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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๒๐-

๒๖ มี.ค. ๖๔ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๑๐๙ ข0าว จากท่ีมี ๑๑๖ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๓-๑๙ มี.ค. ๖๔) 

ในส0วนของข0าวเชิงลบ ท่ีเก่ียวขRองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๓๙ ข0าว จากท่ีมี ๒๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๓-๑๙ มี.ค. 

๖๔)  

 ประเด็นข4าวเชิงลบ ได*แก4 

๑) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยKสิน: อดีตมือปราบน้ำมัน เถ่ือนรRองรัฐ!!  

๒) การยกระดับคุณภาพชีวิต: เยาวชนปXตตานีคRานขยายผังเมือง (โครงการหนองจิก) 

๓) เหตุร*ายรายวัน: ๑) โจรใตRยิง ชาวบRานดับ ขณะหาของป\า, ๒) โจรใตRลอบกัดกดบ้ึม ตร.ท0องเท่ียวเจ็บ 

2 นาย สะพัดขนอาวุธตุนจRองป\วน หลายพ้ืนท่ี, ๓) บ้ึมป\วนยะลา-เผายาง ปลัด-รอ.เจ็บระนาว 8, ๔) 

พบระเบิดชนิดขวRาง MK2 ผูกติดกับตRนไมRในพ้ืนท่ี อ.รามัน จ.ยะลา และ ๕) ลอบเผารถบดถนน 

๔) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) น้ำตา 

ชาวสวนยางใตR...เจอโรคใบร0วงทำผลผลิตวูบสวนทางยางแพง และ ๒) รง.เฟอร.ฯสะดุดซ้ำ ฮือคRานเปล่ียนผังเมือง 

๕) การเมือง: ๑) ชิงนายกเล็กตากใบเดือด! ทีมผูRสมัครบุกขวาง กกต.ตรวจปkายหาเสียง และ ๒) 

รายงานพิเศษ: ปล0อย 'ไอซีอาร.ซี' ชนะใน เกมต0างประเทศ อนาคตของจังหวัดชายแดนภาคใตRจะเปnนอย0างไร  

๖) เทคโนโลยีในการแก*ไขปXญหา จชต.: ทวี สอดส0อง' ล่ันอย0าใหRผูRส่ังการลอยนวล ปม ' จีที 200-อัลฟา 

6 'โยง '2 ป.'  

         ประเด็นข4าวเชิงบวก ได*แก4 

๑) การเมือง: ปXตตานีนักเรียน นักศึกษา ประชาชนร0วมเดินรณรงค. เลือกต้ังเทศมนตรี 

๒) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: บัญชานายกฯ แจRง ศอ.บต.เดินหนRานิคมจะนะ ใหRยึดมติ 

ครม.อย0างเคร0งครัด 

๓) สิทธิมนุษยชน: กสม. ช้ีกรณีผูRก0อเหตุยิงโจมตีปkอม ชรบ. ยะลา เปnนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

แนะมหาดไทย,ศอ.บต.,สมช. ร0วมกันปรับปรุงมาตรการปkองกันและแกRไขปXญหา 

๔) ยาเสพติด: สกัดจับยานรกลอตใหญ0ไอซ.-ยาบRาซุกรถบัส ๖ ลRอมูลค0ารวมกว0า ๑ พันลRาน บ. อีกคดี ตชด. 

ยึด ๔ ลRานเม็ด 

๕) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยKสิน: ๑) ปะทะสน่ันดับแกนอาร.เคเค แฉประวัติโชก-มี 5 

หมายจับ และ ๒) โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 สน.แจงเหตุวิสามัญคนรRายปลRนรถยิงปะทะเจRาหนRาท่ี 

         จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน 

ส0งผลใหRระดับการรับรูRเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๒.๒๔ ในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๓-๑๙ 

มี.ค. ๖๔)  เปnน ๑.๖๙ ในสัปดาห.น้ี 

    ในส4วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี 

๒๐ – ๒๖ มี.ค. ๖๔ ดังน้ี 
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 ประเด็นข0าวท่ีมีความก่ียวขRองกับจังหวัดชายแดนภาคใตR มีเฉพาะส่ือมวลชนมาเลเซียท่ีรายงาน และเปnน

ประเด็นท่ีเก่ียวขRองกับภัยแทรกซRอนตามแนวพรมแดนของท้ังสองประเทศ  

          ประเด็นแรก รัฐมนตรีมหาดไทยมาเลเซียลงนามทำหนังสือขอตัวคนไทย 3 คน ไปดำเนินคดีท่ีมาเลเซีย 

ตามขRอตกลงส0งผูRรRายขRามแดน ท้ังสามคนเปnนผูRตRองหาก0อเหตุฆาตกรรมเจRาหนRาท่ีหน0วยงานความม่ันคงมาเลเซีย 

เม่ือปลายปxท่ีแลRว ก0อนหนีเขRาประเทศไทย 

         ประเด็นท่ีสอง เปnนประเด็นเจRาหนRาท่ีหน0วย GOF มาเลเซีย พบผRาคลุมศีรษะสตรีมุสลิม ๔,๐๐๐ ผืน ท่ี

อำเภอตุมปXต รัฐกลันตัน ลักลอบนำเขRาโดนไม0เสียภาษีจากประเทศไทย ผูRตRองสงสัยหนีขRามพรมแดนเขRาประเทศ

ไทย 

  

 

๒. ผลการวิเคราะหKสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธK ประจำวันท่ี ๒๐ – ๒๖ มี.ค. ๖๔ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข4าวเชิงบวก และประเด็นข4าวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๐ - ๒๖ มี.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก (เสRนทึบสีเขียว) มีข0าวเชิงบวก ๑๐๙ ข0าว จากท่ีมี ๑๑๖ ข0าวในสัปดาห. 

