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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๖-๑๒ 

มี.ค. ๖๔ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๑๕๘ ข0าว จากท่ีมี ๑๓๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๒๗ ก.พ. ๖๔-๕ มี.ค. ๖๔) 

ในส0วนของข0าว เชิงลบท่ี เก่ียวขTองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๒๖ ข0าว จากท่ีมี ๑๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๒๗ ก.พ. ๖๔-

๕ มี.ค. ๖๔)  

          ประเด็นข5าวเชิงลบ ได*แก5 

๑) เศรษฐกิจฯ: ๑) พิษโควิด - ริงกิตร0วง ทำแรงงานในมาเลย.กลับไทย ๑.๙ หม่ืนราย และ ๒) สนามบิน 

เบตงเล่ือนเป[ดไม0มีกำหนด - ตารางบินว0างไรTเท่ียวบิน  

๒) การยกระดับคุณภาพชีวิต: บTานปาตา ต.ตะโละกาโป อ.ยะหร่ิง จ.ว.ป.น. ประสบป\ญหาน้ำทะเลกัด

เซาะซ้ำซาก บTานพังแลTวหลายหลัง 

๓) เหตุร*ายรายวัน: ๑) ๕ คนรTายอาวุธครบมือก0อเหตุปลTนทรัพย. รถยนต.ส0งของ, ๒) โจรใตTเห้ียม!'อากTา-

ลูกซอง 'ยิงถล0ม อส.บาเจาะ ดับคาบTาน และ ๓) โจรใตTขโมย-เผากลTองวงจรป[ด 

๔) สิทธิมนุษยชน: ๑) องค.การนักศึกษา ม.อ.ป\ตตานี เรียกรTองศาลใหTประกันตัวกลุ0มราษฎร และ ๒) 

"ทวี"ลอกคราบ กอ.รมน. "งบรายจ0ายอ่ืน"พุ0ง สงสัยโยง"ไอโอ" 

๕) การเมือง: พระมหาเทวีเจTาแห0งเมืองทิพย.มุมมอง-วาทกรรมใหม0 'เพศทางเลือก'นัยทางการเมือง 

'ประชาธิปไตย' 

         ประเด็นข5าวเชิงบวก ได*แก5 

๑) กีฬา: ๑) โหมกระตุTนเศรษฐกิจป\ตตานี ผุดมหกรรม 'มวยไทยวิถีถ่ินใตT และ ๒) 

ป\ตตานีพรTอมจัดป\jน'ทัวร. ออฟ ไทยแลนด. 

๒) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) ม.อ. เป[ดสอนจัดระบบกิจการฮาลาล, ๒) กระทรวงเกษตรฯ 

อุTมสวนกาแฟยะลา ดึง 'ไทยคอมมอดิต้ี' ซ้ืออราบิกTา และ ๓) กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจากทรัพยากรทางการ

ท0องเท่ียวในพ้ืนท่ี จชต. 

๓) ยาเสพติด: ๑) อามัด แกnงคTาเฮโรอีนสุราษฎร. ถูกรวบกลางเมืองนราธิวาส และ ๒) 

จับเครือข0ายยาเสพติด รายใหญ0 ขนลำเลียง'ไอซ.-ยาบTา'จากเหนือลงใตT ยึดกว0า ๑๐๐ ลTาน 

๔) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยXสิน: ๑) กอ.รมน.ภาค ๔ สน. แถลงคนรTายปลTนรถยนต. 

ก0อนซุกระเบิดจอดหลัง สภ.รามัน สรTางสถานการณ., ๒) ตรวจยึดปpาตTนน้ำ! เหนือทะเลสาบเข่ือนบางลางยะลา 

มีการบุกรุกต0อเน่ือง และ ๓) กูTไดTแลTว!ระเบิดแกnสป[กนิคซุกกระบะถูกปลTนท่ียะลา 

         จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน 

ส0งผลใหTระดับการรับรูTเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี ไม0แตกต0างจากสัปดาห.ท่ีแลTว (๖ - ๑๒ มี.ค. 

๖๔) (๒.๗๕ ในสัปดาห.น้ี และ ๒.๗๐ ในสัปดาห.ท่ีแลTว)

 ในส5วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต5างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี 

๖–๑๒ มี.ค. ๖๔ ดังน้ี 
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       ส่ือมวลชนมาเลเซียรายงานข0าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตT ไดTแก0 เน้ือหาท่ีเก่ียวขTองกับภัยแทรกซTอน 

การลักลอบขTามพรมแดนท้ังคนไทยลักลอบเขTาประเทศมาเลเซีย และแรงงานเมียนมาในประเทศมาเลเซียลักลอบ

เขTาประเทศไทย 

      ผลกระทบจากการป[ดพรมแดนท้ังสองประเทศต้ังแต0ปr ๒๕๖๓ ทำใหTมูลค0าการคTาชายแดนไทย-มาเลเซีย 

ลดลงรTอยละ ๙ เม่ือปrท่ีแลTว ขณะเดียงกันส่ือมาเลเซีย รายงานว0า เปงกาลันกุโบร. เมืองชายแดนรัฐกลันตัน ตรง

ขTามอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสเงียบเหงา กลายเปsนเมืองรTาง 

     สำนักข0าวเบอนามา รายงาน เหตุ อส.อำเภอสายบุรี จังหวัดป\ตตานี ถูกคนรTายยิงเสียชีวิตขณะเดินทางไป

มัสยิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

3 

๒. ผลการวิเคราะหXสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธX ประจำวันท่ี ๖ – ๑๒ มี.ค. ๖๔ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข5าวเชิงบวก และประเด็นข5าวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก (เสTนทึบสีเขียว) ๑๕๘ ข0าว จากท่ีมี ๑๓๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๒๗ 

ก.พ. ๖๔ - ๕ มี.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนTมความถ่ี (เสTนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนTมฯ เพ่ิมข้ึน 

ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ี เก่ียวขTองกับ จชต. (เสTนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๒๖ ข0าว จากท่ีมี ๑๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว 

(๒๗ ก.พ. ๖๔ - ๕ มี.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนTมความถ่ี (เสTนปะสีแดง) มีแนวโนTมฯ เพ่ิมข้ึน 
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๒.๒ ค5าสัดส5วนระหว5างข5าวเชิงบวก และข5าวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน 

ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

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

2021-02-27 14 3 4.67 

2021-02-28 7 0 7 

2021-03-01 13 2 6.5 

2021-03-02 9 2 4.5 

2021-03-03 24 3 8 

2021-03-04 41 3 13.67 

2021-03-05 29 5 5.8 

 19.57 2.71 7.22 

2021-03-06 21 2 10.5 

2021-03-07 15 0 15 

2021-03-08 13 3 4.33 

2021-03-09 23 3 7.67 

2021-03-10 28 3 9.33 

2021-03-11 29 5 5.8 

2021-03-12 29 10 2.9 

 22.57 3.86 5.85 
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   ๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ5งเล็ง ในช5วงวันท่ี ๖ – ๑๒ มี.ค. ๖๔ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข จากท่ีมี  ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว 

(๒๗ ก.พ. ๖๔ - ๕ มี.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนTมความถ่ี (เสTนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนTมฯ ต่ำค0อนขTางคงที 

ในส0วนของ ข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขTองกับ จชต. ไม0มีข0าวเชิงลบ ในช0วง ๒๗ ก.พ. ๖๔ - ๑๒ มี.ค. ๖๔) สำหรับในมิติ 

ของแนวโนTมความถ่ี (เสTนปะสีแดง) มีแนวโนTมฯ ต่ำค0อนขTางคงท่ี   
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๔ มีข0าวในประเด็นเหตุรTายรายวัน ๑๑ ข0าว จากท่ีมี ๓ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลTว (๒๗ ก.พ. 

