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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๒๒-๒๘ ส.ค. ๖๓ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๙๘ ข0าว จากท่ีมี ๑๓๔ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๕-๒๑ ส.ค. ๖๓) ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขSองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๖ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๒๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๕-๒๑ ส.ค. ๖๓)  

 ประเด็นข4าวเชิงลบ ได*แก4 ประเด็นการเมือง (ประชาชนปลดแอก : ทำความรูSจัก ๓ ดาวปราศรัยจากภาคอีสาน กลาง และใตS) 

ประเด็นข4าวเชิงบวก ได*แก4 

๑) การพูดคุยเพ่ือสันติสุข: ปอดอักเสบคร0าชีวิต 'แกนนำพูโล' พบร0วมเจรจาสันติสุขชายแดนใตSอย0างโชกโชน  

๒) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) ป]ตตานีนำศิลป̂นในพ้ืนท่ี-นศ.วาดภาพกำแพง แลนมาร.คท0องเท่ียวแห0งใหม0, ๒) แหล0งท0องเท่ียวใหม0 'เหมืองลิวงศ.' 

ท่ีถูกขนานนามว0าเป̀น 'สวิสเซอร.แลนด.แดนจะนะ', ๓) การพัฒนาคลองไทย แนว 9A ในมุมมองของวิศวกรดSานน้ำ มจธ., ๔) รองผูSว0าฯนราธิวาส เป̂ดโครงการพัฒนา 

ตลาดสินคSาเกษตร สุไหงปาดี ปjงบประมาณ ๖๓ และ ๕) 'ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร.' ดัน 'จะนะ' เป̀นสมาร.ทซิต้ี กระตุSนเศรษฐกิจชายแดนใตS 

   จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหSระดับการรับรูSเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๒.๔๔ 

ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๕-๒๑ ส.ค. ๖๓) เป̀น ๓.๐๐ ในสัปดาห.น้ี 

    ในส4วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๒๒–๒๘ ส.ค. ๖๓ ดังน้ี 

 รายงานข0าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตSโดยส่ือมวลชนต0างประเทศในรอบสัปดาห.น้ี มีเฉพาะข0าวสารการลงทุนจากต0างประเทศท่ี อ.หาดใหญ0 จังหวัดสงขลา 

คือ Karex Bhd บริษัทมาเลเซียผูSผลิตถุงยางอนามัยท่ีมีกำลังการผลิตมากท่ีสุดในโลก ประกาศลงทุนสรSางโรงงานผลิตถุงมือยางท่ีใชSทางการแพทย. ท่ี อ.หาดใหญ0 โดยมี

กำลังการผลิตปjละ ๒.๕ พันลSานช้ิน และ The Star รายงานเม่ือวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ว0า Karex Bhd โดยเตรียมใหSบริษัท Innolatex (Thailand) ซ่ึงเป̀นบริษัทลูกใน

ประเทศไทย เป̀นผูSดำเนินการ 
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๒. ผลการวิเคราะห̂สารสนเทศด*านการประชาสัมพันธ̂ ประจำวันท่ี ๒๒–๒๘ ส.ค. ๖๓ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข4าวเชิงบวก และประเด็นข4าวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๒-๒๘ ส.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก (เสSนทึบสีเขียว) มีข0าวเชิงบวก ๙๘ ข0าว จากท่ีมี ๑๓๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๕ - ๒๑ ส.ค. ๖๓) สำหรับในมิติ 

ของแนวโนSมความถ่ี (เสSนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนSมฯ ลดลง ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขSองกับ จชต. (เสSนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๖ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๒๗ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๕ - ๒๑ ส.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี (เสSนปะสีแดง) มีแนวโนSมฯ ลดลง 
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๒.๒ ค4าสัดส4วนระหว4างข4าวเชิงบวก และข4าวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

