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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๑๗ - ๒๓ 

เม.ย. ๖๔ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๑๑๕ ข0าว จากท่ีมี ๘๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๐ - ๑๖ เม.ย. ๖๔) 

ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ี เก่ียวขSองกับ จชต.  มีข0าวเชิงลบ ๑๗ ข0าว จากท่ีมี ๒๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๐ - ๑๖ 

เม.ย. ๖๔) 

        ประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนภายในประเทศ  

        ประเด็นขFาวเชิงลบ ได*แกF 

๑) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยOสิน: เคลียร.ขSอสงสัย! จ0ายเบ้ียเล้ียง-เส่ียงภัย ตชด. ๒ จวชต. 

ทำไมล0าชSา? ไดSเงินเม่ือไหร0?  

๒) เหตุร*ายรายวัน: โจรใตSป\วนไม0เลิกขวSางระเบิดถล0มฐานทหาร ๒ จุด ๒ อำเภอ 

๓) เทคโนโลยีในการแก*ไขปTญหา จชต.: เป̀ดคำช้ีแจง บ.กัญจน.ณพัฒน. ปมบัญชีดำคดีอัลฟ\า-

เอาเคร่ืองตรวจชนิดเสาท่ีไหนมาขาย ทบ.?  

๔) การยกระดับคุณภาพชีวิต: สถานการณ.แพร0ระบาดของโควิด ๑๙ (ป̀ดหมู0บSาน'ในกรงป̀นัง) 

๕) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: เศรษฐกิจไดSรับผลกระทบจากการแพร0ระบาดของโควิด (รSานอาหาร

ใน จ.ว.ย.ล. ขอใหSรัฐช0วยเหลือ) 

๖) การเมือง: สายลับอเมริกันอยู0รอบตัวเรา 

         ประเด็นขFาวเชิงบวก ได*แกF  

๑) ยาเสพติด: ตร.เร0งล0า ๒ ผัวเมีย ขนยาบSากว0า ๓๐ ลSาน ท้ิงรถหอบ 

๒) การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยOสิน: การตรวจเย่ียมใหSกำลังใจกำลังพลของผูSบังคับบัญชาระดับสูง และ ภาพ

การปฏิบัติงานตามมาตรการ รปภ.ชีวิต/ทรัพย.สินของหน0วยงานดSานความม่ันคงในพ้ืนท่ี 

๓) การยกระดับคุณภาพชีวิต: การเตรียมการรับมือกับการระบาดรอบ ๓ ของโควิด ของหน0วยงานท่ี

เก่ียวขSอง และหน0วยงานดSานความม่ันคงในพ้ืนท่ี 

๔) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) โครงการ U2T พลิกชีวิตเกษตรกรปลายดSามขวาน, ๒)  

ดีปoาหนุนวิสาหกิจชุมชน ใชS'ดิจิทัล'พัฒนาทSองถ่ิน, ๓) นักลงทุนแห0สนใจพัฒนา'นิคมฯจะนะ', ๔) ลัดเลาะรSาน 

"อาเกrาะ" เมืองตานี...ขนมขายดีคู0เดือนบวช, ๕) กาแฟสะบSายSอย ฟstนถ่ินกำเนิดกาแฟโรบัสตSาแห0งแรกของไทย 

พรSอมสู0โครงการยกระดับแปลงใหญ0ฯ และ ๖) เกษตรฯเร0งขับเคล่ือนไทยเปuนฮับอาหารฮาลาลโลกบุกตลาด ๒ 

พันลSานคน ตSอนรับเดือนรอมฎอน 

         ประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนตFางประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต*  

          มีเฉพาะส่ือมวลชนมาเลเซียท่ีรายงานข0าวท่ีเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตS และเปuนคร้ังแรกในรอบหลาย

สัปดาห.ท่ีส่ือมาเลเซีย รายงานข0าว เหตุการณ.รุนแรงในพ้ืนท่ี จชต. เหตุคนรSายขับมอเตอร.ไซค.ประกบยิงรถป̀กอัพ

