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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๓๐ 

ม.ค. ๖๔ -๕ ก.พ. ๖๔ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๑๑๐ ข0าว จากท่ีมี ๑๐๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๓-๒๙ ม.ค. ๖๔) 

ในส0วนของ ข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขRองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๕๖ ข0าว จากท่ีมี ๑๐ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๓-๒๙ ม.ค. 

๖๔)  

         ประเด็นข5าวเชิงลบ ได*แก5 

๑) ทุจริตคอรAรัปช่ัน:  ๒ ปW 'ทุนพลังงาน' สว0างในค0าย! 'แผงโซลาร.' สบายดี-หรือเป̂นขยะ 

๒) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยAสิน: ๑) ไฟใตRยังคงรุนแรง เหตุท่ีไม0คิดแกRปaญหา และ ๒) 

ตชด.ขอรRอง 

๓) อาชญากรรมในพ้ืนท่ี: หนุ0มยะลาเรียกเพ่ือนมาเคลียร.ก0อนยิงปลิดชีพดับ ๑ 

๔) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) ชาวบRานย่ืนฟcอง 'บ.ทีพีไอฯ' เพิกถอนเอกสารสิทธิทับ ท่ีทำกิน 

อ.จะนะ จ.สงขลา, ๒) 'วัชระ' ขRองใจ! 'บ๊ิกตู0' ต้ัง 'ธรรมนัส-นฤมล' เป̂น'ปธ.-รองปธ.' สอบโครงการจะนะ ทำ 

'บ๊ิกปcอม' เสียหนRาคร้ังใหญ0 เหตุใหRไฟเขียวโครงการแลRว, ๓) สวนยางจ้ีรัฐแกR'โรคใบร0วงระบาด'ยืนตRนตายรRอยไร0-

ซ้ำเติมราคาตก และ ๔) ฝlายคRานฮ่ึมถล0ม รบ. เดือด ปมนิคมอุตฯ จะนะเอ้ือเจRาสัวโรงปูน 

๕) การยกระดับคุณภาพชีวิต:  อ0าวปaตตานี : 

โครงการขุดลอกเพ่ือแกRปaญหาความยากจนแต0ใหRผลตรงกันขRาม 

๖) สิทธิมนุษยชน: นักศึกษา PerMAS จัด 'วันมนุษยธรรมปาตานี' ขอใหRคู0ขัดแยRงตระหนักถึงพลเรือน-

เคารพ กม.มนุษยธรรมสากล 

๗) การเมือง: ๑) 'วัชระ'อโหสิกรรมแรมโบR ทRาเชิญฟcองปมต้ัง 'ธรรมนัส-นฤมล' และ ๒) รายงานพิเศษ: 

โจทย.'ไฟใตR'อยู0ท่ีองค.กรต0างประเทศ มองปaจจุบันใหRเห็นอนาคตจะพบทางออก 

๘) เหตุร*ายรายวัน: ๑) โจรใตR ปlวนหลายจุดลอบวางบ้ึมรถ ตร. เจ็บหนัก ๕ นาย, ๒) คนรRายขู0ไทยพุทธ 

ศรีสาครหRามล0าสัตว. และ ๓) สงขลาระอุ! คนรRายเผาปcอม ชรบ.-วงจรปwดท่ีจะนะ 

ประเด็นข5าวเชิงบวก ได*แก5 

๑) กระบวนการยุติธรรม:  'อธ.อัยการภาค ๙ 'ลงพ้ืนท่ีค0ายทหาร หารือ มทภ.๔-ดูวิธีซักถามคดียุติธรรม 

๒) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* : ๑) สนามบินเบตงไม0เหงาแลRว, ๒) 'ธรรมนัส'ถกสางจะนะนัดแรก, 

๓) พลิกโฉมสะพานปลา ท0าเทียบเรือ แลนมาร.คเพ่ือท0องเท่ียว และ ๔) วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จับมือ 

หน0วยงานราชการ ลงนามบันทึกขRอตกลงโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

๓) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยAสิน: ๑) 'บ๊ิกปayด'ลงใตR! เย่ียมตำรวจ สภ.ศรีสาคร ถูกลอบวางระ 

เบิดบาดเจ็บ, ๒) สะพัดแกนนำ 'โจรใตR'สุมหัว ล็อกเปcา'ตรุษจีน'ปlวนยะลา จนท.คุมเขRมปcองบ้ึม, ๓) แม0ทัพภาค ๔ 

เช่ือเหตุปlวนนราธิวาส ฝWมือกลุ0มเดิมๆ ในพ้ืนท่ีไม0ใช0กลุ0มพูโล, ๔) เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. 

ปล0อยแถวเจRาหนRาท่ีตรวจ เฝcาระวังปcองกัน การลักลอบช0องทางธรรรมชาติ, ๕) ผวจ.ยะลา 

มอบนโยบายและติดตามผลระดมกวาดลRางอาชญากรรมตามยุทธการ 'พิทักษ.ยะลา ๖๔', ๖) ผช.ผบ.ทบ. 
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ลงพ้ืนท่ีประชุม หน0วยงานความม่ันคง ติดตาม ปรับแผนการทำงานดูแล พ้ืนท่ีชายแดนใตR และ ๗) จ.ปaตตานี 

ซักซRอมแผนรักษา ความปลอดภัย เมืองเศรษฐกิจ เพ่ิมทักษะความชำนาญ ในการแกRไขเหตุการณ.รุนแรง 

๔) ยาเสพติด: ตำรวจหาดใหญ0จับหนุ0มวัย ๒๒ ทำหนRาท่ีเก็บยา และรับส0งยาเสพติด พรRอมยาบRา 

๑๗๗,๙๗๗ เม็ด และไอซ.กว0า ๔ กิโลกรัมคร่ึง มูลค0ากว0า ๙ ลRานบาท 

๕) การพูดคุยเพ่ือสันติสุข: เจรจาสันติภาพปาตานี 'รัฐบาลไทย-BRN' คุยออนไลน.ย้ำมีส0วนร0วมจากทุกฝlาย 

ลดปฏิบัติการทางทหาร  

       จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน 

ส0งผลใหRระดับการรับรูRเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๒.๙๑ ในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๓-๒๙ 

ม.ค. ๖๔) เป̂น ๑.๑๖ ในสัปดาห.น้ี  

 ในส5วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต5างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี 

๓๐ ม.ค. ๖๔–๕ ก.พ. ๖๔ ดังน้ี 

       Benarnews.org เว็บไซต.ข0าวท่ีไดRรับเงินทุนดำเนินงานจากรัฐบาลสหรัฐ มีรายงานข0าวการจัดประชุมของ

คณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตRฝlายรัฐไทยกับตัวแทนบีอาร.เอ็น ผ0านระบบออนไลน. ดำเนินการโดยผูR

อำนวยความสะดวกมาเลเซีย 

       รายงานข0าวในส่ือมาเลเซีย ทุกช้ินเก่ียวกับความม่ันคงชายแดนมาเลเซีย-ไทย โดยเฉพาะปaญหาภัยแทรกซRอน

จากการลักลอบผ0านแดน และการขนสินคRาผิดกฏหมาย ท้ังน้ีในรอบสัปดาห.น้ีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

