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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๑๓-

๑๙ ก.พ. ๖๔ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๑๓๓ ข0าว จากท่ีมี ๑๑๙ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๖-๑๒ ก.พ. ๖๔) 

ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ี เก่ียวขPอง กับ จชต.  มีข0าวเชิงลบ ๖๕ ข0าว จากท่ีมี ๑๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๖-๑๒ ก.พ. 

๖๔)  

 ประเด็นข4าวเชิงลบ ได*แก4 

๑) การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยEสิน: ปUนล่ันเจาะหัวทหารพรานดับ ๑ 

๒) เหตุร*ายรายวัน: การก4อเหตุร*าย เช4น ขวPางระเบิด/วางระเบิด เจPาหนPาท่ีตำรวจ/ทหาร และ การลอบ

ยิงประชาชน ในหลายๆ พ้ืนท่ี ใน จชต. 

๓) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: สถานการณ.ระบาดโรคใบร0วงยางพารา 

๔) การเมือง: การเอ้ือประโยชน.พวกพPองในเร่ืองการซ้ือท่ีดินในโครงการเมืองตPนแบบ จะนะ 

๕) การพูดคุยเพ่ือสันติสุข: "กูรู BRN" แฉเจรจาแค0ไอโอ ใตPไม0สงบเพราะงบขPาใครอย0าแตะ   

         ประเด็นข4าวเชิงบวก ได*แก4 

๑) การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยEสิน: ๑) การคุมเขPมตามแนวชายแดน และ ๒) การแกPไขปdญหาภัยแทรกซPอน 

เช0น การลักลอบขนคนต0างดPาว 

๒) ยาเสพติด:  ทลายเครือข0าย 'แบมะ' ยึด ๔๐ ลPาน 

๓) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* : ๑) 'ศอ.บต.'ประชุมแกPโรคใบยางร0วง ระบาด ๕ จว.แดนใตP-

นราฯอ0วมสุด, ๒) เตรียมเฮ! สนามบินเบตง ไดPฤกษ.เปnดใชPปลาย เม.ย. และ ๓) ชาวสงขลาหนุนนิคมจะนะ 

จ้ีรัฐบาลเดินหนPาโครงการ หวังแกPปdญหาความยากจน 

๔) การพูดคุยเพ่ือสันติสุข: บีอาร.เอ็นอัดคลิปลง YouTube ขอบคุณ ๑ ปwพูดคุยสันติสุข  

          จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหPระดับการรับรูPเชิงบวกท่ีมีต0อ 

สถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๒.๘๒ ในสัปดาห.ท่ีแลPว (๖-๑๒ ก.พ. ๖๔) เป{น ๑.๒๗ ในสัปดาห.น้ี  

 ในส4วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี 

๑๓–๑๙ ก.พ. ๖๔ ดังน้ี 

       ประเด็นสำคัญเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตP ท่ีส่ือต0างประเทศ รายงานข0าว ยังคงเป{นประเด็นเก่ียวกับภัย

แทรกซPอน การลักลอบขPามพรมแดนผิดกฏหมาย และการลักลอบขนส่ิงผิดกฏหมายขPามพรมแดน รวมท้ัง

มาตรการป~องกัน และปราบปรามการกระทำความผิดขPามพรมแดน โดยท่ีมาเลเซียมีการสรPางร้ัวลวดหนามตาม

แนวพรมแดนเพ่ิมข้ึน และการนำโดรน หรือ อากาศยานไรPคนขับ ใชPลาดตระเวณตรวจตราตามแนวพรมแดน

มาเลเซีย-ไทย  
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๒. ผลการวิเคราะหEสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธE ประจำวันท่ี ๑๓ – ๑๙ ก.พ. ๖๔ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข4าวเชิงบวก และประเด็นข4าวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๓ - ๑๙ ก.พ. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก (เสPนทึบสีเขียว) ๑๓๓ ข0าว จากท่ีมี ๑๑๙ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๖ - 

๑๒ ก.พ. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนPมความถ่ี (เสPนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนPมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนของข0าว 

เชิงลบท่ีเก่ียวขPองกับ จชต. (เสPนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๖๕ ข0าว จากท่ีมี ๑๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๖ - ๑๒ ก.พ. 

๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนPมความถ่ี (เสPนปะสีแดง) มีแนวโนPมฯ เพ่ิมข้ึน 
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๒.๒ ค4าสัดส4วนระหว4างข4าวเชิงบวก และข4าวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน 

ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

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

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 

2021-02-13 14 11 1.27 

2021-02-14 11 13 0.85 

2021-02-15 23 9 2.56 

2021-02-16 20 11 1.82 

2021-02-17 31 4 7.75 

2021-02-18 26 13 2 

2021-02-19 8 4 2 

 19 9.29 2.05 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ4งเล็ง ในช4วงวันท่ี ๑๓ – ๑๙ ก.พ. ๖๔ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๓ - ๑๙ ก.พ. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ๑ ข0าว จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๖ - ๑๒ ก.พ. ๖๔) 

สำหรับในมิติของแนวโนPมความถ่ี (เสPนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนPมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขPองกับ จชต. 

มีข0าวเชิงลบ ๑ ข0าว จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๖ - ๑๒ ก.พ. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนPมความถ่ี 

(เสPนปะสีแดง) มีแนวโนPมฯ เพ่ิมข้ึน ภาพข0าวเชิงบวก ไดPแก0 บีอาร.เอ็นอัดคลิปลง YouTube ขอบคุณ ๑ 

ปwพูดคุยสันติสุข ภาพข0าวเชิงลบ ไดPแก0 ฟdง "กูรู BRN" แฉเจรจาแค0ไอโอ ใตPไม0สงบเพราะงบขPาใครอย0าแตะ   
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๓ - ๑๙ ก.พ. ๖๔ มีข0าวในประเด็นเหตุรPายรายวัน ๓๕ ข0าว จากท่ีมี ๗ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลPว (๖ - ๑๒ 

ก.พ. ๖๔) ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ เพ่ิมข้ึนอย0างมีนัยสำคัญ ภาพข0าวในประเด็นเหตุรPายรายวัน ไดPแก0 

๑) โจรใตP ขวPางระเบิดใส0ลานจอดรถขPางแฟลตตำรวจรือเสาะรถยนต.เสียหาย 3 คัน, ๒) ปdตตานีบ้ึม 

ห0างจากกองรPอย ทหารพราน 100 เมตร ความม่ันคงกำชับเฝ~าระวังเขPม, ๓) โจรใตPวางระเบิดทหารพรานบาดเจ็บ 2 

รายท่ีระแงะ, ๔) ประกบยิงหัว ผช.ผญบ.บันนังสตา ฆ0าชิงอาวุธปUนหลบหนี, ๕) ครบ 8 ปwวิสามัญ 16 ศพ 

