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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๙-๑๕ 

ม.ค. ๖๔ พบว>า มขี>าวเชิงบวก ๑๖๑ ข>าว จากที่ม ี๙๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒-๘ ม.ค. ๖๔) ในส>วนของข>าวเชิงลบ 

ที่เกี่ยวข9องกบั จชต. มขี>าวเชิงลบ ๑๐ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๑๗ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒-๘ ม.ค. ๖๔)  

         ประเด็นข4าวเชิงลบ ได*แก4 

๑) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ศอ.บต. กับการแก9ปYญหาเพื่อ 'ปลดล็อก' ช>วยเหลือกลุ>มทุนใน 

จังหวัดชายแดนภาคใต9 (เป]นประเด็นที่ต>อเน่ืองมาจากสปัดาห+ที่แล9ว) 

๒) การเมือง : รายงานพิเศษ: อีกก9าวหน่ึงของ 'ไฟใต9' เมื่อ 'โอไอซี' ขานรับความเป]นตัวตนของ 'บีอาร+เอ็น'  

๓) เหตุร*ายรายวัน : ยิงคนออกกำลังกายเจบ็ที่ย่ีงอ 

๔) การยกระดับคุณภาพชีวิต: ๔ จงัหวัดชายแดนใต9อ>วม กว>า ๖ หมื่นครัวเรือนประสบภัยน้ำท>วม 

ประเด็นข4าวเชิงบวก ได*แก4 

๑) ยาเสพติด:  จังหวัดนราธิวาส เปeดกิจกรรมค>ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู9เสพยาเสพติด 

๒) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยRสิน : ๑) ผบ.ฉก.นรา เตรียมพิจารณาให9รางวัลนำจบั ๑ 

หมื่นผู9ช้ีเบาะแสพาต>างด9าวเข9าประเทศ, ๒) ทภ.๔ เพิม่กำลังลาดตระเวนชายแดน'เมียนมา-มาเลเซีย' หลงัพบลอบ 

เข9าช>องทางธรรมชาติอื้อ และ ๓) แม>ทัพภาค ๔ บินด>วน สุไหงโก-ลก หลังจับกมุ 9 โรฮิงญา 

สั่งสอบต9นตอขบวนการ 

๓) การช4วยเหลือประชาชน: หน>วยงานทีเ่กี่ยวข9องช>วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย  

๔) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: 'มทภ. ๔' เย่ียมชมโรงงาน Hand in Hand รือเสาะโมเดลการ 

สร9างงานที่ย่ังยืนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต9 พร9อมพบปะผู9นำท9องถ่ิน 

      จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชนส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกทีม่ีต>อสถานการณ+ 

จชต. ในสัปดาห+น้ี เพิ่มข้ึน จาก ๒.๕๓ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๒-๘ ม.ค. ๖๔) เป]น ๓.๓๒ ในสัปดาห+น้ี  

 ในส4วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต4างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี 

๙–๑๕ ม.ค. ๖๔  

        ไม>พบข>าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9 ที่รายงานโดยสื่อมวลชนต>างประเทศในรอบสัปดาห+ น้ี 
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๒. ผลการวิเคราะหRสารสนเทศด*านการประชาสมัพันธR ประจำวันท่ี ๙ – ๑๕ ม.ค. ๖๔ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข4าวเชิงบวก และประเด็นข4าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๙ - ๑๕ ม.ค. ๖๔ มขี>าวเชิงบวก (เส9นทึบสเีขียว) ๑๖๑ ข>าว จากที่มี ๙๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒ - ๘ 

ม.ค. ๖๔) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสน้ีำเงิน) มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบ 

ที่เกี่ยวข9องกบั จชต. (เส9นทบึสีแดง) มขี>าวเชิงลบ ๑๐ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีม่ ี๑๗ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒ - ๘ ม.ค. 

๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ลดลงเล็กน9อย 
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๒.๒ ค4าสัดส4วนระหว4างข4าวเชิงบวก และข4าวเชิงลบ 

เมื่อนำจำนวนข>าวเชิงบวก และจำนวนข>าวเชิงลบ ในแต>ละวันมาคำนวณหาค>าสัดส>วน 

ระหว>างข>าวเชิงบวกกับข>าวเชิงลบ พบว>าในแต>ละวันจะมีค>าสัดส>วนฯ ดังน้ี 

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

2021-01-02 8 5 1.6 

2021-01-03 7 0 7 

2021-01-04 11 1 11 

2021-01-05 15 3 5 

2021-01-06 18 6 3 

2021-01-07 19 2 9.5 

2021-01-08 14 0 14 

 13.14 2.71 4.85 

2021-01-09 21 1 21 

2021-01-10 21 5 4.2 

2021-01-11 15 1 15 

2021-01-12 31 1 31 

2021-01-13 27 0 27 

2021-01-14 37 2 18.5 

2021-01-15 9 0 9 

 23 1.71 13.45 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ4งเล็ง ในช4วงวันท่ี ๙ – ๑๕ ม.ค. ๖๔ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช>วงวันที่ ๙ - ๑๕ ม.ค. ๖๔ ไม>มีทั้งข>าวเชิงบวก และข>าวเชิงลบ ในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข 

 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๙ - ๑๕ ม.ค. ๖๔ มขี>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๑ ข>าว จากที่มี ๔ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒ - ๘ ม.ค. 

๖๔) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ยิงคนออกกำลังกาย 

เจ็บที่ย่ีงอ  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๙ - ๑๕ ม.ค. ๖๔ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๖ ข>าว จากที่ม ี ๔ 

ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒ - ๘ ม.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิง

ลบ ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒ - ๘ ม.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำ

ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) คาดเลือกต้ังเทศบาล 2472 แห>ง 28 มี.ค.น้ี และ ๓) กกต.แขวนอีก 8 จว. 

รวมแขวน 'ว>าที่นายก อบจ.' แล9ว 49 จว. ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> รายงานพิเศษ: อีกก9าวหน่ึงของ 'ไฟใต9' เมื่อ 'โอไอซี' 

ขานรับความเป]นตัวตนของ 'บอีาร+เอ็น'  
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยRสิน 

 
ในช>วงวันที่ ๙ - ๑๕ ม.ค. ๖๔ มขี>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๘ ข>าว จากที่มี ๕ 

ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒ - ๘ ม.ค. ๖๔)) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ  เพิ่มข้ึน  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ ไม>มี

ข>าวเชิงลบ ในช>วง ๒ - ๑๕ ม.ค. ๖๔ ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> 

๑) ตรวจเย่ียม, ๒) เลียบค>ายกองทัพ: ไม>ประมาท, ๓) ผบ.ฉก.นรา เตรียมพิจารณาให9รางวัลนำจบั 1 

หมื่นผู9ช้ีเบาะแสพาต>างด9าวเข9าประเทศ, ๔) ทภ.4 เพิ่มกำลงัลาดตระเวนชายแดน'เมียนมา-มาเลเซีย' หลังพบลอบ 

เข9าช>องทางธรรมชาติอื้อ และ ๕) แม>ทัพภาค 4 บินด>วน สุไหงโก-ลก หลังจับกมุ 9 โรฮิงญา สั่งสอบต9นตอขบวนการ 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๙ - ๑๕ ม.ค. ๖๔ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๗ ข>าวจากที่ม ี๖ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒ - ๘ 

ม.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึนเลก็น9อย ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกจิฯ มี

ข>าวเชิงลบ ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒ - ๘ ม.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) เอกชน '3จังหวัดใต9' ได9เฮ พาณิชย+ลดค>าต}งเอกสาร, ๒) 

รายงานพิเศษ: 'พาณิชย+' กางแผนหนุนเศรษฐกิจ ระดมกึ๋นทกุกรม-เดินหน9าสู9โควิด-19 และ ๓) 'มทภ. 4' 

เย่ียมชมโรงงาน Hand in Hand รือเสาะ โมเดลการสร9างงานที่ย่ังยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต9 

พร9อมพบปะผู9นำท9องถ่ิน ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ศอ.บต.กับการแก9ปYญหาเพื่อ 'ปลดล็อก' 

ช>วยเหลือกลุ>มทุนในจงัหวัดชายแดนภาคใต9  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันที่ ๙ - ๑๕ ม.ค. ๖๔ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๔ ข>าว จากที่ไม>มขี>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒ - ๘ 

ม.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม>มขี>าวเชิง

ลบในช>วง ๒ - ๑๕ ม.ค. ๖๔  ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) 

เดินหน9า AEC: ผู9ว>าฯ สตูลตรวจชายแดนไทย-มาเลเซีย คุมเข9มปYญหายาเสพติด, ๒) ปปส. รวบพ>อค9ายา หาดใหญ> 

