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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๒๔-๓๐ ต.ค. ๖๓ พบว0า มีข0าวเชิงบวก  ๑๐๑ ข0าว จากท่ีมี ๙๘ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๗-๒๓ ต.ค. ๖๓) ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขTองกับ จชต.  มีข0าวเชิงลบ ๑๕ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๓๖ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๗-๒๓ ต.ค. 

๖๓) 

 ประเด็นข4าวเชิงลบ ได*แก4 

๑) เศรษฐกิจและการสร*างรายได*: ๑) จ้ีร้ือ'จะนะ'สรTางเขตเศรษฐกิจพิเศษ, ๒) กลัวเจ]งเดินรถโดยสารเบตง และ ๓) บทความพิเศษ: โควิดประชิดไทย 

ท้ังพม0าและมาเลเซีย ปbญหาและทางออก 

๒) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยQสิน: นโยบายดับไฟใตT'เหลTาเก0าในขวดใหม0' กับปbญหาใหม0'ภัยแทรกซTอน'ท่ีรอการแกTไข  

๓) การบังคับใช*กฏหมาย: ๑๖ ปeตากใบ 'ผสานวัฒนธรรม' เสนอยกเลิกใชT กม.พิเศษในพ้ืนท่ี 

 ประเด็นข4าวเชิงบวก ได*แก4 

๑) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยQสิน: ๑) แม0ทัพภาคท่ี ๔ เปiดแผนสรTางสันติสุข ดูแลพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตT เนTนสนองความตTองการประชาชน 

และ ๒) 'กำลังเทพสตรี'คุมเขTมโควิด ๑๙ ตัดเสTนทางยาเสพติดแนวชายแดนไทย-มาเลย. 

๒) การเมือง: ๑) ชาวยะลากว0า ๕,๐๐๐ คน รวมพลังแสดง จุดยืนปกปlองสถาบันพระมหากษัตริย. และ ๒) ชาวนราธิวาสนับหม่ืนพรTอมใจกัน สวมเส้ือสีเหลือง 

แสดงจุดยืน ปกปlอง เทิดทูนสถาบันฯ  

๓) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) แห0กรีดยางแมTฝนตกราคาพุ0งโลละ ๗๕, ๒) 'ไผ0'พืชเศรษฐกิจท่ี'ศอ.บต.' หวังพลิกแผ0นดิน ๓ จังหวัดใหTเปoน แผ0นดินทอง และ 

๓) 'บ๊ิกปlอม' ขับเคล่ือนเมืองตTนแบบ สามเหล่ียมม่ันคง รับ ศก. พ้ืนท่ี จชต. 

๔) ยาเสพติด: ๑) จับอดีต ตชด. คTายาขTามชาติ, ๒) จับยาบTา ๘ แสนเม็ดซุกคอนเทนเนอร., ๓) รอง ผบ.ตร.เร0งแกTปbญหายาเสพติด และ ๔) จับผูTใหญ0บTาน 

คTายาเสพติด พรTอมของกลางยาบTา-ปrนเพียบ 
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        จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหTระดับการรับรูTเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๒.๐๕ ในสัปดาห. 

ท่ีแลTว (๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๓) เปoน ๒.๗๐ ในสัปดาห.น้ี  

 ในส4วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๒๔–๓๐ ต.ค. ๖๓ ดังน้ี 

       รอบสัปดาห.น้ีแทบไม0ปรากฏข0าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตTท่ีรายงานโดยส่ือมวลชนต0างประเทศ มีเพียงข0าวเก่ียวกับการระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ท่ีส0งผลกระทบต0อ

คนไทยในจังหวัดชายแดนภาคเหนือของมาเลเซีย โดยเฉพาะรTานอาหารไทย (ตTมยำ) ท่ีตTองปiดกิจการต้ังแต0รัฐบาลมาเลเซียประกาศมาตรการจำกัดเสรีภาพการเดินทาง 

เสรีภาพการใชTชีวิตนอกบTาน และการประกาศปiดพรมแดนต้ังแต0เดือนมีนาคม ส0งผลใหTเจTาของรTานอาหาร และลูกจTางเดินทางกลับประเทศไทย ขณะเดียวกันเจTาหนTาท่ี

ประชาสงเคราะห.รัฐกลันตัน เปiดเผยส่ือมาเลเซียว0า ขอทานต0างชาติซ่ึงส0วนใหญ0เดินทางมาจากประเทศไทย ก็หายไปจากโกตาบารู เมืองเอกของรัฐกลันตัน เน่ืองจาก

