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 สรุปสถานการณ์การน าเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนเกี่ยวกับ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ในช่วงวันที่ ๓ – ๙ มี.ค.๖๑ (www.SouthDeepOutlook.com) 



 

๒ 

 
บทสรุปผู้บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการน าเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๓ – ๙ มี.ค. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๔๗ 
เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ ก.พ. ๖๑ – ๒ มี.ค. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถ่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๓๖ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ ก.พ. ๖๑ – ๒ มี.ค. ๖๑) 
       ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ อาชญากรรมในพื้นที่ (๑๑ มม.จ่อหัวหนุ่มยะลาดับคาถนน), เหตุร้ายรายวัน (...๑) คืบหน้าบึ้มรือเสาะ! คนร้ายซุกระเบิดในถังแก๊สขนาด 
๘๐ กก. ผญบ. รอดตายหวุดหวิด, ๒) คนร้ายยิงคนหาของป่าเสียชีวิต ๑ ศพบนเทือกเขาสุคิริน และ ๓) โจรใต้ลอบยิง ชรบ.ยะหา ขณะปฏิบัติหน้าที่ดับ คาดสร้าง
สถานการณ์), การบ ารุงขวัญก าลังพล (มทภ.4 อยู่หรือไป !! รอโผทหารกลางป)ี และ สิทธิมนุษยชน (ประชาสังคมจี้หยุดละเมิดสิทธิ์ - ฟ้องปิดปาก ทหารโต้แรง"ลวงโลก") 
       ประเด็นเชิงบวก ได้แก่ ความร่วมมือไทย-มาเลย์ (การประชุมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดท าหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย), เศรษฐกิจ และการ
สร้างรายได้ (…๑) “กฤษฎา” เผย อินโดนีเซียสนใจมาตรการลดกรีดยาง ๓ เดือน, ๓) ชูรับเบอร์ซิตี้ต่อยอดงานวิจัยหนุนยางพารา, ๔) รัฐเร่งสางปมดันยอดใช้ยางเพ่ิมแสน
ตัน และ ๕) สหกรณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ), กระบวนการยุติธรรม (...๑) รวบแล้ว ๖ มือวาง จยย.บอมบ์ปัตตานี หลังศาลอนุมัติหมายจับ 
๑๑ โจรใต,้ ๒) ๑๗ ปีศาลปกครองก้าวไกล ตั้งเป้าศาลอัจฉริยะใช้ IT หนุนสางคดี และ ๓) จ าคุกมาหาดีป่วนยะลา ๓๓ ป ี๒๐ เดือน),  การศึกษา (...๑) มรภ.สงขลา ลด
เหลื่อมล้ า น.ร.ชายแดน ติววทิย์ – คณิตเอกชนสอนอิสลาม – หนุนสู่อุดมศึกษา และ ๒) ห้องเรียนแห่งอนาคต หมดยุคหน้าตรงเข้ากระดาน ผสานการเรียนศาสนาแนวใหม่), 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิต (...๑) แห่เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว, ๒) เริ่มแล้วงานแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียนครั้งที่ ๓๓, ๓) ศอ.บต.หนุนกิจการฮัจญ์สู่ประชาชน, ๔) ผ้าปะลางิง 
อัตลักษณ์หัตถศิลป์ใต้ และ ๕) เบตงสมโภชวัดกวนอิมเชื่อมสัมพันธ์ไทย – มาเลย์), ยาเสพติด (...๑) ปส. ลุยชัยยะสยบไพรี ล้างบางแก๊งยาเสพติดบุกรวบคนร้าย ๔๒ ราย 
ยึดทรัพย์สิน ๙๒๕ ล้าน, ๒) ล้างบางยาบ้า ๔ เครือข่ายใหญ่ยึดทรัพย์ ๒๘๕ ล้าน, ๓) ๖ เดือนลุย ๔๙ จังหวัด ป.ป.ส.ยึดทรัพย์เครือข่ายยานรก ๑๑๑ ล้าน และ ๔) จับใบ
กระท่อม ๗๔๐ กก. โยนข้ามรั้วชายแดนไทย – มาเลเซีย), การยกระดับคุณภาพชีวิต (...๑) คลอดแผนผังระบายน้ า ๒๕ ลุ่มน้ า แก้ปัญหาอุทกภัยซ้ าซากทั่วประเทศ, ๒) 
เด็กไทยสุขภาพดี สู่พ้ืนที่ชายแดนใต้, ๓) ส านักงานพัฒนาภาค ๔ หนุนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ พัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนใต้ และ ๔) เครือข่ายผู้หญิงรุกอิสลามกลางประจ า
จังหวัด ดาโต๊ะและรัฐท างานด้วยกันเพ่ือให้ผู้หญิงได้รับความยุติธรรม และปรับหลักการทางศาสนาให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน), การเมือง (...๑) บิ๊กตู่ ลุย ครม.สัญจรเมือง
รอง โกยคะแนนนิยม, ๒) มท.ลุยโครงการไทยนิยม เข้มเบิกจ่าย สนองความต้องการ ปชช., ๓) รมว.พลังงานย้ าขอเวลาศึกษาเอสอีเอ เชื่อทุกฝ่ายยอมรับผลสรุปโรงไฟฟ้า
ถ่านหินฯ, ๔) บิ๊กน้อยเผยโอไอซีพอใจ รบ. แก้ใต้, ๕) บิ๊กป้อม ยันประสานมาเลย์ ติดตาม ๑๑ อุยกูร์ และ ๖) ชงงัด ม.๔๔ ฟันโกงคนไร้ที่พ่ึง บิ๊กโย่งฮึ่มรีบสารภาพ – พร้อม



 