หนีกบดานรีสอร+ทพัทลุง และ ๓) จังหวัดนราธิวาส เปeดกจิกรรมค>ายปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมผู9เสพยาเสพติด  

 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๙ – ๑๕ ม.ค. ๖๔ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสทิธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันที่ ๙ – ๑๕ ม.ค. ๖๔ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารงุขวัญกําลงัพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปqญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๙ – ๑๕ ม.ค. ๖๔ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปYญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคบัใช*กฎหมาย 

             ในช>วงวันที่ ๙ – ๑๕ ม.ค. ๖๔ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* 

 

 
 

 

ประเด็นข4าวเชิงลบ 

๑. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* 

ศอ.บต.กบัการแก9ปYญหาเพือ่'ปลดลอ็ก'ช>วยเหลือกลุ>มทนุในจังหวัดชายแดนภาคใต9  

๒. การเมือง รายงานพิเศษ: อีกก9าวหน่ึงของ 'ไฟใต9' เมื่อ 'โอไอซี' ขานรับความเป]นตัวตนของ 'บอีาร+เอ็น'  

๓. เหตุร*ายรายวัน ยิงคนออกกำลงักายเจบ็ที่ย่ีงอ  
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๔. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ถึงเวลาที่ 'นายกฯ ต9องทำ', ๒) ปYตตานีน้ำท>วมเขตเมืองยังหนัก 

ล>าสุดจมทัง้เมือง, ๓) 4 จงัหวัดชายแดนใต9อ>วม กว>า6หมื่นครัวเรือนประสบภัยน้ำท>วม, ๔) 

ปYตตานีจมบาดาล!บ9านไม>มเีลขที่โวยไม>ได9รบัการช>วยเหลือ, ๕) น้ำท>วมทางหลวงชนบท 'ปYตตานี' รถว่ิงไม>ได9 1 

สายทาง, ๖) ปYตตานีอ>วม..น้ำท>วมหลังมวลน้ำจากเข่ือนบางลางที่ถูกปล>อย ไหลเข9าท>วมพื้นที่ย>านเศรษฐกจิ  และ  

๗) 'ปYตตานี'ยังวิกฤต ท>วมเขตศก.-ดับ2  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. การเยียวยา เร>งเยียวยาเหย่ือน้ำท>วมชายแดนใต9  

๒. ยาเสพติด ๑) เดินหน9า AEC: ผู9ว>าฯสตูลตรวจชายแดนไทย-มาเลเซีย คุมเข9มปYญหายาเสพติด, ๒) คอลัมน+ 

เดินหน9า AEC: ผู9ว>าฯสตูลตรวจชายแดนไทย-มาเลเซีย คุมเข9มปYญหายาเสพติด, ๓) ปปส. รวบพ>อค9ายา หาดใหญ> 

หนีกบดานรีสอร+ทพัทลุง  และ  ๔) จังหวัดนราธิวาส เปeดกิจกรรมค>ายปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมผู9เสพยาเสพติด,  

๓. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) ตำรวจยะลาจบัผู9ต9องหาลักทรพัย+  และ  ๒) ดับซ>าหนุ>มหัวร9อนยิงใส>รถตู9โดยสาร 

ตร.คุมทำแผน-แจ9งดำเนินคดี 3 ข9อหา,  

๔. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยRสิน ๑) ตรวจเย่ียม, ๒) 

สธ.สั่งต้ังอนุกรรมการฉีดวัคซีนโควิดไฟเขียวตรวจน้ำลาย, ๓) เลียบค>ายกองทัพ: ไม>ประมาท, ๔) ภาพข>าว: คอลัมน+ 

เลียบค>ายกองทัพ: ไม>ประมาท, ๕) ผบ.ฉก.นราฯ ลั่นเตรียมให9รางวัลนำจบั 1 หมื่นบาท 

ผู9ช้ีเบาะแสคนนำต>างด9าวเข9าไทย, ๖) 

ผบ.ฉก.นราเตรียมพิจารณาให9รางวัลนำจบั1หมื่นผู9ช้ีเบาะแสพาต>างด9าวเข9าประเทศ, ๗) 

ทภ.4เพิ่มกำลังลาดตระเวนชายแดน'เมียนมา-มาเลเซีย' หลังพบลอบเข9าช>องทางธรรมชาติอื้อ  และ  ๘) 

