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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๓๐ พ.ค. ๖๓-๕ มิ.ย. ๖๓ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๑๑๑ ข0าว จาก

ท่ีมี ๑๐๕ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๓-๒๙ พ.ค. ๖๓) ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขQองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบฯ ๑๗ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๑๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๓-

๒๙ พ.ค. ๖๓)  

         ประเด็นข5าวเชิงลบ ได*แก5  

๑) การเมือง: แนวร0วมยึดการเมือง-มวลชน ตรึงพ้ืนท่ีชายแดนใตQ หมดโควิด-๑๙...รัฐเจองานหิน 

๒) สิทธิมนุษยชน: นิธิ เอียวศรีวงศ.: ชาติหนQาตัวผูQ  

๓) อาชญากรรมในพ้ืนท่ี: หนุ0มถูกยิงดับใตQสะพานท่ีบาเจาะ ตร. คาดปมฆ0ามาจากยาเสพติด 

 ประเด็นข5าวเชิงบวก ได*แก5 

๑) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) 'สนามบินเบตง' เปaดบริการปลายปb, ๒) เปaดด0านเพ่ิมส0งทุเรียนยะลาไปจีน, ๓) พาณิชย.เชียงใหม0เร0งกระจาย ผลผลิต 'ล้ินจ่ี' 

สู0 'สงขลา-ยะลา', ๖) กยท.รับมอบคู0มือ FSC เล0มแรกของไทย เดินหนQาสรQางสวนยาง มาตรฐาน สากลท่ัวประเทศ, ๔) 'ท0าอากาศยานนราธิวาส' เขQมปhองโควิด รอเปaดบริการ 

ย้ำไม0สวม'หนQากากอนามัย'อาจไม0ใหQเขQา และ ๕) ปiตตานีคึกคักวันแรกของการ ผ0อนปรน มาตรการโควิด-๑๙ 

๒) ยาเสพติด: ๑) จับยาบQาบ๊ิกล็อต ๓ คดี ๑๗.๘ ลQานเม็ด-๑.๘ พันลQาน จู0โจมเครือข0ายริมโขงผงะบQานหรูจ0อยึด ๓๘ ลQาน และ ๒) นายอำเภอสุไหงโก-ลก 

นำกำลังลุยจับชายหนุ0มซุกยาบQา ตามนโยบายรัฐบาล 

๓) การช5วยเหลือประชาชน: ความร0วมมือในการช0วยเหลือประชาชนในสถานการณ.แพร0ระบาดของโควิด-๑๙ ของทุกภาคส0วน 

๔) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยYสิน: ๑) ตรวจเขQมเอ็ม ๑๖ โจรใตQ, ๒) แม0ทัพภาค ๔ ส่ังลุย'เกาะแตน', ๓) 'บ๊ิกปhอม' ลุยแกQปiญหา จชต. ต0อเน่ือง และ 

๔) ปอเนาะ ซุก ๒๗ ถังแกpสปaคนิค อุสตาสอQางไม0สามารถคืนบริษัทไดQเลยเก็บรักษาไวQ 

          จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหQระดับการรับรูQเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๒.๗๔ ในสัปดาห. 

ท่ีแลQว (๒๓-๒๙ พ.ค. ๖๓) เปsน ๒.๗๒ ในสัปดาห.น้ี 
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 ในส5วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต5างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๓๐ พ.ค. ๖๓ – ๕ มิ.ย. ๖๓ ดังน้ี 

       รายงานข0าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตQ ในส่ือมวลชนต0างประเทศ เปsนประเด็นเก่ียวกับความม่ันคงชายแดนไทย-มาเลเซีย ซ่ึงหน0วยงานความม่ันคงท้ังสอง

ประเทศมีการเพ่ิมกำลังในหQวงเวลาท่ีมีการแพร0ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ เพ่ือปhองกันการลักลอบใชQช0องทางธรรมชาติลักลอบเขQาประเทศไทยโดยไม0ผ0านการคัดกรองตรวจหา

เช้ือไวรัสโควิด-๑๙ โดยเฉพาะอย0างย่ิงหากรัฐบาลมาเลเซียยกเลิกมาตรการล็อคดาวน. ไม0มีการจำกัดเสรีภาพการเดินทาง คาดว0าจะมีคนไทยในมาเลเซียเดินทางกลับ

ประเทศมากข้ึน ขณะเดียวกันทางดQานมาเลเซีย รองผูQบัญชาการหน0วยปฏิบัติการร0วมปhองกันชายแดน (AKSEM) ตรวจการปฏิบัติงานชายแดนดQานอำเภอปาเสมัส และ

