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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๒๐-

๒๖ ก.พ. ๖๔ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๑๑๑ ข0าว จากท่ีมี ๑๓๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑๓-๑๙ ก.พ. ๖๔) 

ในส0วนของข0าวเชิงลบ ท่ีเก่ียวขQองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๔๑ ข0าว จากท่ีมี ๖๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑๓-๑๙ ก.พ. 

๖๔)  

 ประเด็นข4าวเชิงลบ ได*แก4 

๑) การ รักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยKสิน: อส. กร0างยิงคู0อริเจ็บ ๒  

๒) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: การรายงานนายกฯ ใหQยุติโครงการจะนะช่ัวคราว หลังพบผิด มติ 

ครม. 

๓) การเมือง: ผลการอภิปรายไม0ไวQวางใจในเร่ืองโครงการจะนะ  

๔) สิทธิมนุษยชน: Clubhouse วงแตก!'ทักษิณ'จำสังหารหมู0'ตากใบ-กรือเซะ' ไม0ไดQ 

๕) การพูดคุยเพ่ือสันติสุข: ๑) ผูQอาวุโสออกโรงโตQ "กูรู BRN" อQางอุดมการณ.ม่ันคง-โบQยรัฐไม0จริงใจ  และ  

๒) เจาะยุทธศาสตร. BRN เตรียมเปqดตัวดึงโลกลQอมไทย 

๖) เหตุร*ายรายวัน: ๑) สุดโหด! กระหน่ำยิง อส. ขณะข่ีมQาเสียชีวิต, ๒) โจรใตQดักบ้ึม-ยิงซ้ำ 

อส.ทพ.พลีชีพ2/บาดเจ็บอีก1 จนท.ระดมกำลังออกไล0ล0า, ๓) บุกยิงอดีต ส.อบต.ดับคาบQาน 

คาดฝwมือโจรใตQ/ทหาร-ตร.เร0งล0า และ ๔) ดักซุ0มยิง'นายก อบต.ระแงะ'รอดหวุดหวิด! เผยปw 49 

เคยถูกลอบยิงมาแลQว 

๗) การยกระดับคุณภาพชีวิต: สำรวจโซลาร.เซลล.ชายแดนใตQ "ตูQกรองน้ำ-เสาไฟ" ชำรุดเสียหายทุกพ้ืนท่ี 

         ประเด็นข4าวเชิงบวก ได*แก4 

๑) การเมือง: ๑) อบจ.ยะลา-นราฯ ประชุมนัดแรกแถลง นโยบาย และ ๒) 'ประยุทธ.' 

ช้ีสอบโครงการจะนะ ทำเพ่ือประชาชน 

๒) การพูดคุยเพ่ือสันติฯ:  บีอาร.เอ็นแถลงการณ. ๑ ปwพูดคุยสันติสุขฯ มาราปาตานียัน 

๓) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยKสิน : แม0ทัพภาคท่ี ๔ ลงพ้ืนท่ีประชุมติดตามสถานการณ. 

ส่ังไล0ล0าติดตามกลุ0มผูQก0อเหตุรุนแรงโจมตีชุดปฏิบัติการจรยุทธ. 

๔) ยาเสพติด: ๑) ศาลอุทธรณ.คดีทุจริตฯ ยืนคุก ๑๐ ปw ๓ ตำรวจสุไหงปาดี ยัดยารีดเงิน ๕ แสน, ๒) 

ยะลาแถลงข0าวจับยาบQากว0าแสนเม็ด พรQอมผูQตQองหา ๒ คน และ ๓) 

น0านแถลงข0าวจับกุมเครือข0ายยาเสพติดขQามชาติ ของกลางเฮโรอีน ๓๕ กก.  

๕) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*:  ๑) สถานการณ.ราคายางท่ีมีแนวโนQมดีข้ึน และการวางแผนสูQโรคใบ

ร0วงของยางพารา, ๒) ความกQาวหนQาของสนามบินเบตง และ ๓) การเร0งรัดเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส 

          จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน 

ส0งผลใหQระดับการรับรูQเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๑.๒๗ ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑๓-๑๙ 

ก.พ. ๖๔) เป�น ๑.๘๗ ในสัปดาห.น้ี
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 ในส4วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี 

๒๐–๒๖ ก.พ. ๖๔ ดังน้ี 

       ประเด็นข0าวสำคัญเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตQ ยังมีเฉพาะส่ือมาเลเซีย ท่ีรายงานเฉพาะประเด็นท่ี

เก่ียวกับผลประโยชน.ของมาเลเซีย เป�นท่ีน0าสังเกตว0า ส่ือต0างประเทศรวมท้ังส่ือในอาเซียน ใหQความสำคัญกับวิกฤติ

การเมืองในประเทศเมียนมาเป�นหลัก สถานการณ.หรือเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตQ จึงไม0มีพ้ืนท่ีข0าวในส่ือ

ต0างประเทศ  

      ประเด็นสำคัญในรอบสัปดาห.เป�นรายงานของสำนักข0าว Bernama รายงานการเดินทางลงพ้ืนท่ีชายแดน

มาเลเซีย-ไทย ในรัฐกลันตัน ของผูQบัญชาการตำรวจแห0งชาติพรQอมรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ และใหQสัมภาษณ.ว0า 

มีความเป�นไปไดQท่ีกลุ0มคนรQายท่ีก0อเหตุโจมตีอาสาสมัครทหารพราน เสียชีวิต 2 นายท่ี อ.ระแงะ จ.ว.น.ธ. เม่ือวัน

พฤหัสบดี อาจจะพยายามหลบหนีขQามพรมแดนเขQาประเทศมาเลเซีย 

     ส0วนอีกข0าวท่ีส่ือมาเลเซียรายงาน เป�นข0าวการจับกุมชายชาวมาเลเซียพรQอมของกลางน้ำมันพืช ๘๐๐ กว0า

