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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๑๖-

๒๒ ม.ค. ๖๔ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๑๑๘ ข0าว จากท่ีมี ๑๖๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๙-๑๕ ม.ค. ๖๔) 

ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขQองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๒๓ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๑๐ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว 

(๙-๑๕ ม.ค. ๖๔)  

 ประเด็นข4าวเชิงลบ ได*แก4 

๑) เหตุร*ายรายวัน: ใตQระบุยิง M 79 ถล0มบQาน   

๒) การเมือง: รายงานพิเศษ: ไฟใตQจะสงบอย0างไร? เม่ือ 'BRN-OIC-Geneva Call' เปnนพวกเดียวกัน 

๓) อาชญกรรมในพ้ืนท่ี : ฆ0าโหด 2 แม0ลูกหมกสวนยาง ตร.พุ0งชิงเงิน 1 ลQาน คาดคนใกลQตัว   

๔) การยกระดับคุณภาพชีวิต: แรงงานปtตตานีกลับจากมาเลย.ติดเช้ือโควิด 1 ราย ลุQนผลกลุ0มเส่ียงอีก 9 

คน 

๕) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยRสิน: พ0อคาใจลูกชาย ส.ต.ท. ถูกกระสุนปvนทหารพราน 

ล่ันดับคาฐาน 

๖) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: เปxดช่ือ 4 สนามบินรQางผูQโดยสาร แอร.ไลน.เลิกบินพิษโควิด 2 

ประเด็นข4าวเชิงบวก ได*แก4 

๑) ยาเสพติด:  เช็คช่ือด0วน ! กกต.ประกาศรับรอง นายก อบจ. 29 จว. สมาชิก อบจ. 1,949 คน  

๒) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยRสิน : ๑) เช็คบิลแก}งลอบโค0นป~า 'เทือกเขาสันกาลาคีรี' 

ชายแดนไทย-มาเลเซีย เสียหาย 50 ไร0, ๒) ผบช.สตม.-กคม.ตรึงกำลังตรวจชายแดนตะวันตก 

กวาดลQางขบวนการขนยา-แรงงานพม0าเถ่ือน, ๓) ทหารคุมเขQมชายแดนป�องกันลักลอบ ตามช0อง ธรรมชาติ 

หลังจากนราติดเช้ือโควิด 19 เพ่ิม, ๔) ผูQช0วย ผบ.ตร. รุดเย่ียมหน0วยปฏิบัติภาคใตQ, ๕) ฉก.ทพ.48 

ร0วมซQอมแผนเผชิญเหตุ ตามยุทธศาสตร.ประชาชน มีส0วนร0วม เจาะไอรQอง นราธิวาส และ ๖) 

ผูQการฯยะลารุดตรวจจุดเกิดเหตุ คนรQายยิง M 79 ใส0บQานชาวบQานแบหอ อ.รามัน จ.ยะลา โชคดีไรQเจ็บ 

๓) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: 'ประวิตร' มอบคณะทำงาน ติดตามขับเคล่ือนโครงการสำคัญพ้ืนท่ี 3 

จชต. 

          จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหQระดับการรับรูQเชิงบวกท่ีมีต0อ 

สถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๓.๓๒ ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๙- ๑๕ ม.ค. ๖๔) เปnน ๒.๕๑ ในสัปดาห.น้ี  

   ในส4วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี 

๑๖–๒๒ ม.ค. ๖๔ ดังน้ี 

         ข0าวสารเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตQท่ีรายงานโดยส่ือต0างประเทศในรอบสัปดาห.น้ี รายงานโดยส่ือ

มาเลเซียท้ังหมด เปnนประเด็นเก่ียวกับปtญหาภัยแทรกซQอนการลักลอบขนสินคQาผิดกฏหมายขQามพรมแดนมาเลเซีย-

ไทย ต้ังแต0รัฐเปอร.ลิสถึงรัฐกลันตัน  
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๒. ผลการวิเคราะหRสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธR ประจำวันท่ี ๑๖ – ๒๒ ม.ค. ๖๔ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข4าวเชิงบวก และประเด็นข4าวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๖ - ๒๒ ม.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก (เสQนทึบสีเขียว) ๑๑๘ ข0าว จากท่ีมี ๑๖๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๙ - 

๑๕ ม.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี (เสQนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนQมฯ ลดลง ในส0วนของข0าวเชิงลบ 

ท่ีเก่ียวขQองกับ จชต. (เสQนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๒๓ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๑๐ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๙ - ๑๕ 

ม.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี (เสQนปะสีแดง) มีแนวโนQมฯ ค0อนขQางคงท่ี 
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๒.๒ ค4าสัดส4วนระหว4างข4าวเชิงบวก และข4าวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน 

ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

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

2021-01-09 21 1 21 

2021-01-10 21 5 4.2 

2021-01-11 15 1 15 

2021-01-12 31 1 31 

2021-01-13 27 0 27 

2021-01-14 37 2 18.5 

2021-01-15 9 0 9 

 23 1.71 13.45 

2021-01-16 21 4 5.25 

2021-01-17 9 3 3 

2021-01-18 20 3 6.67 

2021-01-19 21 7 3 

2021-01-20 17 2 8.5 

2021-01-21 17 3 5.67 

2021-01-22 13 1 13 

 16.86 3.29 5.12 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ4งเล็ง ในช4วงวันท่ี ๑๖ – ๒๒ ม.ค. ๖๔ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ไม0มีข0าวในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข ในช0วงวันท่ี ๙ - ๒๒ ม.ค. ๖๔  
 
 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๖ - ๒๒ ม.ค. ๖๔ มีข0าวในประเด็นเหตุรQายรายวัน ๒ ข0าว จากท่ีมี ๑ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๙ - ๑๕ 

ม.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ค0อนขQางคงท่ี ภาพข0าวในประเด็นเหตุรQายรายวัน ไดQแก0 ใตQระบุยิง 

M79 ถล0มบQาน  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๖ - ๒๒ ม.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๔ ข0าว จากท่ีมี ๖ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๙ - ๑๕ ม.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ลดลง ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าว

เชิงลบ ๒ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๙ - ๑๕ ม.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี 

มีแนวโนQมฯ ค0อนขQางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ๑) เผย 44 จว.'กกต.' แขวน 'นายกอบจ.' ท้ัง 'เชียงใหม0-อุบล-

บึงกาฬ-บุรีรัมย.' และ ๒) เช็คช่ือด0วน ! กกต.ประกาศรับรอง นายก อบจ. 29 จว. สมาชิก อบจ. 1949 คน 

ภาพข0าวเชิงลบ ไดQแก0 ๑) รายงานพิเศษ: ไฟใตQจะสงบอย0างไร? เม่ือ'BRN-OIC-Geneva Call'เปnนพวกเดียวกัน 

และ ๒) คอลัมน.: ในประเทศ: สงครามวัคซีน!'ธนาธร' ไลฟ�สดสะเทือน'บ๊ิกตู0' ลงดาบ ม.112 - 

พ.ร.บ.คอมพ.'กQาวไกล' เตือนอย0าหัวรQอน-อย0าปxดปาก 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยRสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๖ - ๒๒ ม.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๑๗ ข0าว จากท่ีมี ๘ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๙ - ๑๕ ม.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ  เพ่ิมข้ึน  ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าว

เชิงลบ ๗ ข0าว จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๙ - ๑๕ ม.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ เพ่ิมข้ึน 

ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ๑) สุดระทึก! ตร.หาดใหญ0ไล0ล0าคนรQายขโมยรถกระบะจับไดQกลางสามแยก, ๒) 

เช็คบิลแก}งลอบโค0นป~า 'เทือกเขาสันกาลาคีรี'ชายแดนไทย-มาเลเซีย เสียหาย 50 ไร0, ๓) ผบช.สตม.-

กคม.ตรึงกำลังตรวจชายแดนตะวันตก กวาดลQางขบวนการขนยา-แรงงานพม0าเถ่ือน, ๔) 

ทหารคุมเขQมชายแดนป�องกันลักลอบ ตามช0อง ธรรมชาติ หลังจากนราติดเช้ือโควิด 19 เพ่ิม, ๕) 

ผูQช0วยผบ.ตร.รุดเย่ียมหน0วยปฏิบัติภาคใตQ, ๖) ฉก.ทพ.48 ร0วมซQอมแผนเผชิญเหตุ ตามยุทธศาสตร.ประชาชน 

มีส0วนร0วม เจาะไอรQอง นราธิวาส และ ๗) ผูQการฯยะลารุดตรวจจุดเกิดเหตุ คนรQายยิง M 79 ใส0บQานชาวบQานแบหอ 

อ.รามัน จ.ยะลา โชคดีไรQเจ็บ ภาพข0าวเชิงลบ ไดQแก0 ๑) บ๊ิกปt�ด เสียใจตำรวจถูกทหารพรานทำปvนล่ันดับคาด0านตรวจ 

และ ๒) พ0อคาใจลูกชายส.ต.ท.ถูกกระสุนปvนทหารพรานล่ันดับคาฐาน 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๖ - ๒๒ ม.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๙ ข0าว จากท่ีมี ๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๙ - 

๑๕ ม.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข0าวเชิง

ลบ ๑ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๙ - ๑๕ ม.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ 

ต่ำค0อนขQางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ๑) ทิศทางอุตสาหกรรมแห0งอนาคตท่ี อ.จะนะ, ๒) เดลินิวส.วาไรต้ี: 

'ปลากะพงผัดกะเพรา 'เน้ือนุ0ม 'หมูกรอบ' หอม อร0อย, ๓) คอลัมน. Biz Movement: การตลาดทQองถ่ิน'จับคู0กิน', ๔) 

ดันโปรโมตสินคQา'จีไอ', ๕) 'ประวิตร' มอบคณะทำงาน ติดตามขับเคล่ือนโครงการสำคัญพ้ืนท่ี 3 จชต., ๖) 