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

2020-08-15 26 10 2.6 

2020-08-16 27 5 5.4 

2020-08-17 17 4 4.25 

2020-08-18 17 2 8.5 

2020-08-19 15 2 7.5 

2020-08-20 21 4 5.25 

2020-08-21 11 0 11 

 19.14 4 4.79 

2020-08-22 16 1 16 

2020-08-23 11 2 5.5 

2020-08-24 13 0 13 

2020-08-25 28 3 9.33 

2020-08-26 11 0 11 

2020-08-27 14 0 14 

2020-08-28 5 0 5 

 14 1.43 9.79 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ4งเล็ง ในช4วงวันท่ี ๒๒ – ๒๘ ส.ค. ๖๓ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๒ - ๒๘ ส.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ๑ ข0าว จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๕ - ๒๑ ส.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี (เสSนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนSมฯ 

ต่ำค0อนขSางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขSองกับ จชต. ไม0มีข0าวเชิงลบท้ังในสัปดาห.น้ี และ ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๕ - ๒๑ ส.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี 

(เสSนปะสีแดง) มีแนวโนSมฯ ต่ำค0อนขSางคงท่ี  ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ปอดอักเสบคร0าชีวิต 'แกนนำพูโล' พบร0วมเจรจาสันติสุขชายแดนใตSอย0างโชกโชน  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๒ - ๒๘ ส.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวในประเด็นเหตุรSายรายวัน จากท่ีมี ๑ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๕ - ๒๑ ส.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ลดลง  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๒ - ๒๘ ส.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๑ ข0าว จากท่ีมี ๖ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๕ - ๒๑ ส.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี 

มีแนวโนSมฯ ลดลง ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๓ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๑๔ ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๕ - ๒๑ ส.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ลดลง 

ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0 ๑) ประชาชนปลดแอก : ทำความรูSจัก 3 ดาวปราศรัยจากภาคอีสาน กลาง และใตS และ ๒) เยาวชน ปลดแอก เป�าหมาย การ 'ดิสรัปต.' อย0าง 

'สรSางสรรค.' 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย̂สิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๒ - ๒๘ ส.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ. ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๕ ข0าว จากท่ีมี ๔๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๕ - ๒๑ ส.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี 

มีแนวโนSมฯ  ลดลง  ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๑ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๕ - ๒๑ ส.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ 

เพ่ิมข้ึน ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) คอลัมน. จับข0าวเอามายำ, ๒) จับ 16 แรงงานต0างดSาวลอบเขSาไทย และ ๓) กากีกะสีเขียว ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0 รายงานพิเศษ: 7 ศพท่ี 

'ยุทธการกอลำ' 'ไฟใตS' ไม0อาจยุติดSวยความรุนแรง  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๒ - ๒๘ ส.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๗ ข0าว จากท่ีมี ๒๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๕ - ๒๑ ส.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี 

มีแนวโนSมฯ ค0อนขSางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม0มีข0าวเชิงลบฯ ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๕ - ๒๑ ส.ค. ๖๓) 

ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ต่ำค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) รอยเทSานักเดินทาง: 4ท่ี(ไม0)ลับ ฉบับ 'ยะลา', ๒) มกอช. ชูระบบ QR Trace On Cloud 

ยกระดับเกษตรกรแปลงใหญ0 สรSางความเช่ือม่ันผลิตเมล็ดพันธุ.ขSาวเพ่ิมขีดความสามารถในการแข0งขัน พรSอมรองรับการเขSาสู0ตลาดสินคSาออนไลน. www.DGTFarm.com, 

๓) ทSองถ่ินพูด: นัทริน อภิญญานันท. เจSาของสวนลุงแมSน 'ปjน้ีขายผลผลิตทางออนไลน.', ๔) จับกุมเรือประมงเวียดนามรุกน0านน้ำไทย ผูSตSองหา 4 รายยึดเรือ1ลำ, ๕) 