โจรใตPรัวถล0มใส0จุดสกัด สภ.บาเจาะ, ๖) คนรPายบุกยิงอดีตสมาชิก อบต. ขณะลPางรถหนPาบPานเสียชีวิต, ๗) 

ปะทะเดือด! กราดยิงจุดตรวจ อ.กะพPอ จนท.ยิงตอบโตPทำคนรPายล0าถอย, ๘) คนรPายบุกใชPอาวุธปUน 

สงครามยิงใส0แฟลตตำรวจ'สภ.จ�ะกว�ะ' เช่ือฝwมือกลุ0มคPายา, ๙) โจรใตPใชPเอ็ม19-9 ม.ม. ยิงถล0มตูPยามจุดสกัดขPาง 

สภ.บาเจาะ และ ๑๐) ป�วน '3จว.' ใตP! ซุ0มยิง 'โรงพัก' ถล0มค0ายทหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

6 

 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๓ - ๑๙ ก.พ. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๑๒ ข0าว จากท่ีมี ๗ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๖ - ๑๒ ก.พ. ๖๔) ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ เพ่ิมข้ึนเล็กนPอย ในส0วนข0าวเชิงลบฯ 

มีข0าวเชิงลบ ๑๘ ข0าว จากท่ีมี ๔ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลPว (๖ - ๑๒ ก.พ. ๖๔) ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ 

เพ่ิมข้ึน ภาพข0าวเชิงบวก ไดPแก0 ๑) เปnดศึกชิงเกPาอ้ีนายก-สมาชิกสภาเทศบาลนครยะลา และ ๒) 'ประสาน' 

นำทีมลุยพ้ืนท่ี'จะนะ' เก็บขPอมูลรับมือศึกซักฟอก ภาพข0าวเชิงลบ ไดPแก0 ๑) ไฟลนกPน! รัฐบาลยกขบวนลงพ้ืนท่ี 

จะนะหาขPอมูลรับมือศึกอภิปราย, ๒) 'นิพนธ.'พรPอมแจงไดPทุกเร่ืองท้ังปมเมืองตPนแบบจะนะ 'ศรีสุวรรณ'ย่ืนสอบสมัย 

นายก อบจ.สงขลา, ๓) 255 คณาจารย. 31 สถาบันล0าช่ือเคล่ือนไหวเรียกรPองประกันตัว 4 แกนนำราษฎร และ ๔) 

รายงานพิเศษ: สถานการณ.'ไฟใตP'เงียบน่ิง ซึมลึก การสรPางร้ัวชายแดนไทย-มาเลย. คือส่ิงจำเป{น 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยEสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๓ - ๑๙ ก.พ. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๗ ข0าว จากท่ีมี ๑๗ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๖ - ๑๒ ก.พ. ๖๔) ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ  ลดลง  ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าว

เชิงลบ ๒ ข0าว จากท่ีมี ๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๖ - ๑๒ ก.พ. ๖๔) ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ ต่ำค0อนขPาง

คงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดPแก0 ๑) แกะรอยล0าจับโจรใตPเหิม, ๒) แม0ทัพภาคท่ี 4 คุมเขPมแนวชายแดนค, ๓) คอลัมน. 

มุมบริการ: กรมการปกครองมอบรางวัลแก0กองรPอยอาสารักษาดินแดนท่ีมีผลงานดีเด0นประจำปw พ.ศ.2563, ๔) รวบ 

2 หนุ0มไทยขับเก�งขน 4 มาเลย.ลักลอบเขPาเมือง, ๕) ตร.ขุดรากถอนโคนแก�งลอบขนต0างดPาว 

ตะครุบเอเย0นต.ท่ัวประเทศ 'เหนือจรดใตP' และ ๖) ผอ.สำนักงานพัฒนาภาค 4 ลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมการปฏิบัติงานปw 

2564 แกPไขปdญหาความม่ันคง ในจังหวัดชายแดนภาคใตP ภาพข0าวเชิงลบ ไดPแก0 คอลัมน. ข0าวส้ัน: 

ปUนล่ันเจาะหัวทหารพรานดับ 1 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๓ - ๑๙ ก.พ. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มี ๓๗ ข0าว จากท่ีมี ๑๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว 

(๖ - ๑๒ ก.พ. ๖๔) ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มี

ข0าวเชิงลบ ๑ ข0าว จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๖ - ๑๒ ก.พ. ๖๔) ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ ต่ำ

ค0อนขPางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดPแก0 ๑) ม.อ.เปnดหลักสูตรใหม0ตอบโจทย.ธุรกิจฮาลาล, ๒) 

'ศอ.บต.'ประชุมแกPโรคใบยางร0วง ระบาด 5 จว.แดนใตP-นราฯอ0วมสุด, ๓) ขยายมาตรการ 3 ปw ดึงลงทุน ฟU�น 

ศก.จังหวัดชายแดนใตP, ๔) เครือข0ายจะนะ อาสาพัฒนาฯ เรียกรPองใหPคณะอนุกรรมการฯ 

เร0งรัดเดินหนPาโครงการจะนะเมืองตPนแบบฯ, ๕) บริหารดี 'จุรินทร.' นำประกันรายไดPผ0าน ครม.ทุกตัว 

เดินหนPามุ0งช0วยเกษตรกร ล0าสุดปาล.มทะลุ 7.50 บาท, ๖) เตรียมเฮ! สนามบินเบตง ไดPฤกษ.เปnดใชPปลาย เม.ย., ๗) 

เกษตรฯเสริมแกร0งอาชีพเกษตรชายแดนใตP สรPางรายไดPท่ีย่ังยืน, ๘) แปลกนัก 'มาดู กาตง' 

ขนมพ้ืนบPานชาวมุสลิมชายแดนใตP, ๙) ซีอาร.จี ส0งแบรนด. อานต้ีแอนส. ขยายธุรกิจอาหารใน 3 จังหวัดชายแดนใตP 

และ ๑๐) พช.นราธิวาส ส0งมอบวัสดุสนับสนุนกลุ0มผลิตของท่ีลึกจากไมPมะขาม ใหPชุมชนท0องเท่ียว OTOP นวัตวิถี 

บPานซือเลาะ อ.รือเสาะ ภาพข0าวเชิงลบ ไดPแก0 สถานีเกษตร-ส่ิงแวดลPอม : จับตา...โรคใบร0วง ยางพาราระบาด!  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๓ - ๑๙ ก.พ. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๑๒ ข0าว จากท่ีมี ๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๖ - 

๑๒ ก.พ. ๖๔) ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ ค0อนขPางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม0มี

ข0าวเชิงลบในช0วง ๖ - ๑๙ ก.พ. ๖๔  ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ ต่ำค0อนขPางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดPแก0 