นราธิวาสให9รางวัลนำจบั1หมื่นผู9ช้ีเบาะแสพาต>างด9าวเข9าประเทศ,  

๕. การศึกษา ๑) ใต9ร>มเงา สพฐ.: ปYตตานี-ร>วมยินดี, ๒) รอบรั้ว ถ่ินเสมา: วางแผน, ๓) 

ศธ.ใช9300ล9านช>วยรร.ประสบอกุภัย  และ  ๔) ศธ.เร>งจัดทำข9อมูลของบฯ กลาง 

ช>วยเหลือรร.ประสบอุทกุภัยในพื้นที่ภาคใต9,  

๖. การเมือง ๑) ครม.เปeดไฟเขียว เลือกเทศบาล กาเบอร+28มี.ค.64, ๒) กกต.รบัรองอกี14นายกอบจ. 

'พท.'ลุยสอบเอาผิด-ฟYนโทษ แฉสส.ลอ็บบี้ถอนช่ือร9องสริะ, ๓) ครม.ไฟเขียวปลายม.ีค. เลือกเทศบาล, ๔) 

คาดเลือกต้ังเทศบาล 2,472 แห>ง 28 มี.ค.น้ี, ๕) กกต.แขวนอีก8จว. รวมแขวน'ว>าที่นายกอบจ.'แล9ว49จว.  และ  

๖) กกต.ประกาศผลเลอืกต้ังนายกอบจ.และสมาชิกอบจ.18จังหวัด,  

๗. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลัมน+ เดลินิวส+วาไรต้ี: รู9จกั'ป�าไม9'หลากชนิด ต9นน้ำความอุดมสมบูรณ+, ๒) 

ต้ังผอ.ศูนย+พระพทุธศาสนาชายแดนใต9  และ  ๓) คลิปเสวนาออนไลน+ 'การกระจายอำนาจในชายแดนใต9 

กฎหมายศาสนา และสิทธิมนุษยชน',  

๘. การช4วยเหลือประชาชน ๑) ไม>ทิ้งกัน, ๒) มท.2ลงสงขลาหาคนหายน้ำท>วม, ๓) ภาพข>าว: ช>วยเหลือ, ๔) 

ช>วยชาวบ9าน, ๕) ตรีศูล, ๖) ปeดเข่ือนบางลางระบายน้ำ, ๗) ภาพข>าว: ซับน้ำตา, ๘) Lineทาง, ๙) ภาพข>าว: 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

11 

ซับน้ำตา, ๑๐) ภาพข>าว: ตรวจน้ำท>วม, ๑๑) ช>วยน9าท>วม, ๑๒) ภาพข>าว: ช>วยประชาชน, ๑๓) ภาพข>าว: 

เร>งซ>อมถนน, ๑๔) ภาพข>าว: ช>วยประชาชน, ๑๕) เลยีบค>ายกองทัพ: ช>วยน้ำท>วม, ๑๖) ภาพข>าว: คอลัมน+ 

เลียบค>ายกองทัพ: ช>วยน้ำท>วม, ๑๗) มท.2สัง่เร>งรัดเยียวยาน้ำท>วมใต9, ๑๘) ชีพจรทั่วไทย, ๑๙) 

ฝนถล>มท>วมปYตตานีเกือบทั้งเมือง ปภ.ระดมเครือ่งสูบช>วย'4จว.ใต9', ๒๐) สั่งทกุฝ�ายระดมช>วย4จว.ใต9 

ทะลักท>วมปYตตานีทัง้เมือง, ๒๑) ยะลาน้ำลด, ๒๒) จบักระแสภูมิภาค: มอบของผู9ประสบภัย, ๒๓) คอลัมน+ 

ชีพจรทั่วไทย, ๒๔) ในหลวงพระราชทาน ของช>วยน้ำท>วมยะลา ลำปางยะเยือก3องศา บงึกาฬตากแดดเรียน, ๒๕) 

ปศุสัตว+เร>งช>วยประสบภัยท>วม ลดสญูเสียสัตว+เลี้ยง4จังหวัดใต9, ๒๖) คอลมัน+ จับกระแสภูมิภาค: 

มอบของผู9ประสบภัย, ๒๗) ช>วยเหลือ, ๒๘) พงษ+ศักด์ิ ย่ิงชนม+เจริญ เปeดแผนไล>น้ำท>วม สกัด'นครยะลา'จม, ๒๙) 

