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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๖-๑๒ 

ก.พ. ๖๔ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๑๑๙ ข0าว จากท่ีมี ๑๑๐ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๓๐ ม.ค. ๖๔-๕ ก.พ. ๖๔) 

ในส0วนของข0าว เชิงลบท่ี เก่ียวขQองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๑๔ ข0าว จากท่ีมี ๕๖ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๓๐ ม.ค. ๖๔-

๕ ก.พ. ๖๔)  

         ประเด็นข5าวเชิงลบ ได*แก5 

๑) การเมือง:  ๑) รายงานพิเศษ : ๑๗ ปZ'ไฟใตQ' ท่ีไม0มอดดับ เป̂นเพราะรัฐบาล'ไม0จริงใจ'ใช0หรือไม0, ๒) 

'นโยบายรัฐบาล' กับแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตQ และ ๓) คอลัมน.: บทความพิเศษ: ท่ีดินจะนะ 

'ประเด็นอภิปราย ไม0ไวQวางใจรัฐมนตรี' 

๒) เหตุร*ายรายวัน: ๑) โจรใตQเหิมยิงชาวบQาน ก0อนถูกเกfงพุ0งชนบาดเจ็บและหลบหนีไปไดQ และ ๒) 

คนรQายย0อง เขQาดQานหลัง กระหน่ำยิงชาวบQาน ปhตตานี ดับคาแคร0หนQาบQาน  

๓) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยOสิน: คอลัมน. ข0าวลึก ปมลับ: คQาเหลQา-บุหร่ีเถ่ือนภาคใตQ 

สะทQอนปhญหาทุจริตในไทย  

๔) วัฒนธรรม และวิถีชีวิต: มือลึกลับ! ทุบทำลายกุโบร.สุลต0านสุไลมาน ตQนตระกูล'เจQาเมืองสงขลา'  

         ประเด็นข5าวเชิงบวก ได*แก5 

๑) การเมือง: ชิงนายกเล็ก-ส.ท. สมัครวันแรกคึกคัก 

๒) การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยOสิน: ๑) กรมการปกครองมอบรางวัลแก0กองรQอยอาสารักษาดินแดน ท่ีมีผลงาน 

ดีเด0น ประจำปZ พ.ศ.2563, ๒) ชุดพยัคฆ.ไพรลุยตรวจ ผูQนำทQองถ่ินรุกปpาสงวนฯ ปpาเทือกเขา สันกาลาคีรี, ๓) 

ผอ.ศปพร. เป̂นประธานพิธีเปsดการฝuกทบทวนกองพันราษฎรอาสารักษาหมู0บQาน อำเภอสุไหงโกลก, ๔) 

ทราบตัวคนรQาย ยิงชาวบQาน หนQามัสยิด บQานปากู ปhตตานี และ ๕) เฝwาระวังคุมเขQมแนวชายแดน ผสานกำลัง 

ลาดตระเวนร0วมแนว ชายแดนไทย-มาเลย. พรQอมเผยคืบหนQาเจรจาสันติสุขชายแดนใตQ 

๓) ยาเสพติด:  ๑) ยุทธการพิทักษ.นิบงจับกุม'แบมะ', ๒) 'บ๊ิกปhyด'ลุยยาเสพติดใตQ จับลูกอดีต ส.ส., ๓) 

ผบ.ตร.-มทภ.๔ ทลายแกzงยา เปsดปฏิบัติการ 'สยบอันดามัน'ยึดทรัพย., ๔) นายอำเภอสุไหงโก-ลก นำกำลัง 

อส.บุกจับยาเสพติด ไดQเจQาตัว พรQอมของ กลางสนองนโยบาย รัฐบาลอย0างต0อเน่ือง และ ๕) 

ภ.จว.ยะลาจับกุมยึดทรัพย. เครือข0ายยาเสพติด รายสำคัญ มูลค0ากว0า ๔๐ ลQาน 

๔) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* : การเคล่ือนไหวทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี จชต. สืบเน่ืองจากเทศกาล

ตรุษจีน 

          จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน 

ส0งผลใหQระดับการรับรูQเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๑.๑๖ ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๓๐ ม.ค. 

๖๔-๕ ก.พ. ๖๔) เป̂น ๒.๘๒ ในสัปดาห.น้ี 

         ในส5วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต5างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี 

๖–๑๒ ก.พ. ๖๔ ดังน้ี 
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 ข0าวสารเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตQในรอบสัปดาห.น้ี รายงานโดยส่ือมวลชนมาเลเซีย และรายงานทุก

ช้ินเก่ียวกับปhญหาภัยแทรกซQอนคือ การลักลอบขนสินคQาหนีภาษี และยาเสพติดขQามพรมแดน ท้ังการลักลอบจาก

ประเทศไทยเขQาประเทศมาเลเซีย และจากมาเลเซียขQามพรมแดนมายังประเทศไทย ซ่ึงมีการจับยาเสพติดล็อตใหญ0

ท่ีสุดท่ีริมแม0น้ำโกลก ในรัฐกลันตัน ซ่ึงเจQาหนQาท่ีมาเลเซียสันนิษฐานว0าลักลอบนำเขQาจากประเทศไทย นอกจากน้ียัง

พบว0ามีการลักลอบนำเขQาวัวจากประเทศไทย ขณะเดียวกันก็มีการจับกุมน้ำมันพืชท่ีเปงกาลันกุโบร. ตรงขQามอำเภอ

