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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๑๔-๒๐ มี.ค. ๖๓ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๑๕๓ ข0าว จากท่ีมี 

๑๐๔ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๗-๑๓ มี.ค. ๖๓) ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขSองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๕๙ ข0าว จากท่ีมี ๘๙ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๗-๑๓ มี.ค. ๖๓)     

          ประเด็นข4าวเชิงลบ ได*แก4 

๑) การพูดคุยเพ่ือสันติสุข: ไฟใตS : ๖๐ ป\สถาปนาบีอาร.เอ็น ปรับภาพลักษณ. “องค.กรลับ” สู0 “องค.กรการเมือง”   

๒) การเมือง: ๑) 'สุพจน.' ช้ี 'ผูSกองปูเค็ม' จงใจกล0าวรSาย ดูหม่ิน 'ชลิดา', ๒) หลังพิงฝา และ ๓) คอลัมน. มองรอบทิศ: อยู0ดSวยกันยาก! 

๓) เหตุร*ายรายวัน: ๑) Several wounded in twin bomb attack in Thailand's restive region, ๒) เป}ดรายช่ือผูSบาดเจ็บ เหตุโจรใตSคาร.บอมบ.หนSา 

'ศอ.บต.', ๓) คนรSายโหด! กระหน่ำยิง 'ผูSช0วย ผญบ.ยะหร่ิง' เสียชีวิต และ ๔) เกิดเหตุยิงชาวบSานใน อ.บันนังสตา เสียชีวิต ๑ ราย เจ็บสาหัส ๑ คน 

๔) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) คนไทยทำงานในมาเลเซียทยอยเดินทางกลับ หลังประกาศป}ดประเทศ, ๒) คSาบุหร่ีหนีภาษีภาคใตSยังพุ0งสูง และ ๓) 

'โควิด'กระทบไฟฟ�าชุมชน เล่ือนเป}ด 'ซีโอดี' กลางป\ ๖๔ 

๕) กระบวนการยุติธรรม: แฟ�มคดี: เป}ดจดหมายสุดทSาย 'คณากร เพียรชนะ' ยิงตัวตายคร้ังท่ี ๒ 

๖) สิทธิมนุษยชน: จาก ทักษิณ สู0 ประยุทธ. การสูญหายของ สมชาย นีละไพจิตร กับ ไฟใตS ท่ียังไรSคำตอบ  

         ประเด็นข4าวเชิงบวก ได*แก4 

๑) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยWสิน : ๑) ป�ตตานีสวดฮายัตขอพรใหSพSนภัย, ๒) ยะลาลุยปะทะจับตาย ๓ ศพ, ๓) กลาโหม ประณามโจรใตSเถ่ือน 

หวังสังหารหมู0ประชาชน ขวางพัฒนาสันติสุข, ๔) 'บ๊ิกแป�ะ'ดูเสSนทางหนีโจรใตS รอยต0อ'ป�ตตานี-ยะลา', ๕) นายกฯแสดงความเสียใจเหตุสูญเสียและบาดเจ็บ 

จากเหตุปะทะท่ีป�ตตานี และ ๖) ผูSนำศาสนา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใตS เดินทางมาใหSกำลังใจ เลขาธิการ ศอ.บต. หลังเกิดเหตุระเบิด 

๒) การช4วยเหลือประชาชน: สามจังหวัดระวังไวรัส 

๓) ยาเสพติด: ๑) จับบ๊ิกล็อต! ตร.สงขลาทลายแก�งเฮโรอีนขSามชาติ ยึดของกลางมูลค0ากว0า ๑๖ ล., และ ๒) ตร.ตรัง จับ'แหม0ม สามี'แก�งเครือข0ายยาบSา รายใหญ0 

เช่ือมโยง ๓ จังหวัด ยึดของกลางกว0า ๘ หม่ืนเม็ด 
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       จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหSระดับการรับรูSเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ท้ังในสัปดาห.น้ี และ ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๗ - ๑๓ 

มี.ค. ๖๓) ยังคงอยู0ในระดับต่ำ  สืบเน่ืองจากสถานการณ.เหตุระเบิดหนSา ศอ.บต. และ สถานการณ.โควิค ๑๙ 

 ในส4วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๑๔ – ๒๐ มี.ค. ๖๓ ดังน้ี 

       สัปดาห.น้ีส่ือมวลชนต0างประเทศใหSความสำคัญกับสถานการณ.การแพร0ระบาดไวรัสโรนาสายพันธุ.ใหม0เป�นหลัก รวมท้ังประเด็นท่ีส่ือต0างประเทศรายงานเก่ียวกับ

จังหวัดชายแดนภาคใตSก็เป�นประเด็นเก่ียวกับ COVID-19 ท่ีส0งผลกระทบต0อการส0งสินคSาผ0านแดน  

       New Straits Times รายงานอSางคำใหSสัมภาษณ.ของคนขับรถบรรทุกสินคSาคนหน่ึงบอกว0า เจSาหนSาท่ีด0านศุลกากรท่ีปาดังเบซาร. ไม0อนุญาตใหSรถบรรทุกสินคSาจาก

ไทยขSามไปมาเลเซีย ภายหลังรัฐบาลมาเลเซียมีคำส่ังป}ดประเทศหSามชาวมาเลเซียเดินทางเขSาออกประเทศ และ ไม0อนุญาตใหSชาวต0างชาติเดินทางเขSามาเลเซีย ต้ังแต0วันท่ี 

๑๘ มีนาคม  

       สำหรับเหตุการณ.ในจังหวัดชายแดนภาคใตSท่ีส่ือต0างประเทศใหSความสนใจมีรายงานมากท่ีสุด คือ เหตุการณ.คนรSายขวSางระเบิดมือใส0สำนักงานศูนย.อำนวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใตS ท่ี อ.เมือง จ.ว.ย.ล. เพ่ือลวงใหSเจSาหนSาท่ีออกมาตอบโตS คนรSายจึงจุดชนวนระเบิดรถยนต.ท่ีจอดไวSหนSา ศอ.บต. เป�นเหตุใหSมีผูSไดSรับบาดเจ็บ ๑๘ คน 
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๒. ผลการวิเคราะหWสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธW ประจำวันท่ี ๑๔–๒๐ มี.ค. ๖๓ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข4าวเชิงบวก และประเด็นข4าวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๔-๒๐ มี.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก (เสSนทึบสีเขียว) ๑๕๓ ข0าว จากท่ีมี ๑๐๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๗-๑๓ มี.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี 

(เสSนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึนเล็กนSอย ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขSองกับ จชต. (เสSนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๕๙ ข0าว จากท่ีมี ๘๙ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๗-๑๓ 

มี.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี (เสSนปะสีแดง) มีแนวโนSมฯ ลดลง 
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๒.๒ ค4าสัดส4วนระหว4างข4าวเชิงบวก และข4าวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

วัน/เดือน/ปD จำนวนข>าวเชิงบวก (1) จำนวนข>าวเชิงลบ (2) ค>าสัดส>วน (3)=(1)/(2) 
2020-03-07 28 19 1.47 
2020-03-08 19 23 0.83 
2020-03-09 16 10 1.6 
2020-03-10 7 5 1.4 
2020-03-11 18 15 1.2 
2020-03-12 10 9 1.11 
2020-03-13 6 8 0.75 

 14.86 12.71 1.17 
2020-03-14 14 10 1.4 
2020-03-15 11 3 3.67 
2020-03-16 16 1 16 
2020-03-17 27 21 1.29 
2020-03-18 34 17 2 
2020-03-19 31 3 10.33 
2020-03-20 20 4 5 

 21.86 8.43 2.59 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ4งเล็ง ในช4วงวันท่ี ๑๔–๒๐ มี.ค. ๖๓ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๔-๒๐ มี.ค. ๖๓ และ ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๗-๑๓ มี.ค. ๖๓) ไม0มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี (เสSนปะสีน้ำเงิน) 

มีแนวโนSมฯ ต่ำค0อนขSางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๒ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๗-๑๓ มี.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี 

(เสSนปะสีแดง) มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึน ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0 ไฟใตS : 60 ป\สถาปนาบีอาร.เอ็น ปรับภาพลักษณ. “องค.กรลับ” สู0 “องค.กรการเมือง”   
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๔-๒๐ มี.ค. ๖๓ มีข0าวในประเด็นเหตุรSายรายวัน ๓๑ ข0าว จากท่ีมี ๑๕ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๗-๑๓ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ เพ0มข้ึน

เล็กนSอย ภาพข0าวในประเด็นเหตุรSายรายวัน ไดSแก0 ๑) Several wounded in twin bomb attack in Thailand's restive region, ๒) เป}ดรายช่ือผูSบาดเจ็บ 

เหตุโจรใตSคาร.บอมบ.หนSา 'ศอ.บต.', ๓) คนรSายโหด! กระหน่ำยิง 'ผูSช0วย ผญบ.ยะหร่ิง' เสียชีวิต และ ๔) เกิดเหตุยิงชาวบSานใน อ.บันนังสตา เสียชีวิต 1 ราย เจ็บสาหัส 1 

คน 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๔-๒๐ มี.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. จากท่ีมี ๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๗-๑๓ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ 

ต่ำค0อนขSางคงท่ี ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๔ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๑๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๗-๑๓ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ต่ำ

ค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0 ๑) 'สุพจน.' ช้ี 'ผูSกองปูเค็ม'จงใจกล0าวรSาย ดูหม่ิน 'ชลิดา', ๒) หลังพิงฝา และ ๓) คอลัมน. มองรอบทิศ: อยู0ดSวยกันยาก! 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยWสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๔-๒๐ มี.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๔๓ ข0าว จากท่ีมี ๑๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๗-๑๓ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี 

มีแนวโนSมฯ  เพ่ิมข้ึน  ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๑ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๗-๑๓ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ต่ำ

ค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) ป�ตตานีสวดฮายัตขอพรใหSพSนภัย, ๒) ยะลาลุยปะทะจับตาย ๓ ศพ, ๓) กลาโหม ประณามโจรใตSเถ่ือน หวังสังหารหมู0ประชาชน 

ขวางพัฒนาสันติสุข, ๔) 'บ๊ิกแป�ะ'ดูเสSนทางหนีโจรใตS รอยต0อ'ป�ตตานี-ยะลา', ๕) นายกฯแสดงความเสียใจเหตุสูญเสียและบาดเจ็บ จากเหตุปะทะท่ีป�ตตานี และ ๖) 

ผูSนำศาสนา 5 จังหวัดชายแดนภาคใตS เดินทางมาใหSกำลังใจ เลขาธิการ ศอ.บต. หลังเกิดเหตุระเบิด ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0 ป�ตตานี-ยะลาปะทะโจรใตS ทหาร-อส.ถูกยิงเจ็บ 

7 นาย  

 

 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

9 

 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๔-๒๐ มี.ค. ๖๓ ข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข0าวเชิงบวก ๗ ข0าว จากท่ีมี ๑๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๗ - ๑๓ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี 

มีแนวโนSมฯ ลดลง ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข0าวเชิงลบ ๑๒ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๗ - ๑๓ มี.ค. ๖๓) 

ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึน ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) ศอ.บต. ขับเคล่ือนเกษตรชายแดนใตS, ๒) 'พาณิชย.' ช้ีช0องใชS FTA ตีตลาด 3 ประเทศอาเซียน 

และ ๓) ดีไซเนอร.ช้ันนำสรSางมูลค0าผSาบาติกแดนใตS ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0 ๑) คนไทยทำงานในมาเลเซียทยอยเดินทางกลับ หลังประกาศป}ดประเทศ, ๒) 

คSาบุหร่ีหนีภาษีภาคใตSยังพุ0งสูง และ ๓) 'โควิด'กระทบไฟฟ�าชุมชน เล่ือนเป}ด 'ซีโอดี' กลางป\ 64 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๔-๒๐ มี.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๓ ข0าว จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๗-๑๓ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ 

ค0อนขSางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม0มีข0าวเชิงลบท้ังในสัปดาห.น้ี และในสัปดาห.ท่ีแลSว (๗-๑๓ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ต่ำ

ค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) จับบ๊ิกล็อต! ตร.สงขลาทลายแก�งเฮโรอีนขSามชาติ ยึดของกลางมูลค0ากว0า 16 ล., และ ๒) ตร.ตรัง จับ'แหม0ม 

สามี'แก�งเครือข0ายยาบSารายใหญ0เช่ือมโยง 3 จังหวัด ยึดของกลางกว0า 8 หม่ืนเม็ด  
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช0วงวันท่ี ๑๔–๒๐ มี.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ไดSแก0 จาก ทักษิณ สู0 ประยุทธ. การสูญหายของ สมชาย นีละไพจิตร กับ ไฟใตS 

ท่ียังไรSคำตอบ  

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช0วงวันท่ี ๑๔–๒๐ มี.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปnญหา จชต. 