๑) ทลายเครือข0าย 'แบมะ' ยึด 40 ลPาน และ ๒) เหย่ียวถลาลม: ทำคดีใหญ0ใจตPองน่ิง,  

 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช0วงวันท่ี ๑๓ – ๑๙ ก.พ. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช0วงวันท่ี ๑๓ – ๑๙ ก.พ. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

             ในช0วงวันท่ี ๑๓ – ๑๙ ก.พ. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกPไขปdญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช0วงวันท่ี ๑๓ – ๑๙ ก.พ. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชPกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

การพูดคุยเพ่ือสันติสุข 
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ประเด็นข4าวเชิงลบ 

๑. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ไฟไหมPป�าเขตรักษาพันธุ.สัตว.ป�าเฉลิมพระเกียรติฯ อ.สุไหงปาดี, ๒) วันแรก 

'แอพเราชนะ' ล0ม ชาวปdตตานียังคงมาธนาคาร เน่ืองจากพบปdญหา, ๓) ปะทุอีกคร้ัง! ไฟไหมPป�าสุไหงปาดี 

เจPาหนPาท่ีเร0งฉีดน้ำลงช้ันใตPดินคุมไม0ใหPลุกลาม, ๔) ฮือฮาถนนสรPางใหม0 เสาไฟอยู0กลางคูระบายน้ำ, ๕) สุดดราม0า! 

คุณตาของเด็กสาว ม.3 เคยถูกกราดยิงหวิดพิการ, ๖) ภาพข0าว: ลุกลาม, ๗) ตรีศูล  และ  ๘) คอลัมน. ตรีศูล  

๒. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยEสิน ๑) รอบร้ัวเมืองใตP : 18 กุมภาพันธ. 2564  และ  ๒) คอลัมน. 

ข0าวส้ัน: ปUนล่ันเจาะหัวทหารพรานดับ 1  

๓. เหตุร*ายรายวัน ๑) โจรใตP ขวPางระเบิดใส0ลานจอดรถขPางแฟลตตำรวจรือเสาะรถยนต.เสียหาย 3 คัน, ๒) 

สรุปข0าวหนPา 1 หนังสือพิมพ.ไทยโพสต. ฉบับวันท่ี 14 ก.พ. 2564, ๓) คนรPายประกบยิง ผช.ผญบ.บันนังสตาดับ 

ก0อนขโมยปUนพกส้ันของผูPตายหลบหนี, ๔) โจรใตPลอบใชPเอ็ม19และ 9 ม.ม.ยิงถล0มใส0ตูPยามจุดสกัดขPาง 

สภ.บาเจาะ, ๕) ปdตตานีบ้ึม ห0างจากกองรPอยทหารพราน100เมตร ความม่ันคงกำชับเฝ~าระวังเขPม, ๖) 

โจรใตPวางระเบิดทหารพรานบาดเจ็บ 2 รายท่ีระแงะ, ๗) 

คนรPายลอบวางระเบิดหัวสะพานทหารพรานเจ็บ2ท่ีระแงะ, ๘) โจรใตPวางระเบิดทหารพรานเจ็บ2ท่ีระแงะ, ๙) 

คนรPายใชPอาวุธปUนสงครามยิงใส0แฟลตตำรวจ สภ.จ�ะกว�ะ อ.รามัน ยะลา, ๑๐) ตร.ยิงตอบโตPสน่ันล่ันโรงพัก 

โจรใตPเหิมบุกถล0มคร้ังท่ี6, ๑๑) โจรใตPถล0มแฟลตกลางดึก ดวลปUนกระเจิงท่ี'สภ.จะกว�ะ' 

โชคดีไม0มีใครไดPรับบาดเจ็บ, ๑๒) ซุ0มปาบ้ึมแฟลตตำรวจ'สภ.รือเสาะ' เคราะห.ดีไรPผูPบาดเจ็บ, ๑๓) 

ป�วนรายวัน!โจรใตPขวPางระเบิดใส0ลานจอดรถ ขPางแฟลตตำรวจรือเสาะ, ๑๔) ประกบยิงหัวผช.ผญบ.บันนังสตา 

ฆ0าชิงอาวุธปUนหลบหนี, ๑๕) 2 คนรPายข่ีจยย.ประกบยิง'ผูPช0วยผญบ.บันนังสตา'ดับ ฉกปUนพกส้ันหลบหนี, ๑๖) 

ครบ8ปwวิสามัญ16ศพ โจรใตPรัวถล0มใส0จุดสกัดสภ.บาเจาะ, ๑๗) โจรใตPลอบยิงถล0มตูPยาม จุดสกัดสภ.บาเจาะ 

ปลอกกระสุนเอ็ม16-9 มม.ตกเกล่ือนถนน, ๑๘) โจรใตPลอบยิงถล0ม ป~อมตำรวจ'บาเจาะ' รถ-เสาไฟเสียหาย, ๑๙) 

คนรPายลอบยิงระเบิดเขPาฐานกองรPอยทหารพรานฯ โชคดีพลาดเป~าไรPเจ็บ, ๒๐) คนรPายบุกยิงอดีตสมาชิก อบต. 

ขณะลPางรถหนPาบPานเสียชีวิต, ๒๑) 3 จังหวัดใตPป�วน! คนรPายลอบโจมตีดักบ้ึมทหาร-เอ็ม 79 ถล0มฐาน-

ยิงแฟลตตร., ๒๒) ปะทะเดือด! กราดยิงจุดตรวจอ.กะพPอ จนท.ยิงตอบโตPทำคนรPายล0าถอย, ๒๓) 3 จังหวัดใตPป�วน! 

คนรPายลอบโจมตีดักบ้ึมทหาร-เอ็ม 79 ถล0มฐาน-ยิงแฟลตตร., ๒๔) 

คนรPายบุกใชPอาวุธปUนสงครามยิงใส0แฟลตตำรวจ'สภ.จ�ะกว�ะ' เช่ือฝwมือกลุ0มคPายา, ๒๕) 

ปdตตานีป�วนคนรPายยิงถล0มป~อม, ๒๖) โจรใตPใชPเอ็ม19-9 ม.ม. ยิงถล0มตูPยามจุดสกัดขPาง สภ.บาเจาะ, ๒๗) 

ยิงถล0มตูPยามตร.-ดับผช.ผญบ., ๒๘) ภาพข0าว: ประกบยิง, ๒๙) ป�วน'3จว.'ใตP!ซุ0มยิง'โรงพัก'ถล0มค0ายทหาร, ๓๐) 

วางบ้ึมทหารพรานเจ็บ2, ๓๑) ยิงถล0มตูPยามขPางสภ.บาเจาะ, ๓๒) ลอบถล0มป~อม, ๓๓) คอลัมน. 

เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: โจรใตPซุ0มยิงแฟลตตำรวจ  และ  ๓๔) โจรใตPถล0มจุดตรวจ-ยิงผช.ผญบ.  