มาเลเซียในฐานะประธานคณะทำงานดRานเทคนิคแกRปaญหาโรคระบาดโควิด-19 ไดRลงพ้ืนท่ีติดกับชายแดนไทยลง

เรือสำรวจตลอดแม0น้ำโกลก จากชายแดนดRาน อ.สุไหงโกลก ไปจนถึง อ.ตากใบ 

      ทางดRานผูRบัญชาการตำรวจรัฐกลันตัน แถลงผลการปราบปรามผูRลักลอบผ0านแดน และขนสินคRาผิดกฎหมาย

ขRามพรมแดน ในปW ๒๕๖๓ ลดลงประมาณคร่ึงหน่ึงเทียบกับปW ๒๕๖๓ ซ่ึงเป̂นผลสืบเน่ืองจากมาตรการปwดพรมแดน

ของท้ังสองประเทศ และมาตรการจำกัดเสรีภาพการเดินทาง การใชRชีวิตนอกบRาน ท่ีเรียกว0า MCO 
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๒. ผลการวิเคราะหAสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธA ประจำวันท่ี ๓๐ ม.ค. ๖๔–๕ ก.พ. ๖๔ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข5าวเชิงบวก และประเด็นข5าวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๓๐ ม.ค. ๖๔ - ๕ ก.พ. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก (เสRนทึบสีเขียว) ๑๑๐ ข0าว จากท่ีมี ๑๐๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว 

(๒๓ - ๒๙ ม.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนRมความถ่ี (เสRนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนRมฯ เพ่ิมข้ึน 

ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ี เก่ียวขRองกับ จชต. (เสRนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๕๖ ข0าว จากท่ีมี ๑๐ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว 

(๒๓ - ๒๙ ม.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนRมความถ่ี (เสRนปะสีแดง) มีแนวโนRมฯ เพ่ิมข้ึน 
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๒.๒ ค5าสัดส5วนระหว5างข5าวเชิงบวก และข5าวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน 

ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

วัน/เดือน/ปg จำนวนข5าวเชิงบวก (1) จำนวนข5าวเชิงลบ (2) ค5าสัดส5วน (3)=(1)/(2) 

2021-01-23 13 2 6.5 

2021-01-24 8 2 4 

2021-01-25 20 2 10 

2021-01-26 16 2 8 

2021-01-27 22 1 22 

2021-01-28 18 0 18 

2021-01-29 7 1 7 

 14.86 1.57 9.46 

2021-01-30 11 4 2.75 

2021-01-31 6 16 0.38 

2021-02-01 16 17 0.94 

2021-02-02 19 5 3.8 

2021-02-03 31 5 6.2 

2021-02-04 19 6 3.17 

2021-02-05 8 3 2.67 

 15.71 8 1.96 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ5งเล็ง ในช5วงวันท่ี ๓๐ ม.ค. ๖๔ – ๕ ก.พ. ๖๔ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๓๐ ม.ค. ๖๔ - ๕ ก.พ. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ๑ ข0าว จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๓ - ๒๙ ม.ค. ๖๔) 

สำหรับในมิติของแนวโนRมความถ่ี (เสRนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนRมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขRองกับ จชต. 

ไม0มีข0าวเชิงลบในช0วง ๒๓ ม.ค.-๕ ก.พ. ๖๔ สำหรับในมิติของแนวโนRมความถ่ี (เสRนปะสีแดง) มีแนวโนRมฯ ต่ำ

ค0อนขRางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดRแก0 เจรจาสันติภาพปาตานี 'รัฐบาลไทย-BRN' 

คุยออนไลน.ย้ำมีส0วนร0วมจากทุกฝlายลดปฏิบัติการ ทางทหาร  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๓๐ ม.ค. ๖๔ - ๕ ก.พ. ๖๔ มีข0าวในประเด็นเหตุรRายรายวัน ๒๐ ข0าว จากท่ีไม0มีข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลRว 

(๒๓ - ๒๙ ม.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ เพ่ิมข้ึน ภาพข0าวในประเด็นเหตุรRายรายวัน ไดRแก0 ๑) 

โจรใตR ปlวนหลายจุดลอบวางบ้ึมรถ ตร. เจ็บหนัก 5 นาย, ๒) คนรRายขู0ไทยพุทธศรีสาครหRามล0าสัตว. และ ๓) 

สงขลาระอุ! คนรRายเผาปcอม ชรบ.-วงจรปwดท่ีจะนะ 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๓๐ ม.ค. ๖๔ - ๕ ก.พ. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๖ ข0าว จากท่ีมี ๓ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๓ - ๒๙ ม.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ต่ำค0อนขRางคงท่ี 

ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๕ ข0าว จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๓ - ๒๙ ม.ค. ๖๔) 

ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ต่ำค0อนขRางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดRแก0 ๑) ปcอมส่ังลุย เลือกซ0อม-

แตกหักปชป., ๒) ทำไมเงียบจัง..เลือกต้ัง อบจ.ใหม0 18 จังหวัด, ๓) เช็คด0วน! กกต.ประกาศปล0อยผีรับรองนายก 

อบจ.เพ่ิมอีก 23 จังหวัด และ ๔) โพลเผยชาวใตRยังเช่ือม่ัน 'ประยุทธ.' เสนอ 3 ขRอใหRรัฐเร0งดำเนินการ ภาพข0าวเชิงลบ 

ไดRแก0 ๑) 'วัชระ'อโหสิกรรมแรมโบR ทRาเชิญฟcองปมต้ัง 'ธรรมนัส-นฤมล' และ ๒) รายงานพิเศษ: 

โจทย.'ไฟใตR'อยู0ท่ีองค.กรต0างประเทศ มองปaจจุบันใหRเห็นอนาคตจะพบทางออก 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยAสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๓๐ ม.ค. ๖๔ - ๕ ก.พ. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๓๒ ข0าว จากท่ีมี ๑๒ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๓ - ๒๙ ม.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ  เพ่ิมข้ึน  ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มี

ข0าวเชิงลบ ๑๐ ข0าว จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๓ - ๒๙ ม.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ 

เพ่ิมข้ึน ภาพข0าวเชิงบวก ไดRแก0 ๑) 1/4 Special Report: อย0ามองขRามชายแดนใตR 'แรงงาน' หนีตายโควิด, ๒) 

เผากลRอง 2 อภ.สงขลา ช้ีโยงกลุ0มบอมบ.นราฯ, ๓) 'บ๊ิกปayด'ลงใตR! เย่ียมตำรวจ สภ.ศรีสาคร 

ถูกลอบวางระเบิดบาดเจ็บ, ๔) สะพัดแกนนำ 'โจรใตR'สุมหัว ล็อกเปcา'ตรุษจีน'ปlวนยะลา จนท.คุมเขRมปcองบ้ึม, ๕) 

ผูRว0าฯ นราธิวาส เชิญส่ิงของ พระราชทาน มอบแก0กำลังพลท่ีไดRรับบาดเจ็บจากเหตุคนรRายลอบวางระเบิด, ๖) 

แม0ทัพภาค4เช่ือเหตุปlวนนราธิวาส ฝWมือกลุ0มเดิมๆ ในพ้ืนท่ีไม0ใช0กลุ0มพูโล, ๗) เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 สน. 