แวดวงทูเดย+: บรรเทาน้ำท>วม, ๓๐) หนองคายหนาวจัด เชียงใหม>ฮิตกางเต็นท+ 'โคราช'แจกผ9าห>ม 

3จว.ใต9เร>งระบายน้ำ, ๓๑) ภาพข>าว: ช>วยท>วม, ๓๒) 4จว.ใต9น้ำลดลงปภ.เร>งเข9าฟ��นฟูประเมินเสียหาย, ๓๓) 

คอลัมน+ สงัคมเศรษฐกิจ, ๓๔) 'ยะลา-ปYตตานี'จมหนัก ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ, ๓๕) 

พบร>างชายถูกน้ำซัดที่เทพาแล9ว ผู9ว>าฯเตรียมประกาศเขตภัยพิบัติ 3 อำเภอ, ๓๖) 

แม>ทัพภาค4เย่ียมผู9ประสบอุทกภัย, ๓๗) เร>งช>วยปYตตานี-1.4หมื่นหลังจมหนัก, ๓๘) ปตท. 

มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร9อนเหตุอุทกภัยพื้นที่ชายแดนใต9, ๓๙) ช>วยเหลอื, ๔๐) 'จุรินทร+' นำทีม 

ปชป.ลงใต9 มอบถุงยังชีพช>วยน้ำท>วม, ๔๑) ลงซ้ำยะลา.. 'นิพนธ+' เร>งรัดจ>ายเงินเยียวยา-

ฟ��นฟูพื้นที่ประสบภัยน้ำท>วมภาคใต9ตอนล>าง, ๔๒) 

ปศุสัตว+ปYตตานีเร>งช>วยเหลือสัตว+เลี้ยงหลงัได9รับผลกระทบจากภัยน้ำท>วม, ๔๓) 

'ปYตตานี'น้ำท>วมหนัก'มท.2'สั่งระดมกำลังเร>งช>วยเหลือ, ๔๔) 'ผบ.ฉก.นราธิวาส'ลงพื้นทีอ่.สุคิริน 

มอบถุงยังชีพปชช.หลังประสบอุทกภัย, ๔๕) 'นายกฯ'ห>วงน้ำท>วมใต9 สั่งทุกหน>วยเร>งช>วยเหลือปชช., ๔๖) กฟผ. 

เร>งช>วยผู9ประสบอุทกภัยยะลา, ๔๗) ทางหลวงชนบท เร>งช>วยเหลือผู9ประสบภัยน้ำท>วมใต9, ๔๘) 

เร>งซ>อมทางหลวงชนบทนราธิวาส หลังน้ำกัดเซาะพัง, ๔๙) 'อธิบดีปศุสตัว+'เตรียมเสบียงช>วยเกษตรกรเลี้ยงสัตว+ 

เดือดร9อนอุทกภัยน้ำป�าหลาก, ๕๐) 'บิ๊กป�อม'ติดตาม 9 มาตรการแก9แล9งทั่วประเทศ 

พร9อมสั่งเร>งฟ��นฟปูชช.กระทบน้ำท>วมภาคใต9, ๕๑) 'ลุงป�อม'ห>วงปชช. สั่งเร>งแก9ปYญหาน้ำท>วมภาคใต9โดยเร็ว, ๕๒) 

ปภ.แจงสถานการณ+อทุกภัยใต93จังหวัด 'นราธิวาส ยะลา ปYตตานี', ๕๓) กรมชลฯเร>งช>วยภาคใต9 

ระดมเครื่องจักรเร>งระบายน้ำลงทะเล, ๕๔) มท.1นำทัพติดตาม อุทกภัยชายแดนใต9 ช>วยเหลือประชาชน, ๕๕) 

ปภ.แจงอทุกภัยใต9เริม่คลี่คลาย เหลือ2จงัหวัด'ยะลา-ปYตตานี', ๕๖) เด็กกระโดดน้ำเล>นในแม>น้ำปYตตานี จมหาย 1 

ช>วยได9 2, ๕๗) ผู9บงัคับหน>วยพฒันาการเคลือ่นที่ 41 

นำรถประปาสนามพร9อมกำลังพลไปแจกจ>ายน้ำด่ืมสะอาดให9ผู9ประสบอุทกภัย, ๕๘) ใต9ระทมจมบาดาล 

