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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๒-๘ 

ม.ค. ๖๔ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๙๒ ข0าว จากท่ีมี ๙๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๖ ธ.ค. ๖๔-๑ ม.ค. ๖๔) 

ในส0วนของข0าวเชิงลบ ท่ีเก่ียวขQองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๑๗ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๑๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว 

(๒๖ ธ.ค. ๖๔ - ๑ ม.ค. ๖๔)  

         ประเด็นข4าวเชิงลบ ได*แก4 

๑) เหตุร*ายรายวัน: ประกบยิง 'ด.ต.' ดับ-ลูกรอดหวิว 

๒) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* : เปYดโรงงานเฟอร.นิเจอร. คนงาน ๒๐๐ คนจ0อตกงาน 

๓) อาชญากรรมในพ้ืนท่ี : เคานต.ดาวน.เลือด-ยิงสน่ันผับดังยะลา 

๔) การเมือง: เม่ือ 'บีอาร.เอ็น 'และ 'เอ็นจีโอ' คืออุปสรรคขัดขวางการพัฒนา ถQารัฐบาลยังน่ิงเฉย และ 

ไม0เขQาใจ 'ไฟใตQ' ก็ไม0มีทางมอดดับ 

๕) การยกระดับคุณภาพชีวิต: สถานการณ.อุทกภัย และ สถานการณ.การแพร0ระบาดโควิด ๑๙ 

ประเด็นข4าวเชิงบวก ได*แก4 

๑) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยVสิน: ๑) มทภ.๔ เซ็นต้ังทีมโฆษกภาค ๔ เพ่ือเพ่ิม ศักยภาพ 

ส่ือสารเชิงรุก, ๒) แฉขบวนการแรงงานขQามชาติ ใชQไทยทางผ0านไปประเทศท่ี ๓ และ ๔) กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เนQน 

ดูแลประชาชน รับมือโควิดระลอกใหม0  

๒) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: รมช.เกษตรฯนำทีมลงพ้ืนท่ีจะนะพบปะกลุ0ม 

คัดคQานรับฟjงความคิดเห็น ร0วมขับเคล่ือนโครงการฯหาทางออก 

๓) การช4วยเหลือประชาชน: หน0วยงานท่ีเก่ียวขQองช0วยเหลือประชาชนท่ีประสบอุทกภัย  

         จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน 

ส0งผลใหQระดับการรับรูQเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. เพ่ิมข้ึน จาก ๑.๙๒ ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๖ ธ.ค. ๖๔-๑ ม.ค. 

๖๔) เปlน ๒.๕๓ ในสัปดาห.น้ี  

        ในส4วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี 

๒–๘ ม.ค. ๖๔ ดังน้ี 

        รอบสัปดาห.น้ีไม0มีประเด็นข0าวเหตุรุนแรง และอาชญากรรมในพ้ืนท่ี จชต. ท่ีรายงานโดยส่ือต0างประเทศ 

สอดคลQองกับข0าวสารเก่ียวกับ จชต. ท่ีรายงานโดยส่ือมวลชนไทย ท่ีใหQน้ำหนักข0าวสถานการณ.น้ำท0วมในพ้ืนท่ี

จังหวัดชายแดน ซ่ึงสำนักข0าว Bernama รายงานเม่ือวันท่ี ๗ มกราคม ว0า ประชาชนในพ้ืนท่ีจชต.ไดQรับผลกระทบ 

๒๘,๐๐๐ ครัวเรือน ครอบคลุม ๖๒๕ หมู0บQาน  

       ประเด็นสถานการณ.น้ำท0วมบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย สำนักข0าวทางการมาเลเซียรายงานว0า ระดับน้ำ

แม0น้ำโกลกท่ีท0วมลQนตล่ิงทำใหQพ้ืนท่ีชายแดนติดกับประเทศไทยต้ังแต0เปงกาลันกุโบร.ตรงขQามอำเภอตากใบ จนถึง

รันเตาปjนยังตรงขQามอำเภอสุไหงโกลก ฐานปฏิบัติของหน0วย GOF ท่ีมีหนQาท่ีดูแลความม่ันคงปลอดภัยพ้ืนท่ี

ชายแดนมาเลเซีย น้ำท0วมฐานกระท่ังเจQาหนQาท่ีตQองยQายกำลังจากชายแดน 
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       Benarnews.org เว็บไซต.ข0าวท่ีไดQรับทุนดำเนินงานจากรัฐบาลอเมริกัน รายงานว0า ตันศรีอับดุล ราฮิม นูร. 

ไดQเขQารับตำแหน0งผูQอำนวยความสะดวกในการพูดคุยเพ่ือสันติสุข ย้ำว0า ทันทีท่ีท้ังสองประเทศเปYดพรมแดน การ

พูดคุยสันติสุขจะเร่ิมตQนข้ึนอีกคร้ัง และในรายงานข0าวช้ืนเดียวกัน ระบุว0า นับต้ังแต0เร่ิมตQนกระบวนการพูดคุย

สันติสุขรอบใหม0ในป~ ๒๕๕๘ จำนวนเหตุการณ.ไม0สงบลดลงต0อเน่ืองมาโดยตลอด 
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๒. ผลการวิเคราะหVสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธV ประจำวันท่ี ๒ – ๘ ม.ค. ๖๔ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข4าวเชิงบวก และประเด็นข4าวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๒ - ๘ ม.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก (เสQนทึบสีเขียว) ๙๒ ข0าว จากท่ีมี ๙๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๖ ธ.ค. 