กิโลกรัม ท่ีเตรียมลักลอบส0งออกไปประเทศไทย  
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๒. ผลการวิเคราะหKสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธK ประจำวันท่ี ๒๐ – ๒๖ ก.พ. ๖๔ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข4าวเชิงบวก และประเด็นข4าวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๐ - ๒๖ ก.พ. ๖๔  มีข0าวเชิงบวก (เสQนทึบสีเขียว) ๑๑๑ ข0าว จากท่ีมี ๑๓๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑๓ 

- ๑๙ ก.พ. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี (เสQนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนQมฯ ค0อนขQางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบ 

ท่ีเก่ียวขQองกับ จชต. (เสQนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๔๑ ข0าว จากท่ีมี ๖๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑๓ - ๑๙ ก.พ. ๖๔) 

สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี (เสQนปะสีแดง) มีแนวโนQมฯ ลดลง 
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๒.๒ ค4าสัดส4วนระหว4างข4าวเชิงบวก และข4าวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน 

ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

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

2021-02-13 14 11 1.27 

2021-02-14 11 13 0.85 

2021-02-15 23 9 2.56 

2021-02-16 20 11 1.82 

2021-02-17 31 4 7.75 

2021-02-18 26 13 2 

2021-02-19 8 4 2 

 19 9.29 2.05 

2021-02-20 16 1 16 

2021-02-21 7 3 2.33 

2021-02-22 26 10 2.6 

2021-02-23 22 14 1.57 

2021-02-24 11 6 1.83 

2021-02-25 5 1 5 

2021-02-26 24 6 4 

 15.86 5.86 2.71 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ4งเล็ง ในช4วงวันท่ี ๒๐ – ๒๖ ก.พ. ๖๔ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๐ - ๒๖ ก.พ. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ๑ ข0าว จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑๓ - ๑๙ ก.พ. ๖๔) 

สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี (เสQนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบ มีข0าวเชิง

ลบ ๒ ข0าว จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑๓ - ๑๙ ก.พ. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี (เสQนปะสีแดง) 

มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ไฟใตQ: บีอาร.เอ็นแถลงการณ. 1 ปwพูดคุยสันติสุขฯ 

มาราปาตานียัน "ยังเป�นส0วนหน่ึงของกระบวนการ" ภาพข0าวเชิงลบ ไดQแก0 ๑) ผูQอาวุโสออกโรงโตQ "กูรู BRN" 

อQางอุดมการณ.ม่ันคง-โบQยรัฐไม0จริงใจ และ ๒) เจาะยุทธศาสตร. BRN เตรียมเปqดตัวดึงโลกลQอมไทย  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๐ - ๒๖ ก.พ. ๖๔ มีข0าวในประเด็นเหตุรQายรายวัน ๙ ข0าว จากท่ีมี ๓๕ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑๓ - 

๑๙ ก.พ. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ลดลง ภาพข0าวในประเด็นเหตุรQายรายวัน ไดQแก0 ๑) สุดโหด! 

กระหน่ำยิง อส. ขณะข่ีมQาเสียชีวิต, ๒) โจรใตQดักบ้ึม-ยิงซ้ำ อส.ทพ.พลีชีพ2/บาดเจ็บอีก1 

จนท.ระดมกำลังออกไล0ล0า, ๓) บุกยิงอดีต ส.อบต.ดับคาบQาน คาดฝwมือโจรใตQ/ทหาร-ตร.เร0งล0า และ ๔) 

ดักซุ0มยิง'นายก อบต.ระแงะ'รอดหวุดหวิด! เผยปw 49 เคยถูกลอบยิงมาแลQว 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๐ - ๒๖ ก.พ. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๘ ข0าว จากท่ีมี ๑๒ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑๓ - ๑๙ ก.พ. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ค0อนขQางคงท่ี ในส0วนข0าวเชิงลบฯ 

มีข0าวเชิงลบ ๓ ข0าว จากท่ีมี ๑๘ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑๓ - ๑๙ ก.พ. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ 

ลดลง ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ๑) กกต.ป�ตตานีสรQางความรูQเลือกต้ังเทศบาล, ๒) อบจ.ยะลา-นราฯ 

ประชุมนัดแรกแถลง นโยบาย, ๓) เปqดปม 'ร.อ.ธรรมนัส'ไดQคะแนนไวQวางใจมากสุดใน 10 รมต. และ ๔) 'ประยุทธ.' 

ช้ีสอบโครงการจะนะ ทำเพ่ือ ปชช., ภาพข0าวเชิงลบ ไดQแก0 บทบรรณาธิการ ข0าวสด: จะนะ-บางกลอย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

8 

 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยKสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๐ - ๒๖ ก.พ. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๑๓ ข0าว จากท่ีมี ๗ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑๓ - ๑๙ ก.พ. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ  ค0อนขQางคงท่ี  

ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๑ ข0าว จากท่ีมี ๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑๓ - ๑๙ ก.พ. ๖๔) 

ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ๑) ซักซQอมพรQอมเผชิญเหตุ, ๒) 

จับลักลอบตัดไมQตะเคียนป�านราฯ, ๓) ทหารพรานนาวิกฯ รวบ 3 ผูQตQองสงสัยยิงป�วนหลังโรงพักบาเจาะ, ๔) 

ป�ตตานีส0อวุ0น! เร0งจับกุม 4 แรงงานเถ่ือนลักลอบทางเรือประมง ก0อนหนีการจับกุมหว่ันแพร0เช้ือ, ๕) 

พลเมืองดีแจQง! พบอาวุธสงครามฝ�งสวนยาง ตรวจสอบเคยใชQก0อเหตุ ยิงอส.ป�ตตานีเสียชีวิต, ๖) แม0ทัพภาคท่ี 4 

ลงพ้ืนท่ีประชุมติดตามสถานการณ. ส่ังไล0ล0าติดตามกลุ0มผูQก0อเหตุรุนแรงโจมตีชุดปฏิบัติการจรยุทธ., ๗) ฉก.ทพ.48 

