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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช>วงวันท่ี ๒๒-๒๘ ก.พ. ๖๓ พบว>า มีข>าวเชิงบวก ๗๕ ข>าว จากท่ีมี ๗๘ 

ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๕-๒๑ ก.พ. ๖๓) ในส>วนของข>าวเชิงลบท่ีเก่ียวข9องกับ จชต. มีข>าวเชิงลบ ๓๒ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๑๙ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๕-๒๑ ก.พ. ๖๓) 

         ประเด็นข4าวเชิงลบ ได*แก4 

๑) การพูดคุยเพ่ือสันติสุข: ตรวจสอบเส9นทางการ 'พูดคุย' ท่ีบีอาร+เอ็นชนะต้ังแต>ยังไม>เร่ิม ผู9กำหนดเกมเป]น 'ต>างชาติ' ท่ีต9องการเห็นการแบ>งแยก   

๒) เหตุร*ายรายวัน: แฉบ้ึมสะบ9าย9อยเป]น จยย.บอมบ+ ยอดคนเจ็บพุ>ง ๑๐ ราย เด็ก ๓ 

๓) การเมือง: ๑) 'กมลศักด์ิ' ช้ี 'บ๊ิกตู>' ล9มเหลวแก9ปcญหาจังหวัดชายแดนใต9-ปcญหายาเสพติด, ๒) มอ.ปcตตานี นัด แฟลชม็อบ พรุ>งน้ี! และ ๓) รายงานพิเศษ: 

มุมมองต>อปฏิบัติการ'ไอโอ'ของรัฐ 

         ประเด็นข4าวเชิงบวก ได*แก4 

๑) ยาเสพติด : ยะลาจับเครือข>ายยาบ9า   

๒) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) สุดขอบฟlาท9าเท่ียวไทย: เบตง อัยเยอร+เวง, ๒) กาแฟธารโตพืชเศรษฐกิจท่ีเติมเต็มเร่ืองในอดีต, ๓) ท9องถ่ินพูด: ฉัตรชัย 

กิติไพศาล ผอ.ศูนย+วิจัยพืชสวนยะลา 'การพัฒนากาแฟในอ.ธารโต-เบตง', ๔) SME D Bank ลงพ้ืนท่ีเย่ียมกิจการลูกค9า หนุนเข9าถึงสินเช่ือ SME D ยกกำลัง ๓

พร9อมตรวจเย่ียมให9กำลังใจและมอบนโยบาย สาขานราธิวาส และ ๕) รายงาน: 'ยักษ+ปwโตรเคมี' กว9านท่ีดิน ๑.๗ หม่ืนไร> ร>วมปcxนภาคใต9สู>'ศูนย+กลางพลังงานโลก'  

๓) การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยUสิน:  ๑) ทหารปะทะรอบ ๒ ไล>ล>าบนเขาตะเวดับแนวร>วมเพ่ิม ๑, ๒) นราธิวาสกู9ทันระเบิดฝcง จยย., ๓) มีชุดสร9างหลักฐาน เท็จหลัง 

ก>อเหตุ...หน่ึงในสาเหตุต9องใช9 กม.พิเศษดับไฟใต9, ๔) 'เลขาฯสมช.' ระบุ รอ 'กอ.รมน.ภาค ๔' แจงเหตุวิสามัญคนร9าย เขาตะเว และ ๕) รู9ตัวมือวางระเบิด จยย.บอมบ+ 

สะบ9าย9อย ฝ|มือ'อุสมัน เจ}ะมิน'  

       จากสถานการณ+ข>าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกท่ีมีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จาก ๒.๓๖ ในสัปดาห+ท่ีแล9ว 

(๑๕ -๒๑ ก.พ. ๖๓) เป]น ๑.๖ ในสัปดาห+น้ี  
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 ในส4วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๒๒–๒๘ ก.พ. ๖๓ ดังน้ี 

       ประเด็นข>าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9ในส่ือต>างประเทศสัปดาห+น้ี มีเฉพาะรายงานในส่ือมาเลเซีย ท้ังน้ีประเด็นท่ีส่ือมาเลเซียรายงานมากท่ีสุด คือ แท}กซ่ีเถ่ือน

จากจังหวัดชายแดนภาคใต9 ข9ามไปหากินท่ีฝc�งมาเลเซียโดยไม>ยำเกรงกฏหมาย ขณะท่ีเจ9าหน9าท่ีมาเลเซียท้ังตรวจคนเข9าเมือง และ เจ9าหน9าท่ีขนส>งทางบก ยืนยันว>า ไม>ได9

ปล>อยปละละเลย หรือ รับสินบนจาก รถรับจ9างไทยท่ีเข9าไปว่ิงรับส>งในมาเลเซียโดยไม>มีใบอนุญาต  

       กองพันท่ี ๙ หรือ PGA 9 ของมาเลเซียเข9มงวดปwดจุดช>องทางผ>านแดนธรรมชาติ ๔ จุด ริมแม>น้ำโกลก แถบปาเสมัส เมืองชายแดนติดกับอำเภอสุไหงโกลก เพ่ือ