'บิ๊กตู>'เร>งซบัน้ำตา, ๕๙) ผู9ว>าฯยะลานำทีมลุยน้ำแจกของช>วยเหลือชาวบ9าน, ๖๐) ผบ.ฉก.นราธิวาส 

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ แก>บ9านร>วมใจ อ.สุคิริน ประสบอทุกภัย หลังระดับน้ำลดลง, ๖๑) นายกฯ ห>วงน้ำท>วมภาคใต9 

สั่งเร>งช>วยเหลอื ฟ��นฟู เยียวยาพี่น9องประชาชน, ๖๒) นายกฯ ห>วงน้ำท>วมภาคใต9 สั่งทุกหน>วยเร>งช>วยเหลอื ฟ��นฟู 

เยียวยา, ๖๓) 'กฟผ.'เร>งช>วยเหลอืผู9ประสบอุทกภัยยะลา พร9อมเฝ�าระวังปริมาณน้ำเข่ือนบางลาง, ๖๔) 
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'นิพนธ+'สั่งการอธิบดีปภ.ระดมรถผลิตน้ำด่ืม-รถประกอบอาหาร-เครื่องจักรปภ.เข9าพื้นที่อุทกภัย, ๖๕) 

กอนช.เร>งช>วยลดผลกระทบท>วม 4 จว.ภาคใต9 ล>าสุดระดับน้ำเริ่มลดต>อเน่ือง, ๖๖) 

'บิ๊กป�อก'นำความห>วงใยนายกฯให9กำลงัใจชาวสุไหงโก-ลกถูกน้ำท>วม, ๖๗) 

มท.1ติดตามอุทกภัยจ.นราฯและมาตรการป�องโควิดชมจนท.ทำงานเย่ียม, ๖๘) กยท. เขตใต9ล>าง 

จัดต้ังโรงครัวช่ัวคราว ทำอาหารแจกจ>ายพี่น9องชาวปYตตานี ที่ได9รับความเดือดร9อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต9, 

๖๙) ปภ.เร>งช>วยเหลือผู9ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต94จังหวัด, ๗๐) 

ปภ.รายงานสถานการณ+อทุกภัยในพื้นที่ภาคใต9 4 จังหวัด เร>งช>วยเหลอืผู9ประสบภัยอย>างต>อเน่ือง, ๗๑) 

ระดับน้ำเหนือเข่ือนบางลางดีข้ึน-กฟผ.ร>วมจว.ยะลาช>วยผู9ประสบภัย, ๗๒) ปYตตานียังไม>พ9นวิกฤติ 

น้ำท>วมเทศบาลเริ่มลดลง คาดอีก 2 วันคลี่คลาย, ๗๓) หน>วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 

มอบถุงพระราชทานให9 ปชช.ที่ได9รบัผลกระทบจากอุทกภัย, ๗๔) กรมชลฯระดมเครื่องจักร 

เร>งระบายน้ำท>วม4จงัหวัดภาคใต9, ๗๕) ภาพข>าว: คอลัมน+ สังคมข>าวหุ9น: โรงไฟฟ�าปYตตานีฯ 

มอบถุงยังชีพให9ผู9ประสบภัยน้ำท>วม, ๗๖) ภาพข>าว: TPCH มอบถุงยังชีพให9ผู9ประสบภัยน้ำท>วม, ๗๗) ภาพข>าว: 

มอบของ, ๗๘) ประธานรฐัสภา ลงพื้นที่น้ำท>วมปYตตานีเย่ียมและมอบของให9ประชาชน  และ  ๗๙) 'จุรินทร+' 

นำทีม ปชป.ลงใต9 มอบถุงยังชีพช>วยน้ำท>วม ปYตตานี ยะลา นราธิวาส,  

๙. กีฬา 'ขอบสนาม GG' ล9านแตก! หนุ>มยะลาจัดทีมเทพ คว9าเงิน 1 ล9านบาทไปครองรายแรก  

๑๐. การยกระดับคณุภาพชีวิต ๑) วิถีชีวิต: 'บทเรียน' ความทุกข+ 'สอนให9แกร>ง' 'นิเมาะ สาและ...แม>ค9านักสู9!!' 