ร0วมซักซQอมแผนเผชิญเหตุ อ.เจาะไอรQอง จ.นราธิวาส และ ๘) พบอาวุธป�น AK 47พรQอมกระสุน7.62 

ทราบตัวผูQครอบครอง และเร0งติดตามตัว ภาพข0าวเชิงลบ ไดQแก0 เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: อส.กร0างยิงคู0อริเจ็บ 2  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๐ - ๒๖ ก.พ. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๔ ข0าว จากท่ีมี ๓๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว 

(๑๓ - ๑๙ ก.พ. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ลดลง ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มี

ข0าวเชิงลบ ๑๒ ข0าว จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑๓ - ๑๙ ก.พ. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ 

เพ่ิมข้ึน ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ๑) เกษตรฯ เสริมแกร0งอาชีพเกษตรชายแดนใตQ, ๒) 

กยท.วางแผนสูQโรคใบร0วงระบาด ขีดเสQนตายยับย้ังใหQไดQก0อนพ.ค.น้ี, ๓) อินเตอร.บูม'สนามบินเบตง', ๔) 

'บ๊ิกป�อม'เร0งเขตศก.พิเศษนราธิวาส, ๕) กยท.ฟ�นธงปwน้ีโอกาสทองราคายางสดใส 

คลอดมาตรการรักษาเสถียรภาพย่ังยืน, ๖) ผูQประกอบการรQานปลากุเลา ยืนยันยอดขายไม0ตก ช0วงโควิด ช้ี 

หลังจากมาขายออนไลน.มีลูกคQาเพ่ิมมากข้ึน, ๗) 'เราชนะ' ยะลาเงินสะพัด พ0อคQาแม0ตQาย้ิมยอดขายเพ่ิมเท0าตัว, ๘) 

พล้ิวไหวมีดีไซน. 'บาติกเมืองใตQ' เพ่ิมมูลค0าผลิตภัณฑ.ผQาชุมชน, ๙) ทหารพัฒนา จัดตลาดนัดโคเน้ือ ส0งเสริมอาชีพ 

กระตุQนเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใตQ, ๑๐) สพร.12 สงขลา เพ่ิมทักษะฝwมือ 

การเขียนแบบเคร่ืองกลดQวยคอมพิวเตอร.ใหQกับแรงงานในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ, ๑๑) 'ไก0ย0างตาโต' 

อร0อยแทQ 5 บาท @นราธิวาส และ ๑๒) สQมแขกสะบQายQอยต0อยอดแปรรูป เป�นเคร่ืองด่ืม และสบู0 

เพ่ิมมูลค0าสรQางรายไดQ ภาพข0าวเชิงลบ ไดQแก0 ๑) 'ธรรมนัส' จ0อ รายงานนายกฯ ยุติโครงการ 'จะนะ' ช่ัวคราว 

หลังพบผิดมติ ครม. และ ๒) 'สศช.'แจงไม0เคยเสนอต้ัง'นิคมจะนะ' แนะเร่ิมนับหน่ึงใหม0-ศึกษารอบดQาน 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๐ - ๒๖ ก.พ. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๗ ข0าว จากท่ีมี ๑๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑๓ 

- ๑๙ ก.พ. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ลดลง ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม0มีข0าว

เชิงลบในช0วง ๑๓ - ๒๖ ก.พ. ๖๔ ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 

๑) ศาลอุทธรณ.คดีทุจริตฯ ยืนคุก 10 ปw 3 ตำรวจสุไหงปาดี ยัดยารีดเงิน 5 แสน, ๒) 

ยะลาแถลงข0าวจับยาบQากว0าแสนเม็ด พรQอมผูQตQองหา 2 คน และ ๓) 

น0านแถลงข0าวจับกุมเครือข0ายยาเสพติดขQามชาติ ของกลางเฮโรอีน 35 กก.  

 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

            ในช0วงวันท่ี ๒๐ – ๒๖ ก.พ. ๖๔ มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ไดQแก0 ๑) เกิดอะไรข้ึนท่ี 'ตากใบ' 

เม่ือกว0า 16 ปwท่ีแลQว เม่ือไม0มีผูQใดเลยแมQแต0คนเดียวถูกลงโทษ และ ๒) "ทวนความจำ-ถอนคำพูด" 

ญาติเหย่ือกรือเซะ-ตากใบ ไล0บ้ี "ทักษิณ คลับเฮาส.",  

 ๓.๘ ประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล 

             ในช0วงวันท่ี ๒๐ – ๒๖ ก.พ. ๖๔ มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล ไดQแก0 คอลัมน. 

ตาช่ังพันดาว  

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปsญหา จชต. 

             ในช0วงวันท่ี ๒๐ – ๒๖ ก.พ. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกQไขป�ญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

            ในช0วงวันท่ี ๒๐ – ๒๖ ก.พ. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชQกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* 

 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

12 

 
ประเด็นข4าวเชิงลบ 

๑. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยKสิน เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: อส.กร0างยิงคู0อริเจ็บ2  

๒. การบำรุงขวัญกำลังพล คอลัมน. ตาช่ังพันดาว  

๓. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) ชงยุติโครงการ'จะนะ' ผลศึกษาผิดมติครม., ๒) 'ธรรมนัส' จ0อ 

รายงานนายกฯ ยุติโครงการ 'จะนะ' ช่ัวคราว หลังพบผิดมติ ครม., ๓) ยุติโครงการ 'จะนะ' ช่ัวคราว 

หลังผลการศึกษาพบผิดมติ ครม., ๔) 'ธรรมนัส' เผย ยุติโครงการ 'จะนะ' ช่ัวคราว หลังผลการศึกษาพบผิดมติ 

ครม., ๕) 'ธรรมนัส'เผยชงนายกฯยุติโครงการจะนะช่ัวคราว, ๖) ยุติ'นิคมจะนะ'-ช้ีไม0ถูกตQองต้ังแต0ตQน, ๗) 