๖๔ - ๕ มี.ค. ๖๔) ๑๑ ข0าวในสัปดาห.น้ี) ภาพข0าวในประเด็นเหตุรTายรายวัน ไดTแก0 ๑) 5 

คนรTายอาวุธครบมือก0อเหตุปลTนทรัพย. รถยนต.ส0งของ, ๒) โจรใตTเห้ียม!'อากTา-ลูกซอง'ยิงถล0ม อส.บาเจาะดับคาบTาน 

และ ๓) คอลัมน. ข0าวส้ัน: โจรใตTขโมย-เผากลTองวงจรป[ด 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๓ ข0าว จากท่ีมี ๖ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๒๗ ก.พ. ๖๔ - ๕ มี.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนTมความถ่ี มีแนวโนTมฯ ต่ำค0อนขTางคงท่ี 

ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๓ ข0าว จากท่ีมี ๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๒๗ ก.พ. ๖๔ - ๕ มี.ค. ๖๔) 

ในมิติของแนวโนTมความถ่ี มีแนวโนTมฯ ต่ำค0อนขTางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดTแก0 ๑) รายงานพิเศษ: เม่ือ 

'กอ.รมน.ภาค 4 ส0วนหนTา' ใชTมวลชนสูTมวลชน แพT-ชนะ อยู0ท่ีใครมีความพรTอมและช่ำชองมากกว0า และ ๒) 

'นิพนธ.'เผย ปชป. ตTองทบทวน-ทำการบTานขTอใหญ0หลังพ0าย พปชร. ป\ดพูดมารยาททางการเมือง 

ช้ีแข0งขันเปsนเร่ืองปกติ ภาพข0าวเชิงลบ ไดTแก0 พระมหาเทวีเจTาแห0งเมืองทิพย.มุมมอง-วาทกรรมใหม0 

'เพศทางเลือก'นัยทางการเมือง 'ประชาธิปไตย' 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยXสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน มีข0าว ๘ ข0าว จากท่ีมี ๑๘ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๒๗ ก.พ. ๖๔ - ๕ มี.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนTมความถ่ี มีแนวโนTมฯ  ลดลง  

ในส0วนข0าวเชิงลบฯ ไม0มีข0าวเชิงลบ จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๒๗ ก.พ. ๖๔ - ๕ มี.ค. ๖๔) 

ในมิติของแนวโนTมความถ่ี มีแนวโนTมฯ ต่ำค0อนขTางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดTแก0 ๑) กอ.รมน.ภาค 4 สน. 

แถลงคนรTายปลTนรถยนต. ก0อนซุกระเบิดจอดหลัง สภ.รามัน สรTางสถานการณ., ๒) ตรวจยึดปpาตTนน้ำ! 

เหนือทะเลสาบเข่ือนบางลางยะลา มีการบุกรุกต0อเน่ือง และ ๓) 

กูTไดTแลTว!ระเบิดแกnสป[กนิคซุกกระบะถูกปลTนท่ียะลา ไม0มีข0าวเชิงลบ ในสัปดาห.น้ี 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๖ ข0าว จากท่ีมี ๒๙ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๒๗ 

ก.พ. ๖๔ - ๕ มี.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนTมความถ่ี มีแนวโนTมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ 

มีข0าวเชิงลบ ๗ ข0าว จากท่ีมี ๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๒๗ ก.พ. ๖๔ - ๕ มี.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนTมความถ่ี 

มีแนวโนTมฯ ต่ำค0อนขTางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดTแก0 ๑) คอลัมน. แวดวงอุดมศึกษา: ม.อ. 

เป[ดสอนจัดระบบกิจการฮาลาล, ๒) คอลัมน. คุยนอกสนาม: โหมกระตุTนเศรษฐกิจป\ตตานี ผุดมหกรรม 

'มวยไทยวิถีถ่ินใตT', ๓) อวดโฉม'มินิบัสไฟฟyา'เบตง, ๔) เป[ดแลTว จิบกาแฟไตล.แคมปzป[{ง Moka pot 

ริมสวนขวัญเมืองยะลา เหมือนต้ังแคมปzจริง ผ0อนคลาย พักสมอง, ๕) ไมTกวาดดอกหญTา" 

จากภูมิป\ญญาทTองถ่ินสู0อาชีพเสริมชาวอัยเยอร.เวง, ๖) "หินลTานงาม" เป[ดข้ึนชมแสงแรก-ทะเลหมอก ชายแดนใตT 

หลังป[ดยาวโควิด, ๗) 'สถานีรถไฟนาประดู0' เป[ดขนส0งสินคTาคอนเทนเนอร. บนระบบรางเปsนวันแรก, ๘) 

'เจTาสัวธนินท.' เปsนประธาน 'ม.สงขลานครินทร.-ซีพีเอฟ'จับมือหนุนวิชาการเกษตรครบวงจร, ๙) กระทรวงเกษตรฯ 

อุTมสวนกาแฟยะลา ดึง 'ไทยคอมมอดิต้ี' ซ้ืออราบิกTา และ ๑๐) ป\กหมุด 'ป[โตรเคมี' ภาคใตT บูมเศรษฐกิจหลัง 

โควิดทุบท0องเท่ียว ภาพข0าวเชิงลบ ไดTแก0 ๑) พิษโควิด - ริงกิตร0วง ทำแรงงานในมาเลย.กลับไทย 1.9 หม่ืนราย และ 

๒) สนามบินเบตงเล่ือนเป[ดไม0มีกำหนด - ตารางบินว0างไรTเท่ียวบิน  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๑๔ ข0าว จากท่ีมี ๖ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๒๗ 

ก.พ. ๖๔ - ๕ มี.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนTมความถ่ี มีแนวโนTมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด 

ไม0มี ข0าวในช0วง ๒๗ ก.พ. ๖๔ - ๑๒ มี.ค. ๖๔ ในมิติของแนวโนTมความถ่ี มีแนวโนTมฯ ต่ำค0อนขTางคงท่ี 

ภาพข0าวเชิงบวก ไดTแก0 ๑) อามัด แกnงคTาเฮโรอีนสุราษฎร. ถูกรวบกลางเมืองนราธิวาส และ ๒) 

จับเครือข0ายยาเสพติดรายใหญ0 ขนลำเลียง'ไอซ.-ยาบTา'จากเหนือลงใตT ยึดกว0า 100 ลTาน ไม0มีข0าวเชิงลบ 

ในสัปดาห.น้ี 

 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช0วงวันท่ี ๖ – ๑๒ มี.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ไดTแก0 ๑) องค.การนักศึกษา 

ม.อ.ป\ตตานี เรียกรTองศาลใหTประกันตัวกลุ0มราษฎร และ ๒) "ทวี"ลอกคราบ กอ.รมน. "งบรายจ0ายอ่ืน"พุ0ง 

สงสัยโยง"ไอโอ" 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช0วงวันท่ี ๖ – ๑๒ มี.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปuญหา จชต. 

