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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๖-๑๒ มิ.ย. ๖๓ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๑๐๓ ข0าว จากท่ีมี ๑๑๑ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๓๐ พ.ค. ๖๓-๕ มิ.ย. ๖๓) ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขPองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๒๑ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๑๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๓๐ พ.ค. 

๖๓-๕ มิ.ย. ๖๓)  

 ประเด็นข4าวเชิงลบ ได*แก4  

          สิทธิมนุษยชน: ประวัติศาสตร.การอุPมหาย เร่ิมจากรัฐประหาร และคงไม0จบดPวยคณะรัฐประหาร 

 ประเด็นข4าวเชิงบวก ได*แก4 

๑) ยาเสพติด: ๑) จับ ผจก.-ผัว คPายาในรPานดัง และ ๒) หนุ0มคPายาบPาน้ำกระท0อม 

๒) การช4วยเหลือประชาชน: ความร0วมมือในการช0วยเหลือประชาชนในสถานการณ.แพร0ระบาดของโควิด-๑๙ ของทุกภาคส0วน 

๓) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยOสิน: ๑) ตท.๒๒ ชิง เสธ.ทบ.-แม0ทัพ ๔ จับตาบทบาท 'แม0ทัพเดฟ', ๒) ปอเนาะสงขลาแจงปมถังแกaส, ๓) ฉก.ทพ.๔๘ 

ร0วมกับ อ.สุไหงปาดี ส0วนราชการในพ้ืนท่ี ซPอมแผนเผชิญเหตุ ชุดคุPมครองตำบลกาวะ และ ๔) ท่ีปรึกษา กอ.รมน.ภาค ๔ ส0วนหนPา ลงพ้ืนท่ีหน0วยปฏิบัติการพิเศษนราธิวาส 
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๔) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) 'มูซานคิงส.' ไม0กลัวโควิด กิโลฯ เกือบพันยอดจองพุ0ง, ๒) ถอดพิษโควิด! แกPวิกฤติ ยางพารา, ๓) กรุงเทพฯ เบตง 

เปnดเดินรถแลPว ย้ำผูPโดยสาร ปฏิบัติตามมาตรการปoองกันโควิด19, ๔) นราธิวาสเปnดเท่ียวบินแรก15มิ.ย., ๕) 'ศอ.บต.' ระดมสมองแกP ศก.ใตP หลังซมพิษโควิด-19, ๖) 

เมืองเบตงคึกคัก คลายล็อกโควิด ใชPวิถีนิวนอร.มอล และ ๗) ปsกหมุดรอ'สกายวอล.กอัยเยอร.เวง' แลนด.มาร.กใหม0เมือง'เบตง', 

          จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหPระดับการรับรูPเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๒.๗๒ ในสัปดาห. 

ท่ีแลPว (๓๐ พ.ค. ๖๓ - ๕ มิ.ย. ๖๓) เปuน ๒.๓๗ ในสัปดาห.น้ี  

          ในส4วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๖ – ๑๒ มิ.ย. ๖๓ ดังน้ี 

 สัปดาห.น้ีไม0มีประเด็นข0าวท่ีเก่ียวขPองกับจังหวัดชายแดนภาคใตPท่ีรายงานโดยส่ือต0างประเทศ แต0มีประเด็นข0าวความม่ันคงทางทะเลในน0านน้ำติดกับประเทศ

มาเลเซีย ดPาน จ.ว.ส.ต. ซ่ึงเม่ือวันจันทร.ท่ีผ0านมาสำนักข0าวเอเอฟพี รายงานว0า หน0วยปoองกันน0านน้ำมาเลเซียลาดตระเวณตรวจพบเรือผูPอพยพชาวโรฮิงญา ๒๖๙ คน ลอย
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ลำอยู0ใกลPเกาะลังกาวี สภาพเรือเสียหายอย0างมากไม0สามารถเดินเรือต0อไป ซ่ึงสันนิษฐานว0าผูPอพยพมีเจตนาทำเรือใหPเสียหาย จึงไดPใหPความช0วยเหลือทางมนุษยธรรม และ

ควบคุมไวPท่ีเกาะลังกาวี  

           ต0อมาเม่ือวันพุธ ผูPอำนวยการหน0วยปoองกันน0านน้ำมาเลเซียใหPสัมภาษณ. benarnews.org ระบุว0า มีเรือผูPอพยพชาวโรฮิงญาอีกลำมีผูPอพยพราว ๓๐๐ คนลอยลำ

อยู0แถวเกาะอาดังในน0านน้ำไทย พรPอมระบุว0า เรือลำน้ีมาจากค็อกซ.บาซาร.ท่ีบังกลาเทศ พยายามลักลอบเขPาน0านน้ำมาเลเซียหลายคร้ังแต0ก็ถูกผลักดันออกไป อย0างไรก็ตาม

พลเรือโทประชาชาติ ศิริสวัสด์ิ โฆษกกองทัพเรือปฏิเสธข0าวน้ี โดยระบุว0า ทหารเรือท่ีลาดตระเวณในน0านน้ำใกลPมาเลเซียไม0มีรายงานว0าพบเรือผูPอพยพชาวโรฮิงญา ตามท่ี