ท่ีแลRว (๑๓ - ๑๙ มี.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนRมความถ่ี (เสRนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนRมฯ ลดลง 

ในส0วนของข0าวเชิงลบ ท่ีเก่ียวขRองกับ จชต. (เสRนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๓๙ ข0าว จากท่ีมี ๒๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว 

(๑๓ - ๑๙ มี.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนRมความถ่ี (เสRนปะสีแดง) มีแนวโนRมฯ เพ่ิมข้ึนเล็กนRอย 
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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) 

2021-03-13 12 9 1.33 

2021-03-14 17 3 5.67 

2021-03-15 28 2 14 

2021-03-16 18 0 18 

2021-03-17 20 3 6.67 

2021-03-18 10 4 2.5 

2021-03-19 11 3 3.67 

 16.57 3.57 4.64 

2021-03-20 32 8 4 

2021-03-21 9 3 3 

2021-03-22 15 10 1.5 

2021-03-23 14 2 7 

2021-03-24 13 3 4.33 

2021-03-25 12 5 2.4 

2021-03-26 14 8 1.75 

 15.57 5.57 2.8 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ4งเล็ง ในช4วงวันท่ี ๒๐ – ๒๖ มี.ค. ๖๔ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๐ - ๒๖ มี.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข  ๑ ข0าว จากท่ีไม0

มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๓ - ๑๙ มี.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนRมความถ่ี (เสRนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนRมฯ 

เพ่ิมข้ึน ในส0วนของข0าวเชิงลบ ท่ีเก่ียวขRองกับ จชต. ไม0มีข0าวเชิงลบในช0วง ๑๓ - ๒๖ มี.ค. ๖๔ 

สำหรับในมิติของแนวโนRมความถ่ี (เสRนปะสีแดง) มีแนวโนRมฯ ต่ำค0อนขRางคงท่ี ไม0มีข0าวเชิงลบ ในสัปดาห.น้ี  

ภาพข0าวเชิงบวก ไดRแก0 คณะพุดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใตR จัดเวทีเสวนาผูRนำศาสนา นักการเมือง นักวิชาการ 

ตัวแทนภาคเอกชน และตัวเครือข0ายประชาชน ร0วมสะทRอนปXญหาและขRอเสนอแนะในการสรRางสันติสุขในพ้ืนท่ี 
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๐ - ๒๖ มี.ค. ๖๔ มีข0าวในประเด็นเหตุรRายรายวัน ๒๑ ข0าว จากท่ีมี ๘ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๓ - 

๑๙ มี.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ค0อนขRางคงท่ี ภาพข0าวในประเด็นเหตุรRายรายวัน ไดRแก0 ๑) 

โจรใตRยิง ชาวบRานดับ ขณะหาของป\า, ๒) โจรใตRลอบกัดกดบ้ึม ตร.ท0องเท่ียวเจ็บ 2 นาย สะพัดขนอาวุธตุนจRองป\วน 

หลายพ้ืนท่ี, ๓) บ้ึมป\วนยะลา-เผายาง ปลัด-รอ.เจ็บระนาว 8, ๔) พบระเบิดชนิดขวRาง MK2 ผูกติดกับตRนไมRในพ้ืนท่ี 

อ.รามัน จ.ยะลา โชคดีเก็บกูRไดRทัน และ ๕) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: ลอบเผารถบดถนน 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๐ - ๒๖ มี.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๖ ข0าว จากท่ีมี ๒ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๓ - ๑๙ มี.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าว

เชิงลบ ๕ ข0าว จากท่ีมี ๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๓ - ๑๙ มี.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ 

ค0อนขRางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดRแก0 ๑) ผูRสมัครอิสระ สท.ยะลาลุยหาเสียง, ๒) คอลัมน. จับกระแสภูมิภาค: 

โชว.วิสัยทัศน., ๓) ศึกชิงนายกเล็กปXตตานี แชมป~เก0า 4 สมัยปะทะอดีต ขรก.ญาติบ๊ิกเนม และ ๔) ปXตตานีนักเรียน 

นักศึกษา ประชาชนร0วมเดินรณรงค. เลือกต้ังเทศมนตรี ภาพข0าวเชิงลบ ไดRแก0 ๑) ภาคประชาชนเดินหนRากดดัน ไล0 

'พล.อ.ประยุทธ.' พRนนายกฯ, ๒) ชิงนายกเล็กตากใบเดือด! ทีมผูRสมัครบุกขวาง กกต.ตรวจปkายหาเสียง และ ๓) 

รายงานพิเศษ: ปล0อย 'ไอซีอาร.ซี' ชนะใน เกมต0างประเทศ อนาคตของจังหวัดชายแดนภาคใตRจะเปnนอย0างไร  
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยKสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๐ - ๒๖ มี.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๒๕ ข0าว จากท่ีมี ๑๗ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๓ - ๑๙ มี.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ  ค0อนขRางคงท่ี  ในส0วนข0าวเชิงลบฯ 

มีข0าวเชิงลบ ๑ ข0าว จากท่ีมี ๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๓ - ๑๙ มี.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ต่ำ

ค0อนขRางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดRแก0 ๑) ปะทะสน่ันดับแกนอาร.เคเค แฉประวัติโชก-มี 5 หมายจับ, ๒) โฆษก 

กอ.รมน.ภาค 4 สน.แจงเหตุวิสามัญคนรRายปลRนรถยิงปะทะเจRาหนRาท่ี, ๓) เจอแลRว'กระบะ'ถูกปลRน หว่ันทำ 

'คาร.บอมบ.' ป\วนใตR, ๔) 'ในหลวง'พระราชทานตะกรRาส่ิงของ มอบแก0ญาติทหารพรานเสียชีวิตชายแดนใตR, ๕) 