             ในช0วงวันท่ี ๖ – ๑๒ มี.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกTไขป\ญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

            ในช0วงวันท่ี ๖ – ๑๒ มี.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชTกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* 
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ประเด็นข5าวเชิงลบ 

๑. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) รอต0อไป 'คมนาคม'แจTงเล่ือนเป[ดสนามบินเบตงออกไปไม0มีกำหนด, ๒) 

พลิกตำรากูTธุรกิจการบินอ0วมพิษโควิด อีก 5 ปrยังไม0แน0ว0าจะฟ�{น, ๓) รอบร้ัวเมืองใตT : 11 มีนาคม 2564, ๔) 

พิษโควิด - ริงกิตร0วง ทำแรงงานในมาเลย.กลับไทย 1.9 หม่ืนราย, ๕) สนามบินเบตงเล่ือนเป[ดไม0มีกำหนด - 

ตารางบินว0างไรTเท่ียวบิน, ๖) เล่ือนเป[ดสนามบินเบตงไม0มีกำหนด  และ  ๗) ตรีศูล  

๒. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ประทTวงต0อ! รง.ปล0อยน้ำเสียเบตง - สงสัย 3 ขวบแพTกล่ิน ไขTหนัก, ๒) 

บ.ก.ตอบจดหมาย  และ  ๓) คอลัมน. บ.ก.ตอบจดหมาย  

๓. เหตุร*ายรายวัน ๑) สุดโหด! โจรใตTดักยิง อส.บาเจาะ ตายหนTาบTานพัก, ๒) คนรTายถล0มยิง 

อส.ดับขณะกลับจากตลาดนัดช0วยภรรยา ผูTการฯเผยฝrมือโจรใตT, ๓) 5 

คนรTายอาวุธครบมือก0อเหตุปลTนทรัพย.รถยนต.ส0งของ, ๔) โจรใตTเห้ียม!'อากTา-ลูกซอง'ยิงถล0ม 

อส.บาเจาะดับคาบTาน, ๕) โจรใตTเห้ียมยิงถล0ม อาสาอำเภอบาเจาะ เสียชีวิตหนTาบTานพัก, ๖) 

โจรใตTลอบยิงอส.ป\ตตานีดับ ใกลTวันครบรอบบีอาร.เอ็น, ๗) กระหน่ำยิง! 'อส.สายบุรี'เสียชีวิต1นาย 

ระหว0างข่ีรถพ0วงกลับจากตลาดนัด, ๘) 'หนุ0มเคอร่ี'เฉียดตาย '5โจร'ป�นจ0อหัว-ปลTนรถทำคาร.บอมบ., ๙) คอลัมน. 

ข0าวส้ัน: โจรใตTขโมย-เผากลTองวงจรป[ด, ๑๐) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: โจรใตTยิงอส.บาเจาะดับ  และ  ๑๑) ยิงอส.ดับ  

๔. สิทธิมนุษยชน ๑) องค.การนักศึกษา ม.อ.ป\ตตานี เรียกรTองศาลใหTประกันตัวกลุ0มราษฎร  และ  ๒) 

"ทวี"ลอกคราบ กอ.รมน. "งบรายจ0ายอ่ืน"พุ0ง สงสัยโยง"ไอโอ"  

๕. การเมือง ๑) คอลัมน. ทวนกระแสข0าว: เป[ดมุมคิด 'ชวน หลีกภัย' ประธานรัฐสภา รัฐธรรมนูญปr 2560 

หลายเร่ืองแกTไขไดTเม่ือทุกฝpายใหTความร0วมมือ, ๒) คนชนข0าว/สัปดาห.จร: ปรากฏการณ.พระมหาเทวีเจTา  และ  ๓) 

คอลัมน.: ในประเทศ: พระมหาเทวีเจTาแห0งเมืองทิพย.มุมมอง-วาทกรรมใหม0 'เพศทางเลือก'นัยทางการเมือง 

'ประชาธิปไตย'  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. กีฬา ๑) คุยนอกสนาม: โหมกระตุTนเศรษฐกิจป\ตตานี ผุดมหกรรม 'มวยไทยวิถีถ่ินใตT', ๒) ย0อยข0าวกีฬา: 

แขTงสายฟyาติวเด็กเกาะลันตา, ๓) คอลัมน. ย0อยข0าวกีฬา: แขTงสายฟyาติวเด็กเกาะลันตา, ๔) เตรียมความพรTอม, ๕) 

'ป\ตตานี'เต็มท่ีหนุนศึกสองลTอทัวร.ไทยแลนด., ๖) ภาพข0าว: ประชุม, ๗) สงขลาชัวร. จัดป\jน2ลTอ อลังการแน0, ๘) 

เตรียมงาน, ๙) ป\ตตานีพรTอมจัดป\jน'ทัวร. ออฟ ไทยแลนด.', ๑๐) ป\ตตานีพรTอมจัดป\jน'ทัวร. ออฟ ไทยแลนด.', ๑๑) 

คอลัมน. ชีพจรท่ัวไทย, ๑๒) 'สงขลา'พรTอมจัดป\jน'ทัวร. ออฟ ไทยแลนด.', ๑๓) ป\jนไทยแลนด., ๑๔) 'สตูล' 

รวมพลังจัดป\jน 'ทัวร.ไทยแลนด.', ๑๕) คอลัมน. ชีพจรท่ัวไทย, ๑๖) 'กัญจน.'กดลบ10แซงนำแมตช.บุญชูเรืองกิจ, 

๑๗) ภาพข0าว: คอลัมน. ระเบียงกีฬา: อบรม, ๑๘) 'สดมภ.'หวดนำรอบ2,สวิงบุญชูไม0จบ, ๑๙) 

ระเบิดศึก'มวยไทยวิถีใตT', ๒๐) จัด'ศิลปะมวยไทยวิถีใตT', ๒๑) สตูลฟอร.มดีไรTพ0ายบอลลีกแดนใตT, ๒๒) 

บอลลีกแดนใตTสตูลฟอร.มดีไรTพ0าย, ๒๓) 'สงขลา'พรTอมจัดสองลTอศึกใหญ0, ๒๔) สงขลาพรTอมจัดจักรยาน2ศึกใหญ0, 

๒๕) ส.จักรยานลุยจัดทัวร.ออฟไทยแลนด. กระตุTนเศรษฐกิจ-'ยูซีไอ'ซูฮกผลงาน, ๒๖) ป\ตตานีจ้ีจ0าฝูง-
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นราฯเก็บแตTมแรกบอลเด็ก, ๒๗) ป\ตตานีจ้ีจ0าฝูง-นราฯเก็บแตTมแรก, ๒๘) 'สดมภ.'ข้ึนนำกอล.ฟบุญชู, ๒๙) คอลัมน. 

