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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช>วงวันท่ี ๘-๑๔ ก.พ. ๖๓ พบว>า มีข>าวเชิงบวก ๗๖ ข>าว จากท่ีมี ๑๑๗ 

ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑-๗ ก.พ. ๖๓) ในส>วนของข>าวเชิงลบท่ีเก่ียวข9องกับ จชต. มีข>าวเชิงลบ ๒๓ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๒๑ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑-๗ ก.พ. ๖๓)  

 ประเด็นข4าวเชิงลบ ได*แก4 

๑) อาชญากรรมในพ้ืนท่ี: ยิง ๒ อส. ดับคาร9านจ้ิมจุ>ม ตร. ช้ีปมทะเลาะร9านนวด 

๒) การเจรจาเพ่ือสันติ: อย>าหลงละเลิง 'พูดคุยสันติสุข' สถานการณ+จะเปZนบวก ระวังเดินตามหมากกลท่ีมี 'ต>างชาติ' บงการ 

๓) เหตุร*ายรายวัน: คนร9ายป[วนใต9! ลอบทำลายกล9องวงจรป]ด ในพ้ืนท่ีต.ปากู ป̂ตตานี 

๔) การบำรุงขวัญกำลังพล: ๑) สลด! จนท.อส.คว9าป_นยิงตัวเองดับคาบ9านพัก และ  ๒) ผ>าโปรเจค "บ9านจัดสรรทหาร" แบบไหนมีเงินทอน-งาบหัวคิว? 

ประเด็นข4าวเชิงบวก ได*แก4 

๑) ยาเสพติด : ตร.-ทหารสนธิกำลัง จับหนุ>มใหญ>ลอบขน 'กัญชาอัดแท>ง' ยึดของกลาง ๕๐๐ กิโล 

๒) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) ศอ.บต. ถกพัฒนาท>องเท่ียว  ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต9, ๒) รายงาน: 'ไผ>-โรงไฟฟlา-ทุนเกาหลี' จ๊ิกซอว+อนาคตเศรษฐกิจ 

ชายแดนใต9, ๓) ลดภาษีอุ9มเขตเศรษฐกิจพิเศษ กระตุ9นลงทุน ๑๐ จังหวัดชายแดน และ ๔) 'เบตงไฮแลนด+' ท่ีพักแสนอบอุ>นกลางสายหมอกขุนเขา ให9บริการ โดย 

นศ.การอาชีพเบตง พร9อมรองรับการเป]ดสนามบินเบตงกลางปr ๖๓ น้ี  

๓) การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยWสิน: ๑) "โพลล+ทหาร" ช้ีชาวบ9านชายแดนใต9พอใจนโยบายแม>ทัพ จ้ียกระดับปราบยาเสพติด และ ๒) พลทหารฮีโร>! กระโดดน้ำช>วยเหลือ

หญิงฆ>าตัวตายได9อย>างปลอดภัย 

         จากสถานการณ+ข>าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกท่ีมีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จาก ๒.๔๙ ในสัปดาห+ท่ีแล9ว 

(๑- ๗ ก.พ. ๖๓) เปZน ๑.๘๙ ในสัปดาห+น้ี  

 ในส4วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๘–๑๔ ก.พ. ๖๓ ดังน้ี 

          ส่ือต>างประเทศไม>มีประเด็นรายงานข>าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9ในรอบสัปดาห+น้ี ท้ังน้ีประเด็นหลักท่ีส่ือต>างประเทศรายงานเก่ียวกับประเทศไทยมี ๒ 

ประเด็นหลัก คือ เหตุกราดยิงประชาชนท่ีจังหวัดนครราชสีมา และ สถานการณ+การแพร>ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID19 ในประเทศไทย 
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          ประเด็นสากลท่ีมีความเก่ียวพันกับจังหวัดชายแดนภาคใต9ในรอบสัปดาห+น้ี คือ รายงานข>าวของสำนักข>าว AFP กรณีเหตุเรือผู9อพยพชาวโรฮิงญาล>มในทะเลทางใต9

ของบังกลาเทศขณะพยายามแล>นเรืออพยพไปมาเลเซียเปZนเหตุให9มีผู9เสียชีวิตมากกว>า ๑๕ คน และ สูญหายกว>า ๕๐ คน โฆษกหน>วยเจ9าหน9าท่ียามฝ̂�งช้ีแจง สาเหตุท่ีเรือ

