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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๒๖ 

ธ.ค. ๖๔ - ๑ ม.ค. ๖๔ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๙๘ ข0าว จากท่ีมี ๑๒๖ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๙-๒๕ ธ.ค. ๖๔) 

ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขSองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๑๗ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๒๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว 

(๑๙-๒๕ ธ.ค. ๖๔)  

         ประเด็นข4าวเชิงลบ ได*แก4 

๑) กระบวนการยุติธรรม: ข0าวเด0นปX ๒๕๖๓ กSาวสู0ปX ๒๕๖๔  (ผูSพิพากษาหัวหนSาคณะช้ันตSน ศาลจังหวัด

ยะลา ช0วยงานช่ัวคราวกองผูSช0วยผูSพิพากษา ศาลอุทธรณ.ภาค ๕ จังหวัดเชียงใหม0 ซ่ึงตัดสินใจพิพากษาชีวิตตัวเอง 

โดยใชSอาวุธป̀นยิงตัวเอง) 

๒) เหตุร*ายรายวัน: บุกเผา ๕ จุดปaตตานี รถ ๒ คันในปabมน้ำมัน อบต.-วงจรปcดวอด 

๓) การเมือง: รายงานพิเศษ: ทำไมจึงตSองขับไล0 'องค.กรฝร่ัง' ออกจากพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตS  

๔) การยกระดับคุณภาพชีวิต: หยุดสถิติ ๒๑๑ วันไรSโควิด นราธิวาสติดเช้ือเพ่ิม ๑ ราย 

สัมผัสจากลูกชายกลับมาเย่ียมบSาน อ.สุไหงโก-ลก 

๕) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: แอบเหงา! อีเวนต.เคานต.ดาวน. เม็ดเงินหาย ๒,๕๐๐ ลSาน 

ปรับแนวจัดนิวนอร.มอล   

๖) สิทธิมนุษยชน: ทหารปล0อย ๔ ใน ๕ นักกิจกรรมและคนในหมู0บSานชายแดนใตS 'ผสานวัฒนธรรม' 

รSองทบทวนการจับกุมขาดระบบตรวจสอบ 

ประเด็นข4าวเชิงบวก ได*แก4 

๑) ยาเสพติด : จับมโหฬาร ยึดยาบSา ๑.๗ ลSานเม็ด-ไอซ. ๕๐๐ กิโลฯ  

๒) การช4วยเหลือประชาชน : การช0วยเหลือประชาชนท่ีประสบอุทกภัย 

๓) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยWสิน: ๑) 'ผบ.ฉก.นราธิวาส' ส่ังตรึงกำลังแนวชายแดน 

ปpองกันใชSช0องทางธรรมชาติเขSาไทย, ๒) โฆษกกองทัพภาคท่ี ๔ แจงกรณีทหารนอกราชการ เร่ียไรเงินจาก 

ผูSประกอบการ และ ๓) รายงาน: แนวรบดSานใตSยังเขSม! ตรึงชายแดน'ไทย-มาเลเซีย' ตSองสกัดแรงงาน-

ขบวนการขนของ เถ่ือนใหSอยู0หมัด 

๔) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) กลุ0มตัวแทนจะนะดักย่ืนหนังสือ'ธรรมนัส' หนุนโครงการเมือง 

อุตสาหกรรมแห0งอนาคต และ ๒) 'ครม.'อนุมัติขยายเวลาลด ค0าธรรมเนียม ๕ จชต. เขตพัฒนาพิเศษไปอีก ๓ ปX 

๕) การพูดคุยเพ่ือสันติสุข: การช0วยเหลือประชาชนท่ีประสบอุทกภัย 

         จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหSระดับการรับรูSเชิงบวกท่ี 

มีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๒.๔๖ ในสัปดาห. ท่ีแลSว (๑๙ -๒๕ ธ.ค. ๖๔) เปsน ๑.๙๒ 

ในสัปดาห.น้ี  

          ในส4วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี 

๒๖ ธ.ค. ๖๔ – ๑ ม.ค. ๖๔ ดังน้ี 
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 ประเด็นข0าวท่ีเก่ียวขSองกับจังหวัดชายแดนภาคใตSท่ีถูกนำเสนอโดยส่ือมวลชนต0างประเทศ เปsนประเด็นท่ี

เก่ียวขSองกับชายแดนไทย-มาเลเซีย ซ่ึงสำนักข0าวซินหัว ของทางการจีนอSางคำแถลงของ พล.อ.ประวิตร วงษ.