ปล0อยแถวเจRาหนRาท่ีตรวจ เฝcาระวังปcองกัน การลักลอบช0องทางธรรรมชาติ, ๘) ผวจ.ยะลา 

มอบนโยบายและติดตามผลระดมกวาดลRางอาชญากรรมตามยุทธการ 'พิทักษ.ยะลา 64', ๙) ผช.ผบ.ทบ. 

ลงพ้ืนท่ีประชุมหน0วยงานความม่ันคง ติดตาม ปรับแผนการทำงานดูแล พ้ืนท่ีชายแดนใตR และ ๑๐) 

จ.ปaตตานีซักซRอมแผนรักษาความปลอดภัย เมืองเศรษฐกิจ เพ่ิมทักษะความชำนาญ ในการแกRไขเหตุการณ.รุนแรง 

ภาพข0าวเชิงลบ ไดRแก0 ๑) รอบร้ัวเมืองใตR : 4 กุมภาพันธ. 2564, ๒) คอลัมน. ชกไม0มีมุม: ไฟใตRยังคงรุนแรง 

เหตุท่ีไม0คิดแกRปaญหา และ ๓) เหย่ียวถลาลม: ตชด.ขอรRอง 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๓๐ ม.ค. ๖๔ - ๕ ก.พ. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๕ ข0าว จากท่ีมี ๑๗ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๓ - ๒๙ ม.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ลดลง 

ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข0าวเชิงลบ ๗ ข0าว จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๓ - ๒๙ ม.ค. 

๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ เพ่ิมข้ึน ภาพข0าวเชิงบวก ไดRแก0 ๑) สนามบินเบตงไม0เหงาแลRว, ๒) 

'ธรรมนัส'ถกสางจะนะนัดแรก, ๓) พลิกโฉมสะพานปลา ท0าเทียบเรือ แลนมาร.คเพ่ือท0องเท่ียว, ๔) ไทยสมายล. 

เพ่ิมเท่ียวบินเพ่ืออำนวยความสะดวกแก0ผูRโดยสารภายในประเทศ และ ๕) วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จับมือ 

หน0วยงานราชการ ลงนามบันทึกขRอตกลงโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

ภาพข0าวเชิงลบ ไดRแก0 ๑) ชาวบRานย่ืนฟcอง 'บ.ทีพีไอฯ' เพิกถอนเอกสารสิทธิทับ ท่ีทำกิน อ.จะนะ จ.สงขลา, ๒) 

'วัชระ' ขRองใจ! 'บ๊ิกตู0' ต้ัง 'ธรรมนัส-นฤมล' เป̂น'ปธ.-รองปธ.' สอบโครงการจะนะ ทำ 'บ๊ิกปcอม' เสียหนRาคร้ังใหญ0 

เหตุใหRไฟเขียวโครงการแลRว, ๓) สวนยางจ้ีรัฐแกR'โรคใบร0วงระบาด'ยืนตRนตายรRอยไร0-ซ้ำเติมราคาตก และ ๔) 

ฝlายคRานฮ่ึมถล0มรบ.เดือด ปมนิคมอุตฯจะนะเอ้ือเจRาสัวโรงปูน 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๓๐ ม.ค. ๖๔ - ๕ ก.พ. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๙ ข0าว จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว 

(๒๓ - ๒๙ ม.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม0มี

ข0าวเชิงลบในช0วง ๒๓ ม.ค.-๕ ก.พ.๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ต่ำค0อนขRางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก 

ไดRแก0 ๑) ปwกอัพประสานงากันอย0างจัง ความแตกพบกัญชา 400 กก.ซุกในรถ-คนขับเผ0นหนี และ ๒) 

ตำรวจหาดใหญ0 จับหนุ0ม 22 รับส0งเก็บยาบRา-ไอซ.ยึดของกลางมูลค0ากว0า 9 ลRานบาท  

 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช0วงวันท่ี ๓๐ ม.ค. ๖๔ – ๕ ก.พ. ๖๔ มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ไดRแก0 นักศึกษา 

PerMAS จัด 'วันมนุษยธรรมปาตานี' ขอใหRคู0ขัดแยRงตระหนักถึงพลเรือน-เคารพ กม.มนุษยธรรมสากล  

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช0วงวันท่ี ๓๐ ม.ค. ๖๔ – ๕ ก.พ. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปsญหา จชต. 

             ในช0วงวันท่ี ๓๐ ม.ค. ๖๔ – ๕ ก.พ. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกRไขปaญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช0วงวันท่ี ๓๐ ม.ค. ๖๔ – ๕ ก.พ. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชRกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* 
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ประเด็นข5าวเชิงลบ 

๑. ทุจริตคอรAรัปช่ัน ๑) 1/4 Special Report: 2ปW 'ทุนพลังงาน' สว0างในค0าย! 'แผงโซลาร.' สบายดี-

หรือเป̂นขยะ?(2)  และ  ๒) 1/4 Special Report: 2ปW 'ทุนพลังงาน' สว0างในค0าย! 'แผงโซลาร.' สบายดี-

หรือเป̂นขยะ?(2)  

๒. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยAสิน ๑) รอบร้ัวเมืองใตR : 4 กุมภาพันธ. 2564, ๒) คอลัมน. 

ชกไม0มีมุม: ไฟใตRยังคงรุนแรงเหตุท่ีไม0คิดแกRปaญหา, ๓) ชกไม0มีมุม: ไฟใตRยังคงรุนแรงเหตุท่ีไม0คิดแกRปaญหา, ๔) 

คอลัมน. เหย่ียวถลาลม: เร่ืองน้ีมีเง่ือนงำ, ๕) เหย่ียวถลาลม: นายตัวรRายยังมีอยู0, ๖) คอลัมน. เหย่ียวถลาลม: 

เร่ืองน้ีมีเง่ือนงำ, ๗) เหย่ียวถลาลม: ความจริงจะปรากฏ, ๘) คอลัมน. เหย่ียวถลาลม: นายตัวรRายยังมีอยู0, ๙) 

เหย่ียวถลาลม: ตชด.ขอรRอง  และ  ๑๐) คอลัมน. เหย่ียวถลาลม: ความจริงจะปรากฏ  

๓. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) หนุ0มยะลาเรียกเพ่ือนมาเคลียร.ก0อนยิงปลิดชีพดับ1  และ  ๒) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: 

เคลียร.ไม0จบยิงดับ1เจ็บ1  

๔. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) ชาวบRานย่ืนฟcอง'บ.ทีพีไอฯ' เพิกถอนเอกสารสิทธิทับท่ีทำกิน อ.จะนะ 

จ.สงขลา, ๒) 'วัชระ' ขRองใจ! 'บ๊ิกตู0' ต้ัง 'ธรรมนัส-นฤมล' เป̂น'ปธ.-รองปธ.' สอบโครงการจะนะ ทำ 'บ๊ิกปcอม' 

เสียหนRาคร้ังใหญ0 เหตุใหRไฟเขียวโครงการแลRว, ๓) 'วัชระ'งงหนัก! 'บ๊ิกตู0'ต้ัง 'ธรรมนัส-

นฤมล'ตรวจสอบ'บ๊ิกปcอม'โครงการนิคมจะนะ, ๔) 'โจR'ปูดโจทย.ศึกซักฟอกรอถล0มนิคมอุตฯ'จะนะ', ๕) 

