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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๒๐-๒๖ มิ.ย. ๖๓ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๑๐๙ ข0าว จากท่ีมี 

๑๐๖ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑๓-๑๙ มิ.ย. ๖๓) ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขQองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๑๓ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๑๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑๓-๑๙ 

มิ.ย. ๖๓)  

          ประเด็นข5าวเชิงลบ ได*แก5  

          เหตุร*ายรายวัน: ยิง ๒ ศพ ผูQช0วย ผญบ.-หนุ0มโรงงาน 

          ประเด็นข5าวเชิงบวก ได*แก5 

๑) ยาเสพติด: ๑) จับยาบQา ๒ ลQานเม็ดรายใหญ0ภาคใตQ, ๒) รวบคQายาบQา-เงินหมุนเวียน ๑๔๗ ลQาน, ๓) รวบ ๒ หนุ0มหัวใส เป̂ดเพจขายใบกระท0อมออนไลน. 

จัดส0งลูกคQาท่ัวประเทศ, ๔) ตร.ไล0ตาม จยย. หนีด0าน!! หนุ0มแหกโคQง โดนเหล็กพักเทQาแทงหนQาแขQง-เจอซุกกัญชา, และ ๕) ยึดพืชกระท0อม ๙ กระสอบ หนักรวม ๒๖๐ กก. 

ใกลQชายแดนไทย - มาเลเซีย 

๒) การเมือง: ปbcกลองการเมืองทQองถ่ิน   

๓) การศึกษา: รร. จังหวัดชายแดนใตQ พรQอมเป̂ดเรียน 100%, 

๔) การช5วยเหลือประชาชน: ๑) บQานน้ีมีรัก ปลูกผักกินเอง ' รQอย ทพ.๔๘๐๖ ไดQผลผลิตดี ส0งต0อใหQประชาชนในพ้ืนท่ี และ ๒) ฉก.นราธิวาส พบปะเย่ียมเยือน 

ใหQกำลังใจ อสม.ในพ้ืนท่ี 

๕) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) ม.อ.พัฒนาแบริเออร.หุQมยางลดอุบัติเหตุ, ๒) เช่ือมรถไฟ-มอเตอร.เวย., ๓) ศูนย.ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

ศึกษาปลูกผักกูดในท่ีดินเปร้ียวจัด พบปลูกไดQใชQทุนนQอย ขายไดQราคาดีมีกำไร, ๔) โรงต๊ึง ทม.เบตง ลดดอก ช0วย ปชช. ประสบภัยโควิด, ๕) นักท0องเท่ียววิถีใหม0 

แห0ชมสนามบินนานาชาติเบตง, ๖) ศอ.บต. พบบัณฑิตอาสา 139 ราย ในพ้ืนท่ี อ.จะนะ สรQางความเขQาใจในกระบวนการ ขับเคล่ือนเมืองตQนแบบอุตสาหกรรม 

กQาวหนQาแห0งอนาคต, ๗) ศอ.บต. หารือโครงการจัดซ้ือท่ีดินพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพ้ืนท่ีพิเศษ จ.นราธิวาส, ๘) คนนับพัน แห0ชมทะเลหมอกวิว 360 องศาสถานท่ี 

ท0องเท่ียวใหม0ของนราฯ, ๙) นักเป̂ปแดนมังกรแห0ซ้ือทุเรียนเยQยโควิด และ ๑๐) นราธิวาส เป̂ดขายสินคQาธงฟvา-สินคQาฮาลาล ตQานภัย COVID-19 
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๖) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย[สิน: ๑) รวบเครือข0ายขนต0างดQาว, ๒) เตือนภัยภาคใตQตอนล0างและตอนบน ระวัง! กลุ0มก0อความไม0สงบก0อเหตุ หลังพบ 

จยย. ถูก โจรกรรมจำนวนมาก และ ๓) กอ.รมน.ภาค ๔ สน. แจงกรณีนายสิบทหารเกิดภาวะ เครียดยิงป}นข้ึนฟvา ย0านตลาดเก0าเมืองยะลา 

         จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหQระดับการรับรูQเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๒.๙๗ ในสัปดาห. ท่ีแลQว 

(๑๓-๑๙ มิ.ย. ๖๓)เป�น ๒.๖๕ ในสัปดาห.น้ี  

    ในส5วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต5างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๒๐–๒๖ มิ.ย. ๖๓ ดังน้ี 

 รัฐมนตรีคมนาคมมาเลเซียเป̂ดเผยว0ารัฐบาลมาเลเซียอยู0ระหว0างการหารือกับรัฐบาลไทย บรูไน และ สิงคโปร. เพ่ือพิจารณาเป̂ดใหQพลเมืองในประเทศกลุ0มน้ี

เดินทางไปมาหาสู0ระหว0างกันโดยไม0มีขQอจำกัดในการเดินทางขQามพรมแดนโดยเฉพาะมาตรการกักตัวเพ่ือสังเกตอาการเป�นเวลา ๑๔ วัน ท้ังน้ี รมต.คมนาคมมาเลเซีย คาด