ล>มเกิดจากน้ำหนักบรรทุกมากเกินไป คือมีผู9โดยสาร ๑๓๘ คน และ สัมภาระอีกจำนวนหน่ึง ขณะท่ีเรือลำน้ีสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได9เพียง ๕๐ คน 

         รายงานของ AFP ระบุว>านับต้ังแต>ปr ๒๕๖๐ มีชาวโรฮิงญาหลบหนีการปราบปรามในเมียนมาร+อพยพไปอาศัยในค>ายผู9อพยพท่ีชายแดนบังกลาเทศมากกว>า ๑ ล9าน

คน ในจำนวนน้ีนับหม่ืนคนพยายามหลบหนีไปประเทศไทย และ มาเลเซีย 

        นับต้ังแต>ปrท่ีแล9วเจ9าหน9าท่ีบังกลาเทศควบคุมตัวชาวโรฮิงญาขณะพยายามหลบหนีด9วยเรือประมง และ บางส>วนจับกุมขณะรอเรือท่ีชายฝ̂�ง ช>วงเดือนพฤศจิกายน-

มีนาคม เปZนช>วงเวลาท่ีมีการอพยพทางทะเลของชาวโรฮิงญาเน่ืองเพราะคล่ืนลมสงบ 
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๒. ผลการวิเคราะหWสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธW ประจำวันท่ี ๘–๑๔ ก.พ. ๖๓ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข4าวเชิงบวก และประเด็นข4าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันท่ี ๘-๑๔ ก.พ. ๖๓ มีข>าวเชิงบวก (เส9นทึบสีเขียว) ๗๖ ข>าว จากท่ีมี ๑๑๗ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑-๗ ก.พ. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) 

มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบท่ีเก่ียวข9องกับ จชต. (เส9นทึบสีแดง) มีข>าวเชิงลบ ๒๓ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๒๑ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑-๗ ก.พ. ๖๓) 

สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงท่ี 
 
๒.๒ ค4าสัดส4วนระหว4างข4าวเชิงบวก และข4าวเชิงลบ 
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เม่ือนำจำนวนข>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) 

2020-02-01 20 2 10 

2020-02-02 16 1 16 

2020-02-03 22 4 5.5 

2020-02-04 22 5 4.4 

2020-02-05 20 2 10 

2020-02-06 8 5 1.6 

2020-02-07 9 2 4.5 

 16.71 3 5.57 

2020-02-08 16 3 5.33 

2020-02-09 13 2 6.5 

2020-02-10 6 2 3 

2020-02-11 12 2 6 

2020-02-12 6 4 1.5 

2020-02-13 14 6 2.33 

2020-02-14 9 4 2.25 

 10.86 3.29 3.3 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ4งเล็ง ในช4วงวันท่ี ๘–๑๔ ก.พ. ๖๓ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช>วงวันท่ี ๘-๑๔ ก.พ. ๖๓ ข>าวเชิงบวก ไม>มีข>าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยฯ จากท่ีมี ๑๑ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑-๗ ก.พ. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบท่ีเก่ียวข9องกับ จชต. มีข>าวเชิงลบ ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๔ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑-๗ ก.พ. ๖๓) 

สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ลดลง ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> อย>าหลงละเลิง 'พูดคุยสันติสุข' สถานการณ+จะเปZนบวก ระวังเดินตาม หมากกลท่ีมี 

'ต>างชาติ' บงการ   
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันท่ี ๘-๑๔ ก.พ. ๖๓ มีข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๑ ข>าว จากท่ีมี ๑๑ ข>าว ในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑-๗ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง 

ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> คนร9ายป[วนใต9! ลอบทำลายกล9องวงจรป]ด ในพ้ืนท่ี ต.ปากู ป̂ตตานี  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันท่ี ๘-๑๔ ก.พ. ๖๓ มีข>าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๓ ข>าว จากท่ีมี ๑ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑-๗ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงท่ี ในส>วนข>าวเชิงลบฯ ไม>มีข>าวเชิงลบในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๓ ข>าว ในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑-๗ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำ

ค>อนข9างคงท่ี ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> โครงร>างตำนานคน: อันวาร+ สา และ เร>งเร9า ปชป.ปฏิรูป   
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยWสิน 

 
ในช>วงวันท่ี ๘-๑๔ ก.พ. ๖๓ มีข>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๗ ข>าว จากท่ีมี ๖ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑-๗ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ  

ค>อนข9างคงท่ี  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีข>าวเชิงลบ ๘ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๑ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑-๗ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพ่ิมข้ึน 

ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ส่ังสอบ 8 ผกก. ไม>อยู>โรงพัก, ๒) "โพลล+ทหาร" ช้ีชาวบ9านชายแดนใต9พอใจนโยบายแม>ทัพ จ้ียกระดับปราบยาเสพติด, ๓) พลทหารฮีโร>! กระโดด

น้ำช>วยเหลือหญิงฆ>าตัวตายได9อย>างปลอดภัย และ ๔) ตามล>ามือป_นยิงถล>ม อส.-รปภ. ดับ 2 สาหัส 1 คาร9านจ้ิมจุ>ม ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) 6 

เหตุป̂จจัย...ทำไมป]ดเกมทหารก>อเหตุรุนแรงไม>ง>าย, ๒) 'หมวดเจ๊ียบ' โหนซีบร9า ส>ายหน9า!เย9ย'บ๊ิกแดง'นำกองทัพล9มเหลว ฟ̂ด'บ๊ิกตู>'ลอยตัว, ๓) "โลนวูล+ฟ-ป[วนเมือง" 

ได9เวลายกเคร่ืองมาตรการรปภ., ๔) บทเรียนโคราช...ปฏิรูปชีวิตทหาร – ตรวจสอบโครงการสีเทา และ ๕) บทเรียนโคราช...หยุดโครงการสีเทา 

ปฏิรูปชีวิตทหาร'ผู9ใต9บังคับบัญชา' 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันท่ี ๘-๑๔ ก.พ. ๖๓ มีข>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๒ ข>าว จากท่ีมี ๒๖ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑-๗ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง 

ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม>มีข>าวเชิงลบท้ังในสัปดาห+น้ี และ ในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑-๗ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9าง

คงท่ีภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ศอ.บต. ถกพัฒนาท>องเท่ียว 3 จังหวัดชายแดนภาคใต9, ๒) สว. หนุนต้ัง กมธ.ศึกษาขุดคลองไทย, ๓) รายงาน: 'ไผ>-โรงไฟฟlา-ทุนเกาหลี' 

จ๊ิกซอว+อนาคตเศรษฐกิจชายแดนใต9, ๔) ลดภาษีอุ9มเขตเศรษฐกิจพิเศษ กระตุ9นลงทุน 10 จังหวัดชายแดน, ๕) 'กุลิศ'ถกคณะกรรมการ นัดแรกวันท่ี 17 กุมภาฯน้ี 

สรุปเกณฑ+โรงไฟฟlาชุมชน และ ๖) 'เบตงไฮแลนด+' ท่ีพักแสนอบอุ>นกลางสายหมอกขุนเขา ให9บริการ โดย นศ.การอาชีพเบตง พร9อมรองรับการเป]ดสนามบินเบตงกลางปr 

63 น้ี  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันท่ี ๘-๑๔ ก.พ. ๖๓ มีข>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๓ ข>าว จากท่ีมี ๔ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑-๗ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9าง

คงท่ี ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม>มีข>าวเชิงลบ ท้ังในสัปดาห+น้ี และ ในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑-๗ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนนข9าง

คงท่ี ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ตร.-ทหารสนธิกำลัง จับหนุ>มใหญ>ลอบขน'กัญชาอัดแท>ง' ยึดของกลาง 500 กิโล  ไม>มีข>าวเชิงลบ ในสัปดาห+น้ี 
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันท่ี ๘ – ๑๔ ก.พ. ๖๓ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันท่ี ๘ – ๑๔ ก.พ. ๖๓ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล ได9แก> ผ>าโปรเจค "บ9านจัดสรรทหาร" แบบไหนมีเงินทอน-งาบหัวคิว?  

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปqญหา จชต. 

             ในช>วงวันท่ี ๘ – ๑๔ ก.พ. ๖๓ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขป̂ญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

            ในช>วงวันท่ี ๘ – ๑๔ ก.พ. ๖๓ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* 
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ประเด็นข4าวเชิงลบ 

๑. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) มือป_นยิงอส.เข9ามอบตัว อ9างอีกฝ[ายชักป_นเลยซัลโวไม>ย้ัง  และ  ๒) ยิง2อส.ดับคาร9านจ้ิมจุ>ม ตร.ช้ีปมทะเลาะร9านนวด  

๒. การเจรจาเพ่ือสันติ อย>าหลงละเลิง 'พูดคุยสันติสุข' สถานการณ+จะเปZนบวก ระวังเดินตามหมากกลท่ีมี 'ต>างชาติ' บงการ  