ควบคุมให9ชาวมาเลเซียผ>านเข9าออกจุดผ>านแดนทางการเท>าน้ัน ตามมาตรการควบคุม และ ปlองกันการแพร>ระบาดไวรัสโคโรนา  

      สำนักงานส>งเสริมการท>องเท่ียวมาเลเซีย จัดงานส>งเสริม Visit Malaysia Year 2020 ท่ีจังหวัดปcตตานี เพ่ือสร9างความสัมพันธ+เครือข>ายธุรกิจท>องเท่ียวมาเลเซีย-ไทย 

(B-to-B) ต้ังเปlาเพ่ิมจำนวนนักเท่ียวไทยป| ๒๕๖๓ เป]น ๒.๓ ล9านคน เทียบกับ ๑.๙ ล9านคนในป| ๒๕๖๒ 

     ส่ือมาเลเซียรายงานเหตุการณ+คนร9ายลอบวางระเบิดแสวงเคร่ืองซ>อนไว9มอเตอร+ไซค+ โจมตีรถปลัดอำเภอสะบ9าย9อย จ.สงขลา เป]นเหตุให9มีผู9ได9รับบาดเจ็บ ๑๐ คน ใน

จำนวนน้ีมีเด็กอายุ ๓-๕ ป| รวมอยู>ด9วย 
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๒. ผลการวิเคราะหUสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธU ประจำวันท่ี ๒๒–๒๘ ก.พ. ๖๓ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข4าวเชิงบวก และประเด็นข4าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันท่ี ๒๒-๒๘ ก.พ. ๖๓ มีข>าวเชิงบวก (เส9นทึบสีเขียว) ๗๕ ข>าว จากท่ีมี ๗๘ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๕-๒๑ ก.พ. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบท่ีเก่ียวข9องกับ จชต. (เส9นทึบสีแดง) มีข>าวเชิงลบ ๓๒ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๑๙ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๕- ๒๑ 

ก.พ. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ เพ่ิมข้ึน 
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๒.๒ ค4าสัดส4วนระหว4างข4าวเชิงบวก และข4าวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข>าวเชิงบวก และจำนวนข>าวเชิงลบ ในแต>ละวันมาคำนวณหาค>าสัดส>วน ระหว>างข>าวเชิงบวกกับข>าวเชิงลบ พบว>าในแต>ละวันจะมีค>าสัดส>วนฯ ดังน้ี 

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

2020-02-15 12 2 6 

2020-02-16 15 1 15 

2020-02-17 24 8 3 

2020-02-18 6 6 1 

2020-02-19 6 1 6 

2020-02-20 11 0 11 

2020-02-21 4 1 4 

 11.14 2.86 3.9 

2020-02-22 10 1 10 

2020-02-23 10 0 10 

2020-02-24 18 3 6 

2020-02-25 8 11 0.73 

2020-02-26 15 5 3 

2020-02-27 11 10 1.1 

2020-02-28 3 2 1.5 

 10.71 4.71 2.27 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ4งเล็ง ในช4วงวันท่ี ๒๒–๒๘ ก.พ. ๖๓ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ไม>มีข>าวเชิงบวก ท้ังในช>วงสัปดาห+น้ี (๒๒-๒๘ ก.พ. ๖๓) และ ในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๕-๒๑ ก.พ. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ต่ำ

ค>อนข9างคงท่ี ในส>วนของข>าวเชิงลบฯ มีข>าวเชิงลบ ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากท่ีไม>มีข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๕-๒๑ ก.พ. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) 

มีแนวโน9มฯ เพ่ิมข้ึน ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ตรวจสอบเส9นทางการ 'พูดคุย' ท่ีบีอาร+เอ็นชนะต้ังแต>ยังไม>เร่ิม ผู9กำหนดเกมเป]น 'ต>างชาติ' ท่ีต9องการเห็นการแบ>งแยก   
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันท่ี ๒๒-๒๘ ก.พ. ๖๓ มีข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๑๒ ข>าว จากท่ีมี ๑๐ ข>าว ในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๕-๒๑ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ค>อนข9างคงท่ี ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> แฉบ้ึมสะบ9าย9อยเป]น จยย.บอมบ+ ยอดคนเจ็บพุ>ง ๑๐ ราย เด็ก ๓ 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันท่ี ๒๒-๒๘ ก.พ. ๖๓ มีข>าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๑ ข>าวจากท่ีมี ๑ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๕-๒๑ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงท่ี ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีข>าวเชิงลบ ๑๙ ข>าว จากท่ีไม>มีข>าว ในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๕-๒๑ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพ่ิมข้ึน 

ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> กอ.รมน.แจง ๒ รอบ ย้ำไม>ใช>เจ9าของเว็บ Pulony  ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) 'กมลศักด์ิ' ช้ี 'บ๊ิกตู>' ล9มเหลวแก9ปcญหาจังหวัดชายแดนใต9-

ปcญหายาเสพติด, ๒) มอ.ปcตตานี นัด แฟลชม็อบ พรุ>งน้ี! และ ๓) รายงานพิเศษ: มุมมองต>อปฏิบัติการ'ไอโอ'ของรัฐ 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยUสิน 