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ระบุว0า ทางการไทยไดSเพ่ิมมาตรการรักษาความม่ันคงชายแดนปpองกันแรงงานต0างชาติ

ลักลอบเขSาประเทศดSานชายแดนติดมาเลเซีย  

           ส่ือมวลชนมาเลเซีย รายงานว0า หน0วยงานปpองกันทางทะเลมาเลเซียจับกุมเรือเร็วพรSอมกัญชาอัดแท0ง 

มูลค0าประมาณ ๑.๕ ลSานริงกิต หรือประมาณ ๑๐ ลSานบาท ท่ีชายหาดแห0งหน่ึงในรัฐเปอร.ลิส สันนิษฐานว0า กัญชา

ท่ีจับกุมไดSลักลอบขนมาจากประเทศเพ่ือนบSาน ส0วนคนขับเรือซ่ึงสันนิษฐานว0าเปsนชายสัญชาติไทย หลบหนีไปไดS 

           ส่ือมวลชนมาเลเซีย รายงานว0า ชายชาวมาเลเซียวัย ๕๐ ปXเศษมีภูมิลำเนาอยู0ท่ี Jitra รัฐเคดาห. รSองเรียน

กงสุลมาเลเซียขอใหSช0วยเหลืออำนวยความสะดวกนำตัวเขาพรSอมภรรยา และลูกสาว กลับภูมิลำเนาในมาเลเซีย 

หลังจากตSองพักอาศัยกับญาติท่ี จ.ว.ย.ล. นาน ๙ เดือนแลSว ภายหลังท้ังสองประเทศปcดพรมแดน ปpองกันการแพร0

ระบาดโควิด-๑๙ 
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๒. ผลการวิเคราะหWสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธW ประจำวันท่ี ๒๖ ธ.ค. ๖๔ – ๑ ม.ค. ๖๔ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข4าวเชิงบวก และประเด็นข4าวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๖ ธ.ค. ๖๔ - ๑ ม.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก (เสSนทึบสีเขียว) ๙๘ ข0าว จากท่ีมี ๑๒๖ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว 

(๑๙ - ๒๕ ธ.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี (เสSนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนSมฯ ลดลง 

ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขSองกับ จชต. (เสSนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๑๗ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๒๑ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๙ - ๒๕ ธ.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี (เสSนปะสีแดง) มีแนวโนSมฯ ค0อนขSาง

คงท่ี 
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๒.๒ ค4าสัดส4วนระหว4างข4าวเชิงบวก และข4าวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน 

ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

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

2020-12-19 25 5 5 

2020-12-20 16 2 8 

2020-12-21 19 2 9.5 

2020-12-22 20 2 10 

2020-12-23 16 2 8 

2020-12-24 20 5 4 

2020-12-25 10 3 3.33 

 18 3 6 

2020-12-26 8 6 1.33 

2020-12-27 10 3 3.33 

2020-12-28 27 3 9 

2020-12-29 17 2 8.5 

2020-12-30 17 0 17 

2020-12-31 18 1 18 

2021-01-01 1 2 0.5 

 14 2.57 5.45 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ4งเล็ง ในช4วงวันท่ี ๒๖ ธ.ค. ๖๔ – ๑ ม.ค. ๖๔ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๖ ธ.ค. ๖๔ - ๑ ม.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ๒ ข0าว ในประเด็นพูดคุยเพ่ือสันติสุข จากท่ีไม0

มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๙ - ๒๕ ธ.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนSม ความถ่ี (เสSนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึน 

ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขSองกับ จชต. ไม0มีข0าวเชิงลบ ในช0วง ๑๙ ธ.ค. ๖๓-๑ ม.ค.  

สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี (เสSนปะสีแดง) มีแนวโนSมฯ ต่ำค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ปXหนูข้ีโรค 63 

ไฟใตSเบาบาง  
 
 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๖ ธ.ค. ๖๔ - ๑ ม.ค. ๖๔ มีข0าวในประเด็นเหตุรSายรายวัน ๔ ข0าว จากท่ีมี ๒ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลSว 

(๑๙ - ๒๕ ธ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวในประเด็นเหตุรSายรายวัน 

ไดSแก0 บุกเผา 5 จุดปaตตานี รถ 2 คันในปabมน้ำมัน อบต.-วงจรปcดวอด  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๖ ธ.ค. ๖๔ - ๑ ม.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๑ ข0าว จากท่ีมี ๑๔ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๙ - ๒๕ ธ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนSม ความถ่ี มีแนวโนSมฯ ลดลง ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าว

เชิงลบ ๑ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๒ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๙ - ๒๕ ธ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี 

มีแนวโนSมฯ ต่ำค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 หลากอารมณ. 'บ๊ิกตู0' ว่ิงสูSฟaดปXชวด  ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0 

รายงานพิเศษ: ทำไมจึงตSองขับไล0 'องค.กรฝร่ัง' ออกจากพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตS  
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยWสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๖ ธ.ค. ๖๔ - ๑ ม.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๑๒ ข0าว จากท่ีมี ๙ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๙ - ๒๕ ธ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ  ลดลงเล็กนSอย  

ในส0วนข0าวเชิงลบฯ ไม0มีข0าวเชิงลบในช0วง  ๑๙ ธ.ค.-๑ ม.ค. ๖๔ ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ต่ำ

ค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) บำรุงขวัญปXใหม0, ๒) เปcดวงจรปcดล0ามือเผาปaตตานี, ๓) 

ผบก.ภ.จว.ปaตตานี ปล0อยแถวกวาดลSางอาชญากรรมช0วงเทศกาลปXใหม0, ๔) 'ผบ.ฉก.นราธิวาส' 

ส่ังตรึงกำลังแนวชายแดนปpองกันใชSช0องทางธรรมชาติเขSาไทย, ๕) โฆษกกองทัพภาคท่ี4 

แจงกรณีทหารนอกราชการเร่ียไรเงินจากผูSประกอบการ และ ๖) รายงาน: แนวรบดSานใตSยังเขSม! 

