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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี 

๑๓-๑๙ มี.ค. ๖๔ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๑๑๖ ข0าว จากท่ีมี ๑๕๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๔) 

ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขSองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๒๔ ข0าว จากท่ีมี ๒๖ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๖ - ๑๒ 

มี.ค. ๖๔)  

 ประเด็นข4าวเชิงลบ ได*แก4 

๑) สิทธิมนุษยชน: ๑) ทนายสมชายอยู0ท่ีไหน? ๑๗ ป[ท่ีสูญหายสังคมไทยยังไม0ลืม  และ  ๒) จะนะร0วม 

ปกป]อง บางกลอย  

๒) เหตุร*ายรายวัน: คนรSายป̂วนยะลาลอบเผายางรถพ0นสีสเปรย.ขโมยกลSองวงจรปaด 

๓) การเมือง: ๑) 'ชัยชนะ'ของทุกฝ̂าย แค0หลุมพราง อาจกลายเปfน'หายนะ'แผ0นดินปลายดSามขวาน และ 

๒) คอลัมน.: ชกคาดเชือก: อำนาจลSาหลังคือทุกตSนตอปgญหา 

๔) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยQสิน: 

ศาลนราธิวาสไต0สวนการตายคดีทหารพรานยิงชาวบSานตาย ๓ ศพ พบไม0เจออาวุธของคนตาย 

         ประเด็นข4าวเชิงบวก ได*แก4 

๑) การเมือง: ตามคาด 61 ป[ BRN แถลงโจมตีรัฐไทย - แฉแผนปูพรมออนไลน.-ออนกราวด.,  

๒) สิทธิมนุษยชน: กสม. เผยผลสอบเหตุยิงป]อม ชรบ.ป[ 62 เปfนการละเมิดสิทธิ   

๓) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยQสิน: การเตรียมสถานท่ีรับชาวเมียนมาอพยพ 

๔) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: รองปลัดฯ ย้ำบัญชานายกฯ แจSง ศอ.บต.เดินหนSานิคมจะนะ ใหSยึดมติ 

ครม.อย0างเคร0งครัด 

๕) ยาเสพติด: 'สืบเพชรฯ' ซิวเอเย0นต. ยึดไอซ. 300 กก.-ยาบSา 30 กระสอบ  

           จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหSระดับการรับรูSเชิงบวกท่ีมี 

ต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๒.๗๕ ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๔) เปfน ๒.๒๔  

 ในส4วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี 

๑๓ – ๑๙ มี.ค. ๖๔ ดังน้ี 

 ไม0มีรายงานข0าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตSท่ีรายงานโดยส่ือมวลชนต0างประเทศในรอบสัปดาห.น้ี 
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๒. ผลการวิเคราะหQสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธQ ประจำวันท่ี ๑๓ – ๑๙ มี.ค. ๖๔ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข4าวเชิงบวก และประเด็นข4าวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๓ - ๑๙ มี.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก (เสSนทึบสีเขียว) ๑๑๖ ข0าว จากท่ีมี ๑๕๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๖ - 

๑๒ มี.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี (เสSนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนSมฯ ลดลง 

ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขSองกับ จชต. (เสSนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๒๔ ข0าว จากท่ีมี ๒๖ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว 

(๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี (เสSนปะสีแดง) มีแนวโนSมฯ ค0อนขSางคงท่ี 
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๒.๒ ค4าสัดส4วนระหว4างข4าวเชิงบวก และข4าวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน ระหว0างข0าวเชิงบวกกับ 

ข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

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

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 

2021-03-13 12 9 1.33 

2021-03-14 17 3 5.67 

2021-03-15 28 2 14 

2021-03-16 18 0 18 

2021-03-17 20 3 6.67 

2021-03-18 10 4 2.5 

2021-03-19 11 3 3.67 

 16.57 3.57 4.64 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ4งเล็ง ในช4วงวันท่ี ๑๓ – ๑๙ มี.ค. ๖๔ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๖ - ๑๙ มี.ค. ๖๔  ไม0มีท้ังข0าวเชิงบวก และข0าวเชิงลบ ในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๓ - ๑๙ มี.ค. ๖๔ มีข0าวในประเด็นเหตุรSายรายวัน ๘ ข0าว จากท่ีมี ๑๑ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๖ - 