ตากใบ ขณะเตรียมลักลอบขนเขQาประเทศไทย 
 
 
๒. ผลการวิเคราะหOสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธO ประจำวันท่ี ๖ – ๑๒ ก.พ. ๖๔ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข5าวเชิงบวก และประเด็นข5าวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๖ - ๑๒ ก.พ. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก (เสQนทึบสีเขียว) ๑๑๙ ข0าว จากท่ีมี ๑๑๐ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๓๐ 

ม.ค. ๖๔ - ๕ ก.พ. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี (เสQนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนQมฯ เพ่ิมข้ึน 

ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ี เก่ียวขQองกับ จชต. (เสQนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๑๔ ข0าว จากท่ีมี ๕๖ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว 

(๓๐ ม.ค. ๖๔ - ๕ ก.พ. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี (เสQนปะสีแดง) มีแนวโนQมฯ ลดลง 
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๒.๒ ค5าสัดส5วนระหว5างข5าวเชิงบวก และข5าวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน 

ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังแสดงในตารางดQานล0าง 

วัน/เดือน/ป* จำนวนข.าวเชิงบวก (1) จำนวนข.าวเชิงลบ (2) ค.าสัดส.วน (3)=(1)/(2) 

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 

2021-02-06 20 4 5 

2021-02-07 13 4 3.25 

2021-02-08 18 1 18 

2021-02-09 14 2 7 

2021-02-10 14 2 7 

2021-02-11 20 0 20 

2021-02-12 20 1 20 

 17 2.14 7.94 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ5งเล็ง ในช5วงวันท่ี ๖ – ๑๒ ก.พ. ๖๔ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๖ - ๑๒ ก.พ. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว 

(๓๐ ม.ค. ๖๔ - ๕ ก.พ. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี (เสQนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี 

ในส0วนของข0าว เชิงลบท่ีเก่ียวขQองกับ จชต. ไม0มีข0าวเชิงลบในช0วง ๓๐ ม.ค. ๖๔ - ๑๒ ก.พ. ๖๔ 

สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี (เสQนปะสีแดง) มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี  

 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๖ - ๑๒ ก.พ. ๖๔ มีข0าวในประเด็นเหตุรQายรายวัน ๗ ข0าว จากท่ีมี ๒๐ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๓๐ ม.ค. 

๖๔ - ๕ ก.พ. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ลดลง ภาพข0าวในประเด็นเหตุรQายรายวัน ไดQแก0 ๑) 

โจรใตQเหิมยิงชาวบQาน ก0อนถูกเกfงพุ0งชนบาดเจ็บและหลบหนีไปไดQ และ ๒) คนรQายย0องเขQาดQานหลัง 

กระหน่ำยิงชาวบQาน ปhตตานีดับ คาแคร0หนQาบQาน  
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๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๖ - ๑๒ ก.พ. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๗ ข0าว จากท่ีมี ๖ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๓๐ ม.ค. ๖๔ - ๕ ก.พ. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ค0อนขQางคงท่ี 

ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๔ ข0าว จากท่ีมี ๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๓๐ ม.ค. ๖๔ - ๕ ก.พ. ๖๔) 

ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ลดลง ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ชิงนายกเล็ก-ส.ท. สมัครวันแรกคึกคัก 

ภาพข0าวเชิงลบ ไดQแก0 ๑) รายงานพิเศษ : 17 ปZ'ไฟใตQ' ท่ีไม0มอดดับ เป̂นเพราะรัฐบาล'ไม0จริงใจ'ใช0หรือไม0, ๒) 

'นโยบายรัฐบาล'กับแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตQ และ ๓) คอลัมน.: บทความพิเศษ: 

ท่ีดินจะนะ'ประเด็นอภิปรายไม0ไวQวางใจรัฐมนตรี' 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยOสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๖ - ๑๒ ก.พ. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๑๗ ข0าว จากท่ีมี มี ๓๒ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๓๐ ม.ค. ๖๔ - ๕ ก.พ. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ  ลดลงเล็กนQอย  ในส0วนข0าว 

เชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๒ ข0าว จากท่ีมี ๑๐ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๓๐ ม.ค. ๖๔ - ๕ ก.พ. ๖๔) 

ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ค0อนขQางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ๑) 

กรมการปกครองมอบรางวัลแก0กองรQอย อาสารักษาดินแดน ท่ีมีผลงานดีเด0นประจำปZ พ.ศ.2563, ๒) 

ชุดพยัคฆ.ไพรลุยตรวจ ผูQนำทQองถ่ินรุกปpาสงวนฯ ปpาเทือกเขา สันกาลาคีรี, ๓) ผอ.ศปพร. 

เป̂นประธานพิธีเปsดการฝuกทบทวนกองพันราษฎรอาสารักษาหมู0บQาน อำเภอสุไหงโกลก, ๔) ทราบตัวคนรQาย 

ยิงชาวบQาน หนQามัสยิด บQานปากู ปhตตานี และ ๕) เฝwาระวังคุมเขQมแนวชายแดน ผสานกำลัง 

ลาดตระเวนร0วมแนวชายแดนไทย-มาเลย. พรQอมเผยคืบหนQาเจรจาสันติสุขชายแดนใตQ ภาพข0าวเชิงลบ ไดQแก0 

คอลัมน. ข0าวลึก ปมลับ: คQาเหลQา-บุหร่ีเถ่ือนภาคใตQ สะทQอนปhญหาทุจริตในไทย  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๖ - ๑๒ ก.พ. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๑ ข0าว จากท่ีมี ๑๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๓๐ 

ม.ค. ๖๔ - ๕ ก.พ. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ค0อนขQางคงท่ี 

ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม0มีข0าวเชิงลบ จากท่ีมี ๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๓๐ ม.ค. ๖๔ - ๕ ก.พ. 

๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ลดลง ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ๑) ข0าวภูมิภาค : 6 กุมภาพันธ. 2564, ๒) 

ชิมยำถาด 'มาม0า ซือดQะ ตQมยำ ซีฟูwดส.' รสแซ0บ ริมหาด นราทัศน. นราธิวาส, ๓) 'ปZกไก0ย0าง อบน้ำผ้ึง วินเทจ เคล่ือนท่ี' 

นราธิวาส, ๔) ไก0เบตง 'โกโตQง' สานตำนานอาหาร คู0เมืองยะลา ฮึดสูQโควิด ยกระดับพรQอมรับประทาน 

เสิร.ฟอร0อยท่ัวไทย, ๕) ยืดอายุมาตรการหนุนลงทุนชายแดนใตQอีก 3 ปZ, ๖) 

ชาวบQานพบเรือประมงหาปลาขQามชาติท่ีจังหวัดนราธิวาส และ ๗) ตรุษจีนปhตตานีคึกคัก นักท0องเท่ียวไหวQศาล 

ขอโชคจากเจQาแม0ล้ิมกอเหน่ียว  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๖ - ๑๒ ก.พ. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๗ ข0าว จากท่ีมี ๙ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๓๐ ม.ค. 

๖๔ - ๕ ก.พ. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ค0อนขQางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด 

ไม0มีข0าวในช0วง ๓๐ ม.ค. ๖๔ - ๑๒ ก.พ. ๖๔ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก 

ไดQแก0 ๑) ยุทธการพิทักษ.นิบงจับกุม'แบมะ', ๒) 'บ๊ิกปhyด'ลุยยาเสพติดใตQ จับลูกอดีต ส.ส., ๓) ผบ.ตร.-มทภ.4 

ทลายแกzงยา เปsดปฏิบัติการ 'สยบอันดามัน'ยึดทรัพย., ๔) นายอำเภอสุไหงโก-ลก นำกำลัง 

อส.บุกจับยาเสพติดไดQเจQาตัว พรQอมของ กลางสนองนโยบาย รัฐบาลอย0างต0อเน่ือง และ ๕) 

ภ.จว.ยะลาจับกุมยึดทรัพย. เครือข0ายยาเสพติด รายสำคัญ มูลค0ากว0า 40 ลQาน ไม0มีข0าวเชิงลบ ในสัปดาห.น้ี 

 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช0วงวันท่ี ๖ – ๑๒ ก.พ. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช0วงวันท่ี ๖ – ๑๒ ก.พ. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปlญหา จชต. 

             ในช0วงวันท่ี ๖ – ๑๒ ก.พ. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกQไขปhญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช0วงวันท่ี ๖ – ๑๒ ก.พ. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชQกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* 
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ประเด็นข5าวเชิงลบ 

๑. การเมือง ๑) รายงานพิเศษ : 17 ปZ'ไฟใตQ' ท่ีไม0มอดดับ เป̂นเพราะรัฐบาล'ไม0จริงใจ'ใช0หรือไม0, ๒) 

รายงานพิเศษ: 17 ปZ 'ไฟใตQ'ท่ีดับไม0ไดQ รัฐบาลจริงใจแกQปhญหาม่ันคงและมุ0งม่ันพัฒนาแค0ไหน?, ๓) 

'นโยบายรัฐบาล'กับแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตQ  และ  ๔) คอลัมน.: บทความพิเศษ: 

ท่ีดินจะนะ'ประเด็นอภิปรายไม0ไวQวางใจรัฐมนตรี'  

๒. เหตุร*ายรายวัน ๑) โจรใตQเหิมยิงชาวบQาน ก0อนถูกเกfงพุ0งชนบาดเจ็บและหลบหนีไปไดQ, ๒) ปะทะเดือด! 

คนรQายประกบยิงชาวปhตตานี แต0เจอคนมีป�นดวลสูQ ก0อนโดนพุ0งชน หนีกระเจิง, ๓) 

โจรใตQเสียเชิง!เหย่ือถูกยิงชักป�นสูQ ขับไล0ชนซ้ำหนีกระเจิง, ๔) คนรQายย0องเขQาดQานหลัง 

กระหน่ำยิงชาวบQานปhตตานีดับ คาแคร0หนQาบQาน, ๕) มือป�นซ่ิงจยย.จ0อยิง เกfงเจ็บฮึดไล0ขับชน โจรขาหักจ้ี'ฟZโน0'เผ0น 

ตร.เร0งต้ังด0านสกัด, ๖) ซ่ิงจยย.จ0อยิง'ซีวิค'คนเจ็บฮึดสูQ ขับไล0ชนมือป�น-คนรQายชิงรถหนี  และ  ๗) คอลัมน. 

เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: ฮึดสูQโจรใตQขับชนกระเจิง  

๓. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยOสิน ๑) คอลัมน. ข0าวลึก ปมลับ: คQาเหลQา-บุหร่ีเถ่ือนภาคใตQ 

สะทQอนปhญหาทุจริตในไทย  และ  ๒) คอลัมน. ตาช่ังพันดาว  

๔. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต มือลึกลับ! ทุบทำลายกุโบร.สุลต0านสุไลมาน ตQนตระกูล'เจQาเมืองสงขลา'  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. กีฬา ๑) คอลัมน. ขอคิดดQวยคน: ปh�น ทัวร. ออฟไทยแลนด. 2021  และ  ๒) คอลัมน. ขอคิดดQวยคน: ปh�น 

ทัวร. ออฟไทยแลนด. 2021,  

๒. การศึกษา ๑) คอลัมน.: การศึกษา: ผ0า 'ขQอดี-ขQอเสีย' เพ่ิม '20 สพม.' 'ตอบโจทย.' หรือแค0 'หาเสียง' ครู??  

และ  ๒) คอลัมน. จับกระแสภูมิภาค: มอบผQาห0มพระราชทาน 

๓. การบำรุงขวัญกำลังพล ตาช่ังพันดาว  

๔. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี คอลัมน. เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: ทำแผนฯ6พม0าฆ0าเพ่ือน๒) ตร.เร0งสืบสวน 

เหตุมือป�นดักยิงหนุ0มปhตตานีบาดเจ็บ 

๕. การเมือง ๑) ชิงนายกเล็ก-ส.ท. สมัครวันแรกคึกคัก, ๒) ศึกนายกเล็กเดือด คนดังแห0ชิงชัย, ๓) 

เลือกซ0อม, ๔) 'กกต.' เผย ลงคะแนนใหม0เลือกต้ัง อบจ.เป̂นไปดQวยความเรียบรQอย, ๕) 

'นราธิวาส'เปsดสมัครรับเลือกต้ังนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสคึกคัก, ๖) เลือกต้ังเทศบาลคึก  และ  ๗) 

สมัครนายกเล็กสะเตงนอกวันแรกคึกคัก 

๖. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) มส.ยังไม0พิจารณาต้ังเจQาคณะภาค, ๒) มส.ยังไม0พิจารณาต้ังเจQาคณะภาค๓) 

คึกคัก'ตรุษจีน' บ๊ิกตู0อวยพร อยู0ดี-กินดี-มีสุข, ๔) วธ.ชูศาสนา เศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมนำพลัง 

บวร ช0วยชุมชนคุณธรรมฯหลังโควิด-น้ำท0วม, ๕) ภาพข0าว: ทอดผQาปpา, ๖) ปhตตานี-

ประชุมจัดงานวันมาฆบูชา, ๗) แบ0งเขตปกครองสงฆ.ธรรมยุต มหาเถรฯอนุมัติเพ่ิมจาก 8 ภาคเป̂น 11 
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ภาค, ๘) ภาพข0าว: ทอดผQาปpา, ๙) แจงเหตุมส.ยังไม0พิจารณาต้ังเจQาคณะภาค  และ  ๑๐) วธ.ชูศาสนา 

เศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรม นำพลัง บวร ช0วยชุมชนคุณธรรมฯหลังโควิด-น้ำท0วม 

๗. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยOสิน ๑) ภาพข0าว: คอลัมน. เลียบค0ายกองทัพ: ลงใตQ, ๒) 

ภาพข0าว: เย่ียมตำรวจเจ็บ, ๓) ก็อซซิปการเมือง: พรQอมลุย, ๔) คอลัมน. ก็อซซิปการเมือง: พรQอมลุย, ๕) 

เลียบค0ายกองทัพ, ๖) ชีพจรท่ัวไทย, ๗) คอลัมน. ชีพจรท่ัวไทย, ๘) คอลัมน. มุมบริการ: 

กรมการปกครองมอบรางวัลแก0กองรQอยอาสารักษาดินแดนท่ีมีผลงานดีเด0นประจำปZ พ.ศ.2563, ๙) 

ภาพข0าว: ตรวจเย่ียม, ๑๐) คอลัมน. ข0าวสดท่ัวไทย: ยะลา-ลักตัดปpา, ๑๑) แกzงมอดไมQรุกปpา! 

ลอบโค0นไมQใหญ0บนเทือกเขาสันกาลาคีรี ชายแดนไทย-มาเลเซีย, ๑๒) ชุดพยัคฆ.ไพรลุยตรวจ 

ผูQนำทQองถ่ินรุกปpาสงวนฯ ปpาเทือกเขาสันกาลาคีรี, ๑๓) ผอ.ศปพร. 

เป̂นประธานพิธีเปsดการฝuกทบทวนกองพันราษฎรอาสารักษาหมู0บQาน อำเภอสุไหงโกลก, ๑๔) 

ทราบตัวคนรQาย ยิงชาวบQาน หนQามัสยิด บQานปากู ปhตตานี, ๑๕) จังหวัดนราธิวาส 

จัดพิธีชุมนุมผูQบังคับบัญชา เจQาหนQาท่ี และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน, ๑๖) มอดไมQลักลอบตัดโค0นไมQ 

บนเทือกเขาสันกาลาคีรีชายแดนไทย-มาเลเซียพ้ืนท่ีตQนน้ำคลองคอกชQาง แม0น้ำปhตตานี  และ  ๑๗) 

เฝwาระวังคุมเขQมแนวชายแดนผสานกำลังลาดตระเวนร0วมแนวชายแดนไทย-มาเลย. 

พรQอมเผยคืบหนQาเจรจาสันติสุขชายแดนใตQ 

๘. ยาเสพติด ๑) 'เส่ียโปw'นอนคุก วืดประกันตัว, ๒) ยุทธการพิทักษ.นิบงจับกุม'แบมะ', ๓) 

'บ๊ิกปhyด'ลุยยาเสพติดใตQ จับลูกอดีตส.ส., ๔) ผบ.ตร.-มทภ.4ทลายแกzงยา 

เปsดปฏิบัติการ'สยบอันดามัน'ยึดทรัพย., ๕) เปsดยุทธการ'พิทักษ.นิบง'! 