             ในช0วงวันท่ี ๑๔–๒๐ มี.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกSไขป�ญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

            ในช0วงวันท่ี ๑๔–๒๐ มี.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชSกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* 
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การพูดคุยเพื่อสันต ิ
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ประเด็นข4าวเชิงลบ 

๑. การเจรจาเพ่ือสันติ ๑) ถูกทุกขSอ  และ  ๒) ไฟใตS : 60 ป\สถาปนาบีอาร.เอ็น ปรับภาพลักษณ. “องค.กรลับ” สู0 “องค.กรการเมือง”  

๒. การเมือง ๑) 'สุพจน.' ช้ี 'ผูSกองปูเค็ม'จงใจกล0าวรSาย ดูหม่ิน 'ชลิดา', ๒) หลังพิงฝา, ๓) 'ผูSกองปูเค็ม'รอด! ศาลตีตกคดีหม่ินประมาท'ดร.ชลิตา' ช้ีวิจารณ.สุจริตใจ  และ  

๔) คอลัมน. มองรอบทิศ: อยู0ดSวยกันยาก!  

๓. เหตุร*ายรายวัน ๑) Several wounded in twin bomb attack in Thailand's restive region, ๒) คนรSายก0อเหตุคาร.บอมบ. หนSาศอ.บต.ขณะถกแกSโควิด-19 

หวังสังหารหมู0, ๓) บ้ึมหนSา ศอ.บต. จนท.บาดเจ็บหลายนาย, ๔) คาร.บอมบ.ป¡วนถกโควิด, ๕) ยิงชาวบSานในพ้ืนท่ีอำเภอบันนังสตา ในขณะท่ีหน0วยความม่ันคงแจSงเตือน 

การก0อเหตุในเดือนน้ี, ๖) เป}ดแผนช่ัวโจรใตSคาร.บอมบ.ศอ.บต. ยอดเจ็บแตะ25ราย, ๗) เป}ดรายช่ือผูSบาดเจ็บ เหตุโจรใตSคาร.บอมบ.หนSา'ศอ.บต.', ๘) เผยรายช่ือ'ตำรวจ-

นักข0าว-ชาวบSาน' เจ็บเซ0น'คาร.บอมบ.', ๙) โจรใตSรูSประชุมรับมือ'โควิด' บ้ึมล0อ!จนท.กดระเบิดซ้ำ, ๑๐) ด0วน!!!โจรใตSลอบกัด'คาร.บอมบ.'หนSา'ศอ.บต.'ขณะถก'โควิด-19' 

(คลิป), ๑๑) คลิปนาทีโจรใตSจอด'คาร.บอมบ.' เพ่ือนข่ี จยย.รับพาหนี!, ๑๒) โจรใตSลอบกัด วางบ้ึมประตู'ศอ.บต.'เมืองยะลา พังยับ!, ๑๓) โจรใตSเห้ียม 

คาร.บอมบ.ถล0มหนSาศอ.บต. นักข0าว-ตร.-ปชช.เจ็บ25, ๑๔) แหล0งข0าวเผยบ้ึมหนSา'ศอ.บต.' คนรSายบุกสายฟ�าแลบ-เช่ือคนขับไม0ใช0คนในพ้ืนท่ี, ๑๕) คนรSายโหด! 

กระหน่ำยิง'ผูSช0วย ผญบ.ยะหร่ิง'เสียชีวิต, ๑๖) เผยคลิปหนSารถอีกมุม! นาทีระเบิดคาร.บอมหนSา ศอ.บต.ยะลา, ๑๗) เกิดเหตุยิงชาวบSานในอ.บันนังสตา 

เสียชีวิต1รายเจ็บสาหัส1คน, ๑๘) คอลัมน. ข0าวขSนคนเขSม, ๑๙) คาร.บอมบ.ถล0มศอ.บต.ยะลา-เจ็บ25, ๒๐) คาร.บ้ึมถล0มศอ.บต.ยะลา, ๒๑) 'คาร.บอมบ.'ยะลาเจ็บอ้ือ 

กอ.รมน.ประณามโจรช่ัว, ๒๒) ภาพข0าว: ถล0มฐาน, ๒๓) ยิงถล0มฐานชคต.-วางระเบิดทหาร, ๒๔) ลวงจนท.-'คาร.บอมบ.'ซ้ำ บ้ึมหนSา'ศอ.บต.', ๒๕) 

บ้ึมหนSา'ศูนย.ศอ.บต.'มุ0งปมทำลายภาพลักษณ., ๒๖) คาร.บอมบ.ถล0มศอ.บต.เจ็บ25 บ๊ิกแป�ะลงใตSส่ังเร0งล0าคนรSาย, ๒๗) โจรใตSยิงถล0ม ฐานตำบล, ๒๘) คาร.บอมบ.'ศอ.บต.' 