๓ 

กันเป็นพยาน), การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน (...๑) นราฯ จับตาเข้มกระบะมิตซู! หลัง จนท. พบหลังคาเหล็กรถที่ถูกขโมยไป, ๒) จนท.ยิงท าลายไปป์
บอมบ์ซุกขวดน้ า, ๓) แจงเพจดัง แฉโกงเบี้ยเลี้ยง ตชด. ชายแดนใต้ เป็นการเข้าใจผิด และ ๔) เปิดปฏิบัติการ‘ปาดีโมเดล’ ปูพรมค้น ๘ จุดสุไหงปาดี จ.นราธิวาส) 
 จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกท่ีมีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๑๕ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ ก.พ. ๖๑ – 
๒ มี.ค. ๖๑) 
 ในส่วนของประเด็นส าคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๓ – ๙ มี.ค. ๖๑ ดังนี้ 
       สื่อรัฐบาลมาเลเซีย Bernama รายงานความก้าวหน้ากระบวนการพูดคุยสันติภาพ “เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ การเปิดพ้ืนที่ปลอดภัยหนึ่งอ าเภอน าร่องในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้คาดว่าจะเริ่มขึ้นในเร็วๆนี้” 
       สื่อมาเลเซียหลายแห่งรายงานปฏิบัติการจับกุมอาชญากรรมข้ามพรมแดนหลายครั้ง ได้แก่การจับกุมยาเสพติด “ไอซ์” ๔ ร้อยกว่ากิโลกรัมที่หาดใหญ่จุดพักรอส่งเข้า
ประเทศมาเลเซีย ขณะที่ต ารวจรัฐกลันตันแถลงผลการปฏิบัติการจับกุมผู้ต้องหาลักลอบขนอาวุธปืนจากประเทศไทยข้ามแม่น้ าโกลกเข้ามาเลเซียในรอบสองเดือนแรกของปี 
๒๕๖๑ ได้ตัวผู้ต้องหา ๙ คนพร้อมของกลางอาวุธปืน ๘ กระบอก  
      New Straits Times เผยแพร่จดหมายของ น.ส.นิภา นิรันดร์สุต อัครราชฑูตประจ าสถานฑูตไทย ณ.กรุงกัวลาลัมเปอร์ ชี้แจงว่า หน่วยงานความมั่นคงของไทยยืนยัน
ว่าไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลข่าวกรองที่บ่งชี้ว่ามีคนไทยเก่ียวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายที่เรียกตัวเอง”กลุ่มรัฐอิสลาม หรือ IS” ดังที่ปรากฏในรายงานข่าวของ NST เมื่อวันที่ ๙ 
กุมภาพันธ์ ระบุว่า ผู้ต้องหาที่มีพฤติการณ์เป็นสมาชิกกลุ่ม IS ในรัฐกลันตันให้ปากค ากับหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายว่าเคยได้รับการฝึกอาวุธในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
ไทย 
      สื่อมาเลเซียหลายแห่งรายงานว่า นายกรัฐมนตรีมาเลเซียประกาศแผนการพัฒนาสนามบินในเมืองอะลอร์ สตาร์ ในรัฐเคดาห์ให้เป็นสนามบินนาชาติแห่งที่สองของรัฐ
หลังจากเพ่ิงประกาศแผนพัฒนาสนามบินบนเกาะลังกาวี เมื่อไม่ก่ีสัปดาห์ก่อนหน้านี้  
 
 
 
 
 
 



 

๔ 

๒. ผลการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์ ประจ าวันที่ ๓ – ๙ มี.ค. ๖๑ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน้มความถี่ การน าเสนอประเด็นข่าวเชิงบวก และประเด็นข่าวเชิงลบ 

 

     ในช่วงวันที่ ๓ - ๙ มี.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีความถ่ีเพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๔๘ (๘๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว  (๒๔ ก.พ. ๖๑ - ๒ มี.ค. ๖๑) ๑๒๘ ข่าวในสัปดาห์นี้) 
ส าหรับในมิติของแนวโน้มความถ่ี (เส้นปะสีน้ าเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น  ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีความถี่ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๓๒ (๒๕ ข่าว
ในสัปดาห์ที่แล้ว  (๒๔ ก.พ. ๖๑ - ๒ มี.ค. ๖๑) ๓๓ ข่าวในสัปดาห์นี้) ส าหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 



 

๕ 

๒.๒ ค่าสัดส่วนระหว่างข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ 

      เมื่อน าจ านวนข่าวเชิงบวก และจ านวนข่าวเชิงลบ ในแต่ละวันมาค านวณหาค่าสัดส่วน ระหว่างข่าวเชิงบวกกับข่าวเชิงลบ พบว่าในแต่ละวันจะมีค่าสัดส่วนฯ ดังแสดงใน
ตารางด้านล่าง 
 

วัน/เดือน/ป ี จ านวนข่าวเชิงบวก (1) จ านวนข่าวเชิงลบ (2) ค่าสัดส่วน (3)=(1)/(2) 
2018-02-24 10 4 2.5 
2018-02-25 6 1 6 
2018-02-26 7 1 7 
2018-02-27 10 2 5 
2018-02-28 27 8 3.38 
2018-03-01 4 1 4 
2018-03-02 22 8 2.75 

 12.29 3.57 4.38 
2018-03-03 24 2 12 
2018-03-04 14 6 2.33 
2018-03-05 19 7 2.71 
2018-03-06 8 5 1.6 
2018-03-07 13 5 2.6 
2018-03-08 32 0 32 
2018-03-09 17 9 1.89 

 18.14 5 7.88 

 
 
 
 
 



 

๖ 

๓. แนวโน้มในประเด็นที่เพ่งเล็ง ในช่วงวันที่ ๓ – ๙ มี.ค. ๖๑ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข 

 

          ในช่วงวันที่ ๓ - ๙ มี.ค. ๖๑ มีข่าวในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจ านวน ๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ ก.พ. ๖๑ - ๒ มี.ค. ๖๑)  ส าหรับ
ในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ าเงิน) มีแนวโน้มฯ เพ่ิมข้ึน  ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) ไม่มีข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้)  ส าหรับในมิติของ
แนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ เลขาฯ คณะคุยสันติสุขย้ านานาชาติยอมรับแนวทางดับไฟใต้ 
 