ตรึงชายแดน'ไทย-มาเลเซีย' ตSองสกัดแรงงาน-ขบวนการขนของเถ่ือนใหSอยู0หมัด  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๖ ธ.ค. ๖๔ - ๑ ม.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๗ ข0าว จากท่ีมี ๒๕ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๙ - ๒๕ ธ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึนเล็กนSอย 

ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข0าวเชิงลบ ๒ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๙ 

- ๒๕ ธ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ต่ำค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) เฉลิมฉลอง 

100 ปX สุไหงโก-ลก, ๒) ปaกหมุดสุดวาว9ทริปเท่ียวไทยสไตล.'นิวนอร.มอล', ๓) เช็คอิน'เมืองรอง'เท่ียวไดSท้ังปX, ๔) 

กลุ0มตัวแทนจะนะดักย่ืนหนังสือ'ธรรมนัส'หนุนโครงการเมืองอุตสาหกรรมแห0งอนาคต และ ๕) 

'ครม.'อนุมัติขยายเวลาลด ค0าธรรมเนียม 5 จชต.เขตพัฒนาพิเศษไปอีก3ปX ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0 แอบเหงา! 

อีเวนต.เคานต.ดาวน. เม็ดเงินหาย 2500 ลSาน ปรับแนวจัดนิวนอร.มอล  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๖ ธ.ค. ๖๔ - ๑ ม.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๕ ข0าว จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว 

(๑๙ - ๒๕ ธ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด 

ไม0มีข0าวเชิงลบในช0วง ๑๙ ธ.ค. ๖๓-๑ ม.ค. ๖๔ ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ต่ำค0อนขSางคงท่ี 

ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) ปส.ทลายเครือข0ายยานรกหัวใส และ ๒) จับมโหฬาร ยึดยาบSา 1.7 ลSานเม็ด-ไอซ. 500 

กิโลฯ  

 
 
 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

            ในช0วงวันท่ี ๒๖ ธ.ค. ๖๔ – ๑ ม.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ไดSแก0 ทหารปล0อย 4 ใน 

5 นักกิจกรรมและคนในหมู0บSานชายแดนใตS 'ผสานวัฒนธรรม' รSองทบทวนการจับกุมขาดระบบตรวจสอบ  

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

            ในช0วงวันท่ี ๒๖ ธ.ค. ๖๔ – ๑ ม.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

            ในช0วงวันท่ี ๒๖ ธ.ค. ๖๔ – ๑ ม.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกSไขปaญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

            ในช0วงวันท่ี ๒๖ ธ.ค. ๖๔ – ๑ ม.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชSกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* 

 

 
ประเด็นข4าวเชิงลบ 
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๑. กระบวนการยุติธรรม ๑) ข0าวเด0นปX 2563 กSาวสู0ปX 2564  และ  ๒) ข0าวเด0นปX 2563 กSาวสู0ปX 2564  

๒. เหตุร*ายรายวัน ๑) ป�วนปaตตานี ลอบเผา3จุด, ๒) เห้ียม!เผารถบรรทุกฟาง10ตันคาปabม, ๓) บุกเผา5จุดปaตตานี 

รถ2คันในปabมน้ำมัน อบต.-วงจรปcดวอด  และ  ๔) เผา5จุดปaตตานี-อบต.วอด รถ2คันในปabมน้ำมัน-หวิดบ้ึม ทำลาย-

ขโมยกลSองวงจรปcด  

๓. การเมือง รายงานพิเศษ: ทำไมจึงตSองขับไล0'องค.กรฝร่ัง' ออกจากพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตS  

๔. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) พบซากลูกชSางป�าติดบ0วงแรSวลวดสลิงของนายพรานตายอนาถ กลางป�า ใน 

อ.กาบัง จ.ยะลา, ๒) โควิดล0องใตS! นราธิวาสพบผูSป�วยโควิด-19 รายแรก ติดจากลูกชายร0วมปาร.ต้ีกลุ0มบ๊ิกไบค., ๓) 

นราธิวาสพบผูSป�วยโควิดรายแรก แม0ติดจากลูกชายร0วมปาร.ต้ีกลุ0มบ๊ิกไบค.กระบ่ี, ๔) หยุดสถิติ211วันไรSโควิด 

