอมเพ่ือเด็กไทยในโครงการ 'สุขภาพดีใตSร0มพระบารมี', ๑๙) แจSงเอาผิด3ขSอหา 

หนุ0มนำเขSาโควิดแอฟริกาใตSแพร0เช้ือ, ๒๐) นายอำเภอเบตงลุยตรวจโรงงานชาวต0างดSาว, ๒๑) เรือนจำนราธิวาส 

โตSข0าวคลัสเตอร.โควิดสายพันธุ.แอฟริกา ยัน จนท.-ผูSตSองขัง หายป¡วยหมดแลSว, ๒๒) 

นราธิวาสแจงกรณีการพบผูSป¡วยสายพันธุ.แอฟริกาใตS 3 คน, ๒๓) ผบ.เรือนจำจังหวัดนราธิวาส 

ยันพบโควิดสายพันธุ.แอฟริกาคลัสเตอร.เรือนจำฯ 'ไม0จริง', ๒๔) 

'ผบ.เรือนจำนราธิวาส'ยืนยันคลัสเตอร.สายพันธุ.แอฟริกาแค0เฟกนิวส., ๒๕) 'สืบสาน รักษา ต0อยอด' ศปพร. 

ขับเคล่ือนงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส, ๒๖) พ0อเมืองนราธิวาส ส่ังดำเนินคดี 

ผูSป¡วยรายแรก ปกป[ดขSอมูล นำโควิดสายพันธุ.แอฟริกาใตSเขSาประเทศ, ๒๗) 

ครูจากโรงเรียนในเขตเทศบาลนครยะลา เดินทางคัดกรองเช้ือโควิด 19 ต0อเน่ือง, ๒๘) 'ดีปhา' ไม0รอโควิด เป[ดตัว 5 

เมืองอัจฉริยะตSนแบบนำร0อง Thailand Smart City ดันเพ่ิม 3 เมืองเตรียมรอเคาะ พรSอมชงไอเดียจัดทำ 

Thailand Smart City Index, ๒๙) ผอ.ศปพร.ตรวจเย่ียมฟาร.มตัวอย0างฯบSานโคกโก, ๓๐) IDE Center 

ม.หอการคSาไทย และพันธมิตรหลักจับมือ UNICEF Thailand 

มุ0งผลักดันเยาวชนไทยใหSริเร่ิมเปdนผูSประกอบการนวัตกรรมชุมชน, ๓๑) 

พระสงฆ.และผูSนำศาสนาอำเภอแวSงพรSอมใจฉีดวัคซีนปhองกันโควิด-19, ๓๒) สพร.23ปjตตานี เป[ดการฝ�กอบรม 

หลักสูตรการฝ�กเตรียมเขSาทำงาน โครงการเพ่ิมทักษะดSานอาชีพแก0นักเรียนครอบครัวยากจน, ๓๓) ปjตตานี 

ส่ือมวลชนยกขบวนฉีดวัคซีนเข็มแรก สรSางความม่ันใจ ไรSผลขSางเคียง, ๓๔) ชาวเกาะสะทSอน 

เร่ิมปรับตัวไดSหลังถูกส่ังป[ด 9 หมู0บSาน คนแพร0เช้ือถูกแจSง 3 ขSอหา, ๓๕) โครงการสายตรวจปjนสุข ช0วงโควิด 19 

แจกไอติม ใหSกับเด็กๆ และมอบขSาวสาร อาหารแหSง แก0คนป¡วยติดเตียง, ๓๖) ผอ.ศปพร. 
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ตรวจเย่ียมฟาร.มตัวอย0างฯ บSานโคกไร0ใหญ0, ๓๗) สสจ.ยะลา แจงกรณีผูSป¡วยเสียชีวิตในพ้ืนท่ี 

ไม0เก่ียวกับฉีดวัคซีนปhองกันโควิด-19, ๓๘) สธ.ยันโควิดสายพันธุ.'แอฟริกาใตS'ยังอยู0ในตากใบ 

ไม0ระบาดออกนอกพ้ืนท่ี, ๓๙) พช.ยะหร่ิง ส0งเสริมการปลูกป¡าประยุกต.สู0 'โคก หนอง นา พช.' ปjตตานี  และ  ๔๐) 

คอลัมน. มองอย0างเซียน: เป[ดตัว 5 เมืองอัจฉริยะตSนแบบนำร0อง Thailand Smart City,  

๗. ยาเสพติด ๑) คอลัมน. เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: ยะลากวาดลSางยาเสพติด, ๒) 

ยึดทรัพย.'เจ�เหมย'พันเครือข0ายยานรก ลำเลียงจากแม0สายลงใตS, ๓) ป[ดเกม! 