 
ในช>วงวันท่ี ๒๒-๒๘ ก.พ. ๖๓ มีข>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๓๐ ข>าว จากท่ีมี ๔ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๕-๒๑ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ  เพ่ิมข้ึน  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ ไม>มีข>าวเชิงลบฯ ในสัปดาห+น้ี จากท่ีมี ๕ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๕-๒๑ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง

ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ทหารปะทะรอบ ๒ ไล>ล>าบนเขาตะเวดับแนวร>วมเพ่ิม ๑, ๒) นราธิวาสกู9ทันระเบิดฝcง จยย., ๓) มีชุดสร9างหลักฐาน เท็จหลัง 

ก>อเหตุ...หน่ึงในสาเหตุต9องใช9 กม.พิเศษดับไฟใต9, ๔) 'เลขาฯสมช.' ระบุ รอ 'กอ.รมน.ภาค4' แจงเหตุวิสามัญคนร9าย เขาตะเว และ ๕) รู9ตัวมือวางระเบิด จยย.บอมบ+ 

สะบ9าย9อย ฝ|มือ'อุสมัน เจ}ะมิน'  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันท่ี ๒๒-๒๘ ก.พ. ๖๓ มีข>าวเชิงบวก ๑๕ ข>าว จากท่ีมี ๒๓ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๕-๒๑ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง 

ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม>มีข>าวเชิงลบ ท้ังในสัปดาห+น้ี และ ในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๕-๒๑ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพ่ิมข้ึน 

ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) สุดขอบฟlาท9าเท่ียวไทย: เบตง อัยเยอร+เวง, ๒) กาแฟธารโตพืชเศรษฐกิจท่ีเติมเต็มเร่ืองในอดีต, ๓) ท9องถ่ินพูด: ฉัตรชัย กิติไพศาล 

ผอ.ศูนย+วิจัยพืชสวนยะลา 'การพัฒนากาแฟในอ.ธารโต-เบตง', ๔) SME D Bank ลงพ้ืนท่ีเย่ียมกิจการลูกค9า หนุนเข9าถึงสินเช่ือ SME D ยกกำลัง 3 

พร9อมตรวจเย่ียมให9กำลังใจและมอบนโยบาย สาขานราธิวาส และ ๕) รายงาน: 'ยักษ+ปwโตรเคมี' กว9านท่ีดิน1.7หม่ืนไร> ร>วมปcxนภาคใต9สู>'ศูนย+กลางพลังงานโลก'  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันท่ี ๒๒-๒๘ ก.พ. ๖๓ มีข>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๑ ข>าว จากท่ีมี ๔ ข>าวในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๕-๒๑ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง 

ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม>มีข>าวเชิงลบท้ังในสัปดาห+น้ี และในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๕-๒๑ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงท่ี 

ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: ยะลาจับเครือข>ายยาบ9า   
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันท่ี ๒๒–๒๘ ก.พ. ๖๓ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันท่ี ๒๒–๒๘ ก.พ. ๖๓ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปqญหา จชต. 

             ในช>วงวันท่ี ๒๒–๒๘ ก.พ. ๖๓ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปcญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช>วงวันท่ี ๒๒–๒๘ ก.พ. ๖๓ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

12 

๔. ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* 
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ประเด็นข4าวเชิงลบ 

๑. การเจรจาเพ่ือสันติ ตรวจสอบเส9นทางการ 'พูดคุย' ท่ีบีอาร+เอ็นชนะต้ังแต>ยังไม>เร่ิม ผู9กำหนดเกมเป]น 'ต>างชาติ' ท่ีต9องการเห็นการแบ>งแยก  

๒. เหตุร*ายรายวัน ๑) วางบ้ึมจยย.บอมบ+ปลัดอำเภอสะบ9าย9อย-อส.บาดเจ็บนร.ชาวบ9านถูกลูกหลงด9วย, ๒) บ้ึมสน่ันสะบ9าย9อยปลัด-อส.-นร.เจ็บ10 แค9นวิฯแกนนำ5ศพ, 

๓) บ้ึมรถอ.สะบ9าย9อย ปลัด-อส.-นร.เจ็บ ตอบโต9เหตุวิฯ5ศพ, ๔) โจรใต9เห้ียม!วางระเบิดสะบ9าย9อย ชุดคุ9มครองครู-นร.เจ็บ8, ๕) 

ป�วนสะบ9าย9อย!คนร9ายลอบวางบ้ึม'ปลัดอำเภอ-อส.-นักเรียน'เจ็บ, ๖) โจรใต9บ้ึมสะบ9าย9อย จนท.-ชาวบ9านเจ็บ8, ๗) บ้ึมสะบ9าย9อยเจ็บระนาว นักเรียน-ผู9หญิงโดนด9วย!, ๘) 

แฉบ้ึมสะบ9าย9อยเป]น จยย.บอมบ+ ยอดคนเจ็บพุ>ง 10 ราย เด็ก 3, ๙) รถกระบะของปลัด, ๑๐) บ้ึมรถอ.สะบ9าย9อย ปลัด-อส.-นร.เจ็บ ตอบโต9เหตุวิฯ5ศพ, ๑๑) 