เปaดเผยว0า มีการต้ังหน0วยปฏิบัติการอากาศยานไรQคนขับ (drone units) เพ่ือตรวจตราตามแนวชายแดนท้ัง ๔ รัฐ ท่ีมีพรมแดนติดกับประเทศ พรQอมท้ังนำรถยนต.ขับเคล่ือน

ส่ีลQอมาใชQลาดตระเวนตามแนวชายแดนท่ีทุรกันดาร 
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๒. ผลการวิเคราะหYสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธY ประจำวันท่ี ๓๐ พ.ค. ๖๓–๕ มิ.ย. ๖๓ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข5าวเชิงบวก และประเด็นข5าวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๓๐ พ.ค. ๖๓-๕ มิ.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก (เสQนทึบสีเขียว) ๑๑๑ ข0าว จากท่ีมี ๑๐๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๓-๒๙ พ.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี 

(เสQนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนQมฯ ค0อนขQางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขQองกับ จชต. (เสQนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบฯ ๑๗ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๑๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว 

(๒๓-๒๙ พ.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี (เสQนปะสีแดง) มีแนวโนQมฯ ค0อนขQางคงท่ี 
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๒.๒ ค5าสัดส5วนระหว5างข5าวเชิงบวก และข5าวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

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

2020-05-23 9 0 9 

2020-05-24 14 2 7 

2020-05-25 28 3 9.33 

2020-05-26 17 2 8.5 

2020-05-27 14 3 4.67 

2020-05-28 16 0 16 

2020-05-29 7 3 2.33 

 15 2.14 7.01 

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 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ5งเล็ง ในช5วงวันท่ี ๓๐ พ.ค. ๖๓–๕ มิ.ย. ๖๓ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ไม0มีท้ังข0าวเชิงบวก และข0าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข ในช0วงวันท่ี ๒๓ พ.ค. ๖๓-๕ มิ.ย. ๖๓  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๓๐ พ.ค. ๖๓-๕ มิ.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวในประเด็นเหตุรQายรายวัน จากท่ีมี ๑ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๓-๒๙ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ต่ำ

ค0อนขQางคงท่ี  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๓๐ พ.ค. ๖๓-๕ มิ.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. จากท่ีมี ๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๓-๒๙ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี 

มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบฯ ๓ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๓-๒๙ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี 

มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี ภาพข0าวเชิงลบ ไดQแก0 แนวร0วมยึดการเมือง-มวลชน ตรึงพ้ืนท่ีชายแดนใตQ หมดโควิด-19...รัฐเจองานหิน  
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยYสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๓๐ พ.ค. ๖๓-๕ มิ.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๖ ข0าว จากท่ีมี ๑๐ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๓-๒๙ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี 

มีแนวโนQมฯ  ค0อนขQางคงท่ี  ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบฯ ๒ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๓-๒๙ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ 

ต่ำค0อนขQางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ๑) คอลัมน. เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: ตรวจเขQมเอ็ม 16 โจรใตQ, ๒) แม0ทัพภาค 4 ส่ังลุย'เกาะแตน', ๓) ยึดถังแกpส, ๔) 'บ๊ิกปhอม' 

ลุยแกQปiญหา จชต.ต0อเน่ือง และ ๕) ปอเนาะ ซุก 27 ถังแกpสปaคนิค อุสตาสอQางไม0สามารถคืนบริษัทไดQเลยเก็บรักษาไวQ ภาพข0าวเชิงลบ ไดQแก0 คอลัมน. ตีโฉบฉวย: 

ตีแผ0ยุทธศาสตร. (ตอนท่ี 6)  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๓๐ พ.ค. ๖๓-๕ มิ.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๑ ข0าว จากท่ีมี ๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๓-๒๙ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี 

มีแนวโนQมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม0มีข0าวเชิงลบฯ ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๓-๒๙ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี 

มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ๑) ภาพข0าว: ส0งมังคุด, ๒) 'สนามบินเบตง'เปaดบริการปลายปb, ๓) เปaดด0านเพ่ิมส0ง ทุเรียนยะลาไปจีน, ๔) 

พาณิชย.เชียงใหม0เร0งกระจาย ผลผลิต'ล้ินจ่ี'สู0'สงขลา-ยะลา', ๕) กยท.รับมอบคู0มือFSCเล0มแรกของไทย เดินหนQาสรQางสวนยาง มาตรฐาน สากลท่ัวปท., ๖) 

'ท0าอากาศยานนราธิวาส'เขQมปhองโควิดรอเปaดบริการ ย้ำไม0สวม'หนQากากอนามัย'อาจไม0ใหQเขQา และ ๗) ปiตตานีคึกคักวันแรกของการ ผ0อนปรน มาตรการโควิด-19 