 
 
 



 

๗ 

 ๓.๒ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน 

 

       ในชว่งวันที่ ๓ - ๙ มี.ค. ๖๑ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีความถ่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๓๓  (๙ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ ก.พ. ๖๑ - ๒ มี.ค. ๖๑) ๑๒ ข่าวในสัปดาห์นี้) 
ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงท่ี  ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) คนร้ายซุกระเบิดในถังแก๊สขนาด ๘๐ กก. ผญบ. รอดตายหวุดหวิด, ๒) 
คนร้ายยิงคนหาของป่าเสียชีวิต ๑ ศพบนเทือกเขาสุคิริน และ ๓) โจรใต้ลอบยิง ชรบ.ยะหา ขณะปฏิบัติหน้าที่ดับ คาดสร้างสถานการณ์  
 
 
 
 
 
 



 

๘ 

 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 

      ในชว่งวันที่ ๓ - ๙ มี.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีความถี่เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๖๖๖  (๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ ก.พ. ๖๑ - ๒ มี.ค. ๖๑) ๒๓ 
ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพ่ิมข้ึน  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๑๕๐ (๒ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ ก.พ. ๖๑ - ๒ มี.ค. ๖๑) ๕ ข่าว
ในสัปดาห์นี้)  ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพ่ิมขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ในประเด็นการเมืองที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ได้แก่ ๑) บิ๊กตู่ ลุย ครม.สัญจรเมืองรอง โกยคะแนน
นิยม , ๒) รมว.พลังงาน ย้ าขอเวลาศึกษาเอสอีเอ เชื่อทุกฝ่ายยอมรับผลสรุปโรงไฟฟ้าถ่านหินฯ, ๓) บิ๊กน้อยเผยโอไอซีพอใจ รบ. แก้ใต้, ๔) บิ๊กป้อม ยันประสานมาเลย์ ติดตาม 
๑๑ อุยกูร,์ ๕) ชงงัด ม.๔๔ ฟันโกงคนไร้ที่พ่ึง บิ๊กโย่งฮึ่มรีบสารภาพ - พร้อมกันเป็นพยาน, ๖) คณะผู้แทนประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) เดินทางเยือน
ประเทศไทย ในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๑, และ ๗) คอลัมน์: น.ต.ประสงค์ พูด: ชายแดนใต้ที่ยังไร้ความสงบ
สุข ส าหรับภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) หนุนโรงไฟฟ้า, ๒) การเยือน โอไอซี ที่ชายแดนใต้กับข้อมูลในพ้ืนที่คนละชุด, และ ๓) โกงเงินแก้ตกเขียว ศึกษาธิการฉาวกว่า ๑๐ ปี
ฟาดไป ๘๘ ล้าน  
 
 



 

๙ 

 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน 

 

     ในช่วงวันที่ ๓ - ๙ มี.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีความถ่ีลดลง ร้อยละ ๕๕  (๑๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ ก.พ. ๖๑ - ๒ มี.ค. ๖๑) ๘ ข่าว 
ในสัปดาห์นี้)  ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ลดลง  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ)  มี ๘ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากทีไ่ม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ ก.พ. ๖๑ - ๒ มี.ค. ๖๑) ในมิติ
ของแนวโน้มความถ่ี มีแนวโน้มฯ เพ่ิมขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) นราฯ จับตาเข้มกระบะมิตซู! หลัง จนท. พบหลังคาเหล็กรถที่ถูกขโมยไป, ๒) จนท.ยิงท าลายไปป์บอมบ์
ซุกขวดน้ า, ๓) หนองจิกเชิญทหารคุยคณะครู, ๔) แจงเพจดัง แฉโกงเบี้ยเลี้ยง ตชด. ชายแดนใต้ เป็นการเข้าใจผิด และ ๕) เปิดปฏิบัติการ‘ปาดีโมเดล’ ปูพรมค้น ๘จุดสุไหง
ปาดี จ.นราธิวาส ภาพข่าวเชงิลบ ได้แก่ ๑) รู้ผลวันนี้!!! ขอ้สรุปผู้บริหารปอเนาะเอ่ียวคดีไฟใต้, ๒) จิบน้ าชาให้ก าลังใจผู้บริหารโรงเรียนบากง ฝ่าฟันข้อครหาคดีความม่ันคง 
และ ๓) ทิ้งใบปลิวป่วนปัตตานี - ยะลา  
 
 



 

๑๐ 

 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ 

 

      ในชว่งวันที่ ๓ - ๙ มี.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถ่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๓๐  (๑๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ ก.พ. ๖๑ - ๒ มี.ค. ๖๑) ๑๗ ข่าวใน สัปดาห์
นี้ )  ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพ่ิมขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม่มีข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้  ในมิติของแนวโน้มความถ่ี มีแนวโน้มฯ ค่อนข้าง
คงท่ี ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) นาวาโทสมพงษ์ โพธิ์ศรี ผู้ก่อตั้งแฟรนไชส์ชาชักชาวเรือ, ๒) “กฤษฎา” เผย อินโดนีเซียสนใจมาตรการลดกรีดยาง ๓ เดือน, ๓) รัฐเร่งสางปม
ดันยอดใช้ยางเพ่ิมแสนตัน, ๔) สหกรณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ, ๕) จี้แก ้พรก.ประมงด้วยรับ กม.ต่างด้าวใหม่ชี้รื้อโทษลดเงินใต้โต๊ะ และ 
๖) ลุยเมืองรอง  
 
 
 
 



 

๑๑ 

 ๓.๖ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช่วงวันที่ ๓ – ๙ มี.ค. ๖๑ มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ได้แก่ ประชาสังคมจี้หยุดละเมิดสิทธิ์ - ฟ้องปิดปาก ทหารโต้แรง"ลวงโลก" 
 ๓.๗ ประเด็นการบ ารุงขวัญก าลังพล 