ทบ.สดุดี'อส.ทพ.สกล ปXญญา' ถูกลอบยิงฐาน ตัวไปแต0ยังบริจาคอวัยวะต0อชีวิตผูRอ่ืน, ๖) จนท 

คุมเขRมจังหวัดชายแดนใตRวันแรกของต0ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน รอบใหม0คร้ังท่ี 63 และ ๗) ผบ.พล.ร.15 

ใหRกำลังใจกำลังพล ตรวจเย่ียมการฝ�ก เตรียมความพรRอมของหน0วย ท่ีจะเขRาปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใตR 

ภาพข0าวเชิงลบ ไดRแก0 อดีตมือปราบน้ำมัน เถ่ือนรRองรัฐ!!  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๐ - ๒๖ มี.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๒ ข0าว จากท่ีมี ๒๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว 

(๑๓ - ๑๙ มี.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ลดลง ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มี

ข0าวเชิงลบ ๒ ข0าว จากท่ีมี ๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๓ - ๑๙ มี.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ต่ำ

ค0อนขRางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดRแก0 ๑) สนามบินเบตงขยายรันเวย.โบอ้ิง-แอร.บัส, ๒) ชิมชRอปของดีปXกษ.ใตR, ๓) 

แกRโรคใบร0วงยางฯ ระบาด, ๔) เกษตรรุกแกRปXญหา! หนอนเจาะเมล็ดทุเรียนภาคใตRแบบครบวงจร, ๕) TPIPP 

ใหRสัญญา จะนะ=สมาร.ทซิต้ี, ๖) 'ธรรมนัส' เผย ทำหนังสือถึงนายกฯ อย0าดันทุรังแกRปมจะนะ แนะกลับไปทำตามมติ 

ครม.ปx 62, ๗) รมช.เกษตรฯ เตรียมแผนฟ��นฟูการพัฒนาเมืองการคRาชายแดนอำเภอสุไหงโก-ลก 

ก0อนเป�ดประเทศตุลาคม 2564 น้ี, ๘) มกอช. สัมมนาส0งเสริมช0องทางการตลาดสินคRาเกษตรดRวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

www. DGTFarm. com และ ๙) ราคายางพุ0งกิโล ละ 60 บาท 'จุรินทร.' จับมือวุฒิสมาชิกหนุนส0งออกไมRยาง-

หลังคายาง-อาหารฮาลาล ภาพข0าวเชิงลบ ไดRแก0 ๑) น้ำตา 

ชาวสวนยางใตR...เจอโรคใบร0วงทำผลผลิตวูบสวนทางยางแพง และ ๒) รง.เฟอร.ฯสะดุดซ้ำ ฮือคRานเปล่ียนผังเมือง  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๐ - ๒๖ มี.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๔ ข0าว จากท่ีมี ๖ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๓ - 

๑๙ มี.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ เพ่ิมข้ึนเล็กนRอย ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด 

ไม0มีข0าวเชิงลบ ในช0วง ๑๓ - ๒๖ มี.ค. ๖๔ ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ต่ำค0อนขRางคงท่ี 

ภาพข0าวเชิงบวก ไดRแก0 สกัดจับยานรกลอตใหญ0ไอซ.-ยาบRาซุกรถบัส 6 ลRอมูลค0ารวมกว0า 1 พันลRาน บ. อีกคดี ตชด. 

ยึด 4 ลRานเม็ด  ไม0มีข0าวเชิงลบ ในสัปดาห.น้ี 

 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช0วงวันท่ี ๒๐ – ๒๖ มี.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ไดRแก0 นักศึกษา 5 

สถาบันจ้ีองค.กรส่ือคุRมครองนักข0าวรายงานข0าวม็อบ  

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช0วงวันท่ี ๒๐ – ๒๖ มี.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปXญหา จชต. 

             ในช0วงวันท่ี ๒๐ – ๒๖ มี.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกRไขปXญหา จชต. ไดRแก0 'ทวี 

สอดส0อง' ล่ันอย0าใหRผูRส่ังการลอยนวล ปม ' จีที 200-อัลฟา 6'โยง '2ป.'  

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช0วงวันท่ี ๒๐ – ๒๖ มี.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชRกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* 
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ประเด็นข4าวเชิงลบ 

๑. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยKสิน อดีตมือปราบน้ำมันเถ่ือนรRองรัฐ!!  

๒. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) คลัสเตอร.ผูRตRองกักติดโควิดพุ0ง 318 ราย เร0งต้ังรพ.สนามในสโมสรตำรวจรองรับ, 

๒) ชาวบRานรRอง! ถังเก็บน้ำขนาดใหญ0ทรุดโทรมหลายปx หว่ันพังถล0มทับบRาน, ๓) 

เยาวชนปXตตานีคRานขยายผังเมือง, ๔) ผวาแทงค.น้ำใหญ0ริมทะเลเส่ียงลRมทับบRาน!  และ  ๕) เจRาฟkาสิริวัณณวรีฯ 

ทรงแนะนำพัฒนาลวดลายผRาถ่ินใตRเพ่ือยกระดับใหRร0วมสมัยสู0สากล  

๓. เหตุร*ายรายวัน ๑) โจรใตRเผายางลวงกดบ้ึมจนท.เจ็บ8, ๒) โจรใตRยิงชาวบRานดับ ขณะหาของป\า, ๓) จนท.ตร. 