เตือนเกษตรกรนราฯระวังโรคใบร0วงยาง, ๗) ทหารวางปvนทำเกษตรผสมผสานนำผลผลิตขาย ชาวบQานราคาถูก 

ช0วงวิกฤติโควิดระบาด, ๘) ผลการประชุมระดับ รัฐมนตรี คร้ังท่ี 26 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 

สามฝ~ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT), ๙) แห0เท่ียว ไม0หยุด 'ปายนาคาเฟ~ คอฟฟ�� นารา ' กลางทุ0ง นราธิวาส, 

๑๐) สนามบินนราธิวาสเปxดใหQบริการตามปกติแมQไทยแอร.เอเซีย และไทยสมายล. แจQงขอยกเลิกเท่ียวบินจนถึง 31 

ม.ค., ๑๑) มูลนิธิซิต้ี ร0วม ยูเอ็นดีพี เดินหนQา 6 เดือนเร0งฟv�นฟูวิสาหกิจ ชายแดนใตQท่ีไดQรับผลกระทบโควิด-19 

ต้ังเป�าหนุนเยาวชน ผูQมีรายไดQนQอย ผูQว0างงาน และ ๑๒) ตQองลอง 'MA DU' บะหม่ีเก้ียวปู สูตรชาววัง ท่ีแรกนราธิวาส 

ภาพข0าวเชิงลบ ไดQแก0 เปxดช่ือ 4 สนามบินรQางผูQโดยสาร แอร.ไลน.เลิกบินพิษโควิด 2  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

8 

 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๖ - ๒๒ ม.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด จากท่ีมี ๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๙ - ๑๕ 

ม.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ลดลง ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม0มีข0าวเชิงลบ

ในช0วง ๙ - ๒๒ ม.ค. ๖๔ ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี  
 
 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช0วงวันท่ี ๑๖ – ๒๒ ม.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช0วงวันท่ี ๑๖ – ๒๒ ม.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปsญหา จชต. 

             ในช0วงวันท่ี ๑๖ – ๒๒ ม.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกQไขปtญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

            ในช0วงวันท่ี ๑๖ – ๒๒ ม.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชQกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* 
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ประเด็นข4าวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ๑) ใตQระบุยิงM79ถล0มบQาน   

๒. การเมือง ๑) รายงานพิเศษ: ไฟใตQจะสงบอย0างไร? เม่ือ'BRN-OIC-Geneva Call'เปnนพวกเดียวกัน  และ  ๒) 

คอลัมน.: ในประเทศ: สงครามวัคซีน!'ธนาธร' ไลฟ�สดสะเทือน'บ๊ิกตู0' ลงดาบ ม.112 - พ.ร.บ.คอมพ.'กQาวไกล' 

เตือนอย0าหัวรQอน-อย0าปxดปาก  

๓. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) ฆ0าโหด 2 แม0ลูกหมกสวนยาง ตร.พุ0งชิงเงิน 1 ลQาน คาดคนใกลQตัว  และ  ๒) 

ฆ0าอำมหิตสองแม0ลูกชิงเงินสด1ลQานบาท  

๔. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) พิษโควิดกระทบเดินทาง'บขส.'แจQงปรับตารางเดินรถใหม0, ๒) 

แรงงานปtตตานีกลับจากมาเลย.ติดเช้ือโควิด 1 ราย ลุQนผลกลุ0มเส่ียงอีก 9 คน, ๓) 'ครูลิลล่ี'แนะเพ่ือนครู 

พิชิตใจเด็กเรียนออนไลน.ช0วงโควิด, ๔) มีจังหวัดไหนบQาง เช็กเลย รายช่ือ 14 จังหวัด ยังคงปลอดเช้ือโควิด-19 

พบติดเช้ือรวม 63 จังหวัด, ๕) คอลัมน. บ.ก.ตอบจดหมาย, ๖) เกษตรกรสวนทุเรียนในยะลาสูญนับลQาน 

หลังเข่ือนบางลางระบายน้ำเขQาพ้ืนท่ีเพาะปลูก  และ  ๗) ป~วยเพ่ิม230 ดับ1ลุงวัย67  

๕. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยRสิน ๑) บ๊ิกปt�ด 

เสียใจตำรวจถูกทหารพรานทำปvนล่ันดับคาด0านตรวจ, ๒) สลด! อส.ทพ.เตรียมรับเวรต0อทำปvนล่ันใส0 ส.ต.ท.ดับ, ๓) 

พ0อคาใจลูกชายส.ต.ท.ถูกกระสุนปvนทหารพรานล่ันดับคาฐาน, ๔) ร่ำไหQระงม! พ0อ-

แม0รับศพ'ส.ต.ท.'บำเพ็ญกุศลท่ีบQานเกิดจ.บุรีรัมย. เผยยังติดใจสาเหตุปvนล่ัน, ๕) ผบ.ตร.เศรQาสูญเสียตร.นราฯ 
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เหตุปvนทพ.ล่ัน  และ  ๖) ทหารพรานทำปvนล่ันใส0ตร.สุคิรินดับ  