ไม0มีข0าวเชิงลบ ในสัปดาห.น้ี 

 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

10 

 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๓๐ พ.ค. ๖๓-๕ มิ.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๒ ข0าว จากท่ีมี ๙ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๓-๒๙ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี 

มีแนวโนQมฯ ลดลง ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม0มีข0าวเชิงลบท้ังในสัปดาห.น้ี และ ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๓-๒๙ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี 

มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ๑) จับยาบQาบ๊ิกล็อต 3 คดี 17.8 ล.เม็ด-1.8 พันล. จู0โจมเครือข0ายริมโขงผงะบQานหรูจ0อยึด 38 ล. และ ๒) 

นายอำเภอสุไหงโก-ลก นำกำลังลุยจับชายหนุ0มซุกยาบQา ตามนโยบายรัฐบาล ไม0มีข0าวเชิงลบ ในสัปดาห.น้ี 
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

              ในช0วงวันท่ี ๓๐ พ.ค. ๖๓–๕ มิ.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ไดQแก0 คอลัมน.: นิธิ เอียวศรีวงศ.: ชาติหนQาตัวผูQ  

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

              ในช0วงวันท่ี ๓๐ พ.ค. ๖๓–๕ มิ.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

              ในช0วงวันท่ี ๓๐ พ.ค. ๖๓–๕ มิ.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกQไขปiญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

              ในช0วงวันท่ี ๓๐ พ.ค. ๖๓–๕ มิ.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชQกฎหมาย ไดQแก0 คอลัมน.: ในประเทศ: 'ไม0ยุติธรรม-ไม0จริงใจ' 

เสียงสะทQอนจากชายแดนใตQ มอง 16 ปb ภายใตQกฎหมายพิเศษ ผ0านสายตา ส.ส. 'กมลศักด์ิ ลีวาเมาะ'  
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๔. ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* 
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ประเด็นข5าวเชิงลบ 

๑. สิทธิมนุษยชน คอลัมน.: นิธิ เอียวศรีวงศ.: ชาติหนQาตัวผูQ  

๒. การเมือง ๑) แนวร0วมยึดการเมือง-มวลชน ตรึงพ้ืนท่ีชายแดนใตQ หมดโควิด-19...รัฐเจองานหิน  และ  ๒) แนวร0วมยึดการเมือง-มวลชน ตรึงพ้ืนท่ีชายแดนใตQ 

หมดโควิด-19...รัฐเจองานหิน  

๓. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) หนุ0มถูกยิงดับใตQสะพานท่ีบาเจาะ ตร.คาดปมฆ0ามาจากยาเสพติด, ๒) รัก3เศรQานัดเคลียร.ปiญหาหัวใจ ผัวเก0าโดนผัวใหม0แทงดับ  และ  ๓) 

พิษรัก-แรงหึงตัดไม0ขาด 'ผัวเก0า'ตามยิงโหดกลางถนน  
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ประเด็นเชิงบวก 

๑. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) ภาพข0าว: ส0งมังคุด, ๒) ถอดรหัสอาชีพ: โครงการพัฒนาเอสเอ็มอี-วิสาหกิจ, ๓) 'ปลดล็อกเฟส3'วันแรก รQานนวดคึกคัก 

ลูกคQาแห0จองคิวเพียบ!, ๔) ส0งมังคุด, ๕) 'สนามบินเบตง'เปaดบริการปลายปb, ๖) เปaดด0านเพ่ิมส0งทุเรียนยะลาไปจีน, ๗) พาณิชย.เชียงใหม0เร0งกระจาย ผลผลิต'ล้ินจ่ี'สู0'สงขลา-

ยะลา', ๘) พาณิชย.เชียงใหม0เร0งกระจาย ผลผลิต'ล้ินจ่ี'สู0'สงขลา-ยะลา', ๙) กยท.รับมอบคู0มือFSCเล0มแรกของไทย เดินหนQาสรQางสวนยางมาตรฐานสากลท่ัวปท., ๑๐) 

'ท0าอากาศยานนราธิวาส'เขQมปhองโควิดรอเปaดบริการ ย้ำไม0สวม'หนQากากอนามัย'อาจไม0ใหQเขQา  และ  ๑๑) ปiตตานีคึกคักวันแรกของการผ0อนปรนมาตรการโควิด-19,  

๒. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทY ๑) สัพเพเหระ๒) คอลัมน. สัพเพเหระ, ๓) ปลุกพลังความคิดสรQางสรรค.ในตัวคุณ!! กับโครงการประกวดคลิปวีดีโอเจ�งๆ 