เลาะสนาม: บอลดีแดนใตT, ๓๐) 'ภูมิ' ควTาแชมปzบุญชู เรืองกิจ แชมเปr{ยนชิพ, ๓๑) 

'พ0อเมืองป\ตตานี'ย้ำหนุนป\jน'ทัวร. ออฟ ไทยแลนด.'เต็มท่ี, ๓๒) 'พ0อเมืองสตูล' ยันพรTอมจัดป\jนสองลTอทัวร.ออฟฯ  

และ  ๓๓) 'นักเตะแขTงสายฟyา' บุก 'เกาะลันตา' เป[ดคลินิกสอนเด็กพรTอมแจกลูกฟุตบอล,  

๒. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) บวงสรวง, ๒) จับกระแสภูมิภาค: อัญเชิญพระรูปสมเด็จพระเจTาตากสิน, ๓) 

คอลัมน. จับกระแสภูมิภาค: อัญเชิญพระรูปสมเด็จพระเจTาตากสิน, ๔) มูลนิธิปpอเต็กต๊ึง 

ขอเชิญสักการะเจTาแม0ล้ิมกอเหน่ียว จากหาดใหญ0 ณ มูลนิธิปpอเต็กต๊ึงพลับพลาไชย กรุงเทพฯ, ๕) ผบ.ฉก.นราฯ-

พุทธศาสนิกชน ร0วมพิธีอัญเชิญพระรูปหล0อสมเด็จพระเจTาตากสินมหาราช  และ  ๖) 

วธ.ร0วมมือกับชุมชนคุณธรรมฯ-ศิลป[นพ้ืนบTาน 31 จังหวัดผลิตคลิปวีดีโอตTานโควิด-19 

หวังสรTางความรูTแก0ประชาชนทุกช0องทาง-ช0วยเหลือศิลป[นพ้ืนบTาน,  

๓. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) คอลัมน. แวดวงอุดมศึกษา: ม.อ. เป[ดสอนจัดระบบกิจการฮาลาล, ๒) 

คอลัมน. แวดวงอุดมศึกษา: ม.อ. เป[ดสอนจัดระบบกิจการฮาลาล, ๓) คอลัมน. คุยนอกสนาม: 

โหมกระตุTนเศรษฐกิจป\ตตานี ผุดมหกรรม 'มวยไทยวิถีถ่ินใตT', ๔) 'ป\ตตานี'เต็มท่ี หนุนศึก2ลTอ ทัวร.ไทยแลนด., ๕) 

อวดโฉม'มินิบัสไฟฟyา'เบตง, ๖) 'สงขลา'ย้ิม ศึกสองลTอ ช0วยคึกคัก, ๗) อวดโฉม'มินิบัสไฟฟyา', ๘) ป\{นสตาร.ตอัพ-

ผูTประกอบการยุคใหม0, ๙) ย0อยข0าวเศรษฐกิจ: ดันสินคTาเด0นภูเก็ต-ป\ตตานี, ๑๐) บทนำมติชน: เตรียมพรTอม 5จี, 

๑๑) เป[ดแผน'ป[โตรเคมี'เฟส4 ป\กธงลงทุน'อีอีซี-เอสอีซี', ๑๒) คอลัมน. ย0อยข0าวเศรษฐกิจ: ดันสินคTาเด0นภูเก็ต-

ป\ตตานี, ๑๓) เป[ดแลTว จิบกาแฟไตล.แคมปzป[{ง Moka pot ริมสวนขวัญเมืองยะลา เหมือนต้ังแคมปzจริง ผ0อนคลาย 

พักสมอง, ๑๔) ไมTกวาดดอกหญTา" จากภูมิป\ญญาทTองถ่ินสู0อาชีพเสริมชาวอัยเยอร.เวง, ๑๕) "หินลTานงาม" 

เป[ดข้ึนชมแสงแรก-ทะเลหมอกชายแดนใตTหลังป[ดยาวโควิด, ๑๖) ทัวร.ไทยแลนด.ช0วยกระตุTนเศรษฐกิจ, ๑๗) 

คอลัมน. เลาะร้ัว: โครงการคลองไทย, ๑๘) 'สถานีรถไฟนาประดู0' เป[ดขนส0งสินคTาคอนเทนเนอร. 

บนระบบรางเปsนวันแรก, ๑๙) 'เจTาสัวธนินท.'เปsนประธาน 'ม.สงขลานครินทร.-

ซีพีเอฟ'จับมือหนุนวิชาการเกษตรครบวงจร, ๒๐) ส0องตารางบินฤดูรTอนสนามบินภูธร! 3 เสTนทางใหม0 38 

ไฟลต./สัปดาห., ๒๑) 'สงขลา' พรTอมรับเปsนเจTาภาพ 2 ศึกใหญ0 ม่ันใจกระตุTนเศรษฐกิจท0องเท่ียวใหTคึกคัก, ๒๒) 

'ตรัง' ม่ันใจ 'ทัวร. ออฟ ไทยแลนด.' ทำใหTเศรษฐกิจในจังหวัดกลับมาคึกคัก, ๒๓) 'ม.อ.'จับมือ'ซีพีเอฟ' 

พัฒนาหลักสูตร 'ผูTประกอบการธุรกิจเกษตรรุ0นเยาว.' กTาวขTามสู0'เจTาของธุรกิจ ', ๒๔) 

กระทรวงเกษตรฯอุTมสวนกาแฟยะลา ดึง'ไทยคอมมอดิต้ี'ซ้ืออราบิกTา, ๒๕) กระทรวงเกษตรฯ อุTมสวนกาแฟยะลา 

ดึง 'ไทยคอมมอดิต้ี' ซ้ืออราบิกTา  และ  ๒๖) ป\กหมุด 'ป[โตรเคมี' ภาคใตT บูมเศรษฐกิจหลังโควิดทุบท0องเท่ียว,  

๔. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ภาพข0าว: คอลัมน. เลียบค0ายกองทัพ: ลงพ้ืนท่ี, ๒) โซเชียลการศึกษา, ๓) 