๔. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* สถานีเกษตร-ส่ิงแวดลPอม : จับตา...โรคใบร0วงยางพาราระบาด!  

๕. การเมือง ๑) ไฟลนกPน! รัฐบาลยกขบวนลงพ้ืนท่ีจะนะหาขPอมูลรับมือศึกอภิปราย, ๒) 

'นิพนธ.'พรPอมแจงไดPทุกเร่ืองท้ังปมเมืองตPนแบบจะนะ 'ศรีสุวรรณ'ย่ืนสอบสมัยนายก อบจ.สงขลา, ๓) ศรีสุวรรณ 
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จ0อทวงถามนายกฯ ไดPลงโทษนิพนธ. บุญญามณี ตามท่ี ป.ป.ช.วินิจฉัยแลPวหรือไม0, ๔) 'ศรีสุวรรณ'บุกทำเนียบฯ 

ไล0บ้ี'บ๊ิกตู0'ลงโทษ'นิพนธ.', ๕) 'ชาญวิทย.-นิธิ-ธงชัย' นำ 255 คณาจารย. ร0อนแถลงการณ.เรียกรPองคืนสิทธิประกันตัว 

4 แกนนำราษฎร, ๖) '48 อาจารย.นิติศาสตร.' ออกแถลงการณ.กังขาศาลไม0ใหPประกันตัว 4 แกนนำนอนคุกยาว, ๗) 

เผยเหตุท่ี 'บ๊ิกตู0' ฉุนเดินออกจากหPองประชุม, ๘) 'โฆษกปชป.' ป~อง 'นิพนธ.' ยันขPอมูลฝ�ายคPานเท็จ 

ช้ีซ้ือขายท่ีดินสงขลาเอกชนทำมานานแลPว, ๙) ส.ส.กPาวไกล ชำแหละ 'นิพนธ.' 

เอ้ือประโยชน.เครือญาติกวPานซ้ือท่ีดินจะนะ ก0อนครม.ประกาศเขตพัฒนาพิเศษฯ, ๑๐) 'ประเสริฐพงษ.' อัด 'นิพนธ.' 

ว่ิงเตPนดันโครงการ 'จะนะ'ช้ีแค0ขายฝdน, ๑๑) กPาวไกล สับแหลก 'นิพนธ.' ทำธุรกรรมท่ีดินอำพราง 

ญาติเอ่ียวซ้ือขายท่ีดินเพียบ, ๑๒) ฟาด'จุรินทร.'โกงถุงมือยาง อคส. แฉ'นิพนธ.'เอ้ือนายทุนนิคม'จะนะ', ๑๓) 255 

คณาจารย. 31 สถาบันล0าช่ือเคล่ือนไหวเรียกรPองประกันตัว 4 แกนนำราษฎร, ๑๔) '48 

อาจารย.นิติศาสตร.'ร0อนแถลงการณ.กังขา'คำส่ังศาล' ไม0ใหPประกันก�วน 4 แกนนำม็อบ, ๑๕) อัด'นิพนธ.' 

ใชPอำนาจดันอุตฯจะนะ เอ้ือปย.เครือญาติ, ๑๖) 'ประเสริฐพงษ.' แถลงโตP เอกสารจริงแน0นอน ทPา 'นิพนธ.' 

หากบริสุทธ์ิใจ ตPองยอมเปnดขPอมูลการซ้ือขายท่ีดินจะนะ (คลิป), ๑๗) อู�ดดPาโตPซักฟอกถุงมือยาง รมต.ก็แค0 

'บุรุษไปรษณีย.'  และ  ๑๘) รายงานพิเศษ: สถานการณ.'ไฟใตP'เงียบน่ิง ซึมลึก การสรPางร้ัวชายแดนไทย-มาเลย. 

คือส่ิงจำเป{น  

๖. การพูดคุยเพ่ือสันติสุข ฟdง "กูรู BRN" แฉเจรจาแค0ไอโอ ใตPไม0สงบเพราะงบขPาใครอย0าแตะ  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทE ๑) คอลัมน.: แกลเลอร่ี: นกขม้ินดำอกแดง Black and Crimson 

Oriole Oriolus cruentus, ๒) เลียบค0ายกองทัพ  และ  ๓) วาเลนไทน.นิวนอร.มอยากใหPกุหลาบหมอ,  

๒. การช4วยเหลือประชาชน ๑) กรมทหารราบท่ี5มอบบPานใหPปชช., ๒) เลียบค0ายกองทัพ: พัฒนาโรงเรียน, ๓) 

ชีพจรท่ัวไทย, ๔) คอลัมน. จับกระแสภูมิภาค: ศูนย.พักพิงผูPประสบภัย, ๕) คอลัมน. ชีพจรท่ัวไทย, ๖) ฉก.สงขลา 

รุดเย่ียม "คุณตาเด็กสาว ม.3" เหย่ือไฟใตPท่ีถูกลืม  และ  ๗) ภาพข0าว: TPCH 1 และ TPCH 2 มอบถุงยังชีพ,  

๓. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยEสิน ๑) คอลัมน. เลียบค0ายกองทัพ, ๒) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: 

แกะรอยล0าจับโจรใตPเหิม, ๓) แม0ทัพภาคท่ี4คุมเขPมแนวชายแดนค, ๔) คอลัมน. มุมบริการ: 

กรมการปกครองมอบรางวัลแก0กองรPอยอาสารักษาดินแดนท่ีมีผลงานดีเด0นประจำปw พ.ศ.2563, ๕) รวบ 2 

หนุ0มไทยขับเก�งขน 4 มาเลย.ลักลอบเขPาเมือง, ๖) ตร.ขุดรากถอนโคนแก�งลอบขนต0างดPาว 

ตะครุบเอเย0นต.ท่ัวประเทศ'เหนือจรดใตP'  และ  ๗) ผอ.สำนักงานพัฒนาภาค 4 ลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมการปฏิบัติงานปw 

2564 แกPไขปdญหาความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใตP,  

๔. ยาเสพติด ๑) ทลายเครือข0าย'แบมะ'ยึด40ลPาน, ๒) ทลายเครือข0าย'แบมะ'ยึด40ลPาน, ๓) 

พิทักษ.นิบงจับยาบPายึดทรัพย.40ล., ๔) ภาพข0าว: ลPางคPายา, ๕) พิทักษ.นิบงจับยาบPายึดทรัพย.40ล., ๖) 

เหย่ียวถลาลม: ทำคดีใหญ0ใจตPองน่ิง, ๗) คอลัมน. เหย่ียวถลาลม: ทำคดีใหญ0ใจตPองน่ิง, ๘) เหย่ียวถลาลม: 