มาตรการปiดพรมแดนทำใหTไม0สามารถเดินทางเขTามาเลเซียไดTเช0นกัน  
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๒. ผลการวิเคราะหQสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธQ ประจำวันท่ี ๒๔ – ๓๐ ต.ค. ๖๓ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข4าวเชิงบวก และประเด็นข4าวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๔ - ๓๐ ต.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก (เสTนทึบสีเขียว) ๑๐๑ ข0าว จากท่ีมี ๙๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนTมความถ่ี 

(เสTนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนTมฯ ค0อนขTางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขTองกับ จชต. (เสTนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๑๕ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๓๖ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว 

(๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนTมความถ่ี (เสTนปะสีแดง) มีแนวโนTมฯ ลดลง 
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๒.๒ ค4าสัดส4วนระหว4างข4าวเชิงบวก และข4าวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

วัน/เดือน/ปd จำนวนข4าวเชิงบวก (1) จำนวนข4าวเชิงลบ (2) ค4าสัดส4วน (3)=(1)/(2) 

2020-10-17 12 1 12 

2020-10-18 15 2 7.5 

2020-10-19 18 9 2 

2020-10-20 12 7 1.71 

2020-10-21 20 12 1.67 

2020-10-22 15 4 3.75 

2020-10-23 6 1 6 

 14 5.14 2.72 

2020-10-24 14 1 14 

2020-10-25 11 2 5.5 

2020-10-26 12 3 4 

2020-10-27 22 5 4.4 

2020-10-28 18 3 6 

2020-10-29 12 0 12 

2020-10-30 12 1 12 

 14.43 2.29 6.3 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ4งเล็ง ในช4วงวันท่ี ๒๔ – ๓๐ ต.ค. ๖๓ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๗ - ๓๐ ต.ค. ๖๓ ไม0มีท้ังข0าวเชิงบวก และข0าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๔ - ๓๐ ต.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวในประเด็นเหตุรTายรายวัน จากท่ีมี ๔ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนTมความถ่ี มีแนวโนTมฯ ลดลง  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๔ - ๓๐ ต.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๑๘ ข0าว จากท่ีมี ๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนTมความถ่ี 

มีแนวโนTมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบฯ ๓ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๒๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนTมความถ่ี มีแนวโนTมฯ 

ลดลง ภาพข0าวเชิงบวก ไดTแก0 ๑) 'อาชีวะ' ปlองสถาบัน แถลง 6 จุดยืน ซัดไอTโม0งคนปลุกปbwน, ๒) เส้ือเหลืองพรึบปกปlองสถาบัน, ๓) ชาวยะลากว0า5000คน รวมพลังแสดง 

จุดยืนปกปlองสถาบันพระมหากษัตริย., ๔) พลังมวลชนอำเภอรือเสาะ แสดงพลังปกปlองเทิดทูนสถาบัน, ๕) ชาวนราธิวาสนับหม่ืนพรTอมใจกัน สวมเส้ือสีเหลือง แสดงจุดยืน 

ปกปlอง เทิดทูนสถาบันฯ และ ๖) พลังมวลชนอำเภอตากใบ กว0า 2000 คน แสดงจุดยืนรวมพลัง'ปกปlองสถาบัน' ภาพข0าวเชิงลบ ไดTแก0 สภาเปiดศึกอภิปรายวันน้ี 

หาทางออกประเทศ 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยQสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๔ - ๓๐ ต.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๑๐ ข0าว จากท่ีมี ๑๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๓) ๑๐ ข0าว ในสัปดาห.น้ี) 

ในมิติของแนวโนTมความถ่ี มีแนวโนTมฯ  ลดลง  ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบฯ ๑ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๓) 

ในมิติของแนวโนTมความถ่ี มีแนวโนTมฯ ต่ำค0อนขTางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดTแก0 ๑) แม0ทัพภาคท่ี 4 เปiดแผนสรTางสันติสุข ดูแลพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตT 

เนTนสนองความตTองการประชาชน, ๒) 'พงศ.ธร เสถียรพัฒนพงศา' พรTอมคณะ ร0วมยินดีใหTกำลังใจ กับ ผบ.ฉก.นราธิวาส คนใหม0, ๓) 'กำลังเทพสตรี'คุมเขTมโควิด19 

ตัดเสTนทางยาเสพติดแนวชายแดนไทย-มาเลย. และ ๔) ผูTบังคับหน0วยเฉพาะกิจนราธิวาส เนTนควบคุมความปลอดภัยในพ้ืนท่ี เฝlาระวังปlองกันการก0อเหตุ ในช0วง 

เทศกาลลอยกระทง ภาพข0าวเชิงลบ ไดTแก0 รายงานพิเศษ: นโยบายดับไฟใตT'เหลTาเก0าในขวดใหม0' กับปbญหาใหม0'ภัยแทรกซTอน'ท่ีรอการแกTไข  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๔ - ๓๐ ต.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๙ ข0าว จากท่ีมี ๒๐ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนTมความถ่ี มีแนวโนTมฯ 

