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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๑๒-

๑๘ ธ.ค. ๖๓ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๑๔๖ ข0าว จากท่ีมี ๑๑๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๕-๑๑ ธ.ค. ๖๓) 

ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขSองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๓๘ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๒๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๕-

๑๑ ธ.ค. ๖๓)  

 ประเด็นข4าวเชิงลบ ได*แก4 

๑) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) ครม.ชะลอโครงการอุตสาหกรรมจะนะ จนกว0าจะมี 

คณะกรรมการฯ มาศึกษาผลกระทบ และ ๒)ครม.ชะลอโครงการอุตสาหกรรมจะนะ จนกว0าจะมีคณะ กรรมการฯ 

มาศึกษาผลกระทบ 

๒) การเมือง: หากอยากดับ'ไฟใตS'ไม0อยากเสียดินแดนตSองเลิกโลกสวยเร0งผลักดัน'ฝร่ัง'ใหSพSนพ้ืนท่ี   

๓) เหตุร*ายรายวัน: ๑) อ.สะบSายSอย พบระเบิด-ขSอความแสดงสัญลักษณ., ๒) โจรใตSขนอาวุธสงคราม 

ยิงถล0ม 'ผรส.' ดับต0อหนSาลูก ๖ ขวบ และ ๓) นราธิวาสไล0ล0าลอบยิงไทยพุทธ 

๔) สิทธิมนุษยชน: ๑) ไต0สวนการตาย 'อับดุลเลาะ' หมอ รพ.ปcตตานีระบุขาดอากาศหายใจนาน 

ทำใหSสมองมีเลือดออก-หัวใจหยุดเตSน  และ  ๒) นักศึกษาม.อ.ปcตตานีกว0า ๒๐ คน ถูก จนท.ติดตาม 

ของดเคล่ือนไหว ก0อน ร.๑๐ เสด็จ 

ประเด็นข4าวเชิงบวก ได*แก4 

๑) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตฯ: ๑) ระดมล0าหัวโจรใตSยิงถล0ม ผรส.ดับ ช้ีผูSตายเปgนฝhายรัฐ 

เปgนเปjาหมายคนรSาย, ๓) โคSงสุดทSายเลือกต้ังอบจ.ยะลา ตร.-ทหารเขSมปjองกันเหตุปhวน, ๔) ผบ.ฉก.นราธิวาส 

คุมเขSมพ้ืนท่ีตามลำน้ำตลอดแนวชายแดนไทย- มาเลเซีย, ๕) จับ ๒๐ ชาวลาวหลบหนี เขSาเมือง พรSอมยึดรถคนไทย 

และ ๖) รวบ ๓๐ ชาวเวียดนามลอบเขSาไทย ท่ีนราธิวาส  

๒) การเมือง: สีสันการเลือกต้ัง อบจ. ๑) ยะลาปล0อยขบวนรถขนส0งอุปกรณ.หน0วยเลือกต้ัง และ ๒) 

ม.นราธิวาสราชนครินทร.เปmดเวทีดีแมต 3 ผูSสมัครชิงเกSาอ้ีนายก อบจ.นราธิวาส 

๓) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) เปmดแผนลงทุนเขตเศรษฐกิจชายแดน, ๒) ปcoนชุมชนชายแดน 

ภาคใตS ใชSท0องเท่ียวสรSางสันติสุข, ๓) บ๊ิกปjอมช้ีโครงการมีประโยชน. เดินหนSานิคมจะนะ ส่ังต้ังกรรมการ 

ทำความเขSาใจ และ ๔) 'เครือข0ายประชาชนจะนะอาสาเพ่ือ พัฒนาถ่ิน' ย่ืนหนังสือถึงรัฐ 

หนุนโครงการเมืองตSนแบบฯ 

๔) การช4วยเหลือประชาชน: การช0วยเหลือประชาชนท่ีประสบอุทกภัยน้ำท0วม 

          จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหSระดับการรับรูSเชิงบวก ท่ีมีต0อสถาน 

การณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๒.๕๖ ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๕-๑๑ ธ.ค. ๖๓) เปgน ๒.๒๓ ในสัปดาห.น้ี  

 ในส4วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี 

๑๒–๑๘ ธ.ค. ๖๓ ดังน้ี 
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     ประเด็นหลักเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตSท่ีมีการนำเสนอโดยส่ือมวลชนต0างประเทศ เปgนประเด็นเก่ียวกับ

ภัยแทรกซSอนตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยเฉพาะการลักลอบเขSาประเทศท่ีมีจำนวนเพ่ิมมากข้ึนในเดือน

ธันวาคม ซ่ีงผูSหลบหนีเขSาเมืองท่ีถูกจับกุมส0วนใหญ0เปgนคนสัญชาติลาว และสัญชาติเวียดนาม ท่ีทำงานในประเทศ

มาเลเซีย ลักลอบเขSาประเทศไทยเพ่ือหาทางเดินทางกลับประเทศลาว และเวียดนาม คนเหล0าน้ีด้ินรนหาทางกลับ

ประเทศตนเองเน่ืองจากตกงานอันเปgนผลกระทบจากการแพร0ระบาดไวรัสโควิด-19  

   ขณะเดียวกันส่ือมวลชนมาเลเซียรายงานว0า ตำรวจรัฐกลันตันประกาศเตือนชาวมาเลเซียใหSปฏิบัติตามกฏหมาย

อย0างเคร0งครัดหากมีความจำเปgนจริงๆ ใหSเดินทางเขSาออกประเทศไทยผ0านด0านตรวจคนเขSาเมือง ท้ังน้ีเน่ืองจาก

ในช0วงท่ีผ0านมามีชายชาวกลันตันหลายคนลักลอบเขSาประเทศไทยเพราะทนคิดถึงภรรยาชาวไทย และครอบครัว 

ทำใหSถูกจับกุมหลายคน 

   การลักลอบขนสินคSาหนีภาษี และส่ิงผิดกฏหมายขSามพรมแดนระหว0างไทย-มาเลเซีย ก็เปgนอีกประเด็นข0าวท่ีส่ือ

มาเลเซียรายงาน ว0า แมSระดับน้ำในแม0น้ำโกลกเพ่ิมสูงข้ึนท0วมบSานเรือนในพ้ืนท่ีใกลSเคียง แต0การลักลอบขนสินคSา

ขSามแดนไม0ไดSหยุดชะงัก มีรายงานว0าเจSาหนSาท่ีตำรวจมาเลเซียจับกุมน้ำมันพืชน้ำหนักมากว0า ๒ ตัน ขณะเตรียม

ลักลอบขนไปประเทศไทย 
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๒. ผลการวิเคราะห_สารสนเทศด*านการประชาสัมพันธ_ ประจำวันท่ี ๑๒ – ๑๘ ธ.ค. ๖๓ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข4าวเชิงบวก และประเด็นข4าวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๒ - ๑๘ ธ.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก (เสSนทึบสีเขียว) ๑๔๖ ข0าว จากท่ีมี ๑๑๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๕ - 

๑๑ ธ.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี (เสSนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึน 

ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขSองกับ จชต. (เสSนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๓๘ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๒๒ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๕ - ๑๑ ธ.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี (เสSนปะสีแดง) มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึน 
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๒.๒ ค4าสัดส4วนระหว4างข4าวเชิงบวก และข4าวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน 

ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

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

2020-12-05 18 2 9 

2020-12-06 14 0 14 

2020-12-07 15 4 3.75 

2020-12-08 17 8 2.13 

2020-12-09 19 7 2.71 

2020-12-10 11 1 11 

2020-12-11 20 0 20 

 16.29 3.43 4.75 

2020-12-12 22 7 3.14 

2020-12-13 15 5 3 

2020-12-14 21 11 1.91 

2020-12-15 33 3 11 

2020-12-16 18 2 9 

2020-12-17 16 2 8 

2020-12-18 21 8 2.63 

 20.86 5.43 3.84 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ4งเล็ง ในช4วงวันท่ี ๑๒ – ๑๘ ธ.ค. ๖๓ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ไม0มีข0าวในประเด็นการพูดคุยฯ ในช0วงวันท่ี ๕ - ๑๘ ธ.ค. ๖๓  
 