ขนส0งสินคSาในพ้ืนท่ีรอยต0อ อ.สายบุรี จ.ว.ป.น. กับ อ.บาเจาะ จ.ว.น.ธ. คนบนรถป̀กอัพเสียชีวิต ๓ ศพก0อนจุดไฟ

เผารถยนต. โดยระบุว0า เปuนการก0อเหตุรุนแรงในเดือนรอมฎอนอันศักด์ิสิทธ์ิ  
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         ประเด็นอ่ืนท้ังหมดเปuนรายงานข0าวการจับกุมชาวมาเลเซียขณะกำลังเตรียมลักลอบส0งน้ำมันพืชขSาม

พรมแดนเขSาประเทศไทย และการจับกุมคนไทย ๔๒ คนท่ีชายแดนรัฐกลันตันติดแม0น้ำโกลก ขณะลงจากรถบัสมุ0ง

หนSาเดินไปยังริมแม0น้ำเพ่ือเตรียมลักลอบเขSาประเทศไทย ท้ังหมดถูกจับกุมดำเนินคดีในขSอหาเขSาเมืองผิดกฏหมาย

หรือพำนักในมาเลเซียเกินกำหนดท่ีไดSรับอนุญาต 

         ส่ือมาเลเซียอSางคำใหSสัมภาษณ.ของกงสุลใหญ0ไทย ณ.เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ว0า คาดว0ามีคนไทยใน

มาเลเซียเตรียมเดินทางกลับประเทศประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน  

 

๒. ผลการวิเคราะหOสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธO ประจำวันท่ี ๑๗ – ๒๓ เม.ย. ๖๔ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นขFาวเชิงบวก และประเด็นขFาวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๗ - ๒๓ เม.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก (เสSนทึบสีเขียว) ๑๑๕ ข0าว จากท่ีมี ๘๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๐ - 

๑๖ เม.ย. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี (เสSนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึน 

ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขSองกับ จชต. (เสSนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๑๗ ข0าว จากท่ีมี ๒๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว 

(๑๐ - ๑๖ เม.ย. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี (เสSนปะสีแดง) มีแนวโนSมฯ ค0อนขSางคงท่ี 
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๒.๒ คFาสัดสFวนระหวFางขFาวเชิงบวก และขFาวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน 

ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

วัน/เดือน/ปd จำนวนขFาวเชิงบวก (1) จำนวนขFาวเชิงลบ (2) คFาสัดสFวน (3)=(1)/(2) 

2021-04-10 15 1 15 

2021-04-11 12 2 6 

2021-04-12 13 11 1.18 

2021-04-13 8 7 1.14 

2021-04-14 13 1 13 

2021-04-15 16 4 4 

2021-04-16 7 2 3.5 

 12 4 3 

2021-04-17 3 0 3 

2021-04-18 14 1 14 

2021-04-19 20 0 20 

2021-04-20 17 0 17 

2021-04-21 24 8 3 

2021-04-22 27 8 3.38 

2021-04-23 10 0 10 

 16.43 3 5.48 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพFงเล็ง ในชFวงวันท่ี ๑๗ – ๒๓ เม.ย. ๖๔ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๐ - ๒๓ เม.ย. ๖๔ ไม0มีท้ังข0าวเชิงบวก และข0าวเชิงลบ ในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข   
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๗ - ๒๓ เม.ย. ๖๔ มีข0าวในประเด็นเหตุรSายรายวัน ๕ ข0าว จากท่ีมี ๑๒ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๐ - 

๑๖ เม.ย. ๖๔)  ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ลดลง ภาพข0าวในประเด็นเหตุรSายรายวัน ไดSแก0 

โจรใตSป\วน! ขวSางไปป}บอมบ.ใส0ฐานทหารนราธิวาส จนท.เจ็บ 1 ราย  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๗ - ๒๓ เม.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๖ ข0าว จากท่ีมี ๑ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๐ - ๑๖ เม.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึนเล็กนSอย 

ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๑ ข0าว จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๐ - ๑๖ เม.ย. ๖๔)  

ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ต่ำค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) เป̀ดคำส่ังนายกฯแบ0ง 'รมต.' คุม 