๑๒ มี.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวในประเด็นเหตุรSายรายวัน ไดSแก0 ๑) 

คนรSายป̂วนยะลาลอบเผายางรถพ0นสีสเปรย.ขโมยกลSองวงจรปaด และ ๒) ล0าฝาแฝด ลักรถคาร.บอมบ. 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๓ - ๑๙ มี.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๒ ข0าว จากท่ีมี ๓ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ต่ำค0อนขSางคงท่ี ในส0วนข0าวเชิงลบฯ 

มีข0าวเชิงลบ ๓ ข0าว จากท่ีมี ๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ต่ำ

ค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) กกต.ยะลาอบรมกรรมการประจำหน0วยเลือกต้ัง และ ๒) 61 ป[ BRN 

แถลงโจมตีรัฐไทย - แฉแผนปูพรมออนไลน.-ออนกราวด. ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0 ๑) รายงานพิเศษ: 

'ชัยชนะ'ของทุกฝ̂าย แค0หลุมพราง อาจกลายเปfน'หายนะ'แผ0นดินปลายดSามขวาน และ ๒) คอลัมน.: ชกคาดเชือก: 

อำนาจลSาหลังคือทุกตSนตอปgญหา 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยQสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๓ - ๑๙ มี.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๑๗ ข0าวจากท่ีมี ๘ ข0าวในสัปดาห. 

ท่ีแลSว (๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ  เพ่ิมข้ึน  ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๒ ข0าว 

จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ต่ำค0อนขSางคงท่ี 

ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) ผบ.ทบ.ไม0ปล้ืม! ระนองใชSสถานท่ีราชการกลางเมืองรับเมียนมาอพยพ, ๒) พบแลSว! 

จยย.คนรSายชิงกระบะ ทำคาร.บอมบ.ป̂วนโปลิศยะลา, ๓) จับเพ่ิมอีก'โรฮีนจา'เปล่ียนซุก'ปทุมธานี' ล0าอีก 2 

แก|งลอบพาเขSาไทย, ๔) ครม. ไฟเขียวงบ 438 ล. ใหSตชด. 7 จว. เปล่ียนโรงนอนเปfนสถานกักตัว แรงงานหลบหนี 

เขSาเมือง, ๕) เชิญถุงพระราชทาน มอบขวัญกำลังใจผูSปฏิบัติงานความม่ันคงชายแดนใตS และ ๖) ผอ.ศปพร. 

เปfนประธานพิธีเปaดการฝ�กทบทวนกองพันราษฎรอาสารักษาหมู0บSาน (อรบ.) กองพันสุคิริน จ.นราธิวาส 

ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0 ๑) ศาลนราธิวาสไต0สวนการตายคดีทหารพรานยิงชาวบSานตาย 3 ศพ พบไม0เจออาวุธ 

ของคนตาย และ ๒) รอบร้ัวเมืองใตS : 18 มีนาคม 2564 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๓ - ๑๙ มี.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๕ ข0าว จากท่ีมี ๒๖ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๖ 

- ๑๒ มี.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ค0อนขSางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มี

ข0าวเชิงลบ ๓ ข0าว จากท่ีมี ๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึน 

ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) 7 พันลSานเปaดมิติใหม0 11 ทางแยก, ๒) ต้ังวิสาหกิจฯ กาแฟ'บาตง'รายแรก, ๓) 

กยท.ร0วมพ้ืนฟูเศรษฐกิจหลังโควิดระบาด อัดงบ 1400 ล.เดินหนSาสวนยางแปลงใหญ0, ๔) วธ.เดินหนSาออกแบบ 

ผSาไทยชายแดนใตS เปaดใหSนักออกแบบรุ0นใหม0สรSางผลิตภัณฑ.ตSนแบบ, ๕) TPIPP ลุยต0อโครงการ'จะนะ' 

หลังผลสอบสำนักนายกฯ ใหSเดินหนSาโดยยึดมติครม., ๖) ชีพจรโลกกิจ : 15 มีนาคม 2564, ๗) เคาะ 3 