บาดเจ็บระนาว24, ๒๙) ขึงลวดดัก ยิงซ้ำดับ1เจ็บ2  และ  ๓๐) โจรใตSป¡วนไม0เลิกลอบยิงชาวบSาน  

๔. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) คนไทยทำงานในมาเลเซียทยอยเดินทางกลับ หลังประกาศป}ดประเทศ, ๒) 

แรงงานไทยตSมยำกุSงป}ดรSานเดินทางกลับบSานหลังมาเลย.ส่ังป}ดประเทศ 14 วันหว่ันโควิด-19 ลาม, ๓) คSาบุหร่ีหนีภาษีภาคใตSยังพุ0งสูง, ๔) ด0านสุไหงโก-ลก ป}ดวันแรก 

หลังมาเลเซียส่ังป}ดด0าน14วัน, ๕) 'เบตง'เหงา ไรSเงานทท.มาเลย.-สิงคโปร. หลังป}ดพรมแดน ผูSประกอบการอยู0ในภาวะท่ีเส่ียงเจ�ง, ๖) 'หาดสมิหลา'เงียบเหงา! 

หลัง'มาเลเซีย'ประกาศป}ดประเทศลดการแพร0เช้ือโควิด-19, ๗) ด0านพรมแดนสุไหงโก-ลกเขSมชาวไทยทยอยกลับ มาเลย.ประกาศป}ดด0าน, ๘) 'แรงงานไทยตSมยำกุSง' 

ป}ดรSานเดินทางกลับหลังมาเลย.ส่ังป}ดประเทศ 14 วัน, ๙) มติผูSประกอบการมาเลย. ส0งพนง.ไทยกลับ-ลดค0าใชSจ0าย, ๑๐) 
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'ด0านเบตง'เงียบไรSนักเท่ียวหลังมาเลย.ฯป}ดหนี'โควิด-19', ๑๑) บุหร่ีผิดกม.กลับมาระบาดในไทย  และ  ๑๒) 'โควิด'กระทบไฟฟ�าชุมชน เล่ือนเป}ด'ซีโอดี'กลางป\64  

๕. กระบวนการยุติธรรม ๑) แฟ�มคดี: เป}ดจดหมายสุดทSาย 'คณากร เพียรชนะ' ยิงตัวตายคร้ังท่ี 2 สลดวงการตุลาการ, ๒) คอลัมน. แฟ�มคดี: เป}ดจดหมายสุดทSาย 'คณากร 

เพียรชนะ' ยิงตัวตายคร้ังท่ี 2 สลดวงการตุลาการ  และ  ๓) คอลัมน.: บทความพิเศษ: ความเป�นอิสระของผูSพิพากษาตุลาการและการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (1)  

๖. สิทธิมนุษยชน จาก ทักษิณ สู0 ประยุทธ. การสูญหายของ สมชาย นีละไพจิตร กับ ไฟใตS ท่ียังไรSคำตอบ  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. กีฬา 'สมยศ'ยันไทยลีกเตะต0อตามโปรแกรม  

๒. การศึกษา ๑) สานสัมพันธ., ๒) ตรวจงาน  และ  ๓) 'ม.อ.ป�ตตานี'ส่ังหยุดการเรียน-กิจกรรมทุกอย0างป�องไวรัสโคโรนา,  

๓. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทW ๑) วันสบาย: ความสุขของ'มดยักษ.-ศุภสิทธ์ิ พูลภิญโญ', ๒) เย่ียมชม, ๓) ภาพข0าว: เย่ียมชม, ๔) 

'ทุ0งเสน0หา'เย่ียมเยียนรายการ'เร่ืองเล0าเชSาน้ี', ๕) รอบร้ัวเมืองใตS : 19 มีนาคม 2563, ๖) นิสสัน 'Go Anywhere' ตะลุยมาเลเซีย รวมระยะทางกว0า 2000 กม.  และ  ๗) 

คอลัมน. เสิร.ฟข0าวเมSาท.แตก,  

๔. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยWสิน ๑) ป�ตตานีสวดฮายัตขอพรใหSพSนภัย, ๒) วงจรป}ดมัด2คน บอมบ.ศอ.บต., ๓) ล0ากระช้ัน5บีอาร.เอ็น เผยนักรบหัวกะทิ, 

๔) เก็บตกข0าวฮาประสาทหาร: ป�ายช่ัวคราว, ๕) ปะทะโจรใตS จนท.เจ็บ4, ๖) ลSอมจับ'คนรSาย'ริมเข่ือนป�ตตานียิงสวนจนท.ดับ1, ๗) 

แฉกลุ0มคนรSายลวงกระบะรSานไมSประกอบคาร.บอมบ.หนSา'ศอ.บต.', ๘) ป�ตตานี-ยะลาปะทะโจรใตS ทหาร-อส.ถูกยิงเจ็บ7นาย, ๙) ทหารบุกฐาน'โจรใตS'ยึดป̈น-กระสุน-

จยย.คาดเตรียมใชSก0อเหตุ, ๑๐) ทหารบุกรัง'โจรใตS'ยึดป̈น-กระสุน ช้ีเตรียมก0อเหตุ-สรSางสถานการณ., ๑๑) ปะทะเดือดเข่ือนป�ตตานี ทหารพรานพลีชีพ1เจ็บ2, ๑๒) 

ตรวจบ้ึม, ๑๓) ยะลาลุยปะทะจับตาย3ศพ๑๔) ช้ีถล0มศอ.บต.ปลSนรถมาบ้ึม, ๑๕) ยึดฐาน, ๑๖) กลาโหม ประณามโจรใตSเถ่ือน หวังสังหารหมู0ประชาชน 

ขวางพัฒนาสันติสุข, ๑๗) 'บ๊ิกแป�ะ'ดูเสSนทางหนีโจรใตS รอยต0อ'ป�ตตานี-ยะลา', ๑๘) คืบหนSา'คาร.บอมบ.'หนSา ศอ.บต. พบคนรSายใชS'รถบรรทุกไมS'ก0อเหตุ (คลิป), ๑๙) 

เด็ดหัวโจรใตS! ป}ดลSอมเข่ือนป�ตตานี วิสามัญดับอีก3ศพ-จนท.ปลอดภัย, ๒๐) นายกฯแสดงความเสียใจเหตุสูญเสียและบาดเจ็บ จากเหตุปะทะท่ีป�ตตานี, ๒๑) 

ป�ตตานียังเดือด! ปะทะสน่ันริมเข่ือนอีกระลอก จนท.พลีชีพ 1 เจ็บอีก 2 นาย, ๒๒) มทภ.4ส่ังทีมเจรจาลงพ้ืนท่ีริมเข่ือนป�ตตานี หวังคนรSาย'ท้ิงอาวุธ-มอบตัว', ๒๓) 