บ้ึมสะบ9าย9อย'ปลัด-อส.-น.ร.'เจ็บ8  และ  ๑๒) จยย.บอมบ+ ถล>มเจ็บระนาว  

๓. การเมือง ๑) 'กมลศักด์ิ' ช้ี 'บ๊ิกตู>' ล9มเหลวแก9ปcญหาจังหวัดชายแดนใต9-ปcญหายาเสพติด, ๒) มอ.ปcตตานี นัด แฟลชม็อบ พรุ>งน้ี!, ๓) 

แฟลชม็อบนักเรียนนักศึกษาต9าน'ลุงตู>'ลามไปท่ัวประเทศ, ๔) แฟลชม็อบการเมือง นักเรียนนักศึกษา วันเดียวมี 15 สถาบัน ลามไปท่ัวประเทศ, ๕) 

ประมวลภาพนักศึกษานัดชุมนุมหลายมหา'ลัย หลายพันคน, ๖) ฝ�ายค9านซักฟอกรัฐดับไฟใต9เหลว อ9างนโยบายผิด-ละเมิดสิทธ์ิ-ไอโอทำแตกแยก, ๗) มข.-

มอ.ปcตตานีร>วมชุมนุมพรึบ, ๘) รายงานพิเศษ: มุมมองต>อปฏิบัติการ'ไอโอ'ของรัฐ, ๙) ย9อนดู"ไอโอ"ชายแดนใต9 - สองฝ�ายระดมสร9างเกลียดชัง?, ๑๐) ไอโอรัฐพ>าย 

การพูดคุยเพื่อสันติสุข 
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สาดโคลนท้ัง 2 ฝ�าย คนเสียหายคือประชาชน, ๑๑) ปรากฏการณ+ 'พลังนักศึกษา' พรึบท่ัวประเทศ, ๑๒) ปรากฏการณ+ 'พลังนักศึกษา' พรึบท่ัวประเทศ, ๑๓) จับตา 

ไฟลามทุ>ง พลังนิสิตนักศึกษา จับตา ก9าวต>อไป, ๑๔) 'วิโรจน+'ปูดปฏิบัติการ'ไอโอ'4ภารกิจหลัก, ๑๕) เปwดคลิปรอบ3'ดีลซ้ือตัวส.ส.' 'ศรีนวล'ภท.โทรชวนเพ่ือนอนค.-

โยนคุยเง่ือนไขผู9ใหญ>, ๑๖) คอลัมน+ เดินหน9าชน: คารวะ'นิสิต-น.ศ.', ๑๗) 'วิโรจน+'ปูดปฏิบัติการ'ไอโอ'4ภารกิจหลัก  และ  ๑๘) คอลัมน+: ในประเทศ: กู คุณนิสิตนักศึกษา  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. ยาเสพติด เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: ยะลาจับเครือข>ายยาบ9า  

๒. การศึกษา คัดข>าวกรองคน: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ9า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

๓. การเยียวยา ๑) ต9อนรับ, ๒) พระราชทานเย่ียมนร.เหย่ือระเบิด  และ  ๓) ในหลวงร.10 โปรดเกล9าฯ ผู9ว>าฯจังหวัดสงขลา 

เชิญดอกไม9และส่ิงของพระราชทานมอบแก>ผู9บาดเจ็บ จากเหตุลอบวางระเบิดท่ีอ.สะบ9าย9อย,  

๔. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ภาพข>าว: คอลัมน+ คัดข>าวกรองคน: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ9า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ๒) 

อาชีพเล้ียงแพะชายแดนใต9, ๓) ภาพข>าว: คอลัมน+ คนหน9า5: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ9า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ๔) ภาพข>าว: คอลัมน+ 

คนหน9า5: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ9า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ๕) เกษตรกรรุ>นใหม>จัดกิจกรรมเรียนรู9วิถีชาวนา, ๖) 

เกษตรกรรุ>นใหม>จัดกิจกรรมเรียนรู9วิถีชาวนา, ๗) มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ+สนับสนุนอุปกรณ+ทางการแพทย+ เพ่ิมศักยภาพการรักษาใน 3 จังหวัดชายแดนใต9, ๘) 

องค+กรผู9หญิงยูเอ็นหารือศอ.บต., ๙) ซอกแซก108: มอบสุขอนามัย, ๑๐) ภาพข>าว: คอลัมน+ ซอกแซก108: มอบสุขอนามัย, ๑๑) อากาศเปล่ียนแปลงเย็นในตอนเช9า 

ใต9เมืองคอนคล่ืนสูง 2-4 เมตร, ๑๒) 'โควิด'กระทบผู9แสวงบุญ 'สำนักจุฬาฯ'รอยืนยันซาอุฯระงับวีซ>าช่ัวคราว, ๑๓) ภาพข>าว: 

กรุงเทพประกันภัยมอบเคร่ืองกรองน้ำด่ืมสะอาดเพ่ือน9อง  และ  ๑๔) ฟ xนภูมิปcญญาด้ังเดิม'ส9มจุกจะนะ' ส>งต>อมรดกชุมชนสู>ลูกหลานเพ่ือความย่ังยืน,  