บทบรรณาธิการ ข0าวสด: จะนะ-บางกลอย, ๘) 'ธรรมนัส'ชงยุตินิคมอุตฯจะนะ อQางขัดมติครม.ใหQหยุดช่ัวคราว, ๙) 

'สศช.'แจงไม0เคยเสนอต้ัง'นิคมจะนะ' แนะเร่ิมนับหน่ึงใหม0-ศึกษารอบดQาน, ๑๐) 'ธรรมนัส'ชงยุตินิคมอุตฯจะนะ 

อQางขัดมติครม.ใหQหยุดช่ัวคราว  และ  ๑๑) ไม0ไวQวางใจพ0นพิษ ยุติเมืองตQนแบบจะนะ  

๔. การเมือง ๑) บทบรรณาธิการ ข0าวสด: จะนะ-บางกลอย, ๒) คอลัมน. ข0าวทะลุคน: ประเสริฐพงษ. ศรนุวัตร. 

ขย้ี'นิพนธ. บุญญามณี'  และ  ๓) คอลัมน. เกษมราษฎร.: อาฟเตอร.ช็อก...หลังซักฟอก 'กลQวย' ทำการเมืองไทยตกต่ำ  

๕. สิทธิมนุษยชน ๑) เกิดอะไรข้ึนท่ี 'ตากใบ' เม่ือกว0า 16 ปwท่ีแลQว เม่ือไม0มีผูQใดเลยแมQแต0คนเดียวถูกลงโทษ, ๒) 

เปqดบทสนทนา'ทักษิณ'บน Clubhouse ป�ดตอบเร่ืองม.112, ๓) Clubhouseวงแตก!'ทักษิณ'จำสังหารหมู0'ตากใบ-

กรือเซะ' ไม0ไดQ, ๔) ยQอนรอย16ปw'ตากใบ' ทำไมทำ'ทักษิณ'ถูกจ้ีตอบ!, ๕) "ทวนความจำ-ถอนคำพูด" 

ญาติเหย่ือกรือเซะ-ตากใบ ไล0บ้ี "ทักษิณ คลับเฮาส.", ๖) กรือเซะ : โศกนาฏกรรมปw 2547 ท่ีทักษิณ ชินวัตร 

“จำไม0ค0อยไดQ”, ๗) แค0เสียใจไม0พอ ประวัติศาสตร. (บาดแผล) ร0วมสมัย กรือเซะ-ตากใบ ในปรากฏการณ.นอก 

การพูดคุยเพือ่สันตสิุข 
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'คลับเฮาส.'  และ  ๘) คอลัมน.: ในประเทศ: ฮัลโหล Tony Woodsome  

๖. การพูดคุยเพ่ือสันติ ๑) ผูQอาวุโสออกโรงโตQ "กูรู BRN" อQางอุดมการณ.ม่ันคง-โบQยรัฐไม0จริงใจ  และ  ๒) 

เจาะยุทธศาสตร. BRN เตรียมเปqดตัวดึงโลกลQอมไทย  

๗. เหตุร*ายรายวัน ๑) สุดโหด! กระหน่ำยิง อส. ขณะข่ีมQาเสียชีวิต, ๒) ดักซุ0มยิงนายกอบต.ท่ีระแงะไรQเจ็บ, ๓) 

โจรใตQดักบ้ึม-ยิงซ้ำ อส.ทพ.พลีชีพ2/บาดเจ็บอีก1 จนท.ระดมกำลังออกไล0ล0า, ๔) บุกยิงอดีตส.อบต.ดับคาบQาน 

คาดฝwมือโจรใตQ/ทหาร-ตร.เร0งล0า, ๕) คนรQายประกบยิง'อส.ป�ตตานี'เสียชีวิต ขณะข่ีมQากลับบQาน, ๖) ดักซุ0มยิง'นายก 

อบต.ระแงะ'รอดหวุดหวิด! เผยปw49เคยถูกลอบยิงมาแลQว, ๗) บ้ึมถล0มระแงะ ทหารพรานดับ2, ๘) 

ใตQเดือดอีกยิงถล0มดับ'2ทพ.' ปะทะสน่ันคนรQายเจ็บ-เร0งล0า  และ  ๙) ทหารพรานปะทะโจรใตQดับ2ศพ  

๘. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ทลายแหล0งผลิตผงชูรสปลอม น้ำยาลQางจาน สบู0 สวมช่ือย่ีหQอดัง, ๒) 

ทลายโรงงานเถ่ือนผลิตผงชูรส น้ำยาลQางจานและสบู0ปลอมย่ีหQอดัง ส0งขายชายแดนใตQ, ๓) 

อย.ร0วม'บช.ก.'ทลายโรงงานลำลูกกา ลอบผลิต'ผงชูรส-น้ำยาลQางจาน-สบู0'ปลอม, ๔) 'ปคบ.'ทลายโกดังสินคQาเถ่ือน  

และ  ๕) สำรวจโซลาร.เซลล.ชายแดนใตQ "ตูQกรองน้ำ-เสาไฟ" ชำรุดเสียหายทุกพ้ืนท่ี (มีคลิป)  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. การเมือง 'บ๊ิกตู0'ย้ำส่ังทบทวนโครงการจะนะ  

๒. การช4วยเหลือประชาชน ๑) ภาพข0าว: คอลัมน. เลียบค0ายกองทัพ: พัฒนาโรงเรียน  และ  ๒) 

ศอ.บต.หนุนซ0อมบQาน 251 หลัง ดึงไทยพุทธหนีไฟใตQหวนคืนถ่ิน,  

๓. การพูดคุยเพ่ือสันติ ไฟใตQ: บีอาร.เอ็นแถลงการณ. 1 ปwพูดคุยสันติสุขฯ มาราปาตานียัน 

"ยังเป�นส0วนหน่ึงของกระบวนการ"  