ป]ตตานีนำศิลป̂นในพ้ืนท่ี-นศ.วาดภาพกำแพง แลนมาร.คท0องเท่ียวแห0งใหม0, ๖) แหล0งท0องเท่ียวใหม0 'เหมืองลิวงศ.' ท่ีถูกขนานนามว0าเป̀น 'สวิสเซอร.แลนด.แดนจะนะ', ๗) 

การพัฒนาคลองไทย แนว 9A ในมุมมองของวิศวกรดSานน้ำ มจธ., ๘) รองผูSว0าฯนราธิวาส เป̂ดโครงการพัฒนาตลาดสินคSาเกษตร สุไหงปาดี ปjงบประมาณ 63 และ ๙) 

'ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร.' ดัน 'จะนะ' เป̀นสมาร.ทซิต้ี กระตุSนเศรษฐกิจชายแดนใตS ไม0มีข0าวเชิงลบ ในสัปดาห.น้ี 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๒ - ๒๘ ส.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด จากท่ีมี ๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๕ - ๒๑ ส.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ต่ำ

ค0อนขSางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม0มีข0าวเชิงลบท้ังในสัปดาห.น้ี และ ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๕ - ๒๑ ส.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ 

ต่ำค0อนขSางคงท่ี  
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช0วงวันท่ี ๒๒ – ๒๘ ส.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช0วงวันท่ี ๒๒ – ๒๘ ส.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปqญหา จชต. 

             ในช0วงวันท่ี ๒๒ – ๒๘ ส.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกSไขป]ญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช0วงวันท่ี ๒๒ – ๒๘ ส.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชSกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* 
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ประเด็นข4าวเชิงลบ 

๑. การเมือง ๑) ประชาชนปลดแอก : ทำความรูSจัก 3 ดาวปราศรัยจากภาคอีสาน กลาง และใตS, ๒) ยุทธศาสตร.'นักเรียน(เลว)' ศึกท่ีผูSใหญ0ถูกไล0ไปต0อแถว  และ  ๓) 

เยาวชน ปลดแอก เป�าหมาย การ 'ดิสรัปต.' อย0าง 'สรSางสรรค.'  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. ทุจริตคอร̂รัปช่ัน แวดวงอุดมศึกษา: มธ.ร0วมโตโยตSา เชิดชูผลงานนักวิชาการ  

๒. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันท̂ ๑) ช0องทางทำกิน: 'หัวเข็มขัด' เปลือกหอย+เรซ่ินงานฝjมือ+ศิลปะ..มีเสน0ห. ขายดี, ๒) 

นิยายท่ีช0วยใหSคนหนุ0มสาวเอาชนะความเกลียดกลัวอิสลาม, ๓) ประกาศผลประกวดภาพวาดระบายสี 'TOYOTA Dream Car Art Contest 2020'  และ  ๔) 

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย.ฯ มอบรางวัลเชิดชูผูSทำความดีเพ่ือสังคม 2562 สาขาการส0งเสริมดนตรี,  

๓. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: จัดงานผลไมSช0วยเกษตรกร, ๒) รอยเทSานักเดินทาง: 4ท่ี(ไม0)ลับ ฉบับ 'ยะลา', ๓) คลองไทย : 

ทางเลือกสุดทายท่ีแกหน้ีสินของชาติแต0แปลกท่ียังมีคนมองไม0เห็นคุณค0า(ตอน1), ๔) คลองไทย : ทางเลือกสุดทSายท่ีแกSหน้ีสินของชาติ 

แต0แปลกท่ียังมีคนมองไม0เห็นคุณค0า(จบ), ๕) คลองไทย : ทางเลือกสุดทSายท่ีแกSหน้ีสินของชาติแต0แปลกท่ียังมีคนมองไม0เห็นคุณค0า(ตอน1), ๖) 
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ทุ0ม3แสนล.ป]�นสมาร.ทซิต้ีจะนะ, ๗) 'นายกฯ'ส่ังดันคSาชายแดน กรอ.พาณิชย.ถกลดอุปสรรค, ๘) มกอช. ชูระบบ QR Trace On Cloud ยกระดับเกษตรกรแปลงใหญ0 