ลุยยึดทรัพย.พ0อคSายาเสพติดรายใหญ0สตูล-นราธิวาส มูลค0า11 ลSาน, ๔) บุกจับกระบะลอบขนยาแกSไอนับหม่ืนขวด-

กระสุนปbน จ0อกระจายส0ง3จว.ชายแดนใตS, ๕) บุกรวบ2ผูSตSองหาแก�งคSายาเสพติด ยึดของกลางไอซ.-ปbน-

กระสุนนับรSอย, ๖) ตำรวจ-ป.ป.ส.ภาค9 ลุยยึดทรัพย.พ0อคSายาเสพติดรายใหญ0สตูล-นราธิวาส มูลค0า 11 ลSาน, ๗) 

จับกุมนักคSายาเสพติดขSามชาติเครือข0ายชาวลาวยึดยาบSา 2 แสนเม็ด มูลค0ากว0า 2 ลSานบาท  และ  ๘) 

ตำรวจยะลา โชว.ผลงานรอบเดือน รวบผูSคSายาเสพติดรายย0อย 198 ราย พรSอมของกลางหลายรายการ,  
 
 ๔.๒ ระดับผลกระทบตFอการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ตFอสถานการณT จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหSระดับการรับรูSเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. 

จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง ๑.๘๙ ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๕ - ๒๑ พ.ค. ๖๔) เปdน ๑.๓๙ ในสัปดาห.น้ี 

ในมิติของแนวโนSมการรับรูSเชิงบวก มีแนวโนSมฯ ลดลง 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนตFางประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในชFวงวันท่ี ๒๒–๒๘ พ.ค. 

๖๔    

    การพบผูSติดเช้ือโควิด-๑๙ สายพันธ.แอฟริกาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตS และอาวุธปbน AK-๑๐๒ หายไปจาก

คลังอาวุธอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาสจำนวน ๒๘ กระบอก เปdนประเด็นข0าวท่ีไดSรับความสนใจจาก

สำนักข0าวต0างประเทศช้ันนำของโลก ท้ัง AP , Reuters และส่ือมวลชนมาเลเซีย โดยเปdนสองประเด็นข0าวเก่ียวกับ

จังหวัดชายแดนภาคใตSท่ีมีการรายงานโดยสำนักข0าวต0างประเทศมากท่ีสุด 

๕.๑ สำนักขFาว Bernama ของทางการมาเลเซียรายงานเม่ือวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม อ*างคำแถลงของนายแพทยT

โอภาส การยTกวินพงศT อธิบดีกรมควบคุมโรค เปzดเผยวFา พบผู*ป�วยโควิด-๑๙ สายพันธTแอฟริกา หรือท่ีมีช่ือ

เรียกทFางการแพทยTวFา B.1.351 เป�นชายวัย ๓๒ ปcชาวอำเภอตากใบ จ.นราธิวาส ติดเช้ือโควิดจากภรรยา แมF

ยาย และลูก ท่ีเดินทางมาจากประเทศมาเลเซียผFานทางชFองทางธรรมชาติเข*ามาพักกับชายคนดังกลFาว

ระหวFางวันท่ี ๑๒ เมษายนถึงวันท่ี ๔ พฤษภาคม 

อธิบดีกรมควบคุมโรคเปzดเผยวFา เช้ือโควิด-๑๙ สายพันธTแอฟริกาท่ีพบในตัวผู*ป�วยท่ีอ.ตากใบ เป�นสายพันธT

เดียวกันกับท่ีพบในประเทศมาเลเซีย 

ท้ังน้ีหลังจากมีมาตรการควบคุมพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีห*ามประชาชนเดินทางเข*าออกในพ้ืนท่ีท่ีพบการระบาดไวรัสโควิด

ท่ีอ.ตากใบ ในระหวFางวันท่ี ๙ ถึง ๒๒ พฤษภาคม ทำให*สามารถควบคุมการแพรFระบาดและไมFพบผู*ติดเช้ือราย

ใหมF 

 

(Thailand has detected its locally-transmitted South African COVID-19 variant with the index 

case being a 32-year-old Thai businessman from Tak Bai, Narathiwat, who was visited by family 

members from a neighbouring state in Malaysia. 

He was tested positive on May 4, and was confirmed with the African variant known as B.1.351.  

Director-general of Disease Control Department Dr Opas Karnkawinpong said the man was 

visited by family members – his Malaysian wife, son and mother-in-law – who crossed natural 

borders into the kingdom from Malaysia. All of them skipped mandatory quarantine. 