ปรากฏเปuนข0าวแต0อย0างใด 
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๒. ผลการวิเคราะหOสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธO ประจำวันท่ี ๖–๑๒ มิ.ย. ๖๓ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข4าวเชิงบวก และประเด็นข4าวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๖-๑๒ มิ.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก (เสPนทึบสีเขียว) ๑๐๓ ข0าว จากท่ีมี ๑๑๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๓๐ พ.ค. ๖๓-๕ มิ.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนPมความถ่ี 

(เสPนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนPมฯ ค0อนขPางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขPองกับ จชต. (เสPนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๒๑ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๑๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว 

(๓๐ พ.ค. ๖๓-๕ มิ.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนPมความถ่ี (เสPนปะสีแดง) มีแนวโนPมฯ ต่ำค0อนขPางคงท่ี 
 
 
 
 
 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

4 

๒.๒ ค4าสัดส4วนระหว4างข4าวเชิงบวก และข4าวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ 

ดังแสดงในตารางดPานล0าง 

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

2020-05-30 8 1 8 

2020-05-31 14 2 7 

2020-06-01 18 2 9 

2020-06-02 22 4 5.5 

2020-06-03 16 2 8 

2020-06-04 21 4 5.25 

2020-06-05 12 2 6 

 15.86 2.43 6.53 

2020-06-06 13 2 6.5 

2020-06-07 13 5 2.6 

2020-06-08 13 3 4.33 

2020-06-09 27 1 27 

2020-06-10 20 4 5 

2020-06-11 10 3 3.33 

2020-06-12 7 3 2.33 

 14.71 3 4.9 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ4งเล็ง ในช4วงวันท่ี ๖–๑๒ มิ.ย. ๖๓ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ไม0มีข0าวเชิงบวก และข0าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข ในช0วงวันท่ี ๓๐ พ.ค. ๖๓-๑๒ มิ.ย. ๖๓  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ไม0มีข0าวในประเด็นเหตุรPายรายวัน ในช0วงวันท่ี ๓๐ พ.ค. ๖๓-๑๒ มิ.ย. ๖๓  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ไม0มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ในช0วงวันท่ี ๓๐ พ.ค. ๖๓-๑๒ มิ.ย. ๖๓ ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ ต่ำค0อนขPางคงท่ี ในส0วนข0าวเชิงลบฯ ไม0มี

ข0าวเชิงลบในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๓๐ พ.ค. ๖๓-๕ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ ต่ำค0อนขPางคงท่ี  
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยOสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๖-๑๒ มิ.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๕ ข0าว จากท่ีมี ๖ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๓๐ พ.ค. ๖๓-๕ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนPมความถ่ี 

มีแนวโนPมฯ  ต่ำค0อนขPางคงท่ี  ในส0วนข0าวเชิงลบฯ ไม0มีข0าวเชิงลบในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๓๐ พ.ค. ๖๓-๕ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนPมความถ่ี 

มีแนวโนPมฯ ต่ำค0อนขPางคงท่ี   ภาพข0าวเชิงบวก ไดPแก0 ๑) รายงานพิเศษ: ขยับทัพ รับ 'หน.ปoอม' สกัด 'พ่ีใหญ0' รีเทิร.น! รับโยกยPายใหญ0 ทัพบกกระเพ่ือม ตท.22 ชิง 

เสธ.ทบ.-แม0ทัพ 4 จับตาบทบาท 'แม0ทัพเดฟ', ๒) ปอเนาะสงขลาแจงปมถังแกaส, ๓) ฉก.ทพ.48 ร0วมกับ อ.สุไหงปาดี ส0วนราชการในพ้ืนท่ี ซPอมแผนเผชิญเหตุ 

ชุดคุPมครองตำบลกาวะ และ ๔) ท่ีปรึกษา กอ.รมน.ภาค 4 ส0วนหนPา ลงพ้ืนท่ีหน0วยปฏิบัติการพิเศษนราธิวาส 31  
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        ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๖-๑๒ มิ.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๔๓ ข0าว จากท่ีมี ๑๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๓๐ พ.ค. ๖๓-๕ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนPมความถ่ี 

มีแนวโนPมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข0าวเชิงลบ ๖ ข0าว จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๓๐ พ.ค. ๖๓-๕ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนPมความถ่ี 

มีแนวโนPมฯ ต่ำค0อนขPางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดPแก0 ๑) 'มูซานคิงส.' ไม0กลัวโควิด กิโลฯ เกือบพันยอดจองพุ0ง, ๒) ถอดพิษโควิด! แกPวิกฤติ ยางพารา, ๓) กรุงเทพฯ เบตง 

เปnดเดินรถแลPว ย้ำผูPโดยสาร ปฏิบัติตามมาตรการปoองกันโควิด19, ๔) ขส.ยะลาเปnดบริการเดินรถโดยสาร, ๕) นราธิวาสเปnดเท่ียวบินแรก15มิ.ย., ๖) 'ศอ.บต.' 