๓. เหตุร*ายรายวัน คนร9ายป[วนใต9! ลอบทำลายกล9องวงจรป]ด ในพ้ืนท่ีต.ปากู ป̂ตตานี  

๔. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) สลด! จนท.อส.คว9าป_นยิงตัวเองดับคาบ9านพัก, ๒) รอบร้ัวเมืองใต9 : 13 กุมภาพันธ+ 2563  และ  ๓) ผ>าโปรเจค "บ9านจัดสรรทหาร" 

แบบไหนมีเงินทอน-งาบหัวคิว?  
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ประเด็นเชิงบวก 

๑. ยาเสพติด ๑) ล็อกหนุ>มขนกัญชา500กิโลกรัม  และ  ๒) ตร.-ทหารสนธิกำลัง จับหนุ>มใหญ>ลอบขน'กัญชาอัดแท>ง' ยึดของกลาง500กิโล,  

๒. การช4วยเหลือประชาชน ๑) คอลัมน+ เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร๒) อีสานแล9งหนักไร>แตงโมเฉา 'มท.2'ลุยแก93จว.ใต9ขาดน้ำ  และ  ๓) คล่ืนซัด,  

๓. การศึกษา ๑) คอลัมน+ เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: เพชรในตมป̂�นครู4จว.ใต9, ๒) เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: เพชรในตมป̂�นครู4จว.ใต9  และ  ๓) 

สุดยอดนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ+อาชีวศึกษา และหุ>นยนต+ ประจำปrการศึกษา 2562,  

๔. การเมือง ๑) โครงร>างตำนานคน: อันวาร+ สาและ เร>งเร9า ปชป.ปฏิรูป, ๒) คอลัมน+ โครงร>างตำนานคน: อันวาร+ สาและ เร>งเร9า ปชป.ปฏิรูป  และ  ๓) 

ปช.จ>อเสนอขับ'อนุมัติ ซูสารอ'ออกจากพรรคสัปดาห+หน9า,  

๕. กีฬา ๑) กีฬาภูธร: มอบเส้ือ, ๒) คอลัมน+ มุมท่ี5, ๓) ประกบคู>เตะ'โตโยต9าลีกคัพ2020'รอบคัดเลือก, ๔) สปอร+ตนิวส+ : 8 กุมภาพันธ+ 2563  และ  ๕) 

ระทึกวันน้ีลุ9นนายกบอล! 'สมยศ'เต็ง-'ภิญโญ'ใครเข9าวิน,  

๖. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทW ๑) ต9อนรับ, ๒) ชาวเบตงรวมพลังช>วยชาวจีน, ๓) ทางคนทางข>าว: อบรม, ๔) ภาพข>าว: ชม, ๕) ภาพข>าว: ชม, ๖) 

ชาวเบตงร>วมบริจาคเงินช>วยเหลือคนติดเช้ือไวรัสโคโรนาท่ีประเทศจีน, ๗) ประชาชนเบตงร>วมใจบริจาคเงิน ช>วยผู9ประสบภัยไวรัสโคโรนาในจีน  และ  ๘) 

ชานชาลานักเขียน: ชมัยภร บางคมบาง 'สตรีดีเด>น' ด9านศิลปะและวัฒนธรรม ปr 2563,  

๗. การเยียวยา ๑) ข>าวส้ัน: 'ศอ.บต.' เย่ียมเหย่ือถูกทำร9าย, ๒) ภาพข>าว: ปลอบขวัญ, ๓) ภาพข>าว: ปลอบขวัญ, ๔) อาลัย "ผู9กองหมี" ทหารใต9นักพัฒนา 

เหย่ือโศกนาฏกรรมโคราช, ๕) ดูแล  และ  ๖) หดหู>! เมียออกจากรพ.กอดศพ'ผู9กองหมี' ร่ำไห9ปลอบลูก'พ>อไม>ได9ไปไหน',  

๘. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) ศอ.บต.ถกพัฒนาท>องเท่ียว3จังหวัดชายแดนภาคใต9, ๒) บางเท่ียวดีบางทีร9าย: ดิสนีย+แลนด+ แดนในฝ̂นของ 'เล็ก พงษธร', ๓) 

สว.หนุนต้ังกมธ.ศึกษาขุดคลองไทย, ๔) ดุลยภาพดุลยพินิจ: การกระจายกำลังภาครัฐ และเศรษฐกิจจังหวัด, ๕) พช.เป]ดตลาดอะเมซ่ิงหนุนผลิตภัณฑ+โอทอป, ๖) 