เพ่ิมข้ึน ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข0าวเชิงลบ ๕ ข0าว จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนTมความถ่ี มีแนวโนTมฯ เพ่ิมข้ึน

เล็กนTอย ภาพข0าวเชิงบวก ไดTแก0 ๑) แห0กรีดยางแมTฝนตกราคาพุ0งโลละ75, ๒) ผักผลไมT'บTานฮูแตทูวอ'ขายไดTราคา, ๓) ทTองถ่ินพูด: วรเชษฐ เศวตรพนิต ท0องเท่ียวฯ จ.ยะลา 

'อบรมทำตลาดออนไลน.', ๔) ปiดทองฯ ขยายจTางงานบนพ้ืนท่ี 9 จังหวัด ฟr�นศก., ๕) 'ไผ0'พืชเศรษฐกิจท่ี'ศอ.บต.' หวังพลิกแผ0นดิน 3 จังหวัดใหTเปoน แผ0นดินทอง, ๖) 

น0าท่ึงกับแนวคิดกลุ0มอาชีพผูTเล้ียงไสTเดือนเบตงแนวใหม0 เสริมรายไดTกลุ0มผูTดTอยโอกาส และ ๗) 'บ๊ิกปlอม' ขับเคล่ือนเมืองตTนแบบ สามเหล่ียมม่ันคง รับ ศก. พ้ืนท่ี จชต. 

ภาพข0าวเชิงลบ ไดTแก0 ๑) จ้ีร้ือ'จะนะ'สรTางเขตเศรษฐกิจพิเศษ, ๒) กลัวเจ]งเดินรถโดยสารเบตง และ ๓) บทความพิเศษ: โควิดประชิดไทย ท้ังพม0าและมาเลเซีย 

ปbญหาและทางออก 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๔ - ๓๐ ต.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๘ ข0าว จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนTมความถ่ี มีแนวโนTมฯ 

เพ่ิมข้ึน ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม0มีข0าวเชิงลบท้ังในสัปดาห.น้ี และในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนTมความถ่ี มีแนวโนTมฯ ต่ำ

ค0อนขTางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดTแก0 ๑) จับอดีต ตชด. คTายาขTามชาติ, ๒) จับยาบTา 8 แสนเม็ดซุกคอนเทนเนอร., ๓) ออกหมายจับแก]งยาพุ0งชน ตร., ๔) 

รองผบ.ตร.เร0งแกTปbญหายาเสพติด, ๕) 'ส.ต.ต.'เหิม!ถูกล0อซ้ือยา-ฝrนยิงเปiดทาง เจอจนท.ซัดสวนเขTาเปlา และ ๖) จับผูTใหญ0บTานคTายาเสพติด พรTอมของกลางยาบTา-ปrนเพียบ  
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช0วงวันท่ี ๒๔ – ๓๐ ต.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ไดTแก0 ตร.ปรับนักกิจกรรมยะลา ติดปlายผTารำลึก 'ตากใบ 2547' ผิด 

พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ  

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช0วงวันท่ี ๒๔ – ๓๐ ต.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปsญหา จชต. 

             ในช0วงวันท่ี ๒๔ – ๓๐ ต.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกTไขปbญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช0วงวันท่ี ๒๔ – ๓๐ ต.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชTกฎหมาย ไดTแก0 ๑) 16 ปeตากใบ 'ผสานวัฒนธรรม' เสนอยกเลิกใชT กม.พิเศษในพ้ืนท่ี - 

ตร.ปรับนักกิจกรรม หลังติดปlายผTารำลึก และ ๒) คอลัมน. ชกไม0มีมุม: บทเรียนตากใบ กับความขัดแยTงวันน้ี 
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๔. ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* 

 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

13 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

14 

ประเด็นข4าวเชิงลบ 

๑. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) ชาวบTานลงทะเบียน'คนละคร่ึง'ไม0ผ0าน แห0ถามเจTาหนTาท่ีแน0น, ๒) คอลัมน. เกษตรวันน้ี, ๓) จ้ีร้ือ'จะนะ'สรTางเขตเศรษฐกิจพิเศษ, ๔) 

กลัวเจ]งเดินรถโดยสารเบตง  และ  ๕) บทความพิเศษ: โควิดประชิดไทย ท้ังพม0าและมาเลเซีย ปbญหาและทางออก  

๒. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) นTอมนำพระดำริ 'เจTาฟlาพัชรกิติยาภา'เครือข0ายเตือนภัยพิบัติ 3 จว.ชายแดนใตT  และ  ๒) โควิดดันปbญหาคนจนท่ัวโลกพุ0ง 