 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๒ - ๑๘ ธ.ค. ๖๓ มีข0าวในประเด็นเหตุรSายรายวัน ๕ ข0าว จากท่ีมี ๙ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๕ - ๑๑ 

ธ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวในประเด็นเหตุรSายรายวัน ไดSแก0 ๑) 

อ.สะบSายSอย พบระเบิด-ขSอความแสดงสัญลักษณ., ๒) โจรใตSขนอาวุธสงคราม ยิงถล0ม 'ผรส.' ดับต0อหนSาลูก 6 ขวบ 

และ ๓) นราธิวาสไล0ล0าลอบยิงไทยพุทธ 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๒ - ๑๘ ธ.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๑๕ ข0าว จากท่ีมี ๖ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๕ - ๑๑ ธ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าว

เชิงลบ ๒ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๕ - ๑๑ ธ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี 

มีแนวโนSมฯ ค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) ยะลาปล0อยขบวนรถขนส0งอุปกรณ.หน0วยเลือกต้ัง และ ๒) 

ม.นราธิวาสราชนครินทร.เปmดเวทีดีแมต 3 ผูSสมัครชิงเกSาอ้ีนายก อบจ.นราธิวาส ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0  

หากอยากดับ'ไฟใตS'ไม0อยากเสียดินแดนตSองเลิกโลกสวยเร0งผลักดัน'ฝร่ัง'ใหSพSนพ้ืนท่ี  
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย_สิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๒ - ๑๘ ธ.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๑๗ ข0าว จากท่ีมี ๑๘ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๕ - ๑๑ ธ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ  ค0อนขSางคงท่ี  ในส0วนข0าวเชิงลบฯ 

มีข0าวเชิงลบ ๑ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๕ - ๑๑ ธ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี 

มีแนวโนSมฯ ต่ำค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) คSาน้ำมันเถ่ือน, ๒) ระดมล0าหัวโจรใตSยิงถล0ม ผรส.ดับ 

ช้ีผูSตายเปgนฝhายรัฐเปgนเปjาหมายคนรSาย, ๓) โคSงสุดทSายเลือกต้ังอบจ.ยะลา ตร.-ทหารเขSมปjองกันเหตุปhวน, ๔) 

ผบ.ฉก.นราธิวาส คุมเขSมพ้ืนท่ีตามลำน้ำตลอดแนวชายแดนไทย- มาเลเซีย, ๕) จับ 20 

ชาวลาวหลบหนีเขSาเมืองพรSอมยึดรถคนไทย และ ๖) รวบ 13 ชาวเวียดนามลอบเขSาไทย ท่ีนราธิวาส  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๒ - ๑๘ ธ.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๔ ข0าว จากท่ีมี ๙ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๕ - 

๑๑ ธ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข0าวเชิง

ลบ ๒๕ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๙ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๕ - ๑๑ ธ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ 

เพ่ิมข้ึน ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) เลขสวยยะลา, ๒) เปmดแผนลงทุนเขต ศก.ชายแดน, ๓) 

ปcoนชุมชนชายแดนภาคใตSใชSท0องเท่ียวสรSางสันติสุข, ๔) ต้ัง'ธรรมนัส'ถกม็อบ นัดบิน อ.จะนะ 16 ธ.ค., ๕) 

ทะเลหมอกอัยเยอร.เวง, ๖) บ๊ิกปjอมช้ีโครงการมีประโยชน. เดินหนSานิคมจะนะ ส่ังต้ังกรรมการทำความเขSาใจ และ 

๗) 'เครือข0ายประชาชนจะนะอาสาเพ่ือ พัฒนาถ่ิน' ย่ืนหนังสือถึงรัฐ หนุนโครงการเมืองตSนแบบฯ ภาพข0าวเชิงลบ 

ไดSแก0 ๑) 'โตโตS' โตS 'บุ}ง'ปม 'ม็อบจะนะ' บอกอยากรูSความจริงใหSถาม, ๒) 'บรรจง' 

แฉตัวละครหนุน?นิคม?อุตสาหกรรม?จะ?นะ 'พิธา-กSาวไกล' รุดใหSกำลังใจชาวจะนะ, ๓) 'นิคมฯจะนะ' ใครไดS - 

ใครเสีย? ย้ำขSอเรียกรSอง ยุติแลSวเร่ิมใหม0 ไม0ใช0ชะลอ, ๔) 

รายงานผลการหารือแนวทางการแกSไขปcญหาของกลุ0มจะนะรักษ.ถ่ิน, ๕) 

ครม.ชะลอโครงการอุตสาหกรรมจะนะจนกว0าจะมีคณะกรรมการฯ มาศึกษาผลกระทบ, ๖) น้ำท0วมภาคใตS 

ช0วงธ.ค.63 กระทบถึงมี.ค.64 ฉุดผลผลิตยางพาราและปาล.มน้ำมัน...รายไดSเกษตรกรสูญเสียราว 6600 ลSานบาท - 

ศูนย.วิจัยกสิกรไทย, ๗) ศรีสุวรรณช้ีรัฐบาลตSองฟcงเสียงคนจะนะ และ ๘) ' พบแรงงาน จังหวัดภาคใตSว0างงานสูง 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๒ - ๑๘ ธ.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด จากท่ีมี ๖ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๕ - ๑๑ 

ธ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ต่ำค0อนขSางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม0มี

ข0าวเชิงลบใน ช0วง ๕ - ๑๘ ธ.ค. ๖๓  ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ต่ำค0อนขSางคงท่ี  

 

 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช0วงวันท่ี ๑๒ – ๑๘ ธ.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ไดSแก0 ๑) ไต0สวนการตาย 

'อับดุลเลาะ' หมอ รพ.ปcตตานีระบุขาดอากาศหายใจนาน ทำใหSสมองมีเลือดออก-หัวใจหยุดเตSน และ ๒) นักศึกษา 

ม.อ.ปcตตานีกว0า 20 คน ถูก จนท.ติดตาม ของดเคล่ือนไหว ก0อน ร.10 เสด็จ 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

            ในช0วงวันท่ี ๑๒ – ๑๘ ธ.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

            ในช0วงวันท่ี ๑๒ – ๑๘ ธ.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกSไขปcญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

           ในช0วงวันท่ี ๑๒ – ๑๘ ธ.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชSกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* 
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ประเด็นข4าวเชิงลบ 

๑. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย_สิน คอลัมน. ตาช่ังพันดาว  

๒. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) แม0เด็กเหย่ือรถชนรSองขอความเปgนธรรม แพSคดีเตรียมจำนำรถหาเงินรักษาลูก, 

๒) บทบรรณาธิการ ข0าวสด: ชะตากรรมจะนะ  และ  ๓) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: ปcตตานีฝนถล0มน้ำท0วม  

๓. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) 'โตโตS' โตS 'บุ}ง'ปม 'ม็อบจะนะ' บอกอยากรูSความจริงใหSถาม, ๒) 'โตโตS' 

ซัดคืน 'บุ}ง' โทษการ.ดวีโว0จุSน 'ม็อบจะนะ' อยากรูSความจริงใหSถามอย0าสักแต0พูด, ๓) 'บรรจง' 

แฉตัวละครหนุน?นิคม?อุตสาหกรรม?จะ?นะ 'พิธา-กSาวไกล' รุดใหSกำลังใจชาวจะนะ, ๔) 'นิคมฯจะนะ' ใครไดS - 

ใครเสีย? ย้ำขSอเรียกรSอง ยุติแลSวเร่ิมใหม0 ไม0ใช0ชะลอ, ๕) 