ดันสินค9าจีไอไทยข้ึนทะเบียนในต>างแดน, ๗) ดันข้ึนทะเบียนGIในจีน-มาเลย+ เปlา5สินค9าปlองกันการละเมิด, ๘) รายงาน: 'ไผ>-โรงไฟฟlา-ทุนเกาหลี' 

จ๊ิกซอว+อนาคตเศรษฐกิจชายแดนใต9, ๙) ลดภาษีอุ9มเขตเศรษฐกิจพิเศษ กระตุ9นลงทุน 10 จังหวัดชายแดน, ๑๐) 'กุลิศ'ถกคณะกรรมการ นัดแรกวันท่ี17กุมภาฯน้ี 

สรุปเกณฑ+โรงไฟฟlาชุมชน, ๑๑) 'กุลิศ'ถกเกณฑ+โรงไฟฟlาชุมชน17ก.พ. ล่ันวางกฎเข9มงวดสกัดกระแสว่ิงเต9น  และ  ๑๒) 'เบตงไฮแลนด+' 

ท่ีพักแสนอบอุ>นกลางสายหมอกขุนเขา ให9บริการ โดย นศ.การอาชีพเบตง พร9อมรองรับการเป]ดสนามบินเบตงกลางปr 63 น้ี,  
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๙. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) ชาวพุทธท่ัวประเทศหล่ังไหล ทำบุญตักบาตรเวียนเทียน, ๒) แห>เจ9าแม>, ๓) ปrติร.10-พระราชินีเสด็จพิธีมาฆบูชา, ๔) 

ศอ.บต.สักการะพระเถระ5จว.ใต9, ๕) ฟ_�นฟูวัดร9าง, ๖) ศอ.บต.สักการะพระเถระ5จว.ใต9, ๗) (ประมวลภาพ) พุทธศาสนิกชนท่ัวเมืองไทย! ร>วมใจเข9าวัดเวียนเทียน-

ทำความดี, ๘) 'วัดพระธรรมกาย'จัดพิธีถวายสังฆทานคณะสงฆ+ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต9, ๙) คึกคัก'วันวาเลนไทน+' แห>จดทะเบียน-ข้ึนบอลลูนบอกรัก  และ  ๑๐) 

คนรักศิลปะไม>ควรพลาด'LHONG 1919 ART FAIR 2020',  

๑๐. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) คอลัมน+ จับข>าวเอามายำ, ๒) 'ป]ดทองฯ'ส>งเสริมเล้ียงแพะ ยกระดับอาชีพ-ยกระดับรายได9, ๓) กางแผนขับเคล่ือน'สมาร+ทกริด', ๔) 

พอช.หนุนการพัฒนาท่ีอยู>อาศัยผู9มีรายได9น9อยท่ัวประเทศปr 2563 รวม 21,115 ครัวเรือน, ๕) ข>าวข9นคนเข9ม: สมเด็จพระเจ9าลูกเธอ เจ9าฟlาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา, ๖) ภาพข>าว: คอลัมน+ ข>าวข9นคนเข9ม: สมเด็จพระเจ9าลูกเธอ เจ9าฟlาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา, ๗) ช่ืนชมประมงพ้ืนบ9านฟ_�นฟูชายฝ̂�ง, ๘) รายงานพิเศษ : สสส. หนุนกิจกรรมสร9างทักษะชีวิต'เด็กใต9ไม>จมน้ำ' 'ว>ายน้ำ-

ตะโกน-โยน-ย่ืน'เอาชีวิตรอด-ช>วยเหลือผู9อ่ืนได9, ๙) ข>าวภูมิภาค : 10 กุมภาพันธ+ 2563, ๑๐) มูลนิธิก9าวคนละก9าวส>งมอบเงินบริจาคให9 7 รพ., ๑๑) 

'วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส'จัดอบรมทำเจลล9างมือ ปlองกันไวรัสโคโรนา, ๑๒) นราธิวาสจัดอบรมเสริมทักษะอาชีพสตรี  และ  ๑๓) ก.แรงงาน 

ส>งมอบเยาวชนปลายด9ามขวาน ฝ�กงานช>างไฟ,  

๑๑. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยWสิน ๑) ส่ังสอบ8ผกก.ไม>อยู>โรงพัก, ๒) ส่ังสอบ'8ผกก.' ไม>อยู>เฝlาโรงพัก ขัดนโยบายบ๊ิกแป�ะ ยกระดับบริการ, ๓) 66ปr, ๔) 

รวบแก�งมอดไม9นราธิวาส, ๕) "โพลล+ทหาร" ช้ีชาวบ9านชายแดนใต9พอใจนโยบายแม>ทัพ จ้ียกระดับปราบยาเสพติด, ๖) จับไม9  และ  ๗) ตามล>ามือป_นยิงถล>มอส.-รปภ. 