ชิงเงินรางวัล 220000 บาท  และ  ๔) คอลัมน. ปฏิทินบันเทิง,  

๓. ยาเสพติด ๑) จับยาบQาบ๊ิกล็อต3คดี17.8ล.เม็ด-1.8พันล.จู0โจมเครือข0ายริมโขงผงะบQานหรูจ0อยึด38ล.  และ  ๒) นายอำเภอสุไหงโก-ลก นำกำลังลุยจับชายหนุ0มซุกยาบQา 

ตามนโยบายรัฐบาล,  

๔. การช5วยเหลือประชาชน ๑) ผนึกกำลัง, ๒) ยะลาแจกคูปองเขQารQานปiนอ่ิม, ๓) ผอ.รพ.แจงคลิป'เภสัชกร'โยนยา, ๔) คุณหมอขอบอก: เปaดตัวโครงครอบหนQากาก ฟaต 

กระชับ ม่ันใจปhองกันโรค, ๕) ศอ.บต.จัดรถธงฟhาเคล่ือนท่ีบรรเทาความเดือดรQอนชาวบQาน, ๖) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: ไฟป�าพรุบาเจาะคล่ีคลาย, ๗) รายงาน: 

ชุดเฉพาะกิจนราธิวาส30 ชูโครงการ 'ทหารพันธุ.ดี' พลิกฟ��นฐานสู0แปลงเกษตร, ๘) ขอเฮลิคอปเตอร.ดับไฟป�าบาเจาะ, ๙) มท.2ส่ังเร0งดับไฟป�าพรุบาเจาะ, ๑๐) คอลัมน. 

จับข0าวเอามายำ, ๑๑) คอลัมน. จับกระแสภูมิภาค: ยะลาผุดโครงการ'ปiนอ่ิม', ๑๒) คอลัมน. จับข0าวเอามายำ, ๑๓) คอลัมน. จับกระแสภูมิภาค: ยะลาผุดโครงการ'ปiนอ่ิม', 

๑๔) ฝนตก-ไฟป�าพรุนราฯดับแลQว60%, ๑๕) คอลัมน. กากีกะสีเขียว, ๑๖) จุฬาฯเปaดตัว'ปiตตานีโมเดล'เช็กโควิด1หม่ืนราย, ๑๗) อย0าการ.ดตกลุQนเลิกฉุกเฉินก.ค., ๑๘) 

มอบหนQากาก, ๑๙) มอบรถพยาบาล3ร.พ.สานเจตนารมณ.เจQาสัววิชัย, ๒๐) ทQองถ่ินพูด: ยู0สิน จินตภากร รองนายก ทน.ยะลา โครงการ 'ปiนอ่ิม', ๒๑) จุฬาฯ ชู 

'ปiตตานีโมเดล'ตรวจก0อนเปaดเมือง ปhองกันโควิดระลอกใหม0, ๒๒) มอบรถพยาบาล3ร.พ.สานเจตนารมณ.เจQาสัววิชัย, ๒๓) เปaดไทม.ไลน.ผูQติดเช้ือใหม0 จนท.กักตัวตรวจหาเช้ือ 

39 คนท่ีน่ังรถบัสมาดQวยกัน, ๒๔) 'บ๊ิกป�อก'มอบนโยบาย ผูQว0าฯ รับผ0อนคลายระยะ 3 ย้ำ'การ.ดอย0าตก' ใชQงบตQองโปร0งใส ดึงปชช.ตรวจสอบ, ๒๕) 

สบส.ผลิตโครงครอบแมสก., ๒๖) สบส.ผลิตโครงครอบแมสก., ๒๗) สธ.แนะรอ'เฟส5' ผับ-บาร. ใหQต0อคิวจากร.ร.๒๘) 'กัลฟ�'ส0งพลังสู0ภาคใตQ มอบหนQากากทางการแพทย. 

KN95 แก0โรงพยาบาลส0วนภูมิภาค, ๒๙) ภาพข0าว: พระราชทาน, ๓๐) พระราชทาน, ๓๑) คุณแหน : 4 มิถุนายน 2563, ๓๒) 'โอรังอัสลี'…เราก็กลัว'โควิด' 

คนแปลกหนQาหQามเขQาหมู0บQาน, ๓๓) 'บ๊ิกป�อก'ส่ังทุกจว.สแกนหา'เหลือบ'เกาะโควิดจQองโกง, ๓๔) มท.1ส่ัง'พ0อเมือง'สอดส0องงบฯทQองถ่ินใหQโปร0งใส, ๓๕) 
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ติดเช้ือโควิดเพ่ิม4รายจากตปท. 'นักศึกษา3-พนง.นวด1', ๓๖) ดีเดย.1มิ.ย.ผ0อนปรนระยะ3 บ๊ิกตู0ขอเปsนวันดีๆ แต0ยังห0วงคนไทยไรQวินัย, ๓๗) 