ไม0ใช0ศึกสีกากี, ๙) ภ.9เปnดยุทธการ แผน'พิทักษ.นิบง' ไล0ยึดทรัพย.40ล., ๑๐) ส่ังประหาร2ลูกชาย'เล0าต�า' 
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ครอบครอง-จำหน0ายเฮโรอีน, ๑๑) สรุปข0าวหนPา 1 หนังสือพิมพ.แนวหนPา ฉบับวันท่ี 13 ก.พ. 2564  และ  ๑๒) 

ประหารสถานเดียว! '2 ลูกชายเล0าต�า' ฐานมีเฮโรอีนไวPในครอบครองเพ่ือจำหน0าย,  

๕. กีฬา ๑) ย0อยข0าวกีฬา: ดันปdนจักสีลัตเขPาโอลิมปnก, ๒) ย0อยข0าวกีฬา: มกช.ยะลาดันนักกีฬาติดธง, ๓) 

ปd¦นทัวร.ไทยหอมทีมอาชีพแห0ร0วมจักรยานเดินหนPาถกป~องโควิดเขPม, ๔) นักปd¦นท่ัวโลกแห0ร0วมทัวร.ออฟไทยแลนด., 

๕) คอลัมน. ฮอตนิวส.: 'ภาณุ' เรียก ปdนจักสีลัตเก็บตัวลุย อช.อินดอร., ๖) สมาคมกีฬาจักรยานฯสุดฟnต 

ลุยจัดการแข0งขัน-ป~องกันโควิด, ๗) สมาคมกีฬาจักรยานฯสุดฟnต ลุยจัดการแข0งขัน-ป~องกันโควิด, ๘) กีฬารอบวัน: 

ม.กีฬายะลาดันชPางเผือก, ๙) ปd¦นทัวร.ออฟไทยแลนด.เน้ือหอม ทีมอาชีพแห0จองคิวร0วมชิงชัย, ๑๐) 'ภาณุ' 

เรียกนักกีฬาเก็บตัว ดัน 'ปdนจักสีลัต' เขPาโอลิมปnก  และ  ๑๑) สุดคึกคัก ทีมอาชีพตอบรับเขPาร0วม 'ทัวร. ออฟ 

ไทยแลนด. 2021',  

๖. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) กยท.แกPปdญหาโรคใบร0วงในยางพารา, ๒) 

ม.อ.เปnดหลักสูตรใหม0ตอบโจทย.ธุรกิจฮาลาล, ๓) ท0าอากาศยานเบตงเปnดปลายเม.ย.น้ีนกแอร.-

บางกอกแอร.เวย.สพรPอมบิน, ๔) สนามบินเบตงเปnดแน0เม.ย.น้ีบางกอกแอร.เวย.สฟาดนกแอร., ๕) 

หาทางแกPปdญหาโรคใบร0วงในยางพารา, ๖) หาทางแกPปdญหาโรคใบร0วงในยางพารา, ๗) 

'ศอ.บต.'ประชุมแกPโรคใบยางร0วง ระบาด5จว.แดนใตP-นราฯอ0วมสุด, ๘) แอร.ไลน.แห0เปnดรูทรับสนามบินเบตง, ๙) 

คอลัมน. อินฟรา's Fun: เม.ย.เปnดสนามบินเบตง ประตูสู0ภาคใตPบานใหม0๑๐) ภาพข0าว: รุกตลาด, ๑๑) คอลัมน. 

อินฟรา's Fun: เม.ย.เปnดสนามบินเบตง ประตูสู0ภาคใตPบานใหม0, ๑๒) 'ศอ.บต.'ประชุมแกPโรคใบยางร0วง 

ระบาด5จว.แดนใตP-นราฯอ0วมสุด, ๑๓) คอลัมน. เกษมราษฎร.: ขยายมาตรการ 3 ปw ดึงลงทุน ฟU�น 

ศก.จังหวัดชายแดนใตP, ๑๔) เครือข0ายจะนะอาสาพัฒนาฯ เรียกรPองใหPคณะอนุกรรมการฯ 

เร0งรัดเดินหนPาโครงการจะนะเมืองตPนแบบฯ, ๑๕) บริหารดี 'จุรินทร.' นำประกันรายไดPผ0าน ครม.ทุกตัว 

เดินหนPามุ0งช0วยเกษตรกร ล0าสุดปาล.มทะลุ 7.50 บาท, ๑๖) เตรียมเฮ! สนามบินเบตงไดPฤกษ.เปnดใชPปลาย เม.ย., 

๑๗) กยท.เร0งวางแผนสู0โรคใบร0วงระบาด ขีดเสPนตายยับย้ังใหPไดPก0อนพ.ค.น้ี, ๑๘) ชาวสงขลาหนุนนิคมจะนะ 

จ้ีรัฐบาลเดินหนPาโครงการ หวังแกPปdญหาความยากจน, ๑๙) 'คมนาคม'เล็งเปnดสนามบินเบตง เม.ย.น้ี 

เตรียมจัดโปรฯกระตุPนท0องเท่ียว, ๒๐) 'สนามบินเบตง'พรPอมเปnดบริการปลาย เม.ย.น้ี, ๒๑) 

'จุรินทร.'นำประกันรายไดPผ0าน ครม.ทุกตัว เดินหนPามุ0งช0วยเกษตรกร, ๒๒) เผยสถิติปwแรกพณ.จ0ายประกันปาล.ม 

7,221 ลPานบาท, ๒๓) รายงานพิเศษ : เกษตรฯเสริมแกร0งอาชีพเกษตรชายแดนใตP สรPางรายไดPท่ีย่ังยืน, ๒๔) 

แปลกนัก 'มาดู กาตง' ขนมพ้ืนบPานชาวมุสลิมชายแดนใตP, ๒๕) กลุ0มหนุนอุตสาหกรรมจะนะรPองบ๊ิกตู0ไฟเขียว 

ซัดเอ็นจีโอ-ขรก.จุดเหตุประทPวง, ๒๖) คมนาคมต้ังเป~าพรPอมเปnดใชPสนามบินเบตง เม.ย.น้ี, ๒๗) 

ข0าวดี!'จุรินทร.'ผลักดันครม.ประกันรายไดPสินคPาเกษตรครบ 5 ชนิด, ๒๘) 'จุรินทร.' นำประกันรายไดPผ0าน ครม. 

เดินหนPามุ0งช0วยเกษตรกร ล0าสุดปาล.มทะลุ 7.50 บาท, ๒๙) ม.อ. เปnดหลักสูตร 'การจัดการระบบกิจการฮาลาล' 

ท่ีแรกของไทย มุ0งผลิตบุคลากรตอบโจทย.ธุรกิจครบวงจร เร0งยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไทยสู0ผูPนำ, ๓๐) 

'นกแอร.'จ0อบินสู0เบตงเมษายนน้ี ขอรัฐประกันผูPโดยสารไม0ต่ำกว0า75%, ๓๑) ภาพข0าว: อานต้ีแอนส. ลุย ยะลา, 

๓๒) TPCH กดปุ�ม COD โรงไฟฟ~า TPCH 2 ขนาด 9.9 MWดันกำลังผลิตไฟฟ~าชีวมวลพุ0งแตะ 109 MW, ๓๓) 
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'TPCH'กดปุ�ม COD โรงไฟฟ~า TPCH 2 ขนาด 9.9 MW หนุนผลงานนิวไฮต0อเน่ือง, ๓๔) ซีอาร.จี ส0งแบรนด. 