สรSางความเช่ือม่ันผลิตเมล็ดพันธุ.ขSาวเพ่ิมขีดความสามารถในการแข0งขัน พรSอมรองรับการเขSาสู0ตลาดสินคSาออนไลน. www.DGTFarm.com, ๙) สีมายา, ๑๐) 

เป̂ดแหล0งท0องเท่ียวแห0งใหม0ยะลา, ๑๑) รมช.มนัญญา ร0วมพิธีเป̂ดโครงการนำร0องทดลองใชSยางพาราเป̀นอุปกรณ.เพ่ิมความปลอดภัยทางถนน, ๑๒) ทSองถ่ินพูด: นัทริน 

อภิญญานันท. เจSาของสวนลุงแมSน 'ปjน้ีขายผลผลิตทางออนไลน.', ๑๓) จับกุมเรือประมงเวียดนามรุกน0านน้ำไทย ผูSตSองหา 4 รายยึดเรือ1ลำ, ๑๔) 

จับกุมเรือประมงเวียดนามลากหอยเม0นรุกน0านน้ำไทย ผูSตSองหา4รายยึดเรือ1ลำ, ๑๕) ทร.จับตังเกเวียดนาม ซุ0มรุกน0านน้ำทะเลไทย ล0าหอยเม0น-ปลิงทะเล, ๑๖) 

เกษตรกร'สงขลา'เตือนระวังถูกหลอกขาย'โกโกS'พืชเศรษฐกิจตัวใหม0, ๑๗) 'นายกฯ'เป̂ดงานนำร0องใชSยางพาราเพ่ือปรับปรุงเพ่ิมความปลอดภัยทางถนน, ๑๘) 

รอบร้ัวเมืองใตS : 27 สิงหาคม 2563, ๑๙) TPIPPเป̂ดแผนยกระดับ'จะนะ' สู0'สมาร.ทซิต้ี'/ศูนย.อุตสาหกรรมใหม0, ๒๐) ป]ตตานีนำศิลป̂นในพ้ืนท่ี-นศ.วาดภาพกำแพง 

แลนมาร.คท0องเท่ียวแห0งใหม0, ๒๑) แหล0งท0องเท่ียวใหม0 'เหมืองลิวงศ.' ท่ีถูกขนานนามว0าเป̀น 'สวิสเซอร.แลนด.แดนจะนะ', ๒๒) การพัฒนาคลองไทย แนว 9A 

ในมุมมองของวิศวกรดSานน้ำ มจธ., ๒๓) รองผูSว0าฯนราธิวาส เป̂ดโครงการพัฒนาตลาดสินคSาเกษตร สุไหงปาดี ปjงบประมาณ 63, ๒๔) TPIPP ทุ0ม 3 แสนลSาน 

ผุดสมาร.ทซิต้ี ตSนแบบเมืองอุตสาหกรรม จ.สงขลา, ๒๕) TPIPP ชูวิช่ัน ยกระดับจะนะสู0สมาร.ทซิต้ี ศูนย.กลางอุตสาหกรรมยุคใหม0 หนุนแผนลงทุน 4 กลุ0ม 

ต0อยอดพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใตS  และ  ๒๖) 'ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร.' ดัน 'จะนะ' เป̀นสมาร.ทซิต้ี กระตุSนเศรษฐกิจชายแดนใตS,  

๔. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) ราชกิจจาฯ ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกลSาฯแต0งต้ังโยกยSายขSาราชการ มหาดไทย 36 ราย  และ  ๒) รายงานพิเศษ : ครบรอบ 

128 ปj 'วันกำนันผูSใหญ0บSาน ประจำปj 2563' มอบรางวัลกำนันผูSใหญ0บSานยอดเย่ียม แบบวิถีใหม0ห0างไกลโควิด-19,  