๕. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) สุดอบฟlาท9าเท่ียวไทย: เบตง อัยเยอร+เวง, ๒) คอลัมน+ สุดอบฟlาท9าเท่ียวไทย: เบตง อัยเยอร+เวง, ๓) 

กาแฟธารโตพืชเศรษฐกิจท่ีเติมเต็มเร่ืองในอดีต, ๔) อาชีพเล้ียงแพะชายแดนใต9องค+ความรู9สู>การสร9างรายได9, ๕) กาแฟธารโตพืชเศรษฐกิจท่ีเติมเต็มเร่ืองในอดีต, ๖) 

ท9องถ่ินพูด: ฉัตรชัย กิติไพศาล ผอ.ศูนย+วิจัยพืชสวนยะลา 'การพัฒนากาแฟในอ.ธารโต-เบตง', ๗) รายงานพิเศษ : เปwดหน>วยส>งเสริมหม>อนไหมนาหม่ืนศรีนาโยงตรัง 

ต>อยอดผลิตภัณฑ+กลุ>มทอผ9านาหม่ืนศรีสร9างงานสร9างรายได9, ๘) SME D Bank ลงพ้ืนท่ีเย่ียมกิจการลูกค9า หนุนเข9าถึงสินเช่ือ SME D ยกกำลัง 3 
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พร9อมตรวจเย่ียมให9กำลังใจและมอบนโยบาย สาขานราธิวาส, ๙) รายงาน: 'ยักษ+ปwโตรเคมี' กว9านท่ีดิน1.7หม่ืนไร> ร>วมปcxนภาคใต9สู>'ศูนย+กลางพลังงานโลก', ๑๐) 

'บินไทย'จับมือ'ไทยสมายล+' จัด3โปรโมช่ัน หวังหนุนท>องเท่ียวไทย, ๑๑) การบินไทยจับมือกับไทยสมายล+จัด 3 โปรโมช่ันเพ่ือส>งเสริมการท>องเท่ียวไทย, ๑๒) ภาพข>าว: 

คอลัมน+ คลุกวงใน: สินค9าดีแดนใต9, ๑๓) ปฏิทินบันเทิง, ๑๔) 'คต.' เผยสถิติการค9าชายแดน-ผ>านแดนของต9นป| 63 มูลค>า 8.6 หม่ืนลบ. ลดลง 10.76%  และ  ๑๕) ชุมชน 

TOT Young Club โชว+ผลิตภัณฑ+เด>น ในงานครบรอบก>อต้ัง ทีโอที 66 ป|,  

๖. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยUสิน ๑) ปะทะเดือดเขาตะเว เด็ดหัว5โจรใต9, ๒) จนท.บุกจับกลุ>มป�วนใต9คนร9ายดับ5, ๓) ทหารปะทะรอบ2 

ไล>ล>าบนเขาตะเวดับแนวร>วมเพ่ิม1, ๔) นราธิวาสกู9ทันระเบิดฝcงจยย., ๕) แจงปะทะ, ๖) ภาพข>าว: ปล>อยแถว, ๗) เตรียมจับมือบ้ึมสะบ9าย9อย1ราย, ๘) 

มีชุดสร9างหลักฐานเท็จหลังก>อเหตุ...หน่ึงในสาเหตุต9องใช9 กม.พิเศษดับไฟใต9, ๙) หมาป�าตัวเดียวแต>ไม>เดียวดาย!, ๑๐) เจอระเบิด, ๑๑) 

กอ.รมน.ภาค4สน.เดินหน9าแก9ปcญหา, ๑๒) ปะทะบนเขาตะเว วิสามัญฯ 5 ศพ!, ๑๓) ปะทะเขาตะเวดับ 5 ยึดป น 7 กระบอก คาดทีมโจมตี ชคต.ร>มไทร, ๑๔) เปwดช่ือ 5 

ผู9เสียชีวิตจากเหตุปะทะบนเขาตะเว คาดพบเพ่ิมอีก 1 ศพ, ๑๕) แจงจับตาย, ๑๖) ปลอมตัวตัดหญ9ามือบ้ึมสะบ9าย9อยกู9อีกจยย.บอมบ+, ๑๗) ฉก.พท.48เด็ดหัว 

5ขบวนการ'บีอาร+เอ็น'เป]นผีเฝlาป�า, ๑๘) ทหารปะทะเดือดโจรใต9สน่ัน'เขาตะเว' ยึดอาวุธสงคราม เด็ดหัว 5 ศพ, ๑๙) ชาวเบตงพบระเบิดอากาศMK.82 

สมัยสู9รบโจรจีนคอมมิวนิสต+มาลายา, ๒๐) คืบหน9าปะทะเดือด'เขาตะเว' ยัน'โจรใต9'กลุ>มเดียวกันโจมตี'ชคต.ร>มไทร', ๒๑) เด็ดหัวโจรใต95ศพ ปะทะดุเดือดบนเขาตะเว 