ม็อบจะนะยอมเปmดถนนพิษณุโลกพอใจ'ธรรมนัส'รับปากชะลอโครงการฯ, ๖) 'ธรรมนัส-รอง ผบ.ช.น.' กล0อม 

'ม็อบจะนะ' เล็งต้ังคณะทำงาน ชะลอโครงการไปก0อน, ๗) 

รายงานผลการหารือแนวทางการแกSไขปcญหาของกลุ0มจะนะรักษ.ถ่ิน, ๘) 

ครม.ชะลอโครงการอุตสาหกรรมจะนะจนกว0าจะมีคณะกรรมการฯ มาศึกษาผลกระทบ, ๙) น้ำท0วมภาคใตS 

ช0วงธ.ค.63 กระทบถึงมี.ค.64 ฉุดผลผลิตยางพาราและปาล.มน้ำมัน...รายไดSเกษตรกรสูญเสียราว 6,600 ลSานบาท - 

ศูนย.วิจัยกสิกรไทย, ๑๐) ศรีสุวรรณช้ีรัฐบาลตSองฟcงเสียงคนจะนะ, ๑๑) 'จะนะ'ยกระดับกดดันรัฐ, ๑๒) 'ธรรมนัส' 

ส่ังชะลอโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ, ๑๓) พบแรงงานจังหวัดภาคใตSว0างงานสูง, ๑๔) ม็อบจะนะย่ืนคำขาด-

เจรจา'ปjอม'เท0าน้ัน, ๑๕) ม็อบจะนะขอคุย'ปjอม', ๑๖) บทบรรณาธิการ ข0าวสด: ชะตากรรมจะนะ, ๑๗) 

รัฐบาลถอย-ส่ังทบทวนใหม0นิคมฯจะนะ, ๑๘) รัฐบาลถก'จะนะ' ยอมถอยนิคมอุต, ๑๙) จะนะปcกหลัก 

หนSาทำเนียบ, ๒๐) ครม.รับ2ขSอเสนอ'จะนะ', ๒๑) ชาวจะนะแสดงพลังคSานต้ังนิคมอุตฯ, ๒๒) 

ชาวจะนะแสดงพลังคSานต้ังนิคมอุตฯ  และ  ๒๓) คอลัมน. เกษตรวันน้ี  

๔. การเมือง ๑) รายงาน: หากอยากดับ'ไฟใตS'ไม0อยากเสียดินแดนตSองเลิกโลกสวยเร0งผลักดัน'ฝร่ัง'ใหSพSนพ้ืนท่ี  

และ  ๒) รายงานพิเศษ: ทำไมจึงตSองขับไล0'องค.กรฝร่ัง' ออกจากพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตS  

๕. เหตุร*ายรายวัน ๑) อ.สะบSายSอย พบระเบิด-ขSอความแสดงสัญลักษณ., ๒) 

ผงะ!พบปjายแสดงสัญลักษณ.PATANA MERDIKAท่ีอ.สะบSายSอย, ๓) 'อ.สะบSายSอย'พบปjายแสดงสัญลักษณ. 

หน0วยเก็บกูSวัตถุระเบิดเร0งเขSาตรวจสอบ, ๔) โจรใตSขนอาวุธสงคราม ยิงถล0ม'ผรส.'ดับต0อหนSาลูก6ขวบ  และ  ๕) 

นราธิวาสไล0ล0าลอบยิงไทยพุทธ  

๖. สิทธิมนุษยชน ๑) ไต0สวนการตาย 'อับดุลเลาะ' หมอ รพ.ปcตตานีระบุขาดอากาศหายใจนาน 

ทำใหSสมองมีเลือดออก-หัวใจหยุดเตSน  และ  ๒) นักศึกษาม.อ.ปcตตานีกว0า 20 คน ถูก จนท.ติดตาม 

ของดเคล่ือนไหว ก0อน ร.10 เสด็จ  
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ประเด็นเชิงบวก 

๑. สิทธิมนุษยชน เร0งเคร่ืองต้ังศูนย.ฯสิทธิ6ภูมิภาค  

๒. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันท_ ๑) คอลัมน.: ปริศนา อักษรไขวS: 

รายช่ือผูSตอบปริศนาอักษรไขวSคร้ังท่ี 658/27 พฤศจิกายน 2563 ถูกตSอง, ๒) ส้ิน'ประพนธ.'ปูชนียบุคคลภาษาไทย, 

๓) ครัวไทยโพสต.: ของขวัญของฝาก วันคริสต.มาสและวันป�ใหม0  และ  ๔) 

เทศกาลแห0งความสุขในการเสพงานศิลป�แห0งป� 'The Living Art Festival 2020 & Blue Tree Reopening',  

๓. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลัมน.: มุมมุสลิม: ก่ึงศตวรรษสัมพันธ.ไทย-มาเลเซีย (จบ), ๒) 

ภาพเก0าเล0าตำนาน: ทำไมกองทัพญ่ีปุhนบSาเลือด...ไปถล0มอเมริกา, ๓) คอลัมน. อาศรมมิวสิก: 

รองเง็งฝc¥งทะเลอันดามัน ขุมทรัพย.วัฒนธรรมเพลง, ๔) มุมบริการ: พระบาทสมเด็จพระเจSาอยู0หัว 

พระราชทานโล0เกียรติคุณและเงินรางวัลแก0คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม0ามท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเ

ด0น, ๕) คอลัมน. อาศรมมิวสิก: รองเง็งฝc¥งทะเลอันดามัน ขุมทรัพย.วัฒนธรรมเพลง, ๖) อริยะโลกท่ี 6: 

พระธรรมสิทธิมงคล วัดเมืองยะลา จ.ยะลา, ๗) คอลัมน. อริยะโลกท่ี 6: พระธรรมสิทธิมงคล วัดเมืองยะลา 

จ.ยะลา, ๘) นราธิวาส-สถานีวิทยุกระจายเสียง 912ฯ 

ขับเคล่ือนโครงการค0ายอาสาเพ่ือการเรียนรูSในสังคมพหุวัฒนธรรม  และ  ๙) รวมแอปเช็กเวลาละหมาดวันน้ี 

พรSอมเสียงอะซาน,  

๔. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย_สิน ๑) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: เรือประมงคSาน้ำมันเถ่ือน, ๒) 

ไล0ล0าโจรใตS รัวยิงผช.ผญบ., ๓) ตรวจเย่ียม, ๔) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: เรือประมงคSาน้ำมันเถ่ือน, ๕) 

คSาน้ำมันเถ่ือน, ๖) ภาพข0าว: คSาน้ำมันเถ่ือน, ๗) ทร.ยึดเรือประมงคSาน้ำมันเถ่ือน, ๘) กากีกะสีเขียว, ๙) 

ตร.ยะลาเร0งสอบยิงผูSช0วยผญบ., ๑๐) ระดมล0าหัวโจรใตSยิงถล0ม ผรส.ดับ ช้ีผูSตายเปgนฝhายรัฐเปgนเปjาหมายคนรSาย, 

๑๑) โคSงสุดทSายเลือกต้ังอบจ.ยะลาตร.-ทหารเขSมปjองกันเหตุปhวน, ๑๒) จับเรือขนน้ำมันเถ่ือน, ๑๓) 

ผบ.ฉก.นราธิวาส คุมเขSมพ้ืนท่ีตามลำน้ำตลอดแนวชายแดนไทย- มาเลเซีย, ๑๔) ผบก.ภ.จว.ยะลา ระดมทุกฝhาย 

ลงพ้ืนท่ี หาเบาะแสคนรSายยิงถล0มผูSช0วยผูSใหญ0บSานในพ้ืนท่ี อ.รามัน, ๑๕) 

จับ20ชาวลาวหลบหนีเขSาเมืองพรSอมยึดรถคนไทย  และ  ๑๖) รวบ 13 ชาวเวียดนามลอบเขSาไทย ท่ีนราธิวาส,  