๔. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) คอลัมน. แวดวงอุดมศึกษา: 'อว.' ชูแพลตฟอร.มใหม0แกQจน, ๒) อบรม, ๓) 

ภาพข0าว: ติดตามป�ญหา, ๔) กระดานดำ: 'ศูนย.เรียนรูQเศรษฐกิจพอเพียง' 

รร.สุวรรณไพบูลย.สอนทำการเกษตรพ่ึงพาตนเอง, ๕) ภาพข0าว: อบรม, ๖) กฟผ.รับคนเพ่ิมอีกพันอัตรา, ๗) 

คอลัมน. กระดานดำ: 'ศูนย.เรียนรูQเศรษฐกิจพอเพียง' รร.สุวรรณไพบูลย.สอนทำการเกษตรพ่ึงพาตนเอง, ๘) 

โปลิศยะลาฟqตลุยทลายโต ะบอล, ๙) ผบ.ฉก.ยะลาเย่ียมผูQป�วยติดเตียง, ๑๐) แวดวงอุดมศึกษา: 'อว.' 

ชูแพลตฟอร.มใหม0แกQจน, ๑๑) ชีพจรท่ัวไทย, ๑๒) คอลัมน. ชีพจรท่ัวไทย, ๑๓) ฮือฮา น้ำมันกัญชา เมตตา-

การุณย.โอสถ๑๔) ฮือฮา น้ำมันกัญชา เมตตา-การุณย.โอสถ, ๑๕) เราชนะยอดพุ0ง! 12ลQานยืนยันตัว 

ใชQจ0าย2.5หม่ืนล., ๑๖) 'ซาไกเบตง'เฮ!ไดQสัญชาติไทยรับสิทธ์ิเราชนะ, ๑๗) ส0งใจ, ๑๘) 

ผูQสูงอายุไม0ตQองรอคิวแห0ลงทะเบียน ธกส. ออมสิน สาขาเบตง เปqดรับลงทะเบียน 7 พัน, ๑๙) 

โรงพยาบาลรามาและโตโยตQา ร0วมพัฒนาหุ0นยนต.ช0วยผจญโควิด : อาทร จันทวิมล, ๒๐) 

ราชกิจจานุเบกษาเผยคำส่ังศบค.จัดโซนสีพ้ืนควบคุม-เฝ�าระวังโควิด-19, ๒๑) ไฟเขียวผับบาร.ใน'กทม.-อีก7จว.' 

น่ังด่ืมกินไดQถึง5ทุ0ม, ๒๒) 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ.การแพร0ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
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(ศบค.) คร้ังท่ี 3/2564, ๒๓) 

อำเภอแวQงจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน.จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ, ๒๔) 

สถาบันพัฒนาฝwมือแรงงาน 25 นราธิวาส ส0งเสริมสถานประการ พัฒนาศักยภาพแรงงาน สู0มาตรฐานสากล, ๒๕) 

บุกจับ 3 รQานคQาลักลอบขายสมุนไพรน้ำมันเหลืองสกัดเลียนแบบย่ีหQอดัง, ๒๖) 

จ.นราธิวาสจัดกิจกรรมงานวันสหกรณ.แห0งชาติ, ๒๗) เฮ! 'ครอบครัวซาไก' ไดQสัญชาติไทย พรQอมลงทะเบียน 

'เราชนะ', ๒๘) บุกจับพนันฟุตบอลกลางเมืองยะลา ไดQผูQตQองหาพรQอมของกลางจำนวนมาก, ๒๙) 

ผอ.ศปพร.ตรวจเย่ียมใหQกำลังใจสมาชิกหมู0บQานเศรษฐกิจพอเพียง บQานเจาะเกาะ อ.เจาะไอรQอง นราธิวาส, ๓๐) 

รพ.นราธิวาสราชนครินทร. จัดพิธี 'ส0งใจใหQฮีโร0' ใหQกำลังใจบุคลากรทางการแพทย. ไปช0วย รพ.สนามสมุทรสาคร  

และ  ๓๑) สถาบันพัฒนาฝwมือแรงงาน 25 นราธิวาส จัดทดสอบมาตรฐานฝwมือ 

สาขาเคร่ืองปรับอากาศในบQานและการพาณิชย.ขนาดเล็ก,  

๕. กีฬา ๑) ย0อยข0าวกีฬา: 4ทีมใตQบู บอลยังครีเอเตอร., ๒) ย0อยข0าวกีฬา: 'กษิดิศ'แชมป£หวดไทยแลนด., ๓) คอลัมน. 

ระเบียงกีฬา, ๔) ศึก'มาจูจายา'คัมแบ ก27ก.พ.น้ี, ๕) ศึก'มาจูจายา'คัมแบ ก27ก.พ.น้ี, ๖) 

'กฤติน'เตรียมวัดฝwมือ'กษิดิศ'ตัดสินเทนนิสอาชีพไทยแลนด.ฯ, ๗) 'ณภัทร' โชว.โหดคว่ำ 'ณัฐนิดา' 2-1 ล่ิวรอบรองฯ 

'ไทยแลนด. แชมเปwยนชิพฯ'  และ  ๘) 'กฤติน' ไล0ตQอนคู0แข0ง 2-0 เซต ล่ิวรอบชิงฯ 'ไทยแลนด. แชมเปwยนชิพ 2021',  

๖. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยKสิน ๑) คอลัมน. เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: จับตัดไมQคาหนังคาเขา, ๒) 

คอลัมน. จับกระแสภูมิภาค: ซักซQอมพรQอมเผชิญเหตุ, ๓) จับลักลอบตัดไมQตะเคียนป�านราฯ, ๔) จับกระแสภูมิภาค: 

ซักซQอมพรQอมเผชิญเหตุ, ๕) คอลัมน. กากีกะสีเขียว, ๖) ทหารพรานนาวิกฯ รวบ 3 

ผูQตQองสงสัยยิงป�วนหลังโรงพักบาเจาะ, ๗) ตรวจชายแดน, ๘) ฉก.ทพ.48ซQอมแผนเผชิญเหตุพ้ืนท่ี'เจาะไอรQอง' 

บูรณาการทุกภาคส0วน-เพ่ิมความสามารถกำลังพล, ๙) ป�ตตานีส0อวุ0น! เร0งจับกุม 4 

แรงงานเถ่ือนลักลอบทางเรือประมง ก0อนหนีการจับกุมหว่ันแพร0เช้ือ, ๑๐) พลเมืองดีแจQง! 