คอลัมน. โซเชียลการศึกษา, ๔) 1/4Special Report: นักวิชาการหนุนวางระบบใหT'คน-ปpา'อยู0ร0วมกันไดT!, ๕) 

คอลัมน. Activity for FUN: สานฝ\นเยาวชนช0วยสังคม, ๖) ปr 2563 กรุงเทพฯเมืองสะอาดท่ีสุดในประเทศปr 2564 

แนวโนTมส่ิงแวดลTอมดีข้ึน, ๗) ปรากฏการณ.ข0าว: ทีเค พาร.ค สานฝ\นเยาวชน, ๘) ปr 2563 

กรุงเทพฯเมืองสะอาดท่ีสุดในประเทศปr 2564 แนวโนTมส่ิงแวดลTอมดีข้ึน, ๙) คอลัมน. ปรากฏการณ.ข0าว: ทีเค 
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พาร.ค สานฝ\นเยาวชน, ๑๐) จับกระแสภูมิภาค: รักษ.หัวใจ ชายแดนใตT, ๑๑) 

บ๊ิกตู0ถกกก.5จีขับเคล่ือนทุกมิติลดเหล่ือมล้ำ, ๑๒) บ๊ิกตู0ถกกก.5จีขับเคล่ือนทุกมิติลดเหล่ือมล้ำ, ๑๓) 

เสริม'พลังสตรี'สู0ความ'เสมอภาค', ๑๔) คอลัมน. จับกระแสภูมิภาค: ตะลอนทัวร.สรTางสุข, ๑๕) คอลัมน. 

จับกระแสภูมิภาค: รักษ.หัวใจ ชายแดนใตT, ๑๖) คอลัมน. จับกระแสภูมิภาค: ตะลอนทัวร.สรTางสุข, ๑๗) 

เสริม'พลังสตรี'สู0ความ'เสมอภาค', ๑๘) คอลัมน. โลกใบใหม0: แพลตฟอร.มแกTจน... 

แกTป\ญหาความยากจนอย0างตรงจุด, ๑๙) ข้ึนบัญชี'นกชนหิน'สัตว.สงวนลำดับ20, ๒๐) 

'ทีเคพาร.ค'สานฝ\นเยาวชน5จว.ชายแดนใตT, ๒๑) รับซ้ือทุเรียนราคาลอยตัว, ๒๒) 

'ทีเคพาร.ค'สานฝ\นเยาวชน5จว.ชายแดนใตT, ๒๓) 2 ผูTติดเช้ือโควิดวันน้ีลักลอบเขTาประเทศ ไม0กักตัว, ๒๔) โพลล. ช้ี 

คนชายแดนใตT 50% ฉีดวัคซีนโควิดแน0นอน ท่ีเหลือกังวลผลขTางเคียง, ๒๕) นราฯรณรงค.ประกันภัยรถ100%, 

๒๖) รายงาน(พิเศษ): ปr63กรุงเทพฯ-ปริมณฑลฝุpนพิษลด ห0วงอ0าวตัวก.เส่ือมโทรมลงต0อเน่ือง, ๒๗) 

'วราวุธ'ควง'ปลัดฯจตุพร'นำคณะลุยงาน 3 จังหวัดชายแดนใตT, ๒๘) มท.1 เป[ดโครงการพัฒนาระบบไฟฟyา 

Microgrid, ๒๙) นราธิวาส พัฒนาต0อยอดภูมิป\ญญาจากลายผTาพระราชทาน 'ผTาลายขอเจTาฟyาสิริวัณณวรีฯ' 

ใหTสวยงาม สรTางรายไดTสู0ชุมชน, ๓๐) นับวันไทยจะสูญเสียปpาพรุ รอไม0ไดTแลTวตTองสรTาง'พ้ืนท่ีชุ0มน้ำ'กลางเมือง, 

๓๑) ทส.ยTายซี 9 'สมบูรณ.' ข้ึน ผอ.สำนักปyองกันฯ กรมปpาไมT, ๓๒) จ.นราธิวาส 

เร0งหาแนวทางการปyองกันและแกTไขป\ญหาไฟปpาพรุบาเจาะ, ๓๓) 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใชTจ0ายเงินกูT ในคราวประชุม คร้ังท่ี 7/2564, ๓๔) ผูTว0าฯนราธิวาส 

มอบถTวยรางวัลเกียรติยศพระราชทานฯ 'กรมสมเด็จพระเทพฯ' ในกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู0บTาน (กม.) ปr 

2564, ๓๕) เตือนไม0ฟ\ง! ตร.ยะลาจับรถบรรทุกยางกTอนถTวย ปล0อยน้ำยางเกล่ือนถนน, ๓๖) 

นายกเหล0ากาชาดนราธิวาส มอบบTานก่ิงกาชาดอำเภอแวTง ตามโครงการซ0อมแซมบTานผูTยากไรT ประจำปr 63, ๓๗) 

ผูTว0าฯนราธิวาส เป[ด-ส0งมอบโครงการ 'บวร' ร0วมใจ สรTางชุมชนคุณธรรมแก0 รร.บTานมะนังกาหยี, ๓๘) 

'จุติ'ลงพ้ืนท่ียะลา มอบสวัสดิการจากรัฐแก0กลุ0มโอรังอัสลี ยืนยัน รัฐบาลไม0ท้ิงใครไวTขTางหลัง, ๓๙) รมว.พม. 

และคณะผูTบริหารลงพ้ืนท่ียะลา เร0งพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ0มโอรังอัสลี 

พรTอมบูรณาการหน0วยงานช0วยเหลือกลุ0มเปราะบางในพ้ืนท่ี, ๔๐) จับ 23 ลูกจTางไทย ไม0มีหนังสือเดินทาง 

ลอบขTามชายแดนไทย-มาเลเซีย หนีโควิดกลับบTาน, ๔๑) สคร. 12 สงขลา เตือน ปชช. 7 จังหวัดภาคใตTตอนล0าง 

ช0วงหนTารTอน ระวัง 'โรคอาหารเปsนพิษ'  และ  ๔๒) คอลัมน. เชิงสารคดี: ฟ�{นคืนชีวิต 'ผTาทอถ่ิน' 

ชาติพันธุ.สรTางช0างทอประดุจศิลป[นของชาติ,  

๕. การศึกษา ๑) กยท.แจกทุนป.ตรีลูกเกษตรกร, ๒) กยท.ใหTทุนเรียนปริญญาตรีบุตรเกษตรกร 4 ล. 

หวังช0วยสรTางนวัตกรรมพัฒนายางพาราย่ังยืน, ๓) กยท.ใหTทุนเรียนปริญญาตรีบุตรเกษตรกร4ล.  และ  ๔) กยท. 