๕. การเมือง ๑) ยะลาปล0อยขบวนรถขนส0งอุปกรณ.หน0วยเลือกต้ัง, ๒) คอลัมน.: ในประเทศ: 20 

ธ.ค.ช้ีชะตากรรมกSาวไปขSางหนSาหรือกSาวถอยหลัง, ๓) สศึกชิงอบจ.โคSงสุดทSาย เดือดระอุ รSองผบ.ตร.ส0งชุดฉก.ลุย, 

๔) ภาพข0าว: คึกคัก, ๕) ภาพข0าว: คึกคัก, ๖) เลือกต้ัง อบจ.ภาคใตS, ๗) แชมป�เก0า-ผูSทSาชิงโชว.หมัดเด็ด, ๘) 

สังคมการเมือง: โคSงทSายเลือกอบจ. 3 จว.ผูSสมัครเด่ียว, ๙) สังคมการเมือง: โคSงทSายเลือกอบจ. 3 จว.ผูSสมัครเด่ียว, 

๑๐) สกู}ปพิเศษ : โคSงสุดทSายศึกเลือกต้ังนายก อบจ.ภาคใตSตอนล0างแข0งเดือด 'ผูSการชาติ' ไดSลมใตSป�กพรรคแซง 

'ไพเจน', ๑๑) 'กกต.'แจงผูSมีสิทธิเลือกต้ัง'อบจ.'ไดSบัตร2ใบ'นายกอบจ.-ส.อบจ.'คนละสี, ๑๒) 

ม.นราธิวาสราชนครินทร.เปmดเวทีดีแมต 3 ผูSสมัครชิงเกSาอ้ีนายก อบจ.นราธิวาส, ๑๓) มนร.เปmดเวทีดีเบต 3 

ผูSสมัครชิงนายกอบจ.นราธิวาส, ๑๔) นับถอยหลังเลือกต้ัง อบจ. 20 ธันวา กาบัตร 2 ใบ กกต. ชวนใชSสิทธิ 

ม่ันใจโปร0งใส  และ  ๑๕) นับถอยหลัง20 ธค.7 ป� เลือกต้ังทSองถ่ินคร้ังแรกวัดกระแส'เปล่ียน'ไดSหรือไม0,  
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๖. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) คอลัมน. งานคSนคน คนคSนงาน: เข็นจSางงาน 'เด็กจบใหม0' 

แสงสว0างท่ีปลายอุโมงค., ๒) สกู}ปหนSา1: 'โมเดล'แดนปcตตานี 'ลดยากจน' หลังน้ำลด'น0าเร0งใชS', ๓) สกู}ปหนSา1: 

'โมเดล'แดนปcตตานี 'ลดยากจน' หลังน้ำลด'น0าเร0งใชS', ๔) จัดกิจกรรม, ๕) 

ศอ.บต.กับการช0วยเหลือแรงงานท่ีกลับจากมาเลเซียไดSท้ังแกSปcญหา'ว0างงาน'และลดเง่ือนไขของ'ไฟใตS', ๖) 

ภาพข0าว: จัดกิจกรรม, ๗) ครูสาวเปgนเศรษฐีใหม0รวย12ลSาน, ๘) ตร.ฟcน3ขSอหาสาว'วันจีวัน' 7จว.สู0ภาวะปกติ-

ไรS'โควิด' บ๊ิกเมาน.เท0นรับขSอกล0าวหา, ๙) LOOK around เรียน รูS ดู ฟcง: 'ซีเอ็ด' แจกหนังสือฟรี, ๑๐) 

ลานกิจกรรม: AT HOME เรียนออนไลน., ๑๑) คอลัมน. ลานกิจกรรม: AT HOME เรียนออนไลน., ๑๒) 

พ0อเมืองส่ังหาตัวนายหนSา นำพาต0างดSาวเขSาประเทศหว่ันแพร0เช้ือโควิด, ๑๓) 'ศอ.บต.'จับมือสสส. 

จัดมหกรรมการอ0าน ช0วยเด็กปฐมวัยภาคใตS, ๑๔) จัดต้ัง'ธนาคารหนังสือฯเพ่ือเด็กปฐมวัยชายแดนใตS', ๑๕) 

แพทย.วอนอย0าผลักวัยรุ0นทSองออกจากโรงเรียนเพราะห0วงช่ือเสียง เหตุตัดโอกาสชีวิตท้ัง'แม0-ลูก', ๑๖) อีกแลSว! 

รวบแรงงานเวียดนามลักลอบเขSาไทยตามช0องทางธรรมชาติ, ๑๗) 

'บ๊ิกปjอม'มอบ'ตู0เล็ก'ขับเคล่ือนแกSปcญหาจังหวัดชายแดนใตS, ๑๘) ผบ.พล.ร 15 

ลงพ้ืนท่ีติดตามความคืบหนSาการใชSพ้ืนท่ีโครงการฟาร.มตัวอย0างฯ เปgนสถานีฝ©ก, ๑๙) 'ทีมงานอุลามะห. บาบอ' 

บุกปhาตะลุยข้ึนเขาเผยแผ0อิสลามแก0ชาวซาไกเทือกเขาจะแนะ, ๒๐) 'ตาดีกา'รวมใจส0งมอบรอยย้ิมชายแดนใตS 

สู0การสรSางสันติสุขท่ีย่ังยืน, ๒๑) นายอำเภอโก-ลก 

จับไม0เบ่ือแรงงานต0างดSาวลอบขSามตามช0องทางธรรมชาติอีกแลSว, ๒๒) นายอำเภอโก-ลก 

จับไม0เบ่ือแรงงานต0างดSาวลอบขSามตามช0องทางธรรมชาติอีกแลSว, ๒๓) ร0วมแรง ร0วมใจ 

พัฒนารอบบริเวนมัสยิดอัซซอมะเดียฮุ ชุมชนกือดาบารู เขตเทศบาลเมืองสุไหงโกลก ถวายเปgนพระราชกุศลฯ  

และ  ๒๔) 

ศุลกากรเบตงมอบของกลางคดีส้ินสุดใหSสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเบตงพัฒนาเครือข0ายสาธารณสุขสูSภัยโควิด-

19,  

๗. การเยียวยา ๑) คอลัมน. ตาช่ังพันดาว  และ  ๒) รองผูSว0าฯนราธิวาส เปgนประธานสวดพระอภิธรรม 

พรSอมมอบเงินเยียวยาครอบครัวผูSเสียชีวิตจากเหตุการณ.ความไม0สงบ,  

๘. การบังคับใช*กฏหมาย ๑) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: 3 จว.ใตSขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉิน๒) ไฟเขียวต0อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน3จชต., 

๓) ขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉิน3จว.ใตSต0อ3เดือน, ๔) ไฟเขียวขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉิน 3 ชายแดนใตSอีก 3 เดือน, ๕) ด0วน!!! 

ขยาย'พรก.ฉุกเฉิน' 3 จังหวัดชายแดนใตS อีก 3 เดือน, ๖) ขยายใชSพ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ้ืนท่ี3จว.ใตSอีก3เดือน 

แกSปcญหาเหตุไม0สงบ, ๗) ครม.ขยายเวลาประกาศสถานการณ.ฉุกเฉิน 3 ชายแดนใตS อีก 3 เดือน, ๘) ครม. 

ขยายเวลาประกาศสถานการณ.ฉุกเฉินฯ 3 จว.ชายแดนใตS อีก 3 เดือน  และ  ๙) 

ขยายเวลาพ.ร.ก.ภาคใตSอีก3เดือน,  

๙. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) เลขสวยยะลา, ๒) เปmดแผนลงทุนเขตศก.ชายแดน, ๓) เดลินิวส.วาไรต้ี: 

หนาวๆ หยุดยาว ไปชม 'ทะเลหมอก' ท่ัวไทย, ๔) ปcoนชุมชนชายแดนภาคใตSใชSท0องเท่ียวสรSางสันติสุข๕) คอลัมน. 