ยึดป นสงคราม6กระบอก, ๒๒) เร>งล>าตัว! คนร9ายลอบบ้ึมสะบ9าย9อย พบจยย.บอมบ+ถูกแจ9งหายป|57, ๒๓) ญาติ5โจรใต9ถูกวิสามัญแห>รับศพ คุมเข9มหว่ันมือท่ี3ป�วน, ๒๔) 

จนท.คุมเข9มนราธิวาส หลังเกิดเหตุปะทะเดือดบนเทือกเขาตะเว, ๒๕) รู9ตัวมือบ้ึมสะบ9าย9อยแล9ว1คน เป]นฝ|มือ'อุซมัน เจ}ะมิน'-ตร.จ>อออกหมายจับ, ๒๖) รอบร้ัวเมืองใต9 : 

27 กุมภาพันธ+ 2563, ๒๗) 'เลขาฯสมช.' ระบุ รอ 'กอ.รมน.ภาค4' แจงเหตุวิสามัญคนร9าย เขาตะเว  และ  ๒๘) รู9ตัวมือวางระเบิดจยย.บอมบ+สะบ9าย9อยฝ|มือ'อุสมัน 

เจ}ะมิน',  

๗. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทU รักบ9านเกิด  

๘. การช4วยเหลือประชาชน ถังกักเก็บน้ำ  

๙. กีฬา ๑) กีฬาเยาวชนแห>งชาติคร้ังท่ี36'ช9างขาวเกมส+'จ.ตราด ยืนยันพร9อมรับมือ47ชนิดกีฬาพิธีเปwดย่ิงใหญ>19มีนาคมน้ี, ๒) 

'สุเชาว+'ยิงช>วย'เมืองกาญจน+'ถล>มปลาทูศึกลีกคัพ  และ  ๓) เทศบาลเมืองนราธิวาส จัดแข>งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ+,  

๑๐. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) กอ.รมน.ภาค 4 ปฏิบัติธรรมอินเดีย, ๒) กอ.รมน.ภาค 4 ปฏิบัติธรรมอินเดีย, ๓) ประชุม  และ  ๔) ตลาดนัดงานศิลป©,  
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๑๑. สิทธิมนุษยชน กสม.ประณามคนร9ายลอบวางระเบิดท่ีสะบ9าย9อย ทำเด็กถูกลูกหลงบาดเจ็บ  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต4อสถานการณU จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกท่ีมีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จาก ๒.๓๖ ในสัปดาห+ท่ีแล9ว (๑๕ 

-๒๑ ก.พ. ๖๓) เป]น ๑.๖ ในสัปดาห+น้ี ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ลดลง 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๒๒–๒๘ ก.พ. ๖๓ 

       ประเด็นข>าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9ในส่ือต>างประเทศสัปดาห+น้ี มีเฉพาะรายงานในส่ือมาเลเซีย ท้ังน้ีประเด็นท่ีส่ือมาเลเซียรายงานมากท่ีสุด คือ แท}กซ่ีเถ่ือน

จากจังหวัดชายแดนภาคใต9 ข9ามไปหากินท่ีฝc�งมาเลเซียโดยไม>ยำเกรงกฏหมาย ขณะท่ีเจ9าหน9าท่ีมาเลเซียท้ังตรวจคนเข9าเมือง และ เจ9าหน9าท่ีขนส>งทางบก ยืนยันว>า ไม>ได9

ปล>อยปละละเลย หรือ รับสินบนจาก รถรับจ9างไทยท่ีเข9าไปว่ิงรับส>งในมาเลเซียโดยไม>มีใบอนุญาต  

       กองพันท่ี ๙ หรือ PGA 9 ของมาเลเซียเข9มงวดปwดจุดช>องทางผ>านแดนธรรมชาติ ๔ จุด ริมแม>น้ำโกลก แถบปาเสมัส เมืองชายแดนติดกับอำเภอสุไหงโกลก เพ่ือ

ควบคุมให9ชาวมาเลเซียผ>านเข9าออกจุดผ>านแดนทางการเท>าน้ัน ตามมาตรการควบคุม และ ปlองกันการแพร>ระบาดไวรัสโคโรนา  

      สำนักงานส>งเสริมการท>องเท่ียวมาเลเซีย จัดงานส>งเสริม Visit Malaysia Year 2020 ท่ีจังหวัดปcตตานี เพ่ือสร9างความสัมพันธ+เครือข>ายธุรกิจท>องเท่ียวมาเลเซีย-ไทย 

(B-to-B) ต้ังเปlาเพ่ิมจำนวนนักเท่ียวไทยป| ๒๕๖๓ เป]น ๒.๓ ล9านคน เทียบกับ ๑.๙ ล9านคนในป| ๒๕๖๒ 

     ส่ือมาเลเซียรายงานเหตุการณ+คนร9ายลอบวางระเบิดแสวงเคร่ืองซ>อนไว9มอเตอร+ไซค+ โจมตีรถปลัดอำเภอสะบ9าย9อย จ.สงขลา เป]นเหตุให9มีผู9ได9รับบาดเจ็บ ๑๐ คน ใน

จำนวนน้ีมีเด็กอายุ ๓-๕ ป| รวมอยู>ด9วย 

 