จว.ท่ัวประเทศ 'พปชร.'ยึดฐานเสียง-ส0ง'ธรรมนัส'เจาะใตS และ ๒) เช็คท่ีน่ี! กกต.รับรองนายกฯ-

สมาชิกเทศบาลเพ่ิมอีก 35 จังหวัด ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0 สายลับอเมริกัน อยู0รอบตัวเรา  
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยOสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๗ - ๒๓ เม.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๑๐ ข0าว จากท่ีมี ๓ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๐ - ๑๖ เม.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ  เพ่ิมข้ึน  ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มี

ข0าวเชิงลบ ๑ ข0าว จากท่ีมี ๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๐ - ๑๖ เม.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ 

ลดลงภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) เลียบ เป̀ดผลตรวจปsนยิง "บิหล่ัน" เคยใชSถล0ม ชคต.ปะกาฮะรัง - ปoอม 

ชรบ.ลำพะยา, ๒) ใตSระอุ! คนรSายปาระเบิดใส0ฐาน ชคต. ไล0ล0ายิงปะทะดับ 1 รวบไดS 2, ๓) ผบ.ฉก.นราฯ 

ตรวจเย่ียมปฏิบัติงาน พรSอมใหS กำลังใจพลหน0วยเฉพาะกิจ, ๔) โฆษก กอ.รมน.แจงไม0เก่ียว 'นักรบองค.ดำ-

สองคาบสมุทร' ล่ันหากพบคนแอบอSาง จะดำเนินคดี และ ๕) พบ 1 ใน 2 โจรใตSถูกจับมีหมาย ป.วิ อาญา 

ตร.เร0งสอบเช่ือมโยง ขวSางไปป}บอมบ. 2 จุดท่ีบาเจาะ และจะแนะ ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0 เคลียร.ขSอสงสัย! 

จ0ายเบ้ียเล้ียง-เส่ียงภัย ตชด. 3 จวชต. ทำไมล0าชSา? ไดSเงินเม่ือไหร0?  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๗ - ๒๓ เม.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๓ ข0าว จากท่ีมี ๑๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว 

(๑๐ - ๑๖ เม.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ลดลง ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มี

ข0าวเชิงลบ ๑ ข0าว จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๐ - ๑๖ เม.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ต่ำ

ค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) U2T อว. พลิกชีวิตเกษตรกรปลายดSามขวาน, ๒) 

ดีปoาหนุนวิสาหกิจชุมชน ใชS'ดิจิทัล'พัฒนาทSองถ่ิน, ๓) นักลงทุนแห0สนใจพัฒนา'นิคมฯจะนะ', ๔) ลัดเลาะรSาน 

"อาเกrาะ" เมืองตานี...ขนมขายดีคู0เดือนบวช, ๕) กาแฟสะบSายSอย ฟstนถ่ินกำเนิดกาแฟโรบัสตSาแห0งแรกของไทย 

พรSอมสู0โครงการยกระดับแปลงใหญ0ฯ และ ๖) 

เกษตรฯเร0งขับเคล่ือนไทยเปuนฮับอาหารฮาลาลโลกบุกตลาด2พันลSานคน ตSอนรับเดือนรอมฎอน ภาพข0าวเชิงลบ 

ไดSแก0 เจSาของรSานอาหารครวญอยากใหSรัฐช0วยเหลือจากพิษโควิด-19 หลัง ศบค.ยะลา ยกระดับปoองกันควบคุม  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๗ - ๒๓ เม.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๒ ข0าว จากท่ีมี ๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๐ - 

๑๖ เม.ย. ๖๔)  ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม0มี

ข0าวเชิงลบ ในช0วงวันท่ี ๑๐ - ๒๓ เม.ย. ๖๔ ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ต่ำค0อนขSางคงท่ี 

ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ตร.เร0งล0า 2 ผัวเมีย ขนยาบSากว0า 30 ล. ท้ิงรถหอบลูกหนี  
 
 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช0วงวันท่ี ๑๗ – ๒๓ เม.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช0วงวันท่ี ๑๗ – ๒๓ เม.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปTญหา จชต. 