เบื้องหลังรอยย้ิม 'ผู9ผ>านข9อสอบชีวิต', ๒) คอลมัน+ วิถีชีวิต: 'บทเรียน' ความทุกข+ 'สอนให9แกร>ง' 'นิเมาะ 

สาและ...แม>ค9านักสู9!!' เบื้องหลงัรอยย้ิม 'ผู9ผ>านข9อสอบชีวิต', ๓) คอลัมน+ เดลินิวส+วาไรต้ี: รู9จัก'ป�าไม9'หลากชนิด 

ต9นน้ำความอุดมสมบูรณ+, ๔) ครม.อนุมัติพื้นที่คุ9มครองทางทะเล, ๕) สกัดขนแรงงานเหนือ-ใต9เข9ากรงุ, ๖) 

บทความพิเศษ: 'แซนด+บอ็กซ+'ปฏิรูปสาธารณสุขเพื่อประชาชน, ๗) จับกระแสภูมิภาค: ธนาคารข9าว, ๘) น้ำลด, ๙) 

ครม.เคาะเยียวยา'โควิด' แจกคนละ7พัน, ๑๐) คอลมัน+ จับกระแสภูมิภาค: ธนาคารข9าว, ๑๑) ส>องโรคไขสุขภาพ: 

ระวัง!ไข9เลือดออก, ๑๒) บิ๊กป�อมดันบิก๊โปรเจ็กต+น้ำ รบัเมอืงต9นแบบ'3จว.ใต9', ๑๓) 'สุขภาพดีใต9ร>มพระบารมี' 

ส>งมอบสุขภาพฟYนดีแบบ New Normal, ๑๔) คอลัมน+ เปลวสีเงิน: ยะลาที่ 'อนาคตจะเปลี่ยน', ๑๕) ภาพข>าว: 

เย่ียมญาติ, ๑๖) ศอ.บต.ฟ��นฟูบ9านเก>าให9มั่นคงในจชต., ๑๗) อนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ เห็นชอบ 4 

โครงการก>อสร9างกรงุเทพมหานคร เพิม่ประสทิธิภาพการระบายน้ำ, ๑๘) เปeดรายช่ือ 18 จังหวัดไข>แดง 

ป�อมค>ายแข็งแรงโควิดยังตีไม>แตก, ๑๙) จับ2คนไทยฟYนค>าหวั ลอบขนแรงงานเขมรข้ึนรถตู9จากปYตตานี 

เข9าพระราม2, ๒๐) ยะลาทุ>ม100ล9านซื้อวัคซีนป�องกันโควิด19 ปชช.ในพื้นที่ฉีดฟรี, ๒๑) ให9หมู>เกาะกระ-

เกาะโลซินเป]นเขตคุ9มครองทางทะเล, ๒๒) 'บิ๊กป�อม'ประชุมผลักดันโครงการขนาดใหญ> เร>งแก9ปYญหา'ภัยแล9ง-

น้ำท>วม', ๒๓) 'บิก๊ป�อม'หนุนโครงการสำคัญแก9น้ำท>วมอย>างย่ังยืน, ๒๔) ผอ. 

ศูนย+ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 

ลงพื้นที่เข9าติดตามความคืบหน9าการปรบัปรุงอาคารธนาคารข9าวพระราชทานบ9านตอหลงั, ๒๕) 

รถตู9พาแรงงานผิดกฎหมายหลบถนนเส9นหลักเจอด>านตรวจโควิดอ9างนายหน9าบอกมีบัตรถูกต9อง, ๒๖) 
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รวบเวียดนาม8รายลักลอบเข9าไทยคาด>านตรวจคัดกรองโควิด, ๒๗) จ.ยะลาอบรมให9ความรู9ด9าน 

การลดอบุัติเหตุบนท9องถนน บนโลกโซเชียล, ๒๘) ร>างกฎกระทรวงกำหนดให9บริเวณเกาะโลซิน ตำบลน้ำบ>อ 

อำเภอปะนาเระ จงัหวัดปYตตานี เป]นพื้นที่คุ9มครองทรพัยากรทางทะเลและชายฝY�ง พ.ศ. ...., ๒๙) 

ปYตตานีเทศบาลเมืองน้ำลดการสญัจรสะดวกข้ึน บางพื้นที่ยังท>วมสงู, ๓๐) ศูนย+ฝ�กอบรมวิชาชีพอำเภอธารโต 

ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มศักยภาพการศึกษา พฒันาท9องถ่ิน, ๓๑) 