นราธิวาสติดเช้ือเพ่ิม 1 ราย สัมผัสจากลูกชายกลับมาเย่ียมบSานอ.สุไหงโก-ลก, ๕) ด0วน 

'นราธิวาส'พบผูSติดเช้ือโควิดรายแรกในจังหวัดแลSว, ๖) เช้ือโควิด-19 แพร0กระจายแลSว 45 จังหวัด ศบค.จับตาอีก 

7 วัน หากยังไม0ดีข้ึนเตรียมใชSมาตรการเขSม  และ  ๗) วิกฤติไวรัสมรณะ ท่ัวโลกเศรSา เคานท.ดาวน.เหงา  

๕. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) แอบเหงา! อีเวนต.เคานต.ดาวน. เม็ดเงินหาย2500ลSาน 

ปรับแนวจัดนิวนอร.มอล  และ  ๒) SPECIAL SCOOP: Covid รอบ 2 พ0นพิษเท่ียวในประเทศ-กระหน่ำ 

'ยกเลิกทัวร.-หSองพัก'  

๖. สิทธิมนุษยชน ทหารปล0อย 4 ใน 5 นักกิจกรรมและคนในหมู0บSานชายแดนใตS 'ผสานวัฒนธรรม' 

รSองทบทวนการจับกุมขาดระบบตรวจสอบ  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. การศึกษา ๑) เปcดงาน๒) โครงการ Samsung Innovation Campus ค0ายโคSดดิงออนไลน.ใหSเยาวชน  และ  

๓) โครงการ Samsung Innovation Campus ค0ายโคSดดิงออนไลน.ใหSเยาวชน,  

๒. ยาเสพติด ๑) ปส.ทลายเครือข0ายยานรกหัวใส, ๒) 

ปส.ทลายเครือข0ายยานรกหัวใสซุกซ0อนตูSฮัลโหลยึดไอซ.500กก., ๓) 

ปส.ทลายเครือข0ายยานรกหัวใสซุกซ0อนตูSฮัลโหลยึดไอซ.500กก.  และ  ๔) จับมโหฬาร ยึดยาบSา 1.7 ลSานเม็ด-ไอซ. 

500 กิโลฯ,  

๓. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) องค.ราชัน 'พระม่ิงขวัญ' ปวงประชา, ๒) องค.ราชัน 'พระม่ิงขวัญ' ปวงประชา, ๓) 

วธ. มอบความสุขเทศกาลปXใหม0แบบ New Normal สวดมนต.ขSามปXท่ีบSาน - ชมแหล0งเรียนรูSฟรี - 

ใหSของขวัญสินคSาไทย, ๔) ปชช.ภาคใตSรวมพลังใจจัดงานมหกรรมอนุรักษ.ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบSาน เทิดไทSองค.ราชัน  

และ  ๕) 'โรงเรียนธัญธารวิทยา' จัดกิจกรรมวันปXใหม0และวันคริสต.มาส,  

๔. การช4วยเหลือประชาชน ๑) ส่ังรับมือฝนใหม0ในพ้ืนท่ี3จังหวัดชายแดนใตS, ๒) 

ส่ังรับมือฝนใหม0ในพ้ืนท่ี3จังหวัดชายแดนใตS, ๓) คอลัมน. จับข0าวเอามายำ, ๔) ภาพข0าว: คอลัมน. 

เรียงคนมาเปsนข0าว: ช0วยเหลือ, ๕) คอลัมน. จับข0าวเอามายำ, ๖) นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร. 

ผูSอำนวยการสำนักงานชลประทานท่ี 17, ๗) ภาพข0าว: ดร.ทวีศักด์ิ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน, ๘) 
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ภาคใตS3จังหวัดยังเผชิญ'อุทกภัย' ไดSรับผลกระทบ30,428ครัวเรือน, ๙) รายงานพิเศษ : 

ปภ.เร0งช0วยเหลืออุทกภัยในพ้ืนท่ี3จังหวัดภาคใตS, ๑๐) ปภ.แจงอุทกภัยภาคใตS 2จว. 'นราธิวาส-ปaตตานี', ๑๑) 

ทัพเรือเตรีมพรSอมร.พ.สนามในค0ายทหารรองรับผูSป�วยโควิด  และ  ๑๒) เสนาธิการทหารเรือ ตรวจความพรSอม 3 

รพ.สนาม เตรียมรองรับผูSป�วย โควิด-19,  

๕. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยWสิน ๑) ภาพข0าว: คอลัมน. เลียบค0ายกองทัพ: บำรุงขวัญปXใหม0๒) 

เปcดวงจรปcดล0ามือเผาปaตตานี, ๓) คอลัมน. เปcดวงจรปcดล0ามือเผาปaตตานี, ๔) ย้ำบริการ, ๕) 

ภาค7ฟaนตำรวจพันขนต0างดSาว, ๖) คอลัมน. ข0าวส้ัน: กวาดลSางอาชญากรรมช0วงฉลองปXใหม0, ๗) 

ปaตตานีเร0งล0าลอบเผาสายบุรี, ๘) ผบก.ภ.จว.ปaตตานี ปล0อยแถวกวาดลSางอาชญากรรมช0วงเทศกาลปXใหม0, ๙) 

'ผบ.ฉก.นราธิวาส'ส่ังตรึงกำลังแนวชายแดนปpองกันใชSช0องทางธรรมชาติเขSาไทย, ๑๐) ผบ.ฉก.นราธิวาส 

เขSมการลักลอบขSามแดนโดยผิดกม.ช0วงโควิดระบาดระลอก2, ๑๑) โฆษกกองทัพภาคท่ี4 

แจงกรณีทหารนอกราชการเร่ียไรเงินจากผูSประกอบการ  และ  ๑๒) รายงาน: แนวรบดSานใตSยังเขSม! 