ระดมสมองแกP ศก.ใตP หลังซมพิษโควิด-19, ๗) เมืองเบตงคึกคัก คลายล็อกโควิด ใชPวิถีนิวนอร.มอล และ ๘) ปsกหมุดรอ'สกายวอล.กอัยเยอร.เวง' แลนด.มาร.กใหม0เมือง'เบตง', 

ภาพข0าวเชิงลบ ไดPแก0 ๑) การคPาชายแดนไทยวูบหนัก 4.3 หม่ืนลPาน, ๒) รายงานพิเศษ: ดับไฟใตPดPวยการพัฒนา 'เมืองตPนแบบ' ท้ัง ศอ.บต.และ 

กอ.รมน.ตPองเดินไปดPวยกัน และ ๓) โรงแรมระทมหนัก พิษ'โควิด' ปnดช่ัวคราวแลPว99% 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๖-๑๒ มิ.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๓ ข0าว จากท่ีมี ๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๓๐ พ.ค. ๖๓-๕ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ 

ต่ำค0อนขPางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม0มีข0าวเชิงลบ ในช0วงวันท่ี ๓๐ พ.ค. ๖๓-๑๒ มิ.ย. ๖๓ ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ ต่ำค0อนขPางคงท่ี 

ภาพข0าวเชิงบวก ไดPแก0 ๑) จับ ผจก.-ผัว คPายาในรPานดัง และ ๒) หนุ0มคPายาบPาน้ำกระท0อม  
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

              ในช0วงวันท่ี ๖–๑๒ มิ.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ไดPแก0 ๑) ประวัติศาสตร.การอุPมหาย เร่ิมจากรัฐประหาร และคงไม0จบดPวยคณะรัฐประหาร 

และ ๒) นศ.ประณามอุPมหายวันเฉลิม 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช0วงวันท่ี ๖–๑๒ มิ.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปmญหา จชต. 

             ในช0วงวันท่ี ๖–๑๒ มิ.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกPไขปsญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

            ในช0วงวันท่ี ๖–๑๒ มิ.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชPกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* 
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ประเด็นข4าวเชิงลบ 

๑. สิทธิมนุษยชน ๑) หายใจไม0ออก?, ๒) ประวัติศาสตร.การอุPมหาย เร่ิมจากรัฐประหาร และคงไม0จบดPวยคณะรัฐประหาร, ๓) 

ศาลอนุญาตภรรยา'อับดุลเลาะ'ขอไต0สวนเหตุการตายสามี, ๔) ภรรยานายอับดุลเลาะ ย่ืนคำรPองคดีการเสียชีวิตท่ีศาลจังหวัดสงขลา, ๕) 

ศาลอนุญาตภรรยาเขPาเปuนผูPรPองซักถาม คดีไต0สวนการตาย'อับดุลเลาะ อีซอมูซอ', ๖) นศ.ประณามอุPมหายวันเฉลิม, ๗) 'พ่ีสาว'ทำใจแลPวอุPมหายวันเฉลิม, ๘) 

ย่ืนสอบกลาโหม ละเมิดชัด ปมลPวงตับมือถือ, ๙) ใหPเมียอับดุลเลาะไต0สวนปมตาย, ๑๐) คอลัมน. อ0านเอาเร่ือง: หายใจไม0ออก?  และ  ๑๑) คอลัมน.: 

หลักศิลากลางน้ำเช่ียว: 88 ป� ยังไม0มี...ประชาธิปไตย แต0มีลอบสังหาร...อุPมหาย (1)  

ประเด็นเชิงบวก 

๑. ยาเสพติด ๑) จับผจก.-ผัว คPายาในรPานดัง๒) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: หนุ0มคPายาบPาน้ำกระท0อม  และ  ๓) คอลัมน. เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: หนุ0มคPายาบPาน้ำกระท0อม,  

๒. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลัมน.: เร่ืองส้ัน: คืนป�เสือ(3)  และ  ๒) สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจPาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันป�หลวง,  

๓. การช4วยเหลือประชาชน ๑) คอลัมน. คุณหมอขอบอก: เปnดตัวโครงครอบหนPากาก ฟnต กระชับ ม่ันใจปoองกันโรค, ๒) ดร.สุวิทย.'จPางงาน-สรPางงาน-



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

14 

พัฒนาทักษะ'ช0วยผูPไดPรับผลกระทบโควิด-19เกือบ5หม่ืนคน, ๓) ภาพข0าว: ไม0ทอดท้ิง, ๔) มูลนิธิ วิชัยฯ มอบรถพยาบาลฉุกเฉินเพ่ิมโอกาสรอดชีวิตผูPป�วย, ๕) 

สมาคมประชาคมคนตาบอดไทยช0วยเหลือคนตาบอดชายแดนใตP, ๖) ฝนกระหน่ำนราฯดับไฟป�าบาเจาะ, ๗) 'บ๊ิกปoอม'ฟnตข้ึนฮ.ตรวจ'ผักตบชวา', ๘) 

สานต0อเจตนารมณ.'เจPาสัววิชัย' มอบรถฉุกเฉิน เพ่ิมโอกาสรอดชีวิตผูPป�วย, ๙) สานต0อเจตนารมณ.'เจPาสัววิชัย' มอบรถฉุกเฉิน เพ่ิมโอกาสรอดชีวิตผูPป�วย, ๑๐) 

ร0วมฝ�าวิกฤติโควิด-19, ๑๑) เปnดไทม.ไลน. 2ผูPติดเช้ือโควิด19 กว0าจะตรวจเจอเช้ือข้ึนผลบวกไม0ชัดเจน, ๑๒) พ่ีนPอง'จุฑานุกาล'กับส0วนร0วมหมุนโลกใหPสวยข้ึน, ๑๓) 