ว0า มาเลเซีย และประเทศเพ่ือนบQานน0าจะบรรลุขQอตกลงไดQในเร็วๆน้ี  

          อย0างไรก็ตามผูQนำภาคธุรกิจในรัฐภาคเหนือของมาเลเซีย ท่ีปbนัง และ เคดาห. แมQมีท0าทีสนับสนุนการเป̂ดพรมแดนแต0ก็ย้ำว0า ควรทำเม่ือมีความพรQอม และ ม่ันใจว0า

ประเทศเพ่ือนบQานสามารถควบคุม และ ปvองกันการแพร0ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ไดQจนม่ันใจไดQว0าจะไม0เกิดการแพร0ระบาดอีก 

         ผูQบัญชาการกองเรือภาคท่ี ๓ มาเลเซีย บอกว0า เรือผูQอพยพชาวโรฮิงยาใชQน0านน้ำไทยแถวเกาะหลีเป�ะ เกาะอาดัง และ เกาะตะลุเตา เป�นจอดเรือซุ0มรอโอกาสแล0น

เขQาจอดท่ีชายหาดเกาะลังกาวีเพ่ือล้ีภัยในมาเลเซีย 
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๒. ผลการวิเคราะห[สารสนเทศด*านการประชาสัมพันธ[ ประจำวันท่ี ๒๐–๒๖ มิ.ย. ๖๓ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข5าวเชิงบวก และประเด็นข5าวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๐-๒๖ มิ.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก (เสQนทึบสีเขียว) ๑๐๙ ข0าว จากท่ีมี ๑๐๖ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑๓-๑๙ มิ.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี 

(เสQนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนQมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขQองกับ จชต. (เสQนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๑๓ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๑๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑๓-

๑๙ มิ.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี (เสQนปะสีแดง) มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี 
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๒.๒ ค5าสัดส5วนระหว5างข5าวเชิงบวก และข5าวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

วัน/เดือน/ปh จำนวนข5าวเชิงบวก (1) จำนวนข5าวเชิงลบ (2) ค5าสัดส5วน (3)=(1)/(2) 

2020-06-13 10 1 10 

2020-06-14 13 0 13 

2020-06-15 12 1 12 

2020-06-16 19 0 19 

2020-06-17 18 5 3.6 

2020-06-18 18 7 2.57 

2020-06-19 16 0 16 

 15.14 2.43 6.23 

2020-06-20 17 1 17 

2020-06-21 15 0 15 

2020-06-22 7 4 1.75 

2020-06-23 17 5 3.4 

2020-06-24 20 2 10 

2020-06-25 23 0 23 

2020-06-26 10 1 10 

 15.57 2.14 7.28 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ5งเล็ง ในช5วงวันท่ี ๒๐–๒๖ มิ.ย. ๖๓ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ไม0มีท้ังข0าวเชิงบวก และข0าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข ในช0วงวันท่ี ๑๓-๒๖ มิ.ย.  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๐-๒๖ มิ.ย. ๖๓ มีข0าวในประเด็นเหตุรQายรายวัน ๓ ข0าว จากท่ีมี ๔ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑๓-๑๙ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ค0อนขQาง

คงท่ี ภาพข0าวในประเด็นเหตุรQายรายวัน ไดQแก0 ยิง 2 ศพ ผูQช0วย ผญบ.-หนุ0มโรงงาน  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๐-๒๖ มิ.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๒ ข0าว จากท่ีมี ๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑๓-๑๙ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี 

มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี ในส0วนข0าวเชิงลบฯ ไม0มีข0าวเชิงลบในประเด็นการเมืองในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๑ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑๓-๑๙ มิ.ย. ๖๓) 

ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ท้ิงหมัดเขQามุม: ปbcกลองการเมืองทQองถ่ิน   
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย[สิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๐-๒๖ มิ.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๘ ข0าว จากท่ีมี ๑๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑๓-๑๙ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี 

มีแนวโนQมฯ  ค0อนขQางคงท่ี ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบฯ ๖ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑๓-๑๙ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ 

ต่ำค0อนขQางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ๑) ภาพข0าว: คอลัมน. เก็บตกข0าวฮาประสาทหาร: ข้ึนเขา, ๒) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: รวบเครือข0ายขนต0างดQาว, ๓) ตร.ยะลา 

ติวเขQมกฎหมายเบ้ืองตQนเก่ียวกับวิทยุคมนาคมภาคประชาชน, ๔) เตือนภัยภาคใตQตอนล0างและตอนบน ระวัง! กลุ0มก0อความไม0สงบก0อเหตุ หลังพบ จยย. ถูก 

โจรกรรมจำนวนมาก, ๕) ทหารพรานนาวิกโยธิน ปรับปรุงภูมิทัศน.โรงเรียนในพ้ืนท่ีก0อนเป̂ดเทอม และ ๖) กอ.รมน.ภาค 4 สน. แจงกรณีนายสิบทหารเกิดภาวะ 