เสSนทางศักยภาพ 836 กม. นำร0องมอเตอร.เวย.คู0รถไฟ, ๘) หลายฝ̂ายในจังหวัดสุราษฎร.ธานี ระดมเร0งแกSไขปgญหา 

ภาวะโรคใบร0วงชนิดใหม0ในยางพาราใหSเกษตรชาวสวนยาง, ๙) อวดดี เปaดสาขาใหม0 ทSาโควิด กระตุSนเศรษฐกิจ 

ติดชายแดนใตS สุไหงโก-ลก, ๑๐) 'กรมเจรจาฯ' ลงใตSหนุนสินคSาชSางเผือกปgตตานี ใชSประโยชน.จาก FTA 

เจาะตลาดอาเซียน และ ๑๑) รองปลัดฯย้ำบัญชานายกฯ แจSงศอ.บต.เดินหนSานิคมจะนะ 

ใหSยึดมติครม.อย0างเคร0งครัด ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0 ๑) เปaดตารางบินฤดูรSอน ทย.เคาะเสSนทางใหม0 และ ๒) 

ศก.สะเทือนเด็กเกิดใหม0วูบ 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

9 

 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๓ - ๑๙ มี.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด มีข0าวเชิงบวก ๖ ข0าวจากท่ีมี ๑๔ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ต่ำค0อนขSางคงท่ี 

ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม0มีข0าวเชิงลบในช0วง วันท่ี ๖ - ๑๙ มี.ค. ๖๔ 

ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ต่ำค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) จับอดีตนักเตะคSา'ยาบSา-ไอซ.', 

๒) 'สืบเพชรฯ'ซิวเอเย0นต. ยึดไอซ.300กก.-ยาบSา30กระสอบ, ๓) ตม.ประสานเมียนมา จับ'แก|งมันทุกเม็ด-

เครือข0ายยานรก'หนีซุกรัฐฉาน และ ๔) ปaดซอยรวบ'เด็กเดินยา'พรSอมของกลางมูลค0าเฉียด 6ลSาน 

สารภาพรับค0าจSางคร้ังละหม่ืน ไม0มีข0าวเชิงลบ ในสัปดาห.น้ี 

 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

            ในช0วงวันท่ี ๑๓ – ๑๙ มี.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ไดSแก0 ๑) จวก'ตู0'พูดม่ัว 

แกS'บางกลอย', ๒) ทนายสมชายอยู0ท่ีไหน? 17 ป[ท่ีสูญหายสังคมไทยยังไม0ลืม และ ๓) คอลัมน.: รายงานพิเศษ: 

จะนะร0วมปกป]องบางกลอย 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

            ในช0วงวันท่ี ๑๓ – ๑๙ มี.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล ไดSแก0 คอลัมน.: 

เปล่ียนผ0าน: เสียงจากหัวใจ 'ภรรยา' ของตำรวจท่ีถูก 'ธำรงวินัย'  

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

           ในช0วงวันท่ี ๑๓ – ๑๙ มี.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกSไขปgญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

           ในช0วงวันท่ี ๑๓ – ๑๙ มี.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชSกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* 
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ประเด็นข4าวเชิงลบ 

๑. การบำรุงขวัญกำลังพล คอลัมน.: เปล่ียนผ0าน: เสียงจากหัวใจ 'ภรรยา' ของตำรวจท่ีถูก 'ธำรงวินัย'  

๒. สิทธิมนุษยชน ๑) จวก'ตู0'พูดม่ัว แกS'บางกลอย', ๒) ทนายสมชายอยู0ท่ีไหน? 17 ป[ท่ีสูญหายสังคมไทยยังไม0ลืม, 

๓) ทนายสมชายอยู0ท่ีไหน? 17 ป[ท่ีสูญหายสังคมไทยยังไม0ลืม  และ  ๔) คอลัมน.: รายงานพิเศษ: 

จะนะร0วมปกป]องบางกลอย  

๓. เหตุร*ายรายวัน ๑) คนรSายป̂วนยะลาลอบเผายางรถพ0นสีสเปรย.ขโมยกลSองวงจรปaด, ๒) เดลินิวส. 14 มี.ค. 