เป}ดแผนคาร.บอมบ.โจรใตS คนขับหลงทางทำสูญเสียนSอย, ๒๔) แผนช่ัวโจรใตSดักปลSนรถกลางทาง มัดมือมัดเทSาเหย่ือ4คน ก0อนคาร.บอมบ.ศอ.บต., ๒๕) เร0งล0าคาร.บอมบ.ใตS 
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มุ0งตอบโตSจนท.รัฐ สอบเสSนทางก0อเหตุ, ๒๖) เฝ�าระวัง4แกนนำโจรใตS จ0อก0อเหตุฉลอง60ป\'บีอาร.เอ็น', ๒๗) ยะลาปะทะเดือด โจรใตSยิงทหารบาดเจ็บ3 

ส0งกำลังออกติดตามไล0ล0า, ๒๘) เขSาสู0วันท่ี 5 ทหารกระชับวงลSอมริมเข่ือนป�ตตานี กดดันคนรSายมอบตัวหลังก0อเหตุปะทะ, ๒๙) มทภ.4ไม0ช้ีชัดคนรSายเสียชีวิต 

เหตุปะทะเดือดป�ตตานี, ๓๐) แกะรอยกลSองวงจรป}ด-ตรวจช่ือผูSบาดเจ็บ เหตุคาร.บอมบ.ศอ.บต., ๓๑) เพจผีปล0อยข0าวทำลายขวัญทหาร กอ.รมน.ภาค4 

ส0วนหนSาขออย0าเช่ือ, ๓๒) 'บ๊ิกแป�ะ'ตรวจเหตุคาร.บอมบ. กำชับมาตรการเฝ�าระวังเขSม, ๓๓) คืบหนSาคาร.บอมบ.ยะลา, ๓๔) ผูSนำศาสนา5 จังหวัดชายแดนภาคใตS 

เดินทางมาใหSกำลังใจ เลขาธิการ ศอ.บต. หลังเกิดเหตุระเบิด, ๓๕) ปะทะเดือด! จนท.ทหารเสียชีวิต 1 เจ็บ 2 - คนรSายดับ 3, ๓๖) ป}ดลSอมเข่ือนป�ตตานี ปะทะเดือดอีก 

เจSาหนSาท่ีเจ็บ2ตาย1, ๓๗) แม0ทัพภาค 4 ส่ังจัดชุดทีมเจรจา ลงพ้ืนท่ีเจรจาปะทะรอบ 3 หวังคนรSายท้ิงอาวุธ มอบตัวกับเจSาหนSาท่ี, ๓๘) เป}ดป�าย ศอ.บต. ช่ัวคราว พรSอม 

ระดมทุกภาคส0วน ทำความสะอาดพ้ืนท่ี หลังเกิดเหตุระเบิดคาร.บอม, ๓๙) กำชับ ผอ.รมน.ภาค 4 ยึดบังคับใชSกฎหมายตามแนวทางสันติวิธี 

พรSอมขอช0วยกันรับคนไทยทยอยกลับจากมาเลเซีย [กระทรวงกลาโหม], ๔๐) จนท.เขSมรับมือโจรใตSป¡วน5พ้ืนท่ีเป�าหมายฉลองก0อต้ัง'บีอาร.เอ็น'  และ  ๔๑) 

จนท.เก็บกูSวัตถุระเบิดในโรงเรียนสวนพระยาวิทยา อ.จะแนะ,  

๕. การช4วยเหลือประชาชน ๑) ทำหนSากากอนามัย, ๒) มท.1หนุนผวจ.งัดอำนาจ ส่ังป}ดเมือง สกัดแพร0ระบาดไวรัสโควิด, ๓) จับกระแสภูมิภาค: ตระหนัก-ไม0ตระหนก, 

๔) สูSโควิด, ๕) ภาพข0าว: สูSโควิด, ๖) คอลัมน. จับกระแสภูมิภาค: ตระหนัก-ไม0ตระหนก, ๗) บ๊ิกป�อกหนุน'บุรีรัมย.-อุทัย', ๘) 'บ๊ิกป�อก'หนุนโมเดลป}ดเมือง, ๙) ภาพข0าว: 

คิวยาว, ๑๐) จ้ี132คนไทยไปมาเลย.ตรวจโควิด, ๑๑) ภาคใตSผวาหนัก ยะลาหา132คน 'ภูเก็ต'บ้ีงดทัวร., ๑๒) คอลัมน. ท้ิงหมัดเขSามุม: สามจังหวัดระวังไวรัส, ๑๓) 

ลดน้ำไฟคืนเงินมิเตอร., ๑๔) ท้ิงหมัดเขSามุม: สามจังหวัดระวังไวรัส, ๑๕) ครม.ไฟเขียวงบกลาง 1.8 หม่ืนล.สูSโควิด-ภัยแลSง๑๖) 

พบชาวสงขลากลับจากร0วมกิจกรรมศาสนาในมาเลย.มีไขS2คน อีก4ยังไม0กลับ, ๑๗) ยะลายันมีผูSป¡วยติดเช้ือโควิด-19แลSว1ราย อีก3รอผลตรวจรอบสอง, ๑๘) 

สธ.เขSมชายแดนใตSเป}ดวอร.ด-พ้ืนท่ีกักกันโควิด-19, ๑๙) 'แม0ทัพภาค4'ส่ังป}ด13จุดผ0อนปรนชายแดนนราธิวาส หลังมาเลเซียป}ดประเทศ, ๒๐) 

กรมชลฯการันตี3จว.ชายแดนใตSพSนภัยแลSง อ0างฯตุนน้ำตSนทุนเฉล่ียเกิน65%, ๒๑) ด0านพรมแดนสุไหงโก-ลกคัดกรองเขSมหลังมาเลย.ยอดติดโควิดพุ0ง 149 ราย, ๒๒) 