ลุยยึดทรัพย.เครือข0ายยาเสพติดรายสำคัญยะลา, ๖) นายอำเภอสุไหงโก-ลก นำกำลัง 

อส.บุกจับยาเสพติดไดQเจQาตัวพรQอมของกลางสนองนโยบายรัฐบาลอย0างต0อเน่ือง  และ  ๗) 

ภ.จว.ยะลาจับกุมยึดทรัพย. เครือข0ายยาเสพติดรายสำคัญมูลค0ากว0า40ลQาน 

๙. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) เตือน4จังหวัดแดนใตQ โควิดมาเลย. ระบาดหนักติดเช้ือพุ0ง, ๒) 

'มรภ.ยะลา'ทำบันทึกพัฒนาพันธุ.กัญชา, ๓) รายงานพิเศษ: ปsดทองหลังพระ เปsดแนวรบรอบสอง 

แกQวิกฤตโควิดระลอกใหม0 ช0วยคนตกงาน-เกษตรกร 40,000 ครัวเรือน, ๔) คอลัมน. ทางคนทางข0าว: 

เมืองอัจฉริยะ, ๕) โควิดมหาชัยวูบ-ศบค.ส0งซิก 4จว.ลุQนปลดล็อก, ๖) จับกระแสภูมิภาค: 

ต0อยอดขQาวพ้ืนเมือง, ๗) จับกระแสภูมิภาค: วิชาการแก0ชุมชน, ๘) คอลัมน. จับกระแสภูมิภาค: 

ต0อยอดขQาวพ้ืนเมือง, ๙) จับกระแสภูมิภาค: ลงนามพัฒนากัญชา, ๑๐) ชีพจรท่ัวไทย, ๑๑) คอลัมน. 

จับกระแสภูมิภาค: วิชาการแก0ชุมชน, ๑๒) ชป.17เตรียมแผนจัดการน้ำ รองรับแลQง3จว.ชายแดนใตQ, ๑๓) 

'กฟผ.'จQางงานเด็กจบใหม0เฟส2 กว0าพันคนในพท.เข่ือน-โรงไฟฟwา, ๑๔) คอลัมน. จับกระแสภูมิภาค: 

ลงนามพัฒนากัญชา, ๑๕) คอลัมน. ชีพจรท่ัวไทย, ๑๖) ชป.17เตรียมแผนจัดการน้ำ 

รองรับแลQง3จว.ชายแดนใตQ, ๑๗) คอลัมน. จับกระแสภูมิภาค: โครงการรักษ.ฟhน, ๑๘) 

บ0มเพาะชุมชนทQองถ่ินใชQส่ือโซเชียลสรQางเกราะปwองกันโควิด, ๑๙) ติดโควิดลดฮวบ-แม0สอดปpวน, ๒๐) 
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อว.ผุดแพลตฟอร.มแกQไขยากจน10จังหวัดรายไดQสูงข้ึน, ๒๑) 'มาเลเซีย'พบผูQปpวยพุ0ง 

เตือน4จังหวัดเฝwาระวังโควิด-19, ๒๒) เฝwาระวังพ้ืนท่ี 15 อำเภอ 4 จังหวัดภาคใตQหลังยอดโควิดใน 4 

รัฐติดไทยในมาเลเซียยังพุ0ง, ๒๓) นราฯช้ีแนวแกQเงินออมทรัพย.เกล้ียง, ๒๔) รัดเคเบิลไทร.พนง.ขับรถไทย-

มาเลย., ๒๕) โควิดตีไม0แตก เผยรายช่ือ 14 จังหวัด ยังไม0พบผูQติดเช้ือ มีท้ังภาคเหนือ-อีสาน-ใตQ, ๒๖) 

ปsดทองหลังพระฯทุ0มงบกว0า200ลQาน, ๒๗) เตือน4จังหวัดเฝwาระวังโควิด-19 

เหตุชายแดน4รัฐ'มาเลเซีย'พบผูQปpวยพุ0ง!, ๒๘) เบตงตรึงราคาไก0-ผลไมQช0วงเทศกาลตรุษจีน 

หวังช0วยเหลือปชช.ช0วงโควิด19, ๒๙) 'อว.-บพท.'เปsดตัว'ฐานขQอมูลคนจน'ปูพรมคQนหาละเอียด10จังหวัด 

หวังแกQปhญหาตรงจุด, ๓๐) กฟผ.ประกาศจQางงานเพ่ิม 1,000 อัตรา, ๓๑) 

ชาวเบตงไหวQตรุษจีนวิถีใหม0ขอพรใหQโรคโควิด-19 หมดไปจากโลก, ๓๒) 'สงขลา' พบผูQปpวยเพ่ิม 1 ราย 

กลับมาจากต0างประเทศ ผูQว0าฯส่ังคัดกรองเขQม, ๓๓) 

บ0มเพาะชุมชนทQองถ่ินใชQส่ือโซเชียลสรQางเกราะปwองกันโควิด, ๓๔) พิษ'โควิด-

19'ลามไม0เลิกภาคธุรกิจอ0อนแอแพQระนาวแต0ธรรมชาติพลิกฟ��น อย0าใหQเสียเปล0า!, ๓๕) 