๕. การเจรจาเพ่ือสันติ ปอดอักเสบคร0าชีวิต'แกนนำพูโล' พบร0วมเจรจาสันติสุขชายแดนใตSอย0างโชกโชน  

๖. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลัมน. ข0าวส้ัน: ไรSเงาศิษย.ลัทธิจานบินรายงานตัวศาล, ๒) นาวิกฯเบิกเนตรรูปหล0อหลวงปู ทวด, ๓) ศอ.บต.เดินหนSาพัฒนาทักษะ 

กิจกรรมดนตรีเพ่ือชุมชนรุ0น3 หนุนสรSางความรัก-สามัคคี, ๔) 'ทีมศิลป¡สรSางสรรค.สงขลา' ควSารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 'รวมศิลป¡ แผ0นดินสยาม', ๕) 

คนชายแดนใตSสะทSอนวิถีอยู0ร0วมกันผ0านงานเขียน 'เร่ืองเล0าจากบSานเรา', ๖) เซ็นทรัลหาดใหญ0 1 ป̂ดปรับปรุงช่ัวคราว จะเป̂ดใหSบริการรูปแบบใหม0ปj 2556, ๗) 

ผูSแทนพิเศษของรัฐบาล เป̀นประธานในพิธีบวงสรวงหลวงพ0อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด  และ  ๘) เร่ืองเล0าจากบSานเรา ปj'63 งานเขียนคนชายแดนใตS,  

๗. การศึกษา ๑) รับบริจาค, ๒) 'กัลฟ¡' มอบทุนการศึกษา ผูSป วยพิการบนใบหนSาและกะโหลกศีรษะ, ๓) ศธ.มุ0งสรSางการศึกษาชายแดนใตSใหSม่ันคง, ๔) 

ผูSแทนรัฐบาลถกส0งเสริมใชSภาษาไทยพ้ืนท่ีชายแดนใตS, ๕) 'กัลฟ¡'เป̂ดโครงการ'หน่ึงทุน หน่ึงฝ]น ป]�นอนาคต' มอบทุนการศึกษาผูSป วยศูนย.สมเด็จพระเทพรัตนฯ, ๖) 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

14 

สอศ.ปล้ืมนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีไดSรับรางวัลพระราชทาน ประจำปjการศึกษา 2562, ๗) ภาพข0าว: อลิอันซ. อยุธยา ร0วมกับ 

มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก, ๘) 'ถิรไทย' มอบครุภัณฑ. ม.นราธิวาสราชนครินทร. จ.นราธิวาส เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนใตS, ๙) ภาพข0าว: 

'ถิรไทย' มอบครุภัณฑ. ม.นราธิวาสราชนครินทร.จ.นราธิวาสเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนใตS, ๑๐) อลิอันซ. อยุธยา 

ร0วมกับมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก เป̂ดจุด Park & Drop, ๑๑) ม.สงขลานครินทร. มุ0งตอบโจทย.ธุรกิจสตาร.ทอัพ พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ innoEM 

สู0การขับเคล่ือนองค.กรธุรกิจดSวยนวัตกรรม, ๑๒) กสศ.ลงพ้ืนท่ีแลกเปล่ียนเรียนรูSและติดตามความคืบหนSาโครงการครูรัก(ษ.)ถ่ิน รุ0น 1, ๑๓) 'ถิรไทย' มอบครุภัณฑ. 