พบอาวุธสงครามฝ�งสวนยาง ตรวจสอบเคยใชQก0อเหตุ ยิงอส.ป�ตตานีเสียชีวิต, ๑๑) แม0ทัพภาคท่ี 4 

ลงพ้ืนท่ีประชุมติดตามสถานการณ. ส่ังไล0ล0าติดตามกลุ0มผูQก0อเหตุรุนแรงโจมตีชุดปฏิบัติการจรยุทธ., ๑๒) ฉก.ทพ.48 

ร0วมซักซQอมแผนเผชิญเหตุ อ.เจาะไอรQอง จ.นราธิวาส  และ  ๑๓) พบอาวุธป�น AK 47พรQอมกระสุน7.62 

ทราบตัวผูQครอบครอง และเร0งติดตามตัว,  

๗. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทK ๑) คอลัมน. เลียบค0ายกองทัพ, ๒) หล0อฟาดทุกองศา! 30 

คนสุดทQาย MISTER STAR ONLINE พรQอมเปqดตัวทางระบบสตรีมม่ิง 26 ก.พ.น้ี  และ  ๓) โปรดเกลQาฯ คร้ังใหญ0 

69 ศาสตราจารย. 'วันชัย - อรรถพล' เป�น ศ.(พิเศษ),  

๘. ยาเสพติด ๑) ยืนคุก10ปw3ตร.ต้ังด0านไถเงิน5แสน, ๒) คอลัมน. เหย่ียวถลาลม: ไม0ใช0ศึกสีกากี, ๓) 

ศาลส่ังคุก10ปw3ตร.ใตQ ยัดเฮโรอีน-รีด5แสน, ๔) จับ3หนุ0มขนเฮโรอีนรQอยลQาน, ๕) ศาลอุทธรณ.คดีทุจริตฯยืนคุก 10 

ปw 3 ตำรวจสุไหงปาดี ยัดยารีดเงิน 5 แสน, ๖) ยะลาแถลงข0าวจับยาบQากว0าแสนเม็ด พรQอมผูQตQองหา2คน  และ  ๗) 

น0านแถลงข0าวจับกุมเครือข0ายยาเสพติดขQามชาติ ของกลางเฮโรอีน 35 กก.,  

๙. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) เกษตรฯ เสริมแกร0งอาชีพเกษตรชายแดนใตQ, ๒) 
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บินทดสอบแนวร0อนผ0านฉลุย, ๓) เกษตรฯ เสริมแกร0งอาชีพเกษตรชายแดนใตQ, ๔) 

กยท.วางแผนสูQโรคใบร0วงระบาดขีดเสQนตายยับย้ังใหQไดQก0อนพ.ค.น้ี, ๕) อินเตอร.บูม'สนามบินเบตง', ๖) 

เบตงวาร.ปกัวลาลัมเปอร.บูมๆๆสนามบินนQองใหม0๗) 'บ๊ิกป�อม'เร0งเขตศก.พิเศษนราธิวาส, ๘) 

ทย.เร0งแกQไขขQอบกพร0องฯสนามบินเบตง, ๙) นักวิจัย มวล. คิดคQนสูตรอาหารเล้ียงดQวงสาคูใหQมีโอเมกQา-

3สูงกว0าน้ำมันปลา, ๑๐) ดีไซเนอร.ดัง ร0วมสรQางสรรค. ผQาบาติกเมืองใตQ จากภูมิป�ญญาของชุมชนสู0ความร0วมสมัย, 

๑๑) สถานีเกษตร-ส่ิงแวดลQอม : ยางแนวโนQมดีมีเสถียรภาพ, ๑๒) TPCHฝ�าโควิด จ0ายไฟฟ�าเขQาระบบ 

ทำรายไดQ1,777ลQาน ฟ�นกำไร250ลQาน, ๑๓) กยท.ฟ�นธงปwน้ีโอกาสทองราคายางสดใส 

คลอดมาตรการรักษาเสถียรภาพย่ังยืน, ๑๔) กยท.วางแผนสูQโรคใบร0วงระบาด ขีดเสQนตายยับย้ังใหQไดQก0อนพ.ค., 

๑๕) ผูQประกอบการรQานปลากุเลา ยืนยันยอดขายไม0ตก ช0วงโควิด ช้ี หลังจากมาขายออนไลน.มีลูกคQาเพ่ิมมากข้ึน, 

๑๖) 'เราชนะ' ยะลาเงินสะพัด พ0อคQาแม0ตQาย้ิมยอดขายเพ่ิมเท0าตัว, ๑๗) พล้ิวไหวมีดีไซน. 'บาติกเมืองใตQ' 

เพ่ิมมูลค0าผลิตภัณฑ.ผQาชุมชน, ๑๘) ทหารพัฒนา จัดตลาดนัดโคเน้ือ ส0งเสริมอาชีพ 

กระตุQนเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใตQ, ๑๙) สพร.12 สงขลา เพ่ิมทักษะฝwมือ 

การเขียนแบบเคร่ืองกลดQวยคอมพิวเตอร.ใหQกับแรงงานในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ, ๒๐) 'ไก0ย0างตาโต' 

อร0อยแทQ5บาท @นราธิวาส, ๒๑) TPCHป�นผล0.11บาทลุยCODแตะ125MW, ๒๒) 'ดีแทค' 

กวาดตQอนคนไทยท่ัวประเทศ, ๒๓) สQมแขกสะบQายQอยต0อยอดแปรรูปเป�นเคร่ืองด่ืมและสบู0เพ่ิมมูลค0าสรQางรายไดQ  