ตรึงชายแดน'ไทย-มาเลเซีย' ตSองสกัดแรงงาน-ขบวนการขนของเถ่ือนใหSอยู0หมัด,  

๖. การเมือง หลากอารมณ. 'บ๊ิกตู0'ว่ิงสูSฟaดปXชวด  

๗. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) เล็งขึนทะเบียนจีไอ48สินคSา, ๒) ตรีศูล: เฉลิมฉลอง 100 ปX สุไหงโก-ลก, 

๓) ภาพข0าว: คอลัมน. ตรีศูล: เฉลิมฉลอง 100 ปX สุไหงโก-ลก, ๔) ฟaงเสียงคSาน, ๕) 

ปaกหมุดสุดวาว9ทริปเท่ียวไทยสไตล.'นิวนอร.มอล', ๖) ปaกหมุดสุดวาว9ทริปเท่ียวไทยสไตล.'นิวนอร.มอล', ๗) 

เช็คอิน'เมืองรอง'เท่ียวไดSท้ังปX, ๘) ดัน'ปaตตานี'ศูนย.การขนส0งทางราง, ๙) 'ธรรมนัส' ติดตามแกSไขปaญหาโครงการ 

'จะนะเมืองตSนแบบนิคมอุตสาหกรรมกSาวหนSาแห0งอนาคต', ๑๐) สกู£ปพิเศษ : 

มช.สานต0อพระราชปณิธานสรSางอาชีพเกษตรกร นำสยามทิวลิปไมSดอกไทยสู0ตลาดโลก, ๑๑) 

กลุ0มตัวแทนจะนะดักย่ืนหนังสือ'ธรรมนัส'หนุนโครงการเมืองอุตสาหกรรมแห0งอนาคต, ๑๒) 'ธรรมนัส-

นฤมล'ลุยจะนะ แกSปaญหาสรSางโรงไฟฟpา, ๑๓) ปลาทู-ไชโป¤ก็มา กรมทรัพย.ฯดันสินคSา48ชุมชนข้ึนทำเนียบจีไอ, 

๑๔) ชาวจะนะหนุนนิคมฯ เร0งรบ.เดินหนSาโครงการ ธรรมนัสลงพ้ืนท่ีสงขลา, ๑๕) 

'ครม.'อนุมัติขยายเวลาลดค0าธรรมเนียม5จชต.เขตพัฒนาพิเศษไปอีก3ปX, ๑๖) รอบร้ัวเมืองใตS : 31 ธันวาคม 2563, 

๑๗) สุดท่ึง! 'น้ำธัญพืชเพ่ือสุขภาพ' กว0า 30 ปX, ๑๘) มาตามสัญญา!! 'ธรรมนัส' ควง 'นฤมล' ลงพ้ืนท่ีพบชาวจะนะ 

ถกปมสรSาง 'นิคมจะนะ', ๑๙) 'บ๊ิกปpอม' มอบ นฤมล-ธรรมนัส ลุย แกSปaญหาแรงงานประมงสงขลา, ๒๐) 'ธรรมนัส-

นฤมล'นำคณะลงพ้ืนท่ีสงขลา พบชาวจะนะ ลุยกาวใจชาวบSานเห็นต0าง, ๒๑) 

การขยายระยะเวลาการลดค0าธรรมเนียมสำหรับหSางหุSนส0วนและบริษัทจำกัดในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ, 

๒๒) 'ดือแร' ขนมโบราณ 100 ปX ท่ีนราธิวาส, ๒๓) เมืองรอง 2021 ไปแลSวจะรSองวSาว!, ๒๔) LINE MAN 

พรSอมรับมือปaญหา COVID-19 ช0วงปXใหม0 เปcดรับคนขับเพ่ิม 29 จังหวัดท่ัวไทย  และ  ๒๕) 'รSานดวง' 

เจSาตำรับเคSกสามรส 42 ปX นราธิวาส,  

๘. การพูดคุยเพ่ือสันติสุข ๑) ปXหนูข้ีโรค63 ไฟใตSเบาบาง  และ  ๒) ปXหนูข้ีโรค63 ไฟใตSเบาบาง,  

๙. กีฬา ๑) 'ปaตตานี'นำจ0าฝูงบอลใตS, ๒) 'ปaตตานี'นำจ0าฝูงบอลใตS, ๓) เล่ือนบอลเด็กชายแดนใตS  และ  ๔) 
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ส่ังเล่ือนบอลชายแดนใตS,  