สธ.ช้ีจังหวัดส0วนใหญ0คุมโควิดระบาดไดQแลQว เหลือ สมุทรสาคร-ตาก-กทม., ๓๖) กรมการพัฒนาชุมชน 

มุ0งยกระดับผลิตภัณฑ.อาหารและเคร่ืองด่ืม เตรียมพรQอมรองรับสถานการณ.โควิด-19 ผ0อนคลาย, ๓๗) 

พช.ยกระดับผลิตภัณฑ.อาหาร เคร่ืองด่ืมรอรับโควิด-19 ผ0อนคลาย, ๓๘) สพร.23 ปhตตานี 

ปฐมนิเทศผูQเขQารับการฝuก ภายใตQโครงการความร0วมมือกับองค.กร ACTED ประเทศไทย, ๓๙) 

ผอ.ศปพร.เร0งแกQปhญหาขาดแคลนน้ำ-

ระบบโซล0าเซลล.ช0วยสมาชิกหมู0บQานเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร.มตัวอย0าง บQานไอร.บือแต, ๔๐) 

อว.สรQางแพลตฟอร.ม แกQไขความยากจนไดQเบ็ดเสร็จ-แม0นยำ นำร0อง10 จังหวัด เห็นผลชัด, ๔๑) 

'กฟผ.'จQางงานเพ่ิมอีกกว0าพันอัตรารอบพ้ืนท่ี 9 เข่ือน และ 3 โรงไฟฟwา15-24 ก.พ.64 

ผ0านออนไลน.ขานรับนโยบายรัฐ, ๔๒) ก.อุดมศึกษาฯ หนุนมหา'ลัย สรQางระบบคQนหา-

สอบทานขQอมูลคนจนนระดับพ้ืนท่ี หวังแกQปhญหาแบบเบ็ดเสร็จและเเม0นยำ, ๔๓) 

ชาวนราธิวาสสนใจซ้ือไข0ไก0ธงฟwาช0วยประชาชน ตQอนรับเทศกาลตรุษจีนคึกคัก, ๔๔) 

ประธานฝpายซากาตและสังคมสงเคราะห. 

กรรมการกลางอิสลามแห0งประเทศไทยบันทึกขQอตกลงความร0วมมือช0วยเหลือคนเปราะบางทางสังคม 3 

จชต., ๔๕) ชาวเบตงไหวQตรุษจีนวิถีใหม0ขอพรใหQโรคโควิดหมดไปจากโลก, ๔๖) สคร.12 สงขลา 

ร0วมรณรงค. วันวาเลนไทน. 2564 เนQนย้ำ 'ชีวิตวิถีใหม0กับเพศสัมพันธ.ท่ีปลอดภัย', ๔๗) นราธิวาส 

นQอมนำแนวพระราชดำริกรมสมเด็จพระเทพฯ สรQางความม่ันคงทางอาหาร สู0แผนปฏิบัติการ 90 วัน  และ  

๔๘) ชาวไทยเช้ือสายจีนเมืองเบตง แห0ไหวQเจQาแม0กวนอิม ขอพรใหQเกิดสันติสุขและขอใหQโควิด19หมดไป 

๑๐. การช5วยเหลือประชาชน ๑) จับกระแสภูมิภาค: มอบผQาห0มพระราชทาน, ๒) 

ระดับน้ำเหนือเข่ือนบางลางดีข้ึนตามลำดับ กฟผ. ร0วมกับจังหวัดยะลา เร0งช0วยเหลือผูQประสบอุทกภัย, ๓) 

ภาพข0าว: มอบของ  และ  ๔) ภาพข0าว: คอลัมน. สังคมข0าวหุQน: TPCH1 และ TPCH2 มอบถุงยังชีพ 
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๑๑. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทO ๑) คอลัมน. สวรรค.ในครัว: อร0อย'แกQวแกงใตQ' 

ถึงรสถึงเคร่ือง, ๒) ซ้ึงใจ!ทำผิดเคยจ๊ิกหนังสือ หลายปZส0งเงินคืนวอนยกโทษ, ๓) ใจพรQอม-ร0างกายพรQอม! 

ปรบมือรัวๆ ยะลาส0ง 'นักรบชุดขาว' ลุยศึกโควิดสมุทรสาคร, ๔) ชีวิตอีกมุม 'แม0หญิงลี เมืองทิพย.' 

ไม0ไดQมีแต0เสียงหัวเราะ โดนสารพัดคำดูถูก, ๕) คอลัมน. เร่ืองเก0าเล0าสนุก: คุณหมอแม0พระของสตรี เด็ก 

โสเภณี! เกิดในตระกูลใหญ0 เปล่ียนมาใชQนามสกุลของเด็กกำพรQา!!, ๖) พิทยาคาร 

ยะลาโพสต.เร่ืองราวประทับใจถึงหนุ0มสำนึกผิดขโมยหนังสือตอนเด็กส0งจดหมายพรQอมเงินคืนเจQาของรQาน  

และ  ๗) สกูzป: สำนึกผิด! หนุ0มส0งเงิน 1,500 รQานหนังสือยะลา ชดใชQขโมย 'สตาร.ซอคเกQอร.' สมัยมัธยม 

๑๒. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) ตปท.ลงทุนไทยแตะหม่ืนลQาน ญ่ีปุpนแชมป�-

สิงคโปร.ท่ี2ต0ออายุเขตศก.'ภาคใตQ', ๒) ข0าวภูมิภาค : 6 กุมภาพันธ. 2564, ๓) ตรุษจีนปhตตานีคึกคัก 

แห0ซ้ือเลขท่ีต้ัง'ศาลเจQาเล0งจูเกียง', ๔) ชิมยำถาด 'มาม0า ซือดQะ ตQมยำ ซีฟูwดส.' รสแซ0บ ริมหาดนราทัศน. 