ตรวจสอบเหตุโจรใตRวางระเบิดรถยนต. ตร.ท0องเท่ียวเจ็บ 2 นาย, ๔) เดลินิวส.20มี.ค.ผูRว0าฯวีระศักด์ิเป�ดใจ 42 

วันท่ีไม0รูRสึกตัว, ๕) โจรใตRสุดเห้ียม รัวอากRาถล0มชาวบRานหาของป\าร0างพรุน, ๖) 

โจรใตRลอบกัดกดบ้ึมตร.ท0องเท่ียวเจ็บ 2 นาย สะพัดขนอาวุธตุนจRองป\วนหลายพ้ืนท่ี, ๗) 

ลอบวางบ้ึมรถตร.ท0องเท่ียว ใกลRด0านบRานบันนังสตาเจ็บ2, ๘) บ้ึมป\วนยะลา-เผายาง ปลัด-รอ.เจ็บระนาว8, ๙) 

พบระเบิดชนิดขวRาง MK2 ผูกติดกับตRนไมRในพ้ืนท่ี อ.รามัน จ.ยะลา โชคดีเก็บกูRไดRทัน, ๑๐) คอลัมน. ข0าวสดท่ัวไทย: 

ยะลา-กูRระเบิด, ๑๑) คอลัมน. ข0าวสดท่ัวไทย: ยะลา-กูRระเบิด, ๑๒) ภาพข0าว: ตามไล0ยิง, ๑๓) 

ซุกบ้ึมโคนเสาไฟริมถนน ตร.ท0องเท่ียวขับรถผ0าน ตูมสน่ันเจ็บ 2, ๑๔) ป\วน... คนรRายลอบวางระเบิดรถ 

ตร.ท0องเท่ียวเจ็บ2นาย, ๑๕) ป\วนชายแดนใตR เผายางล0อ'จนท.' กดบ้ึมเจ็บระนาว, ๑๖) คอลัมน. ข0าวส้ัน: 

ชาวบRานยะลาระทึกระเบิดผูกติดตRนไมR, ๑๗) ป\วน'ยะลา'วุ0นระเบิดปลอม เผายางรถหนาร.ร.-ลวงจนท. 

แสบกดบ้ึมซ้ำปลัด-อส.เจ็บ8, ๑๘) บ้ึมยะลา'ปลัด-อส.'บาดเจ็บ8, ๑๙) โจรใตRเผายางล0อ บ้ึมจนท.เจ็บ7, ๒๐) 

โจรใตRผูกระเบิดหวังสังหารจนท.  และ  ๒๑) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: ลอบเผารถบดถนน  

๔. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) น้ำตาชาวสวนยางใตR...เจอโรคใบร0วงทำผลผลิตวูบสวนทางยางแพง  และ  

๒) รง.เฟอร.ฯสะดุดซ้ำ ฮือคRานเปล่ียนผังเมือง - รัฐเดินเคร่ืองขนส0งทางราง  

๕. การเมือง ๑) ภาคประชาชนเดินหนRากดดัน ไล0'พล.อ.ประยุทธ.'พRนนายกฯ, ๒) 

'ญาติวีรชน35'ระดมพลังไล0'ประยุทธ.'ก0อนเกิดกลียุค!, ๓) ชิงนายกเล็กตากใบเดือด! ทีมผูRสมัครบุกขวาง 

กกต.ตรวจปkายหาเสียง, ๔) รายงานพิเศษ: ปล0อย 'ไอซีอาร.ซี' ชนะในเกมต0างประเทศ 

อนาคตของจังหวัดชายแดนภาคใตRจะเปnนอย0างไร  และ  ๕) โคRงสุดทRายเทศบาลเดือด!ลRอมรถข0มขู0กกต.นราธิวาส  

๖. สิทธิมนุษยชน ๑) นักศึกษา 5 สถาบันจ้ีองค.กรส่ือคุRมครองนักข0าวรายงานข0าวม็อบ, ๒) 6องค.กรถกผบช.น. 

ปมส่ือทำงานในสถานการณ.ชุมนุม  และ  ๓) กสม.และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เป�ดศูนย.ศึกษาและประสานงานดRานสิทธิมนุษยชน ในภูมิภาคแห0งท่ี 11 อำนวยความสะดวก 

ปชช.ภาคอีสานเขRาถึงกลไกการคุRมครองสิทธิฯ  

๗. เทคโนโลยีในการแก*ไขปXญหา จชต. 'ทวี สอดส0อง' ล่ันอย0าใหRผูRส่ังการลอยนวล ปม ' จีที 200-อัลฟา 6'โยง 

'2ป.'  
 
ประเด็นเชิงบวก 
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๑. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทK ๑) คอลัมน. เดล่ี...เมาท.  และ  ๒) ข0าวทะลุคน: 

ส้ินรองแม0ทัพภาค 4 สมดุลย. เอ่ียมเอก,  

๒. การเมือง ๑) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: รวบอดีตผูRสมัครส.ส., ๒) ผูRสมัครอิสระสท.ยะลาลุยหาเสียง, ๓) คอลัมน. 

จับกระแสภูมิภาค: โชว.วิสัยทัศน., ๔) คอลัมน. จับกระแสภูมิภาค: โชว.วิสัยทัศน., ๕) ศึกชิงนายกเล็กปXตตานี 

แชมป~เก0า 4 สมัยปะทะอดีต ขรก.ญาติบ๊ิกเนม  และ  ๖) ปXตตานีนักเรียน นักศึกษา 

ประชาชนร0วมเดินรณรงค.เลือกต้ังเทศมนตรี,  

๓. กีฬา ๑) นัฐนันท.เย่ียมล่ิวเขRารอบชิงฯศึกปX�นลู0ปทท., ๒) ปX�นลู0ปทท.เดือดไก0เจอบีซนัดชิงฯ, ๓) พิพัฒน. 