พ0อเมือง 'ป�ตตานี' วอนกลุ0มเส่ียง 132 คน ดูงานต0างประเทศรายงานตัวด0วน หว่ันติดเช้ือโควิด-19, ๒๓) 'ด0านเบตง' ตรวจเขSมหลังมาเลย.พบผูSติดเช้ือโควิด-19, ๒๔) 

อำเภอรือเสาะร0วมกับองค.การบริหารส0วนตำบลสามัคคี ไดSจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหSความรูSในการป�องกันโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19, ๒๕) 

ผูSว0าฯนราธิวาสเนSนย้ำประชาชนนราธิวาสม่ันใจ ในมาตรการป�องกันการแพร0ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid -19, ๒๖) 

นราธิวาสคัดกรอง26คนไทยกลับจากร0วมงานท่ีมาเลเซียพบมีไขS2ราย, ๒๗) ผูSว0าฯสงขลา คุมเขSมโควิด-19 หลังพบผูSป¡วยเขSาเกณฑ.เฝ�าระวัง 12 ราย, ๒๘) 
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ยะลายันมีผูSป¡วยติดเช้ือไวรัสโควิด-19 แลSว1 อีก3รายรอผลตรวจรอบสอง, ๒๙) จ.นราธิวาส จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแสวงหาความร0วมมือจากกลุ0มสตรี เ, ๓๐) 

มทภ.4 ตรวจเขSมเขSาไทยเป}ดผ0อนปรมใหSเขSาไดS, ๓๑) ศอ.บต. ร0วมมือสาธารณสุขเฝ�าระวังโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 (COVID-19), ๓๒) 

นราธิวาสประชุมติดตามเฝ�าวังรับมือสถานการณ.โรคไวรัสโควิด-19, ๓๓) พบแลSว 7 คนติดเช้ือ Covid-19 ผูSว0าฯ ป�ตตานี ส่ังเอกซ.เรย. 7 หมู0บSานสกัดยับย้ังการแพร0เช้ือ, 

๓๔) เรือนจำเบตงซSอมแผนรับมือไวรัสโควิด-19 ระบาด, ๓๕) นอภ.สุไหงปาดี ระดมกำลัง จนท.พรSอม ชาวบSานในพ้ืนท่ีติดตาม 'ยายตีบ แดงดี' สูญหายอย0างไรSร0องรอย, 

๓๖) ป�ตตานีพบผูSติดเช้ือโควิดรายแรกกลับจากชุมนุมศาสนาท่ีมาเลเซีย, ๓๗) ป�ตตานีพบเพ่ิม7รายผูSติดเช้ือโควิด-19, ๓๘) จ0อป}ดชายแดน ด0านบกท่ัวปท.-รอ'มท.1'ส่ัง, 

๓๙) วิเคราะห.โอกาสเส่ียงเช้ือ 'โควิด-19' หว่ันแพร0ระบาดกระจายท่ัวไทย, ๔๐) ชาวมุสลิม ละหมาดฮายัตขอพรใหSทุกคนรอดพSนจาก covid-19, ๔๑) รองแม0ทัพภาคท่ี 4 

ลงตรวจด0านพรมแดนสุไหงโกลก นราธิวาส สยบข0าวลือ, ๔๒) ยกเลิกจัดงานฮาฟ}ซอัลกุรอ0านคูน้ำรอบ ป�องกันโควิด-19ระบาด, ๔๓) กลุ0มวิสาหกิจชุมชน HAND IN HAND 

เทศบาลตำบลรือเสาะ ร0วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ อบรมใหSปความรูSเก่ียวกับไวรัสโคโรนา, ๔๔) ทต.กะลุวอเหนือ 

อบรมเชิงปฏิบัติการใหSความรูSในการป�องกันโรคติดต0อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019, ๔๕) 'เจลลSางมือเสริมโพลีแซคคาไรด.' สูSโควิดฯ ผลิตภัณฑ. 'อาชีวะป�ตตานี', ๔๖) 

รพ.ยะลาเพ่ิมมาตรการตรวจผูSเขSารับบริการเพ่ือคัดกรองโควิด19 หลังพบมีชาวไทยมุสลิมไปร0วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีประเทศมาเลเซีย, ๔๗) 

ป�ตตานีใหSผูSร0วมงานท่ีมาเลเซียในกลุ0ม132คน รายงานตัวและเขSารับการตรวจคัดกรองโรคด0วน, ๔๘) รอง มทภ.4 ตรวจเย่ียมมาตรการคัดกรองป�องกันโควิด-19 

ด0านตรวจชายแดนสุไหงโกลก, ๔๙) กอ.รมน.ภาค 4 ส0วนหนSา ตรวจเย่ียมมาตรการคัดกรองป�องกันโรคโควิด-19 ด0านตรวจชายแดน จชต., ๕๐) 

ผูSว0าฯป�ตตานีต้ังโต�ะแถลงหลังพบ 7 คนกลับจากมาเลเซียไขSสูงเส่ียงติดไวรัส covid 19, ๕๑) รองผูSว0าฯนราธิวาส เป}ดประตูระบายน้ำจากคลองน้ำดำ 

ช0วยเหลือพ้ืนท่ีปลูกปาล.มน้ำมัน จำนวน 37,800 ไร0, ๕๒) ผูSว0าฯ ยะลา แจกหนSากากอนามัยในตลาดสด ระบุ 'ยะลายังไม0มีผูSติดเช้ือไวรัส'  และ  ๕๓) 

นศ.อาชีวะป�ตตานีนำเสนอผลงาน'เจลลSางมือเสริมโพลีแซคคาไรด.',  

๖. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) เชิญส่ิงของพระราชทาน เย่ียม-ใหSกำลังใจศอ.บต., ๒) องคมนตรี เดินทางไปเย่ียมและใหSกำลังใจเจSาหนSาท่ี 

ประชาชนท่ีไดSรับผลกระทบจากสถานการณ.ความไม0สงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตS, ๓) องคมนตรีพรSอมคณะลงพ้ืนท่ีใหSกำลังใจ ศอ.บต. อ.เมือง จ.ยะลา  และ  ๔) 

องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบจนท.ฐานปฎิบัติการสSมป¡อย,  