๑๐. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ผูSประกอบการโรงโม0หินตรวจสุขภาพใหSปชช.ฟรี, ๒) ปXหนู ๒๕๖๓ 

กำลังจะผ0านพSนไป ปXใหม0ปXวัว ๒๕๖๔ จะเขSามาแทนท่ี..., ๓) ช่ืนชมสสส.ลดปaญหาทSองไม0พรSอม3จ.ชายแดนใตS, ๔) 

ยะลาเฝpาระวังโรคท่ีมากับน้ำท0วม, ๕) ทSองถ่ินพูด: ชัยสิทธ์ิ พานิชพงศ. ผวจ.ยะลา ทำทะเบียนแรงงานต0างดSาว, ๖) 

คอลัมน. ทSองถ่ินพูด: ชัยสิทธ์ิ พานิชพงศ. ผวจ.ยะลา ทำทะเบียนแรงงานต0างดSาว, ๗) 

ลากจอมบงการคSาแรงงานเถ่ือน 'บ๊ิกตู0'ประกาศกรSาว ทำไวรัสโควิดลามท่ัวประเทศ, ๘) 

นราธิวาสพบผูSป�วยโควิด1ราย ผวจ.ม่ันใจควบคุมไดS, ๙) ผูSว0าฯนราธิวาสแถลงพบติดโควิด1ราย! 

เปsนผูSสัมผัสเส่ียงสูงกลุ0มบ๊ิกไบค.กระบ่ี, ๑๐) งดเล0นน้ำหาดอ0าวมะนาว-เขาตันหยง ระวังจระเขSน้ำเค็ม, ๑๑) 

เบตงเปcดศูนย. 7 วันอันตรายปXใหม0 64 มุ0งลดท้ังอุบัติเหตุทางถนน-คุมโควิด-19, ๑๒) บขส.เตรียมพรSอม 

รับมือคนกลับตจว. คาด30ธ.ค.1ลSานคน, ๑๓) 'มท.2'เย่ียมด0านปpองกันอุบัติเหตุ-โควิด-

19อำนวยความสะดวกปชช., ๑๔) นวัตกรรม 'ฝ̈กฝน' ฟ̀©นฟูผูSป�วยสมอง วิศวะมหิดล-คณะกายภาพบำบัด ส0งมอบ 

11 รพ., ๑๕) ผวา! พบ 'จระเขS' โผล0อ0าวมะนาว ห0างชายหาดเพียง 10 ม., ๑๖) คอลัมน. Mr.how: Ocean for 

Life, ๑๗) 'รือเสาะ นราธิวาส' 

จัดประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ, ๑๘) 

'บ๊ิกปpอม' มอบ นฤมล-ธรรมนัส แกSปaญหาแรงงานประมงสงขลา, ๑๙) สถาบันพัฒนาฝXมือแรงงาน25นราธิวาส 

รับสมัครผูSท่ีสนใจเขSารับการทดสอบมาตรฐานฝXมือแรงงาน, ๒๐) แม0ทัพภาค 4 

ตรวจจุดบริการประชาชนสัญจรปXใหม0 สุราษฎร. วันแรกอุบัติเหตุ 12 คร้ัง บาดเจ็บ 16 ราย, ๒๑) 'คนตัดไมS' 

อีกอาชีพสรSางรายไดSงาม แต0ตSองแลกดSวยความเส่ียง  และ  ๒๒) ศอ.บต. มอบบSาน 13 

หลังเปsนของขวัญปXใหม0แก0ประชาชนในพ้ืนท่ี จ.นราธิวาส,  

๑๑. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทW ๑) ต้ังใจวาดภาพพ0อของแผ0นดินไทยใหSครบทุกจังหวัดท่ัวไทย  

และ  ๒) รองผูSว0าฯอ0างทอง รับมอบธงสันติภาพ จากคณะพระธุดงค.รณรงค.เพ่ือสันติภาพโลก,  

๑๒. สิทธิมนุษยชน ๑) กสม. เผยสถิติเร่ืองรSองเรียนปX 2563 สิทธิในกระบวนการยุติธรรมถูกรSองมากสุด  และ  ๒) 

กสม. เผย 'สิทธิในกระบวนการยุติธรรม' ถูกรSองมากท่ีสุดในปX 63,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต4อสถานการณW จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหSระดับการรับรูSเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. 

จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๒.๔๖ ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๙ -๒๕ ธ.ค. ๖๔) เปsน ๑.๙๒ ในสัปดาห.น้ี 

ในมิติของแนวโนSมการรับรูSเชิงบวก มีแนวโนSมฯ ลดลง 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๒๖ ธ.ค. ๖๔ – 

๑ ม.ค. ๖๔ 

    ประเด็นข0าวท่ีเก่ียวขSองกับจังหวัดชายแดนภาคใตSท่ีถูกนำเสนอโดยส่ือมวลชนต0างประเทศ เปsนประเด็นท่ี

เก่ียวขSองกับชายแดนไทย-มาเลเซีย ซ่ึงสำนักข0าวซินหัว ของทางการจีนอSางคำแถลงของ พล.อ.ประวิตร วงษ.