จัดเสิร.ฟทุนเรียนปริญญาตรีบุตรชาวสวนยาง ปr 64 ทุ0มงบ 4 ล. หวังสรTาง นวัตกรดTานยางพาราจากทTองถ่ิน 

พัฒนายางพาราย่ังยืน,  

๖. ยาเสพติด ๑) ลุยยึดทรัพย.เครือข0ายยาบTาบุรีรัมย.๒) คอลัมน. เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: สกัดยานรก-ยึดรTอยลTาน, 

๓) เลียบค0ายกองทัพ, ๔) จับผัวเมียเป[ดฟ[ตเนสฟอกเงินยาเสพติด-ยึด50ล., ๕) 
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จับผัวเมียเป[ดฟ[ตเนสฟอกเงินยาเสพติด-ยึด50ล., ๖) ยาเสพติดระบาดจับ-ยึดไดTท่ัวไทย, ๗) คอลัมน. 

ข0าวสดท่ัวไทย: สงขลา-เมียคTายา, ๘) อามัด แกnงคTาเฮโรอีนสุราษฎร. ถูกรวบกลางเมืองนราธิวาส, ๙) 

จับเครือข0ายยาเสพติดรายใหญ0 ขนลำเลียง'ไอซ.-ยาบTา'จากเหนือลงใตT ยึดกว0า 100 ลTาน, ๑๐) 

ป\ตตานีจับเครือข0ายยาเสพติดรายใหญ0กว0ารTอยลTานบาทขนจากภาคเหนือลงใตT, ๑๑) 

เจTาหนTาท่ีร0วมจับกุมแกnงยาเสพติดรายใหญ0ลอบขนจากภาคเหนือลงใตT, ๑๒) 

ภาค9แจงผลงานจับไอซ.510กิโลยึดทรัพย.110ลTาน!, ๑๓) กองปราบจับ'โจ¤'เครือข0ายยา'แวTง'  และ  ๑๔) 

รวบเครือข0ายยานรกยึดทรัพย.กว0า100ลTานล0าระทึกซ่ิงกระบะหนี,  

๗. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทX ๑) 'ตูน'เขTารับพระราชทานเคร่ืองราชฯ, ๒) 

'ตูน'เขTารับพระราชทานเคร่ืองราชฯ, ๓) คอลัมน. อาศรมมิวสิก: ยกวงซิมโฟนีไปแสดงเพลงรองเง็งท่ีกระบ่ี, ๔) 

ภาพเก0าเล0าตำนาน: กองทัพญ่ีปุpนไปทำอะไร...ใน'ลำปาง', ๕) รูTจัก 'พระมหาเทวีเจTา' แห0งเมืองทิพย. 

ผูTท่ีทำใหTเกิดปรากฏการณ.หัวลำโพงแตกเม่ือวาน, ๖) 'หนุ0ม กรรชัย' จัดใหT 'หมออ้ัม' สุดหล0อเตรียมถวายงานฟ\นใหT 

'พระมหาเทวีเจTา' แลTว, ๗) พระมหาเทวีเจTา เล0าผ0าน 'แฉ' สาเหตุเขTา กทม.เพราะเร่ืองแม0 

เผยส่ิงท่ียังไม0เคยบอกใคร, ๘) ระลึกถึงเสมอ ครอบครัวทำบุญครบรอบ 11 ปr 'จ0าเพียร' วีรบุรุษแห0งเทือกเขาบูโด, 

๙) 'พระมหาเทวีเจTา'ไหวTขอบคุณFC จวกกลับพวกตัดต0อภาพ, ๑๐) รูTจักกับ'เจnหญิงลีอย0าวีน' 

มหาเทวีเจTาแห0งเมืองทิพย.สายฮา, ๑๑) เป[ดใจ'แม0หญิงลี เจnอย0าวีน'ไม0เจ็บปวดถูกบูลล่ี พลิกเปsนจุดขายจนดัง 'เอ 

ศุภชัย'ล่ันดังกว0า'อ้ัม พัชราภา', ๑๒) 'พระมหาเทวีเจTา' เดินสยามพารากอน 

แฟนคลับเมืองทิพย.แห0ตTอนรับเนืองแน0น, ๑๓) เป[ดใจ'แม0หญิงลี'ไม0เจ็บปวดถูกบูลล่ี 'เอ ศุภชัย'ล่ันดังกว0า'อ้ัม 

พัชราภา', ๑๔) กว0าจะเปsน'พระมหาเทวีเจTา'พรTอมค0าตัวไม0ธรรมดา..., ๑๕) ครอบครัว 'จ0าเพียร' ทำบุญวันครบรอบ 

11 ปr  และ  ๑๖) คอลัมน. ในความเปsนไป: การเรียนภาษาจีนในสมัยก0อน (3),  

๘. การช5วยเหลือประชาชน ๑) คอลัมน. ย0อยข0าวเศรษฐกิจ: อนุมัติเงินกูTช0วยเกษตรกร, ๒) ส.ป.ก. อนุมัติเงินกูT 

270 ลTาน ใหTเกษตรกรท่ีไดTรับผลกระทบจาก Covid-19 ระลอกใหม0, ๓) 

ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ0ายประจำปrงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง 

รายการเงินสำรองจ0ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเปsน วงเงิน 1,372.41 ลTานบาท, ๔) ครม.อนุมัติงบกลาง 1372 

ลTานบาท ฟ�{นฟูโครงสรTางพ้ืนฐาน 5 จังหวัดภาคใตTประสบอุทกภัย  และ  ๕) ครม.อนุมัติงบกลางปr64 1.3พันลTาน,  

๙. การเมือง ๑) รายงานพิเศษ: เม่ือ 'กอ.รมน.ภาค 4 ส0วนหนTา' ใชTมวลชนสูTมวลชน แพT-ชนะ 

อยู0ท่ีใครมีความพรTอมและช่ำชองมากกว0า, ๒) 'นิพนธ.'เผยปชป.ตTองทบทวน-ทำการบTานขTอใหญ0หลังพ0ายพปชร. 

ป\ดพูดมารยาททางการเมือง ช้ีแข0งขันเปsนเร่ืองปกติ  และ  ๓) คอลัมน. ปyอมพระสุเมรุ: บารมี 'หลวงพ0อปyอม' ขลัง 

เข่ีย 'คนนอก' หมดลุTน ครม.,  

๑๐. สิทธิมนุษยชน 'กสม.- ม.อุบลฯ' ร0วมเป[ดศูนย.ศึกษาประสานงานดTานสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคแห0งท่ี11  

๑๑. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยXสิน ๑) กอ.รมน.ภาค 4 สน. แถลงคนรTายปลTนรถยนต. 

ก0อนซุกระเบิดจอดหลัง สภ.รามัน สรTางสถานการณ., ๒) ระทึก! เร0งกูTระเบิดแสวงเคร่ืองหนัก 20 กก. 