เทศบาลนครยะลาทุ>ม100ล9านซื้อวัคซีนป�องกันโควิดฉีดให9ชาวบ9าม, ๓๒) เทศบาลนครยะลา เตรียมทุ>มงบกว>า 100 

ล9านบาท จัดซื้อวัคซีนป�องกันโควิด-19 ฉีดฟรี, ๓๓) ฉก.ทพ.48 ประชาสัมพันธ+ให9ความรู9การแพร>ระบาดโควิด19, 

๓๔) สถาบันพัฒนาฝ�มอืแรงงาน 25 นราธิวาส ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงานแห>งชาติ สาขาช>างก>ออิฐ 

ระดับ 1, ๓๕) รัฐบาลถกบรหิารจัดการน้ำ วางแผนล>วงหน9ารับมอืภัยแล9ง, ๓๖) จิตอาสาพระราชทานยะลา 

ร>วมทำความสะอาดศาสนสถานในชุมชน หลงัน้ำลด, ๓๗) คอลัมน+ ข>าวลึก ปมลบั: มันมากบัรถขนผกั จาก จ.ตาก-

กรุงเทพฯ เส9นทางแรงงานเถ่ือน, ๓๘) นราธิวาสผนึกกำลังจดุตรวจร>วมใจ ประชาชนห>างไกล COVID, ๓๙) 

วศ.เปeดระบบำบัดน้ำเสียต9นทุนต่ำสำหรบัผู9ทำมะพร9าวขาว, ๔๐) นายกเหล>ากาชาดนราธิวาส 

เป]นผู9แทนมอบเงินค>าสวนยางทรงเช>าของสมาชิกศิลปาชีพ ของรือเสาะ  และ  ๔๑) 

ถนนเทศบาลเมืองปYตตานีน้ำแห9งแล9ว ขณะที่พื้นทีอ่ื่นยังอ>วม,  

๑๑. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) เอกชน'3จังหวัดใต9'ได9เฮ พาณิชย+ลดค>าต}งเอกสาร, ๒) รายงานพเิศษ: 

'พาณิชย+'กางแผนหนุนเศรษฐกจิ ระดมกึ๋นทุกกรม-เดินหน9าสู9โควิด-19, ๓) รายงานพิเศษ: 

'พาณิชย+'กางแผนหนุนเศรษฐกจิ ระดมกึ๋นทุกกรม-เดินหน9าสู9โควิด-19, ๔) รอบรั้วเมืองใต9 : 14 มกราคม 2564, ๕) 

'ปYงมั้ย' อร>อยเล>น อิ่มนาน นราธิวาส, ๖) แม>ทัพภาค 4 บินด>วน สุไหงโก-ลก หลงัจบักุม 9 โรฮงิญา 

สั่งสอบต9นตอขบวนการ  และ  ๗) 'มทภ. 4' เย่ียมชมโรงงาน Hand in Hand รอืเสาะ 

โมเดลการสร9างงานที่ย่ังยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต9 พร9อมพบปะผู9นำท9องถ่ิน,  

๑๒. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทR ๑) 'เมธี 

ลาบานูน'ในวันที่พบว>า'ความสุข'คือเสือ่ผืน...หมอนใบ…น่ังในสวนหาใช>การมีช่ือเสียงเงินทอง, ๒) คุณแหน : 14 

มกราคม 2564, ๓) น>านนครา วัดวา และชาว 2 ล9อ, ๔) ฉลองวันเด็กนิวนอร+มอล 

อัดเทปส>งตัวแทนน่ังเก9าอี้ท>านนายก 3 ทัพแจกออนไลน+  และ  ๕) 'เมธี ลาบานูน'ในวันที่พบว>าความสุขคือ'เสื่อผืน 

หมอนใบ น่ังในสวน',  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต4อสถานการณR จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรบัรู9เชิงบวกทีม่ีต>อสถานการณ+ 

จชต. ในสัปดาห+น้ี เพิ่มข้ึน จาก ๒.๕๓ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒-๘ ม.ค. ๖๔) เป]น ๓.๓๒ ในสัปดาห+น้ี ในมิติของแนวโน9ม 

การรบัรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ เพิม่ข้ึน 
 
๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต4างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๙ – ๑๕ ม.ค. 

๖๔ 

    ไม>พบข>าวเกี่ยวกับจงัหวัดชายแดนภาคใต9 ที่รายงานโดยสื่อมวลชนต>างประเทศในรอบสัปดาห+ น้ี 
 