๗. การเยียวยา ๑) ปล้ืมป\ติ, ๒) องคมนตรีวางพวงมาพระราชทาน แก0ทหารเสียชีวิตจากการปะทะเข่ือนป�ตตานี, ๓) 

ร.10พระราชทานตะกรSาส่ิงของมอบแก0ญาติของจ0าสิบเอก เสนีย. พงษ.สมบัติ, ๔) ผูSว0าฯ ยะลา เชิญดอกไมS - ตะกรSาส่ิงของพระราชทาน มอบผูSไดSรับบาดเจ็บ, ๕) 
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ทรงใหSกำลังใจเหย่ือคาร.บอมบ.ใตS, ๖) นายก2สมาคมดัง มอบเงินช0วยเหลือผูSส่ือข0าวเหย่ือคาร.บอมบ. จ.ยะลา  และ  ๗) แม0ทัพภาค 4 รดน้ำศพทหารกลSาจากเหตุปะทะ 

ตาเซะ,  

๘. ยาเสพติด ๑) จับบ๊ิกล็อต! ตร.สงขลาทลายแก�งเฮโรอีนขSามชาติ ยึดของกลางมูลค0ากว0า16ล., ๒) บ๊ิกล็อต! จับเฮโรอีนขSามชาติ 42 กก. มูลค0า 16 ลSาน  และ  ๓) 

ตร.ตรัง จับ'แหม0ม สามี'แก�งเครือข0ายยาบSารายใหญ0เช่ือมโยง 3 จังหวัด ยึดของกลางกว0า 8 หม่ืนเม็ด,  

๙. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) กรมชลฯการันตีฤดูแลSง ชาวบSาน3จว.ชายแดนมีน้ำใชS, ๒) ลุยป�¯นแผนพัฒนาชมชุน ชูเมืองนราฯ'ศก.พอเพียง', ๓) แวSงรุ0นใหม0 

ใส0ใจการมีส0วนร0วม, ๔) กระจกไรSเงา: ฟ̄̈นฟูเพ่ือสรSางอาชีพ, ๕) กรุงเทพประกันภัยมอบเคร่ืองกรองน้ำด่ืมสะอาดเพ่ือนSอง, ๖) ลดความ 'เหล่ือมล้ำ' 

แกSป�ญหาท่ีทำกินใหSชาวบSาน คือการดับ 'ไฟใตS' ในมิติแย0งชิงมวลชนท่ีถูกตSอง, ๗) เป}ดขายพรุ0งน้ี 'หนSากากอนามัย' ผ0านรSานธงฟ�าในสงขลา1แพ็ค4ช้ิน10บาท, ๘) เป}ดศูนย., 

๙) ปตท.สผ.จับมือกลุ0มประมงพ้ืนบSาน เป}ดศูนย.การเรียนรูSเพาะฟ�กลูกปูแห0งท่ี 4 พัฒนาอาชีพประมงอย0างย่ังยืน ต้ังเป�าขยายผลสู0ทุกจังหวัดรอบอ0าวไทย, ๑๐) 

ปตท.สผ.จับมือกลุ0มประมงพ้ืนบSาน เป}ดศูนย.การเรียนรูSเพาะฟ�กลูกปูแห0งท่ี 4 พัฒนาอาชีพประมงอย0างย่ังยืน ต้ังเป�าขยายผลสู0ทุกจังหวัดรอบอ0าวไทย, ๑๑) 

พช.ชวนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่ือสูSทุกวิกฤตไดS, ๑๒) ภาพข0าว: 'ซือดะ' ยกพลว่ิงร0วมบุญในกิจกรรมว่ิงการกุศล 'ศรีสมัยชวนว่ิง คร้ังท่ี 1'  และ  

๑๓) ทัพอากาศ ร0วมกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจ 9 จัดโครงการส0งเสริมรักษาสุขภาพฟ�นเด็กนักเรียนและเยาวชน,  

๑๐. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) หนุนอนุรักษ.'อนาชีดกอมป�ง', ๒) ยกย0อง, ๓) หนุนอนุรักษ.'อนาชีดกอมป�ง', ๔) ยะลาสมโภชวันประสูติแม0กวนอิม, ๕) ภาพข0าว: ยกย0อง, 

๖) ยะลาสมโภชวันประสูติแม0กวนอิม, ๗) รายงานพิเศษ : สสส.หนุนเยาวชนแดนใตSร0วมสืบสาน 'อนาชีดกอมป�ง' สานพลังสามัคคีดSวยถSอยคำรSอง 

และท0วงทำนองแห0งศรัทธา  และ  ๘) รายงานพิเศษ: สสส.หนุนเยาวชนแดนใตSร0วมสืบสาน 'อนาชีดกอมป�ง' สานพลังสามัคคีดSวยถSอยคำรSอง และท0วงทำนองแห0งศรัทธา,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต4อสถานการณW จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหSระดับการรับรูSเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ท้ังในสัปดาห.น้ี และ ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๗ - ๑๓ มี.ค. 

๖๓) เป�น ยังคงอยู0ในระดับต่ำ   ท้ังจากสถานการณ.เหตุระเบิดหนSา ศอ.บต. และ สถานการณ.โควิค ๑๙ 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๑๔ – ๒๐ มี.ค. 

   สัปดาห.น้ีส่ือมวลชนต0างประเทศใหSความสำคัญกับสถานการณ.การแพร0ระบาดไวรัสโรนาสายพันธุ.ใหม0เป�นหลัก รวมท้ังประเด็นท่ีส่ือต0างประเทศรายงานเก่ียวกับจังหวัด

ชายแดนภาคใตSก็เป�นประเด็นเก่ียวกับ COVID-19 ท่ีส0งผลกระทบต0อการส0งสินคSาผ0านแดน  

       New Straits Times รายงานอSางคำใหSสัมภาษณ.ของคนขับรถบรรทุกสินคSาคนหน่ึงบอกว0า เจSาหนSาท่ีด0านศุลกากรท่ีปาดังเบซาร. ไม0อนุญาตใหSรถบรรทุกสินคSาจาก