เดลินิวส.วาไรต้ี: หนาวๆ หยุดยาว ไปชม 'ทะเลหมอก' ท่ัวไทย, ๖) ต้ัง'ธรรมนัส'ถกม็อบ นัดบินอ.จะนะ16ธค. 
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'อานนท.'บุกพบตร.รับทราบขSอหาม.112, ๗) ต้ังกก.ศึกษา'จะนะ' ม็อบแยกยSายกลับ ดึงกลุ0ม'หนุน-ตSาน' 

ถกปcญหานิคมอุตฯ, ๘) ภาพข0าว: ทะเลหมอกอัยเยอร.เวง, ๙) 'บ๊ิกปjอม' ย้ำเดินหนSา 'นิคมจะนะ', ๑๐) 

จะนะเลิกม็อบ พอใจมติครม., ๑๑) 'กลุ0มเครือข0ายรักจะนะ' บุกศาลากลางย่ืนหนังสือ หนุนโครงการเมืองตSนแบบ, 

๑๒) บ๊ิกปjอมช้ีโครงการมีประโยชน. เดินหนSานิคมจะนะ ส่ังต้ังกรรมการทำความเขSาใจ, ๑๓) รอบร้ัวเมืองใตS : 17 

ธันวาคม 2563, ๑๔) 'ศรีสุวรรณ' จ้ี รัฐบาลฟcงเสียงคนจะนะหลักปcกหลักคSานนิคมอุตสาหกรรม, ๑๕) 

ทะเลหมอกอัยเยอร.เวง, ๑๖) พักหน้ี-ปล0อยกูSฉุกเฉิน-ไรSดอก 1 ป� แบงก.รัฐออกม.ช0วยน้ำท0วมภาคใตS, ๑๗) 

'เครือข0ายประชาชนจะนะอาสาเพ่ือพัฒนาถ่ิน'ย่ืนหนังสือถึงรัฐ หนุนโครงการเมืองตSนแบบฯ, ๑๘) TPCH วางเปjาป� 

64 รายไดSแตะ 2 พันลบ. จากป�น้ีคาดทำไดS 1.6 พันลบ. หลัง COD โรงไฟฟjาตามแผน, ๑๙) 

กลับบSาน!ชาวบSานจะนะเลิกประทSวงหลังครม.ยอมรับขSอเรียกรSอง, ๒๐) ครม.รับทราบขSอเสนอกลุ0ม 'จะนะ' มอบ 

'ประวิตร' หาทางออก, ๒๑) 'ครม.' รับทราบผลหารือ 'กลุ0มจะนะรักษ.ถ่ิน' ยกเลิกมติ ครม.-

ประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร., ๒๒) มูลนิธิซิต้ี ร0วมกับ ยูเอ็นดีพี สนับสนุนโครงการบ0มเพาะธุรกิจ 

เพ่ือฟ¬oนฟูธุรกิจกลุ0มวิสาหกิจชุมชุนชายแดนภาคใตSท่ีไดSรับผลกระทบโควิด-19, ๒๓) ชาวจะนะพอใจ 

รัฐสนองขSอเรียกรSอง ขู0มาใหม0หากบิดพล้ิว จัดรถบัสส0งกลับบSาน  และ  ๒๔) อร0อย!!เว0อร. ราดหนSา กำปง 

นราธิวาส,  

๑๐. ทุจริตคอร_รัปช่ัน ทSองถ่ินพูด: บัณฑิต คณะสุวรรณ. ผอ.สำนักงานปปช.จ.ยะลา เร0งติดตามคดีทุจริตกว0า 10 

คดี  

๑๑. กีฬา ๑) เหินขSาม, ๒) สองลSอไทยพัฒนาบุคลากรอบรมออนไลน.เสมือนจริง, ๓) 'แวSง'โหดไล0ถล0มสุคิริน, ๔) 

'ละงู'โหดซัดทุ0งหวSา 9 ตุง, ๕) 'ละงู'ซัดทุ0งหวSาไม0ย้ัง9ตุง, ๖) สปอร.ตสแควร., ๗) 'ท0าแพ'ซิวตัวแทนสตูลบอลเด็กใตS, 

๘) ยะรังเขSาตัดเชือกบอลใตS, ๙) สปอร.ตสแควร., ๑๐) แขSงจ๋ิว'ยะรัง'เขSาตัดเชือก, ๑๑) 'ยะหร่ิง'ล่ิวชิง'โคกโพธ์ิ', 

๑๒) เลาะสนาม: ทางเลือกเด็ก5จว., ๑๓) 'ย่ีงอ'ทะลุชิงอ.เมืองนราฯ, ๑๔) 'ควนโดน'ซัดมะนัง8ตุง, ๑๕) 

สปอร.ตนิวส. : 13 ธันวาคม 2563, ๑๖) นายกเทศมนตรีเมืองเบตงเปmดการแข0งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน 

'ยุวชนตSนกลSาคัพ คร้ังท่ี 1', ๑๗) 'มูฮัมมัดกามิล-ชยากร' โชว.ลีลาสุดเจ±ง ควSาแชมป� 'สิงห. สเก็ตบอร.ด' สนาม5, ๑๘) 

เบตงจัดการแข0งขันกีฬาฟุตบอล7คนยุวชนตSนกลSาคัพ คร้ังท่ี1  และ  ๑๙) สรุปข0าวกีฬา หนังสือพิมพ.ข0าวสด,  

๑๒. การช4วยเหลือประชาชน ๑) ศอ.บต.-สสว.เร0งช0วยเหลือเอสเอ็มอี๒) บทนำมติชน: ตSองสรุปบทเรียน, ๓) 

รัฐเร0งฟ¬oนฟูภาคใตSหลังน้ำท0วม, ๔) ปภ.เผยน้ำยังท0วม5จังหวัดใตS, ๕) ปภ.รายงานอุทกภัยใน5จังหวัดภาคใตS 

ระดมกำลังเร0งเขSาช0วยทุกหลังคาเรือน, ๖) ปภ.เดินหนSาช0วยชาวใตS น้ำยังท0วมขังอีกหลายพ้ืนท่ี 

เดือดรSอน7แสนครัวเรือน, ๗) บสย.จัดมาตรการด0วนช0วยSMEs พักชำระค0าธรรมเนียมค้ำประกัน6เดือน, ๘) 

ปภ.รายงานสถานการณ.น้ำท0วมภาคใตS ระดับน้ำลดลงทุกจังหวัด, ๙) 

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ.อุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใตS 4 จังหวัดเร0งช0วยเหลือผูSประสบภัยอย0างต0อเน่ือง  และ  ๑๐) 

ปล้ืมป�ติน้ำพระทัย 'ในหลวง-พระราชินี' ทรงรับคนไขSไวSในพระบรมราชานุเคราะห.,  

๑๓. การศึกษา ๑) มทร.ธัญบุรีผนึกสถานศึกษาคัดเด็กเก0งผ0านทีแคส, ๒) 

มทร.ธัญบุรีผนึกสถานศึกษาคัดเด็กเก0งผ0านทีแคส, ๓) สพฐ.เตรียมงบฯ100ลSานฟ¬oนฟูรร.เจอน้ำท0วม, ๔) 
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มทร.ธัญบุรีผนึกสถานศึกษา21แห0งคัดเด็กเก0งผ0านทีแคส, ๕) นักวิจัยดีเด0น มรภ.สงขลาพัฒนาผลิตภัณฑ.ชุมชน 

โดยใชSองค.ความรูSทางพอลิเมอร.แปลงคุณค0าวัสดุ, ๖) ทีม'มูอาลิม'ควSารางวัลชนะเลิศจากโครงการ Gen-U 

ช้ีปcญหาและทางแกSการบูลล่ีพรSอมปลูกฝcงทัศนคติ, ๗) สำนักงานเหล0ากาชาดจังหวัดนราธิวาส จัดโครงการ 

'ส0งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรูSเด็กนักเรียนและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร', ๘) MOU 

โรงเรียนสรSางเครือข0ายคัดเด็กเก0งเขSาเรียน, ๙) ร.ร.แหลมทองอุปถัมภ. ไดSรับการแต0งต้ังใหSเปgน Cambridge 

English Preparation Centre, ๑๐) มนร.จัดกิจกรรมเสSนทางการเรียนรูSสู0อุดมศึกษา (Visit to the Princess of 

Naradhiwas University)  และ  ๑๑) 'ในหลวง'พระราชทานปริญญามรภ.ยะลา พระราชินี ทรงรับปริญญา 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต4อสถานการณ_ จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหSระดับการรับรูSเชิงบวกท่ีมีต0อสถาน การณ. 

จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๒.๕๖ ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๕-๑๑ ธ.ค. ๖๓) เปgน ๒.๒๓ ในสัปดาห.น้ี ในมิติของแนวโนSม 

การรับรูSเชิงบวก มีแนวโนSมฯ ลดลง 

 

๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๑๒ – ๑๘ ธ.ค. 

๖๓ 

ประเด็นหลักเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตSท่ีมีการนำเสนอโดยส่ือมวลชนต0างประเทศ เปgนประเด็นเก่ียวกับภัย

แทรกซSอนตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยเฉพาะการลักลอบเขSาประเทศท่ีมีจำนวนเพ่ิมมากข้ึนในเดือน

ธันวาคม ซ่ีงผูSหลบหนีเขSาเมืองท่ีถูกจับกุมส0วนใหญ0เปgนคนสัญชาติลาว และสัญชาติเวียดนาม ท่ีทำงานในประเทศ

มาเลเซีย ลักลอบเขSาประเทศไทยเพ่ือหาทางเดินทางกลับประเทศลาว และเวียดนาม คนเหล0าน้ีด้ินรนหาทางกลับ

ประเทศตนเองเน่ืองจากตกงานอันเปgนผลกระทบจากการแพร0ระบาดไวรัสโควิด-19  

   ขณะเดียวกันส่ือมวลชนมาเลเซียรายงานว0า ตำรวจรัฐกลันตันประกาศเตือนชาวมาเลเซียใหSปฏิบัติตามกฏหมาย

อย0างเคร0งครัดหากมีความจำเปgนจริงๆ ใหSเดินทางเขSาออกประเทศไทยผ0านด0านตรวจคนเขSาเมือง ท้ังน้ีเน่ืองจาก

ในช0วงท่ีผ0านมามีชายชาวกลันตันหลายคนลักลอบเขSาประเทศไทยเพราะทนคิดถึงภรรยาชาวไทย และครอบครัว 

ทำใหSถูกจับกุมหลายคน 

   การลักลอบขนสินคSาหนีภาษี และส่ิงผิดกฏหมายขSามพรมแดนระหว0างไทย-มาเลเซีย ก็เปgนอีกประเด็นข0าวท่ีส่ือ

มาเลเซียรายงาน ว0า แมSระดับน้ำในแม0น้ำโกลกเพ่ิมสูงข้ึนท0วมบSานเรือนในพ้ืนท่ีใกลSเคียง แต0การลักลอบขนสินคSา

ขSามแดนไม0ไดSหยุดชะงัก มีรายงานว0าเจSาหนSาท่ีตำรวจมาเลเซียจับกุมน้ำมันพืชน้ำหนักมากว0า ๒ ตัน ขณะเตรียม

ลักลอบขนไปประเทศไทย 
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๕.๑ ประเด็นข4าวเก่ียวกับการจับกุมชาวต4างชาติท่ีลักลอบข*ามพรมแดนจากมาเลเซียเข*าประเทศไทย  

สำนักข4าวซินหัวของทางการจีน รายงาน เม่ือวันท่ี ๑๖ ธันวาคม อ*างคำพูดของผู*ว4าราชการจังหวัดนราธิวาส 

เป�ดเผยว4า เจ*าหน*าท่ีจับกุมผู*ลักลอบเข*าเมือง ๑๓ คนเป�นชาวเวียดนามลักลอบมาจากประเทศมาเลเซีย ผ4าน

ช4องทางธรรมชาติเข*ามาหลบซ4อนตัวในบ*านร*างหลังหน่ึงท่ีสุไหงโกลก กระท่ังถูกจับกุม 

ชาวเวียดนามกลุ4มน้ีให*การว4า ก4อนหน*าน้ีทำงานท่ีร*านอาหารในกรุงกัวลาลัมเปอร_ หลังจากถูกจับกุมท้ังหมด

ถูกนำไปกักตัวเพ่ือสังเกตโรคตามมาตรการควบคุมและป�องกันการแพร4ระบาดโควิด-19 ก4อนท่ีผลักดันกลับ

ประเทศเวียดนามต4อไป 

 

(Xinhua -- Thirteen Vietnamese nationals were arrested Wednesday on illegal entry charge in 

southern border area of Thailand, a government official said. 

The 13 Vietnamese, including seven males and six females, had illegally slipped across the Thai-

Malaysian border through a natural path in the woods. They holed up at a deserted house in 

Su-ngai Kolok district of Narathiwat Province, provincial governor Chetsada Chitrat said./ 

Previously they had been hired at a restaurant in Kuala Lumpur, Malaysia, Chetsada said. 

The authorities in Su-ngai Kolok have had them tested for the COVID-19 and undergone the 

mandatory quarantine procedures. They would be returned to their home country after the 14-

day quarantine period, according to Chetsada.) 

 

ท่ีมาขSอมูล ; https://www.thestar.com.my/news/world/2020/12/16/13-vietnamese-arrested-in-

southern-thailand-on-illegal-entry-charge 

 

๕.๑.๑ benarnews.org เวปไซต_ข4าวท่ีได*รับเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานจากรัฐบาลสหรัฐ รายงานเม่ือ

วันท่ี ๑๘ ธันวาคม อ*างคำแถลงของเจ*าหน*าท่ีในจังหวัดนราธิวาส  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 17 ธันวาคม 2563 

ว4า มีการจับกุมแรงงานต4างด*าวชาวลาว จำนวน 20 ราย ซ่ึงเป�นกลุ4มใหญ4กลุ4มท่ีสอง ในห*วงเดือนธันวาคม

น้ี โดยท้ังหมดเป�นแรงงานประมงในรัฐปะหัง ทางชายฝr�งด*านตะวันออกของมาเลเซีย ท่ีได*ลักลอบผ4านแดน

เข*ามาโดยไม4ถูกกฎหมาย โดยต้ังใจจะมุ4งหน*ากลับประเทศลาว 

พ.ต.อ.จำรัส รุ4งเรือง ผกก.สภ.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส นายรุ4งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหง

โก-ลก และเจ*าหน*าท่ีท่ีเก่ียวข*อง ได*ร4วมกันแถลงข4าวการจับกุมบุคคลสัญชาติลาว เพศชาย จำนวน 20 คน 

ท่ีลอบพักอาศัยอยู4ท่ีบ*านไม4มีบ*านเลขท่ี ซ่ึงท้ังหมดได*ลักลอบข*ามแดนจากพ้ืนท่ีรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย 

บริเวณช4องทางข*ามธรรมชาติท4าปรือเดาะ บ*านปาดังยอ ม.3 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก เม่ือช4วงดึกของ
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วันท่ี 15 ธ.ค. ท่ีผ4านมา จากน้ัน เจ*าหน*าท่ีสามารถจับกุมตัวได* เม่ือเวลา 01.00 น. 