รัชกิจประการ, ๔) สมิงขาว: หยกพันลRาน - สรรเพชร - ยอดขุนพล, ๕) 'นัฐนันท.'เขRาชิงสองลRอลู0สนาม2, ๖) 

ปXตตานีเฮไล0บ้ีจ0าฝูงสตูล, ๗) ปXตตานีจ0าฝูงเขRารอบซูเปอร.แชมป~, ๘) ปXตตานีจ0าฝูงฉลุยรอบซูเปอร.แชมป~, ๙) 

สมาคมผูRส่ือข0าวออนไลน. จับมือ ส.สานฝXนชายแดนใตR เป�ดศึก 'ยัง ครีเอเตอร. เซาเทิร.นคัพ'  และ  ๑๐) 'สองลRอ' 

ลุRนควRาโควตาโอลิมป�กเกมส.อีก 2 ท่ีน่ัง - วางเปkาควRาเหรียญปx 2024,  

๔. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) ภาพข0าว: คอลัมน. ทุบประเด็นโดยบานเย็น8: ลงนาม, ๒) 

สนามบินเบตงขยายรันเวย.โบอ้ิง-แอร.บัส, ๓) ขยายรันเวย.สนามบินเบตง, ๔) ภาพข0าว: ชิมชRอปของดีปXกษ.ใตR, ๕) 

แกRโรคใบร0วงยางฯระบาด, ๖) เกษตรรุกแกRปXญหา! หนอนเจาะเมล็ดทุเรียนภาคใตRแบบครบวงจร, ๗) TPIPP 

ใหRสัญญา จะนะ=สมาร.ทซิต้ี, ๘) 'ธรรมนัส' เผย ทำหนังสือถึงนายกฯ อย0าดันทุรังแกRปมจะนะ 

แนะกลับไปทำตามมติครม.ปx 62, ๙) ไทยสมายล. ส0งโปรรับหนRารRอน Smile Summer Sale ราคาเร่ิมตRน 890 

บาท จองวันเดียว 26 มี.ค. น้ีเท0าน้ัน, ๑๐) รมช.เกษตรฯ 

เตรียมแผนฟ��นฟูการพัฒนาเมืองการคRาชายแดนอำเภอสุไหงโก-ลก ก0อนเป�ดประเทศตุลาคม 2564 น้ี, ๑๑) มกอช. 

สัมมนาส0งเสริมช0องทางการตลาดสินคRาเกษตรดRวยเทคโนโลยีดิจิทัล www. DGTFarm. com  และ  ๑๒) 

ราคายางพุ0งกิโลละ 60 บาท 'จุรินทร.' จับมือวุฒิสมาชิกหนุนส0งออกไมRยาง-หลังคายาง-อาหารฮาลาล,  

๕. เทคโนโลยีในการแก*ไขปXญหา จชต. ๑) การวิจัยและพัฒนาหุ0นยนต.เก็บกูRวัตถุระเบิดของ สทป.  และ  ๒) 

การวิจัยและพัฒนาหุ0นยนต.เก็บกูRวัตถุระเบิดของ สทป.,  

๖. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ร.ต.ต.ห้ิวตัวลูกชายพรRอมพวกหัวรRอน บุกยิงข0มขู0รRานหมูกระทะ อRางเพราะถูกด0าบุพการี  

๗. สิทธิมนุษยชน ๑) กสม.และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป�ดศูนย.ศึกษาและประสานงานดRานสิทธิมนุษยชน 

ในภูมิภาคแห0งท่ี 11 อำนวยความสะดวก ปชช.ภาคอีสานเขRาถึงกลไกการคุRมครองสิทธิฯ  และ  ๒) กสม. 

ช้ีกรณีผูRก0อเหตุยิงโจมตีปkอม ชรบ. ยะลา เปnนการละเมิดสิทธิมนุษยชน แนะมหาดไทย,ศอ.บต.,สมช. 

ร0วมกันปรับปรุงมาตรการปkองกันและแกRไขปXญหา,  

๘. การเจรจาเพ่ือสันติ คณะพุดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใตR จัดเวทีเสวนาผูRนำศาสนา นักการเมือง นักวิชาการ 

ตัวแทนภาคเอกชน และตัวเครือข0ายประชาชน ร0วมสะทRอนปXญหาและขRอเสนอแนะในการสรRางสันติสุขในพ้ืนท่ี 

 ๙. ยาเสพติด ๑) ภ.7แถลงจับ'ยาบRา-ไอซ.'ค0า2พันล., ๒) ภ.7แถลงจับ'ยาบRา-ไอซ.'ค0า2พันล., ๓) 

สกัดจับยานรกลอตใหญ0 ไอซ.-ยาบRาซุกรถบัส6ลRอ มูลค0ารวมกว0า1พันลRานบ.  และ  ๔) 

สกัดจับยานรกลอตใหญ0ไอซ.-ยาบRาซุกรถบัส6ลRอมูลค0ารวมกว0า1พันลRานบ.อีกคดีตชด.ยึด4ลRานเม็ด,  
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๑๐. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลัมน. ตูRหนังสือ: สุภาพบุรุษไทย เพลงรำลึกบาปฝร่ัง, ๒) ความสุข รอยย้ิม 

เร่ืองเล0า กับงานว0าวตันหยงลุโละ, ๓) 'WAU SPACE พ้ืนท่ีแห0งวิถีว0าว' กับการจัดแข0งขันว0าวพ้ืนเมืองมลายู 

สุดยอดศิลปะไรRพรมแดน, ๔) กรมศิลป~ครบ 110ปx แถลงโชว.ผลงานเพียบ, ๕) ร?องผูRว0าฯนราธิวาส เป�ด 

'โครงการเยาวชนสานสัมพันธ.สังคมพหุวัฒนธรรมไทยพุทธไทยมุสลิม'  และ  ๖) 3ปxพิพิธภัณฑ. 'พระเมรุมาศ' 

เสร็จสมบูรณ.,  

๑๑. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยKสิน ๑) ปะทะเดือดโจรใตR จับตายหัวโจกยิงสูR, ๒) 

เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: สดุดี'อส.ทพ.สกล ป§ญญา', ๓) ปะทะสน่ันดับแกนอาร.เคเค แฉประวัติโชก-มี5หมายจับ, ๔) 

คุมเขRม3จว.ใตRจ0อคาร.บอมบ.!พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ, ๕) ปะทะเดือดดับหน.อาร.เคเค, ๖) คอลัมน. ข0าวทะลุคน: 

ส้ินรองแม0ทัพภาค 4 สมดุลย. เอ่ียมเอก, ๗) ปะทะเดือดยามดึก'3โจรใตR'ซุ0มโจมตี ทหารยิงสวน-วิสามัญ1ศพ, ๘) 

โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 สน.แจงเหตุวิสามัญคนรRายปลRนรถยิงปะทะเจRาหนRาท่ี, ๙) 

แฉคนรRายโดนวิสามัญท่ี'ทุ0งยางแดง' เคล่ือนไหวก0อเหตุในปXตตานี, ๑๐) 

จนท.คุมเขRมจังหวัดชายแดนใตRรับวันแรกการต0ออายุ พรก.ฉุกเฉินรอบใหม0, ๑๑) เจอแลRว'กระบะ'ถูกปลRน 

หว่ันทำ'คาร.บอมบ.'ป\วนใตR, ๑๒) 'ทุ0งยางแดง'เดือด! จนท.ปะทะ3โจรใตR เหิมยิงสูRเจอยิงสวน-วิสามัญ1ศพ, ๑๓) 

เดลินิวส. 21 มี.ค. เดือด!สลายม็อบ'แก̈สน้ำตา-กระสุนยาง', ๑๔) 'ในหลวง'พระราชทานตะกรRาส่ิงของ 

มอบแก0ญาติทหารพรานเสียชีวิตชายแดนใตR, ๑๕) ใหRกำลังใจทหารใตR! 

ผบ.พล.ร.15ตรวจเย่ียมการฝ�กเตรียมความพรRอมหน0วยปฏิบัติงานพ้ืนท่ี จชต., ๑๖) ทบ.สดุดี'อส.ทพ.สกล 

ปXญญา'ถูกลอบยิงฐาน ตัวไปแต0ยังบริจาคอวัยวะต0อชีวิตผูRอ่ืน, ๑๗) ทบ.สดุดี 'อส.ทพ.สกล 

ปXญญา'พลีชีพคนรRายยิงใส0ฐานปฏิบัติการ, ๑๘) กอ.รมน.ภาค 4 

สน.แจงเหตุวิสามัญคนรRายปลRนรถยิงปะทะเจRาหนRาท่ี, ๑๙) กอ.รมน.ภาค 4 แจง วิฯ 1 ศพปลRนรถจังหวัดยะลา, 

๒๐) จนท คุมเขRมจังหวัดชายแดนใตRวันแรกของต0ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน รอบใหม0คร้ังท่ี 63, ๒๑) 

คนรRายปลRนรถยนต.คาดนำไปทำคาร.บอมบ., ๒๒) ปXตตานีปะทะเดือด!กลุ0มก0อความไม0สงบดับ 1 ราย 

หลังร0วมพวกอีก 6 ปลRนรถจากยะลา, ๒๓) กอ.รมน.ภาค 4 สน. 

แจงเหตุคนรRายปลRนรถและยิงปะทะเจRาหนRาท่ีจุดตรวจ ในพ้ืนท่ี อ.ทุ0งยางแดง จ.ปXตตานี, ๒๔) ผบ.กองรRอย ตชด. 

446 นำกำลังพลลาดตระเวนป\าตRนน้ำแม0น้ำสุไหงโก-ลก  และ  ๒๕) ผบ.พล.ร.15ใหRกำลังใจกำลังพล 

ตรวจเย่ียมการฝ�กเตรียมความพรRอมของหน0วยท่ีจะเขRาปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใตR,  

๑๒. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) สรRางสุข, ๒) เจRาฟkาสิริวัณณวรีฯ 

ทรงแนะนำพัฒนาลวดลายผRาถ่ินใตRเพ่ือยกระดับใหRร0วมสมัยสู0สากล, ๓) เลียบค0ายกองทัพ: ฟ��นฟูนาขRาว, ๔) 

ดีลซ้ืออีก3ลRานโดสซิโนแวค กระจาย18จว., ๕) รับรถไทยในมาเลย.คืนถ่ินเฟส2, ๖) เจRาฟkาสิริวัณณวรี ทรงอนุรักษ. 

ฟ��นฟู พัฒนา ผลิตภัณฑ.ทRองถ่ินใตR กRาวไกลสู0สากล, ๗) บ0มเพาะนวัตกรรมรุ0นใหม0ปx3 

สรRางนวัตกรรมสรRางเสริมสุขภาพ, ๘) เคาะ'สงกรานต.'วิถีไทยเดิม, ๙) งัดกลยุทธ. 'ส่ือออนไลน.สรRางสรรค.' ละลาย 

Fake News ชายแดนใตR, ๑๐) สรุปสงกรานต. หRามสาด ต0อพรก.2เดือน, ๑๑) 'นิพนธ.' 