ช็อก'โควิด'ลามตลาดบางแค เจอติดเช้ือแลSว 80 ราย, ๓) ปลSนรถ-ซุกบ้ึม รอถล0มสภ., ๔) 

แฉบีอาร.เอ็นเผาป̂วนยะลา, ๕) คนรSายลอบยิง'อส.สายบุรี'ดับคาจยย., ๖) คนรSายลอบยิง'อส.สายบุรี'ดับคาจยย., 

๗) โจรใตSปลSนรถซุกบ้ึมถล0มสภ.รามัน  และ  ๘) ล0าฝาแฝด ลักรถคาร.บอมบ.  

๔. การเมือง ๑) ปรากฏการณ. 'พระมหาเทวีเจSา' ปรากฏการณ.อันงงงวยของ 'ชาวเมืองทิพย.', ๒) รายงานพิเศษ: 

'ชัยชนะ'ของทุกฝ̂าย แค0หลุมพราง อาจกลายเปfน'หายนะ'แผ0นดินปลายดSามขวาน  และ  ๓) คอลัมน.: 

ชกคาดเชือก: อำนาจลSาหลังคือทุกตSนตอปgญหา  

๕. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) มอ.- ซีพีเอฟ ลงนามความร0วมมือทางวิชาการ, ๒) เปaดตารางบินฤดูรSอน 

ทย.เคาะเสSนทางใหม0  และ  ๓) ศก.สะเทือนเด็กเกิดใหม0วูบ  

๖. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) 'นกชนหิน'เขSาลิสต.'สัตว.ป̂าสงวน' คุSมครอง'งาสีเลือด' โทษสูงสุด!'นักล0า'คุก 10 ป[ 

ปรับ 1 ลSาน, ๒) ไทม.ไลน.สาวหาดใหญ0ติดโควิด พักหSองเช0าย0านหนองแขม-เย่ียมญาติเรือนจำ-

น่ังรถไฟจากหัวลำโพง  และ  ๓) โควิดวันเดียว170คน กลับมาดุ นราฯไข0แตกอีกหน  



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

12 

๗. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยQสิน ๑) 

ศาลนราธิวาสไต0สวนการตายคดีทหารพรานยิงชาวบSานตาย 3 ศพ พบไม0เจออาวุธของคนตาย  และ  ๒) 

รอบร้ัวเมืองใตS : 18 มีนาคม 2564  

ประเด็นเชิงบวก 

๑. การเมือง ๑) กกต.ยะลาอบรมกรรมการประจำหน0วยเลือกต้ัง  และ  ๒) 61 ป[ BRN แถลงโจมตีรัฐไทย - 

แฉแผนปูพรมออนไลน.-ออนกราวด.,  

๒. กีฬา ๑) ดร.กSองศักด ยอดมณี, ๒) ทัวร.ไทยแลนด.ดีจริง'สาธิต'ยกมาตรการป]องกันโควิด-19เจ�ง, ๓) 

ยกน้ิวปg�นทางไกลถูกใจเหล0านักกีฬา, ๔) ภาพข0าว: คอลัมน. สปอร.ตออนเพจ: มอบอุปกรณ.กีฬา, ๕) ภาพข0าว: 

ขอบคุณ, ๖) ประชุมความพรSอม, ๗) ย0อยข0าวกีฬา: ซุปเปอร.บอลชนะน็อกศึกถ่ินใตS, ๘) ภาพข0าว: พรSอมจัด, ๙) 

'มวยไทยวิถีถ่ินใตS'ถ0ายทอดทรู4ยู, ๑๐) 'ซุปเปอร.บอล'น็อก'หร่ังขาว'หลับยก4คู0เอก'ศึกมวยไทยวิถีถ่ินใตS'ท่ีปgตตานี, 

๑๑) น็อกยก 4, ๑๒) 'ซุปเปอร.บอล'น็อก'หร่ังขาว'หล0นยก4 คู0เอกศึกมวยไทยวิถีถ่ินใตSท่ีปgตตานี, ๑๓) 

ปg�นทัวร.ออฟไทยแลนด.ป[น้ีคึกคัก, ๑๔) คอลัมน. กีฬารอบวัน: สตูลทวงจ0าฝูงคืนบอลใตS, ๑๕) ภาพข0าว: คอลัมน. 