วันท่ี 17 ธ.ค. 63 ขณะท่ีแรงงานต4างด*าวท้ังหมด กำลังทยอยกันข้ึนรถยนต_เพ่ือเดินทางต4อไป แต4เจ*าของ

รถยนต_ท้ัง 2 คัน สามารถว่ิงหลบหนีการจับกุมของเจ*าหน*าท่ีไปได* 

“เม่ือคืน (17 ธ.ค.) จับแรงงานชาวลาวข*ามเข*ามา 20 คน ต*องข*อกล4าวหาดำเนินคดีเข*าเมืองโดยผิด

กฎหมายกับทุกคนแล*ว เจ*าหน*าท่ีจะผลักดันกลับประเทศลาวต4อไป” พ.ต.อ.จำรัส รุ4งเรือง ผกก.สภ.มูโนะ 

กล4าวแก4ผู*ส่ือข4าว  

และในวันศุกร_น้ี เจ*าหน*าท่ี สภ.มูโนะ นายหน่ึง กล4าวแก4เบนาร_นิวส_ว4า ขณะน้ีมีแรงงานชาวลาว ถูกกักตัว

ตามสถานีตำรวจต4าง ๆ 53 คน กระจายอยู4ในอำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภออ่ืน ในจังหวัดนราธิวาส 

“ตอนน้ี มีแรงงานลาว 53 คน ท่ีถูกกักตัวในหลายสถานีตำรวจในสุไหงโก-ลก และอำเภออ่ืน เพ่ือไม4ให*

แออัด ปกติจะไม4เปรียบเทียบปรับ แต4จะส4งตัวกลับประเทศลาวโดยเร็วท่ีสุด” เจ*าหน*าท่ี สภ.มูโนะ ราย

เดียวกันกล4าวโดยขอสงวนนาม 

นายสีไว เจริญสุก อายุ 34 ปe หน่ึงในแรงงานชาวลาวท่ีนำมาแถลงข4าว เม่ือวันพฤหัสบดีน้ี กล4าวว4า พวก

ตนทำงานเป�นแรงงานในเรือประมง ในรัฐปะหัง แต4ถูกเลิกจ*าง จึงได*ติดต4อสถานกงสุลลาว ในมาเลเซีย แต4

ไม4ได*รับการช4วยเหลือ 

“พวกเราทำงานเป�นแรงงานประมง ขนาด 10 ตันกรอส ในรัฐปะหัง มาเลเซีย นานกว4า 17 ปe ก4อนกลับมา 

มีนายหน*ามาหาท่ีแพปลาท่ีพวกเราทำงานอยู4 ไม4ทราบว4าเป�นคนไทยหรือเป�นคนมาเลเซีย เขาพูดภาษาไทย

และภาษามาเลเซียได* จริง ๆ ได*ติดต4อสถานกงสุลประเทศลาวไว*แล*ว พวกเรารอนานกว4า 2 เดือน พอมี

นายหน*ามาติดต4อ จึงตัดสินใจเสียค4านายหน*า และยอมหลบหนีเข*าเมืองมาแบบผิดกฎหมาย เพราะอยาก

กลับบ*าน” นายสีไว กล4าวแก4เบนาร_นิวส_ 

“อยู4ท่ีน่ันก็ไม4มีงานทำ นายจ*างเลิกจ*าง พวกเราเดือดร*อนหนัก เงินท่ีทำงานมาก็น*อยลง... คิดว4าไปตายเอา

ดาบหน*าดีกว4า” 

“เราออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ จากรัฐยะโฮร_ ประเทศมาเลเซีย ต้ังแต4วันท่ี 14 ธ.ค. มาถึงใกล* ๆ 

ชายแดน เวลา 20.00 น. ได*เสียค4าใช*จ4ายประมาณ 8,000 บาทต4อคน ให*กับนายหน*า ราคาน้ีเขาจะไปส4ง

ถึง จ.ปrตตานี ถ*ากลับบ*านท่ีประเทศลาวก็จะมีค4าใช*จ4ายเพ่ิมข้ึนอีก” นายสีไว กล4าวเพ่ิมเติม 

ตามรายงานของ เรดิโอ ฟรี เอเชีย สำนักงานข4าวร4วมเครือเบนาร_นิวส_ ท่ีได*สัมภาษณ_แรงงานชาวลาวราย

หน่ึง ในรัฐยะโฮร_ ทราบว4ามีแรงงานประมงชาวลาว 600-700 คน ทำงานในมาเลเซีย ซ่ึงเข*าไปทำงานโดย
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ถูกกฎหมาย แต4เม่ือมีสภาพคล่ืนลมรุนแรงในหน*ามรสุม จึงทำให*รายได*แบบปrนส4วนกันนายจ*างชาว

มาเลเซียน้ันลดลง  

ทางกลุ4มได*ติดต4อกับสถานกงสุลลาว ในประเทศมาเลเซีย เพ่ือเช4าเหมาลำเคร่ืองบินเดินทางกลับนคร

เวียงจันทน_ แต4รอจนกระท่ังสองเดือนแล*ว ทางรัฐบาลลาวไม4สามารถจัดให*ได* เพราะไม4มีศูนย_กักตัว 

ชาวประมงลาวจึงได*ทยอยเดินทางเข*ามาทางชายแดนไทย 

ท้ังน้ี เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม ได*มีการจับกุมกลุ4มแรงงานลาวจำนวน 20 คนเช4นกัน ซ่ึงเป�นแรงงานประมงท่ี

เดินทางเข*าเมืองผิดกฎหมาย และกำลังจะโดยสารรถยนต_ ในอำเภอหาดใหญ4 จังหวัดสงขลา เพ่ือกลับ

ประเทศลาว ถูกกักตัวท่ีสำนักงานตรวจคนเข*าเมือง ภาค 6 ในอำเภอหาดใหญ4 จังหวัดสงขลา 

และเม่ือวันอังคารท่ีผ4านมาน้ี นายรุ4งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส และเจ*าหน*าท่ีท่ี

เก่ียวข*อง ยังได*ร4วมกันแถลงข4าวการจับกุมแรงงานต4างด*าวสัญชาติเวียดนาม 7 คน  โดยแยกเป�นผู*ชาย 2 

คน และผู*หญิง 5 คน ท่ีลักลอบเดินทางข*ามแดนท่ีช4องทางธรรมชาติ บ*านกวารอซีลา ม.7 ต.ปาเสมัส จาก

พ้ืนท่ีรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย มายังฝr�งประเทศไทย โดยเจ*าหน*าท่ีกองกำลัง 3 ฝ�าย สามารถจับกุมตัวได*

เม่ือเวลา 23.00 น. ของคืนวันจันทร_ท่ีผ4านมา รวมท้ังยังมีการจับกุมรายอ่ืนอีก ในห*วงสัปดาห_น้ี 

 

 

(More Lao fishermen have been arrested in southern Thailand for illegally entering the 

country as they tried to return home from Malaysia, where they had been working in the 

fishing industry for years, the fishermen and local officials said. 

Like an earlier group arrested on Dec. 8, these Laotian fishermen said they had been stuck in 

Pahang state in eastern peninsular Malaysia after fishing work dried up in November. 

Charter flights promised by their embassy in Kuala Lumpur were repeatedly postponed, and 

the Thai-Malaysia border was sealed due to COVID-19. 

“[W]e arrested 20 Laotian workers and charged all of them with illegal entry. We will deport 

them to Laos,” Police Col. Chamrus Rungreung, a police chief in Su-ngai Kolok, Narathiwat, 

told reporters on Thursday. 

According to another police official, as many as 53 Lao workers were in police custody. 
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“We have 53 detained Laotian workers at many police stations in Su-ngai Kolok and another 

district to avoid crowding. They are quarantined and normally they won’t be fined for illegal 

entry but will be deported to their country of origin,” said the official, who asked not to be 

named because he was not authorized to speak directly to the media.  

 Sivay Chareunsouk, 34, one of the fishermen arrested on Thursday, said that he and his 

friends had paid a middleman around 8,000 baht (U.S. $226) to take them as far as southern 

Thailand. 