สวนยางจ้ีรัฐแกR'โรคใบร0วงระบาด'ยืนตRนตายรRอยไร0-ซ้ำเติมราคาตก  และ  ๖) ฝlายคRานฮ่ึมถล0มรบ.เดือด 
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ปมนิคมอุตฯจะนะเอ้ือเจRาสัวโรงปูน  

๕. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ห0วงคนไทย-ต0างชาติถูกปล0อยตัวจากมาเลย.ลอบเขRาไทยผิดกฎหมาย, ๒) 

ปaตตานีน้ำลดบRานจะพัง ชาวบRานรอรัฐช0วย, ๓) เผย 20 จังหวัดท่ียังพบรายงานผูRติดเช้ือโควิด-19 ในรอบ 1 

สัปดาห., ๔) บทบรรณาธิการ ข0าวสด: ใชRเงินแกRปaญหา, ๕) บทบรรณาธิการ ข0าวสด: ใชRเงินแกRปaญหา, ๖) 

อ0าวปaตตานี : โครงการขุดลอกเพ่ือแกRปaญหาความยากจนแต0ใหRผลตรงกันขRาม, ๗) ฉีดวัคซีน70จว. เร่ิม'5ลRานโดส'  

และ  ๘) คอลัมน. ตามคดี: รRองไม0ไดRเงินปaนผลจากกลุ0มฯ  

๖. สิทธิมนุษยชน ๑) นักศึกษา PerMAS จัด 'วันมนุษยธรรมปาตานี' ขอใหRคู0ขัดแยRงตระหนักถึงพลเรือน-เคารพ 

กม.มนุษยธรรมสากล  และ  ๒) บทนำมติชน: ระเบียบสังคม  

๗. การเมือง ๑) 'วัชระ'อโหสิกรรมแรมโบR ทRาเชิญฟcองปมต้ัง'ธรรมนัส-นฤมล', ๒) รับงานใคร.!! 'แรมโบR' ฉะ 

'วัชระ'เลิกนิสัยจับแพะชนแกะ ปมต้ัง'ธรรมนัส- นฤมล'สอบโครงการจะนะ เตรียมหาช0องดำเนินคดี, ๓) 

'แรมโบR'บอมบ.แหลก'วัชระ'บิดเบือน เตรียมหาช0องดำเนินคดี, ๔) รายงานพิเศษ: 

โจทย.'ไฟใตR'อยู0ท่ีองค.กรต0างประเทศ มองปaจจุบันใหRเห็นอนาคตจะพบทางออก  และ  ๕) ย้ือนิคมจะนะผวาซักฟอก 

พท.ปูดชิงตัดตอน  

๘. เหตุร*ายรายวัน ๑) โจรใตRปlวนหลายจุดลอบวางบ้ึมรถตร.เจ็บหนัก5นาย, ๒) 

โจรใตRวางบ้ึมตำรวจเจ็บ5หลังวางแผนปlวนนรา2อำเภอท้ังเผาแขวนปcายและวางระเบิดปลอม, ๓) 

นราฯปlวนต0อเน่ือง! บ้ึมสน่ันตลบหลังตร.ลงตรวจเผาเสาสัญญาณมือถือเจ็บอ้ือ, ๔) นราฯปlวนหนัก! 

ปูพรมวางเพลิงเผาวงจรปwด-วางวัตถุตRองสงสัย เขียนปcายผRาขู0, ๕) คนรRายขู0ไทยพุทธศรีสาครหRามล0าสัตว., ๖) 

สงขลาระอุ! คนรRายเผาปcอมชรบ.-วงจรปwดท่ีจะนะ, ๗) โจรใตRปlวนอีก! เผาปcอมชรบ.-วงจรปwดพ้ืนท่ีจะนะ, ๘) 

โจรใตRลอบเผาปcอมชรบ.อำเภอจะนะ คาดเป̂นการสรRางสถานการณ.ปlวน3จวชายแดน, ๙) คนรRายลอบยิง 

จนท.ประจำจุดตรวจร0วม อ.ระแงะ บาดเจ็บ 1 นาย, ๑๐) ปlวน'นราธิวาส'! โจรใตR'วางเพลิง-เผาซีซีทีวี-

โจมตีจนท.เจ็บ5นาย' คาด'บีอาร.เอ็น'ก0อเหตุ, ๑๑) ใตRระอุ!นราฯปlวนเมืองลวงจนท. ลอบกดบ้ึม-ยิงซ้ำเจ็บ6, ๑๒) 

คนรRายบุกเผากลRองวงจรปwด 2 อำเภอ'เทพา-จะนะ' เสียหายนับ 10 ตัว, ๑๓) โจรใตRปlวน'นราธิวาส' เผา-

บ้ึมจนท.บาดเจ็บ5, ๑๔) ข0าวสดท่ัวไทย: สงขลา-เผาวงจรปwด, ๑๕) ด0วน ดักบ้ึมรถตำรวจ บาดเจ็บ 5 นาย, ๑๖) 

ศรีสาครปlวน-กดบ้ึมใส0รถตร.เจ็บ5, ๑๗) ปlวนนราฯล0อจนท.-วางบ้ึมตร.เจ็บ5, ๑๘) 

คนรRายปlวนนราธิวาสบ้ึมตร.เจ็บ5-ยิงทหารส่ังปwดลRอมพ้ืนท่ีล0าตัว  และ  ๑๙) โจรใตRวางบ้ึม 5ตร.-ทหารพราน  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. การศึกษา แม0ทัพภาคท่ี4มอบทุนการศึกษา  

๒. กระบวนการยุติธรรม 'อธ.อัยการภาค9'ลงพ้ืนท่ีค0ายทหาร หารือมทภ.4-ดูวิธีซักถามคดียุติธรรม  

๓. กีฬา ๑) มุมท่ี5๒) คอลัมน. มุมท่ี5, ๓) ศบค.ใหRไฟเขียวจักรยานจัดแข0งปทท.-นานาชาติ  และ  ๔) 'ศบค.' 

ไฟเขียว 'สองลRอ' จัด 2 รายการใหญ0 'ทัวร. ออฟ ไทยแลนด. 2021' กับ 'แทร็ค เอเชีย คัพ 2021' ก.พ.-พ.ย.64,  

๔. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) เสร็จเดือนน้ี!'สะพานขRามคลองชิง'ชาวบRาน-นักเรียนเดินทางสะดวกข้ึน, ๒) 
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ปwดทองต0อยอดช0วยตกงานดันสรRางแหล0งน้ำรายไดRเพ่ิม, ๓) 1/4 Special Report: 

อย0ามองขRามชายแดนใตR'แรงงาน'หนีตายโควิด, ๔) 'ยะลา'เอาจริงลุยจับโจ�ปlวนเมือง, ๕) เดินหนRา 

'การอนุรักษ.ทะเลเพ่ือชีวิต', ๖) สังคม...คนเป̂นข0าว, ๗) เดินหนRา 'การอนุรักษ.ทะเลเพ่ือชีวิต', ๘) คอลัมน. 