ข0าวขSนคนเขSม: ใหSนSอง, ๑๖) กีฬารอบวัน: 'ปgตตานี'จ0าฝูงบอลแดนใตS, ๑๗) ภาพข0าว: คอลัมน. ข0าวขSนคนเขSม: 

ใหSนSอง, ๑๘) 'ซุปเปอร.บอล'ชนะน็อกมวยไทยวิถีถ่ินใตS, ๑๙) 'ซุปเปอร.บอล' น็อก 'หร่ังขาว' ยก 4 คู0เอก 

ศึกมวยไทยวิถีถ่ินใตS ท่ีปgตตานี  และ  ๒๐) 'ซุปเปอร.บอล' น็อก 'หร่ังขาว' ยก 4 คู0เอก ศึกมวยไทยวิถีถ่ินใตS 

ท่ีปgตตานี,  

๓. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) แวดวงวัฒนธรรม: สรSางขวัญกำลังใจ, ๒) ภาพข0าว: คอลัมน. แวดวงวัฒนธรรม: 

สรSางขวัญกำลังใจ, ๓) ฟ��นฟูสรSางรายไดSชุมชนคุณธรรม ผลิตคลิปศิลปaนพ้ืนบSาน31จังหวัด, ๔) 

ฟ��นฟูสรSางรายไดSชุมชนคุณธรรม ผลิตคลิปศิลปaนพ้ืนบSาน31จังหวัด, ๕) สรSางพระใหญ0  และ  ๖) 

มทภ.4ทอดผSาป̂าสามัคคี สรSางพระสุวรรณเกตุนิมิตเปfนพุทธบูชา วัดตานีนรสโมสรปgตตานี,  

๔. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ใหSความรูS, ๒) ภาพข0าว: ใหSความรูS, ๓) คอลัมน.: สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ: จิงจSอขาว 

วัชพืชมีประโยชน., ๔) 1/4 Special Report: องค.ความรูS'ไร0หมุนเวียน' ปลูกเพ่ือกินไม0ใช0เล่ือนลอย, ๕) 1/4 

Special Report: นักวิชาการหนุนวางระบบใหS'คน-ป̂า'อยู0ร0วมกันไดS!, ๖) 1/4 Special Report: 

องค.ความรูS'ไร0หมุนเวียน' ปลูกเพ่ือกินไม0ใช0เล่ือนลอย, ๗) มอบสวัสดิการใหSกลุ0มโอรังอัสลี, ๘) THAIHEALTH 

INNO AWARDSปลุกนวัตกรนักคิด ปg�นนวัตกรรม'ชีวิตดีเร่ิมท่ีเรา', ๙) คอลัมน. จับกระแสภูมิภาค: 

มอบปgจจัยการผลิต, ๑๐) คอลัมน. จับกระแสภูมิภาค: มอบปgจจัยการผลิต, ๑๑) 

'มนัญญา'ติวเขSมสหกรณ.จังหวัดยกระดับธรรมาภิบาล, ๑๒) วันคณะกรรมการหมู0บSาน 

พลังสำคัญในการขับเคล่ือนประเทศ, ๑๓) 9 มีนาคม วันคณะกรรมการหมู0บSาน (กม.) 

กลไกของหมู0บSานท่ีใกลSชิดประชาชน ซ่ึงเปfนรากฐานและพลังสำคัญในการขับเคล่ือนประเทศ, ๑๔) 

นายกเหล0ากาชาดนราธิวาส ร0วม ก่ิงกาชาด อ.แวSง- อ.สุไหงปาดี จัดหน0วยออกรับบริจาคโลหิต, ๑๕) สพร.23 

ปgตตานี ประชุมคล่ือนนักเรียนยากจนเพ่ือฝ�กอบรมทักษะดSานอาชีพ, ๑๖) 'ประธานผูSตรวจการแผ0นดิน' 

ลงพ้ืนท่ีกรณีซากเรือประมงเวียดนามจอดท้ิงไวSกลางแม0น้ำปgตตานี, ๑๗) 
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ผูSตรวจการแผ0นดินยกคณะลงปgตตานีแกSปgญหาซากเรือประมงเวียดนาม65ลำจอดท้ิงกลางแม0น้ำปgตตานี, ๑๘) 

เปaดไทมไลน.ผูSติดโควิด สงขลา 2 ราย จากมาเลเซีย - ตลาดบางแค, ๑๙) ศศก.-สสส.ถกทิศทางหยุด! 