๕.๑ สำนักข>าว Bernama รายงานเม่ือวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ+ ว>า เกิดเหตุคนร9ายลอบวางระเบิดแสวงเคร่ืองซ>อนไว9ในมอเตอร+ไซค+ และกดระเบิดเม่ือรถยนต+ปลัดอำเภอสะบ9า

ย9อย จ.สงขลา แล>นผ>านจุดเกิดเหตุเม่ือเวลา ๑๕.๒๐ น. แรงระเบิดขนาดน้ำหนัก ๑๐ กิโลกรัมสร9างความเสียหายให9กับรถยนต+ปwคอัพกันกระสุนและคนบนรถยนต+ท้ัง ๔ คน 

คือ ปลัดอำเภอและอส.ได9รับบาดเจ็บ นอกจากน้ีสะเก็ดระเบิดยังปลิวไปถูกประชาชนท่ีอยู>ใกล9ท่ีเกิดเหตุอีก ๖ คน ซ่ึงมีเด็กวัย ๓-๕ ป|รวมอยู>ด9วย 

ผู9กำกับการสภ.สะบ9าย9อย บอกว>า ยังไม>ตัดประเด็นการโต9ตอบแก9แค9นจากกลุ>มผู9ก>อความไม>สงบ ท่ีอาจโต9ตอบเจ9าหน9าท่ีรัฐท่ีเปwดยุทธการกวาดล9างบนเทือเขาตะแว เป]น

เหตุให9ผู9ก>อความไม>สงบเสียชีวิต ๕ ศพ  

 

(Ten people, including three children, were injured in a bomb explosion today in Saba Yoi here in Thailand. 
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Saba Yoi police chief Colonel Kongtup Sanatip said a homemade bomb weighing 10 kilogrammes attached to a motorcycle parked by a 

roadside, had detonated while a bulletproof pick-up truck was passing by at about 3.20 pm (local time), with a chief assistant district officer 

and three volunteers on board. 

The impact of the blast launched the truck into a ravine, with all four hurt. 

 

Also injured were six civilians, including three children aged between three and five years, who were at the scene located near a temple and a 

school.  

All 10 victims are currently receiving treatment at a nearby hospital. 

Kongtup said police were not ruling out the death of five militants in a clash with security forces in Cho-Airong, Narathiwat yesterday, as a 

possible motive for the bomb blast.) 

ท่ีมาข9อมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1816252 

๕.๒ สำนักข>าว Bernama รายงานเม่ือวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ+ ว>า กองพันท่ี ๙ หรือ PGA9 กองทัพมาเลเซีย ปwดช>องทางผ>านแดนทางธรรมชาติ ๔ จุดริมแม>น้ำโกลก ใกล9ปา

เสมัส เมืองชายแดนใกล9อำเภอสุไหงโกลก โดยจุดท่ีผ>านชาวมาเลเซียผ>านแดนอยู>ท่ี kampung Bukit Lata และ Jeram Perdah 

ท้ังน้ีผู9บัญชาการ PGA9 ออกคำส่ังและเข9มงวดให9ชาวมาเลเซียเดินทางเข9าออกพรมแดนไทย ทางด>านทางการเท>าน้ัน ผู9ท่ีฝ�าฝ นจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย 

มาตรการควบคุมการเข9าออกพรมแดนมาเลเซีย ด9านปาเสมัส ในรัฐกลันตัน เป]นมาตรการควบคุมและปlองกันการแพร>ระบาดไวรัสโคโรนา 
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(The Ninth Battalion of the General Operations Force (PGA9) has closed four illegal jetties in Kampung Bukit Lata, Jeram Perdah, here, 

connecting the village to the town of Mundok, Thailand. 

PGA9 operations officer Asst Comm Mohd Azlee Ismail said the illegal jetties were closed through Op Mundok involving the illegal jetties at Pak 

Nik, Jitong, Bukit Lata and Pohon Setol. 

“Op Mundok is aimed at preventing Malaysians from going to the neighbouring country without using the authorised gateways and preventing 

the spread of the Covid-19 virus, which they may bring in. 

“Civilians crossing the border are usually not monitored and we do not know if they have the coronavirus or not. 

“In the meantime, in conjunction with the operation, all the routes to the jetties have been closed and the public is not allowed to cross into 

the neighbouring country using boats, ” he told reporters at the Pak Nik illegal jetty at Bukit Lata here yesterday. 

He said among the actions taken in conjunction with Op Mundok included laying cones on all routes to the parking lots and advising visitors 

not to cross the border using illegal routes. 

He said 16 PGA9 officers and personnel were deployed to monitor the situation at the jetties with the help of the Marine Police Force in 

Pengkalan Kubur, Tumpat, in the operation. 

“From 11am to 7pm, we will monitor all four illegal jetties and if any individual still insists on getting across without using a valid route, they 

can be detained and subject to legal action, ” he said. 

The town of Mundok is the focus of visitors every Tuesday and Friday for its large-scale morning market. 
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The number of visitors is said to shoot up during the school holidays when tourists from outside Kelantan take the opportunity to shop there.) 