และ  ๒๔) กยท.วางแผนสูQโรคใบร0วงระบาดขีดเสQนตายยับย้ังใหQไดQก0อนพ.ค.,  

๑๐. การเมือง ๑) กกต.ป�ตตานีสรQางความรูQเลือกต้ังเทศบาล, ๒) อบจ.ยะลา-นราฯ ประชุมนัดแรกแถลงนโยบาย, 

๓) เปqดปม 'ร.อ.ธรรมนัส'ไดQคะแนนไวQวางใจมากสุดใน 10 รมต., ๔) 'ประยุทธ.' ช้ีสอบโครงการจะนะ ทำเพ่ือปชช., 

๕) กกต.ยะลาเสริมสรQางความรูQความเขQาใจ ติวเขQมเลือกต้ังเชิงสมานฉันท.สู0สันติสุข พรQอมจัดชิงเกQาอ้ีสมาชิก-

นายกเทศบาล, ๖) คอลัมน. ข0าวลึก ปมลับ: 'เส่ียหนู'ยืนหน่ึง ฉายราศี นายกรัฐมนตรี, ๗) คอลัมน. ข0าวปนคน 

คนปนข0าว  และ  ๘) คอลัมน. ข0าวปนคน คนปนข0าว,  

๑๑. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) กรมศิลป£ลุยสรQางพิพิธภัณฑ.วัฒนธรรมอิสลาม, ๒) 

กรมศิลป£ลุยสรQางพิพิธภัณฑ.วัฒนธรรมอิสลาม, ๓) 3 ทศวรรษ "แท็กซ่ีเบนซ." 

ชีวิตไม0ผิดเลนบนถนนสายชายแดนใตQ, ๔) ไม0คึกคัก! พิธีแห0พระลุยไฟศาลเจQาแม0ล้ิมกอเหน่ียว, ๕) หมวยชวนหม่ำ: 

5 รQานขนมเจQาเด็ด! งบหลักสิบก็ฟqนไดQ, ๖) ไม0คึกคัก! 'พีธีลุยไฟ' ป�ตตานีปwน้ีเชิญองค.พระเพียง2องค., ๗) 

ยะลาพุทธศาสนิกชนร0วมพิธีเวียนเทียน กลางวัน เน่ืองในวันมาฆบูชา ท0ามกลางจนท.ดูแลรักษาความปลอดภัยเขQม, 

๘) พุทธศาสนิกชน'ชาวยะลา' ทำบุญตักบาตรในวัน'มาฆบูชา', ๙) บรรยากาศคึกคัก 

พิธีลุยน้ำสมโภชเจQาแม0ล้ิมกอเหน่ียว, ๑๐) พ0นไฟภาษาเดียว ธรรมดาไป!! เจาะใจ'แร็ปเปอร.ไทย-

มลายู'พาความเก̄าสู0อินเตอร.  และ  ๑๑) คอลัมน. ในความเป�นไป: การเรียนภาษาจีนในสมัยก0อน (1),  

๑๒. การเยียวยา 'ในหลวง' พระราชทานตะกรQาแก0 ญาติ อส.ทพ.เหย่ือโจรใตQเสียชีวิตท่ีเชิงเขาตะเว  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต4อสถานการณK จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหQระดับการรับรูQเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. 

จชต. ในสัปดาห.น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๑.๒๗ ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑๓-๑๙ ก.พ. ๖๔) เป�น ๑.๘๗ ในสัปดาห.น้ี 

ในมิติของแนวโนQม การรับรูQเชิงบวก มีแนวโนQมฯ เพ่ิมข้ึน 

 

๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๒๐ – ๒๗ ก.พ. 

๖๔ 

       ประเด็นข0าวสำคัญเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตQ ยังมีเฉพาะส่ือมาเลเซีย ท่ีรายงานเฉพาะประเด็นท่ี

เก่ียวกับผลประโยชน.ของมาเลเซีย เป�นท่ีน0าสังเกตว0า ส่ือต0างประเทศรวมท้ังส่ือในอาเซียน ใหQความสำคัญกับวิกฤติ

การเมืองในประเทศเมียนมาเป�นหลัก สถานการณ.หรือเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตQ จึงไม0มีพ้ืนท่ีข0าวในส่ือ

ต0างประเทศ  

      ประเด็นสำคัญในรอบสัปดาห.เป�นรายงานของสำนักข0าว Bernama รายงานการเดินทางลงพ้ืนท่ีชายแดน

มาเลเซีย-ไทย ในรัฐกลันตัน ของผูQบัญชาการตำรวจแห0งชาติพรQอมรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ และใหQสัมภาษณ.ว0า 

มีความเป�นไปไดQท่ีกลุ0มคนรQายท่ีก0อเหตุโจมตีอาสาสมัครทหารพราน เสียชีวิต 2 นายท่ี อ.ระแงะ จ.ว.น.ธ. เม่ือวัน

พฤหัสบดี อาจจะพยายามหลบหนีขQามพรมแดนเขQาประเทศมาเลเซีย 

     ส0วนอีกข0าวท่ีส่ือมาเลเซียรายงาน เป�นข0าวการจับกุมชายชาวมาเลเซียพรQอมของกลางน้ำมันพืช ๘๐๐ กว0า

กิโลกรัม ท่ีเตรียมลักลอบส0งออกไปประเทศไทย  

 

๕.๑ สำนักข4าว Bernama รายงานเม่ือวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธK ว4า อับดุล ฮามิด บาดอ ผู*บัญชาการตำรวจ

แห4งชาติได*ลงพ้ืนท่ีชายแดนมาเลเซีย-ไทย พร*อมกับมุสตาปา โมฮัมหมัด รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ เพ่ือ

ตรวจดูความคืบหน*าการก4อสร*างอาคารสำนักงานใหญ4ตำรวจรัฐกลันตันท่ี Jeli ในโอกาสน้ีผบ.ตร. มาเลเซียให*