การระบาดสารเสพติดทำลายชาติ ห0วงหลังโควิด-19 แนวโนSมรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน, ๒๐) 'พช.รือเสาะ' 

จัดโครงการเสริมสรSางและพัฒนาผูSนำการเปล่ียนแปลง นSอมนำศาสตร.พระราชา สู0การพัฒนาท่ีย่ังยืน, ๒๑) 

'พ่ีสอนนSอง ตาดีกาสานรัก ชายแดนใตS สู0การสรSางสันติสุขท่ีย่ังยืน เพราะเราคือพ่ีนSองกัน'  และ  ๒๒) คอลัมน. 

แวดวงนักปกครอง,  

๕. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทQ ๑) 'แม0หญิงลี พระมหาเทวีเจSา' 

สัญญาดังแค0ไหนก็จะไม0ลืมตัวมุ0งทำงานหาเงินรักษาแม0, ๒) 'เจนนิเฟอร. 

เหลืองสอาด'กับการสำรวจขุมทรัพย.ราแมลง, ๓) 'แม0หญิงลี พระมหาเทวีเจSา' 

สัญญาดังแค0ไหนก็จะไม0ลืมตัวมุ0งทำงานหาเงินรักษาแม0, ๔) คอลัมน. ข0าวสดท่ัวไทย: สงขลา-11ป[ จ0าเพียร, ๕) 

ปgงปุริเย0 พระมหาเทวีเจSา-อีทิพย. ฮอตเกินตSาน เล0นละครเร่ืองแรกประชัน ยุSย จีรนันท., ๖) สวิตต.-บัวบูชา คนข0าว 

7HD ย้ำเทคนิคผลิตสารคดีส้ัน แก0ผูSเขSารอบ 20 ทีมจากท่ัวประเทศ พรSอมซิวแชมป¤ใน 7HD NEW IDEAS 

CONTEST ป[ 2, ๗) เปaดแผนพัฒนาสหกรณ.ป[64 ผ0านวิสัยทัศน.อธิบดี'วิศิษฐ. ศรีสุวรรณ.'  และ  ๘) ไอคอนสยาม 

ชวนสนุกกับ ICONSIAM SUMMER KITE PLAYGROUND เปaดพ้ืนท่ีริเวอร. พาร.ค จัดกิจกรรมเล0นว0าว 

พรSอมชมการแสดงจากนักบินว0าวระดับนานาชาติ,  

๖. การศึกษา ๑) จับกระแสภูมิภาค: ประกวดส่ิงประดิษฐ.  และ  ๒) 

ร0างพระราชกฤษฎีกาว0าดSวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย0อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ 

และครุยประจำตำแหน0งของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….,  

๗. สิทธิมนุษยชน ๑) มรภ.ยะลาส0งเสริมและคุSมครองสิทธิมนุษยชน, ๒) กสม. ช้ี กรณีผูSก0อเหตุยิงโจมตีป]อม ชรบ. 

ยะลา เปfนการละเมิดสิทธิมนุษยชน, ๓) กสม. เผยผลสอบเหตุยิงป]อม ชรบ.ป[ 62 เปfนการละเมิดสิทธิ  และ  ๔) 

รายงานสรุปผลการพิจารณาต0อขSอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส0งเสริมและคุSมครองสิทธิมนุษยชน 

กรณีนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษส0งผลกระทบต0อประชาชน,  

๘. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยQสิน ๑) คอลัมน. เลียบค0ายกองทัพ, ๒) 

จนท.จับแนวร0วมโจรใตSคาร.บอมบ., ๓) ล็อกแลSว1 โยงคาร.บอมบ.ใตS, ๔) ภาพข0าว: ลงใตS, ๕) ข0าวสดท่ัวไทย: 