             ในช0วงวันท่ี ๑๗ – ๒๓ เม.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกSไขป�ญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช0วงวันท่ี ๑๗ – ๒๓ เม.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชSกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีสFงผลกระทบตFอการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบตFอการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีสFงผลกระทบตFอการรับรู* 
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ประเด็นขFาวเชิงลบ 

๑. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: ยิงพ0อคSาเจ็บกลางตลาด  

๒. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยOสิน เคลียร.ขSอสงสัย! จ0ายเบ้ียเล้ียง-เส่ียงภัย ตชด. 3 จวชต. 

ทำไมล0าชSา? ไดSเงินเม่ือไหร0?  

๓. เหตุร*ายรายวัน ๑) โจรใตSป\วนไม0เลิกขวSางระเบิดถล0มฐานทหาร 2 จุด 2 อำเภอ, ๒) โจรใตSป\วน! 

ขวSางไปป}บอมบ.ใส0ฐานทหารนราธิวาส จนท.เจ็บ1ราย, ๓) โจรใตSเหิม! 

ขวSางระเบิดไปป}บอมบ.ใส0ฐานจนท.นราธิวาสกลางวันแสกๆ, ๔) ป\วนขวSางไปป}บอมบ.2จุดฐานจนท.นราฯ  และ  ๕) 

ภาพข0าว: ป\วนใตS  

๔. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ป̀ดหมู0บSานใน อ.กรงป̀นัง จ.ยะลา หSามเขSา-ออก 

หลังเจอกลุ0มเส่ียงโควิดหว่ันแพร0เช้ือ, ๒) วัยรุ0นยะลาป\วนเมืองขับรถปาระเบิดป̀งปองใส0คู0อริ, ๓) 

'ป̀ดหมู0บSาน'ในกรงป̀นัง หลังพบกลุ0มเส่ียงโควิดหว่ันแพร0เช้ือ, ๔) เป̀ด 'ครัวมาดาม' ภายใตSมูลนิธิมาดามแปoง 

ส0งขSาวกล0องแทนกำลังใจใหSบุคลากรทางการแพทย., ๕) 'ยะลา'พบติดโควิดอีก 3 ราย 

ยังกักบริเวณกลุ0มเส่ียงพ้ืนท่ีบSานกีเยาะ, ๖) พิษโควิด-มัสยิดป̀ด ขายของไม0ไดS 

พ0อคSาร่ำไหSหว่ันไรSเงินซ้ือชุดรายอใหSลูก, ๗) เด็กและสตรี 5 จว.ใตS ยังน0าห0วง!!ขาดโภชนาการ-

เรียนต0อมัธยมฯตำขาดโภชนาการ-เรียนต0อมัธยมฯต่ำ  และ  ๘) เด็กและสตรี 5 จว.ใตS ยังน0าห0วง!! ขาดโภชนาการ-

เรียนต0อมัธยมฯต่ำ  
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๕. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* เจSาของรSานอาหารครวญอยากใหSรัฐช0วยเหลือจากพิษโควิด-19 หลัง 

ศบค.ยะลา ยกระดับปoองกันควบคุม  

๖. การเมือง สายลับอเมริกันอยู0รอบตัวเรา  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทO ๑) ภาพข0าว: คอลัมน. รอบร้ัวถ่ินเสมา: ร0วมยินดี  และ  ๒) 

ภาพข0าว: คอลัมน. รอบร้ัว ถ่ินเสมา: ร0วมยินดี,  

๒. การศึกษา ๑) สช.ร้ือระบบPSISสกัดทุจริตเงินอุดหนุนโรงเรียน, ๒) สช.ติวเขSมการศึกษาเอกชนชายแดนใตS, ๓) 

สช.ร้ือระบบPSISสกัดทุจริตเงินอุดหนุนโรงเรียน, ๔) สช.ติวเขSมการศึกษาเอกชนชายแดนใตS, ๕) 