๖๔ - ๑ ม.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี (เสQนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนQมฯ เพ่ิมข้ึนเล็กนQอย 

ในส0วนของข0าวเชิงลบ ท่ีเก่ียวขQองกับ จชต. (เสQนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๑๗ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๑๗ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๖ ธ.ค. ๖๔ - ๑ ม.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี (เสQนปะสีแดง) มีแนวโนQมฯ 

ลดลงเล็กนQอย 
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๒.๒ ค4าสัดส4วนระหว4างข4าวเชิงบวก และข4าวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน 

ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

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

2020-12-26 8 6 1.33 

2020-12-27 10 3 3.33 

2020-12-28 27 3 9 

2020-12-29 17 2 8.5 

2020-12-30 17 0 17 

2020-12-31 18 1 18 

2021-01-01 1 2 0.5 

 14 2.57 5.45 

2021-01-02 8 5 1.6 

2021-01-03 7 0 7 

2021-01-04 11 1 11 

2021-01-05 15 3 5 

2021-01-06 18 6 3 

2021-01-07 19 2 9.5 

2021-01-08 14 0 14 

 13.14 2.71 4.85 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ4งเล็ง ในช4วงวันท่ี ๒ – ๘ ม.ค. ๖๔ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๒ - ๘ ม.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข จากท่ีมี ๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๖ 

ธ.ค. ๖๔ - ๑ ม.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี (เสQนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนQมฯ ลดลง 

ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ี เก่ียวขQองกับ จชต. ไม0มีข0าวเชิงลบในช0วง ๒๖ ธ.ค. ๖๔ - ๘ ม.ค. ๖๔ 

สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี (เสQนปะสีแดง) มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี  

 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๒ - ๘ ม.ค. ๖๔ มีข0าวในประเด็นเหตุรQายรายวัน ๔ ข0าว จากท่ีมี ๔ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๖ ธ.ค. 

๖๔ - ๑ ม.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ลดลง ภาพข0าวในประเด็นเหตุรQายรายวัน ไดQแก0 ๑) 

ประกบยิง 'ด.ต.' ดับ-ลูกรอดหวิว และ ๒) ป�วนใตQ 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๒ - ๘ ม.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๔ ข0าว จากท่ีมี ๑ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๖ ธ.ค. ๖๔ - ๑ ม.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ เพ่ิมข้ึน 

ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๑ ข0าว จากท่ีมี ๑ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๖ ธ.ค. ๖๔ - ๑ ม.ค. ๖๔) 

ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 กกต.ประเดิม! 

ประกาศรับรอง'นายก อบจ. 12 จังหวัด พรQอม'ส.อบจ.'รวม 328 คน  ภาพข0าวเชิงลบ ไดQแก0 รายงานพิเศษ : 

เม่ือ'บีอาร.เอ็น'และ'เอ็นจีโอ'คืออุปสรรคขัดขวางการพัฒนา ถQารัฐบาลยังน่ิงเฉย และ ไม0เขQาใจ 'ไฟใตQ' 

ก็ไม0มีทางมอดดับ  
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยVสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๒ - ๘ ม.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๕ ข0าว จากท่ีมี ๑๒ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๖ ธ.ค. ๖๔ - ๑ ม.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ  ลดลง  

ในส0วนข0าวเชิงลบฯ ไม0มีข0าวเชิงลบในช0วง ๒๖ ธ.ค. ๖๔ - ๘ ม.ค. ๖๔ ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ต่ำ

ค0อนขQางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ๑) สรQางขวัญกำลังใจ, ๒) 'มทภ.4' เซ็นต้ังทีมโฆษกภาค 4 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพส่ือสารเชิงรุก, ๓) แฉขบวนการแรงงานขQามชาติ ใชQไทยทางผ0านไปประเทศท่ี 3 และ ๔) 

กอ.รมน.ภาค 4 สน. เนQนดูแลประชาชนรับมือโควิดระลอกใหม0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

8 

 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๒ - ๘ ม.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๖ ข0าว จากท่ีมี ๒๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๖ ธ.ค. 

๖๔ - ๑ ม.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ลดลง ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข0าว

เชิงลบ ๒ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๖ ธ.ค. ๖๔ - ๑ ม.ค. ๖๔ ในมิติของแนวโนQมความถ่ี 

มีแนวโนQมฯ เพ่ิมข้ึน ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ๑) รมช.เกษตรฯนำทีมลงพ้ืนท่ีจะนะพบปะกลุ0ม 

คัดคQานรับฟjงความคิดเห็น ร0วมขับเคล่ือนโครงการฯหาทางออก, ๒) กยท.แกQใบยางร0วงหลังผลผลิตลด 50%, ๓) 

คกก. SEA เร0งสรุปโรงไฟฟ�า ถ0านหินภาคใตQ ช้ีมีหนุนและตQาน จ0อชง'สุพัฒนพงษ.'เคาะ และ ๔) ซูชิหนQาสด ' KAMI ' 

ตามสไตล.นราธิวาสฮาลาล 100 % มีใหQเลือกครบทุกรส 30 หนQา ภาพข0าวเชิงลบ ไดQแก0 ๑) คอลัมน. 