             ในช่วงวันที่ ๓ – ๙ มี.ค. ๖๑ มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบ ารุงขวัญก าลังพล ได้แก่ มทภ.๔ อยู่หรือไป !! รอโผทหารกลางปี  
 ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. 
             ในช่วงวันที่ ๓ – ๙ มี.ค. ๖๑ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. 
 ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย 

             ในช่วงวันที่ ๓ – ๙ มี.ค. ๖๑ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๒ 

๔. ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ และแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ 

 
 
 
 
 

 (5.00)  (4.00)  (3.00)  (2.00)  (1.00)  -  1.00  2.00  3.00  4.00  5.00

อาชญากรรมในพ้ืนที่

เหตุร้ายรายวัน

การบ ารุงขวัญก าลังพล

สิทธิมนุษยชน

การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

การเมือง

การยกระดับคุณภาพชีวิต

กีฬา

การพูดคุยเพื่อสันติสุข

ยาเสพติด

วัฒนธรรม และวิถีชีวิต

ความร่วมมือของภาคประชาชน

การศึกษา

การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์

กระบวนการยุติธรรม

เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

การช่วยเหลือประชาชน

ความร่วมมือไทย-มาเลย์



 

๑๓ 

ประเด็นข่าวเชิงลบ 

๑. อาชญากรรมในพื้นที่ ได้แก่ ๑๑ มม.จ่อหัวหนุ่มยะลาดับคาถนน  
๒. เหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) คืบหน้าบึ้มรือเสาะ! คนร้ายซุกระเบิดในถังแก๊สขนาด ๘๐ กก. ผญบ. รอดตายหวุดหวิด, ๒) คนร้ายยิงคนหาของป่าเสียชีวิต ๑ ศพบน

เทือกเขาสุคิริน และ ๓) โจรใต้ลอบยิง ชรบ.ยะหา ขณะปฏิบัติหน้าที่ดับ คาดสร้างสถานการณ์ 
๓. การบ ารุงขวัญก าลังพล ได้แก่ มทภ.4 อยู่หรือไป !! รอโผทหารกลางปี  
๔. สิทธิมนุษยชน ได้แก่ ประชาสังคมจี้หยุดละเมิดสิทธิ์ - ฟ้องปิดปาก ทหารโต้แรง"ลวงโลก" 

ประเด็นเชิงบวก 

๑. ความร่วมมือไทย-มาเลย์ ได้แก่ การประชุมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดท าหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย  
๒. การช่วยเหลือประชาชน ได้แก่ ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือลูกเรือประมงเมียนมาที่บาดเจ็บในน่านน้ าไทย  
๓. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ ได้แก่ ๑) นาวาโทสมพงษ์ โพธิ์ศรี ผู้ก่อตั้งแฟรนไชส์ชาชักชาวเรือ, ๒) “กฤษฎา” เผย อินโดนีเซียสนใจมาตรการลดกรีดยาง ๓ 

เดือน, ๓) ชูรับเบอร์ซิตี้ต่อยอดงานวิจัยหนุนยางพารา, ๔) รัฐเร่งสางปมดันยอดใช้ยางเพ่ิมแสนตัน, ๕) สหกรณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ, 
๖) สุวิทย์ติดเครื่องบิ๊กร็อค ส่งวิทย์แก้จน - สร้างคน, ๗) จี้แก ้พรก.ประมง ด้วยรับ กม.ต่างด้าวใหม่ชี้รื้อโทษลดเงินใต้โต๊ะ, และ ๘) ลุยเมืองรอง  

๔. การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ ได้แก่ คอลัมน์: ผีเสื้อกระพือปีก: ที่นี่ประเทศไทย โดย โควินทะ  
๕. กระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ๑) รวบแล้ว ๖ มือวาง จยย.บอมบ์ปัตตานี หลังศาลอนุมัติหมายจับ ๑๑ โจรใต้, ๒) ๑๗ ปีศาลปกครองก้าวไกล ตั้งเป้าศาลอัจฉริยะใช้ 

IT หนุนสางคดี และ ๓) จ าคุกมาหาดีป่วนยะลา ๓๓ ปี ๒๐ เดือน  
๖. ความร่วมมือของภาคประชาชน ได้แก่ ๑) ชาวใต้สานอุดมการณ์พ่ีตูน ประกาศช่วยโรงพยาบาลที่ ๑๓, ๒) ชมรม น.ศ.มุสลิม มทร.ศรีวิชัย ออกค่าย สร้างอาคาร

เรียน และ ๓) วันสตรีสากล! ปลุกสตรีร่วมสร้างพลังทางสังคม พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง  
๗. การศึกษา ได้แก่ ๑) มรภ.สงขลา ลดเหลื่อมล้ า น.ร.ชายแดน ติววิทย์ – คณิตเอกชนสอนอิสลาม - หนุนสู่อุดมศึกษา, ๒) ศาสนศึกษายุคใหม่แห่งชายแดนใต้ และ

๓) ห้องเรียนแห่งอนาคต หมดยุคหน้าตรงเข้ากระดาน ผสานการเรียนศาสนาแนวใหม่  
๘. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ได้แก่ ๑) แห่เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว, ๒) เริ่มแล้วงานแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียนครั้งที่ ๓๓, ๓) ศอ.บต.หนุนกิจการฮัจญ์สู่ประชาชน, ๔) 

ผ้าปะลางิง อัตลักษณ์หัตถศิลป์ใต้ และ ๕) เบตงสมโภชวัดกวนอิมเชื่อมสัมพันธ์ไทย - มาเลย์  



 