สังคม...คนเป̂นข0าว, ๙) คอลัมน. จับกระแสภูมิภาค: ช0วยผูRปlวยยากไรR, ๑๐) ทางคนทางข0าว: เมืองอัจฉริยะ, ๑๑) 

รายงาน: 'ม.สงขลานครินทร.' โชว.สกิลผุด'เคร่ืองผลิตน้ำยาฆ0าเช้ือ'ตัวช0วยชุมชนพิชิตโควิด-19, ๑๒) คอลัมน. 

ทางคนทางข0าว๑๓) คอลัมน. จับประเด็น: สะพานขRามคลองชิง จ.ยะลา เปwดใชR มี.ค.64, ๑๔) 

นราฯติวชาวบRานใชRแอพมือถือ, ๑๕) สถาบันส0งเสริมและพัฒนากิจกรรมปwดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ, 

๑๖) 'ธรรมนัส' บรรเทาทุกข.น้ำท0วมโกลกฯ รับแกRปมท่ีดินเขตอุทยานบูโด, ๑๗) 

ส.ส.ใตRลงพ้ืนท่ีรับฟaงปaญหาอ0าวปaตตานี, ๑๘) มี.ค. น้ีเปwดใชRสะพานขRามคลองชิงร0นเดินทาง 8 กม., ๑๙) 

ปwดทองหลังพระจRางคนว0างงาน พัฒนาแหล0งน้ำส0งเสริมอาชีพขยายผลช0วยเกษตรกรพ้ืนท่ีแลRงซ้ำซาก, ๒๐) 

ปwดทองฯ ขยายผลจRางคนว0างงานจากโควิด 9 จังหวัด, ๒๑) ชู'ตากใบโมเดล'พัฒนาพ้ืนท่ีตัวอย0างดRานเกษตร, ๒๒) 

นักวิจัย มอ. คิดคRน'เคร่ืองผลิตน้ำยาฆ0าเช้ือ', ๒๓) สธ.ยังคRนหาเชิงรุกในพ้ืนท่ีสมุทรสาครต0อเน่ือง, ๒๔) 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดโครงการบริการวิชาการแก0ชุมชนในการทำธุรกรรมทางการเงินผ0านโทรศัพท.มือถือ, 

๒๕) นักวิจัย ม.อ.โชว.นวัตกรรม เคร่ืองผลิตน้ำยาฆ0าเช้ือไวรัสโควิด-19 ประสิทธิภาพสูง 

ใชRทุกสภาพพ้ืนผิวและปลอดภัย, ๒๖) 

นราธิวาสเปwดมหกรรมผลความสำเร็จสรRางวัฒนธรรม'ปลูกพืชผักประจำครัวเรือน', ๒๗) สพร.23 ปaตตานี 

เร0งผลิตช0างไฟฟcาใหRไดRรับมาตรฐานฝWมือแรงงานไทย, ๒๘) 'ศอ.บต.' 

หารือขับเคล่ือนงานดRานการเพ่ิมมูลค0าขRาวหอมมือลอ สรRางขRาวเนินงามโมเดล, ๒๙) รมช.เกษตรฯ 

พบปะเกษตรกรสุไหงปาดี ยันเร0งแกRปaญหาเร่ืองเอกสารสิทธ์ิท่ีดินทำกินท่ีเร้ือรังมานานใหRเห็นผลเป̂นรูปธรรม, ๓๐) 

รองผูRว0าฯนราธิวาส เปwด กิจกรรมเน่ืองในวาระครบรอบ 52 ปW โครงการพัฒนาผูRนำอาสาพัฒนาชุมชน (ผูRนำ อช.)  

และ  ๓๑) สพร.23 ปaตตานี ฝ กอบรมตามโครงการฝ กอบรมกลุ0มทหารเกณฑ.ก0อนปลดประจำการ,  

๕. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) สนามบินเบตงไม0เหงาแลRว, ๒) เคร่ืองส0วนตัวว0อนบิน'เบตง', ๓) 

'ธรรมนัส'ถกสางจะนะนัดแรก, ๔) 'ทัพเรือภาค2'บุกจับเรือเวียดนามรุกล้ำ, ๕) 

'ทัพเรือภาค2'บุกจับเรือเวียดนามรุกล้ำ, ๖) คอลัมน. สถานีอีอีซี: 

พลิกโฉมสะพานปลาท0าเทียบเรือแลนมาร.คเพ่ือท0องเท่ียว, ๗) กำหนด30วันสอบเมืองตRนแบบจะนะ, ๘) น่ังด่ืม-

กินในรRานไดR 72จว.เฮ มหาชัย-กทม.ยังหRาม, ๙) 'ธรรมนัส'ถกสางปaญหา'จะนะ'นัดแรก ต้ังอนุกก.2 

ชุดตรวจสอบศึกษา, ๑๐) 'ธรรมนัส'ถกสางปaญหาจะนะรักษ.ถ่ิน ต้ัง 2 อนุฯสอบขRอเท็จจริง, ๑๑) ไทยสมายล. 

เพ่ิมเท่ียวบินเพ่ืออำนวยความสะดวกแก0ผูRโดยสารภายในประเทศ, ๑๒) ไทยสมายล.เพ่ิมเท่ียวบิน13เสRนทาง-

งดบินจ.เลยเร่ิม1-24กุมภาพันธ.น้ี, ๑๓) จับเรือเวียดนามล้ำอาณาเขต 1ลำ หลบหนีอีก 1 ต้ัง 5 ขRอกล0าวหา, ๑๔) 

'ธรรมนัส'วางกรอบ30วันคุRย'โครงการเมืองตRนแบบ?จะนะ?'  และ  ๑๕) วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จับมือ 

หน0วยงานราชการ ลงนามบันทึกขRอตกลงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ,  

๖. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) เย่ียมตำรวจเจ็บ, ๒) ผูRว0าฯนราธิวาส เชิญดอกไมRและตะกรRาส่ิงของพระราชทาน 
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มอบแก0กำลังพลท่ีไดRรับบาดเจ็บจากเหตุคนรRายลอบวางระเบิดเจRาหนRาท่ีชุดสืบสวนศรีสาคร  และ  ๓) 

วีลแชร.ปaนรัก สรRางสุข เพ่ิมรอยย้ิม สู0ครอบครัวกำลังพลทหารพราน48,  

๗. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยAสิน ๑) 1/4 Special Report: อย0ามองขRามชายแดนใตR 'แรงงาน' 

หนีตายโควิด, ๒) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: ตรวจเย่ียมชายแดนใตR, ๓) เลียบค0ายกองทัพ: ลงใตR, ๔) 

เผากลRอง2อภ.สงขลา ช้ีโยงกลุ0มบอมบ.นราฯ, ๕) ในหลวงพระราชทานดอกไมRใหRตร.ศรีสาคร, ๖) ภาพข0าว: 

บินเย่ียม, ๗) ลาดตระเวน, ๘) ม่ันคงรูRตัวคนรRายสองโจรหนีหมายตัวการปlวนนราฯ, ๙) ผบ.ตร.บินด0วน เย่ียม 5 

ตำรวจ เหย่ือระเบิดโจรใตR, ๑๐) ภาพข0าว: ตรวจเย่ียม, ๑๑) ข0าวสดท่ัวไทย: ยะลา-ตร.กวาดลRาง, ๑๒) 