๖. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) เปxดปม !! พุทธมณฑลปtตตานี 'ไม0เกิด' ??  และ  ๒) ตะโละมาเนาะ:สิบป�ท่ีสูญเปล0า  

๗. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* เปxดช่ือ4สนามบินรQางผูQโดยสาร แอร.ไลน.เลิกบินพิษโควิด2  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. การศึกษา ๑) ใตQร0มเงา สพฐ.: ปtตตานี-ตรวจเย่ียม, ๒) ตรวจเย่ียม, ๓) ใตQร0มเงา สพฐ.: นราธิวาส-

ประชุมทางไกล, ๔) #มนุษย.ครู 64 ในป�ท่ี (นอก) หQองเรียนยังรQอนแรง, ๕) #มนุษย.ครู 64 ในป�ท่ี (นอก) 

หQองเรียนยังรQอนแรง, ๖) ไอคิวทะลุฟ�า: เด็กไทยควQาแชมป�ระดับโลก 'บอร.ดเกมบันไดงู'แกQปมบูลล่ี  และ  ๗) 

คอลัมน. ไอคิวทะลุฟ�า: เด็กไทยควQาแชมป�ระดับโลก 'บอร.ดเกมบันไดงู'แกQปมบูลล่ี,  

๒. การเมือง ๑) จดหมายถึงเดลินิวส., ๒) คอลัมน. จดหมายถึงเดลินิวส., ๓) 

เผย44จว.'กกต.'แขวน'นายกอบจ.'ท้ัง'เชียงใหม0-อุบล-บึงกาฬ-บุรีรัมย.'  และ  ๔) เช็คช่ือด0วน ! กกต.ประกาศรับรอง 

นายกอบจ.29จว. สมาชิกอบจ.1,949 คน,  

๓. การช4วยเหลือประชาชน ๑) แวดวงวัฒนธรรม: ช0วยน้ำท0วม, ๒) ภาพข0าว: คอลัมน. เลียบค0ายกองทัพ: 

ช0วยน้ำท0วม, ๓) ภาพข0าว: ช0วยผูQประสบอุทกภัย, ๔) จับกระแสภูมิภาค: เย่ียมผูQประสบอุทกภัย, ๕) คอลัมน. 

จับกระแสภูมิภาค: เย่ียมผูQประสบอุทกภัย, ๖) มอบถุงยังชีพ, ๗) คอลัมน. จับกระแสภูมิภาค: 

เย่ียมผูQประสบอุทกภัย, ๘) ปภ.แจQงสถานการณ.ท0วม4จว.ใตQ เตือนพ้ืนท่ี2อำเภอปtตตานียังหนัก, ๙) ภาพข0าว: 

เย่ียมใหQกำลังใจ, ๑๐) จับกระแสภูมิภาค: เย่ียมผูQประสบอุทกภัย, ๑๑) ภาพข0าว: มอบถุงยังชีพ, ๑๒) ภาพข0าว: 

คอลัมน. ข0าวขQนคนเขQม: ปล้ืมป�ติ, ๑๓) ภาพข0าว: บรรเทาทุกข., ๑๔) ภาพข0าว: คอลัมน. ข0าวขQนคนเขQม: ปล้ืมป�ติ, 

๑๕) แวดวงนักปกครอง : 16 มกราคม 2564, ๑๖) นาวาอากาศเอก(พิเศษ)คัมภีร. ลงพ้ืนท่ี3จว.ใตQช0วยน้ำท0วม, 

๑๗) รมช.มนัญญา ลงพ้ืนท่ีจังหวัดปtตตานี ติดตามสถานการณ.น้ำท0วม 

พรQอมมอบถุงยังชีพและเมล็ดพันธุ.พืชใหQเกษตรกรท่ีไดQรับผลกระทบ, ๑๘) นายก อบต.สากอ 

มอบถุงยังชีพใหQผูQประสบภัยน้ำท0วมในพ้ืนท่ี12หมู0บQาน  และ  ๑๙) ผบ.หน0วยบัญชาการทหารพัฒนาลงใตQ 

ช0วยเหลือผูQประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ี,  

๔. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทR ๑) คอลัมน.: รายงานพิเศษ: คุยกับทูต เฮเลเนอ บุดลีเกอร. 

อาร.ทิเอดา ไทย-สวิส สัมพันธ.ใกลQชิด เปnนมิตรครบรอบ 90 ป� (2), ๒) 'ชวน'ประธานสวดพระอภิธรรม'ฐากูร' 

'สุพัฒนพงษ.-อนุทิน-สมพงษ.'ร0วมอาลัย, ๓) คอลัมน. สดบันเทิง: 'ช0อง 7HD'ส0งความสุขเด็กๆ 

ทัพนักแสดงร0วมแจกของขวัญ, ๔) 'เมธี ลาบานูน' เล0าหมดชีวิตท่ีมีความสุขไม0ใช0ชีวิตท่ีมีแต0ช่ือเสียงเงินทอง  และ  

๕) พาไปฟtง! 'ไทเกอร.' เล0า.. เรียนโลจิสติกส.ฯ SPU มีดีอย0างไร?,  

๕. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) อนุทินแยQมคุมโควิดอยู0จ0อคลายล็อก28จังหวัด'สีแดง'ดีข้ึน, ๒) ก็อซซิปการเมือง: 

ซุป'ตาร., ๓) ส่ังจนท.เตรียมช0วยฟv�นฟูสวนไมQผล, ๔) ส่ังจนท.เตรียมช0วยฟv�นฟูสวนไมQผล, ๕) คอลัมน. 