 

ท่ีมาข9อมูล ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2020/02/22/illegal-jetties-in-pasir-mas-closed-to-curb-virus-spread 

 

๕.๓ ส่ือมาเลเซียหลายสำนัก รายงานเร่ืองราวของแท}กซ่ีและรถตู9จากจังหวัดชายแดนภาคใต9ของไทยเข9าไปว่ิงรับส>งผู9โดยสาร โดยไม>มีใบอนุญาตตามกฏหมายและพูดถึง

โชเฟอร+แท}กซ่ีเถ่ือนว>ามีพฤติกรรมอันธพาลและไม>สนใจเจ9าหน9าท่ีรัฐท9องถ่ิน 

สำนักข>าว Bernama เปwดเผยว>า ได9ติดตามพฤติกรรมรถแท}กซ่ี รถตู9เถ่ือนเป]นเวลาหน่ึงเดือนและพบว>าคนกลุ>มน้ีมีพฤติการณ+ละเมิดกฏหมายอย>างโจ>งแจ9ง ไม>เกรงกลัว

กฏหมาย  

โชเฟอร+คนหน่ึงใช9ช่ือ”Mat” บอกว>ารถของเจ9าหน9าท่ีเคร่ืองยนต+แรงสู9รถยนต+ของพวกเขาไม>ได9 และไม>มีทางตามรถยนต+ของพวกเขาทัน และหากโดนเจ9าหน9าท่ีขนส>งทาง

บกจับกุม Mat บอกว>า เสียค>าปรับ ๑๕๐ ริงกิตก็จบเร่ือง 

ทางด9านผู9อำนวยการสำนีกงานตรวจคนเข9าเมืองรัฐปะลิส ยืนยันว>า เจ9าหน9าท่ีทำงานเต็มท่ี หากคนไทยเข9าเมืองโดยไม>มีเอกสารถูกต9อง หรือ วีซ>า หมดอายุก็ต9องถูกจับกุม

ดำเนินคดีไม>มีข9อยกเว9น เช>นเดียวกับผู9อำนวยการสำนักงานขนส>งทางบกรัฐปะลิส เจ9าหน9าท่ีขนส>งมีการจับกุมดำเนินคดีรถยนต+ต>างประเทศท่ีกระทำความผิดในมาเลเซีย 

โดยไม>มีข9อยกเว9น ป| ๒๕๖๒ จับกุมท้ังหมด ๕๘๖ ราย พร9อมปฏิเศธข>าวท่ีกล>าวหาเจ9หาน9าท่ีขนส>งทางบกว>า รับสินบนจากรถตู9เถ่ือนจากประเทศไทยว>า ไม>เป]นความจริง 

Not only do they behave like thugs, “kereta sapu” (pirate taxi) operators from southern Thailand, bent on expanding their operations here, are 

thumbing their noses at local enforcement authorities. 
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(A month of investigative work found that these illegal operators appear to be immune to local laws and ply their trade in the open. 

 

An operator, who wished to be known only as “Mat”, claimed that enforcement vehicles could not catch up with them because their vans 

were much faster. 

 

“Depa tak mampu nak ligan kami (They cannot catch up) unless they use faster vehicles,” he said. 

 

Mat also said that even if they were caught by Road Transport Department (JPJ) personnel, they do not need to worry much because the 

compound for not having an International Circulation Permit (ICP) was only RM150. 

 

“We just have to pay the fine and then it is business as usual,” he said. 

 

Perlis Immigration director Basri Othman denied that Thais were entering Malaysia illegally. He said they come in like normal tourists with their 

passports stamped. 

 

“We have carried out enforcement operations and will only make an arrest if they (Thais) do not have valid travel documents. 

 

“As to the vehicles crossing the border, the immigration laws do not cover this as it comes under the jurisdiction of the JPJ. 

 

“But I do not deny the possibility of forged passport stamps or help from the inside. Investigations are under way,” he said. 
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Perlis JPJ director Fatimah Mohamed Ali Piah said there would be no compromise on Thai vehicles that enter and leave the country but fail to 

heed Malaysian road transport laws and regulations. 

 

“We pay attention to the entry points from Thailand in Perlis namely at Wang Kelian and Padang Besar to ensure everyone follows the laws. 

 

“There are many who do not see what we are doing because we take the approach of conducting patrols to catch offenders and less static 

operations because this method (patrols) is more effective,” she said. 

 

Fatimah said last year, action was taken against 586 foreign vehicles for breaking the country’s laws. 

 

She said the highest number involved abusing the ICP at 482 cases and that enforcement would be stepped up this year. 

 

“As at Jan 22, 51 summonses were issued to vehicles from Thailand and 41 of them were for abusing the ICP,” she added. 

 

Fatimah also denied claims by Thai “pirate van” operators that there were JPJ officers who solicited bribes to let them off. 

 

“I will not hesitate to take action against any JPJ personnel found taking bribes,” she said. — Bernama) 
 
ท่ีมาข9อมูล ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2020/02/23/thai-kereta-sapu-plying-trade-openly 
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https://www.malaysiakini.com/news/511792 

https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1815707 

 

 

 

 

 
 
 
 