มทภ.4ปaดระบุ'พูโล'บ้ึมนราฯ, ๑๓) กัลบก, ๑๔) 'บ๊ิกปayด'ลงใตR! เย่ียมตำรวจ สภ.ศรีสาคร 

ถูกลอบวางระเบิดบาดเจ็บ, ๑๕) 'บ๊ิกปayด'เยือนนราฯ ตรวจจุดลอบวางระเบิด เย่ียมตร.บาดเจ็บ, ๑๖) ข0าวภูมิภาค : 

3 กุมภาพันธ. 2564, ๑๗) สะพัดแกนนำ'โจรใตR'สุมหัว ล็อกเปcา'ตรุษจีน'ปlวนยะลา จนท.คุมเขRมปcองบ้ึม, ๑๘) 

มทภ.4 ยันเหตุบ้ึมปlวน 3 จุดนราธิวาสเป̂นคนกลุ0มเดิม ม่ันใจหลบซ0อนอยู0บนปlาเขา, ๑๙) 

'บ๊ิกปcอม'ขอแสดงความเสียใจผูRบาดเจ็บทุกคนบ้ึม!นราธิวาส, ๒๐) 'ผบ.ตร.-

แม0ทัพภาคท่ี4'เย่ียมตร.บาดเจ็บจากเหตุโจรใตRลอบวางบ้ึม, ๒๑) ผูRว0าฯ นราธิวาส เชิญส่ิงของพระราชทาน 

มอบแก0กำลังพลท่ีไดRรับบาดเจ็บจากเหตุคนรRายลอบวางระเบิด, ๒๒) โปรดเกลRาฯ ผูRว0าฯยะลา 

เชิญตะกรRาส่ิงของพระราชทาน มอบ จนท.บาดเจ็บเหตุลอบวางระเบิดนราธิวาส, ๒๓) 

แม0ทัพภาค4เช่ือเหตุปlวนนราธิวาส ฝWมือกลุ0มเดิมๆในพ้ืนท่ีไม0ใช0กลุ0มพูโล, ๒๔) เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 สน. 

ปล0อยแถวเจRาหนRาท่ีตรวจเฝcาระวังปcองกันการลักลอบช0องทางธรรรมชาติ, ๒๕) ผวจ.ยะลา 

มอบนโยบายและติดตามผลระดมกวาดลRางอาชญากรรมตามยุทธการ 'พิทักษ.ยะลา 64', ๒๖) 

คุมเขRมยะลากันโจรใตRปlวนสกัดปlวนต0อเน่ือง หลังพบกลุ0ม ผกร.มีแผนก0อเหตุในจังหวัด, ๒๗) ผช.ผบ.ทบ. 

ลงพ้ืนท่ีประชุมหน0วยงานความม่ันคง ติดตาม ปรับแผนการทำงานดูแลพ้ืนท่ีชายแดนใตR, ๒๘) 

คุมเขRมยะลาสกัดกลุ0มก0อความไม0สงบโจมตี, ๒๙) ผช.ผบ.ทบ.ติดตามเหตุระเบิดท่ีศรีสาคร 

เป̂นคนกลุ0มเดิมๆท่ีสรRางเหตุรRายว0าเขายังอยู0, ๓๐) แม0ทัพภาค4ช้ีเหตุบ้ึม3จุดนราฯฝWมือคนกลุ0มเดิมหนีอยู0บนเขา, 

๓๑) จ.ปaตตานีซักซRอมแผนรักษาความปลอดภัย เมืองเศรษฐกิจ 

เพ่ิมทักษะความชำนาญในการแกRไขเหตุการณ.รุนแรง  และ  ๓๒) 'บ๊ิกปcอม' ห0วงโควิด-19 ช้ี การเมือง 

เมียนมาโกลาหล เร่ืองภายในของเขา,  

๘. ยาเสพติด ๑) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: 'ตชด.เบตง'สกัดขนไอซ., ๒) ข0าวสดท่ัวไทย: ยะลา-ขนไอซ., ๓) 

ข0าวสดท่ัวไทย: อุดรฯ-จับขนกัญชา, ๔) จับหนุ0มลอบขนยาไอซ.คาด0าน สารภาพส้ินทำมาแลRว2ปW, ๕) 

ปwกอัพประสานงากันอย0างจัง ความแตกพบกัญชา 400 กก.ซุกในรถ-คนขับเผ0นหนี, ๖) สุราษฎร.ธานี 

ขยายผลจับกุมเครือข0ายรายใหญ0 ยาบRากว0าคร่ึงลRานเม็ด ยาไอซ. 3.8 กก., ๗) ตชด.445 จับกุมยาไอซ. 2 

กิโลคาด0านตรวจ, ๘) ตำรวจหาดใหญ0จับหนุ0ม22รับส0งเก็บยาบRา-ไอซ.ยึดของกลางมูลค0ากว0า9ลRานบาท  และ  ๙) 

คนรRายซ่ิงปwคอัพขนกัญชาเกิดอุบัติเหตุชนตะลึงพบกัญชา 400 กก. มูลค0าเกือบ 4 ลRาน,  

๙. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทA ไม0มีคำว0าทำไม0ไดR สาวสูRสุดใจฝlาวิกฤติโควิด'12ด.12อาชีพ'  
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๑๐. การเมือง ๑) ปcอมส่ังลุย เลือกซ0อม-แตกหักปชป., ๒) ทำไมเงียบจัง..เลือกต้ัง อบจ.ใหม0 18 จังหวัด, ๓) 

เช็คด0วน! กกต.ประกาศปล0อยผีรับรองนายก อบจ.เพ่ิมอีก 23 จังหวัด, ๔) 'บ๊ิกปcอม' เผยพลังประชารัฐไม0หลีกทาง 

'ปชป.' เลือกต้ังซ0อมเมืองคอน เพราะคราวท่ีแลRวแพRนิดหน0อย, ๕) 'คำรณวิทย.-

อุดม'เฮ!กกต.รับรองผลเลือกต้ังนายกอบจ.เพ่ิมอีก23จังหวัด  และ  ๖) โพลเผยชาวใตRยังเช่ือม่ัน 'ประยุทธ.' เสนอ 3 

ขRอใหRรัฐเร0งดำเนินการ,  

๑๑. การช5วยเหลือประชาชน ๑) ภาพข0าว: มอบถุงยังชีพ, ๒) TPCH 5 มอบถุงยังชีพใหRผูRประสบภัยน้ำท0วม, ๓) 

ภาพข0าว: มอบถุง, ๔) ปaตตานีต้ังศูนย.ประสานงานเยียวยาผูRประสบอุทกภัยชาวไทยพุทธ และมุสลิม  และ  ๕) 

ภาพข0าว: คอลัมน. สังคมข0าวหุRน: TPCH5 มอบถุงยังชีพใหRผูRประสบภัยน้ำท0วม,  

๑๒. การเจรจาเพ่ือสันติ เจรจาสันติภาพปาตานี 'รัฐบาลไทย-BRN' คุยออนไลน.ย้ำมีส0วนร0วมจากทุกฝlาย 

ลดปฏิบัติการทางทหาร  

๑๓. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ผอ.สถาบันอิสลามศึกษา มนร. เปwดกิจกรรมวางรากฐาน 'มัสยิดบาโร¤ะบูตอเหนือ'  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต5อสถานการณA จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหRระดับการรับรูRเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. 

จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๒.๙๑ ในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๓-๒๙ ม.ค. ๖๔) เป̂น ๑.๑๖ ในสัปดาห.น้ี ในมิติของแนวโนRม 

การรับรูRเชิงบวก มีแนวโนRมฯ ลดลงค0อนขRางมาก 

 

๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต5างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๓๐ ม.ค. ๖๔ – 

๕ ก.พ. ๖๔ 

       Benarnews.org เว็บไซต.ข0าวท่ีไดRรับเงินทุนดำเนินงานจากรัฐบาลสหรัฐ มีรายงานข0าวการจัดประชุมของ

คณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตRฝlายรัฐไทยกับตัวแทนบีอาร.เอ็น ผ0านระบบออนไลน. ดำเนินการโดยผูR

อำนวยความสะดวกมาเลเซีย 

       รายงานข0าวในส่ือมาเลเซีย ทุกช้ินเก่ียวกับความม่ันคงชายแดนมาเลเซีย-ไทย โดยเฉพาะปaญหาภัยแทรกซRอน

จากการลักลอบผ0านแดน และการขนสินคRาผิดกฏหมาย ท้ังน้ีในรอบสัปดาห.น้ีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

มาเลเซียในฐานะประธานคณะทำงานดRานเทคนิคแกRปaญหาโรคระบาดโควิด-19 ไดRลงพ้ืนท่ีติดกับชายแดนไทยลง

เรือสำรวจตลอดแม0น้ำโกลก จากชายแดนดRาน อ.สุไหงโกลก ไปจนถึง อ.ตากใบ 

      ทางดRานผูRบัญชาการตำรวจรัฐกลันตัน แถลงผลการปราบปรามผูRลักลอบผ0านแดน และขนสินคRาผิดกฎหมาย

ขRามพรมแดน ในปW ๒๕๖๓ ลดลงประมาณคร่ึงหน่ึงเทียบกับปW ๒๕๖๓ ซ่ึงเป̂นผลสืบเน่ืองจากมาตรการปwดพรมแดน

ของท้ังสองประเทศ และมาตรการจำกัดเสรีภาพการเดินทาง การใชRชีวิตนอกบRาน ท่ีเรียกว0า MCO 

 

๕.๑ benarnews.org รายงานเม่ือวันท่ี ๓ กุมภาพันธA ว5า สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ

พูดคุยเพ่ือสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต* ได*เผยแพร5เอกสารข5าวระบุว5า คณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขด*านเทค

นิกได*พูดคุยกับคณะผู*แทนของบีอารAเอ็นทางออนไลนA โดยมีนายอับดุล ราฮิม นูรA ผู*อำนวยความสะดวก
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ตัวแทนรัฐบาลมาเลเซีย เป�นผู*ประสานงาน เพ่ือกำหนดแนวทางในการพูดคุยระหว5างท่ีมีโรคโควิด-

19 ระบาด และหัวข*อสำคัญเพ่ือการพูดคุยในคร้ังต5อไป 

ด*านนายอับดุล ราฮิม นูรA ได*กล5าวยืนยันกับเบนารAนิวสAถึงการพูดคุยทางไกลในคร้ังน้ี แต5ไม5ได*ให*รายละเอียด

ใด ๆ เพ่ิมเติม 

"ใช5 เป�นเร่ืองจริง ฝ�ายไทยไม5สามารถเดินทางมาท่ีกัวลาลัมเปอรAได* เน่ืองจากการแพร5ระบาดโควิด-

19" ราฮิม นูรA กล5าว 

“ทีมพูดคุยฯ ของบีอารAเอ็น มาท่ีกัวลาลัมเปอรA แต5คณะพูดคุยฯ ของไทยอยู5ในกรุงเทพฯ การพูดคุยฯ 

ดำเนินการผ5านทางออนไลนA โดยไม5มีปsญหาใด ๆ” ราฮิม นูรA ย้ำ 

“คณะทำงานทางเทคนิกได*พูดคุยกับคณะผู*แทนของ BRN ผ5านระบบการประชุมทางไกล โดยมี ตันศรี อับ

ดุล ราฮิม บิน โมฮัมหมัด นอรA เป�นผู*อำนวยความสะดวก ซ่ึงมีสาระสำคัญเก่ียวกับ การกำหนดเก่ียวกับแนว

ทางการพูดคุยในช5วงสถานการณAการแพร5ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน5าไวรัส 2019 และประเด็นหัวข*อ

สารัตถะสำหรับการพูดคุยคร้ังต5อไป คือการลดความรุนแรง และการส5งเสริมการมีส5วนร5วมในการแก*ไข

ปsญหา ในจังหวัดชายแดนภาคใต*” เอกสารข5าว สำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการพูดคุยเพ่ือ

สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต* สำนักงานสภาความม่ันคงแห5งชาติ ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธA 2563 ระบุ 

เอกสารข5าวดังกล5าว ได*กล5าวถึงเหตุผลในการพูดคุยทางไกลในระดับเทคนิกว5า การประชุมคร้ังน้ีเป�นไปตาม

เจตนารมณAของท้ังสองฝ�าย เพ่ือรักษาความต5อเน่ืองของกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดน

ภาคใต* โดยท้ังสองฝ�ายได*เห็นพ*องกันว5า ให*มีการปรึกษาหารือร5วมกันผ5านทางระบบการประชุมทางไกล

อย5างสม่ำเสมอ เพ่ือช5วยเสริมสร*างความร5วมมือและนำไปสู5การแก*ไขปsญหาอย5างย่ังยืน 

อย5างไรก็ตาม ทางสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการพูดคุยฯ ยังไม5ได*ให*รายละเอียดว5า จะมี

การพูดคุยเต็มคณะโดยผ5านทางออนไลนAหรือไม5 

ล5าสุด เม่ือวันอาทิตยAท่ี 31 มกราคม ผ5านมา ได*เกิดเหตุระเบิดรถยนตAกระบะของเจ*าหน*าท่ีตำรวจชุด

สืบสวน สภ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส จนได*รับบาดเจ็บ 5 นาย บนถนนในหมู5บ*านไอรAกาแซ ม.6 ต.ศรีสาคร อ.

ศรีสาคร จ.นราธิวาส ขณะเดินทางไปตรวจสอบท่ีเกิดเหตุลอบวางเพลิงเสาส5งสัญญาณโทรศัพทAมือถือ และ

แขวนป�ายผ*าต5อต*านทางการไทย 

(Thailand held online talks Wednesday with representatives of the main insurgent 

group in the Deep South, an encounter facilitated by Malaysia that appeared to be the 

first high-level discussion in nearly a year in efforts to bring peace to the border region. 
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Abdul Rahim Noor, the Malaysian broker of talks between the Thai government and the 

rebels known as Barisan Revolusi Nasional (National Liberation Front, or BRN), 

confirmed that the online meeting took place and he had facilitated it. 

“Yes, it is true. The Thai side could not come to Kuala Lumpur because of COVID-19,” 

he told BenarNews when contacted for information about the meeting. 

“The BRN team for peace talks came to KL, but the Thai team was in Bangkok. [The 

meeting] was conducted via online without any problem,” Rahim Noor said via text 

messages. 