'เวิลด.แบงก.'ห0วงเกษตรกรไทย  

๓. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยQสิน รายงานพิเศษ: นโยบายดับไฟใตT'เหลTาเก0าในขวดใหม0' กับปbญหาใหม0'ภัยแทรกซTอน'ท่ีรอการแกTไข  

๔. การเมือง ๑) รวมจุดชุมนุม 'ม็อบ 25 ตุลา' พิกัดหลัก 4 โมงเย็น แยกราชประสงค., ๒) เช็คพิกัด'ม็อบ25ตุลา' จุดชุมนุมหลัก4โมงเย็น'ส่ีแยกราชประสงค.'  และ  ๓) 

สภาเปiดศึกอภิปรายวันน้ี หาทางออกประเทศ  

๕. การบังคับใช*กฏหมาย ๑) 16 ปeตากใบ 'ผสานวัฒนธรรม' เสนอยกเลิกใชT กม.พิเศษในพ้ืนท่ี - ตร.ปรับนักกิจกรรม หลังติดปlายผTารำลึก, ๒) คอลัมน. ชกไม0มีมุม: 

บทเรียนตากใบ กับความขัดแยTงวันน้ี  และ  ๓) คอลัมน. ชกไม0มีมุม: บทเรียนตากใบ กับความขัดแยTงวันน้ี  

๖. สิทธิมนุษยชน ตร.ปรับนักกิจกรรมยะลา ติดปlายผTารำลึก 'ตากใบ 2547' ผิด พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. การศึกษา ๑) สาธิตมรภ.ยะลาปลูกฝbงประชาธิปไตย  และ  ๒) ศปบ.จชต.ขับเคล่ือนการศึกษาชายแดนภาคใตT,  

๒. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทQ ๑) วันตำรวจ, ๒) คอลัมน. วิสามัญบันเทิง: เหน่ือยใจ..ไม0อยากพูด  และ  ๓) 'อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ' ร0วมงานครบรอบ '20 ปe 

พอช.' และงานวันท่ีอยู0อาศัยโลก 'บTานม่ันคง : ท่ีอยู0อาศัยสำหรับทุกคน',  

๓. ยาเสพติด ๑) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: จับอดีตตชด.คTายาขTามชาติ, ๒) จับยาบTา8แสนเม็ดซุกคอนเทนเนอร., ๓) ออกหมายจับแก]งยาพุ0งชนตร., ๔) 

รองผบ.ตร.เร0งแกTปbญหายาเสพติด, ๕) 'ส.ต.ต.'เหิม!ถูกล0อซ้ือยา-ฝrนยิงเปiดทาง เจอจนท.ซัดสวนเขTาเปlา, ๖) จับผูTใหญ0บTานคTายาเสพติด พรTอมของกลางยาบTา-ปrนเพียบ, ๗) 

ล0าเดือดแก]งยา'รัตภูมิ' เหิมซ่ิงเก�งชนตร.เปiดทางหนี โดนยิงยางสกัด คTนรถเจออากTา  และ  ๘) ตำรวจสามรTอยยอดจับยาบTา 8 

แสนเม็ดซุกตูTคอนเทอร.รถบรรทุกส0งเอเย0นต.ภาคใตT,  
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๔. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) นายสุทัศน. ต0างวิริยะกุล, ๒) กางแผนลงทุนหม่ืนลTานบาท, ๓) ภาพข0าว: นายสุทัศน. ต0างวิริยะกุล, ๔) 

เคร่ืองกวนผลไมTควบคุมดTวยระบบอัตโนมัติ, ๕) นศ.ชายแดนใตTตกงานข้ันวิกฤต, ๖) นศ.ชายแดนใตTตกงานข้ันวิกฤต, ๗) เฮ!ราคาน้ำยางสดพุ0งสูง68.50บ., ๘) 

'บ๊ิกปlอม'หัวโต]ะถกศอ.บต. เร0งขับเคล่ือนเมืองตTนแบบ, ๙) แห0กรีดยางแมTฝนตกราคาพุ0งโลละ75, ๑๐) แห0กรีดยางแมTฝนตกราคาพุ0งโลละ75๑๑) 

'หนีฝน'ไปสัมผัสกล่ินอายวัฒนธรรมท่ี'เชียงคาน', ๑๒) คลังยืนยันไม0ฝrด3วันใชTจ0าย500ลTานบาท, ๑๓) ผักผลไมT'บTานฮูแตทูวอ'ขายไดTราคา, ๑๔) ทTองถ่ินพูด: วรเชษฐ 

เศวตรพนิต ท0องเท่ียวฯ จ.ยะลา 'อบรมทำตลาดออนไลน.', ๑๕) 'เฉลิมชัย'เดินหนTา เกษตรฯ-พาณิชย.โมเดล ดันยางพาราเจาะตลาดจีน, ๑๖) 

เกษตรย้ิมออกยางราคาข้ึนต0อเน่ือง หลัง 'เฉลิมชัย' โชว.ฝeมือทำราคาดีสูงสุดในรอบหลายปe, ๑๗) ปiดทองฯ ขยายจTางงานบนพ้ืนท่ี 9 จังหวัด ฟr�นศก., ๑๘) ชาวสวนยางเฮ! 