นราธิวาส, ๕) หนุ0มสะบQายQอย นำรถตูQ แปลงสภาพเป̂นรถขายกาแฟสดโรบัสตQา, ๖) 'ปZกไก0ย0าง อบน้ำผ้ึง 

วินเทจ เคล่ือนท่ี' นราธิวาส, ๗) ไก0เบตง 'โกโตQง' สานตำนานอาหารคู0เมืองยะลา ฮึดสูQโควิด 

ยกระดับพรQอมรับประทาน เสิร.ฟอร0อยท่ัวไทย, ๘) ยืดอายุมาตรการหนุนลงทุนชายแดนใตQอีก 3 ปZ, ๙) 

คอลัมน. ท0องเท่ียว: 'ปpาเปล่ียนสี'ท่ีน่ีเมืองไทยไม0ตQองไปไกลถึงเมืองนอก, ๑๐) 

ชาวบQานพบเรือประมงหาปลาขQามชาติท่ีจังหวัดนราธิวาส  และ  ๑๑) ตรุษจีนปhตตานีคึกคัก 

นักท0องเท่ียวไหวQศาล ขอโชคจากเจQาแม0ล้ิมกอเหน่ียว 

๑๓. ทุจริตคอรOรัปช่ัน ป.ป.ช.-ธรรมาภิบาล กธจ. ลงพ้ืนท่ีสังเกตการณ.โครงการเบาเทาภัยแลQง 

พรQอมสุ0มตรวจอาหารกลางวันโรงเรียน อ.ย่ีงอ  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต5อสถานการณO จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหQระดับการรับรูQเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. 

จชต. ในสัปดาห.น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๑.๑๖ ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๓๐ ม.ค. ๖๔ - ๕ ก.พ. ๖๔) เป̂น ๒.๘๒ ในสัปดาห.น้ี 

)ในมิติของแนวโนQมการรับรูQเชิงบวก มีแนวโนQมฯ ค0อนขQางคงท่ี 

 

 

๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต5างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๖ – ๑๒ ก.พ. 

๖๔ 

    ข0าวสารเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตQในรอบสัปดาห.น้ี รายงานโดยส่ือมวลชนมาเลเซีย และรายงานทุกช้ิน

เก่ียวกับปhญหาภัยแทรกซQอนคือ การลักลอบขนสินคQาหนีภาษี และยาเสพติดขQามพรมแดน ท้ังการลักลอบจาก

ประเทศไทยเขQาประเทศมาเลเซีย และจากมาเลเซียขQามพรมแดนมายังประเทศไทย ซ่ึงมีการจับยาเสพติดล็อตใหญ0

ท่ีสุดท่ีริมแม0น้ำโกลก ในรัฐกลันตัน ซ่ึงเจQาหนQาท่ีมาเลเซียสันนิษฐานว0าลักลอบนำเขQาจากประเทศไทย นอกจากน้ียัง

พบว0ามีการลักลอบนำเขQาวัวจากประเทศไทย ขณะเดียวกันก็มีการจับกุมน้ำมันพืชท่ีเปงกาลันกุโบร. ตรงขQามอำเภอ

ตากใบ ขณะเตรียมลักลอบขนเขQาประเทศไทย 

๕.๑ สำนักข5าวเบอนามา รายงานเม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธO ว5า ทหารมาเลเซียสังกัดกองพลท่ี ๘ นำโดยพลจัตวา

ซัมซารี อาบู ฮัสซัน ได*ตรวจพบกระสอบบรรจุใบชาจำนวน 10 กระสอบ วางกองอยู5ริมตล่ิงแม5น้ำโกลก จึงได*

ทำการตรวจพิสูจนOพบว5า ในกระสอบชามีการซุกซ5อนยาบ*าน้ำหนัก 402 กิโลกรัม มูลค5าประมาณ 16 ล*านริง

กิต จุดท่ีตรวจพบอยู5ท่ีรันเตาปlนยัง ตรงข*ามอำเภอสุไหงโกลก จ.นราธิวาส  

ผู*ต*องสงสัยสองคน ลงเรือหลบหนีข*ามไปฝl�งพรมแดนไทย 

พลจัตวาซัมซารี แถลงว5า ของกลางท้ังหมดทหารได*นำส5งให*สถานีตำรวจอำเภอปาเสมัส รัฐกลันตัน สืบสวน

สอบสวนดำเนืนคดีต5อไป พร*อมท้ังระบุว5า เป�นยาสเพติดล็อตใหญ5ท่ีสุดท่ีกองพลท่ี ๘ จับกุมได* 
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(The Malaysian Armed Forces (ATM) has thwarted an attempt to smuggle in drugs after seizing 

402 kilogrammes of syabu estimated to be worth RM16.08 million in Kampung Lubok Stol, 

Rantau Panjang here, yesterday. 

Eighth Brigade Commander Brig Gen Zamsari Abu Hassan said a patrol team from the 

4th Battalion Border Regiment found the drug in 10 black sacks labelled as 'Guanyinwang' brand 

tea which were left by two suspicious individuals on the banks of Sungai Golok, at about 10 am. 