๑๔ 

๙. ยาเสพติด ได้แก่ ๑) กิจการใหญ่ประหนึ่งโอทอป ทหารจับลอบต้มน้ าท่อม - โต๊ะบอลใหญ่ที่ชุมพร ,๒) ปส. ลุยชัยยะสยบไพรี ล้างบางแก๊งยาเสพติดบุกรวบคนร้าย 
๔๒ ราย ยึดทรัพย์สิน ๙๒๕ ลา้น, ๓) ล้างบางยาบ้า ๔ เครือข่ายใหญ่ยึดทรัพย์ ๒๘๕ ล้าน, ๔) ๖ เดือนลุย ๔๙ จังหวัด ป.ป.ส.ยึดทรัพย์เครือข่ายยานรก ๑๑๑ ล้าน และ ๕) 
จับใบกระท่อม ๗๔๐ กก. โยนข้ามรั้วชายแดนไทย - มาเลเซีย  

๑๐. กีฬา ได้แก่ ธนัชพร เฮหวดพีทีที  
๑๑. การยกระดับคุณภาพชีวิต ได้แก่ ๑) คลอดแผนผังระบายน้ า ๒๕ ลุ่มน้ า แก้ปัญหาอุทกภัยซ้ าซากทั่วประเทศ, ๒) เด็กไทยสุขภาพดี สู่พื้นที่ชายแดนใต้, ๓) 

ส านักงานพัฒนาภาค ๔ หนุนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ พัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนใต้, ๔) เครือข่ายผู้หญิงรุกอิสลามกลางประจ าจังหวัด ดาโต๊ะและรัฐท างานด้วยกันเพ่ือให้ผู้หญิง
ได้รับความยุติธรรม และปรับหลักการทางศาสนาให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน, ๕) ปิดทองฯ ผนึกเอกชนแก้ปัญหาชนบท และ ๖) อาหารดี พ่ีให้น้อง โครงการดี ช่วยบรรเทา
ทุพโภชนาการเด็ก 

๑๒. การเมือง ได้แก่ ๑) บิ๊กตู่ ลุย ครม.สัญจรเมืองรอง โกยคะแนนนิยม, ๒) มท.ลุยโครงการไทยนิยม เข้มเบิกจ่าย สนองความต้องการ ปชช., ๓) รมว.พลังงานย้ าขอ
เวลาศึกษาเอสอีเอ เชื่อทุกฝ่ายยอมรับผลสรุปโรงไฟฟ้าถ่านหินฯ, ๔) บิ๊กน้อยเผยโอไอซีพอใจ รบ. แก้ใต้, ๕) บิ๊กป้อม ยันประสานมาเลย์ ติดตาม ๑๑ อุยกูร์ และ ๖) ชงงัด 
ม.๔๔ ฟันโกงคนไร้ที่พ่ึง บิ๊กโย่งฮึ่มรีบสารภาพ - พร้อมกันเป็นพยาน  

๑๓. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ได้แก่ ๑) นราฯจับตาเข้มกระบะมิตซู! หลัง จนท. พบหลังคาเหล็กรถท่ีถูกขโมยไป, ๒) จนท.ยิงท าลายไปป์
บอมบ์ซุกขวดน้ า, ๓) แจงเพจดัง แฉโกงเบี้ยเลี้ยง ตชด. ชายแดนใต้ เป็นการเข้าใจผิด ,๔) เปิดปฏิบัติการ‘ปาดีโมเดล’ ปูพรมค้น ๘ จุดสุไหงปาดี จ.นราธิวาส  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๕ 

 ๔.๒ ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต่อสถานการณ์ จชต. 

 

  จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดข้ึนจากการน าเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกท่ีมีต่อสถานการณ์ จชต.  ในสัปดาห์นี้ เพ่ิมข้ึน จากสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ ก.พ. 
๖๑ - ๒ มี.ค. ๖๑) ร้อยละ ๑๒ (๑.๖๑ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ มี.ค. ๖๑)  ๑.๘๑ ในสัปดาห์นี้ ) ในมิติของแนวโน้มการรับรู้เชิงบวก มีแนวโน้มฯ เพิ่มข้ึน 
 
 
 
 
 
 



 

๑๖ 

๕. ประเด็นส าคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๓ – ๙ มี.ค. ๖๑ 
       สื่อรัฐบาลมาเลเซีย Bernama รายงานความก้าวหน้ากระบวนการพูดคุยสันติภาพ “เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ การเปิดพ้ืนที่ปลอดภัยหนึ่งอ าเภอน าร่องในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้คาดว่าจะเริ่มขึ้นในเร็วๆนี้” 
       สื่อมาเลเซียหลายแห่งรายงานปฏิบัติการจับกุมอาชญากรรมข้ามพรมแดนหลายครั้ง ได้แก่การจับกุมยาเสพติด “ไอซ์” ๔ ร้อยกว่ากิโลกรัมที่หาดใหญ่จุดพักรอส่งเข้า
ประเทศมาเลเซีย ขณะที่ต ารวจรัฐกลันตันแถลงผลการปฏิบัติการจับกุมผู้ต้องหาลักลอบขนอาวุธปืนจากประเทศไทยข้ามแม่น้ าโกลกเข้ามาเลเซียในรอบสองเดือนแรกของปี 
๒๕๖๑ ได้ตัวผู้ต้องหา ๙ คนพร้อมของกลางอาวุธปืน ๘ กระบอก  
      New Straits Times เผยแพร่จดหมายของ น.ส.นิภา นิรันดร์สุต อัครราชฑูตประจ าสถานฑูตไทย ณ.กรุงกัวลาลัมเปอร์ ชี้แจงว่า หน่วยงานความมั่นคงของไทยยืนยัน
ว่าไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลข่าวกรองที่บ่งชี้ว่ามีคนไทยเก่ียวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายที่เรียกตัวเอง”กลุ่มรัฐอิสลาม หรือ IS” ดังที่ปรากฏในรายงานข่าวของ NST เมื่อวันที่ ๙ 
กุมภาพันธ์ ระบุว่า ผู้ต้องหาที่มีพฤติการณ์เป็นสมาชิกกลุ่ม IS ในรัฐกลันตันให้ปากค ากับหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายว่าเคยได้รับการฝึกอาวุธในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
ไทย 
      สื่อมาเลเซียหลายแห่งรายงานว่า นายกรัฐมนตรีมาเลเซียประกาศแผนการพัฒนาสนามบินในเมืองอะลอร์ สตาร์ ในรัฐเคดาห์ให้เป็นสนามบินนาชาติแห่งที่สองของรัฐ
หลังจากเพ่ิงประกาศแผนพัฒนาสนามบินบนเกาะลังกาวี เมื่อไม่ก่ีสัปดาห์ก่อนหน้านี้  
 