3จว.ใตQประสานกำลังดับไฟไหมQป�าพรุ'นราธิวาส' หลังลามกินพ้ืนท่ี2.3พันไร0, ๓๘) 'ผอ.รพ.บาเจาะ'ขอโทษสังคม คลิปมิติใหม0จ0ายยาว0อนเน็ต, ๓๙) ผอ.รพ.บาเจาะ 

ช้ีแจงกรณีเภสัชกรโยนยาใหQปชช., ๔๐) ChairmanSociety: มอบชุด PPE และอุปกรณ.การแพทย.โรงพยาบาลในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใตQ, ๔๑) ChairmanSociety: 

ส0งมอบ Face Shield ใหQโรงพยาบาลท่ีขาดแคลน', ๔๒) CorporateSocialResponsibility: มูลนิธิกสิกรไทย เปaดโครงการ 'เบ้ียรบพิเศษสำหรับนักรบเส้ือกาวน.', ๔๓) 

เลขาฯศอ.บต.นำส่ิงของช0วยเหลือชาวหมู0บQานโอรังอัสรี ต.อัยเยอร.เวง อ.เบตงไดQรับผลกระทบโควิด-19, ๔๔) สงขลาขยายเวลาปaด 13 พ้ืนท่ีเส่ียง พบผูQป�วยติดเช้ือเพ่ิม 2 

ราย, ๔๕) มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ช0วยพัฒนาสาธารณสุขถ่ินทุรกันดาร, ๔๖) ศบค. ช้ีผูQป�วยโควิดในประเทศเท0ากับศูนย.ราย ย้ำยกการ.ดสูง เขQาสู0ผ0อนคลายระยะต0อไป, 

๔๗) ผบ.กองกำลังเทพสตรี ตรวจพ้ืนท่ีชายแดนไทย-มาเลย. เขตพ้ืนท่ี จ.นราธิวาส เตรียมรับมาเลย.ปลดล็อกดาวน. 9 มิย., ๔๘) มูลนิธิอำเภอเบตงมอบถุงยังชีพสูQโควิด 19 

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจQาฯพระบรมราชินี, ๔๙) ภาพข0าว: มอบอุปกรณ., ๕๐) ผูQว0าฯนราธิวาส ลงพ้ืนท่ีติดตามความคืบหนQาการดับไฟป�าพรุบาเจาะ, ๕๑) มช. 

จับมือสาธารณสุขจังหวัดตรัง ร0วมพัฒนานำแอปพลิเคช่ัน CMU Self Health Check เปsนตQนแบบช0วยภาคใตQคัดกรองโควิด-19, ๕๒) จุฬาฯเปaดตัว 'ปiตตานีโมเดล' 

รุกตรวจหาภูมิคุQมกันโควิด ชาวปiตตานี กว0า 1 หม่ืนราย ก0อนปลดล็อกเมือง, ๕๓) จังหวัดนราธิวาส จัดประชุมกรมการจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนพฤษภาคม 2563, 

๕๔) มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา สนับสนุนงานดQานสาธารณสุขคืนสู0สังคม มอบรถพยาบาลฉุกเฉินเพ่ิมโอกาสรอดชีวิตผูQป�วย, ๕๕) Beko 

จับมือรQานคQาพันธมิตรส0งกำลังใจสนับสนุนโรงพยาบาลท่ัวไทย ร0วมฝ�าวิกฤตโควิด-19, ๕๖) 

รพ.เบตงรับมอบหQองคัดกรองและหQองตรวจเช้ือความดันลบแบบเคล่ือนท่ีพระราชทาน, ๕๗) ไฟป�าพรุบาเจาะเร่ิมคล่ีคลายหลังฝนตกหนักคืนท่ีผ0านมา 

ระดมกำลังเขQาร0วมอีก 50 นาย, ๕๘) จุฬาฯ ชู 'ปiตตานีโมเดล' ตQนแบบปhองกันโควิดระลอกใหม0  และ  ๕๙) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจQา กรมสมเด็จพระเทพฯ 

พระราชทาน 'หQองคัดกรองและตรวจเช้ือ' แบบเคล่ือนท่ีแก0รพ.เบตง,  

๕. การเยียวยา ๑) คอลัมน. ข0าวส้ัน: ศอ.บต.เตรียมเยียวยา 199 ราย, ๒) บัตรคนจนเฮ-ไดQเยียวยาโควิด3พันบาท  และ  ๓) 