ก็อซซิปการเมือง: ซุป'ตาร., ๖) คอลัมน. จับกระแสภูมิภาค: สกัดลอบขQามแดน, ๗) ชีพจรท่ัวไทย, ๘) คอลัมน. 

ชีพจรท่ัวไทย๙) คอลัมน. ส0องโรคไขสุขภาพ: ระวัง!ไขQเลือดออก, ๑๐) อนุทินลุยตรวจท0วมปtตตานี, ๑๑) 
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จับกระแสภูมิภาค: สกัดลอบขQามแดน, ๑๒) 'นิพนธ.'ชงแกQคล่ืนเซาะใตQวาระแห0งชาติ, ๑๓) คอลัมน. 

คันปากอยากเล0า: 'จัดอีกคัน', ๑๔) 'อนุทิน' ตรวจเย่ียม รพ.สนามธรรมศาสตร. มีความพรQอมดูแลผูQติดเช้ือโควิด-19, 

๑๕) เร0งจับพวกลักลอบเขQาเมืองผิดกม., ๑๖) รวบยกแก}ง 'ตำรวจปลอม' ตระเวนขู0ขายต๋ัวคอนเสิร.ต, ๑๗) 

จิตอาสา, ๑๘) ตำรวจตรึงชายแดน สกัดแรงงาน'โควิด', ๑๙) ชงขอ6พันล.แกQท0วมกรุง, ๒๐) 'อนุทิน' 

เผยปtตตานีคุมโควิด 19 ไดQดี ย้ำเขQมเฝ�าระวังลักลอบขQามแดน, ๒๑) คนรักทะเล เฮ ครม. เห็นชอบ เตรียมประกาศ 

คุQมครองเกาะกระ และเกาะโลซิน, ๒๒) 'ยะรัง'ถกด0วนคุมเขQมพ้ืนท่ีเส่ียง หลังพบแรงงานกลับจากมาเลย.ติดโควิด, 

๒๓) 'เบตง'เขQมหลังพบ 11 อดีตผูQตQองขังกลับจากมาเลเซียติดโควิด หว่ันนำเขQาเช้ือจากเรือนจำ, ๒๔) 

เร0งฟv�นฟูสวนไมQผลภาคใตQหลังน้ำท0วม, ๒๕) 'บ๊ิกป�อม'ห0วงปชช.!ส่ังลุยแกQปtญหา'ภัยแลQง-

น้ำท0วม'ผลักดันโครงการขนาดใหญ0, ๒๖) 'บ๊ิกป�อม'เห็นชอบ 5 โครงการขนาดใหญ0แกQปtญหาน้ำ, ๒๗) 

รีบเช็ก!ใครไปรถไฟ'กทม.-โกลก' 8-9ม.ค.รายงานตัวด0วน, ๒๘) ตะลอนเท่ียว : เมล็ดพันธุ.พืชพระราชทาน 

เพ่ือความม่ันคงดQานอาหารของชุมชน, ๒๙) 'ปtตตานี'เผยผลตรวจกลุ0มเส่ียง25ราย ไม0พบผูQติดเช้ือโควิด19, ๓๐) 

สตูลพบผูQป~วยโควิดนำเขQา 1 ราย-ตร.พรQอมขยายผลจับผูQนำพาชาวต0างดQาวเขQาประเทศ 11 ราย สกัดก้ันโควิด-19, 

๓๑) พช. นราธิวาส จัดการประชุมพรQอม มอบเกียรติบัตรโครงการ 10,000 กQาว ชาว พช.สุขภาพดี, ๓๒) ประวิตร 

ถก กนช. ต้ังงบฯ 4 โครงการ แกQน้ำท0วม-แลQง ซ้ำซาก พ้ืนท่ี กทม., ๓๓) 'เจดีเซ็นทรัล'โชว.ยอดขายพุ0ง165%  และ  

๓๔) 'อนุทิน'ดอดลงใตQเฝ�าระวังโรคติดต0อ หลังน้ำลด เยียวยาจิตใจปชช.เจอพิษน้ำท0วม,  

๖. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) จ0อจับมือฆ0าชิงเงินลQานแม0ลูก  และ  ๒) 

จนท.รูQตัวมือสังหารโหดสองแม0ลูกท่ีศรีสาครแลQว จ0อเตรียมหลักฐานมัดตัว,  

๗. กีฬา ๑) สองลQอถก'ศบค.'ลุQนไดQเปxดแข0งขัน, ๒) สองลQอรอลุQน'ศบค.'อนุมัติจัดปt�นโดยเร็ว, ๓) 'ทัวร. ออฟ 