สัมภาษณKผู*ส่ือข4าว ว4า มีความเป�นไปได*ท่ีกลุ4มคนร*ายท่ีก4อเหตุลอบขว*างระเบิด และซุ4มยิงโจมตีอาสาสมัคร
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ทหารพราน ทือ.ระแงะ จ.นราธิวาส เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธฺ เป�นเหตุให*อส.ทพ.เสียชีวิต 2 นายได*รับบาดเจ็บ

หน่ึงนาย พยายามหาโอกาสลักลอบข*ามพรมแดนเข*าประเทศมาเลเซีย 

ผู*กำกับการสภ.ระแงะ ให*สัมภาษณKว4า จากการตรวจสอบท่ีเกิดเหตุเช่ือว4าคนร*ายท่ีร4วมก4อเหตุซุ4มโจมตี 

อส.ทพ. ขณะเดินเท*าลาดตระเวณน4าจะมีไม4ต่ำกว4า 15 คน 

ผบ.ตร.มาเลเซีย บอกว4า ท้ังตำรวจและกองทัพมาเลเซียตระหนักในปsญหาภัยแทรกซ*อนตามแนวชายแดน 

และเพ่ิมความเข*มงวดมากย่ิงข้ึน ซ่ึงมาตรการหน่ึงท่ีต*องเร4งคือ การก้ันร้ัวลวดหนามบริเซณชายแดน ท่ีมีการ

ลักลอบข*ามแดน และขนส่ิงของผิดกฏหมาย 

 
(The Royal Malaysia Police (PDRM) has not ruled out the possibilities that the 15 individuals who 
are being tracked down by the Thai police following a deadly attack in southern Thai last Thursday 
would attempt to enter this country. 
Inspector-General of Police Tan Sri Abdul Hamid Bador said, therefore, PDRM and the Malaysian 
Armed Forces (ATM) have enhanced security control at all Malaysia-Thailand borders so as to 
prepare for any situation. 
“Both PDRM and ATM are constantly reminded to strengthen the border control...with what 
happened in Thailand, we do not rule out the possibilities that they might attempt to sneak in. 
 
He said this in a news conference after visiting the new Jeli District Police Headquarters 
construction site here, today, with Minister in the Prime Minister’s Department (Economy) Datuk Seri 
Mustapa Mohamed and Kelantan Police Chief Datuk Shafien Mamat also present. 
Abdul Hamid was commenting on the bomb explosion and shooting incident at a village in Ra-
ngae, Narathiwat last Thursday which killed two rangers while another was hurt. 
Ra-ngae police chief Piyapak Thongpanlertkun said initial investigations found that the attackers 
consist of at least 15 individuals.) 
 
ทีVมาข้อมลู ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1935832 
 
๕.๒ New Straits Times สืVอมาเลเซีย รายงานเมืVอวนัทีV 24 กมุภาพนัธ์ วา่ เจ้าหน้าทีVกระทรวงการค้า
ภายในประเทศและคุ้มครองผู้บริโภค ได้ตั �งดา่นตรวจใกล้ชายแดนไทยในรัฐกลนัตนั และพบรถยนต์โปนตอน 
ซากา ต้องสงสยัจงึเรียกขอตรวจค้น แตค่นขบัรถยนต์คนัดงักลา่ว กลบัเลี �ยวรถกลบัและพยายามขบัหลบหนี 
เจ้าหน้าทีVจงึขบัรถยนต์ติดตาม กระทัVงรถยนต์คนร้ายเสียหลกัพุง่ตกคลองช้างถนน  
เจ้าหน้าทีVจงึจบักมุตวัชายวยั 28 ปี ตรวจึ �นภายในรถยนต์พบถงุบรรจนํุ �ามนัพืช ๘๓๔ กิโลกรัม มลูคา่ประมาณ 
๖,๐๐๐ ริงกิต หรือประมาณ ๔๒,๐๐๐ บาท 
เจ้าหน้าทีVมาเลเซีย เชืVอวา่ นํ �ามนัพืชทั �งหมดเตรียมลกัลอบขนข้ามพรมแดนเข้าประเทศไทย  
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นํ �ามนัพืชมาเลเซียเป็นสนิค้าทีVได้รับการอดุหนนุราคาจากรัฐบาล เพืVอให้มีราคาตํVากวา่ความเป็นจริง เป็นหนึVง
ในมาตรการช่วยเหลือบรรเทาคา่ครองชีพของประชาชน จงึเป็นสนิค้าทีVสงวนใว้สําหรับการบริโภคในประเทสมา
เลเซียเทา่นั �น 
 
(PASIR MAS: A 28-year-old man was arrested in possession of 834kg of cooking oil, which was to 
be smuggled into Thailand, soon after his Proton Saga plunged into an irrigation canal. 

The incident occurred when the suspect was trying to escape the authorities yesterday. 

Pasir Mas Domestic Trade and Consumer Affairs Ministry enforcement chief Suhaimi Abas said the 
suspect was detained at Kampung Slow Machang near here in a joint operation between state 
KPDNHEP and the marine police. 

"The team spotted the suspect's car when it passed the area around 2.30pm and decided to stop 
the vehicle. 

"However, the driver tried to escape by reversing the car. However he failed to control the car and it 
plunged into the canal. 

"The team then arrested the suspect. Checks on his vehicle reveaked 834kg of the Malaysian 
subsidised cooking oil worth about RM6,000 inside," he said in a statement today. 

Suhaimi said initial investigations showed that the cooking oil would be smuggled to a neighbouring 
country via the many illegal jetties along the Kelantann/Thai border. 

"We also believes that many locals were hired by smugglers to send subsidised items to the 
neighbouring country and the locals are using their own transport to avoid being detected by the 
authorities," he said.) 

ทีVมาข้อมลู ; https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2021/02/668543/man-arrested-subsidised-
cooking-oil-bound-thailand 
 

 