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ระบุว0า ทางการไทยไดSเพ่ิมมาตรการรักษาความม่ันคงชายแดนปpองกันแรงงานต0างชาติ

ลักลอบเขSาประเทศดSานชายแดนติดมาเลเซีย  

    ส่ือมวลชนมาเลเซีย รายงานว0า หน0วยงานปpองกันทางทะเลมาเลเซียจับกุมเรือเร็วพรSอมกัญชาอัดแท0ง มูลค0า

ประมาณ ๑.๕ ลSานริงกิต หรือประมาณ ๑๐ ลSานบาท ท่ีชายหาดแห0งหน่ึงในรัฐเปอร.ลิส สันนิษฐานว0า กัญชาท่ี

จับกุมไดSลักลอบขนมาจากประเทศเพ่ือนบSาน ส0วนคนขับเรือซ่ึงสันนิษฐานว0าเปsนชายสัญชาติไทย หลบหนีไปไดS 

   ส่ือมวลชนมาเลเซีย รายงานว0า ชายชาวมาเลเซียวัย ๕๐ ปXเศษมีภูมิลำเนาอยู0ท่ี Jitra รัฐเคดาห. รSองเรียนกงสุล

มาเลเซียขอใหSช0วยเหลืออำนวยความสะดวกนำตัวเขาพรSอมภรรยา และลูกสาว กลับภูมิลำเนาในมาเลเซีย 

หลังจากตSองพักอาศัยกับญาติท่ี จ.ว.ย.ล. นาน ๙ เดือนแลSว ภายหลังท้ังสองประเทศปcดพรมแดน ปpองกันการแพร0

ระบาดโควิด-19 

 

๕.๑ The Star หนังสือพิมพWภาษาอังกฤษ ท่ีมาเลเซีย อ*างรายงานข4าวจากสำนักข4าวซินหัวของทางการจีน 

ระบุว4า พลเอกประวิตร วงษWสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี บอกผู*ส่ือข4าวว4า หน4วยงานความม่ันคงไทยตามแนว

ชายแดนไทย-มาเลเซีย จะยกระดับมาตรการเพ่ือป�องกันแรงงานต4างชาตลักลอบข*ามพรมแดนเข*าประเทศไทย 

พล.อ.ประวิตร บอกว4า แรงงานต4างชาติท่ีลักลอบเข*าประเทศไทย เกือบท้ังหมดได*รับความช4วยเหลือจาก

ขบวนการค*ามนุษยWข*ามชาติ 

 

 (Xinhua) -- Thai Deputy Prime Minister Prawit Wongsuwan Saturday said on national TV that 

border security in the south will be stepped up to prevent illegal migrants from sneaking into 

Thai soil. 

Prawit, who holds the helm on national security, said the northern and eastern borderlines 

have tightened. 

Prawit said illegal migrants who sneaked into Thailand, were mostly handled by international 

human trafficking rings.) 

 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.thestar.com.my/news/world/2020/12/27/thailand-scales-up-border-

surveillance-in-southern-part 
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๕.๒ ส่ือมวลชนมาเลเซีย รายงานเม่ือวันท่ี ๒๙ ธันวาคม อ*างคำแถลงของรองผู*อำนวยการหน4วยปฏิบัติการ

ป�องกันทางทะเลรัฐเคดาหWและเปอรWลิส เจ*าหน*าท่ีได*พบเรือเร็วไฟเบอรWกลาส ท่ีไม4ได*จดทะเบียน ขณะแล4นใน

ทะเลห4างจากชายหาด Sugai Padang ประมาณ ๐.๔ ไมลWทะเล หรือประมาณ ๖๐๐ เมตร ตอนเวลาประมาณ 

๐๓.๐๐ นา�ิกา คืนวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ต4อมาได*พบเรือลำดังกล4าวท่ีชายหาดพร*อมถุงบรรจุกญชาอัดแท4ง ๑๑ 

กระสอบ มูลค4าประมาณ ๑.๕ ล*านริงกิต หรือประมาณ ๑๐ ล*านบาทซ่ึงเจ*าหน*าท่ีเช่ือว4าลักลอบขนมาจาก

ประเทศเพ่ือนบ*าน ส4วนชายคนขับเรือหลบหนีไปได* เจ*าหน*าท่ีสันนิษฐานว4า ชายคนน้ีมาจากภาคใต*ของ

ประเทศไทย 

กัญชาท่ีจับกุมได* เจ*าหน*าท่ีมาเลเซียระบุว4า เป�นล็อตท่ีมีมูลค4าสูงเป�นลำดับท่ีสองรองจากกัญชาท่ีจับกุมได*เม่ือ

วันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน  

ท้ังน้ีในช4วสงไม4ก่ีสัปดาหWท่ีผ4านมาเจ*าหน*าท่ีจับกุมยาเสพติดและกระท4อมได*รวมเป�นมูลค4า ๓๑ ล*านริงกิต หรือ 

๒๐๐ กว4าล*านบาท 

 

(An attempt to smuggle 300kg of compressed ganja, worth an estimated RM1.5mil, was foiled by 

the Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA) during an operation in the waters off Kuala 

Perlis. 