In Bangkok, Thai government officials issued a statement announcing technical-level 

talks – meaning that the full delegations that take part in formal peace talks were not 

on hand. 

“Thailand’s technical-level peace talk team had a teleconference with the 

representatives of the BRN with Tan Sri Abdul Rahim bin Mohammad Noor being a 

facilitator,” said the Secretariat Office for the Peace-Talk Dialogue Panel, which is under 

the National Security Council. 

“The essences of the meeting were [about] designing an approach on how to handle 

peace talks during the COVID-19 time and on the topics for the next talks, such as 

violence reduction and promotion of participation in solving Deep South issues.” 

Wednesday’s meeting came three days after a remote-controlled roadside bomb 

exploded in Si Sakhon, a district of far-southern Narathiwat province, injuring five 

officers who were riding in a police truck, officials said. The officers were traveling to 

the scene of a reported arson attack targeting a cellphone communications tower in 

the area, when the explosion happened. 

The bombing was the first attack blamed on southern insurgents since Dec. 7, when a 

police investigator was shot dead in Pattani province.) 

ท่ีมาข*อมูล : https://www.benarnews.org/english/news/thai/deep-south-peace-talks-

02032021150146.html 
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https://www.benarnews.org/thai/news/th-my-deepsouth-peace-talks-02032021152602.html 

 

๕.๒ สำนักข5าวเบอนามา ของทางการมาเลเซียรายงานเม่ือวันท่ี ๓๐ มกราคม ว5า คณะกรรมการทางด*าน

เทคนิคบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินเพ่ือแก*ปsญหาการแพร5ระบาดไวรัสโควิด-19 นำโดยนายตากียุดดิน 

ฮัสซัน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางลงพ้ืนท่ีรัฐกลันตันเพ่ือตรวจพ้ืนท่ีชายแดนติดประเทศ

ไทย และได*ลงเรือสำรวจพ้ืนท่ีพรมแดนตลอดแม5น้ำโกลก ต้ังแต5อำเภอสุไหงโกลก ถึงอำเภอตากใบ และได*

ตรวจเย่ียมสำนักงานตำรวจน้ำภาคท่ี ๓ ท่ี เปงกาลันกุโบรA ตรงข*ามอำเภอตากใบ ด*วย 

การเดินทางลงพ้ืนท่ีคร้ังน้ีเพ่ือหาข*อมูลสถานการณAในพ้ืนท่ี เพ่ือกำหนดมาตรการป�องกันการระบาดไวรัส

โควืด-19 จากต5างประเทศ 

(The Emergency Management Technical Committee which was formed on Jan 16, made its first 

visit to Kelantan today to inspect the Malaysia-Thailand border. 

Minister in the Prime Minister's Department (Parliament and Law) Datuk Takiyuddin Hassan, who 

is also the chairman of the committee said the visit was to look at the situation at the border, 

as well as measures to be taken to prevent COVID-19 infections from abroad. 

He said the committee would also meet with the Kelantan Menteri Besar, state executive 

council lineup, and district officials tomorrow, to get feedback and suggestions on curbing the 

pandemic. 

Earlier, Takiyuddin also visited the Pengkalan Kubor Region Three Marine Police operations 

headquarters in Tumpat.) 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1927110 

 

๕.๓ สำนักข5าวเบอนามา รายงานเม่ือวันท่ี ๒ กุมภาพันธA อ*างคำแถลงของชาฟgอีน มามัต ผู*บัญชาการตำรวจ

รัฐกลันตัน พูดถึงผลการปฏิบัติงานปราบปรามภัยแทรกซ*อนตามแนวชายแดนติกประเทศไทย โดยเฉพาะการ

ลักลอบเข*าเมืองของแรงงานต5างชาติและการลักลอบขนสินต*าและส่ิงผิดกฏหมาย ในช5วงปg ๒๕๖๓ ว5า มีสถืติ

การจับกุมลดลงเม่ือเทียบกับปg ๒๕๖๒ ท้ังน้ีเน่ืองจากท้ังสองประเทศมีการประกาศป́ดพรมแดนป�องกันการ

ระบาดไวรัสโควิด-19 และมาเลเซียมีการประกาศมาตรการจำกัดเสรีภาพการเดินทางและการใช*ชีวิตนอกบ*าน 
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สถิติคดียาเสพติดปg ๒๕๖๓ มีจำนวน ๑๐,๙๐๕ คดี เทียบกับ ๑๒,๘๑๙ คดีในปg ๒๕๖๒ ขณะท่ีคดีชาวต5างชาติ

ลักลอบเข*าประเทศในปg ๒๕๖๓ มีจำนวน ๑,๘๘๐ คน ลดลงเทียบกับปg ๒๕๖๒ มีจำนวนท้ังส้ิน ๓,๙๙๐ คน 

ผู*บัญชาการตำรวจรัฐกลันตัน แถลงว5า กำลังเตรียมจัดต้ังหน5วยปฏิบัติการอากาศยานไร*คนขับเพ่ือใช*สำรวจ

ป�องกันอาชญากรรมตามแนวพรมแดนดิดประเทศไทย 

( Meanwhile, on the arrest of illegal immigrants, Shafien said a total of 1,880 were detained in 

‘Op Benteng’ last year, a significant drop compared with 3,990 individuals nabbed in 2019. 

“On the arrests at Kelantan-Thailand border, a total of 471 individuals were detained last year 

compared with 782 in 2019. The majority of those detained were from Myanmar, followed by 

Thailand, Bangladesh, Indonesia, Vietnam and Cambodia. 

In efforts to enhance the Kelantan police contingent, Shafien said he is applying for an increase 

use of drones to monitor the situation along the Kelantan-Thailand border areas. 

The statistics on drug trafficking cases and the entry of illegal immigrants through the Kelantan-

Thailand border areas for 2020, showed a drop in seizures and arrests, compared with the 

previous year. 

 Kelantan police chief Datuk Shafien Mamat said the drop in the number of cases was due to 

the implementation of the Movement Control Order (MCO) since March last year, including 

closing the border gates to curb the spread of the COVID-19 in the country. 

“Prior to MCO, they (smugglers and illegal immigrants) moved freely but during the MCO period 

with roadblocks mounted nationwide, has limited their movement,” he said in an exclusive 

interview with Bernama recently. 

 

Detailing the statistics of drug trafficking syndicates, Shafien said 10,905 cases with seizures 

worth RM52 million, involving the arrests of 13,582 individuals were recorded last year. 

In 2019, police crippled 12,819 cases of drug trafficking with seizures worth RM94 million 

and 15,531 individuals were arrested, he added. 
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Meanwhile, on the arrest of illegal immigrants, Shafien said a total of 1,880 were detained in 

‘Op Benteng’ last year, a significant drop compared with 3,990 individuals nabbed in 2019. 

“On the arrests at Kelantan-Thailand border, a total of 471 individuals were detained last year 

compared with 782 in 2019. The majority of those detained were from Myanmar, followed by 

Thailand, Bangladesh, Indonesia, Vietnam and Cambodia. 

In efforts to enhance the Kelantan police contingent, Shafien said he is applying for an increase 

use of drones to monitor the situation along the Kelantan-Thailand border areas.) 
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