ดับ2สาหัส1คาร9านจ้ิมจุ>ม,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต4อสถานการณW จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกท่ีมีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จาก ๒.๔๙ ในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑- 

๗ ก.พ. ๖๓) เปZน ๑.๘๙ ในสัปดาห+น้ี ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ลดลง 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๘ – ๑๔ ก.พ. ๖๓ 

     ส่ือต>างประเทศไม>มีประเด็นรายงานข>าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9ในรอบสัปดาห+น้ี ท้ังน้ีประเด็นหลักท่ีส่ือต>างประเทศรายงานเก่ียวกับประเทศไทยมี ๒ ประเด็น

หลัก คือ เหตุกราดยิงประชาชนท่ีจังหวัดนครราชสีมา และ สถานการณ+การแพร>ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID19 ในประเทศไทย 

     ประเด็นสากลท่ีมีความเก่ียวพันกับจังหวัดชายแดนภาคใต9ในรอบสัปดาห+น้ี คือ รายงานข>าวของสำนักข>าว AFP กรณีเหตุเรือผู9อพยพชาวโรฮิงญาล>มในทะเลทางใต9ของ

บังกลาเทศขณะพยายามแล>นเรืออพยพไปมาเลเซียเปZนเหตุให9มีผู9เสียชีวิตมากกว>า ๑๕ คน และ สูญหายกว>า ๕๐ คน โฆษกหน>วยเจ9าหน9าท่ียามฝ̂�งช้ีแจง สาเหตุท่ีเรือล>มเกิด

จากน้ำหนักบรรทุกมากเกินไป คือมีผู9โดยสาร ๑๓๘ คน และ สัมภาระอีกจำนวนหน่ึง ขณะท่ีเรือลำน้ีสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได9เพียง ๕๐ คน 

     รายงานของ AFP ระบุว>านับต้ังแต>ปr ๒๕๖๐ มีชาวโรฮิงญาหลบหนีการปราบปรามในเมียนมาร+อพยพไปอาศัยในค>ายผู9อพยพท่ีชายแดนบังกลาเทศมากกว>า ๑ ล9านคน 

ในจำนวนน้ีนับหม่ืนคนพยายามหลบหนีไปประเทศไทย และ มาเลเซีย 

     นับต้ังแต>ปrท่ีแล9วเจ9าหน9าท่ีบังกลาเทศควบคุมตัวชาวโรฮิงญาขณะพยายามหลบหนีด9วยเรือประมง และ บางส>วนจับกุมขณะรอเรือท่ีชายฝ̂�ง ช>วงเดือนพฤศจิกายน-

มีนาคม เปZนช>วงเวลาท่ีมีการอพยพทางทะเลของชาวโรฮิงญาเน่ืองเพราะคล่ืนลมสงบ 

 (Bangladesh: At least 15 women and children drowned and more than 50 others were missing after a boat overloaded with Rohingya refugees 

sank off southern Bangladesh as it tried to reach Malaysia on Tuesday, officials said. 

Some 138 people – mainly women and children – were packed on a trawler barely 13 metres (40 feet) long, trying to cross the Bay of Bengal, 

a coast guard spokesman told AFP. 

“It sank because of overloading. The boat was meant to carry maximum 50 people. The boat was also loaded with some cargo,” another coast 

guard spokesman, Hamidul Islam, added. 

Nearly one million Rohingya live in squalid camps near Bangladesh’s border with Myanmar, many fleeing the neighbouring country after a 2017 

brutal military crackdown. 
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With few opportunities for jobs and education in the camps, thousands have tried to reach other countries like Malaysia and Thailand by 

attempting the hazardous 2,000-kilometre journey. 

Since last year, Bangladeshi authorities have picked up over 500 Rohingya from rickety fishing trawlers or coastal villages as they waited to 

board boats. 

Trafficking often increases during the November-March period when the sea is safest for the small trawlers used by traffickers.) 

ท่ีมาข9อมูล ; https://www.nst.com.my/world/world/2020/02/564740/15-rohingya-drown-50-missing-after-boat-en-route-malaysia-sinks 
 
 
 
 
 
 