บ.ก.ตอบจดหมาย และ ๒) รง.เจ�งคนงาน 200 ชีวิตจ0อตกงาน 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๒ - ๘ ม.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด จากท่ีมี ๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๖ ธ.ค. ๖๔ - 

๑ ม.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด 

ไม0มีข0าวเชิงลบฯ ในช0วง ๒๖ ธ.ค. ๖๔ - ๘ ม.ค. ๖๔ ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี  

 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช0วงวันท่ี ๒ – ๘ ม.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช0วงวันท่ี ๒ – ๘ ม.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

             ในช0วงวันท่ี ๒ – ๘ ม.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกQไขปjญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช0วงวันท่ี ๒ – ๘ ม.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชQกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* 
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ประเด็นข4าวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ๑) ประกบยิง'ด.ต.'ดับ-ลูกรอดหวิว, ๒) ประกบยิง'ด.ต.'ดับ-ลูกรอดหวิว, ๓) ป�วนใตQ  และ  ๔) 

โจรใตQลอบกัดยิง'ตชด.'ต0อหนQาลูก  

๒. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) คอลัมน. บ.ก.ตอบจดหมาย  และ  ๒) รง.เจ�งคนงาน200ชีวิตจ0อตกงาน  

๓. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี เคานต.ดาวน.เลือด-ยิงสน่ันผับดังยะลา  

๔. การเมือง รายงานพิเศษ : เม่ือ'บีอาร.เอ็น'และ'เอ็นจีโอ'คืออุปสรรคขัดขวางการพัฒนา 

ถQารัฐบาลยังน่ิงเฉยและไม0เขQาใจ'ไฟใตQ'ก็ไม0มีทางมอดดับ  

๕. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) บรรยากาศน้ำท0วมรอบท่ี 2 บริเวณวัดประชุมชลธารา-บQานเรือนปชช. ในพ้ืนท่ี 

อ.สุไหงปาดี, ๒) น้ำยังท0วมพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตำบลสะบQายQอย บางเสQนทางรถเล็กยังผ0านไม0ไดQ, ๓) 

สรุปสถานการณ.'โควิด'วันท่ี2ม.ค. พบแลQว54จว.เช้ือยังพุ0ง, ๔) ยะลาฝนหนัก น้ำป�าไหลเขQาต.ลำพะยา 

ท0วมบQานเรือนปชช.-ไก0ลอยตายยกฟาร.ม, ๕) น้ำท0วม'สะบQายQอย'หนัก อพยพชาวบQานกว0า200ครัวเรือน, ๖) 

สรุปสถานการณ.'โควิด'6ม.ค. พบแลQว56จว.เช้ือยังพุ0ง, ๗) น้ำท0วม'นราธิวาส'อีกระลอก หนักในพ้ืนท่ี6อำเภอ-

ถนนถูกตัดขาด, ๘) ฝนอ0วม!! คอสะพานทางหลวงชนบทขาดรถผ0านไม0ไดQ 2 สาย  และ  ๙) บ.ก.ตอบจดหมาย  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. กีฬา คอลัมน. ย0อยข0าวกีฬา: บอลมาจูจายาฯเล่ือนแข0งยาว  

๒. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทV ๑) 1/4 Special Report: นานาทรรศนะเด็ก-

เยาวชนไทยยามภาวะวิกฤติโควิด (ตอน2), ๒) ภาพข0าว: คอลัมน. รอบร้ัว ถ่ินเสมา: ร0วมยินดี, ๓) คอลัมน.: 

รายงานพิเศษ: มองผ0านสายตาคนนอก 12 เร่ืองส้ันเด0นในมติชนสุดสัปดาห., ๔) เสพงานศิลป�สรQางสรรค.ถ่ินแดนใตQ, 

๕) รอบร้ัว ถ่ินเสมา: ร0วมยินดี, ๖) คอลัมน. กากีกะสีเขียว, ๗) พระธุดงค.รณรงค.สันติภาพโลก  และ  ๘) 

ชป.ร0วมส0งความสุขใหQกับคนไทยในช0วงเทศกาลป~ใหม0 2564,  

๓. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) เดินหนQาอนุรักษ.ภูมิปjญญาหม0อนไหม, ๒) เดินหนQาอนุรักษ.ภูมิปjญญาหม0อนไหม, 

๓) รายงานพิเศษ: ตัวแทนมุสลิมใตQ อัญเชิญพระมหาคัมภีร.อัลกุรอาน 'ซูเราะห.อัลอัคล�าก' ต0อหนQาพระพักตร. 

'ในหลวง-ราชินี', ๔) คอลัมน. เร่ืองน0ารูQ: สนทราย, ๕) ต้ัง'เจQาคุณประสาร'ผอ.ศูนย.ฯชายแดนใตQ, ๖) 

ต้ัง'เจQาคุณประสาร'ผอ.ศูนย.ฯชายแดนใตQ, ๗) ภาพข0าว: ถวายพระพรป~ใหม0, ๘) ภาพข0าว: ถวายพระพรป~ใหม0, ๙) 

พระธุดงค.รณรงค.สันติภาพโลก, ๑๐) ต้ัง 'เจQาคุณประสาร' ผอ.ศูนย.พุทธศาสนาชายแดนใตQ, ๑๑) คอลัมน. SMEs: 