'เครือสหพัฒน.'ระดมความช0วยเหลือ สนับสนุนกว0า 100 ลPานบาท กูPวิกฤติโควิด-19, ๑๔) ปลัดสธ.เล็งทบทวนคำส่ังตรวจโควิดผูPป�วยแอดมิททุกราย, ๑๕) 'ไก0 อูกัส' (Kai 

UKAS) ยินดีช0วยพัฒนาผลิตภัณฑ.ผPาไทยทุกจังหวัด, ๑๖) 'มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา' คืนสู0สังคม มอบรถพยาบาลฉุกเฉิน เพ่ิมโอกาสทางรอดชีวิตผูPป�วย, ๑๗) 

ไฟไหมPป�าพรุ เสียหาย 2, 455ไร0 เร0งสรPางกันแนวกันไฟป�าปoองกันป�าสมบูรณ., ๑๘) ภาพข0าว: ดร.อภิรักษ. ไทพัฒนกุล, ๑๙) 

ไฟป�าพรุบาเจาะคล่ีคลายหลังมีฝนตกลงมาในพ้ืนท่ี แต0ยังมีการเฝoาในแนวด่ิงใตPดินตPองดับใหPสนิท, ๒๐) สองพ่ีนPอง 'จุฑานุกาล' กับส0วนร0วมในการหมุนโลกใหPสวยข้ึน  และ  

๒๑) ศูนย.อำนวยการแพทย.จังหวัดชายแดนภาคใตP รับมอบรถพยาบาลกูPชีพฉุกเฉินพรPอมอุปกรณ.ทางการแพทย.และอุปกรณ.ส่ือสาร,  

๔. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยOสิน ๑) รายงานพิเศษ: ขยับทัพ รับ 'หน.ปoอม' สกัด 'พ่ีใหญ0' รีเทิร.น! รับโยกยPายใหญ0 ทัพบกกระเพ่ือม ตท.22 ชิง เสธ.ทบ.-

แม0ทัพ 4 จับตาบทบาท 'แม0ทัพเดฟ', ๒) ปอเนาะสงขลาแจงปมถังแกaส, ๓) ปอเนาะสงขลาแจงปมถังแกaส, ๔) ฉก.ทพ.48 ร0วมกับ อ.สุไหงปาดี ส0วนราชการในพ้ืนท่ี 

ซPอมแผนเผชิญเหตุ ชุดคุPมครองตำบลกาวะ  และ  ๕) ท่ีปรึกษา กอ.รมน.ภาค 4 ส0วนหนPา ลงพ้ืนท่ีหน0วยปฏิบัติการพิเศษนราธิวาส 31,  

๕. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทO ๑) คอลัมน. LOOK around เรียน รูP ดู ฟsง: ประกวดคลิป 'นิวนอร.มอล', ๒) 'นราธิวาส'ออกรางวัลสลากกาชาด 

ประจำป�2563  และ  ๓) นราธิวาส ซักซPอมการหมุนวงลPอเพ่ือออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัด ประจำป� 2563,  

๖. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) รวบผัวเมียชิงทองรPานดังบาเจาะ, ๒) ภาพข0าว: ชิงทอง, ๓) รวบผัวเมียฉกทองกว0า 7 หม่ืนท่ีบาเจาะ อPางทำไปรับทำไปเพราะตPองเล้ียงลูก  

และ  ๔) ตร.นราฯไว รวบทันควัน 2 ผัวเมียฉกทองกว0า 7 หม่ืนท่ีบาเจาะ รับทำไปเพราะตPองเล้ียงลูก,  

๗. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) มูลนิธิ วิชัยฯ มอบรถพยาบาลฉุกเฉินเพ่ิมโอกาสรอดชีวิตผูPป�วย, ๒) NIA เผยแผนขับเคล่ือนนวัตกรรมเพ่ือสังคม, ๓) สมาร.ทเอ็ดดูเคช่ัน: 

31หลักสูตรเพ่ิมทักษะงานหลังวิกฤติโควิด-19, ๔) NIA เผยแผนขับเคล่ือนนวัตกรรมเพ่ือสังคม, ๕) คอลัมน. ชีพจรท่ัวไทย, ๖) คอลัมน. ชีพจรท่ัวไทย, ๗) 

สนช.เปnดแผนขับเคล่ือนนวัตกรรม 2564-2567 ปรับเช่ือมบรรเทาวิกฤตสุขภาพ-โควิด-19, ๘) เปnดตัว'ปsตตานีโมเดล'รับมือเฟส3, ๙) ยะลาทำความสะอาดสถานีขนส0ง, 

๑๐) พบเคสเม็ดกระทPอนตำไสPคนไขPทะลุท่ียะลา อาการน0าเปuนห0วง, ๑๑) 15มิ.ย.ถกผุดนิคมอุตฯราชทัณฑ., ๑๒) รัฐจ0อสรPางครอบครัวเขPมแข็ง-ภูมิคุPมกันสูPพิษโควิด-19, 
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๑๓) ข0าวภูมิภาค : 6 มิถุนายน 2563, ๑๔) ม.สงขลานครินทร. ร0วมมือทุกวิทยาเขตตอบโจทย.การพัฒนา โดยนำวิทยาศาสตร.ดิจิทัลสรPางนวัตกรรม พัฒนาพ้ืนท่ีภาคใตP, 