อานต้ีแอนส. ขยายธุรกิจอาหารใน 3จังหวัดชายแดนใตP, ๓๕) อานต้ี แอนส. บุก 3 จังหวัดชายแดนใตP เปnดสาขาใหม0 

โคลิเซ่ียม ยะลา, ๓๖) TPCH ลุยจ0ายไฟ TPCH 2 ขนาด9.9MW-หนุนงบนิวไฮ  และ  ๓๗) พช.นราธิวาส 

ส0งมอบวัสดุสนับสนุนกลุ0มผลิตของท่ีลึกจากไมPมะขาม ใหPชุมชนท0องเท่ียว OTOP นวัตวิถี บPานซือเลาะ อ.รือเสาะ,  

๗. การพูดคุยเพ่ือสันติสุข บีอาร.เอ็นอัดคลิปลง YouTube ขอบคุณ 1 ปwพูดคุยสันติสุข  

๘. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) สกู�ปหนPา1: 'ระบบใหม0'น0าสนใจ 'ช้ีเป~าคนจน???' ลดอ้ืออึง..เม่ือ'แม0น', ๒) 

เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: องคมนตรีลงพ้ืนท่ีภาคใตP, ๓) สกู�ปหนPา1: 'ระบบใหม0'น0าสนใจ 'ช้ีเป~าคนจน???' 

ลดอ้ืออึง..เม่ือ'แม0น', ๔) แพลตฟอร.มช้ีเป~าคนจน 5ปdจจัยหลัก-นำร0อง10จว., ๕) แพลตฟอร.มช้ีเป~าคนจน 

5ปdจจัยหลัก-นำร0อง10จว., ๖) จับกระแสภูมิภาค: ศูนย.พักพิงผูPประสบภัย, ๗) ประชาชน 

ในอำเภอเบตงไม0มีสมาร.ทโฟนจำนวนมากแห0สมัครรับสิทธ์ิเราชนะท0ามกลางมาตรการคุมเขPมโควิด-19 

อย0างเขPมงวด, ๘) คนไรPสมาร.ทโฟนชายแดนใตP แห0ลงทะเบียน"เราชนะ", ๙) เช็กเลย อัพเดทล0าสุด รายช่ือ 14 

จังหวัด ยังไม0เคยพบผูPติดเช้ือโควิด-19 ระลอกใหม0, ๑๐) 'กระบ่ี-ปdตตานี' ส0ง 'นักรบชุดขาว' เสริมทัพช0วยโควิด 

'สมุทรสาคร', ๑๑) ปdตตานีส0งนักรบชุดขาวสูPโควิด-19ท่ีสมุทรสาคร, ๑๒) ประมวลภาพท่ัวไทย! 

ปชช.กลุ0มไม0มีสมาร.ทโฟนแห0ลงทะเบียน 'เราชนะ' ลPนธนาคาร, ๑๓) รวบ10เครือข0าย ขนแรงงานต0างดPาวผิดกม. 

ช้ีตPนตอโควิดระบาดรอบ2, ๑๔) จนท.เบตงลงพ้ืนท่ีถึงบPาน! ช0วยเหลือผูPพิการ-

คนชราลงทะเบียนรับสิทธ์ิโครงการเราชนะ, ๑๕) จับตาโควิดสายพันธุ.แอฟริกา ติดเพิมอีก2คน 

สกัดเขPมหว่ันแพร0เขPาชุมชน, ๑๖) ศูนย.วิทยาศาสตร.นราฯ จัดนิทรรศการความรักความห0วงใยแห0งมวลมนุษยชาติ 

ชวนคู0รักทะเบียนสมรส, ๑๗) ปdตตานีลงทะเบียน 'เราชนะ' ใหPกลุ0มพิเศษวันแรกคึกคัก, ๑๘) 

ผูPว0าราชการจังหวัดนราธิวาส เป{นประธาน Kick off เปnดแผนปฏิบัติการ 90 วัน 

ปลูกผักสวนครัวเพ่ือสรPางความม่ันคงทางอาหาร รอบ 2, ๑๙) ปลัดอำเภอเบตงลงพ้ืนท่ีถ0ายบัตรประชาชนผูPพิการ-

ผูPป�วยติดเตียง และคนชราถึงบPาน, ๒๐) ศบค.ชุดเล็ก เสนอผ0อนคลายมาตรการ 'น่ังด่ืมในรPาน-เขPาสนามกีฬา' 

พรPอมเปล่ียนโซนสีจังหวัด, ๒๑) ม.นราธิวาสราชนครินทร. จับมือเครือข0าย 15 ตำบล ขับเคล่ือนการจPางงาน 

สรPางอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ช0วงโควิด-19, ๒๒) เกษตรฯ 

เสริมแกร0งอาชีพเกษตรชายแดนใตPสรPางรายไดPท่ีย่ังยืน, ๒๓) องคมนตรี ติดตามขับเคล่ือนโครงการพระราชดำริ 

จ.ยะลา-ปdตตานี, ๒๔) พัฒนาชุมชน จับมือ ยาริงบาติก สรPางอาชีพ สรPางรายไดPใหPกับชุมชน  และ  ๒๕) 

ศบค.จ0อคลายล็อก ลดพ้ืนท่ีควบคุมเหลือ 8 จังหวัด ยังคุมเขPม'สมุทรสาคร',  

๙. การเมือง ๑) เปnดศึกชิงเกPาอ้ีนายก-สมาชิกสภาเทศบาลนครยะลา, ๒) ขนทีมลุยจะนะเก็บขPอมูลชง'บ๊ิกตู0', ๓) 

สมัครเทศบาลท่ัวปท.7.3หม่ืนคน, ๔) 'นิพนธ.' ตอกกลับ ส.ส.กPาวไกล กล0าวหา 

ออกโฉนดเอ้ือเอกชนกวPานซ้ือนิคมจะนะ, ๕) 'ประสาน'นำทีมลุยพ้ืนท่ี'จะนะ' เก็บขPอมูลรับมือศึกซักฟอก, ๖) 

'ประสาน'นำทีมลุยจะนะ เก็บขPอมูลสูPศึกซักฟอก, ๗) 'นิพนธ.'แจงไม0เคยใชPอำนาจมท.2ฮุบท่ีปชช.-