ขับเคล่ือนการแกRไขปXญหาสุขภาวะเด็กแรกเกิด ถึง 5 ขวบในจังหวัดชายแดนภาคใตR, ๑๒) ฝ\ายปกครองสตูล 
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จับกุมแรงงานไทยลักลอบเขRาเมือง ตามช0องทางธรรมชาติ, ๑๓) โรงงานยางส่ังหยุดผลิต 

เร0งแกRปXญหาน้ำเสียทะลักคลองเบตง, ๑๔) เอเวอร.กรีน (EVERGREEN) แบ0งปXนความสุขสู0ชายแดนใตR, ๑๕) 

เร่ิมแลRว! เคล่ือนยRายรถตกคRางมาเลย.ช0วงโควิด 10 คันแรกกลับไทย, ๑๖) เช็กเลย เป�ดแผนกระจายวัคซีนโควิด-19 

ซิโนแวค 800,000 โด̈สไป 22 จังหวัดท่ีไหนบRาง, ๑๗) 'จุติ' ขับเคล่ือนโครงการ 

'บวร.'พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ0มเปราะบาง ช0วยซ0อมบRานคนพิการ, ๑๘) นราฯจัดโครงการ'บวร'ร0วมใจ, ๑๙) 

เจRาฟkาสิริวัณณวรีทอดพระเนตรผลิตภัณฑ.ผRา-หัตถกรรมภาคใตR, ๒๐) ข0าวภูมิภาค : 26 มีนาคม 2564, ๒๑) 

บ0มเพาะนวัตกรรุ0นใหม0ปx3 สรRางนวัตกรรมสรRางเสริมสุขภาพ, ๒๒) นายกเหล0ากาชาด นราธิวาส 

เปnนประธานออกหน0วยรับบริจาคโลหิต อำเภอรือเสาะ, ๒๓) นายกเหล0ากาชาดนราธิวาส 

จัดกิจกรรมวันเด็กพิเศษเพ่ือเปnนกำลังใจใหRกับผูRดูแล นราธิวาส, ๒๔) สไปเดอร.แมน ไอศครีม วินเทจ เคล่ือนท่ี 

คนสูRชีวิต นราธิวาส, ๒๕) ผูRว0าฯสุราษฎร. ชวนเท่ียวสัมผัสอากาศดีท่ีสุด 1 ใน 5 จว.ของประเทศ 2 ปxต0อเน่ือง 

คาดดันท0องเท่ียวสงกรานต.คึกคัก, ๒๖) 

'เจRาฟkาสิริวัณณวรี'ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ.ผRาและงานหัตถกรรมชุมชนภาคใตR, ๒๗) สคร.12 สงขลา เนRนย้ำ 'รูRเร็ว 

รีบรักษา ยุติปXญหาวัณโรค' เน่ืองในวันวัณโรคสากล 2564, ๒๘) เจRาฟkาสิริวัณณวรี 

ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ.ผRาและงานหัตถกรรมชุมชนภาคใตR, ๒๙) ทRาฤดูรRอน! 'มะพรRาวถอดเส้ือ' 

หน่ึงเดียวท่ีนราธิวาส, ๓๐) ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห0งชาติ (นัดพิเศษ), ๓๑) ร0วมช0วยเหลือ 

เด็กนRอย ชีวิตจริง ย่ิงกว0าละคร, ๓๒) อธิบดี พช. ปล้ืม ผูRว0าฯนราธิวาส นRอมนำแนวพระราชดำริฯ ปลูกผักสวนครัว, 

๓๓) สมเด็จเจRาฟkาสิริวัณณวรีฯ ทรงนำประสบการณ.การเปnนดีไซเนอร. แนะนำชาวโอทอป  และ  ๓๔) 

เจRาฟkาสิริวัณณวรี ทรงอนุรักษ. ฟ��นฟู พัฒนา ผลิตภัณฑ.ทRองถ่ินใตR กRาวไกลสู0สากล,  

๑๓. การศึกษา ๑) รร.อนุบาลเบตงจัดพิธี รับรางวัลพระราชทาน  และ  ๒) หลักสูตรปฐมวัย มรภ.ยะลา 

ดึงครูเด็กเล็กร0วมพัฒนาตRนแบบการเรียนรูRเชิงสันติภาพท่ีเหมาะสมกับเด็ก,  

๑๔. การช4วยเหลือประชาชน 'ธรรมนัส' รุดช0วยผูRประสบภัยคล่ืนทะเลกัดเซาะชายฝX�ง นราธิวาส  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต4อสถานการณK จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหRระดับการรับรูRเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. 

จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๒.๒๔ ในสัปดาห.ท่ีแลRว (๑๓ - ๑๙ มี.ค. ๖๔)  เปnน ๑.๖๙ ในสัปดาห.น้ี 

ในมิติของแนวโนRมการ รับรูRเชิงบวก มีแนวโนRมฯ ลดลงเล็กนRอย 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๒๐ – 

๒๖ มี.ค. ๖๔ 

    ประเด็นข0าวท่ีมีความก่ียวขRองกับจังหวัดชายแดนภาคใตR มีเฉพาะส่ือมวลชนมาเลเซียท่ีรายงาน และเปnน

ประเด็นท่ีเก่ียวขRองกับภัยแทรกซRอนตามแนวพรมแดนของท้ังสองประเทศ  

    ประเด็นแรก รัฐมนตรีมหาดไทยมาเลเซียลงนามทำหนังสือขอตัวคนไทย 3 คน ไปดำเนินคดีท่ีมาเลเซีย ตาม

ขRอตกลงส0งผูRรRายขRามแดน ท้ังสามคนเปnนผูRตRองหาก0อเหตุฆาตกรรมเจRาหนRาท่ีหน0วยงานความม่ันคงมาเลเซีย เม่ือ

ปลายปxท่ีแลRว ก0อนหนีเขRาประเทศไทย 

    ประเด็นท่ีสอง เปnนประเด็นเจRาหนRาท่ีหน0วย GOF มาเลเซีย พบผRาคลุมศีรษะสตรีมุสลิม ๔,๐๐๐ ผืน ท่ีอำเภอ

ตุมปXต รัฐกลันตัน ลักลอบนำเขRาโดนไม0เสียภาษีจากประเทศไทย ผูRตRองสงสัยหนีขRามพรมแดนเขRาประเทศไทย 

 

๕.๑ สำนักข4าว Bernama ของทางการมาเลเซีย รายงานเม่ือวัรนท่ี ๒๘ มีนาคม อ*างคำให*สัมภาษณKของอับ