๑๕) ฟnตเนสนราฯ เปnดบริการแลPว วางมาตรการเขPมดูแลความปลอดภัยของสมาชิก, ๑๖) สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะมอบพันธุ.ผัก  และ  ๑๗) 

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ รับมอบทุนอุปการะเด็กจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ.ฯ,  

๘. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) สนามบินภูธรผูPโดยสารแตะหม่ืน15 มิ.ย.เปnดไฟลต.'นราธิวาส', ๒) 'มูซานคิงส.'ไม0กลัวโควิดกิโลฯเกือบพันยอดจองพุ0ง, ๓) 

แนะปลูก'หนามดำ'เปuนพืชเศรษฐกิจทางเลือก, ๔) 'มูซานคิงส.'ไม0กลัวโควิดกิโลฯเกือบพันยอดจองพุ0ง, ๕) แนะปลูก'หนามดำ'เปuนพืชเศรษฐกิจทางเลือก, ๖) 

บ๊ิกตู0ไฟเขียวถPามาตรการพรPอม เปnด'ธุรกิจสีแดง', ๗) ทย.เปnดสนามบินท่ัวประเทศ, ๘) TPOLY ปs¢นธุรกิจใหม0 พลิกเกม'รับเหมา'ชะลอตัว!, ๙) 

สัมมนาศก.ชายแดนใตPพบน0าห0วง กลุ0มแรงงานเส่ียงถูกเลิกจPาง1.7ล., ๑๐) 'ผอ.แม0โจP'แนะปลูก'โกโกPไทย' พืชเศรษฐกิจตัวใหม0ชายแดนใตP, ๑๑) 

'ผอ.แม0โจP'แนะปลูก'โกโกPไทย' พืชเศรษฐกิจตัวใหม0ชายแดนใตP, ๑๒) คอลัมน. ย0อยข0าวเศรษฐกิจ: หนPากากบาราโหม, ๑๓) ย0อยข0าวเศรษฐกิจ: หนPากากบาราโหม, ๑๔) 

'ผอ.แม0โจP'แนะปลูก'โกโกPไทย' พืชเศรษฐกิจตัวใหม0ชายแดนใตP, ๑๕) ครม.ต้ังบอร.ดคุมเขตศก. เช่ือมการพัฒนา'อีอีซี', ๑๖) งัดโปรกระตุPนนิคมสงขลา, ๑๗) ถอดพิษโควิด! 

แกPวิกฤติ ยางพารา๑๘) กรุงเทพฯ เบตง เปnดเดินรถแลPว ย้ำผูPโดยสาร ปฏิบัติตามมาตรการปoองกันโควิด19, ๑๙) ขส.ยะลาเปnดบริการเดินรถโดยสาร, ๒๐) 

นราธิวาสเปnดเท่ียวบินแรก15มิ.ย., ๒๑) เฮ! รถไฟยะลาเปnดใหPบริการวันแรกคุมเขPม หลังผ0อนปรน ระยะ 3, ๒๒) 'ศอ.บต.'ระดมสมองแกPศก.ใตP หลังซมพิษโควิด-19, ๒๓) 

จ0อผุดโครงการฟ£¢นเศรษฐกิจ 'คลัง'เดินหนPา สรPางงานสรPางอาชีพท่ัวปท., ๒๔) EA-อุทยานวิทยาศาสตร.ภาคใตP ม.อ.เปuนศูนย.กลางนำร0องการฟ£¢นฟูเศรษฐกิจ, ๒๕) 

ปลดล็อกดาวน.สายการบิน 5แอร.ไลน.ย่ืนเพ่ิมเสPนทางในประเทศ, ๒๖) เฮ!สายใตPทุกจว.เปnดเดินรถแลPว จองต๋ัวล0วงหนPาไดP7วัน, ๒๗) เมืองเบตงคึกคัก คลายล็อกโควิด 

ใชPวิถีนิวนอร.มอล, ๒๘) บขส.เปnดเดินรถเสPนทางภาคใตP 9 มิ.ย.น้ี, ๒๙) 5 แอร.ไลน. เพ่ิมเสPนทางบิน ทันทีหลังคลายล็อคระยะท่ี 3, ๓๐) ขนส0งจังหวัดนราธิวาส 

แจPงเปnดการเดินรถภายในจังหวัด-ระหว0างจังหวัด, ๓๑) ยกเคร่ืองบอร.ดเขตเศรษฐกิจพิเศษ'บ๊ิกตู0' น่ังหัวโตaะคุมนโยบายพ้ืนท่ีใหม0ท่ัวประเทศ, ๓๒) TPCH 

แนวโนPมผลงานช0วงเหลือของป�น้ี สดใส -หวัง 16มิ.ย.63 ท่ีประชุมครม.อนุมัติโรงไฟฟoาชุมชน ประมูลล็อตแรก 100 MW, ๓๓) ปsกหมุดรอ'สกายวอล.กอัยเยอร.เวง' 

แลนด.มาร.กใหม0เมือง'เบตง', ๓๔) TPCH ปsกหมุดโตสะทPานปฐพี จ0อCODโรงไฟฟoาชีวมวล26MW, ๓๕) 'นายกฯ'ประธานเซ็นMOU 'คมนาคม-เกษตร'เท4หม่ืนล. 