เอ้ือประโยชน.พวกพPองและนายทุน, ๘) 'นิพนธ.' แจงปมเอ้ือนายทุนซ้ือท่ีดินรอโครงการอุตสาหกรรมจะนะ 

ปdดเอ่ียวปมลูกซ้ือขายท่ีดิน, ๙) 'นิพนธ.' ปdดเอ้ือประโยชน.ฮุบท่ีดินจะนะ เยPยฝ�ายคPานใชPเอกสารเท็จตัดแปะ, ๑๐) 
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'นิพนธ.' แจงยิบ ปdดเอ้ือนายทุนฮุบท่ีดิน 'จะนะ' ซัด ฝ�ายคPานใชPเอกสารเท็จ, ๑๑) 'นิพนธ.'โตPกลับ 'สส.กPาวไกล' 

ตอกใชPเอกสารเท็จตัดแปะมากล0าวหา ปdดเอ้ือนายทุนฮุบท่ีดินจะนะ ช้ีเป{นเร่ือง 'ผูPซ้ือ-ผูPขาย'ตกลงกันเอง  และ  

๑๒) 'เด็กปชป.'ประทPวงวุ0นป~อง 'จุรินทร.' โวย 'ประเสริฐ' โชว.เอกสารเท็จกลางสภาฯ,  

๑๐. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) บรรยากาศวาเลนไทน.ท่ัวปท.ช่ืนม่ืน, ๒) คปพ.โชว.ผลงานปฏิรูปพระพุทธศาสนา, 

๓) ภาพข0าว: ประกอบพิธี, ๔) ภาพข0าว: ประกอบพิธี, ๕) คอลัมน. ชมรมพระเคร่ือง: หลวงปู�ทวด 

วัดประสาทบุญญาวาส, ๖) คอลัมน. ชมรมพระเคร่ือง: หลวงปู�ทวด วัดประสาทบุญญาวาส, ๗) 

'ร.10'พระราชทานเทริดมโนราห., ๘) 'ในหลวง-พระราชินี'โปรดเกลPาฯใหPผูPว0าฯยะลา 

เป{นประธานในพิธีมอบ'เทริดมโนราห.'พระราชทาน, ๙) 'ในหลวง' พระราชทาน 'เทริด' 

แก0กลุ0มหนูนPอยมโนราห.จังหวัดยะลา สืบสานศิลปะพ้ืนบPานภาคใตP, ๑๐) 

กรมศิลป̄เร0งสรPางพิพิธภัณฑ.มรดกอิสลาม-ศูนย.เรียนรูPอัลกุรอาน  และ  ๑๑) 

ผูPว0าฯนราธิวาสร0วมจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมการทำนา สนองแนวพระราชดำรัส,  

๑๑. การศึกษา ๑) วันราชภัฏ, ๒) ราชกิจจาฯ ประกาศ ศธ.เพ่ิมเขตมัธยมศึกษา (สพม.) เป{น 62 เขต, ๓) 

ราชกิจจาฯเผยแพร0 ประกาศ ศธ เพ่ิมเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษา 62 เขต  และ  ๔) มรภ.ยะลา จัด MOU 

สรPางสมรรถนะเชิงสันติภาพท่ีเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตP,  

๑๒. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) ร.10พระราชทานดอกไมPและตะกรPาแก0ทหารท่ีบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนPาท่ี  

และ  ๒) 'ในหลวง' พระราชทานดอกไมP ตะกรPาส่ิงของแก0ทหารท่ีบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนPาท่ี,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต4อสถานการณE จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหPระดับการรับรูPเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. 

จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๒.๘๒ ในสัปดาห.ท่ีแลPว (๖-๑๒ ก.พ. ๖๔) เป{น ๑.๒๗ ในสัปดาห.น้ี 

ในมิติของแนวโนPมการ รับรูPเชิงบวก มีแนวโนPมฯ ลดลง 

 

๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๑๓ – ๑๙ ก.พ. 

๖๔ 

    ประเด็นสำคัญเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตP ท่ีส่ือต0างประเทศ รายงานข0าว ยังคงเป{นประเด็นเก่ียวกับภัย

แทรกซPอน การลักลอบขPามพรมแดนผิดกฏหมาย และการลักลอบขนส่ิงผิดกฏหมายขPามพรมแดน รวมท้ัง

มาตรการป~องกัน และปราบปรามการกระทำความผิดขPามพรมแดน โดยท่ีมาเลเซียมีการสรPางร้ัวลวดหนามตาม

แนวพรมแดนเพ่ิมข้ึน และการนำโดรน หรือ อากาศยานไรPคนขับ ใชPลาดตระเวณตรวจตราตามแนวพรมแดน

มาเลเซีย-ไทย 

๕.๑ New Straits Times ส่ือมาเลเซีย รายงานเม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธE อ*างคำให*สัมภาษณEของ ผู*อำนวยการ

สำนักรักษาความม่ันคงภายในประเทศ สำนักงานตำรวจแห4งชาติมาเลเซีย (KDNKA) อับดุล ราฮิม จาฟฟา 

พูดถึงมาตรการรักษาความม่ันคงตามแนวชายแดนว4า จะต*องเร4งสร*างร้ัวลวดหนามหีบเพลงตามแนวชายแดน

ระหว4างรัฐกลันตันกับประเทศไทยให*เร็วข้ึน  

 

อับดุล ราฮิม ให*สัมภาษณEระหว4างเดินทางตรวจแนวพรมแดน ในช4วงท่ีมีรายงานว4า มีวัยรุ4นมาเลเซีย ๔ คนถูก

จับท่ีอ.ตากใบ จ.นราธิวาส ท่ีด4านตรวจแห4งหน่ึง ในข*อหาลักลอบเข*าเมืองผิดกฏหมาย เม่ือวันพูธ ท่ีผ4านมา 

ตำรวจมาเลเซีย ได*รับข*อมูลจากตำรวจสภ.ตากใบ ว4า วัยรุ4นมาเลเซียท้ัง ๔ คน น4าจะเก่ียวข*องกับขบวนการ

ค*ายาเสพติดข*ามชาติ 
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อับดุล ราฮิม แสดงความกังวลกับวิธีการส4งข*าวของข*ามแม4น้ำโกลกของประชาชนท้ังสองฝr�ง บริเวณรันเตาปrน

ยัง รัฐกลันตัน กับอ.สุไหงโกลก ด*วยวิธีขึงเชือกข*ามน้ำและใช*รอกลำเลียงข*าวของรวมท้ังเงิน ข*ามพรมแดนท้ัง

มาเลเซีย-ไทย จึงส่ังการให*เจ*าหน*าท่ีหน4วยงานความม่ันคงแจ*งประชาชนท่ีอาศัยอยู4ริมแม4น้ำให*ยุติการกระทำ

ดังกล4าวเน่ืองจากเป�นช4องทางให*อาชญากรใช*ลำเลียงขงอผืดกฏหมาย รวมท้ังยาเสพติดข*ามพรมแดน 

 

 

(Four Malaysians arrested by Thai police after they entered the country illegally on Wednesday 

are believed to have used one of the many rat routes along Sungai Golok. 