หลังคนรTายซุกกระบะจอดหลัง สภ.รามัน, ๓) ตรวจยึดปpาตTนน้ำ! เหนือทะเลสาบเข่ือนบางลางยะลา 
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มีการบุกรุกต0อเน่ือง (ชมคลิป), ๔) กอ.รมน.ภาค 4 สน.แถลงกรณีเหตุคนรTายปลTนรถยนต. หวังก0อเหตุในพ้ืนท่ี, ๕) 

กูTไดTแลTว!ระเบิดแกnสป[กนิคซุกกระบะถูกปลTนท่ียะลา, ๖) หวิด วินาศสันตะโร! กูTระทึกคาร.บอมบ. 20 กิโลซุกหลัง 

สภ.รามัน, ๗) จนท.EODกูTระเบิดระทึกกลางเมืองรามัน หลังคนรTายนำกระบะชุกระเบิดหนัก 20 กก. 

ท่ีจ้ีชิงรถมาจอดหลัง สภ.รามัน ก0อนเก็บกูTสำเร็จ  และ  ๘) แม0ทัพภาคท่ี 4 ส่ังการ 

ยึดคืนปpาตTนน้ำเหนือทะเลสาบเข่ือนบางลางยะลา,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต5อสถานการณX จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหTระดับการรับรูTเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. 

จชต. ในสัปดาห.น้ี ไม0แตกต0างจากสัปดาห.ท่ีแลTว (๒๗ ก.พ. ๖๔ - ๕ มี.ค. ๖๔) (๒.๗๕ จาก ๒.๗๐ ในสัปดาห.ท่ีแลTว 

(๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนTมการรับรูTเชิงบวก มีแนวโนTมฯ ค0อนขTางคงท่ี 

 
 
๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต5างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๖ – ๑๒ มี.ค. 

๖๔ 

       ส่ือมวลชนมาเลเซียรายงานข0าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตT ไดTแก0 เน้ือหาท่ีเก่ียวขTองกับภัยแทรกซTอน 

การลักลอบขTามพรมแดนท้ังคนไทยลักลอบเขTาประเทศมาเลเซีย และแรงงานเมียนมาในประเทศมาเลเซียลักลอบ

เขTาประเทศไทย 

      ผลกระทบจากการป[ดพรมแดนท้ังสองประเทศต้ังแต0ปr ๒๕๖๓ ทำใหTมูลค0าการคTาชายแดนไทย-มาเลเซีย 

ลดลงรTอยละ ๙ เม่ือปrท่ีแลTว ขณะเดียงกันส่ือมาเลเซีย รายงานว0า เปงกาลันกุโบร. เมืองชายแดนรัฐกลันตัน ตรง

ขTามอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสเงียบเหงา กลายเปsนเมืองรTาง 

     สำนักข0าวเบอนามา รายงาน เหตุ อส.อำเภอสายบุรี จังหวัดป\ตตานี ถูกคนรTายยิงเสียชีวิตขณะเดินทางไป

มัสยิด 

 

๕.๑ New Straits Times รายงานเม่ือวันท่ี ๑๒ มีนาคม ว5า เจ*าหน*าท่ีหน5วยงานความม่ันคงชายแดน

มาเลเซีย (Aksem) รัฐกลันตัน จับกุมคนต5างชาติท่ีกระทำผิดกฏหมายเข*าเมือง 31 คน ท่ีตเนาะ เมเราะหX ใน

รัฐกลันตัน 

กลุ5มแรกเป�นคนต5างชาติท่ีลักลอบเข*าประเทศมาเลเซีย ๑๔ คนเป�นคนสัญชาติไทยท้ังหมด มีท้ังท่ีมีพาสปอรXต 

และไม5มีพาสปอรXตและเอกสารเข5าเมืองใดใดท้ังส้ิน  

จากการสอบสวนตนไทยกลุ5มน้ีให*การว5า ลักลอบเข*ามาเลเซียเพ่ือเดินทางไปทำงานเรือประมงในรัฐเปรัก  
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ต5อมาเวลา 23.30 น.วันเดียวกันเจ*าหน*าท่ี Aksem ตรวจค*นรถบัสโดยสารพบแรงงานชาวเมียนมา 17 คน

เดินทางมากจาก Klang Valley มุ5งหน*าไปท่ีพรมแดนมาเลเซีย ในรัฐกลันตัน เพ่ือหาทางลักลอบเข*าประเทศ

ไทย  

ผู*บัญชาการ Aksem รัฐกลันตันบอกว5า ท้ังหมดมีการดำเนินการโดยขบวนการค*ามนุษยX ซ่ึง Aksem จะ

ดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาตัวผู*บงการท่ีอยู5เบ้ืองหลังต5อไป 

 

(Thirty-one foreigners were detained by the state Malaysian Border Security Agency (Aksem) for 

entering and leaving the country illegally in Tanah Merah yesterday. 

Kelantan Aksem commander Rusli Karim said the 31 foreigners were arrested in two separate 

operations at Lalang Pepuyu and Kampung Belimbing. 

He added that the 31 were travelling in two separate tour buses when they were detained 

between 2.30pm and 11.30pm yesterday. 

Rusli said 14 of them, all Thai citizens were detained at Lalang Pepuyu when they entered 

Kelantan without proper documents. 

"The 14 were heading to Teluk Intan, Perak to work in the fishing sector there when they were 

detained. 

"Some of them had international passports while the rest were found with expired visit passes," 

he said in a statement. 

In a follow-up operation jointly conducted with the state Immigration Department, Rusli said 

another 17 foreigners, all Myanmar nations, were nabbed at Kampung Belimbing. 

"Aksem and immigration officers stopped another tour bus when they passed the area about 

11.30pm. 

"Upon checking, they found 17 Myanmar men who entered the country illegally. They were 

about to be sent to Thailand from the Klang Valley when they were arrested," said Rusli. 

He added that another bus driver was also arrested in the second operation. 
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He said initial investigations showed that the two drivers were transporters and hired by 

organised human trafficking syndicates to send the illegals across the border and vice-versa. 

Rusli said the 31 foreigners, aged between 17 and 50, have been handed over to the 

Immigration Department for further action. 

He said Aksem would continue their operations against the syndicates from time to time 

especially along the rat routes located at the Kelantan/Thai border. 