ซ้ือยางพารา1ลPานตันผลิตแบริเออร., ๓๖) บ๊ิกตู0 ปธ.เซ็น MOU 'คมนาคม-เกษตร' ผลิตแบริเออร.ยางพารา งบ 8.5 หม่ืนลPาน, ๓๗) ก.คมนาคม จับมือ ก.เกษตรฯ ลงนาม 

MOU พรุ0งน้ี ยกระดับราคายางฯ เพ่ิมความปลอดภัยบนถนน  และ  ๓๘) 6รพ.หาดใหญ0พลิกวิกฤตสรPางรายไดP ชูจุดแข็งหมอไทยดันของบโครงการ'เมดิคอลทัวริซ่ึม',  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต4อสถานการณO จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหPระดับการรับรูPเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๒.๗๒ ในสัปดาห.ท่ีแลPว (๓๐ 

พ.ค. ๖๓-๕ มิ.ย. ๖๓) เปuน ๒.๓๗ ในสัปดาห.น้ี ในมิติของแนวโนPมการรับรูPเชิงบวก มีแนวโนPมฯ ลดลง 

 

 

 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

17 

๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๖–๑๒ มิ.ย. ๖๓ 

    สัปดาห.น้ีไม0มีประเด็นข0าวท่ีเก่ียวขPองกับจังหวัดชายแดนภาคใตPท่ีรายงานโดยส่ือต0างประเทศ แต0มีประเด็นข0าวความม่ันคงทางทะเลในน0านน้ำติดกับประเทศมาเลเซีย 

ดPาน จ.ว.ส.ต. ซ่ึงเม่ือวันจันทร.ท่ีผ0านมาสำนักข0าวเอเอฟพี รายงานว0า หน0วยปoองกันน0านน้ำมาเลเซียลาดตระเวณตรวจพบเรือผูPอพยพชาวโรฮิงญา ๒๖๙ คน ลอยลำอยู0ใกลP

เกาะลังกาวี สภาพเรือเสียหายอย0างมากไม0สามารถเดินเรือต0อไป ซ่ึงสันนิษฐานว0าผูPอพยพมีเจตนาทำเรือใหPเสียหาย จึงไดPใหPความช0วยเหลือทางมนุษยธรรม และควบคุมไวP

ท่ีเกาะลังกาวี  

     ต0อมาเม่ือวันพุธ ผูPอำนวยการหน0วยปoองกันน0านน้ำมาเลเซียใหPสัมภาษณ. benarnews.org ระบุว0า มีเรือผูPอพยพชาวโรฮิงญาอีกลำมีผูPอพยพราว ๓๐๐ คนลอยลำอยู0

แถวเกาะอาดังในน0านน้ำไทย พรPอมระบุว0า เรือลำน้ีมาจากค็อกซ.บาซาร.ท่ีบังกลาเทศ พยายามลักลอบเขPาน0านน้ำมาเลเซียหลายคร้ังแต0ก็ถูกผลักดันออกไป อย0างไรก็ตาม

พลเรือโทประชาชาติ ศิริสวัสด์ิ โฆษกกองทัพเรือปฏิเสธข0าวน้ี โดยระบุว0า ทหารเรือท่ีลาดตระเวณในน0านน้ำใกลPมาเลเซียไม0มีรายงานว0าพบเรือผูPอพยพชาวโรฮิงญา ตามท่ี

ปรากฏเปuนข0าวแต0อย0างใด 

๕.๑ สำนักข0าวเอเอฟพี รายงานเม่ือวันจันทร.ท่ี ๙ มิถุนายน ว0า เรือยามฝs«งของหน0วยปoองกันน0านน้ำมาเลเซียพบเรือผูPอพยพชาวโรฮิงญาใกลPเกาะลังกาวี เม่ือวันจันทร. จึง

พยายามผลักดันออกนอกน0านน้ำมาเลเซีย ในขณะน้ันชาวโรงฮิงญา ๕๓ คนกระโดดหนีลงทะเลก0อนถูกเจPาหนPาท่ีควบคุมตัวไดPท้ังหมด เม่ือตรวจสอบบนเรือพบผูPอพยพ

จำนวน ๒๑๖ คนและศพผูPหญิงบนเรืออีกหน่ึงศพ จากการตรวจสอบสภาพเรือพบว0า ผูPอพยพมีเจตนาทำลายเรือใหPเสียหายไม0สามารถเดินเรือไดPต0อไป เจPาหนPาท่ีมาเลเซีย

จึงช0วยเหลือใหPน้ำและอาหาร ก0อนนำผูPอพยพท้ังหมดข้ึนไปควบคุมตัวบนเกาะลังกาวี 

ก0อนหนPาน้ีเม่ือเดือนเมษายน เจPาหนPาท่ีมาเลเซียผลักดันใหPเรือผูPอพยพชาวโรฮิงญา ๒๐๐ คนออกนอกน0านน้ำ สรPางความไม0พอใจใหPกับนักสิทธิมนุษยชน และนับต้ังแต0

เดือนพฤษภาคมเปuนตPนมา มาเลเซียผลักดันเรือผูPอพยพชาวโรฮิงญาออกนอกน0านน้ำกว0า ๒๐ ลำ 

***หมายเหตุ รายงานข0าวของสำนักข0าวเอเอฟพีช้ินน้ี ถูกนำไปเผยแพร0ต0อใน New Straits Times ส่ือมาเลเซีย 

(On Monday, a coastguard vessel spotted a suspected migrant boat off Langkawi, and was set to push it out to international waters, authorities 

said. 