ราคาพุ0งเฉียดโลละ80บ. จ0อเปiดตลาดเอ็กซ.โปยางโลกปลายปe, ๑๙) 'ประวิตร'ประชุม'ศอ.บต.'ติดตามคืบหนTาเมืองตTนแบบ'สามเหล่ียมม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน', ๒๐) 

'ไผ0'พืชเศรษฐกิจท่ี'ศอ.บต.' หวังพลิกแผ0นดิน3จังหวัดใหTเปoนแผ0นดินทอง, ๒๑) น0าท่ึงกับแนวคิดกลุ0มอาชีพผูTเล้ียงไสTเดือนเบตงแนวใหม0 เสริมรายไดTกลุ0มผูTดTอยโอกาส, ๒๒) 

'ปiดทอง' ขยายผลจTางงาน 9 จังหวัด ใหTอาชีพแรงงานกลับภูมิลำเนาพัฒนาบTานเกิด, ๒๓) 'หนีฝน' ไปสัมผัสกล่ินอายวัฒนธรรมท่ี'เชียงคาน', ๒๔) 

'สำนักงานส0งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล' จับมือ 'สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา' หนุนใชTเทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับเกษตรกร, ๒๕) ยางยังแรงไม0หยุดพุ0งกว0า 72 บาท/กก. บอส 

กยท.คาดราคาแตะ 80 บาทแน0นอน, ๒๖) ยางพาราดีดข้ึน 80 บาทสูงสุดในรอบปe ช้ีแนวโนTมเร่ิมสดใสจากนโยบายส0งเสริมของรัฐบาล, ๒๗) 'บ๊ิกปlอม' 

ขับเคล่ือนเมืองตTนแบบ สามเหล่ียมม่ันคง รับ ศก. พ้ืนท่ี จชต., ๒๘) พล.อ.ประวิตร ประชุม ศอ.บต. ติดตามความกTาวหนTา 

ขับเคล่ือนโครงการเมืองตTนแบบ'สามเหล่ียมม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เนTนมาตรการช0วยเหลือการลงทุน รองรับการพัฒนา ศก./สังคม พ้ืนท่ี จชต.  และ  ๒๙) คอลัมน. ท0องเท่ียว: 

เล็กแต0สวยหรู สนามบินนTองใหม0 ท่ีตกแต0งดTวยไมTไผ0 หน่ึงเดียวในไทย,  

๕. การช4วยเหลือประชาชน ๑) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: เรือประมงล0มกลางทะเล, ๒) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: เร0งลุยคTนหาเหย่ือเรือล0ม, ๓) ปbตตานีพบเรือแลTว 

จนท.ยังคงหาผูTสูญหาย, ๔) ปbตตานีเรือตกปลาล0มกลางทะเล ช0วย 2 ไม0ทราบชะตากรรม1  และ  ๕) 

เจTาหนTาท่ียังคงระดมคTนหาผูTสูญหายอย0างต0อเน่ืองจากเหตุเรือล0มท่ีปbตตานี,  

๖. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ปiดทองขยายจTางงาน9จังหวัด, ๒) ชาวเบตงร0วมใจปลูกปอเทือง, ๓) ชาวเบตงร0วมใจปลูกปอเทือง, ๔) กวาดลTางอาชญากรรม๕) 

ภาพข0าว: คอลัมน. ทางคนทางข0าว: ส0งเสริมอาชีพเล้ียงโค, ๖) นTอมนำพระดำริ 'เจTาฟlาพัชรกิติยาภา'เครือข0ายเตือนภัยพิบัติ 3 จว.ชายแดนใตT, ๗) นTอมรำลึก 'สมเด็จย0า 

120 พรรษา' สวท ครบ 50 ปe มอบถุงเปewยมสุข จ.นราธิวาส, ๘) สมเด็จเจTาฟlาฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรฯ ประธานมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) เสด็จฯ 
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ทรงเปiดการประชุมหลักสูตรบริหารจัดการน้ำและจัดการภัยพิบัติฯ, ๙) 'เทศบาลนครยะลา'เปiดเวทีรับฟbงประชาชน เดินหนTานำสายไฟฟlาลงใตTดินเฟส 2, ๑๐) 