เครียดยิงป}นข้ึนฟvา ย0านตลาดเก0าเมืองยะลา ภาพข0าวเชิงลบ ไดQแก0 ๑) 'ดต.'เมาทะเลาะเมียคลุQมคล่ัง! 'ชักป}นยิงข้ึนฟvา-ไล0ยิงเมียเจ็บ' และ ๒) มอดไมQเหิมเกริม!! รุกป�าบน 

เทือกเขาสันกาลาคีรี โค0นเรียบกว0า 36 ไร0 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๐-๒๖ มิ.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๑ ข0าว จากท่ีมี ๑๙ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑๓-๑๙ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ 

ค0อนขQางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข0าวเชิงลบฯ ๒ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑๓-๑๙ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี 

มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ๑) ม.อ.พัฒนาแบริเออร.หุQมยางลดอุบัติเหตุ, ๒) เช่ือมรถไฟ-มอเตอร.เวย., ๓) ศูนย.ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

ศึกษาปลูกผักกูดในท่ีดินเปร้ียวจัด พบปลูกไดQ ใชQทุนนQอย ขายไดQราคาดี มีกำไร, ๔) โรงต๊ึงทม.เบตงลดดอก ช0วยปชช.ประสบภัยโควิด, ๕) นักท0องเท่ียววิถีใหม0 แห0ชมสนาม 

บินนานาชาติเบตง, ๖) ศอ.บต. พบบัณฑิตอาสา 139 ราย ในพ้ืนท่ี อ.จะนะ สรQางความเขQาใจในกระบวนการ ขับเคล่ือนเมืองตQนแบบอุตสาหกรรมกQาวหนQาแห0งอนาคต, ๗) 

ศอ.บต. หารือโครงการจัดซ้ือท่ีดินพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพ้ืนท่ีพิเศษ จ.นราธิวาส, ๘) คนนับพัน แห0ชมทะเลหมอกวิว 360 องศาสถานท่ีท0องเท่ียวใหม0ของนราฯ, ๙) 

นักเป̂ปแดนมังกรแห0ซ้ือทุเรียนเยQยโควิด และ ๑๐) นราธิวาส เป̂ดขายสินคQาธงฟvา-สินคQาฮาลาล ตQานภัย COVID-19 ภาพข0าวเชิงลบ ไดQแก0 ๑) สุไหงปาดี 'ตลาดนัดวันเสาร.' 

เป̂ดขายวันแรกไม0ค0อยคึกคัก และ ๒) นักวิชาการตQาน ศอบต. จQาง 136 บัณทิตอาสาป̂ดตาชาวบQาน 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๐-๒๖ มิ.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๑๒ ข0าว จากท่ีมี ๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑๓-๑๙ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ 

เพ่ิมข้ึน ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม0มีข0าวเชิงลบ ในช0วงวันท่ี ๑๓-๒๖ มิ.ย. ๖๓ ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก 

ไดQแก0 ๑) จับยาบQา 2 ลQานเม็ดรายใหญ0ภาคใตQ, ๒) รวบคQายาบQา-เงินหมุนเวียน147ลQาน, ๓) รวบ 2 หนุ0มหัวใส เป̂ดเพจขายใบกระท0อมออนไลน. จัดส0งลูกคQาท่ัวประเทศ, ๔) 

ตร.ไล0ตามจยย.หนีด0าน!! หนุ0มแหกโคQง โดนเหล็กพักเทQาแทงหนQาแขQง-เจอซุกกัญชา, และ ๕) ยึดพืชกระท0อม9กระสอบ หนักรวม 260 กก. ใกลQชายแดนไทย - มาเลเซีย 

ไม0มีข0าวเชิงลบ ในสัปดาห.น้ี 
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช0วงวันท่ี ๒๐–๒๖ มิ.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

            ในช0วงวันท่ี ๒๐–๒๖ มิ.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปsญหา จชต. 

           ในช0วงวันท่ี ๒๐–๒๖ มิ.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกQไขป�ญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

          ในช0วงวันท่ี ๒๐–๒๖ มิ.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชQกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* 
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ประเด็นข5าวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ๑) ข0าวสดท่ัวไทย: ป�ตตานี-ยิงดับผช.ผญบ., ๒) ซุ0มยิงผช.ผญบ.ท่ีสายบุรีดับ  และ  ๓) ยิง2ศพผูQช0วยผญบ.-หนุ0มโรงงาน  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. กีฬา ๑) พ.อ.อดุลย. ปะสู  และ  ๒) ชัย ป�ตตานี,  

๒. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันท[ ๑) ย0อยข0าวกีฬา: กรมพละประกวดคลิปป�นสุข, ๒) ย0อยข0าวกีฬา: กรมพละประกวดคลิปป�นสุข, ๓) 

สมเกียรติ!ฝ�งแลQวร0าง'พล.อ.ณรงค. เด0นอุดม'อดีตแม0ทัพภาค 4 ถึงแก0อนิจกรรมดQวยวัย80ปb  และ  ๔) รอบร้ัวเมืองใตQ : 26 มิถุนายน 2563,  