ศอ.บต.เยียวยาผูQไดQรับผลกระทบจากการกระทำของจนท.รัฐ,  

๖. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) ท่ัวไทยพรQอมใจถวายพระพร สมเด็จพระนางเจQาฯ พระบรมราชินี, ๒) นายกนำครม.ลงนามถวายพรราชินี, ๓) ชาวมุสลิมยะลา 

เย่ียมบรรพบุรุษท่ีล0วงลับ ทำความสะอาดสุสานในวัน'รายอแน' อย0างคึกคัก, ๔) มุสลิม3จว.ใตQร0วม'วันรายอแน', ๕) คอลัมน. อริยะโลกท่ี6: พ0อท0านหวาน ธัมมปาโล 

วัดมหิงษ.สุวรรณนิมิต ปiตตานี, ๖) คอลัมน. อริยะโลกท่ี6: พ0อท0านหวาน ธัมมปาโล วัดมหิงษ.สุวรรณนิมิต ปiตตานี, ๗) ปiตตานีหลังปรนมาตรการโควิด19 
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แห0เท่ียวในวันรายอแนอย0างคึกคัก, ๘) ปiตตานีพ่ีนQองมุสลิมเฉลิมฉลองรายอแนหรือรายอ6, ๙) 'ถ้ำนาคา'งามแปลกตา กับปรากฏการณ.ธรรมชาติอันน0าท่ึง  และ  ๑๐) 

พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน.เปaดใหQประชาชนร0วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล,  

๗. การศึกษา ปiตตานีเห็นชอบเปaดโรงเรียนตาดีกาและสถาบันการศึกษาปอเนาะ 1 ก.ค.น้ี  

๘. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยYสิน ๑) คอลัมน. เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: ตรวจเขQมเอ็ม16โจรใตQ, ๒) แม0ทัพภาค4ส่ังลุย'เกาะแตน', ๓) ยึดถังแกpส, ๔) 

แม0ทัพภาค4ส่ังลุย'เกาะแตน', ๕) 'บ๊ิกปhอม' ลุยแกQปiญหา จชต.ต0อเน่ือง  และ  ๖) ปอเนาะ ซุก 27 ถังแกpสปaคนิค อุสตาสอQางไม0สามารถคืนบริษัทไดQเลยเก็บรักษาไวQ,  

๙. การบังคับใช*กฏหมาย ๑) ข0าวสดท่ัวไทย: ยืดฉุกเฉิน 3 จว.ใตQอีก 3 ด., ๒) 'สมช.'เห็นชอบต0อพรก.ฉุกเฉินจังหวัดชายแดนใตQอีก3เดือน, ๓) อส.อำเภอเมืองยะลา 

บุกจับนักเล0นการพนัน วงไพ0พ0อง ฝ�าพรก.ฉุกเฉิน  และ  ๔) 'สมช.' จ0อชงครม.ต0อพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 3 จชต.อีก 3 เดือน 29 มิ.ย.- 19 ก.ย.น้ี,  

๑๐. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ศูนย.การเรียนรูQเพาะฟiกลูกปูมQา๒) ศูนย.การเรียนรูQเพาะฟiกลูกปูมQา, ๓) รายงาน: ชุดเฉพาะกิจนราธิวาส30 ชูโครงการ 'ทหารพันธุ.ดี' 

พลิกฟ��นฐานสู0แปลงเกษตร, ๔) 'บรรจง นะแส' ทะเลไทย ในวิกฤติโควิด-19, ๕) คอลัมน. รูQไปโมQด: แรมซาร.ไซต., ๖) กรมการพัฒนาชุมชน: สืบสานพระราชปณิธาน 

สมเด็จพระนางเจQาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปbหลวง, ๗) คอลัมน. รูQไปโมQด: แรมซาร.ไซต., ๘) ทQองถ่ินชวนรูQ: ขยะแลกภาษี  และ  ๙) 

มอบพันธุ.ผักกำนัน ผูQใหญ0บQานอ.รือเสาะ,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต5อสถานการณY จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหQระดับการรับรูQเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๒.๗๔ ในสัปดาห.ท่ีแลQว 

(๒๓-๒๙ พ.ค. ๖๓) เปsน ๒.๗๒ ในสัปดาห.น้ี ในมิติของแนวโนQมการรับรูQเชิงบวก มีแนวโนQมฯ ลดลงเล็กนQอย 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต5างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๓๐ พ.ค. ๖๓ – ๕ มิ.ย. ๖๓ 