รQานขQาวแกงปjกษ. ใตQ เมืองทอง ฝ~มือ 'โคQชอู�ด' แห0งสโมสรการท0าเรือ, ๑๒) ผูQแทนพิเศษรัฐบาล 

ร0วมพิธีปรับพ้ืนท่ีเตรียมการก0อสรQางอาคารปฏิบัติธรรมพระเทพศิลวิสุทธ์ิสถานท่ีดูแลผูQสูงอายุประจำ ต.สุไหงปาดี  

และ  ๑๓) 'อังคณา' ขอใหQตรวจสอบ สภ.ยะหา ออกประกาศมาตรการจับคู0แต0งงาน หากพบพฤติกรรมเชิงชูQสาว,  

๔. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) ภาพข0าว: คอลัมน. เลียบค0ายกองทัพ: บำรุงขวัญป~ใหม0  และ  ๒) 

ผูQบัญชาการทหารสูงสุดลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมและบำรุงขวัญหน0วยปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตQ,  

๕. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยVสิน ๑) สรQางขวัญกำลังใจ, ๒) ภาพข0าว: สรQางขวัญกำลังใจ, ๓) 
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'มทภ.4'เซ็นต้ังทีมโฆษกภาค4 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพส่ือสารเชิงรุก, ๔) แฉขบวนการแรงงานขQามชาติ 

ใชQไทยทางผ0านไปประเทศท่ี3  และ  ๕) กอ.รมน.ภาค 4 สน. เนQนดูแลประชาชนรับมือโควิดระลอกใหม0,  

๖. การเมือง ๑) กกต.รับรอง'นายกอบจ.'12จังหวัด 'อัครา พรหมเผ0า'นQองธรรมนัสฉลุย, ๒) กกต.รับรอง 

12นายกอบจ., ๓) กกต.ประเดิม! ประกาศรับรอง'นายก อบจ.12จังหวัด พรQอม'ส.อบจ.'รวม328คน  และ  ๔) 

กกต.รับรองผล 'นายก-สมาชิกอบจ.' 12จังหวัด 'นQองธรรมนัส' ไดQเฮ !,  

๗. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) สอบ, ๒) รอบร้ัวเมืองใตQ : 7 มกราคม 2564, ๓) มอบตัวแลQว!2มือป¢นยิงในผับยะลา 

กลQาพูดไม0รูQหQามพกป¢น  และ  ๔) ผวจ.ยะลา ส่ังปYดผับดัง 5 ป~ หลังเกิดเหตุทะเลาะวิวาทรับป~ใหม0,  

๘. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) 

รมช.เกษตรฯนำทีมลงพ้ืนท่ีจะนะพบปะกลุ0มคัดคQานรับฟjงความคิดเห็นร0วมขับเคล่ือนโครงการฯหาทางออก, ๒) 

กยท.แกQใบยางร0วงหลังผลผลิตลด50%, ๓) คกก.SEAเร0งสรุปโรงไฟฟ�าถ0านหินภาคใตQ ช้ีมีหนุนและตQาน 

จ0อชง'สุพัฒนพงษ.'เคาะ, ๔) ซูชิหนQาสด ' KAMI ' ตามสไตล.นราธิวาสฮาลาล 100 % มีใหQเลือกครบทุกรส 30 หนQา, 

๕) ไม0ธรรมดา 'ซัมบูซะ ตากใบ' นราธิวาส ไซร. XL  และ  ๖) ตQนตำรับ 'เน้ือย0าง' เก0าแก0เจQาแรก คู0เมืองนราธิวาส,  

๙. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ไม0โหลดแอพหมอชนะ นายกฯล่ันไม0ติดคุก-อย0าแตกต่ืน, ๒) ชีพจรท่ัวไทย, ๓) 

คอลัมน. ชีพจรท่ัวไทย, ๔) สตม.สนองนโยบายรัฐระดมตรวจสอบต0างดQาวเขQาเมืองผิดกฎหมาย หว่ันแพร0เช้ือโควิด-

19, ๕) คิวแรกของป~ 64 มาแลQว.. 'นิพนธ. 'ถวายท่ีธรณีสงฆ.พรQอมแจกโฉนดท่ีดินใหQชาวจ.นราธิวาส, ๖) 

ปjตตานีประกาศพ้ืนท่ีรักษาพันธุ.สัตว., ๗) 'ชป.' ย้ำบริหารจัดการน้ำตามแผนใหQเพียงพอตลอดฤดูแลQงน้ี 

พรQอมเฝ�าระวังสถานการณ.น้ำภาคใตQ, ๘) 'มท.2' ถวายท่ีธรณีสงฆ.-แจกโฉนดท่ีดินชาวนราธิวาส, ๙) สกู�ปพิเศษ : 

ชป.ร0วมส0งความสุขใหQกับคนไทยในช0วงเทศกาลป~ใหม0 2564, ๑๐) เตือนฉบับ3! '5 จว.ใตQ'ฝนถล0ม 4- 8 ม.ค.น้ี 

ระวัง'ท0วมฉับพลัน-น้ำป�าไหลหลาก', ๑๑) ไดQผลเกินคาด! 'ตร.ยะหา'ผนึก3ฝ�าย 

ใชQกฎสังคมหQามปรามเยาวชนม่ัวสุมผิดประเวณี, ๑๒) กรมชลฯลุยบริหารจัดการน้ำฤดูแลQง 

พรQอมเฝ�าระวังภาคใตQฝนตกหนัก, ๑๓) ตม.รวบ'3เกาหลี'ลอบคQาเงินดิจิทัล แรงงานลาวย0องเขQาไทย, ๑๔) 