๓. ยาเสพติด ๑) จับยาบQา2ลQานเม็ดรายใหญ0ภาคใตQ, ๒) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: ล็อกพ0อคQาใบกระท0อม, ๓) รวบคQายาบQา-เงินหมุนเวียน147ลQาน, ๔) ชายแดนไทย-มาเลฯ 

ยังเขQม ตชด.รวบชาวมาเลเซียลักลอบขนใบกระท0อม, ๕) รวบ 2 หนุ0มหัวใส เป̂ดเพจขายใบกระท0อมออนไลน. จัดส0งลูกคQาท่ัวประเทศ, ๖) ข0าวสดท่ัวไทย: สงขลา-

จับมาเลเซีย, ๗) คอลัมน. ข0าวสดท่ัวไทย: สงขลา-จับใบกระท0อม, ๘) ข0าวสดท่ัวไทย: สงขลา-จับพ0อคQายา, ๙) จับหนุ0มคQาใบกระท0อมผ0านเฟซบุ�ก 

ยึดของกลาง31กล0องหนักรวม43กก., ๑๐) ตร.ไล0ตามจยย.หนีด0าน!! หนุ0มแหกโคQง โดนเหล็กพักเทQาแทงหนQาแขQง-เจอซุกกัญชา, ๑๑) 
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จับ'รองประธานสมาคมใบกระท0อมฯ'คาไปรษณีย.  และ  ๑๒) ยึดพืชกระท0อม9กระสอบ หนักรวม 260 กก. ใกลQชายแดนไทย - มาเลเซีย,  

๔. การเมือง ๑) ท้ิงหมัดเขQามุม: ปbcกลองการเมืองทQองถ่ิน  และ  ๒) คอลัมน. ท้ิงหมัดเขQามุม: ปbcกลองการเมืองทQองถ่ิน,  

๕. การศึกษา ๑) ม.อ.ปรับยุทธศาสตร.รับยุค New Normal, ๒) ม.อ.ปรับยุทธศาสตร.รับยุค New Normal, ๓) รร.จังหวัดชายแดนใตQพรQอมเป̂ดเรียน 100%, ๔) ม.อ. 

เป̂ดแผนยุทธศาสตร.การศึกษารับยุค New Normal พัฒนาการเรียนการสอนแบบไฮบริด สรQางบุคลากรตอบโจทย.แรงงานในศตวรรษท่ี 21, ๕) 

ป�ตตานีตรวจเขQมโรงเรียน67แห0งรับเป̂ดเทอมใหม0ปvองกันโควิด-19 แบบ New Normal, ๖) ศึกษาธิการ 'เชียงใหม0-ชายแดนใตQ' ยัน พรQอมเป̂ดเรียน 1 ก.ค.น้ี แน0, ๗) ศธจ. 

พ้ืนท่ี'เชียงใหม0-ชายแดนใตQ' ยันพรQอมเป̂ดเรียน 1 ก.ค.น้ีแน0นอน ยึดหลักปฏิบัติปvองกันโควิด  และ  ๘) ศึกษาธิการจังหวัด'เชียงใหม0-ชายแดนใตQ' พรQอมเป̂ดเรียน 1 ก.ค.63,  

๖. การช5วยเหลือประชาชน ๑) ภาพข0าว: คอลัมน. ทางคนทางข0าว: 'ชบาแดนใตQ', ๒) ย0อยข0าวเศรษฐกิจ: พลังใจแดนใตQ, ๓) จับกระแสภูมิภาค: 

มอบถุงยังชีพผูQพิการสายตา, ๔) มอบอุปกรณ.การแพทย., ๕) เฮดังๆ ผูQติดเช้ือโควิด-19 รายสุดทQาย จ.นราธิวาส รักษาหายแลQว, ๖) แวดวงนักปกครอง : 20 มิถุนายน 

2563, ๗) จับกระแสพลังงาน : 23 มิถุนายน 2563, ๘) บQานน้ีมีรัก ปลูกผักกินเอง ' รQอย ทพ.4806 ไดQผลผลิตดี ส0งต0อใหQประชาชนในพ้ืนท่ี, ๙) ฉก.นราธิวาส 

พบปะเย่ียมเยือนใหQกำลังใจ อสม.ในพ้ืนท่ี, ๑๐) ภาพข0าว: มอบเงิน, ๑๑) พระเมตตาแผ0ไพศาล 'ในหลวง-พระราชินี' ทรงห0วงใยพสกนิกรท่ัวทุกพ้ืนท่ี พระราชทาน 

'หQองตรวจหาเช้ือ' พัฒนาโดยเอสซีจี แก0 รพ. 20 แห0งท่ัวประเทศ, ๑๒) บQานปูฯ เติมพลังใจ ส0งความห0วงใยสู0 3 จังหวัดชายแดนใตQ มอบอุปกรณ.ทางการแพทย. ใหQ 19 

โรงพยาบาล พรQอมมอบถุงยังชีพใหQแก0เด็กกำพรQาและครัวเรือนท่ีขาดแคลน, ๑๓) สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย 