ไทยแลนด.'ยันจัดคิวเดิม 'เสธ.หมึก'เผย10ทีมตอบรับร0วมปt�น, ๔) เผยมีเพียง21จาก72สโมสรไทยลีก3 

ไฟสนามไดQมาตรฐาน, ๕) สองลQอถก'ศบค.'หวังไดQไฟเขียวเปxดแข0งจักรยาน, ๖) 

2แขQงสุโขทัยรำลึกครูผูQปt�นสู0วงการฟุตบอล, ๗) เผยมาตรฐานไฟส0องสว0างสนามฟุตบอลระดับ 'ไทยลีก 2-3', ๘) 

'ส.จักรยาน' หารือ 'ศบค.' เพ่ือขออนุมัติจัดแข0งขันภายในประเทศและนานาชาติ  และ  ๙) 2 แขQงคQางคาวไฟ 

ขอบคุณครู ผูQปลุกปt�นสู0นักฟุตบอลลีกอาชีพ,  

๘. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยRสิน ๑) มอดไมQรุกป~าเทือกเขาสันกาลาคีรี, ๒) เลียบค0ายกองทัพ: 

ใหQกำลังใจ, ๓) ภาพข0าว: คอลัมน. เลียบค0ายกองทัพ: ไม0ประมาท, ๔) หาหลักฐาน, ๕) 

พฐ.เก็บหลักฐานยิงเอ็ม79ป~วนใตQ, ๖) ข0าวสดท่ัวไทย: ยะลา-ลักลอบตัดไมQ, ๗) สุดระทึก! 

ตร.หาดใหญ0ไล0ล0าคนรQายขโมยรถกระบะจับไดQกลางสามแยก, ๘) 

เช็คบิลแก}งลอบโค0นป~า'เทือกเขาสันกาลาคีรี'ชายแดนไทย-มาเลเซีย เสียหาย 50 ไร0, ๙) มอดไมQเหิม! 

รุกป~าบนเทือกเขาสันกาลาคีรีนับพันไร0 ถูกโค0นเตรียมปลูกทุเรียน-ยางพารา, ๑๐) ผบช.สตม.-

กคม.ตรึงกำลังตรวจชายแดนตะวันตก กวาดลQางขบวนการขนยา-แรงงานพม0าเถ่ือน, ๑๑) รอบร้ัวเมืองใตQ : 22 

มกราคม 2564, ๑๒) ฉก.ทพ.48ดึงประชาชนมีส0วนร0วมซQอมแผนเผชิญเหตุ, ๑๓) 

ทหารคุมเขQมชายแดนป�องกันลักลอบตามช0องธรรมชาติ หลังจากนราติดเช้ือโควิด 19 เพ่ิม, ๑๔) 
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ผูQช0วยผบ.ตร.รุดเย่ียมหน0วยปฏิบัติภาคใตQ, ๑๕) มอดไมQเหิมเกริม! รุกป~าเทือกเขาสันกาลาคีรี ชายแดนไทย-

มาเลเซียกว0า 100 ไร0, ๑๖) ฉก.ทพ.48 ร0วมซQอมแผนเผชิญเหตุ ตามยุทธศาสตร.ประชาชนมีส0วนร0วม เจาะไอรQอง 

นราธิวาส  และ  ๑๗) ผูQการฯยะลารุดตรวจจุดเกิดเหตุ คนรQายยิง M 79 ใส0บQานชาวบQานแบหอ อ.รามัน จ.ยะลา 

โชคดีไรQเจ็บ,  

๙. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) ทิศทางอุตสาหกรรมแห0งอนาคตท่ี อ.จะนะ, ๒) เดลินิวส.วาไรต้ี: 

'ปลากะพงผัดกะเพรา'เน้ือนุ0ม 'หมูกรอบ' หอม อร0อย, ๓) พาณิชย.โปรโมตจีไอ3ภาษา, ๔) คอลัมน. Biz 

Movement: การตลาดทQองถ่ิน'จับคู0กิน', ๕) บทความพิเศษ: วิจัย'รีแบรนด.'ทุเรียนไทย สู0การคQาพรีเมียม, ๖) 

ดันโปรโมตสินคQา'จีไอ', ๗) 'ประวิตร'มอบคณะทำงาน ติดตามขับเคล่ือนโครงการสำคัญพ้ืนท่ี 3 จชต., ๘) 

ส0องเกษตร : เกษตรมูลค0าสูง, ๙) เตือนเกษตรกรนราฯระวังโรคใบร0วงยาง, ๑๐) SME D Bank จัด2มาตรการด0วน 

พักหน้ี-เติมทุนช0วยเอสเอ็มอีฟv�นฟูกิจการ, ๑๑) พาณิชย.โปรโมตสินคQาจีไอ3ภาษาไทย-จีน-อังกฤษ 

ปt�มยอดส0งออกเพ่ิม, ๑๒) โซเชียลอัพเดท..., ๑๓) 

ทหารวางปvนทำเกษตรผสมผสานนำผลผลิตขายชาวบQานราคาถูกช0วงวิกฤติโควิดระบาด, ๑๔) 