ต0างดQาวแฉเองเสQนทางลอบเขQาเมือง จากมาเลย. ผ0านไทย กลับลาว, ๑๕) 'วิษณุ'แจงคาด 1-2 วันไดQช่ือ 

'กรรมการปราบบ0อน', ๑๖) ปYดแลQว!!! แหล0งท0องเท่ียว 66 แห0ง หนีโควิด, ๑๗) 

กรมอุตุฯเตือนฝนตกหนักในภาคใตQและคล่ืนลมแรงบริเวณอ0าวไทย, ๑๘) โครงการไบโอดีเซลมรดกของพ0อสู0ชุมชน 

จ.ยะลา, ๑๙) รองผูQว0าฯยะลาเผยหนQากากอนามัยในพ้ืนท่ีเพียงพออยู0ในราคาควบคุม, ๒๐) วิศวะฯ ม.ศรีปทุม 

ถ0ายทอดองค.ความรูQสู0สังคม 'แนวทางการปรับปรุงหQองผ0าตัดความดันลบ สำหรับภาวะฉุกเฉิน' 

ถูกต0อยอดสู0แนวทางปฎิบัติสำหรับโรงพยาบาล  และ  ๒๑) 

'สมุทรสาคร'เปYดเกณฑ.การตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพ้ืนท่ี-เขQม5จว.พ้ืนท่ีเส่ียง,  

๑๐. การช4วยเหลือประชาชน ๑) คอลัมน.: สัมภาษณ.พิเศษ: วิสัยทัศน. 2564 แกQภัยแลQง-น้ำท0วม สำเร็จหรือไม0 

เลขาฯ 'สทนช.' มีคำตอบ, ๒) ต้ังเป�า'ซ0อมบQาน'ไทยพุทธ251หลัง๓) สถานการณ.น้ำ อ.เบตง ยังท0วมยังสูง 

ปชช.ไม0สามารถออกไดQ รัฐภาคเอกชนเร0งช0วยเหลือ, ๔) ทร.สรQาง รพ.สนามสัตหีบ ส0งมอบ สธ.รับมือโควิด, ๕) 

'พ0อเมืองปjตตานี'เตรียมรับมือมวลน้ำเข่ือนบางลาง เตือนปชช.ริมแม0น้ำปjตตานีพรQอมขนของข้ึนท่ีสูง, ๖) 
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'มท.2'ลุยซับน้ำตาชาวนราธิวาสส่ังดูแลโควิด-ภัยสุขภาพจากน้ำท0วม, ๗) 'ปภ.'เร0งช0วยเหลือ3จว.ใตQ'สงขลา ยะลา 

นราธิวาส'ประสบภัยน้ำท0วม, ๘) อุทกภัยในพ้ืนท่ี 4 จังหวัดภาคใตQ 27 อำเภออ0วม, ๙) 5 จว.ใตQ 

เตรียมรับมือฝนตกหนัก-น้ำท0วมฉับพลัน-น้ำป�าไหลหลาก 4-8 ม.ค.น้ี, ๑๐) ด0วน! 

ยะลาประกาศเตือนภัยน้ำท0วมขอใหQ ปชช.ขนของข้ึนท่ีสูง, ๑๑) ครูพ่ีโอ�ะ ส0งกำลังใจถึง'กศน.ยะหา'ถูกน้ำท0วม, ๑๒) 

'บ๊ิกป�อม'ส่ังด0วน'สทนช.'ประสานงาน'ทภ.4'เตรียมรับมือน้ำหลาก, ๑๓) กองทัพเรือส0งมอบโรงพยาบาลสนามแห0งท่ี 

3 ใชQงานรักษาผูQป�วยโควิด-19, ๑๔) รพ.สงขลานครินทร. พรQอมรับมือโควิด-19 ระบาดระลอกใหม0 ชูความครบครัน 

ทีมแพทย. เตียง ระบบส่ังยา รองรับผูQป�วยภาคใตQ, ๑๕) ผูQว0าฯยะลาประกาศพ้ืนท่ีภัยพิบัติ จมแลQว8อำเภอ, ๑๖) 

ผูQบังคับกองรQอย ตชด. 446 นำกำลังพลลุยฝนช0วย ปชช.ประสบอุทกภัย, ๑๗) ปลายน้ำท่ีปjตตานีท0วมหนัก 

ก0อนน้ำลงสู0ทะเล, ๑๘) กรมเจQาท0าต้ังศูนย.ช0วยเหลือน้ำท0วมภาคใตQ, ๑๙) 'กองทัพเรือ' 

ส0งมอบโรงพยาบาลสนามใหQกระทรวงสาธารณสุข, ๒๐) ศอ.บต. รับมอบถุงยังชีพพระราชทาน จาก 

มูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) รอบ 3, ๒๑) ผวจ.ยะลาเรียกประชุมหน0วยงานท่ีเก่ียวขQองถก 

หามาตรการป�องกันการแพร0การระบาดโควิด-19, ๒๒) เครือข0ายบQานม่ันคง ต.กะลุวอเหนือ 

ปรับปรุงท่ีอยู0อาศัยใหQผูQยากไรQ, ๒๓) ปภ.รายงานสถานการณ.อุทกภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส 