ลงพ้ืนท่ีมอบถุงยังชีพใหQคนตาบอดยะลาท่ีไดQรับผลกระทบโควิด-19, ๑๔) สภาอุตสาหกรรมป�ตตานี เป̂ด'ตูQป�นสุข'ช0วยเหลือปชช.ท่ีไดQรับผลกระทบจากโควิด19, ๑๕) 

สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ลงพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส มอบเงินช0วยเหลือ และถุงยังชีพใหQคนพิการทางการเห็นท่ีไดQรับผลกระทบจากโรคโควิด-19  และ  ๑๖) 

สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มอบเงินและถุงยังชีพใหQคนตาบอดสตูล เยียวยาหลังผลกระทบโควิด-19,  

๗. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) กำนัน-ผูQใหญ0บQาน ท่ียะลา เฮ รัฐบาลจ0ายค0าตอบแทนพิเศษ 7 เดือน เพ่ือเป�นกำลังใจต0อสูQวิกฤตโควิด -19, ๒) นายกสมาคมภริยาทหารเรือ 

เย่ียมบำรุงขวัญกำลังพลพ้ืนท่ีภาคใตQนราธิวาส  และ  ๓) ผบ.ทร.ลงนราธิวาสในวาระเย่ียมอำลาหน0วยกองทัพเรือในพ้ืนท่ีภาคใตQฝ�cงตะวันออก,  

๘. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) เดลินิวส.วาไรต้ี: ความงามของ'เรือนไทย' สถาป�ตยกรรมจาก'ภูมิป�ญญา', ๒) 'สุริยุปราคาบางส0วน'ใน'วันครีษมายัน' 2 

ปรากฏการณ.ในวันเดียว ตQองไม0พลาดชม, ๓) 'Bangkok Art Biennale'ศิลป¡สรQาง ทางสุข ในยุคโควิด-19, ๔) คอลัมน. จานเด็ด77จังหวัด: ปลาทะเลป�นสมุนไพร, ๕) 

สดร.โชว.ภาพปรากฏการณ.สุริยุปราคาเหนือฟvาเมืองไทย, ๖) พระสนมต0างชาติในราชวงศ.จักรี! เช้ือสายสุลต0านมุสลิมไดQข้ึนครองราชย.!!, ๗) พัฒนาการ อ.รือเสาะ 
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จ.นราธิวาส ร0วมพิธีละหมาดในวันศุกร., ๘) สถาบันวิจัยดาราศาสตร.แห0งชาติชวนดูสุริยุปราคาบางส0วนเหนือฟvาเมืองไทยเร่ิมบ0ายโมงน้ี, ๙) มูลนิธิรามัญรักษ.จับมือ มจร 

เล็งลงนาม MOU ขับเคล่ือนวัฒนธรรมมอญ, ๑๐) สดร. เผยคนไทยสนใจชม 'สุริยุปราคา' คึกคักท่ัวประเทศ, ๑๑) พรหมลิขิต! 

ความรัก'หนุ0มเมือง'กับ'สาวซาไก'อยู0กินกันมากว0า30ปb, ๑๒) 'Bangkok Art Biennale 'ศิลป¡สรQาง ทางสุข ในยุคโควิด-19  และ  ๑๓) 

กรมศิลป¡เพิกถอนประกาศแกQไขเขตท่ีดินโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลา,  

๙. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ภาพข0าว: คอลัมน. กีฬาภูธร: ลานกีฬา, ๒) สธ.ยกป�ตตานีโมเดลนำร0องรูปแบบการแพทย.วิถีใหม0, ๓) 

เศรษฐกิจพอเพียงพ่ึงพาตนเองสู0ความย่ังยืน๔) เศรษฐกิจพอเพียงพ่ึงพาตนเองสู0ความย่ังยืน, ๕) จับกระแสภูมิภาค: สงขลานำร0องศก.พอเพียง, ๖) 

'ป�ตตานีโมเดล'นำร0องบริการ 4 New Normal การแพทย.วิถีใหม0, ๗) ทางคนทางข0าว: ความม่ันคงทางอาหาร, ๘) ไฟใตQยุค 'นิวนอร.มอล' ก0อการรQายลด ยากจนเพ่ิม 

'โจทย.ใหม0' ของ ศอ.บต. ในมิติการพัฒนาท่ีย่ังยืน, ๙) 'ป�ตตานี'นำร0องการแพทย.วิถีใหม0, ๑๐) ผูQว0าฯนราธิวาสเป̂ดกิจกรรม ส0งเสริมโรงเรียนผลิตพืชผัก 

สรQางความม่ันคงทางอาหาร, ๑๑) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ มอบพันธุ.ผักแก0เครือข0ายสภาองค.กรชุมชน และกรรมการชุมชน, ๑๒) 

คัดเลือกคลังป�ญญาผูQสูงอายุดีเด0นประจำจังหวัดยะลา ตามโครงการเสริมคลังป�ญญาผูQสูงอายุ ปb 2563, ๑๓) ผูQว0าฯนราธิวาส 