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี คร้ังท่ี 26 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ~ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-

GT), ๑๕) แห0เท่ียว ไม0หยุด 'ปายนาคาเฟ~ คอฟฟ�� นารา ' กลางทุ0ง นราธิวาส, ๑๖) 

สนามบินนราธิวาสเปxดใหQบริการตามปกติแมQไทยแอร.เอเซีย และไทยสมายล.แจQงขอยกเลิกเท่ียวบินจนถึง 31 ม.ค., 

๑๗) มูลนิธิซิต้ี ร0วม ยูเอ็นดีพี เดินหนQา 6 เดือนเร0งฟv�นฟูวิสาหกิจชายแดนใตQท่ีไดQรับผลกระทบโควิด-19 

ต้ังเป�าหนุนเยาวชน ผูQมีรายไดQนQอย ผูQว0างงาน, ๑๘) สศท.9 ลงพ้ืนท่ี จ.นราธิวาส 

เกาะติดสถานการณ.โรคใบร0วงยางฯ เตือนเกษตรกรเฝ�าระวังอย0างใกลQชิด  และ  ๑๙) ตQองลอง 'MA DU' 

บะหม่ีเก้ียวปู สูตรชาววัง ท่ีแรกนราธิวาส,  

๑๐. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) ส0องเลขหางประทัด'บิณฑ.' จุดถวายหลวงปู~ทวดวัดชQางใหQ  และ  ๒) 

เปxดท่ีมาความศรัทธา 'หลวงปู~ทวด' คาถา บทสวด เพ่ือความแคลQวคลาด,  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ๔.๒ ระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต4อสถานการณR จชต. 
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  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหQระดับการรับรูQเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. 

จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๓.๓๒ ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๙- ๑๕ ม.ค. ๖๔) เปnน ๒.๕๑ ในสัปดาห.น้ี 

ในมิติของแนวโนQมการรับรูQเชิงบวก มีแนวโนQมฯ ลดลง 

 

๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๑๖ – ๒๒ ม.ค. 

๖๔ 

    ข0าวสารเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตQท่ีรายงานโดยส่ือต0างประเทศในรอบสัปดาห.น้ี รายงานโดยส่ือมาเลเซีย

ท้ังหมด เปnนประเด็นเก่ียวกับปtญหาภัยแทรกซQอนการลักลอบขนสินคQาผิดกฏหมายขQามพรมแดนมาเลเซีย-ไทย 

ต้ังแต0รัฐเปอร.ลิสถึงรัฐกลันตัน  

 

๕.๑ สำนักข4าว Bernama ของทางการมาเลเซียรายงานเม4อวันท่ี 16 มกราคม ว4า กองกำลังสังกัดกองพันท่ี 

18 แห4งกองกำลังปฏิบัติการท่ัวไป (GOF) ลาดตระเวณตามแนวพรมแดนติดประเทศไทยด*านรัฐเปอรRลิส 

ตรวจค*นและยึดใบกระท4อมของกลางโดยชุดปฏิบัติการ 2 ชุด ยึดของกลางใบกระท4อมน้ำหนักรวม 1,050 

กิโลกรัม 

มูลค4า 252,900 ริงกิต 

ชุดแรกจับกุมชายวัย 54 ปcในบ*านไม4มีเลขท่ี ท่ี Kampung Wai ใกล*กัวลาเปอรRลิส เมืองเอกรัฐเปอรRลิส พร*อม

ใบกระท4อมน้ำหนัก 230 กิโลกรัม ต4อมาอีก 3 ช่ัวโมงชุดปฏิบัติการอีกชุดตรวจค*นและยึดใบกระท4อมน้ำหนัก 

820 กิโลกรัม ซุกซ4อนอยู4ท่ีบริเวณแพปลา ท่ี Kampung Tengah 

(The 18th Battalion of the General Operations Force has (GOF) seized 1,050 kg of ketum leaves 

worth RM252,900 in two operations under Op Benteng conducted at the Malaysia-Thailand 

border, on Tuesday. 
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GOF Northern Brigade Commander SAC Abdul Ghani Mohamad Ji said a 54-year-old man was 

detained at about 2.30 am after he was caught behaving in a suspicious manner at an 

unnumbered house near Kampung Wai, Kuala Perlis. 

GOF personnel also conducted an inspection on the suspect’s vehicle and found 23 black 

plastic packets filled with ketum leaves weighing 230 kg, worth, worth RM6,900, he said in a 

statement, here today. 

Abdul Ghani said the suspect who worked as a labourer also tested positive for 

methamphetamine adding that police also seized a Perodua Kancil car used by the suspect. 

He said about three hours later, the personnel discovered 82 black plastic packets containing 

820 kg of ketum leaves worth RM 24,600 at a fishing platform in Kampung Tengah Kuala Perlis.) 