ประสานจังหวัดเร0งใหQการช0วยเหลือผูQประสบภัยอย0างเต็มกำลัง, ๒๔) 

'ปjตตานี'ตัดไฟแต0ตQนลมส่ังปYดสถานท่ีเส่ียงโควิด, ๒๕) กรมชลฯเตรียมพรQอมฝนหนักภาคใตQรอบใหม0 5-7ม.ค.น้ี, 

๒๖) ต้ังมหาวิทยาลัยกีฬาเปlนโรงพยาบาลสนามหยุดโควิด-19  และ  ๒๗) 

กองทัพเรือส0งมอบโรงพยาบาลสนามแห0งท่ี 3 รักษาผูQป�วยโควิด,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต4อสถานการณV จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหQระดับการรับรูQเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. 

จชต. เพ่ิมข้ึน จาก ๑.๙๒ ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๖ ธ.ค. ๖๔-๑ ม.ค. ๖๔) เปlน ๒.๕๓ ในสัปดาห.น้ี 

ในมิติของแนวโนQมการรับรูQ เชิงบวก มีแนวโนQมฯ เพ่ิมข้ึน 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๒ – ๘ ม.ค. 

๖๔ 

        รอบสัปดาห.น้ีไม0มีประเด็นข0าวเหตุรุนแรง และอาชญากรรมในพ้ืนท่ี จชต. ท่ีรายงานโดยส่ือต0างประเทศ 

สอดคลQองกับข0าวสารเก่ียวกับ จชต. ท่ีรายงานโดยส่ือมวลชนไทย ท่ีใหQน้ำหนักข0าวสถานการณ.น้ำท0วมในพ้ืนท่ี

จังหวัดชายแดน ซ่ึงสำนักข0าว Bernama รายงานเม่ือวันท่ี ๗ มกราคม ว0า ประชาชนในพ้ืนท่ีจชต.ไดQรับผลกระทบ 

๒๘,๐๐๐ ครัวเรือน ครอบคลุม ๖๒๕ หมู0บQาน  

       ประเด็นสถานการณ.น้ำท0วมบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย สำนักข0าวทางการมาเลเซียรายงานว0า ระดับน้ำ

แม0น้ำโกลกท่ีท0วมลQนตล่ิงทำใหQพ้ืนท่ีชายแดนติดกับประเทศไทยต้ังแต0เปงกาลันกุโบร.ตรงขQามอำเภอตากใบ จนถึง

รันเตาปjนยังตรงขQามอำเภอสุไหงโกลก ฐานปฏิบัติของหน0วย GOF ท่ีมีหนQาท่ีดูแลความม่ันคงปลอดภัยพ้ืนท่ี

ชายแดนมาเลเซีย น้ำท0วมฐานกระท่ังเจQาหนQาท่ีตQองยQายกำลังจากชายแดน 

       Benarnews.org เว็บไซต.ข0าวท่ีไดQรับทุนดำเนินงานจากรัฐบาลอเมริกัน รายงานว0า ตันศรีอับดุล ราฮิม นูร. 

ไดQเขQารับตำแหน0งผูQอำนวยความสะดวกในการพูดคุยเพ่ือสันติสุข ย้ำว0า ทันทีท่ีท้ังสองประเทศเปYดพรมแดน การ

พูดคุยสันติสุขจะเร่ิมตQนข้ึนอีกคร้ัง และในรายงานข0าวช้ืนเดียวกัน ระบุว0า นับต้ังแต0เร่ิมตQนกระบวนการพูดคุย

สันติสุขรอบใหม0ในป~ ๒๕๕๘ จำนวนเหตุการณ.ไม0สงบลดลงต0อเน่ืองมาโดยตลอด 

๕.๑ benarnews.org รายงานเม่ือวันท่ี ๔ มกราคม สะท*อนอารมณVความรู*สึกของประชาชนในพ้ืนท่ี จชต.

ท่ีมีต4อเหตุการณVความไม4สงบในช4วง ๑๗ ปeท่ีผ4านมา เรียกร*องให*ทุกฝ�ายยุติความรุนแรง รายงานช้ืนเดียวกัน 

อ*างคำให*สัมภาษณVผู*อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยสันติสุข ว4า พร*อมจัดให*มีการพูดคุยกับตัวแทน

บีอารVเอ็น ทันทีท่ีท้ังสองประเทศยกเลิกมาตรการป�ดพรมแดน  

 

ในวันน้ี อับดุล ราฮิม นูร3 กล5าวแก5เบนาร3นิวส3ว5า การพูดคุยจะดำเนินการต5อไป หากว5าประเทศไทยยกเลิก

การหEามเดินทาง 

“การพูดคุยจะดำเนินต5อไปเม่ือทางรัฐบาลไทยยุติการหEามการเดินทาง ทำใหEทีมพูดคุยเพ่ือสันติสุขสามารถ

เดินทางมายังกรุงกัวลาลัมเปอร3ไดE ทางบีอาร3เอ็นรออยู5” นายราฮิม นูร3 กล5าวแก5เบนาร3นิวส3 แต5ไม5ไดEตอบ

คำถามว5าในระหว5างน้ีท้ังสามฝPายไดEมีการประชุมออนไลน3หรือไม5 

ดEาน พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ3 แม5ทัพกองทัพภาคท่ีส่ี กล5าวเม่ือช5วงทEายปU 2563 ว5า ในระหว5างความยุง