เป̂ดกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรูQตามโรงเรียนเกษตรกร, ๑๔) ชาวยะลาใชQวิถีชีวิตใหม0 New Normal ร0วมใจตQานภัยโควิด  และ  ๑๕) อุทยานแห0งชาติอ0าวมะนาว-

เขาตันหยง เป̂ดการทดลองใชQแอปพลิเคชัน 'ไทยชนะ',  

๑๐. ความร5วมมือไทย-มาเลย[ ผบ.กองกำลังเทพสตรี ตรวจเย่ียมกำลังปvองกันชายแดน พรQอมตQอนรับ ผบ.กองกำลังสนาม ภาคตะวันตกมาเลเซีย  

๑๑. สิทธิมนุษยชน ๑) ร0างพระราชบัญญัติปvองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหQบุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  และ  ๒) ครม.เห็นชอบ ร0าง 

พ.ร.บ.ปvองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหQบุคคลสูญหาย,  

๑๒. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) ป̂ดทองหลังพระเป̂ดลQงทุเรียนใตQ, ๒) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: แห0ชมทะเลหมอกแห0งใหม0, ๓) ทะเลหมอก, ๔) คอลัมน. 

กรุงเทพมอนิเตอร.: ม.อ.พัฒนาแบริเออร.หุQมยางลดอุบัติเหตุ, ๕) คอลัมน. INTREND, ๖) เช็กด0วน รายช่ือสนามบินท่ีเป̂ดใหQอากาศยานข้ึนลงไดQ, ๗) คอลัมน. 

จานเด็ด77จังหวัด: ปลาทะเลป�นสมุนไพร, ๘) เช่ือมรถไฟ-มอเตอร.เวย., ๙) ศูนย.ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ศึกษาปลูกผักกูดในท่ีดินเปร้ียวจัด พบปลูกไดQ ใชQทุนนQอย 

ขายไดQราคาดี มีกำไร, ๑๐) โรงต๊ึงทม.เบตงลดดอก ช0วยปชช.ประสบภัยโควิด, ๑๑) นักท0องเท่ียววิถีใหม0แห0ชมสนามบินนานาชาติเบตง, ๑๒) 

เช็กด0วน!36สนามบินเป̂ดใหQบริการ อากาศยานข้ึนลงไดQแลQว, ๑๓) ปชป.รุกถนนมอเตอร.เวย.เลียบอ0าวไทย เป̂ดภาคใตQ ฟ}§นฟูประเทศไทย, ๑๔) ศอ.บต. พบบัณฑิตอาสา 
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139 ราย ในพ้ืนท่ี อ.จะนะ สรQางความเขQาใจในกระบวนการขับเคล่ือนเมืองตQนแบบอุตสาหกรรมกQาวหนQาแห0งอนาคต, ๑๕) 

ศอ.บต.หารือโครงการจัดซ้ือท่ีดินพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพ้ืนท่ีพิเศษ จ.นราธิวาส, ๑๖) คนนับพันแห0ชมทะเลหมอกวิว360องศาสถานท่ีท0องเท่ียวใหม0ของนราฯ, ๑๗) 

นักเป̂ปแดนมังกรแห0ซ้ือทุเรียนเยQยโควิด, ๑๘) นราธิวาส เป̂ดขายสินคQาธงฟvา-สินคQาฮาลาล ตQานภัย COVID-19, ๑๙) 

ททท.ชวนนักเดินทางแพ็คกระเป̈าออกตามหาความสุขท่ีคุณคิดถึง กับแคมเปญ 'We miss the rain' 60 เสQนทางความสุขหนQาฝน @ เมืองไทย เดอะ ซีรีส., ๒๐) 

เท่ียวอุทยานฯ ตQองรูQ เท่ียวแบบใหม0 โหลดแอปฯ 'QueQ' จองคิวล0วงหนQา  และ  ๒๑) ปชป.รุก ถนนมอเตอร.เวย.เลียบอ0าวไทย เป̂ดภาคใตQ,  

๑๓. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) จับยิงปธ.สภาอบต.ตะโละกาโปร.  และ  ๒) กองปราบจับมือยิงพ0ออดีตประธานสภาอบต. โยงขัดแยQงการเมืองทQองถ่ิน,  

๑๔. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย[สิน ๑) ภาพข0าว: คอลัมน. เก็บตกข0าวฮาประสาทหาร: ข้ึนเขา, ๒) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: รวบเครือข0ายขนต0างดQาว, ๓) 

เตือนชายแดนใตQจักรยานยนต.หายเส่ียงบ้ึม!, ๔) กอ.รมน.แจงแลQว สาเหตุทำ 'สิบโทคล่ัง' รัวป}นกลางตลาดเมืองยะลา, ๕) ตร.ยะลา 

ติวเขQมกฎหมายเบ้ืองตQนเก่ียวกับวิทยุคมนาคมภาคประชาชน, ๖) เตือนภัยภาคใตQตอนล0างและตอนบน ระวัง! กลุ0มก0อความไม0สงบก0อเหตุ 