       รายงานข0าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตQ ในส่ือมวลชนต0างประเทศ เปsนประเด็นเก่ียวกับความม่ันคงชายแดนไทย-มาเลเซีย ซ่ึงหน0วยงานความม่ันคงท้ังสอง

ประเทศมีการเพ่ิมกำลังในหQวงเวลาท่ีมีการแพร0ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ เพ่ือปhองกันการลักลอบใชQช0องทางธรรมชาติลักลอบเขQาประเทศไทยโดยไม0ผ0านการคัดกรองตรวจหา

เช้ือไวรัสโควิด-๑๙ โดยเฉพาะอย0างย่ิงหากรัฐบาลมาเลเซียยกเลิกมาตรการล็อคดาวน. ไม0มีการจำกัดเสรีภาพการเดินทาง คาดว0าจะมีคนไทยในมาเลเซียเดินทางกลับ

ประเทศมากข้ึน ขณะเดียวกันทางดQานมาเลเซีย รองผูQบัญชาการหน0วยปฏิบัติการร0วมปhองกันชายแดน (AKSEM) ตรวจการปฏิบัติงานชายแดนดQานอำเภอปาเสมัส และ

เปaดเผยว0า มีการต้ังหน0วยปฏิบัติการอากาศยานไรQคนขับ (drone units) เพ่ือตรวจตราตามแนวชายแดนท้ัง ๔ รัฐ ท่ีมีพรมแดนติดกับประเทศ พรQอมท้ังนำรถยนต.ขับเคล่ือน

ส่ีลQอมาใชQลาดตระเวนตามแนวชายแดนท่ีทุรกันดาร 
 
๕.๑ The Star ส่ือมวลชนมาเลเซีย อ*างรายงานข5าวจากซินหัว สำนักข5าวของทางการจีนรายงานข5าวการปฏิบัติภารกิจตรวจเย่ียมกำลังพลและติดตามการปฏิบัติ

หน*าท่ีกำลังทหารท่ีชายแดนอ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส พร*อมให*สัมภาษณYส่ือมวลชนคาดการณYว5า จะมีคนไทยและคนงานต5างชาติท่ีเข*าเมืองผิดกฏหมายท่ีมาเลเซีย

เดินทางเข*าประเทศไทย ภายหลังรัฐบาลมาเลเซียยกเลิกมาตรการล็อคดาวนYในวันท่ี 9 มิถุนายน 

พลตรีสันติ ศกุลนาค ผู*บัญชาการกองพลทหารราบท่ี ๕ คาดว5า คนไทยและคนงานต5างชาติคาดว5าจะเดินทางผ5านพรมแดนเข*าประเทศไทยด*านอ.สุไหงโกลก และ

คาดว5าจะมีคนต5างชาติท่ีลักลอบทำงานในมาเลเซียโดยเฉพาะชาวโรฮิงยาลักลอบผ5านพรมแดนตามช5องทางธรรมชาติตามแนวแม5น้ำโกลก ระยะทาง ๔๖ กิโลเมตร

ในพ้ืนท่ีอำเภอสุไหงโกลก 

ก5อนหน*าน้ีเจ*าหน*าท่ีหน5วยงานความม่ันคงจับกุมผู*ลักลอบผ5านพรมแดนจำนวนมากท้ังคนไทยและคนต5างชาติ รวมท้ังมีการตรวจพบผู*ติดเช้ือโควิด-19 ซ่ึงท้ังหมดมี

การนำส5งรักษาตัวท่ีโรงพยาบาล ส5วนผู*ท่ีผลการตรวจได*ค5าเป�นลบก็จะถูกส5งตัวไปกักตัสสังเกตอาการในสถานท่ีท่ีรัฐจัดไว*ให*เป�นเวลา ๑๔ วัน 

สำนักข5าวซินหัว รายงานว5าพลตรีสันติ ได*เดินทางไปเย่ียมกระชับความสัมพันธYและพัฒนาความร5วมมือป�องกันพรมแดนและป�องกันการระบาดไวรัสโควิด กับหน5วย

ทหารมาเลเซียท่ีชายแดน อีกด*วย 

(Many Thai nationals and migrants, who have been employed for jobs in Malaysia, will likely re-enter Thailand shortly after the neighbouring 

country lifts a lockdown measure expected to be this week, an army general has announced. 
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Thailand's Fifth Infantry Division commander Major-Gen Santi Sakuntanak commented a large number of Thai and migrant workers will likely get 

into Thai territory through a border checkpoint in Su-ngai Kolok district of Narathiwat province, across the border from Kelantan state of 

Malaysia where the lockdown is scheduled to be lifted on June 9. 