ยากช5วงโควิดน้ี ตนยังพูดคุยกับฝPายผูEเห็นต5างอยู5ทางโซเชียลมีเดีย 

๕.๑.๑ รายงานช้ินเดียวกันน้ี ได*สรุปสถิติการก4อเหตุรุนแรงในพ้ืนท่ีจชต.ว4า ลดลงมาโดยตลอด โดยเฉพาะ

นับต้ังแต4เร่ืมต*นกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุข รอบใหม4 เม่ือปe ๒๕๕๘ 
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ท้ังน้ี จากตัวเลขผูEเสียชีวิตท่ีเบนาร3นิวส3รวบรวมรายงานของเจEาหนEาท่ีตำรวจและทหาร ในปU 2563 มี

ผูEเสียชีวิตอย5างนEอย 59 ราย (รวมฝPายเจEาหนEาท่ี พลเรือน และฝPายผูEก5อความไม5สงบ) รายงาน ขณะท่ีมี

ผูEเสียชีวิต 195 ราย ในปU 2562 

พลตรี ปราโมทย3 พรหมอินทร3 โฆษก กอ.รมน. ภาค 4 กล5าวว5า เหตุการณ3ถึงชีวิตลดลงถึงประมาณรEอยละ

หกสิบ เพราะว5าทางทหารไดEปฏิบัติการอย5างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

“ถEาเทียบกับปUก5อน จำนวนเหตุการณ3ลดลงประมาณ 60 เปอร3เซ็นต3 ส5วนการสูญเสียก็ลดลงประมาณ 60 

เปอร3เซ็นต3 ลดลงเยอะมากถEาเทียบกัน ปiจจัยแรกในเร่ืองของนโยบายการปฏิบัติของแม5ทัพภาคท่ี 4 เปjน

ส5วนสำคัญ โดยเฉพาะในเร่ืองของการกำหนดมาตรการ ในการควบคุมพ้ืนท่ีท่ีเราจัดชุดจรยุทธ3ในการเขEาไป

ทุกพ้ืนท่ีทุกหมู5บEาน ทำใหEสามารถจำกัดเสรีภาพของกลุ5มก5อความไม5สงบ ปiจจัยท่ี 2 มาตรการในการบังคับ

ใชEกฎหมายกับผูEใชEความรุนแรงไดEค5อนขEางเยอะ ท้ัง ๆ มีการปะทะเสียชีวิต และมีการควบคุมตัว” พลตรี

ปราโมทย3 กล5าวแก5เบนาร3นิวส3 

นอกจากน้ัน พลตรีปราโมทย3ระบุว5า อีกปiจจัยหน่ึง คือ พ่ีนEองประชาชนออกมาเรียกรEองใหEยุติการใชEความ

รุนแรง และไม5สนับสนุนกลุ5มก5อความไม5สงบ 

จากการเก็บรวบรวมสถิติเหตุรุนแรงของฝPายความม่ันคง โดยศูนย3ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห5งชาติส5วน

หนEา (ศปก.ตร.สน.) และกองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 ส5วนหนEา (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) 

พบว5า ตลอด 17 ปUไฟใตE มีเหตุรุนแรงทุกรูปแบบ นับรวมอาชญากรรมท่ัวไป (นับต้ังแต5ตEนปU 2547 จนถึง

วันท่ี 15 ธ.ค.63) มากถึง 19,940 คร้ัง 

หากนับเฉพาะเหตุการณ3ท่ีพิสูจน3ไดEแลEวว5าเปjนเร่ืองความไม5สงบหรือท่ีเก่ียวโยงกัน ท้ังก5อกวน และยิงปะทะ 

จะพบว5ามีถึง 14,112 เหตุการณ3 แบ5งเปjนเหตุก5อความรุนแรง 10,171 เหตุการณ3 เปjนเหตุก5อกวน 3,607 

เหตุการณ3 และเหตุยิงปะทะกันระหว5างเจEาหนEาท่ีฝPายความม่ันคงกับกลุ5มติดอาวุธก5อเหตุรุนแรง จำนวน 

334 เหตุการณ3 ท่ีเหลือเปjนอาชญากรรมท่ัวไป (รวมเหตุขัดแยEงส5วนตัว ขัดผลประโยชน3 หรือชูEสาว) รวม 

5,828 เหตุการณ3 

หากนับรวมความสูญเสีย โดยรวมจากเหตุอาชญากรรมท่ัวไป และท่ียังสรุปสาเหตุไม5ไดE จะพบว5า มี

ผูEเสียชีวิตจากทุกกลุ5มอาชีพรวมกัน 8,170 ราย และบาดเจ็บมากถึง 13,755 ราย ท้ังน้ีมีเหตุท่ีระบุไดEว5า 

เกิดจากเหตุการณ3รุนแรง 4,109 ราย เปjนประชาชนท่ัวไปมากท่ีสุด 2,672 ราย รองลงมา คือ ทหาร 598 

นาย ตำรวจ 400 นาย ผูEนำทEองถ่ิน 247 ราย ครู 109 ราย ผูEนำศาสนา 23 ราย เจEาหนEาท่ีรถไฟ 5 ราย 