'มท.2'ส0งจนท.ออกสำรวจโฉนดท่ีดิน7.6หม่ืนแปลงใน50จว., ๑๑) นราธิวาสจัดวันมอบความสุขลูกกำพรTา สานฝbนปbwนรักใหTเด็กกำพรTาท่ีดTอยโอกาส, ๑๒) 

เทศบาลนครยะลา เปiดเวทีรับฟbงปชช.เตรียมเดินหนTานำสายฟlาลงใตTดินเฟส2, ๑๓) ตร.สภ.ยะหา ส0งหมายเรียกประสานผูTปกครองกลุ0มวัยรุ0นก0อเหตุยิงกันในปb�มน้ำมัน, 

๑๔) ขนมจีนสมุนไพรอบแหTง สำเร็จรูป รายไดT เพ่ือสรTางบTาน 2 หลัง ใหTคนยากจน และ รองเทTา นร., ๑๕) 'นิพนธ.' ปล0อยแถว ส0งเจTาหนTาท่ีออกโฉนดท่ีดิน 7.6 

หม่ืนแปลงใน 50 จ.ท่ัวประเทศ, ๑๖) ศอ.บต.ร0วมกับ สำนักศึกษาธิการภาค 7 ยะลา ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ0มชาติพันธุ.มานิ (โอรัง อัสลี), ๑๗) 

มนัญญา เปiดงานครบรอบ 33 ปe วันสถาปนาสหกรณ.อิสลามปbตตานี จำกัด มุ0งส0งเสริมการออม สรTางธุรกิจเครือข0าย พัฒนาคุณภาพชีวิตของมวลสมาชิก  และ  ๑๘) 

ผูTว0าฯนราธิวาส เปiดกิจกรรมวันมอบความสุขใหTลูกกำพรTา,  

๗. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยQสิน ๑) มทภ.4เสริมสรTางสันติสุข'จชต.', ๒) เลียบค0ายกองทัพ: คุมใตT, ๓) แม0ทัพภาค4จ้ีจนท.ปฏิบัติการเชิงรุก, ๔) 

แม0ทัพภาคท่ี4เปiดแผนสรTางสันติสุข ดูแลพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตT เนTนสนองความตTองการประชาชน, ๕) ท่ัวไทยเฝlาระวังความปลอดภัย ปlองกันก0อเหตุรTาย 

ช0วงเทศกาลลอยกระทง, ๖) นราธิวาสเขTมเนTนปลอดภัยรับลอยกระทง, ๗) รอบร้ัวเมืองใตT : 30 ตุลาคม 2563, ๘) 'พงศ.ธร เสถียรพัฒนพงศา' พรTอมคณะ 

ร0วมยินดีใหTกำลังใจ กับ ผบ.ฉก.นราธิวาส คนใหม0, ๙) 'กำลังเทพสตรี'คุมเขTมโควิด19 ตัดเสTนทางยาเสพติดแนวชายแดนไทย-มาเลย.  และ  ๑๐) 

ผูTบังคับหน0วยเฉพาะกิจนราธิวาส เนTนควบคุมความปลอดภัยในพ้ืนท่ี เฝlาระวังปlองกันการก0อเหตุในช0วงเทศกาลลอยกระทง,  

๘. การเมือง ๑) 'อาชีวะ'ปlองสถาบัน แถลง6จุดยืน ซัดไอTโม0งคนปลุกปbwน, ๒) รัฐบาลเยอรมนียืนยัน กษัตริย.ไทย ไม0ไดTละเมิดกฎหมาย, ๓) ปลุกทุกจังหวัด'ปlองสถาบัน' 

ดีเดย. 1 พ.ย.นัด'วัดพระแกTว' รวมพลังตTานม็อบจาบจTวง, ๔) เหลืองพร่ึบท่ัวแผ0นดิน!, ๕) คอลัมน. ถูกทุกขTอ, ๖) เส้ือเหลืองพรึบปกปlองสถาบัน, ๗) 

'นราธิวาส'ดังกึกกTอง'ทรงพระเจริญ'แสดงพลังปกปlองเทิดทูนสถาบัน, ๘) ชาวยะลากว0า5,000คน รวมพลังแสดงจุดยืนปกปlองสถาบันพระมหากษัตริย., ๙) 

'บันนังสตา'รวมพลัง แสดงเจตนารมณ.ปกปlองสถาบันพระมหากษัตริย., ๑๐) พลังมวลชนอำเภอรือเสาะ แสดงพลังปกปlองเทิดทูนสถาบัน, ๑๑) 