๕.๑ ส านักข่าว Bernama รายงานเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ว่า หลังจากใช้เวลาพูดคุยกันกว่าสามปีกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ โอกาสที่จะได้
เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ใกล้เข้ามาทุกที  
    รายงานข่าวชิ้นนี้อ้างค าให้สัมภาษณ์ของ พลเอก อักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขระบุว่า พ้ืนที่ปลอดภัยแห่งแรกใน จชต. น่าจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาหนึ่ง
เดือนข้างหน้า พร้อมทั้งอธิบายเป้าประสงค์ของพ้ืนที่ปลอดภัยว่า ครอบคลุมทั้งการลดเหตุรุนแรง การท างานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด และอาชญากรรมอ่ืนๆ
โดยเฉพาะการลักลอบขนสินค้าผิดกฏหมายข้ามพรมแดนไทย-มาเลเซีย รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจตามความประสงค์ของประชาชนในท้องถิ่น 
   พ้ืนที่ปลอดภัยแห่งแรกเป็นผลจากการท างานร่วมกันระหว่างคณะพูดคุยสันติสุขฝ่ายรัฐไทยกับตัวแทนฝ่ายที่มีความเห็นต่างจากรัฐไทยซึ่งเรียกตัวเองว่ามาราปาตานี  
ทั้งนี้มีการจัดสถานที่ท างานให้กับคณะท างานร่วมซี่งมีตัวแทนจากท้ังสองฝ่ายในพ้ืนที่ปลอดภัย โดยเรียกส านักงานประสานงานแห่งนี้ว่า เซฟเฮ้าส์  
   อย่างไรก็ตาม พล.อ.อักษรา ไม่ได้เปิดเผยว่า พื้นที่ปลอดภัยแห่งแรกก าหนดไว้ที่ อ าเภอใด แต่ส านักข่าว Bernama คาดว่าอาจจะเป็นอ าเภอเจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 



 

๑๗ 

   ทางด้านอาบูฮาฟิซ อัลฮากิม โฆษกมาราปาตานี บอกว่า คณะท างานด้านเทคนิคของทั้งสองฝ่ายน่าจะมีการประชุมหารือรายละเอียดกันอีกสัก ๒-๓ ครั้งก็น่าจะได้ข้อสรุป
เพ่ือประกาศพ้ืนที่ปลอดภัย 
   อย่างไรก็ตามโฆษกมาราปาตานีแสดงความกังวลว่า แม้ทั้งสองฝ่ายสามารถผลักดันให้เกิดพ้ืนที่ปลอดภัยได้แต่ยังมีความท้าทายในอนาคต คือ ยังมีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับ
กระบวนการพูดคุยสันติสุข และเชื่อว่าพวกนี้คงไม่เบามือในการขัดขวางกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข  
 
(After more than three years of hard negotiations, southern Thailand peace talks, which was intended to bring an end to years of hostilities, but 
criticised for its snail-pace progress, might finally be seeing "light at the end of the tunnel." 

With Malaysia as the facilitator of the talks, the Thai government and MARA Patani, an umbrella body representing militant groups in southern 
Thailand, progress has been achieved with a ground-breaking agreement on the establishment of a "Safety Zone" (SZ) in one of the districts in 
the three southern provinces. 

Head of Thai government peace negotiation panel, Gen Aksara Kerdpol, in an interview with Bernama here said, the first and historic SZ would 
act as a pilot project before a similar zone would be implemented in other districts in southern Thailand. 

"The pilot project (SZ) will not only focus on the issue of violence, but we will also be working on other problems, such as drugs, smuggling of 
goods and crime. There will also be development projects to meet people's demand," he said. 

The former army general said the first SZ was just "months away" from being a reality with both sides working hard to ensure its realisation, 
which hopefully would pave the way for lasting peace in the resource-rich provinces. 

In the interview, Aksara also said the SZ would also have a Safety House within the zone. 

Bernama was made to understand that the Safety House would act as the Coordination Centre for the SZ. 

He was also asked to name the district which would house the first southern Thailand's SZ, but declined to do so until "it is ready." 



 

๑๘ 

His refusal to disclose it could be related to an incident in Jok Irong, Narathiwat, in March 2016 where 50 well-armed men overtook a hospital, 
sparking hours of intense gun battle with hundreds of soldiers and policemen. 

Meanwhile, the spokesman for MARA Patani, Abu Hafiz Al-Hakim, in his latest statement which appeared in Deep South Watch website, said 
"light at the end of the tunnel" became clearer in the beginning of 2018 with both sides having achieved significant breakthrough and had struck 
a deal on SZ. 

Both sides still referred as "Party A" and "Party B", despite more than three years of peace talks, according to him, also agreed to resume peace 
talks following several months of silence which had then gave rise to speculations of the imminent demise of the talks. 

"This was realised by the JTT (Joint Technical Team) meeting on Feb 7, 2018, whereby the team wrapped up the remaining issues of the SZ. It is 
just a matter of another two or three meetings ahead and both parties are ready to kick-start the SZ exercise in the agreed pilot district," he 
said. 