สงขลา-ลักลอบเขSาไทย, ๖) ผบ.ทบ.ไม0ปล้ืม! ระนองใชSสถานท่ีราชการกลางเมืองรับเมียนมาอพยพ, ๗) 

พล.ต.ศานติ : เปaดพ้ืนท่ีรับชาวเมียนมาไม0กระทบคนไทย ไม0ตSองกังวลโควิด, ๘) 

'บ๊ิกบ้ี'ลงระนองตรวจความพรSอมสถานท่ีใชSรองรับผูSไดัรับผลกระทบจากสถานการณ.ในเมียนมา, ๙) 

พบแลSว!จยย.คนรSายชิงกระบะ ทำคาร.บอมบ.ป̂วนโปลิศยะลา, ๑๐) จับเพ่ิมอีก'โรฮีนจา'เปล่ียนซุก'ปทุมธานี' ล0าอีก 

2 แก|งลอบพาเขSาไทย, ๑๑) รวบชายตSองสงสัย เอ่ียวปลSนกระบะเคอร่ีทำ'คาร.บอมบ.', ๑๒) รวบ 1 

ผูSตSองสงสัยปลSนรถเตรียมทำ'คาร.บอมบ.' สะพัดฝ[มือ'แก|งฝาแฝด', ๑๓) ครม. ไฟเขียวงบ 438 ล. ใหSตชด. 7 จว. 

เปล่ียนโรงนอนเปfนสถานกักตัวแรงงานหลบหนีเขSาเมือง, ๑๔) เชิญถุงพระราชทาน 

มอบขวัญกำลังใจผูSปฏิบัติงานความม่ันคงชายแดนใตS, ๑๕) ช้ีคนรSายปลSนรถส0งของซุกระเบิดต้ังเวลา หวังบ้ึม 
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สภ.รามัน เปfนคนรSายกลุ0มเดิมท่ีแสดงศักยภาพในช0วงครบรอบสถาปนา BRN, ๑๖) ผอ.ศปพร. 

เปfนประธานพิธีเปaดการฝ�กทบทวนกองพันราษฎรอาสารักษาหมู0บSาน (อรบ.) กองพันสุคิริน จ.นราธิวาส  และ  

๑๗) ตร.ยะลารวบผูSตSองสงสัยซุกคาร.บอมบ.หลังโรงพักรามัน,  

๙. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) 7พันลSานเปaดมิติใหม011ทางแยก, ๒) 

สายถนนตSองฮือฮา!เปaดแผน11ทางแยก, ๓) คอลัมน. Lineทาง, ๔) ม.อ. และ ซีพีเอฟ 

จับมือหนุนวิชาการมุ0งสรSางผูSประกอบการภาคเกษตรใหSประเทศ, ๕) ม.อ. และ ซีพีเอฟ 

จับมือหนุนวิชาการมุ0งสรSางผูSประกอบการภาคเกษตรใหSประเทศ, ๖) ต้ังวิสาหกิจฯกาแฟ'บาตง'รายแรก, ๗) 

กยท.ร0วมพ้ืนฟูเศรษฐกิจหลังโควิดระบาด อัดงบ1,400ล.เดินหนSาสวนยางแปลงใหญ0, ๘) 

ม.สงขลานครินทร.จับมือซีพีเอฟ หนุนสรSางผูSประกอบการธุรกิจเกษตร, ๙) วธ.เดินหนSาออกแบบผSาไทยชายแดนใตS 

เปaดใหSนักออกแบบรุ0นใหม0สรSางผลิตภัณฑ.ตSนแบบ, ๑๐) TPIPPลุยต0อโครงการ'จะนะ' หลังผลสอบสำนักนายกฯ 

ใหSเดินหนSาโดยยึดมติครม., ๑๑) รองปลัดฯย้ำบัญชานายกฯ แจSงศอ.บต.เดินหนSานิคมจะนะ 

ใหSยึดมติครม.อย0างเคร0งครัด, ๑๒) เปaดตัว 'มินิบัสไฟฟ]า' พรSอมตSอนรับเปaดสนามบินเบตง, ๑๓) ชีพจรโลกกิจ : 15 

มีนาคม 2564, ๑๔) เคาะ 3 เสSนทางศักยภาพ 836 กม. นำร0องมอเตอร.เวย.คู0รถไฟ, ๑๕) เกษตรฯ 