He said all of them stayed in the kingdom from April 12 to May 4 and had travelled back to 

Malaysia. 

“The South African variant detected in Thailand is similar to those found in Malaysia. 

“Following movement restriction in the sub district from May 9 to 22, the situation is under 

control. No new infection reported,” he said at COVID-19 daily briefing here today.) 
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ท่ีมาข*อมูล ; https://www.bernama.com/en/world/news.php?id=1964422 

 

๕.๑.๑ The Star ส่ือมาเลเซีย อ*างรายงานขFาวจากสำนักขFาว Reuters เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม วFา ทางการ

ไทยได*เพ่ิมมาตรการลาดตระเวณเฝ�าระวังตามแนวพรมแดนไทย-มาเลเซีย ภายหลังพบผู*ป�วยตืดเช้ือไวรัสโค

วิด-๑๙ สายพันธTแอฟริกา  

นายแพทยTโอภาส การยTกวินพงศT อธิบดีกรมควบคุมโรค เปzดเผยวFา ในจำนวนผู*ป�วยโควิด ๘๑ คน ท่ีพบต้ังแตF

ต*นเดือนพฤษภาคม ท่ีอ.ตากใบ มีเพียง ๒ คน ท่ีพบวFาได*รับเช้ือโควิดสายพันธTแอฟริกา 

 

(Thai border controls will tighten after the discovery of three local cases of the South African 

Covid-19 variant stemming from illegal border crossings, authorities said on Sunday, as the 

country grapples to contain its worst coronavirus outbreak yet. 

The first local case of the South African variant, known as B.1.351, was detected on May 4 in a 

32-year-old Thai man after he was visited by family who entered Thailand from Malaysia 

through an informal border crossing, the director-general of the disease control department 

said. 

Movement of people has been restricted in the affected district and only two other cases of 

the South African variant, out of 81 cases, have been detected there since the start of May, 

Opas Karnkawinpong said.) 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2021/05/23/thailand-to-

tighten-border-controls-after-detecting-south-african-covid-19-variant 

 

๕.๑.๒ สำนักขFาว AP รายงานเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม วFา เจ*าหน*าท่ีรัฐบาลไทยได*ปzดล็อคดาวนTหมูFบ*านกวFา 

๑๐ แหFงในอำเภอตากใบ ด*วยร้ัวลวดหนามและต้ังดFานตรวจต้ังแตFวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ภายหลังพบผู*ป�วยติด

เช้ือโควิดสายพันธTแอฟริกา 

ท้ังน้ีอำเภอตากใบเป�นคลัสเตอรT ผู*ติดเช้ือโควิด-๑๙ ท่ีใหญFท่ีสุดในจังหวัดนราธิวาส 

(Thailand placed barbed wire and checkpoints in several southern villages along the Malaysian 

border on Monday after identifying a cluster of infections with a coronavirus variant that's 

believed to spread faster. 
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In Thailand’s far southern Narathiwat province, security forces sought to isolate about a dozen 

villages where the variant first discovered in South Africa was detected last week. The person 

infected with the variant is believed to have crossed the border from Malaysia, which is also 

experiencing a coronavirus surge. 

The largest infection cluster was found in Narathiwat's Takbai district, where proactive testing 

was ordered, according to Narathiwat Provincial Public Health Office. It ordered a complete 

lockdown on the entire district, and in affected villages from May 23 until further notice.) 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2021/05/24/thai-villages-

isolated-over-variant-find-amid-vaccine-worry 

 

๕.๑.๓ สำนักขFาว Bernama รายงานเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม วFา ทหารไทยจับกุมชายไทยและภรรยาซ่ึง

กำลังต้ังครรภTได* ๕ เดือน ในข*อหาลักลอบเข*าเมืองผิดกฏหมาย ท้ังน้ีสามีภรรยาคูFน้ี ได*ใช*บันไดพาดแนวร้ัวก้ัน

พรมแดนในพ้ืนท่ีอ.สะเดา จ.สงขลา ลักลอบข*ามพรมแดนจากประเทศมาเลเซีย เม่ือวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม  

(A five-month pregnant Thai woman and her husband were caught in a desperate attempt to 

scale the wall along the Thailand-Malaysia border in their bid to sneak into Sadao, in the 

southern Thai province of Songkhla on Monday. 

The 39-year-old woman and her 41-year-old husband from Tha Phae district of Satun province 

were caught using ladder to scale the wall at noon on Monday.) 