ม.นราธิวาสราชนครินทร. จ.นราธิวาส เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนใตS  และ  ๑๔) ภาพข0าว: มอบครุภัณฑ.,  

๘. การเยียวยา ๑) ร.10พระราชทานดินฝ]งศพ อาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิตเหตุระเบิดป]ตตานี  และ  ๒) 

ในหลวงพระราชทานดินฝ]งศพอาสาสมัครทหารพรานถูกลอบระเบิด,  

๙. การช4วยเหลือประชาชน ๑) รวบแก̈งทวงหน้ีนอกระบบ ขู0เข็ญบังคับลูกหน้ีจ0ายดอกเบ้ียโหด, ๒) ไฟไหมSบSาน 2 หลัง ไดSรับความช0วยเหลือแลSว 

ยืนยันไม0ใช0สาเหตุทำกับขSาวจนแก̈สระเบิด  และ  ๓) งูจงอางท้ังใหญ0และยาวเล้ือยเขSาบSาน วงขSาวแตกกระเจิงว่ิงหนีคนละทิศทาง,  

๑๐. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ชีพจรท่ัวไทย, ๒) รัฐ เคาะแผน - งบประมาณพัฒนา 'จังหวัดชายแดนใตSอยู0ดีมีสุข', ๓) หนSากากผSาชุมชน หัตถกรรมรักษ.โลก, ๔) 

หนSากากผSาชุมชน หัตถกรรมรักษ.โลก, ๕) สสจ.ยะลาเนSนย้ำ กำจัดแหล0งเพาะพันธุ.ยุงลาย สาเหตุของ 'ไขSเลือดออก' หลังเสียชีวิต 1 ราย, ๖) พบโรคมือ เทSา ปาก 

ระบาดท่ียะลา, ๗) เป̂ดรับอาสาสมัคร 31 อัตราเสริมทัพงานพัฒนาชุมชน, ๘) ข0าวดี!!'พช.'เสริมทัพเป̂ดรับสมัครอาสาพัฒนา31อัตรา ดันขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก, ๙) 

'รัฐบาล' เคาะแผนงบประมาณจังหวัดชายแดนใตSอยู0ดีมีสุข แกSป]ญหาความยากจน, ๑๐) เติมงบพัฒนาแกSยากจน ช0วยชายแดนใตSอยู0ดีมีสุข, ๑๑) 

นราธิวาสเสริมสรSางสมรรถนะสตรีมะนารอ, ๑๒) บSานพักเด็กฯ จ.นราธิวาส พัฒนาแกนนำเยาวชน บูรณาการ ป�องกัน แกSป]ญหาการต้ังครรภ.ในวัยรุ0น, ๑๓) 

'รบ.'ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาความเป̀นอยู0คนชายแดนใตS, ๑๔) รัฐ จ0อเคาะแผนพัฒนาด0าน-ป าชุมชน 'สนามบินเบตง' เป̂ดใชSไดSส้ินปjน้ี, ๑๕) ชมรมแม0บSานมหาดไทย 

จ.นราธิวาส จัดโครงการ 'ป]ªนจักรยาน รักสุขภาพ ใส0ใจส่ิงแวดลSอม', ๑๖) ตชด. 447 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาป�องกันภัยพิบัติฯ, ๑๗) ผูSว0าฯนราธิวาส 

เป̂ดโครงการเสริมสรSางสมรรถนะสตรีมะนารอฯ ประจำปj 2563, ๑๘) ผูSว0าฯนราธิวาส เป̂ดโครงการเสริมสรSางสมรรถนะ สตรีมะนารอฯ ประจำปj 2563, ๑๙) 

ผูSตรวจราชการสำนักนายกฯ เขต 7 ติดตามราชการแบบบูรณการ ประจำปjงบประมาณ 2563 จ.นราธิวาส, ๒๐) ผูSตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการท่ี 7 

ลงพ้ืนท่ีนราธิวาส ประชุมติดตามงานตามแผนตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปj 63, ๒๑) ขออนุมัติกรอบงบประมาณรายจ0ายประจำปjงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
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ตามแผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะท่ี 3, ๒๒) จนท.สธ.ยะลา เร0งกำจัดแหล0งเพาะพันธุ.ยุงลาย 