ชาวบTานขอคนไทยทุกฝ�ายศึกษาพระราชกรณียกิจในหลวงลดความแตกแยก, ๑๒) ชาวนราธิวาสนับหม่ืนพรTอมใจกันสวมเส้ือสีเหลือง แสดงจุดยืน ปกปlอง 

เทิดทูนสถาบันฯ, ๑๓) ปชช.นราธิวาสจากพ้ืนท่ี 13 อำเภอพรTอมใจใส0เส้ือสีเหลือง แสดงจุดยืน ปกปlอง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย., ๑๔) 

ชาวยะลาและเครือข0ายมวลชนร0วมแสดงจุดยืนออกมาชุมนุมท0ามกลางสายฝน เพ่ือปกปlองสถาบันพระมหากษัตริย., ๑๕) ชาวยะลากว0า 5,000 คน 

รวมพลังแสดงจุดยืนปกปlองสถาบันพระมหากษัตริย. ท0ามกลางสายฝน, ๑๖) ชาวอำเภอบันนังสตา รวมพลังแสดงเจตนารมณ.ปกปlองสถาบันพระมหากษัตริย., ๑๗) 
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พลังมวลชนอำเภอรือเสาะ ประมาณ 3000 คน ต0างสวมใส0เส้ือสีเหลือง ประกาศเจตนารมณ.ปกปlองสถาบัน  และ  ๑๘) พลังมวลชนอำเภอตากใบ กว0า 2,000 คน 

แสดงจุดยืนรวมพลัง'ปกปlองสถาบัน',  

๙. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) 'บ๊ิกปlอม'ทอดกฐินวัดชTางใหT, ๒) 'บ๊ิกปlอม'ทอดกฐินวัดชTางใหT  และ  ๓) แม0ทัพภาคท่ี 4 

พรTอมคณะทอดกฐินวัดนาทวีไดTยอดกฐินจำนวนสองลTานเศษ,  

๑๐. สิทธิมนุษยชน กสม.เตรียมประกาศใชTระเบียบว0าดTวยการส0งเสริมความร0วมมือและประสานงานดTานสิทธิฯในภูมิภาค  

๑๑. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ภาพวงจรปiดแก]งวัยรุ0นกระหน่ำยิงคู0อริเสียชีวิตในปb�มน้ำมันอำเภอยะหา  

๑๒. กีฬา ชมรมคนรักกีฬานราธิวาส จัดแข0งขัน ฟุตบอลบุคลากรอาวุโส ชิงถTวย รมว.กระทรวงการท0องเท่ียวและกีฬา  

๑๓. เหตุร*ายรายวัน ต้ังวงถกแกTกม.ลดผลกระทบภัยพิบัติเสริมบทบาทชุมชนจัดการตนเอง  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต4อสถานการณQ จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหTระดับการรับรูTเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๒.๐๕ ในสัปดาห.ท่ีแลTว 

(๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๓) เปoน ๒.๗๐ ในสัปดาห.น้ี ในมิติของแนวโนTมการรับรูTเชิงบวก มีแนวโนTมฯ เพ่ิมข้ึนเล็กนTอย 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๒๔ – ๓๐ ต.ค. ๖๓ 

       รอบสัปดาห.น้ีแทบไม0ปรากฏข0าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตTท่ีรายงานโดยส่ือมวลชนต0างประเทศ มีเพียงข0าวเก่ียวกับการระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ท่ีส0งผลกระทบต0อ

คนไทยในจังหวัดชายแดนภาคเหนือของมาเลเซีย โดยเฉพาะรTานอาหารไทย (ตTมยำ) ท่ีตTองปiดกิจการต้ังแต0รัฐบาลมาเลเซียประกาศมาตรการจำกัดเสรีภาพการเดินทาง 

เสรีภาพการใชTชีวิตนอกบTาน และการประกาศปiดพรมแดนต้ังแต0เดือนมีนาคม ส0งผลใหTเจTาของรTานอาหาร และลูกจTางเดินทางกลับประเทศไทย ขณะเดียวกันเจTาหนTาท่ี

ประชาสงเคราะห.รัฐกลันตัน เปiดเผยส่ือมาเลเซียว0า ขอทานต0างชาติซ่ึงส0วนใหญ0เดินทางมาจากประเทศไทย ก็หายไปจากโกตาบารู เมืองเอกของรัฐกลันตัน เน่ืองจาก

มาตรการปiดพรมแดนทำใหTไม0สามารถเดินทางเขTามาเลเซียไดTเช0นกัน  

 

๕.๑ New Straits Times ส่ือมาเลเซีย รายงานเม่ือวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ว4า การระบาดชองไวรัสโควิด-๑๙ บีบให*ร*านอาหารไทยในรัฐกลันตันป�ดกิจการช่ัวคราว