Based on this, Bukit Aman Internal Security and Public Order Department (KDNKA) director, 

Datuk Seri Abdul Rahim Jaafar, said he believes the setting up of more concertina wire along the 

Kelantan/Thai border must be sped up. 

"The installation of more concertina wire at hot-spot areas or rat routes used by smugglers to 

carry out their activities will help prevent (illegal) cross-border activities. 

"Now is the right time if we want to put a stop to this menace, as it is possible for the border 

enforcement agencies to control every single inch of the border area," he said. 

It was reported that the four, aged 16 to 27, were travelling in a car when they were arrested in 

the Takbai sub-province at about 1.30pm Thai time (2.30pm local time) on Wednesday. 

They could not provide any travel documents when asked by the soldiers manning a roadblock 

at the area and are now being held at the Narathiwat police station. 

Abdul Rahim was commenting on locals who have adopted a new method of sending small 

parcels, including money, to their families in Thailand. 

The residents, especially those living in Rantau Panjang, place their items in small containers 

attached to ropes, which are then pulled from the other side of Sungai Golok. 

They have been using this method since early this year, as a Covid-19 travel ban by both 

countries prevent cross-border journeys. 

The practise was recently captured on video by a villager near Sungai Golok town.) 
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ท่ีมาขPอมูล ; https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2021/02/667113/four-msians-held-

thailand-after-illegally-entering-rat-route 

 

๕.๑.๑ ทางดPานสำนักข0าว Bernama รายงานเพ่ิมเติมว0า ผูPอำนวยการสำนักรักษษความม่ันคงภายในประเทศ 

สำนักงานตำรวจแห0งชาติมาเลเซีย เปnดเผยว0า ไดPส่ังการใหPเจPาหนPาท่ีเร0งดำเนินการติดต้ังร้ัวลวดหนามหีบเพลง 

เพ่ิมเติมอีกหลายจุดบริเวณชายแดนรัฐกลันตันกับประเทศไทย โดยเร0งด0วน 

(Bukit Aman Internal Security and Public Order Department director Abdul Rahim Jaafar 

said subsequently plans to install more barbed wires at several more locations on the 

Thailand-Malaysia border were seen as apt.) 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1933209 

๕.๑.๒ New Straits Times รายงานว4า เจ*าหน*าท่ีกระทรวงการค*าภายในและคุ*มครองผู*บริโภคร4วมกับกอง

พันท่ี ๔ หน4วยป¦องกันชายแดน ได*ติดตามจับกุมชายเมาเลเซีย อายุ ๖๔ ปc เน่ืองจากพบพฤติกรรมต*องสงสัย 

มีการลำเลียงถังพลาสติกด*วยรถบรรทุกมุ4งหน*าไปท่ีชายแดน จึงติดตามไปท่ี Bukit Bunga ในอำเภอ Tanah 

Merah และเข*าตรวจค*นพบว4า ถังพลาสติกหลายใบบนรถบรรทุก บรรจุน้ำมันเช้ือเพลิงรวมกันประมาณ ๕๐๐ 

ลิตร มูลค4า 1,000 ริงกิต เตรียมลักลอบขนข*ามเม4น้ำโกลก ไปท่ีประเทศไทย 

เจ*าหน*าท่ีมาเลเซีย บอกว4า น้ำมันเช้ือเพลิงจากประเทศมาเลเซียเป�นท่ีต*องการในประเทศไทยเน่ืองจากมีราคา

ถูกกว4ามาก ด*วยกลไกอุดหนุนราคาน้ำมันเช้ือเพลิงของรัฐบาลมาเลเซีย 

(The Kelantan Domestic Trade and Consumer Affairs Ministry (KPDNHEP) today foiled an attempt 

to smuggle 500 litres of petrol to Thailand with the arrests of two men. 

The suspected smugglers, both 64, were arrested by the 4th Battalion of the Border Regiment at 

an illegal jetty in Nurut, near Bukit Bunga here. 

Tanah Merah KPDNHEP chief enforcement officer Ahmad Azizi Abdul Kadir said the border 

regiment team were conducting a patrol in the area when they spotted two men carrying 

several plastic containers to the Sungai Golok riverbank at about 8am. 
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"Upon arriving at the scene, the soldiers found 50 plastic containers with petrol inside them, 

and they promptly detained the duo. 

"Also seized were two cars used to transport the fuel," he said in a statement. 

Ahmad Azizi said initial investigation showed that the petrol, worth nearly RM1,000, would be 

sent to Thailand via the illegal jetty. 

"We believe smugglers are now willing to face the risk of arrest due to the high demand for 

subsidised Malaysian fuel across the border," he said. 

He said the state KPDNHEP would continue its cooperation with other border agencies to 

prevent such cases.) 

ท่ีมาขPอมูล ; https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2021/02/667169/two-senior-citizens-

busted-trying-smuggle-petrol-thailand 

 

๕.๑.๓ New Straits Times รายงานเม่ือวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธE ว4า ฮาซัน บาสรี ผู*ช4วยผู*บังคับการกองพลภาค

ตะวันออกเฉียงใต* ได*เดินทางลงพ้ืนท่ีชายแดนมาเลเซีย-ไทย สาธิตการใช*โดรน ให*ส่ือมวลชน พร*อมท้ังให*

ข*อมูลว4า การใช*โดรนช4วยในการลาดตระเวณตามแนวชายแดน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีทุรกันดาร รถยนตEเข*าไม4ถึง 

มีส4วนสำคัญในการปราบปรามจับกุมการลักลอบขนส่ิงของผิดกฏหมายข*ามพรมแดน 

(The increasing number of arrests due to smuggling activities along the Kelantan-Thailand border 

has been attributed to the use of drones by the authorities. 

General Operations Force (GOF) Southeast Brigade commander Senior Assistant Commissioner 

Hasan Basri Ahmad Safar said the use of drones also helped save manpower and allowed the 

authorities to carry out enforcement activities more effectively. 

"There are many thick bushes along the border, with isolated areas that are not accessible even 

to four-wheel-drive vehicles. In this regard, the drone is able to facilitate surveillance," he said. 

Hasan Basri later demonstrated the use of a drone to members of the media, saying that the 

brigade had been allocated one drone to be used in their operations. 
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The China-made drone worth about RM170,000 can fly up to 500m high.) 

ท่ีมาขPอมูล ; https://www.nst.com.my/news/nation/2021/02/666247/drones-help-curb-smuggling-

activities-along-kelantan-thailand-border 
 
 
 

 

 

 
 