Despite the breakthrough on SZ, Abu Hafiz, who has become the public face of MARA Patani, also warned about the challenges from both 
"inside and outside" facing the zone. 

"The anticipated sabotage from the opponents of peace process and spoilers are not to be taken lightly," he said, adding that non-
governmental and civil society organisations would have significant roles in the SZ and would be part of the Joint Action Committee.) 
 
ที่มาข้อมูล ; https://www.nst.com.my/news/nation/2018/03/341293/southern-thailand-peace-talks-seeing-light 
http://www.bernama.com/en/news.php?id=1441231 
 



 

๑๙ 

๕.๒ New Straits Times เผยแพร่จดหมายของ น.ส.นิภา นิรันดร์นุต อัคราชฑูตที่ปรึกษาประจ าสถานฑูตไทย ณ.กรุงกัวลาลัมเปอร์ เม่ือวันที่ ๘ มีนาคม มีเนื้อหา
อ้างถึงรายงานข่าวของ NST เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ซึ่งอ้างค าพูดของนายต ารวจหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายรัฐกลันตัน ระบุว่า หนึ่งในผู้ต้องหาคดีก่อการร้ายใน
รัฐกลันตันให้ปากค ากับเจ้าหน้าที่ว่า เคยได้รับการฝึกกับกลุ่มคนไทยที่เป็นเครือข่ายกลุ่มกอ่การร้าย IS ในประเทศไทย และข่าวช้ืนนิ้ได้รับการเผยแพร่ต่อใน
สื่อมวลชนหลายแห่งรวมทั้งบนสื่อสังคมออนไลน์ 

นส.นิภา ชี้แจงว่าข่าวชื้นนี้คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง และยืนยันว่าหน่วยงานความมั่นคงของไทยมีการตรวจสอบข้อมูลข่าวกรองสามารถยืนยันได้ว่าไม่มีคนไทยเก่ียวข้อง
กับกับ IS และกลุ่มกอ่การร้ายสากลกลุ่มอื่นๆ อีกท้ังไม่พบว่ามีคนไทยเดินทางไปร่วมรบกับ IS ในประเทศอิรักและซีเรีย  

 (I WRITE in response to NST’s exclusive news report, “Bomb makers among 23 IS militants held”, on Feb 9. 

The report had quoted Federal police Counter-Terrorism Division assistant director Datuk Ayob Khan Mydin Pitchay as saying that the Islamic 
State suspects from Kelantan received training in Thailand and had close links with Thai IS networks. 

Subsequently, the report has been shared via social media numerous times and re-emerged in several newspapers and news portals worldwide, 
including in Thailand. 

I wish to underscore the fact that Thai security agencies have reaffirmed their verification that there is no hard evidence substantiating or 
indicating any links between Thai citizens and IS, or any international terrorist groups. 

No Thais have travelled to fight in Iraq and Syria.) 

ที่มาข้อมูล ; https://www.nst.com.my/opinion/letters/2018/03/342795/thai-embassy-no-hard-evidence-linking-our-nationals 
 

 

https://www.nst.com.my/opinion/letters/2018/03/342795/thai-embassy-no-hard-evidence-linking-our-nationals


 

๒๐ 

๕.๓ ส านักข่าว bernama รายงานเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม อ้างค าให้สัมภาษณ์ของผู้บัญชาการต ารวจรัฐกลันตันพูดถึงการจับกุมผู้ต้องหาคดีลักลอบน าเข้าอาวุธปืนจาก
ประเทศไทยเข้ามาเลเซียตั้งแต่ต้นปีจนถึงต้นเดือนมีนาคม จับกุมผู้ต้องหาได้ ๙ คน ในจ านวนนี้ ๗ คนเป็นคนสัญชาติประเทศเพื่อนบ้าน ได้ของกลางอาวุธปืน ๘ 
กระบอก  
  ผู้บัญชาการต ารวจรัฐกลันตันเชื่อว่าผู้บงการขบวนการค้าอาวุธเป็นคนสัญชาติประเทศเพ่ือนบ้าน พร้อมทั้งระบุว่า การลักลอบใช้เส้นทางธรรมชาติตามแม่น้ าโกลก  
การลักลอบขนอาวุธปืนข้ามแม่น้ าโกลกเข้ามาเลเซีย เชื่อว่ามีความต้องการเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือใช่ก่ออาชญากรรมในรัฐกลันตันที่เพ่ิมสูงขึ้น  
  ปี ๒๕๖๐ ต ารวจรัฐกลันตันจับกุมอาวุธปืนที่ลักลอบน าเข้าจากประเทศไทยได้ ๗ กระบอก ทั้งนี้นักลักลอบค้าอาวุธปืนข้ามชาติใช้วิธีแยกชิ้นส่วนปืน และกระจายให้หลาย
คนลักลอบน าเข้าก่อนไปประกอบเป็นอาวุธปืนในรัฐกลันตัน 
 
(Foreigners are believed to have masterminded the smuggling of firearms into Kelantan via illegal jetties along Sungai Golok bordering Malaysia 
and Thailand, according to state police chief Datuk Hasanuddin Hassan. 

He said the police had detained nine suspects who were linked to firearm smuggling and seized eight firearms between January and early this 
month. 

“Seven of the suspects were found to be citizens of a neighbouring country while the rest were locals,” he told reporters after opening the 
45th Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Mahmud Paduka Raja 1 Parent-Teacher Association (PTA) meeting here today. 

Hasanuddin said the modus operandi of the nine suspects was to smuggle firearm components separately and later have them re-assembled in 
the state. 

“They are likely to have brought in the firearms due to high demand to commit various crimes in the state, be they drug-related or robbery, 
among others,” he said, adding that the existence of illegal jetties along the Sungai Golok was among the reasons which fuelled smuggling 
activities.)Last year, the police thwarted firearm smuggling attempts and seized seven firearms, he said.) 