หลังพบผูSเสียชีวิตดSวยไขSเลือดออกแลSว 1 ราย, ๒๓) อำเภอรือเสาะ จัดเสวนากาแฟยามเชSา ขานรับนโยบาย 'บำบัดทุกข. บำรุงสุข' ประชาชน, ๒๔) ร.ร.บSานหัวเขา 

จัดตลาดนัดพอเพียงในโรงเรียน ปลูกฝ]งแนวคิดการใชSชีวิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, ๒๕) ศูนย.อำนวยการแพทย.จังหวัดชายแดนภาคใตS 

จัดอบรมปฏิบัติการช0วยชีวิตข้ันพ้ืนฐานแก0เยาวชน จ.นราธิวาส, ๒๖) โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส0วนภูมิภาค สภาสังคมสแฉงเคราะห. 76 

จังหวัดจัดเล้ียงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห.นราธิวาส, ๒๗) 'ศอ.บต.'ร0วม 'ศอ.ปส.ยะลา' มอบวุฒิบัตร-วัสดุอุปกรณ.ประกอบอาชีพ 

หวังสรSางคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน, ๒๘) รองผูSว0าฯนราธิวาส ลงนามรับรองและประกาศใชSปากัตตัน 'งานบุญ ท0องเท่ียวและสันทนาการปลอดขยะ'  และ  ๒๙) รือเสาะ 

จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเนSนการแกSป]ญหาในเชิงรุก ใหSประชาชนอยู0ดีมีสุข,  

๑๑. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย̂สิน ๑) คอลัมน. จับข0าวเอามายำ, ๒) จับ16แรงงานต0างดSาวลอบเขSาไทย, ๓) คอลัมน. กากีกะสีเขียว  และ  ๔) 

กากีกะสีเขียว,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต4อสถานการณ̂ จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหSระดับการรับรูSเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๒.๔๔ ในสัปดาห.ท่ีแลSว 

(๑๕-๒๑ ส.ค. ๖๓) เป̀น ๓.๐๐ ในสัปดาห.น้ี ในมิติของแนวโนSมการรับรูSเชิงบวก มีแนวโนSมฯ ค0อนขSางคงท่ี 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๒๒ – ๒๘ ส.ค. ๖๓ 

    รายงานข0าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตSโดยส่ือมวลชนต0างประเทศในรอบสัปดาห.น้ี มีเฉพาะข0าวสารการลงทุนจากต0างประเทศท่ี อ.หาดใหญ0 จังหวัดสงขลา คือ 

Karex Bhd บริษัทมาเลเซียผูSผลิตถุงยางอนามัยท่ีมีกำลังการผลิตมากท่ีสุดในโลก ประกาศลงทุนสรSางโรงงานผลิตถุงมือยางท่ีใชSทางการแพทย. ท่ี อ.หาดใหญ0 โดยมีกำลัง

การผลิตปjละ ๒.๕ พันลSานช้ิน และ The Star รายงานเม่ือวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ว0า Karex Bhd โดยเตรียมใหSบริษัท Innolatex (Thailand) ซ่ึงเป̀นบริษัทลูกในประเทศไทย 

เป̀นผูSดำเนินการ 

 

(The world’s largest condom maker (pic) Karex Bhd  is venturing into the business of making medical gloves. 

The company said its wholly owned unit Innolatex (Thailand) Ltd (ITL) planned to set up a manufacturing facility at its existing plant in Hatyai 

with the capacity to produce 2.5 billion gloves a year. 

“Karex intends to manufacture and sell medical gloves that are typically worn by healthcare professionals and workers in the medical field as 

a safeguard against infection and exposure to potential viruses, bacteria and other contaminants, ” it said in a filing with Bursa Malaysia.) 

ท่ีมาขSอมูล ; https://www.thestar.com.my/business/business-news/2020/08/25/karex-to-set-up-medical-glove-factory-in-hatyai 

 

 