"We will continue to track down the members of this syndicates as we believe they are making 

huge incomes from this illegal activity." he added.) 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2021/03/673193/kelantan-aksem-nabs-

31-foreigners-tanah-merah 

 

๕.๒ New Straits Times ส5งผู*ส่ือจข5าวไปสำรวจเมืองเปงกาลัน กุโบรX เมืองชายแดนรัฐกลันตัน ซ่ึงต้ังอยู5ตรง

ข*ามอำเภอตากใบ จ.นราธิวาส พบว5า เมืองมีสภาเงียบเหงา แทบไม5มีคนเดินทางเข*าไปจับจ5ายใช*สอบ 

แตกต5างจากช5วงเกิดการระบาดโควิด-๑๙ ท่ีมีผู*คนเดินทางมาท่ีเปงกาลัน กุโบรXคึกคัก เพ่ือโดยสารเรือข*าม

แม5น้ำตากใบ ไปจับจ5ายใช*สอยท่ีอ.ตากใบคึกคัก  

NST รายงานว5า ความเงียบเหงาท่ีเกิดข้ึนท่ีเปงกาลัน กุโบรX เป�นผลสืบเน่ืองจากการป�ดพรมแดนป�องกันการ

แพร5ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ชองท้ังของท้ังสองประเทศต้ังแต5ต*นปf ๒๕๖๓ ประกอบกับเจ*าหน*าท่ีหน5วยงาน

ความม่ันคงได*นำร้ัวลวดหนามหีบเพลงติดต้ังตามจุดผ5านแดนธรรมชาติต5างๆในพ้ืนท่ีเปงกาลัน กุโบรX  

ความเข*มงวดในการควบคุมชายแดนป�องกันการลักลอบเข*าเมือง ส5งผลให*ประชาชน และพวกลักลอบขน

สินค*าผ5านแดน ไม5กล*าเส่ียงลักลอบข*ามแพรมแดน ส5งผลให*การค*าชายแดนซบเซา 

 

(Several illegal jetties along the Kelantan/Thai border in Pengkalan Kubor here are normally 

filled with people who take the opportunity over the weekends to go to Takbai town for 

shopping. 

However, since travel restriction was imposed by both Malaysian and Thai governments to curb 

the Covid-19 spread, the area has turn quiet due to halt in cross border activities. 

"The implementation of the Movement Control Order (MCO) since 2019 has put a stop to all 

these activities. Not only smuggling but also the crossing over of people to Thailand. 
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"No one including smugglers dare to be seen here as they do not want to take the risk of being 

caught by the authorities," said a local who only wanted to be known as 'Kak Mah'. 

The 52-year-old trader said the situation has also turned Pengkalan Kubor town which is located 

300 metres from the border into a ghost town. 

"The situation has changed. Many smugglers started to find other jobs to make a living which is 

good for the safety of all," joked the trader. 

Meanwhile, checks by the New Straits Times showed that concertina wires also known as razor 

wires, were set up along the illegal jetties here to help border enforcement agencies stem the 

influx of illegal immigrants. 

The wire was set up mostly at 'famous jetties' used by both locals and smugglers over the 

years. 

If before this, enforcement agencies were spotted manning the area often but since the setting 

up of the wire, they only conduct mobile surveillances.) 

ท่ีมาขTอมูล ; https://www.nst.com.my/news/nation/2021/03/673176/travel-ban-turns-pengkalan-

kubor-border-area-ghost-town 

 

๕.๓ สำนักข0าว Bernma รายงานเม่ือวันท่ี ๙ มีนาคม อTางคำแถลงของนายกีรติ รัชชานนท. อธิบดีกรมการคTา

ต0างประเทศ กระทรวงพาณิชย. เป[ดเผยว0า มูลค0าการคTาชายแดนไทย-มาเลเซีย ในปr ๒๕๖๓ ลดลงรTอยละ ๙.๑ 

เทียบกับมูลค0าการคTาปr ๒๕๖๒ โยมีมูลค0าการคTารวม ๒๔๙,๐๐๐ ลTานบาท 

มูลค0าการคTาชายแดนไทย-มาเลเซีย สูงท่ีสุดในบรรดาการคTาชายแดนกับประเทศเพ่ือนบTานอ่ืนๆ อันดับสองคือลาว 

ตามดTวยเมียนมา และกัมพูชา 

อธิบดีกรมการคTาต0างประเทศ คาดการณ.ว0ามูลคTาการคTาชายแดนปr ๒๕๖๔ มีเนวโนTมกระเต้ิองข้ึนระหว0างรTอยละ 

๓ ถึงรTอยละ ๖ หลังจากการฉีดวัคซีนปyองกันโควิด๑๙ และการฟ�{นตัวของเศรษฐกิจโลก 

(Border trade between Malaysia and Thailand fell 9.1 per cent to 249 billion baht (100 Thai baht 

= RM13.36) last year as border closure to curb the spread of Covid-19 led to trade disruption. 

 

Foreign Trade Department director-general Keerati Rushchano said Thailand’s cross-border trade 

with four neighbouring countries, namely Malaysia, Myanmar, Laos and Cambodia, stood at 760 
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billion baht, down 8.01 per cent year-on-year. 

 

He said Malaysia remained as Thailand’s biggest border-trade partner followed by Laos with 

border trade standing at 190 billion baht, sliding 3.85 per cent, Myanmar at 165 billion baht, 

dropping by 14.7 per cent, and Cambodia at 156 billion baht, falling by 3.15 per cent. 

 

"Thailand’s cross-border trade is expected to recover and expand between 3.0 and 6.0 per cent 

this year following the distribution of Covid-19 vaccine, as well as global economic recovery,” 

he said in a statement.) 

 

ท่ีมาขTอมูล : https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2021/03/08/malaysia-

thailand-border-trade-falls-91-in-2020 

 

๕.๔ สำนักข0าว Bernama รายงานเม่ือวันท่ี ๙ มีนาคม ว0า เกิดเหตุคนรTาย ๒ คนขับจ่ีมอเตอร.ไซค. ตามประกบ

ยิงอส.อ.สายบุรี จ.ป\ตตานี ขระขับข่ีมอเตอร.ไซค. ไปละหมาดท่ีมัสยิด 

ผกก.สภ.สายบุรี ใหTขTอมูลว0า ผูTเสียชีวิตถุกกระสุนป�นยิงเขTาท่ีศรีษะและหนTาอก เสียชีวิตคาท่ีในท่ีเกิดเหตุ 

ท่ีอ.รามัน จ.ยะลา ตำรวจหน0วยกูTวัตถุระเบิดไดTจัดการเก็บกูTวัตถุระเบิดท่ีซ0อนไวTในรถป[กอัพจอดอยู0ใหTใกลTกับแฟลต

ท่ีพักแห0งหน่ึง ไดTสำเรT๗ 

(A member of a voluntary organisation was shot dead while on his way to perform the Friday 

prayer at a mosque in Sai Buri, Pattani, southern Thailand today.  

Sai Buri police chief Pol Col Chalermchai Phetchakat said the 29-year-old man had gone to the 

market earlier with his wife before riding his motorcycle alone to the mosque. 

‘’The victim was shot from close range by two unknown men on a motorcycle. He died at the 

scene. 

‘’Preliminary police investigation found that the man was shot in the chest and head,’’ he said 

when contacted here. 

He said the police were still hunting the two suspects who were involved in the shooting 

incident. 

Meanwhile, in Yala, police managed to defuse two bombs installed in a pickup truck parked 

near an apartment block in Raman district.) 

 

ท่ีมาขTอมูล ; Bernama 