Kedah and Perlis MMEA deputy operations director Kapt Zulinda Ramly said an unregistered 

fibreglass boat was intercepted 0.4 nautical miles (about 600m) west of the Sungai Padang 

beach at about 3am on Friday. 

She said 11 sacks containing box-shaped compressed lumps, believed to be ganja, wrapped 

neatly in white plastic were found on the boat.The ganja is believed to have been brought in 

from a neighbouring country. 

“The boat and the drugs were brought to the MMEA jetty and the case is being investigated 

under the Dangerous Drugs Act 1952, ” she said at a press conference here yesterday. 

Kapt Zulinda said a male suspect, who is believed to be from southern Thailand, managed to 

escape. 

She said this was the second-largest seizure after the first on Nov 15. 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

17 

“Drugs and ketum worth RM31mil have been seized to date as a result of intelligence and 

surveillance carried out over several weeks, ” she added. — Bernama) 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2020/12/29/attempt-to-smuggle-ganja-

worth-rm15mil-foiled 

https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1916555 

 

๕.๓ ส่ือมวลชนมาเลเซีย รายงานเม่ือวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ว0า Idris Mat Saman ชายชาวมาเลเซียวัย ๕๓ ปX ไดS

รSองเรียนกับสำนักงานกงสุลมาเลเซียท่ีจังหวัดสงขลา ขอใหSช0วยเหลืออำนวยความสะดวกใหSตัวเขาและครอบครัว

เดินทางกลับภูมิลำเนา ท่ี Jitra ในรัฐเคดาห. เน่ืองจากตัวเขาซ่ึงตกคSางตSองพักอาศัยกับญาติภรรยาท่ีจังหวัดสงขลา

นาน ๙ เดือนแลSว นับต้ังแต0ท้ังสองประเทศปcดพรมแดน เพ่ือปpองกันการแพร0ระบาดไวรัสโควิด-19 

Idris เดินทางเขSาประเทศไทยพรSอมภรรยาและลูกสาวอีก ๒ คน เพ่ือต0อวีซาใหSภรรยาเม่ือเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 

หลังจากน้ันไม0นานรัฐบาลท้ังสองประเทศไดSส่ังปcดพรมแดน 

Idris ซ่ึงป�วยเปsนโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง บอกว0า เขาตSองการกลับไปรักษาตัวท่ืบSานเกิดในมาเลเซีย 

และตSองการใหSกงสุลมาเลเซีย ช0วยเหลือใหSภรรยาชาวไทย เดินทางกลับไปดูแลเขาท่ีมาเลเซีย ดSวย 

ทางดSานกงสุลใหญ0มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา บอกว0า จะพยายามช0วยเหลือครอบครัว Idris อย0างท่ีดีท่ีสุด 

 

(A sick Malaysian in Yala, southern Thailand wants to return home to Malaysia to seek medical 

treatment as soon as possible after being stranded for nine months there. 

Idris Mat Saman, 53, has been stranded in Thailand since March with his two daughters, aged 16 

and 12, after the Malaysia-Thailand border was closed to curb the spread of Covid-19. 

Idris and his daughters, who hail from Jitra, Kedah, entered Thailand together with his wife 

Suemoh Jehloh, 49, a Thai national, to renew her visa and to visit relatives during the school 

holidays on Mar 16. 

Following the border closure, he said his wife could not enter Malaysia. 

"We all had to stay on in Yala to enable her to take care of me. My health is deteriorating. I 

hope to return to Malaysia to seek treatment as soon as possible. 

"I plead (with the authorities) to allow my wife to return to Malaysia to take care of me," he told 

Bernama today. 
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The family of four are currently staying with their in-laws in Yala. 

Idris was a cattle breeder and his wife a food trader. Idris suffers from diabetes and high blood 

pressure and has been bed-ridden for the past few months after suffering a stroke. 

Meanwhile, daughter Nur Atiqah Najewa, 16, said she wanted to return to Malaysia as soon as 

possible to continue her studies and to enable her father to get treatment. 

"Our family hopes our mother can return with us because she takes care of our father," she said. 

Meanwhile, the Malaysian Consul General in Songkhla, Muhammad Ridzuan Abu Yazid said the 

consulate office was doing its best to help the family. 

He added that the consulate office needs to help Suemoh to submit a MyTravelPass 

application to enter Malaysia. – BERNAMA) 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.nst.com.my/news/nation/2020/12/652556/malaysian-stranded-thailand-

wants-return-home-seek-medical-treatment 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