But as the coastguards approached, 53 Rohingya jumped into the sea and were detained. 
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On inspecting the boat, authorities found another 216 Rohingya and the body of a dead woman, according to a statement from a task force 

overseeing maritime patrols. 

"Investigations also revealed the boat was intentionally damaged and... could not be repaired," the statement said, adding this "resulted in the 

push-back effort being halted." 

Food and water were provided to the migrants and the boat was brought ashore, before all 269 were detained, it said. 

Authorities did not say where the vessel started its journey, or how long it had been at sea. 

In April, Malaysia intercepted and turned back a boat carrying about 200 Rohingya, sparking calls from rights groups for the government to 

soften its stance. 

Malaysia says it has turned back 22 boats trying to enter the country illegally since the start of May.) 

ท่ีมาขPอมูล : https://www.nst.com.my/news/nation/2020/06/599047/hundreds-rohingya-come-ashore-langkawi 

๕.๒ สำนักข0าวเอเอฟพี รายงาน เม่ือวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ว0า หน0วยปoองกันน0านน้ำมาเลเซียไดPผลักดันเรือผูPอพยพชาวโรฮิงญาประมาณ ๓๐๐ คน ออกนอกน0านน้ำ 

ท้ังน้ีมาเลเซียเขPมงวดไม0ใหPเรือผูPอพยพข้ึนฝs«งมาเลเซียเน่ืองจากวิตกว0า ผูPอพยพอาจเปuนพาหะนำไวรัสโควิด-๑๙ เขPาไประบาดในประเทศมาเลเซีย 

นายโมฮัด ซุบิล มะซัม ผูPอำนวยการหน0วยปoองกันน0านน้ำมาเลเซีย บอกว0า เรือลำน้ีลอยลำอยู0ในทะเลมา ๓-๔ เดือนแลPว พยายามหาทางลักลอบเขPาน0านน้ำมาเลเซีย แต0ก็

ถูกเรือยามฝs«งสะกัดไวP และคร้ังสุดทPายพบเรือลำน้ีลอยลำอยู0ในน0านน้ำไทย ไม0ห0างจากน0านน้ำมาเลเซียมากนัก 
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**หมายเหตุรายงานข0าวช้ินมีการนำไปเผยแพร0ใน New Straits Times ส่ือมาเลเซีย 

(A boat carrying hundreds of Rohingya tried to land in Malaysia this week but turned back after spotting patrol vessels seeking to stop the entry 

of migrants over Covid-19 coronavirus fears, an official said on Thursday. 

The boat is believed to have been at sea for three to four months and tried several times to enter the country's waters on Monday before 

giving up, coastguard chief Zubil Mat Som told AFP. 

Up to 300 Rohingya were on board the latest vessel, Zubil said. 

"The presence of navy ships, coastguard vessels and police boats at sea discouraged the migrant boat from entering our waters," Zubil said, 

adding the vessel was last spotted in Thai waters not far from Malaysia.) 

ท่ีมาขPอมูล :  

๕.๓ benarnews.org เวปไซต.ข0าวท่ีไดPรับการสนับสนุนเงินทุนดำเนินงานจากหน0วยงานในรัฐบาลสหรัฐ รายงานข0าวสถานการณ.ผูPอพยพโรฮิงญาในน0านน้ำไทยและ

มาเลเซีย สอดคลPองกับกับรายงานของสำนักข0าวเอเอฟพี แต0รายงานข0าวของ benarnews เม่ือวันศุกร.ท่ี ๑๒ มิถุนายน ระบุชัดเจนว0า เรือผูPอพยพชาวโรฮิงญา ๓๐๐ คน

ลอยลำอยู0ใกลPเกาะอาดัง โดยอPางคำใหPสัมภาษณ.ของนายโมฮัด ซุบิล ผูPอำนวยการหน0วยปoองกันน0านน้ำมาเลเซีย :  

เม่ือวันพุธ นายโมฮัด ซุบิล มะซัม กล8าวกับเบนาร:นิวส:อีกว8า เรือลำดังกล8าวท่ีเกาะลังกาวี ของมาเลเซีย เปBนหน่ึงในสองลำ ท่ีเดินทางมาจาก ค็อกซ:บาซาร: ประเทศ

บังกลาเทศ (ซ่ึงเปBนท่ีต้ังของค8ายผูOอพยพโรฮิงญาท่ีหนีออกจากพม8านับลOานคน) ในเดือนกุมภาพันธ: โดยเรือท้ังสองลอยลำในทะเลเปBนเวลาส่ีเดือน และไดOรับอาหาร

และเช้ือเพลิงจากเครือข8ายคOามนุษย:ของเมียนมา และไทย 
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“ซ่ึงเรือลำท่ีสองมีคนโดยสาร 300 คน อยู8ในน8านน้ำใกลOเกาะอาดัง” นายโมฮัด ซุบิล บอกเบนาร:นิวส: ในวันพุธ 

โดยก8อนหนOาน้ี เรือลำน้ัน “พยายามหลายคร้ังท่ีจะเขOาน8านน้ำมาเลเซีย แต8ไม8สำเร็จ เพราะถูกตรวจจับโดยหน8วยลาดตระเวนของเรา” นายโมฮัด ซุบิล กล8าว 

(Two days later, MMEA chief Mohd Zubil Mat Som told BenarNews that the boat in Langkawi was one of two that sailed from Cox’s Bazar in 

Bangladesh in February. Both boats were at sea for four months and had been supplied with food and fuel by human trafficking syndicates 

from Myanmar and Thailand, he said. 