หลังพบจยย.ถูกโจรกรรมจำนวนมาก, ๗) ทหารพรานนาวิกโยธิน ปรับปรุงภูมิทัศน.โรงเรียนในพ้ืนท่ีก0อนเป̂ดเทอม  และ  ๘) กอ.รมน.ภาค 4 สน. แจงกรณี 

นายสิบทหารเกิดภาวะเครียดยิงป}นข้ึนฟvา ย0านตลาดเก0าเมืองยะลา,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต5อสถานการณ[ จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหQระดับการรับรูQเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๒.๙๗ ในสัปดาห.ท่ีแลQว 

(๑๓-๑๙ มิ.ย. ๖๓)เป�น ๒.๖๕ ในสัปดาห.น้ี ในมิติของแนวโนQมการรับรูQเชิงบวก มีแนวโนQมฯ ลดลง 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต5างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๒๐ – ๒๖ มิ.ย. ๖๓ 

 รัฐมนตรีคมนาคมมาเลเซียเป̂ดเผยว0ารัฐบาลมาเลเซียอยู0ระหว0างการหารือกับรัฐบาลไทย บรูไน และ สิงคโปร. เพ่ือพิจารณาเป̂ดใหQพลเมืองในประเทศกลุ0มน้ี

เดินทางไปมาหาสู0ระหว0างกันโดยไม0มีขQอจำกัดในการเดินทางขQามพรมแดนโดยเฉพาะมาตรการกักตัวเพ่ือสังเกตอาการเป�นเวลา ๑๔ วัน ท้ังน้ี รมต.คมนาคมมาเลเซีย คาด

ว0า มาเลเซีย และประเทศเพ่ือนบQานน0าจะบรรลุขQอตกลงไดQในเร็วๆน้ี  

          อย0างไรก็ตามผูQนำภาคธุรกิจในรัฐภาคเหนือของมาเลเซีย ท่ีปbนัง และ เคดาห. แมQมีท0าทีสนับสนุนการเป̂ดพรมแดนแต0ก็ย้ำว0า ควรทำเม่ือมีความพรQอม และ ม่ันใจว0า

ประเทศเพ่ือนบQานสามารถควบคุม และ ปvองกันการแพร0ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ไดQจนม่ันใจไดQว0าจะไม0เกิดการแพร0ระบาดอีก 

         ผูQบัญชาการกองเรือภาคท่ี ๓ มาเลเซีย บอกว0า เรือผูQอพยพชาวโรฮิงยาใชQน0านน้ำไทยแถวเกาะหลีเป�ะ เกาะอาดัง และ เกาะตะลุเตา เป�นจอดเรือซุ0มรอโอกาสแล0น

เขQาจอดท่ีชายหาดเกาะลังกาวีเพ่ือล้ีภัยในมาเลเซีย 

 

๕.๑ สำนักข5าวเบอนามา รายงานเม่ือวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ว5า การเป�ดพรมแดนของประเทศเพ่ือนบ*านในอาเซียนจะเป�นปsจจัยช5วยพลิกฟ��นภาคธุรกิจขนส5งคมนาคม

ท้ัง 

ทางบกและทางอากาศ  

ดร.วี กา เซียง รัฐมนตรีคมนาคม เป�ดเผยว5า กระทรวงการต5างประเทศมาเลเซียอยู5ระหว5างการหารือกับหลายประเทศ อาทิ ไทย บรูไนและสิงคโปร[ อนุญาตให*

ประชาชนประเทศเพ่ือนบ*านเดินทางเข*าออกประเทศโดยไม5มีข*อจำกัด โดยนายฮิชัมมุดดิน ตุน ฮุดเซน รัฐมนตรีต5างประเทศ เพ่ิงจะหารือกับรมต.ต5างประเทศ

สิงคโปร[ในหลายประเด็นรวมท้ังระยะเวลาการกักตัวสังเกตอาการพลเมืองของกันและกันและกัน  

“การหารือเก่ียวกับมาตรการเป�ดพรมแดน โดยเฉพาะมาตรการกักตัวนักท5องเท่ียวต5างชาติเพ่ือสังเกตอาการควรมีการเร5งหารือเพ่ือให*ได*ข*อสรุปโดยเร็ว” 

 

(The reopening of the border among countries in the region will be able to revive the land and air transport sector that was affected by the 

COVID-19 pandemic. 
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Transport Minister Datuk Seri Dr Wee Ka Siong said Wisma Putra is currently in talks with several countries such as Thailand, Brunei and 

Singapore to allow their citizens to visit the country without barrier. 

He said Foreign Minister Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein had earlier met with his Singaporean counterpart to discuss several matters 

including the quarantine period for those entering the country. 

“Previously, Malaysia, Thailand, Brunei and Singapore have forged ties in tourism through the transportation sector and it is hopeful that the 

cooperation will resume as usual. 

“Discussions on the matter including issues related to the exemption of 14-day mandatory quarantine for tourists from the countries must be 

expedited so that decisions can be made soon,” he told reporters after a dialogue session with tourism industry representatives in the Ayer 

Hitam parliamentary constituency, Ayer Hitam, here today.) 