ที่มาข้อมูล; https://www.nst.com.my/news/nation/2018/03/343149/foreigners-behind-firearm-smuggling-kelantan-police 

https://www.nst.com.my/news/nation/2018/03/343149/foreigners-behind-firearm-smuggling-kelantan-police


 

๒๑ 

http://www.bernama.com/en/news.php?id=1442820 
 

๕.๔ สื่อมาเลเซียหลายแห่งรายงานข่าวต ารวจปราบปรามยาเสพติดไทยจับกุมนักค้ายาเสพติดไทย ๒ คน พร้อมของกลางไอซ์ น้ าหนัก ๔๔๗ กิโลกรัม ท่ี อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา ขณะพักรอเตรียมลักลอบน าเข้าประเทศมาเลเซียเพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่สาม  

ต ารวจปราบปรามยาแสพติดไทยเชื่อว่าหาดใหญ่เป็นจุดพักยาเสพติดของขบวนการข้ามชาติ เนื่องจากใช้เวลาเดินทางไปถึงพรมแดนมาเลเซียภายในหนึ่งชั่วโมง 
ส าหรับผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมสองคนมีภูมิล าเนาอยู่ที่หาดใหญ่ และนราธิวาสให้ปากค ากับต ารวจว่าได้เงินค่าจ้างประมาณ ๑ แสนบาท 

 (Thai anti-narcotics police arrested two local men and seized 447kg of "ice" (crystal methamphetamine) in the southern border town of Hatyai 
before the drugs could be smuggled across the border into Malaysia. 
In confirming the success, Narcotics Suppression Bureau (NSB) chief Lt Gen Sommai Kongvisaisuk said the operation, which took place Thursday 
(March 8), also received cooperation from Malaysian police stationed along the border. 
"The drugs were destined for Malaysia first and later to other countries. Two men from Hatyai and Narathiwat, aged 22 and 52, were 
apprehended at about 6.30pm (local time) yesterday inside a pick-up truck laden with the drugs," he said when contacted by Bernama Friday 
(March 9). 
Thai authorities had long suspected that Hatyai, a bustling town about an hour from the border, was used by transnational drug syndicates as a 
transit before the drugs were smuggled into Malaysia. 
He added the two detained local men acknowledged they received 100,000 Baht (RM12,000) from a man for their services in transporting the 
drugs to Hatyai.) 

ที่มาข้อมูล ; He added the two detained local men acknowledged they received 100,000 Baht (RM12,000) from a man for their services in 
transporting the drugs to Hatyai. 

ที่มาข้อมูล ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/03/09/thai-police-intercept-447kg-of-ice-bound-for-malaysia/ 

https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/03/09/thai-police-intercept-447kg-of-ice-bound-for-malaysia/


 

๒๒ 

http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/447kg-of-crystal-meth-bound-for-malaysia-seized-in-hatyai#lmyM1SQjkcTPvLLg.97 
http://www.bernama.com/en/news.php?id=1443111 
 

๕.๕ สื่อมาเลเซียหลายแห่งรายงานเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ว่า นายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้ประกาศแผนการลงทุนปรับปรุงสนามบินสองแห่งในรัฐเคดาห์ให้เป็นสนามบิน
นานาชาติ โดยนายนาจิบ ราซัค ได้ประกาศแผนการนี้ในระหว่างร่วมพิธีปิดงาน Kedah Expo ซึ่งรวมทั้งแผนการขยายสนามบินสุลต่านอับดุลฮาลิม ในเมืองอะลอร์
สตาร์เมืองเอกของรัฐเคดาห์เพื่อให้สามารถบริการเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศ 

  ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้สั่งการให้บริษัทท่าอากาศยานมาเลเซียให้ลงทุนขยายสนามบิน และเพ่ิมสะพานเทียบเครื่องบินที่สนามบินลังกาวีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้
รองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ที่บินตรงจากต่างประเทศให้มากข้ึนเพ่ือให้ลังกาวีเป็นอีกสนามบินนานาชาติแห่งส าคัญของมาเลเซีย 
  “การขยายสนามบินสนามบินสองแห่งในรัฐเคดาห์จะมีส่วนสนับสนุนส าคัญในการดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนที่บูกิตกายูฮิตัมเมืองชายแดนซึ่งจะเป็นศูนย์โลจิสติกส์ส าคัญ
ของมาเลเซียแห่งใหม่ 
(Two airports in Kedah will be upgraded to cater for international flights. 

Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak said the Sultan Abdul Halim Airport would be expanded to cater for more direct international flights 
and to turn it into an international airport. 

He said this would happen following an RM1.3bil allocation under Rolling Plan 3 (RP3) of the 11th Malaysia Plan (11MP) for five infrastructure 
upgrading projects in Langkawi island, one of which is the expansion of the Langkawi International Airport. 

“I have instructed Malaysia Airports Holdings Berhad to incorporate aerobridges in the airport expansion plans in Langkawi for larger 
international direct flights to come in, as Langkawi is a gateway to our country. 

“The expansion of both airports will eventually bring in more investors and development to Bukit Kayu Hitam bordering Thailand and turn it 
into a logistics centre,” he said before closing Ekspo Muafakat Kedah 2018 in Stadium Darulaman yesterday.) 



 

๒๓ 

ที่มาข้อมูล ; http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/pm-alor-setar-to-get-international-airport-in-five-years#uL7lastAvtotkCeq.97 
https://www.nst.com.my/news/nation/2018/03/341334/upgrading-airport-international-status-will-attract-tourists-abroad-kedah 
https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/03/04/kedah-airports-upgrading-for-international-flights/ 
 

 

http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/pm-alor-setar-to-get-international-airport-in-five-years#uL7lastAvtotkCeq.97
https://www.nst.com.my/news/nation/2018/03/341334/upgrading-airport-international-status-will-attract-tourists-abroad-kedah
https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/03/04/kedah-airports-upgrading-for-international-flights/