ดุล ฮามิด บาดอรK ผู*บัญชาการตำรวจแห4งชาติมาเลเซีย เป�ดเผยว4า รัฐมนตรีว4าการกระทรวงมหาดไทยได*ลง

นามในหนังสือขอตัวคนไทย ๓ คน ให*สำนักงานตำรวจแห4งชาติไทยส4งตัวให*ทางการมาเลเซียดำเนินคดีอาญา

ตามข*อหาฆาตกรรมเจ*าหน*าท่ีหน4วยงานความม่ันคงมาเลเซีย เหตุเกิดเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ปe ๒๕๖๓  

ผู*ก4อเหตุคนไทยท่ีกำลังลักลอบขนของผิดกฏหมายเข*าประเทศมาเลเซีย เผชิญหน*ากับเจ*าหน*าท่ีหน4วยงาน

ความม่ันคงมาเลเซีย หน4วย GOF ท่ีบริเวณปาดังเบซารK ใกล*ชายแดนไทย ใช*อาวุธป�นยิงใส4เจ*าหน*าท่ีมาเลเซีย

เสียชีวิตหน่ึงคน และได*รับบาดเจ็บอีกหน่ีงคน 

ผู*บัญชาการตำรวจแห4งชาติมาเลเซีย บอกว4า ต*องการนำตัวผู*ต*องหาคนไทยท้ังสามคนมาดำเนินคดีตาม

กระบวนการยุติธรรมในมาเลเซีย 

(Police are seeking the extradition of three Thai nationals who are the main suspects in the 

attack on two General Operations Force (GOF) members at the Malaysia-Thailand border last 

November. 

Inspector-General of Police Tan Sri Abdul Hamid Bador said the effort to apply for the 

extradition was to enable all of them to be arrested and charged under Section 302 of the 

Penal Code for murder in the country. 

"Home Minister (Datuk Seri Hamzah Zainudin) has signed the extradition application recently," 

he said in a statement here yesterday. 

He said the application was in line with the relationship between Malaysia and Thailand through 

a treaty signed in Bangkok on March 4, 1911 namely the "Treaty between the United Kingdom 

and Siam Respecting the Extradition of Fugitive Criminals". 
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"After the establishment of the Federation of Malaya, the treaty was renewed on Oct 27, 1959," 

he said. 

Abdul Hamid said the police was committed to ensuring that all efforts were taken so that all 

suspects in the case could be brought to Malaysia and brought to justice according to the legal 

process in the country. 

On Nov 24, a policeman Sjn Baharuddin Ramli was killed while his colleague Sjn Norihan Tari 

was seriously injured in a shootout with a group of smugglers at the Malaysia-Thailand border in 

Padang Besar, Perlis. 

The 2.30 am incident occurred when the two GOF members were carrying out intelligence 

duties in the area. – BERNAMA) 

ท่ีมาขRอมูล ; https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2021/03/677606/police-seeking-

extradition-3-thai-suspects-involved-gof-shooting 

https://www.bernama.com/en/crime_courts/news.php?id=1946306n 

 

๕.๒ สำนักข4าว Bernama รายงานว4า เจ*าหน*าท่ีหน4วยงานความม่ันคง GOF ได*ยึดของกลางสินค*าหนีภาษี ผ*า

คลุมศีรษะสตรีมุสลิมจำนวน ๔,๐๐๐ ผืน เม่ือคืนวันศุกรK ท่ี ๒๖ มีนาคม โดยเจ*าหน*าท่ีพบรถยนตKต*องสงสัย

จอดอยู4ริมแม4น้ำโกลก ใกล*ช4องทางธรรมชาติ จึงรุดเข*าไปตรวจสอบ ขณะน้ันคนร*ายไหวตัวทันหลบหนีออก

จากรถยนตKคันดังกล4าว ลงเรือข*ามแม4น้ำหลบหนีเข*าประเทศไทย 

จุดเกิดเหตุอยู4ในพ้ืนท่ีอำเภอตุมปXต รัฐกลันตัน 

เจ*าหน*าท่ีตรวจค*นรถยนตKพบผ*าคลุมศีรษะสตรีมุสลิม ๔,๐๐๐ ผืน มูลค4า ๑๖๐,๐๐๐ ริงกิต 

เจ*าหน*าท่ีสันนิษฐานว4า การลักลอบนำเข*าผ*าคลุมศีรษะสตรีในช4วงน้ีเน่ืองจากมีความต*องการสูงเพราะใกล*ถึง

เดือนรอมฎอน 

(The General Operations Force (GOF) seized 4,000 pieces of smuggled headscarves worth 

RM160,000 in an operation at Kampung Simpangan, here, last night. 

However, no one was arrested in the 10pm operation as a man suspected to be the 

smuggler, managed to escape to Thailand. 
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GOF Ninth Battalion commanding officer Superintendent Nor Azizan Yusof said several 

GOF members were conducting 'Op Benteng' along the area when they spotted a car 

parked near an illegal jetty along Sungai Golok. 

"Upon seeing the GOF members nearby, the suspect immediately alighted the vehicle 

and escaped to the neighbouring country on a passenger boat. 

"The GOF members found 4,000 pieces of headscarves worth about RM160,000 in the 

car," he said in a statement. 

Nor Azizan said initial investigations revealed the headscarves were smuggled into 

Kelantan from Thailand for local distribution. 

"We also believe the headscarves are being smuggled here to meet demands from local 

suppliers for the coming Hari Raya Aidilfitri," he added. 

He said the car, worth about RM7,000, was also seized in the operation.) 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2021/03/677471/gof-smuggled-

headscarves-thailand-flood-meet-raya-demands) 

https://www.bernama.com/en/crime_courts/news.php?id=1946248n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