 

ท่ืมาข*อมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1964858n 

 

๕.๒ สำนักขFาว AP และสำนักขFาว Bernama รายงานเม่ือวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม เปzดเผยวFา ตำรวจจังหวัด

นราธิวาสได*รับแจ*งความวFาอาวุธป�น AK102 จำนวน ๒๘ กระบอกหายไปจากคลังอาวุธของอาสาสมัครรักษา

ดินแดน จังหวัดนราธิวาส ซ่ึงผู*กำกับการตำรวจสภ.เมืองนราธิวาส เปzดเผยวFา ยังไมFชัดเจนเก่ียวกับสาเหตุ

อาวุธป�นสูญหาย 

ทางด*านพันเอกวัชรากร อ*นเงิน รองโฆษกกอ.รมน.ภาค ๔ เปzดเผยวFา อาวุธป�น AK102 ไมFได*สูญหายคราว

เดียว ๒๘ กระบอก ซ่ีงขณะน้ีกองทัพได*ต้ังคณะกรรมการสอบสวนข*อเท็จจริง พร*อมท้ังระบุวFา มีอาวุธป�นท่ีสูญ

หายบางกระบอกเทFาน้ันท่ีถูกกลุFมผูFกFอความไมFสงบนำไปใช*งาน 
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(Police in Thailand said Tuesday (May 25) that 28 assault rifles intended for defence volunteers 

are missing in the country’s deep south, which has been wracked by a Muslim separatist 

insurgency for the past 17 years. 

The Russian-made AK-102 rifles were supposed to be in the possession of a unit of Narathiwat 

province’s Territorial Defence Volunteers, a paramilitary force that assists in security operations. 

Police Col. Supakorn Phuengros, chief of the province’s Muang district station, said an 

investigation was started after a local official reported the guns missing, but it was still unclear 

when and how they disappeared. 

Narathiwat, along with Yala and Pattani, are Thailand’s southernmost provinces and are the 

only ones with Muslim majorities in the predominantly Buddhist nation. 

Since 2004, the provinces have been the scene of a Muslim separatist insurgency that has led 

to the deaths of 7,215 people, according to Deep South Watch, a think tank that studies the 

conflict. It says 32 of the deaths occurred in the first three months of this year. 

Muslim residents of the area have long charged that they are treated like second-class citizens. 

Heavy-handed crackdowns have fuelled the discontent. 

Col. Watcharakorn Onngern, a deputy spokesman for the regional office of the military’s Internal 

Security Operations Command, said the guns did not all go missing at the same time. 

"There was one gun missing last year, so we set up a committee to investigate and found more 

guns have disappeared, ” he said. He said some of the missing firearms might be related to the 

insurgency and some might not. 

Peace talks have been held for several years under the auspices of the Malaysian government 

between Thai officials and Mara Patani, an umbrella body representing several southern 

insurgent groups. 

 

In January 2020, Thai officials held their first formal meeting in recent years with representatives 

of the Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani, the major rebel group operating in the Thai 

south. 
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There have been no recent reports of progress in the talks.) 

 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2021/05/26/assault-

rifles-missing-in-restive-southern-thailand 

 

๕.๒.๑ สำนักข0าว Bernama รายงานเม่ือวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม อSางคำใหSสัมภาษณ.ของพลตำรวจตรีนรินทร. บูสมัน 

ผูSกำกับการตำรวจภูธร จังหวัดนราธิวาส เป[ดเผยว0า เจSาหนSาท่ีติดตามอาวุธปbน AK102 ท่ีสูญหายจากคลังอาวุธของ

อาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาสกลับคืนมาไดSแลSวจำนวน ๖ กระบอก  

ผูSกำกับการตำรวจภูธรจ.นราธิวาส เป[ดเผยว0า จากการสืบสวนสอบสวนพบว0า อาวุธปbนท่ีสูญหายถูกนำไปจำนำท่ี

โรงรับจำนำ และบางส0วนมีรายงานว0า ถูกนำไปขายใหSกับกลุ0มผูSก0อความไม0สงบและนักคSายาเสพติด 

 

(Thai police revealed that the AK-102 rifles reported missing from ammunition depot in 

Narathiwat province in southern Thailand had been stolen and sold to insurgents and drug 

dealers. 

Narathiwat's Police Chief Pol Maj Gen Narin Busaman said initial report found the rifle which 

were reported missing were sold to pawn shops. 

“Six rifles had been recovered while another 22 still missing. Investigation continues. 

“We will find and hunt down the perpetrators,” he told Bernama when contacted.) 

 

ท่ีมาขSอมูล ; https://www.bernama.com/en/world/news.php?id=1966407 

 
 