The second boat, with about 300 people aboard, was in waters off Koh Adang, he told BenarNews on Wednesday. 

That boat had “made many attempts to enter Malaysian waters previously but failed because it was detected by our patrols,” Mohd Zubil said 

at the time.) 

ทางดOานพลเรือโท ประชาชาติ ศิริสวัสด์ิ รองเสนาธิการทหารเรือและโฆษกกองทัพเรือ กล8าวแก8เบนาร:นิวส:ว8า ทางหน8วยในพ้ืนท่ีของราชนาวีไทย ไม8ตรวจพบเรือ

ของชาวโรฮิงญาท่ีทางเจOาหนOาท่ีมาเลเซียกล8าวอOางแต8อย8างใด 

"ตอนน้ี ทางกองทัพเรือ ยังไม8ไดOรับแจOงเร่ืองดังกล8าว แต8ก็ทราบข8าว (จากส่ือ) ว8า มีเรือโรฮิงญาอยู8ในน8านน้ำมาเลเซีย เท8าท่ีเราถามหน8วยเราไป หน8วยเราก็

ลาดตระเวนในพ้ืนท่ี ก็ยังไม8เห็น ท่ีผ8านมาเราก็ไม8ไดOรับแจOง จากทางมาเลเซีย” พล.ร.ท.ประชาชาติ กล8าวแก8เบนาร:นิวส: 

“ถOาเขOามาในเขตของเรา เราจัดการตามหลักมนุษยธรรม แต8เราไม8เจอ กองทัพเรือ ยังไงก็ตาม ถOาพบผูOประสบภัย เราก็ใหOความช8วยเหลือในช้ันตOน ส8วนเรือลำน้ันจะ

ประสงค:ไปท่ีไหน ก็เร่ืองของเขา น่ันคือการช8วยเหลือ เปBนหลักสากล” พล.ร.ท.ประชาชาติ กล8าวเพ่ิมเติม 

๖“The Navy only heard about Rohingya boats in territorial waters from news reports. Malaysia did not contact us over the boat’s presence 

there,” Royal Thai Navy Spokesman Rear Adm. Prachachart Sirisawat told BenarNews on Friday. 
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“We asked our patrol units, but we didn’t find any Rohingya boats. We patrol our territory regularly,” he said. 

If any Rohingya boats were spotted, he said the navy “would give them humanitarian assistance,” such as providing them with food, fuel and 

water. 

“The Navy must give basic assistance to anyone having trouble at seas, it is a universal principle. But wherever they want to go, they can,” 

Prachachart said.) 

 องค:กรฮิวแมนไรท:วอทช: ออกแถลงการณ:เม่ือวันท่ี ๑๒ มิถุนายน เรียกรOองใหOมาเลเซีย และไทยคOนหาเรือโรฮิงญาลำท่ีสอง และจัดหาท่ีพักพิงแก8ผูOท่ีอยู8บนเรือ 

“มาเลเซียและไทยควรช8วยเหลือผูOล้ีภัยชาวโรฮิงญาท่ีลอยลำอยู8ในทะเลอย8างเร8งด8วน พรOอมช8วยใหOพวกเขาเขOาถึงสิทธิผูOล้ีภัย” แถลงการณ:กล8าว 

นายแบรด อดัมส: ผูOอำนวยการฮิวแมนไรท:วอทช:ภาคพ้ืนเอเชีย กล8าวว8า “รัฐบาลประเทศในเอเชียอาคเนย: ผลักความรับผิดชอบในการใหOความคุOมครองผูOอพยพชาว

โรฮิงญาท่ีตOองการท่ีพักพิงท่ีปลอดภัยอย8างย่ิงยวด รวมท้ังตOองการมีอนาคต หลังจากท่ีถูกทหารเมียนมาผลักดันออกจากบOานเกิดดOวยการกระทำท่ีทารุณ” 

(In a statement issued Friday, Human Rights Watch urged Malaysia and Thailand to locate the second Rohingya boat and give shelter to the 

people on board. 

“Malaysia and Thailand should urgently rescue Rohingya refugees stranded at sea and provide them with assistance and access to asylum,” the 

New York-based global watchdog group said. 

Brad Adams, HRW’s Asia director, said Southeast Asian governments were “callously passing the buck on protecting Rohingya refugees 

desperate for sanctuary and a future after Myanmar’s military drove them from their homes with mass atrocities.”) 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 
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ท่ีมาขPอมูล ; https://www.benarnews.org/english/news/thai/no-boat-06122020162923.html 

https://www.benarnews.org/thai/news/TH-MY-Rohingya-HRW-06122020161408.html 

 

 

 

 
 
 
 