ระดมทุกจังหวัดจัดงาน Field Day เตรียมพรSอมเกษตรกรก0อนเร่ิมฤดูกาลผลิตใหม0, ๑๖) 

หลายฝ̂ายในจังหวัดสุราษฎร.ธานี ระดมเร0งแกSไขปgญหาภาวะโรคใบร0วงชนิดใหม0ในยางพาราใหSเกษตรชาวสวนยาง, 

๑๗) TPIPP พรSอมเดินหนSาโครงการจะนะ 3 แสนลSานบาท, ๑๘) TPIPP เดินหนSาโครงการ สามเหล่ียม ม่ันคง 

ม่ังค่ัง ย่ังยืน หลังสำนักงานปลัดสำนักนายกฯ ส่ังยึดมติ ครม.อย0างเคร0งครัด, ๑๙) 

คมนาคมเตรียมนำร0องโครงข0ายทางพิเศษระหว0างเมืองและระบบราง 3 เสSนทาง, ๒๐) 

ทย.ไฟเขียวตารางบินฤดูรSอนป[64เคาะ3เสSนทางใหม0, ๒๑) ผูSว0าฯ พัทลุง ม่ันใจ ศึก ทัวร. ออฟ ไทยแลนด. 

ปลุกเศรษฐกิจคึกคัก, ๒๒) ภาพข0าว: CPF ร0วมมือ มอ., ๒๓) อวดดี เปaดสาขาใหม0 ทSาโควิด กระตุSนเศรษฐกิจ 

ติดชายแดนใตS สุไหงโก-ลก, ๒๔) 'กรมเจรจาฯ' ลงใตSหนุนสินคSาชSางเผือกปgตตานี ใชSประโยชน.จาก FTA 

เจาะตลาดอาเซียน  และ  ๒๕) รองปลัดฯย้ำบัญชานายกฯ แจSงศอ.บต.เดินหนSานิคมจะนะ 

ใหSยึดมติครม.อย0างเคร0งครัด,  

๑๐. ยาเสพติด ๑) จับอดีตนักเตะคSา'ยาบSา-ไอซ.', ๒) 'สืบเพชรฯ'ซิวเอเย0นต. ยึดไอซ.300กก.-ยาบSา30กระสอบ, ๓) 

ตม.ประสานเมียนมา จับ'แก|งมันทุกเม็ด-เครือข0ายยานรก'หนีซุกรัฐฉาน, ๔) 

ปaดซอยรวบ'เด็กเดินยา'พรSอมของกลางมูลค0าเฉียด6ลSาน สารภาพรับค0าจSางคร้ังละหม่ืน, ๕) รวบ 'ณัฐพล' 

อดีตแขSงตำนานสงขลา คSายาเสพติด  และ  ๖) สะกัดจับรถทัศนาจรซุกยาไอซ.-ยาบSากว0า 30 กระสอบ 

เตรียมขนลงภาคใตS,  

๑๑. การบังคับใช*กฏหมาย ๑) ข0าวสดท่ัวไทย: ต0อฉุกเฉิน 3 จว.ใตS, ๒) 

ขยายเวลาประกาศสถานการณ.ฉุกเฉินรSายแรง 3 จว. ออกไปอีกเปfนเวลาสามเดือน, ๓) ครม. 

มีมติขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉิน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตSอีก 3 เดือน  และ  ๔) 
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ครม.ไฟเขียวต0อพรก.ฉุกเฉิน3จังหวัดใตSออกไปอีก3เดือน,  
 
 
 
 
 ๔.๒ ระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต4อสถานการณQ จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหSระดับการรับรูSเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. 

จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๒.๗๕ ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๔) เปfน ๒.๒๔ ในสัปดาห.น้ี ในมิติของแนวโนSม 

การรับรูSเชิงบวก มีแนวโนSมฯ ลดลง 
 
๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๑๓ – ๑๙ มี.ค. 

๖๔ 

    ไม0มีรายงานข0าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตSท่ีรายงานโดยส่ือมวลชนต0างประเทศในรอบสัปดาห.น้ี 
 