ท่ีมาขQอมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1853081 

 

๕.๑.๑ The Star ส่ือมาเลเซียรายงานเม่ือวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ว0า ผูQนำภาคธุรกิจในรัฐภาคเหนือของมาเลเซียสนับสนุนใหQเป̂ดพรมแดนมาเลเซีย-ไทย แต0ก็ย้ำว0าควร

ดำเนินการแบบค0อยเป�นค0อยไป โดยคำนึงถึงความปลอดภัยทางดQานสาธารณสุขเป�นความสำคัญลำดับแรก  

นายออย เอ็ง ฮก ประธานสมาพันธ.ผูQผลิตภาคอุตสาหกรรมามาเลเซียแห0งปbนัง บอกว0า การเป̂ดพรมแดนเพ่ือพลอกฟ}§นเศรษฐกิจเป�นเร่ืองท่ีดี แต0มาตรการน้ีควรเป�นแผน

ฟ}§นฟูเศรษฐกิจมาเลเซียในระยะยาว พรQอมกับย้ำว0า การเป̂ดประเทศควรดำเนินการเม่ือมีการกำหนดแนวปฏิบัติท่ีเป�นมาตรฐานเสร็จเรียบรQอย 
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ท่ีอลอร. สตาร. เมืองเอกของรัฐเคดาห. ประธานสภานักธุรกิจจีนบอกว0า เขาไม0เห็นดQวยท่ีจะใหQมีการเป̂ดพรมแดนติดกับประเทศไทยในเวลาน้ี พรQอมกับขQอเสนอแนะใหQ

รัฐบาลมาเลเซียใชQเวลาอีกสักเดือนหรือสองเดือน ประเมินสถานการณ.โควิด-๑๙ ในประเทศไทยเพ่ือใหQม่ันใจก0อนตัดสินใจเป̂ดพรมแดน 

ประธานสภานักธุรกิจจีนรัฐเคดาห. บอกว0า หากมีการจัดสินใจเป̂ดพรมแดน รัฐบาลมาเลเซียก็ควรคงมาตรการกักตัวนักท0องเท่ียว ๑๔ วันเพ่ือสังเกตอาการเพ่ือปvองกันไม0ใหQ

เกิดการแพร0ระบาดโควิด-๑๙ ในมาเลเซีย  

(While some in the northern business community welcome the plan to reopen the Malaysia-Thai border, they stress that it must be done 

gradually and health and safety must be prioritised first. 
 
Federation of Malaysian Manufacturers Penang chairman Datuk Ooi Eng Hock said it would be good to open up again so the economy of the 

country could bounce back. 

Ooi said opening up the border should become the country’s long-term measure for economic recovery and it should be done according to 

strict standard operating procedure (SOP). 

In Alor Setar, Kedah Chinese Assembly Hall chairman Datuk Cheng Lai Hock was not in favour of reopening the Malaysia-Thai border. 

 

He said the border should not be reopened so soon as the situation was still not under control in both countries. 

 

“Maybe the governments can decide in a month or two if the situation improves in Thailand. Although the Thais have minimised the infection 

rate, there are still some cases every day. 

 

“So if we open up now, our efforts for the past three months to flatten the curve of the infection could be in vain,” he said. 
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He said any plan to reopen the border must include beefing up health screening and quarantine order on incoming travellers. 

 

He said travellers must adhere to the 14-day quarantine.) 

ท่ีมาขQอมูล ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2020/06/22/reopen-border-gradually 

๕.๒ สำนักข0าวเบอนามา รายงานเม่ือวันท่ี ๒๕ มิถุนายน อQางคำใหQสัมภาษณ.ของพลเรือโทอับดุล ฮามิด อาลี ผูQบัญชาการกองเรือภาคท่ี ๓ มาเลเซีย บอกว0า ผูQลักลอบเขQา

เมืองผิดกฏหมายทางทะเล โดยเฉพาะชาวโรฮิงยา จำนวนมากมักจอดเรือโอกาสล0วงล้ำน0านมาเลเซียน อยู0บริเวณหมู0เกาะในน0านน้ำไทยซ่ึงห0างจากน0านน้ำมาเลเซียเพียง 

๒.๕ ไมล.ทะเล 

หมู0เกาะในประเทศไทยท่ีเป�นจุดลอยเรือหาโอกาสลักลอบเขQาน0านน้ำมาเลเซีย คือเกาะอาดัง เกาะตะรุเตา และเกาะหลีเป�ะ ซ่ึงอยู0ใกลQกับเกาะลังกาวีในประเทศมาเลเซีย 

(The percentage of illegal immigrants, especially Rohingyas, who encroach into Malaysian waters is very high due to the proximity of the islands 

in Thailand’s waters where they come from, at only 2.5 nautical miles. 

Royal Malaysian Navy Region Three Commander, First Admiral Abd Hamid Ali, said these islands include Pulau Tarutao, Pulau Koh Lipe and 

Pulau Koh Adang in Thailand. 

“These islands are very close to Langkawi and it is believed to be where they wait out before encroaching into national waters.) 

ท่ีมาขQอมูล : https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1854278 
 
 
 