ไทยขSามไปมาเลเซีย ภายหลังรัฐบาลมาเลเซียมีคำส่ังป}ดประเทศหSามชาวมาเลเซียเดินทางเขSาออกประเทศ และ ไม0อนุญาตใหSชาวต0างชาติเดินทางเขSามาเลเซีย ต้ังแต0วันท่ี 

๑๘ มีนาคม  

       สำหรับเหตุการณ.ในจังหวัดชายแดนภาคใตSท่ีส่ือต0างประเทศใหSความสนใจมีรายงานมากท่ีสุด คือ เหตุการณ.คนรSายขวSางระเบิดมือใส0สำนักงานศูนย.อำนวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใตS ท่ี อ.เมือง จ.ว.ย.ล. เพ่ือลวงใหSเจSาหนSาท่ีออกมาตอบโตS คนรSายจึงจุดชนวนระเบิดรถยนต.ท่ีจอดไวSหนSา ศอ.บต. เป�นเหตุใหSมีผูSไดSรับบาดเจ็บ ๑๘ คน 

๕.๑ Reuters สำนักข4าวต4างประเทศช้ันนำ รายงานเหตุคนร*ายขว*างระเบิดมือใส4สำนักงานศอ.บต.ก4อนจุดชนวนระเบิดแสวงเคร่ืองท่ีซ4อนไว*รถยนตWป�คอัพท่ีคนร*าย

จอดไว*หน*าสำนักงาน เป�นเหตุให*มีผู*ได*รับบาดเจ็บ ๑๘ คน เหตุเกิดเม่ือวันท่ี ๑๗ มีนาคม 

พันเอกปราโมทยW พรหมอินทรW โฆษกกอ.รมน.ภาค ๔ ให*สัมภาษณW Reuters ว4า ขณะเกิดเหตุท่ีศอ.บต.กำลังมีการประชุมเจ*าหน*าท่ีท่ีเก่ียวข*องกับการควบคุมและ

ป�องกันการแพร4ระบาด COVID-19 ในพ้ืนท่ีจชต. 

เหตุระเบิดคร้ังน้ีมีผู*ส่ือข4าวได*รับบาดเจ็บ ๕ คน ตำรวจ ๕ คน ทหาร ๒ คน ส4วนอีก ๖ คนเป�นประชาชนท่ีสัญจรผ4านหน*าศอ.บต. 

Reuters รายงานว4า ไม4มีกลุ4มใดออกมาแสดงตัวว4าเป�นผู*ลงมือก4อเหตุรุนแรงหน*า ศอ.บต. 

หมายเหตุรายงานข4าวของ Reuters ถูกนำไปเผยแพร4ต4อในส่ือมาเลเซียและสิงคโปรW  

(Two bombs exploded in front of a government office in Thailand's insurgency-hit southern Yala province on Tuesday, wounding 18 people, a 

security official said. 

The explosions took place in front of the Southern Border Provinces Administrative Center (SBPAC), a Thai government body that oversees the 

administration of three mostly Malay-Muslim majority provinces of Narathiwat, Pattani and Yala where an insurgency since 2004 has killed some 

7,000 people. 
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SBPAC was hosting a government meeting on the region's response to the outbreak of the coronavirus prior to the explosions. 

"The first bomb was a grenade throne to the area outside the SBPAC office fence to draw people out," Colonel Pramote Prom-in, a military 

regional security spokesman told Reuters. 

 

"Then a car bomb about 10 meters from the first explosion went off. This was hidden in a pick-up truck where the perpetrators parked near the 

fence. Eighteen are wounded and no one died," he said. 

The car bomb exploded ten minutes after the first explosion and among the wounded were five reporters, five police officers, two soldiers and 

other bystanders, Pramote said. 

There was no immediate claim of responsibility. Such claims are rare following attacks in the region.) 

 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.thestar.com.my/news/world/2020/03/17/two-bombs-explode-outside-thai-government-office-in-yala-wounding-18 

 

https://www.nst.com.my/world/world/2020/03/575424/18-hurt-two-bomb-explosions-outside-thai-govt-office 

 

https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/18-injured-as-2-roadside-bombs-rock-thai-south 

 

๕.๒ New Straits Times รายงานเม่ือวันท่ี ๑๘ มีนาคม วันแรกท่ีมาตรการป�ดประเทศมาเลเซียควบคุมการแพร4ระบาด COVID-19 มีผลบังคับใช* ส4งผลให*

รถบรรทุกสินค*าท้ังเข*าและออกมาเลเซีย ท่ีพรมแดนปาดังเบซารW ไม4สามารถผ4านเข*าออกประเทศมาเลเซียได* 
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มัท ซาบู อิสมาอิล วัย ๔๖ ป� บอกกับ NST ว4า รถบรรทุกสินค*าของเขาไม4ได*รับอนุญาตให*ผ4านแดนไปประเทศไทยตามคำส่ังควบคุมการเคล่ือนท่ี ขณะเดียวกันเขาก็

เห็นเพ่ือนของเขาต*องท้ิงรถบรรทุกไว*ท่ีด4านพรมแดนฝn�งไทยและเดินข*ามพรมแดนเข*าประเทศมาเลเซีย เน่ืองจากเจ*าหน*าท่ีมาเลเซียไม4อนุญาตให*รถบรรทุกสินค*าจาก

ประเทศไทยเดินทางเข*ามาเลเซียเช4นกัน ในวันแรกท่ีประเทศมาเลเซียเร่ิมใช*มาตรการเข*มควบคุมการแพร4ระบาด COVID-19 

(Dozens of transport lorries are stranded at the Malaysia - Thailand border crossing in Padang Besar following the Movement Control Order 

(MCO) which was implemented at midnight. 

Lorry driver Mat Sabu Ismail, 46, said he and two friends were not allowed to pass through the border crossing after midnight, as authorities 

enforced the MCO to prevent the spread of the Covid-19 infection. 

He described how his counterpart left his lorry at the Thailand border last night and walked across into Malaysia after authorities refused to 

allow his Thai registered vehicle to enter Malaysia.) 

 

ท่ีมาขSอมูล ; https://www.nst.com.my/news/nation/2020/03/575734/dozens-lorries-stranded-padang-besar-border-crossing 

 
 
 
 
 
   
 