ท่ีมาขQอมูล https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1922626 

๕.๑.๑ New Straits Times รายงานเม่ือวันท่ี 16 มกราคม ว0า เจQาหนQาท่ีด0านกักกันพืชและสัตว.รัฐเปอร.ลิส สนธิ

กำลังกับเจQาหนQาท่ีหน0วยงานป�องกันชายแดน (Aksem) ด0านปาดังเบซาร. ชายแดนรัฐเปอร.ลิส ปฏิบัติการตรวจคQน

รถบรรทุกผัก ผลไมQจากประเทศไทย 3 คัน และพบว0ามีการซุกซ0อนผัก ผลใมQหลายรายการท่ีไม0สำแดงภาษี และ

การตรวจสอบของด0านกักกันพืชและสัตว. จึงไดQยึดผักและผลไม0น้ำหนักรวม 2,061 กิโลกรัม มูลคjk 9,227 เปnนของ

กลาง 

ตามกฏหมายมาเลเซีย ผูQตQองหารายน้ีกระทำความผิดตามพรบ.กักกันพืชและสัตว. ซ่ึงมีโทษปรับสูงสุด 100,000 ริง

กิตและโทษจำคุกสูงสุด 6 เดือน 

(Perlis Malaysian Quarantine and Inspection Services (Maqis) seized 2,061kg of vegetables and 

fruits worth RM9,277 after foiling a smuggling attempt from Thailand, last week. 

The seizure was made on Jan 9 in a joint operation with Padang Besar Malaysian Border Security 

Agency (Aksem), which had previously detained three lorries in Padang Besar. 

Perlis Maqis director Mohamad Arshad Raffin, in a statement today, said the Perlis Malaysian 

Quarantine and Inspection Services (Maqis) seized 2,061kg of vegetables and fruits worth 

RM9,277 after foiling a smuggling attempt from Thailand, last week. 
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The seizure was made on Jan 9 in a joint operation with Padang Besar Malaysian Border Security 

Agency (Aksem), which had previously detained three lorries in Padang Besar. 

Perlis Maqis director Mohamad Arshad Raffin, in a statement today, said the vehicles were 

transporting a large number of vegetables and fruits for trade. 

"We found out the three lorries were transporting other produce, such as pineapples, mangoes, 

kaffir lime leaves, lemongrass, spring onions, sweet potatoes and red onions estimated to weigh 

about 2,061kg and worth RM9,277. 

"We also found that these items did not meet the imported specification regulations set by 

Maqis, other than the lack of valid import permit. 

"The case is being investigated under Section 11(3) of the Quarantine and Inspection Services 

Act 2011 (Act 728), which is punishable under the same act. 

"If convicted, the smugglers are liable to a maximum fine of RM100,000 or imprisonment of up 

to six years, or both," he said.) 

ท่ีมาขQอมูล ; https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2021/01/657892/perlis-maqis-seizes-

rm9277-worth-smuggled-produce 
 

๕.๑.๒  New Straits Ti,es รายงานว0า กองกำลังปฏิบัติการท่ัวไป (GOF) ตรวจและยึดผลิตภัณฑ.เครืองสำอาง

หลายรายการ ท่ีลักลอบนำเขQาจากประเทศไทย 

จุดท่ีตรวจพบเปnนช0องทางธรรมชาติ ท่ี Pok Mat มีกล0องสามใบวางอยู0ใกลQๆบQานรQาง ใกลQรันเตา ปtนยัง เมือง

ชายแดนใกลQสุไหงโกลก  

เจQาหนQาท่ีมาเลเซีย เช่ือว0า เคร่ืองสำอางท่ียึดไดQ ผูQลักลอบนำเขQามาเตรียมไวQจำหน0ยในทQองถ่ินแถบรันเตา ปtนยัง 

รายงานข0าวระบุว0า เคร่ืองสำอางจากประเทสไทยมีราคาถูกเปnนท่ีนิยมของชาวมาเลเซีย 

เจQาหนQาท่ีมาเลเซีย บอกว0า กองกำลัง GOF เพ่ิมมาตรการลาดตระเวณตามแนวชายแดนเพ่ือป�องกันการลักลอบ

นำเขQาส่ิงของผิดกกหมายทางดQานรัฐกลันตัน 
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(The General Operations Force (GOF) seized various types of cosmetic products worth about 

RM22,000 in an operation here last night. 

GOF Ninth Battalion commander Superintendent Nor Azizan Yusof said there were no arrests in 

the 11pm operation. 

He said a GOF team was conducting routine surveillance at the Pok Mat illegal jetty when they 

found three boxes next to an abandoned house. 

"After checking the boxes, the GOF members discovered various types of cosmetic products, 

believed to have been brought in from Thailand," he said in a statement. 

Nor Azizan said initial investigations showed the cosmetics were for local distribution. 

"We suspect that the cosmetics will be sold to local suppliers. Cosmetic products from the 

neighbouring country receive a lot of demand from locals due to their cheap prices," he said. 

Nor Azizan said the products have been handed over to the state Health Department for further 

action. 

He added that GOF would continue to step up its operations along the Kelantan-Thailand 

border to curb smuggling activities, including for drugs, firearms and human trafficking.) 

ท่ีมาขQอมูล https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2021/01/659119/rm22000-worth-thai-

cosmetic-products-seized-kelantan-border 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