และคนรEาย 55 คน นอกจากน้ัน ยังมีบุคคลท่ีมีช่ือเปjนสมาชิกกลุ5มก5อความไม5สงบเสียชีวิตจากการปะทะอีก

จำนวนหน่ึง 
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ในปU 2558 ท่ีทางการไทยเร่ิมการพูดคุยฯ เปjนตEนมา เหตุรุนแรงลดลงเหลือ 708 เหตุการณ3 จากน้ันก็ลดลง

เร่ือยๆ เหลือ 500 เหตุการณ3 ในปU 2560 เหลือ441 เหตุการณ3ในปU 2561 และ 308 เหตุการณ3ในปU 2562 

ขณะท่ีปU 2563 ท่ีเพ่ิงจะผ5านพEนไป เหตุรุนแรงลดเหลือเพียง 188 เหตุการณ3 เท5าน้ัน 

ดEาน ศูนย3เฝsาระวังสถานการณ3ชายแดนภาคใตE แสดงตัวเลขผูEเสียชีวิตท้ังหมด (นับถึงส้ินเดือนพฤศจิกายน 

2563) รวม 7,192  ราย และบาดเจ็บ 13,388 ราย มีเหตุการณ3รุนแรง 20,797 คร้ัง      

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.benarnews.org/thai/news/th-deepsouth-violence-

01042021150215.html 

 

๕.๒ สำนักข4าว bernama รายงานสถานการณVน้ำท4วมในจังวหัดชายแดนภาคใต* เม่ือวันท่ี ๗ มกราคม ว4า 

มีประชาชนท่ีอาศัยอยู4ใน ๖๒๕ หมู4บ*านได*รับผลกระทบ จำนวน ๒๘,๐๐๐ ครัวเรือน แถลงการณVจากอธิบดี

กรมป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระบุว4า นราธิวาสเป�นจังหวัดท่ีได*รับผลกระทบมากท่ีสุด มีครัวเรือน 

๒๒,๒๓๘ ครอบครัวได*รับความเดือดร*อนจากภาวะท4วมในพ้ืนท่ี ๑๓ อำเภอ 

(More than 28,000 families from 625 villages in four provinces in southern Thailand – Narathiwat, 

Yala, Pattani and Songkhla – were affected by landslides and flash floods in low-lying areas 

following continuous rain since Jan 4. 

In a statement today, Disaster Prevention and Mitigation Department director-general Boontham 

Lertsukhikasem said Narathiwat is the worst-hit province, with 22,038 families in 13 districts 

affected. 

He said 3,284 families were affected in Yala, 2,810 families in Pattani and 60 families in 

Songkhla. 

“To date, no casualties were reported,” he said. 

Boontham said the authorities had opened flood evacuation centres, including seven 

in Narathiwat, three in Yala and two in Songkhla.) 

ท่ีมาข*อมูล ;https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1919696 

 

๕.๓ สำนักข4าว Bernama รายงานเม่ือวันท่ี ๘ มกราคม อ*างคำให*สัมภาษณVผู*บังคับการกองพันท่ี ๗ สังกัด 

GOF กล4าวว4า ระดับน้ำในแม4น้ำโกลกท่ีท4วมล*นตล่ิง ทำให*ถนนท่ีเช่ือมต4อไปท่ีชายแดนติดประเทศไทยถูกตัด

ขาด ทางด*านรัฐกลันตันต้ังแต4อำเภอตุมปrต ตรงข*ามอ.ตากใบ ไปถึงอำเภอปาเสมัส ตรงข*ามอ.สุไหงโกลก 
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ทำให*ฐานปฏิบัติท่ีต้ังอยู4ใกล*แม4น้ำโกลก ๔ จุดต*องย*ายท่ีต้ังไปอยู4ท่ีสูงพ*นระดับน้ำ อย4างไรก็ตามกองพันท่ี ๗ 

ก็ยังคงปฏิบัติหน*าท่ีป�องกันชายแดน โดยใช*รถบรรทุกชนาดใหญ4ลาดตระเวณตามแนวชายแดน 

(With the water level in Sungai Golok now at 10.65 metres (m) and the river water overflowing 

near Rantau Panjang, Pasir Mas, most of the connecting roads at the Malaysia-Thailand border 

have been cut off.   

This includes Jalan Kasban from Pengkalan Kubor and the road from Tumpat to Kubang Pak 

Itam, Pasir Mas. 

Also affected by the overflow of water are the General Operation Force (GOF) guard posts 

which are located near Sungai Golok, which have been inundated with water of between 0.5 to 

2.2 (m). 

GOF seventh battalion (PGA7) commanding officer Supt Azhari Nusi said its operational area had 

been hit by floods since a few days ago forcing 28 of his staff to be evacuated. 

"The personnel involved are those manning the four guard posts at Rantau Panjang and Jeram 

Perdah and they have been moved to higher grounds at Komtak Jeram Perdah and Komtak 

Taman Bakti," he said when contacted by Bernama here today.  

The other guard posts affected by the floods are those located at Ibrahim Pencen, Saripah, 

Terusan, Salleh Berek and Pak Teh Kana. 

However, he said patrol duties would continue to be carried out with the use of heavy vehicles 

which could drive through the floodwaters. 

"In fact, we are now focusing and monitoring on the rat trails to detect cross-border smuggling 

and criminal activities,” he said adding that Op Benteng was on-going and so far there had been 

no untoward incidents.)   

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1920051 

 

 