จำนวนมาก ร*านอาหารเหล4าน้ีส4วนมากเป�นร*านต*มยำต*องป�ดกิจการต้ังแต4เดือนมีนาคม เพราะท้ังเจ*าของร*านและลูกจ*างเดินทางกลับประเทศไทยและไม4สามารถเดิน

ทางเข*ามาเลเซียได* เน่ืองจากท้ังไทยและมาเลเซียมีคำส่ังป�ดพรมแดน 

NST รายงานว4า ร*านอาหารไทยในรัฐกลันตัน มีท้ังหมดประมาณ ๕๐ แห4งประกอบกิจการ ท่ีโกตาบารู ปาเสมัส ตุมปsต และรันเตาปsนยัง ขณะนีเป�ดกิจการเกือบทุก

แห4ง 

(The on-going Covid-19 pandemic which hit Malaysia and other countries including Thailand, has forced many Thai restaurants in Kelantan to 

temporarily cease business. 

These restaurants mostly located in the town area, had to close since March this year as employers and their workers, both Thai citizens, could 

not cross over to Kelantan following the pandemic. 

Majority of these restaurants sell various types of popular Thai dishes such as tomyam, sour soup, kassod leaf curry and spicy chicken stir fry. 
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A Thai restaurant owner who only wanted to be known as Man said many of his Thai friends could not resume their business following the 

pandemic. 

"It started when the Malaysian Government imposed the Movement Control Order (MCO) in March, many of my friends decided to return to 

Thailand. 

"While at our hometown, the Thai Government implemented lockdowns to curb the spread of the Covid-19 virus in the country and later a 

ban on international travel. 

"These difficulties made Thai operators unable to enter Malaysia to operate their businesses and they have suffered huge losses," said the 

trader who operates the "Man Tomyam" restaurant here. 

A survey by NST along Jalan Kuala Krai and Wakaf Che Yeh today found all shops closed. 

Some premises were also covered with black nets and had their chairs placed on the tables. 

There were about 50 Thai restaurants operating in the state capital previously and majority of them had opened their businesses since 2017. 

Apart from Kota Baru, other districts that have many Thai restaurants include Pasir Mas, Tumpat and Rantau Panjang, all bordering Kelantan and 

Thailand.) 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.nst.com.my/news/nation/2020/10/636307/pandemic-forces-kelantan-thai-restaurants-close๕.๒ ไ 
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๕.๒ New Straits Times รายงานเม่ือวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ว4า การระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ส4งผลให*จำนวนขอทานต4างชาติหายไปจากโกตาบารู ซ่ึงปรกติจะมี

ขอทานต4างชาตประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ คน ตอนน้ีเหลือเพียงประมาณ ๕๐ คน 

Nazri Hussin เจ*าหน*าท่ีประชาสงเคราะหQรัฐกลันตัน บอก NST ว4า มาตรการป�ดพรมแดนของมาเลเซียและไทย ส4งผลให*ขอทานต4างชาติมีจำนวนลดลงเน่ืองจากไม4

สามารถเดินทางข*ามพรมแดนเข*ารัฐกลันตัน ได* 

รายงานของ NST ระบุว4า ขอทานต4างชาติท่ีพบเห็นในเมืองโกตาบารู เกือบท้ังหมดเดินทางมาจากประเทศไทย 

(The streets of Kelantan's urban areas, normally a magnet for foreign beggars – mostly from Thailand – are now largely empty of unwelcome 

mendicants. 

The drop in their number is attributed largely to the border lockdowns in both Thailand and Malaysia due to the Covid-19 pandemic, which 

began early this year. 

Here in the state capital, the usual number of 100 to 200 foreigners soliciting alms in the streets has fallen to just 50 people. 

The mendicants usually congregate outside banks, wet markets and other public areas. Apart from seeking donations, they also sell various 

types of junk food. 

Kota Baru Welfare Department officer Nazri Hussin believes that the international travel ban imposed by Malaysia and Thailand as a precaution 

against the pandemic has prevented panhandlers from entering Kelantan via the border area. 

"Before this, we could see a lot of foreign beggars, almost at every corner, asking for donations but nowadays, their numbers are fewer. 
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"I believe the beggars who (are still around) are those who failed to return to their respective countries before the ban on travel was imposed," 

he said. 

Despite their smaller number, Nazri said the department's welfare officers will continue monitoring them. 

"Operations against foreign beggars are being carried out regularly. We will not hesitate to nab them if they are found to violate our laws," he 

said. 

Foreign beggars are usually caught entering the state without proper documents, and later handed over to the Immigration Department for 

further action, he added.) 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.nst.com.my/news/nation/2020/10/636600/covid-19-forces-foreign-beggars-kelantan-streets 
 
 
 
 
 
 
 
 