“We worked as fishing workers in Pahang for more than 17 years on a 10-tonne-gross fishing 

boat,” he told BenarNews at a press conference staged by immigration police to announce 

the arrests. “There, the employer laid us off, we were in big hardship and our savings 

diminished. 

“[W]e decided to pay him and travel illegally, sneaking into Thailand because we missed our 

home,” Sivay said on Thursday.  

Earlier this month, about 20 Laotians who left Pahang to return home were arrested in 

Thailand’s southern Songkhla province, near the border with Malaysia. 

By Thursday, they were back in Laos, one of them told the Lao Service of Radio Free Asia, a 

sister agency of BenarNews. 

This group left Pahang on Dec. 7 and arrived in Songkhla a day later, where they were 

arrested at a bus station and detained until Dec. 15. 

“We paid 8,000 baht each to Thai authorities who took us to Nong Khai a day later,” one 

fisherman from this group told RFA, referring to a northeastern province in Thailand that 

borders Laos. 

“Then on the 17th, we were allowed to cross to Laos. Now, we are all staying at a 

quarantine center in the capital Vientiane.” 

An official from the Ministry of Foreign Affairs in Laos told RFA on Friday that the ministry had 

not heard about the arrests of Lao fishermen in Thailand. 
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“We haven’t received any report on these cases yet. Normally, the Thai authorities would 

report the arrests to the Laos Embassy in Bangkok, then the embassy would officially report 

to us,” the official said. 

Meanwhile, more than 300 Lao fishermen were still stuck in Pahang, they told RFA.) 

ท่ีมาขSอมูล https://www.benarnews.org/english/news/thai/th-my-lo-fishermen-

12182020143813.html 

 

๕.๑.๒ ส่ือมาเลเซียรายงานว0า รองผูSบัญชาการตำรวจรัฐกลันตันไดSออกมาเตือนชาวมาเลเซีย โดยเฉพาะผูSชายท่ี

มีครอบครัวในจังหวัดชายแดนภาคใตSของไทย ใหSปฏิบัติตามกฏหมายอย0างเคร0งครัด ภายหลังชายชาวมาเลเซีย

ถูกจับกุมในฐานความผิดกฏหมายเขSาเมืองในประเทศไทยหลายคน ขณะเดียวกัน New Straits Times ส่ือ

มาเลเซียรายงานเม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ว0า มีชายชาวมาเลเซียท่ีมีภรรยาคนท่ีสองอยู0ท่ีประเทศไทย ทนคิดถึง

ภรรยาและลูกท่ีประเทศไทยไม0ไหว ฝhาฝ¬นกฏหมายดSวยการลักลอบขSามพรมแดนเขSาประเทศไทย  

รายงานข0าวอSางคำใหSสัมภาษณ.รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุไหงโกลกยืนยันว0า มีชาวมาเลเซียถูกจับกุม

หลายคนในช0วงปmดพรมแดนปjองกันโควิด-19 เช0น เม่ือเดือนท่ีแลSวก็มีขSาราชการมาเลเซียวัย ๕๓ ป� ถูกจับท่ีสุ

ไหงโกลก ขณะพยายามลักลอบเขSาประเทศไทยทางช0องทางธรรมชาติ ใกลSกับรันเตา ปcนยัง 

รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุไหงโกลก เปmดเผยว0า หน0วยงานความม่ันคงไดSทำขSอตกลงร0วมมือกับกำนัน

กว0า ๒๐ ตำบล ตามแนวชายแดนเพ่ือทำหนSาทีเปÉนหูเปgนตาสอดส0องคนแปลกหนSาท่ีหลบหนีเขSาเมือง 

(Desperate Malaysian men are breaking the law to cross over illegally into Thailand to see their 

families there after being separated by Covid-19 and movement restrictions in both countries. 

The Malaysian men include those from Kelantan who have taken Thai women as their second 

wives and were detected sneaking into the kingdom by crossing Sungai Golok which separates 

the two countries. 

Sungai Golok deputy mayor Che Rosdi Che Omar who confirmed this said the information was 

gleaned from several Malaysian men nabbed for entering Sungai Golok sub-province via the 

river recently. 
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"I believe they were willing to take the risk as they are desperate to see their wives and families 

here. 

Last month, he said a 59-year-old Malaysian civil servant was arrested after he crossed over to 

Thailand via an illegal jetty in Rantau Panjang. 

"Thai authorities believe that many Malaysian men had crossed over to Thailand illegally via 

Sungai Golok these days for the same purpose but luck was on their side as they were not 

caught," he said. 

On the recent move on the signing of Memorandum of Understanding (MOU) between some 20 

Thai village heads and Thai border agencies, Che Rosdi said more than 10 Thais were caught for 

crossing over to Malaysia and vice-versa since the MOU was signed last week. 

"They were caught after crossing over to areas in Munduk from Kampung Bukit Lata at Rantau 

Panjang side," he added. 

He said the MOU was signed between the village heads and Thai border enforcement agencies 

such as the police and the army, to help curb the spread of Covid-19.) 

ท่ีมาขSอมูล https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2020/12/649330/desperate-see-their-thai-

families-msian-men-resort-sneaking 

 

 

๕.๒ New Straits Times รายงานเม่ือวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ว0า ประชาชนท่ัวไป (แถบริมแม0น้ำโกลก) ตระหนักดี

ว0าในช0วงท่ีระดับน้ำในแม0น้ำสูงมักจะเปgนเวลาท่ีพวกขนสินคSาผิดกฏหมายฉวยโอกาสลักลอบทำผิดกฏหมาย 

ล0าสุดเจSาหนSาท่ีตำรวจหน0วย GOF จับกุมยึดของกลางน้ำมันพืชน้ำหนักรวม ๒,๔๖๕ กิโลกรัม แถวชายแดนใกลS

แม0น้ำโลก ช0วงส่ีทุ0มเศษ คืนวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ขณะคนรSายกำลังเตรียมขนน้ำมันพืช ลักลอบเขSาประเทศไทย 

เม่ือคนรSายเห็นเจSาหนSาท่ีตำรวจก็พากันหลบหนี ท้ิงของกลางไวSท่ีเกิดเหตุ 

ตำรวจรัฐกลันตันเช่ือว0า ช0วงน้ำท0วมในบริเวณพ้ืนท่ีใกลSเครียงแม0น้ำโกลก คนรSายแก}งค.ขนของผิดกฏหมาย จะ

หาโอกาสลักลอบขนสินคSาผิดกฏหมายขSามพรมแดน เจSาหนSาท่ีจึงเพ่ิมการลาดตระเวณตรวจตรามากเปgนพิเศษ 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

23 

(Folks here are well aware of the correlation between the rising water levels at Sungai Golok 

and smuggling activities. 

When the water levels increased when floods recently hit the state, there was an attempt to 

smuggle subsidised cooking oil to Thailand. It failed when the items were seized by the General 

Operations Force (GOF) last night. 

GOF Seventh Battalion commanding officer, Superintendent Azhari Nusi said in the operation, 

GOF members seized 2,465 kg of cooking oil worth RM6,000. 

"No one was arrested in the 10.20pm operation at the illegal jetty in Jitong near Jeram Perdah. 

"Several men, who were suspected smugglers, were spotted unloading boxes from a boat into a 

van but they escaped after seeing the GOF members. 

"Upon checks, the GOF found the cooking oil inside the van that was parked near the jetty," 

Azhari said in a statement today. 

He said initial investigations showed the cooking oil would be sent to Thailand due to a high 

demand from suppliers in that neighbouring country. 

He believed more smuggling activities would be carried out along the border following the rise 

ing of Golok river due to the heavy rain lately. 

"GOF members will continue carry out its operation to prevent smuggling activities during the 

flood season.) 

ท่ีมาขSอมูล https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2020/12/650480/smugglers-use-swollen-

golok-river-send-items-across-border 

 
 
 
 