 

Nevertheless, some migrant workers, particularly Rohingya, might probably avoid the border checkpoint and illegally get into Thai territory 

through 46-km long natural borderlines across Su-ngai Kolok River between Narathiwat and Kelantan, according to Maj. Gen. Santi. 

 

Dozens of Thai and migrant workers were earlier arrested with some testing positive for COVID-19 after they had illegally crossed natural 

borderlines in Thailand's southern border provinces. 

 

The authorities have been prepared to cope with the probability of any Thai nationals and migrant workers being found infected with the 

coronavirus upon their return from Malaysia, the army general said. 

 

Those who might test positive will be immediately sent to hospitals in southern Thailand while others will be quarantined for 14 days. 

 

Maj Gen Santi, who concurrently acts as commander of Thep Satri Task Force based in southern Thailand, visited the Su-ngai Kolok border 

checkpoint as well as army and ranger units deployed along the border in the wake of an anticipated influx of workers from Malaysia, following 

the waiver of the lockdown measure in that country. 
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The Thai army general also visited a Malaysian army unit on the common border to coordinate anti-pandemic measures and strengthen 

relationships between the two armies. - Xinhua/Asian News Network) 

 

ท่ีมาขQอมูล ; thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2020/06/01/thais-migrants-likely-to-re-enter-thailand-following-lifting-of-malaysia039s-

lockdown 

 

๕.๒ สำนักข0าวเบอนามาของทางการมาเลเซีย รายงานการตรวจการปฏิบัติงานเจQาหนQาท่ีปhองกันชายแดนของรองผูQบัญชาการสำนักงานความม่ันคงชายแดน (Aksem) นาย

โมฮัมหมัด เรดซวน โมฮัมหมัด แซน ซ่ึงเดินทางไปท่ีชายแดนดQานอำเภอปาเสมัส และใหQสัมภาษณ.ผูQส่ือช0าวว0า Aksem มีการต้ังหน0วยปฏิบัติการโดรน 25 หน0วยเพ่ือปฏิบัติ

หนQาท่ีตรวจตราความเรียบรQอยตามแนวชายแดนมาเลเซีย-ไทย ท้ัง ๔ รัฐ คือ กลันตัน เปอร.ลิส เคดาห.และเปรัค  

หน0วยปฏิบัติการโดรนจะเร่ิมปฏิบัติหนQาท่ีต้ังแต0วันท่ี ๑ กรกฎาคม เปsนตQนไป 

รองผูQบัญชาการ Aksem บอกว0า นอกจากน้ียังมีการจัดรถยนต.ขับเคล่ือนส่ีลQอ 25 คันใหQเจQาหนQาท่ี Aksem ใชQลาดตระเวณตรวจตราชายแดนท่ีมีสภาพภูมิประเทศ

ทุรกันดาร 

แนวชายมาเลเซียดQานรัฐกลันตันติดต0อกับรัฐเปอร.ลิสมีระยะทาง 662 กิโลเมตร มีช0องทางธรรมชาติ ๑๓๗ จุด และระยะทางตามแนวแม0น้ำโกลกระยะทาง ๙๕ กิโลเมตร 

เปsนแนวพรมแดนท่ีมีการลักลอบขQามพรมแดนตามช0องทางธรรมาชาติมากท่ีสุด 

 

(The Malaysian Border Security Agency (Aksem) will use drones to monitor the situation along the Malaysia-Thailand border, especially to curb 

the entry of illegal immigrants into the country. 

Its deputy director-general Mohd Redzuan Mohd Zain said 25 units of high-tech drones would be used in the four states bordering Thailand, 

namely Kelantan, Perlis, Kedah and Perak. 
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“Aksem requested 25 units of drone and they are expected to be commissioned by July 1. 

“Each state will get two drone units and they will be tasked with monitoring the country’s land and maritime borders. 

“They will assist us in addressing the problem of illegal immigrants, ” he told reporters after inspecting an illegal jetty in Rantau Panjang on 

Saturday night. 

Mohd Redzuan said Aksem also applied for 25 units of four-wheel drive vehicles (4WDs). 

He said the 4WDs were crucial to assist them at the border due to the terrain and road condition which required tougher vehicles. 

“For instance, the distance between Kelantan and Perlis is 662km with 137 rat routes while the Malaysia-Thailand border at Sungai Golok is 

95km long and most rat routes are in this area, ” he said. — Bernama) 

 

ท่ีมาขQอมูล ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2020/06/01/malaysia-to-use-drones-to-monitor-border-with-thailand 

https://bernama.com/en/general/news.php?id=1846457 
 