“However, the two individuals fled to the Thailand side by boat after realising the presence of a 

patrol team and their identities could not be ascertained. 

“All seized items will be handed over to the Pasir Mas district police headquarters (IPD) for 

further investigation,” he said at a press conference at the Pasir Mas IPD here, last night which 

was also attended by district police chief ACP Mohd Roy Suhaimi Sarif. 

Zamsari said that the seized items were believed to be smuggled from Thailand and it was the 

largest seizure carried out through the northern zone ‘Op Benteng’ (Op Merpati area) of the 

Kelantan Eighth Brigade headquarters, thus far. 

He said that with the seizure, it had a significant impact on the overall success of ‘Op Benteng’ 

in strengthening the country’s borders during the COVID-19 pandemic since last year.) 

ท่ีมาขQอมูล ; https://www.bernama.com/en/crime_courts/news.php?id=1929794 

๕.๑.๑ New Straits Times รายงานเม่ือวัรท่ี ๑๑ กุมภาพันธO ว5า กองกำลังปฏิบัติการท่ัวไป (GOF) ได*ตรวจ

ยึดวัวหกตัว ลักลอบนำเข*าจากประเทศไทยได*ท่ี Kampung Kok Bedullah ในรัฐกลันตัน ใกล*ชายแดนไทย 

วัวท้ังหกตัวอยู5บรรทุกจอดอยู5ไม5ห5างจากด5านตรวจเจ*าหน*าท่ี ส5วนคนขับรถบรรทุกมีรายงานว5า เดินเท*า

หลบหนีการจับกุมไป ภายหลังการตรวจค*นรถบรรทุก เจ*าหน*าท่ีเช่ือว5า วัวท้ังหกตัวถูกลักลอบนำเข*าจากประ

เทสไทยผ5านช5องทางธรรมชาติ 

(The General Operations Force (GOF) seized six cows worth RM54,600, believed to have been 

smuggled in from Thailand, in an operation yesterday. 

However, no one was arrested in the operation at Kampung Kok Bedullah, here. 
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GOF Ninth Battalion commanding officer Superintendent Nor Azizan Yusof said GOF members 

stopped a lorry after it passed Kampung Bunuhan at about 1.30am. 

"The GOF members followed the vehicle until it passed Kampung Bunuhan and later directed 

its driver to stop," he said. 

The driver however, managed to escape on foot. 

Upon checking the lorry, the GOF members found six cows which they believe were brought in 

from Thailand. 

Nor Azizan said initial investigations showed that the cattle were brought into the state via the 

many illegal jetties along the border. 

"We believe the cattle will be distributed locally due to high demand from locals," he said. 

Nor Azizan said GOF would continue its operations from time to time to stop illegal smuggling 

activities along the Kelantan/Thai border.) 

ท่ีมาขQอมูล ; https://www.nst.com.my/news/nation/2021/02/664956/six-smuggled-cattle-worth-

rm54600-seized-kelantan-border 
 
๕.๑.๒ เจQาหนQาท่ีกระทรวงการคQาภายในและคุQมครองผูQบริโภค มาเลเซีย พบขบวนการลักลอบขนน้ำมันพืชจาก

มาเลเซียเขQาประเทศไทยใชQเทคนิคใหม0 ใชQรถบรรทุกทรายซุกซ0อนน้ำมันพืช ขนไปพักรอท่ีชายแดนมาเลเซียรอสบ

โอกาสลักลอบขนเขQาประเทศไทย 

เจQาหนQาท่ีไดQตรวจคQนรถบรรทุกทรายและพบน้ำมันพืชซุกซ0อนจำนวน ๑,๓๖๐ กิโลกรัม จึงไดQสอบปากคำคนขับรถ 

นำไปสู0การตรวจคQนแหล0งซุกซ0อนน้ำมันพืชท่ีเปงกาลันกุโบร. ตรงขQามอำเภอตากใบ ซ่ึงเป̂นแหล0งพักรอสบโอกาส

ลักลอบนำเขQาประเทศไทย 

คนขับรถบรรทุกใหQการไดQรับการว0าจQางใหQขนน้ำมันพืช ไดQค0าจQางเท่ียวละ ๑๐๐ ริงกิต เม่ือถึงจุดนัดหมายจะมี

โทรศัพท.ติดต0อรับน้ำมันพืช  

(The Domestic Trade and Consumer Affairs Ministry (KPDNHEP) has uncovered a new tactic 

of smuggling cooking oil into Thailand by using sand lorries through an illegal base near the 

Malaysia-Thailand border. 
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Kelantan KPDNHEP chief enforcement officer Azanizam Affendi Juri said the new tactic was 

uncovered following the seizure of an Isuzu lorry laden with 1,360 kg of cooking oil worth 

RM3,400 in a raid at a house in Pengkalan Kubor at 3 pm yesterday. 

“During the raid which was conducted during an integrated operation with the 8th battalion of 

the General Operations Force (GOF), a man believed to be the lorry driver was also arrested. 

“Preliminary investigations found that the lorry driver was paid RM100 to bring the cooking oil to 

a location given by the smugglers who would contact him via phone calls,” he said in a 

statement today adding that the cooking oil supply was obtain from a wholesaler in Pasir Mas. 

Azanizam Affendi said the lorry driver was nabbed after he was suspected of committing an 

offence under the Control of Supplies Act 1961.) 

ท่ีมาขQอมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1931041 

https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2021/02/665277/authorities-foil-attempt-smuggle-

1360kg-cooking-oil-thailand 

 

 

 
 