สช.เล็งย่ืนป.ป.ท.สอบ'ขรก.'ทุจริต  และ  ๖) จ้ีหาเวทีใหSเด็กแข0งบอล,  

๓. ทุจริตคอรOรัปช่ัน สช.เล็งย่ืนป.ป.ท.สอบ'ขรก.'ทุจริต  

๔. ยาเสพติด ๑) ตร.เร0งล0า2ผัวเมีย ขนยาบSากว0า30ล. ท้ิงรถหอบลูกหนี  และ  ๒) คอลัมน. ข0าวสดท่ัวไทย: 

หนีหมายจับคดีคSายา,  

๕. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) ทรงห0วงใยทหารบาดเจ็บเหตุไฟใตS  และ  ๒) 

ร.10พระราชทานดอกไมSและตะกรSาแก0ทหารท่ีบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนSาท่ี,  

๖. กีฬา ๑) สองลSอโยกป��นทางไกลไปกันยายน, ๒) ขยับจัดป��น'ทัวร.ออฟไทยแลนด.'หนีโควิด, ๓) พิษโควิดป��น 'ทัวร. 

ออฟ ไทยแลนด. 2021'ตัดเสSนทางสงขลา, ๔) รมช.สาธารณสุข การันตีเจSาภาพแข0ง จักรยานทางไกลนานาชาติ 

ทัวร.ออฟไทยแลนด. 2021, ๕) ทัวร.ไทยแลนด.ไดSกำหนดการป��น  และ  ๖) สรุปข0าวกีฬา หนังสือพิมพ.ไทยรัฐ 

ฉบับวันท่ี 21 เม.ย. 2564,  

๗. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยOสิน ๑) ผบ.ฉก.นราธิวาสรุดเย่ียมกำลังพล, ๒) เลียบค0ายกองทัพ: 

ลงพ้ืนท่ี, ๓) ภาพข0าว: คอลัมน. ทางคนทางข0าว: เย่ียมกำลังพล, ๔) คอลัมน. ชีพจรท่ัวไทย, ๕) เป̀ดผลตรวจปsนยิง 

"บิหล่ัน" เคยใชSถล0ม ชคต.ปะกาฮะรัง - ปoอม ชรบ.ลำพะยา, ๖) ใตSระอุ! คนรSายปาระเบิดใส0ฐาน ชคต. 

ไล0ล0ายิงปะทะดับ 1 รวบไดS 2, ๗) ผบ.ฉก.นราฯ ตรวจเย่ียมปฏิบัติงาน พรSอมใหSกำลังใจพลหน0วยเฉพาะกิจ, ๘) 

ผก.ฉก.นราฯ ตรวจเย่ียมกำลังพล, ๙) โฆษก กอ.รมน.แจงไม0เก่ียว 'นักรบองค.ดำ-สองคาบสมุทร' 

ล่ันหากพบคนแอบอSางจะดำเนินคดี  และ  ๑๐) พบ1ใน2โจรใตSถูกจับมีหมาย ป.วิ อาญา 

ตร.เร0งสอบเช่ือมโยงขวSางไปป}บอมบ.2จุดท่ีบาเจาะและจะแนะ,  

๘. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) ปค.หนุนงบใหSไทยมุสลิมไปฮัจย., ๒) ชาวบSานเฮ! น้ำเต็มเข่ือนพิมายในรอบ10ป�, 

๓) ภาพข0าว: คอลัมน. ข0าวขSนคนเขSม: รอมฎอน, ๔) ภาพข0าว: คอลัมน. ข0าวขSนคนเขSม: รอมฎอน, ๕) ครม. 

ไฟเขียว 'การบินไทย' จัดเท่ียวบินขนส0งผูSแสวงบุญพิธีฮัจญ.ชาวไทย, ๖) เลขาธิการ ศอ.บต. 

มอบอินทผาลัมแก0ส่ือมวลชนท่ีนับถือศาสนาอิสลาม จ.นราธิวาสเน่ืองในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ป� 

ฮ.ศ.1442  และ  ๗) ครม. ไฟเขียว 46.48 ลSานบาท 'บินไทย' จัดเท่ียวบินขนส0งผูSแสวงบุญพิธีฮัจย.,  

๙. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) คอลัมน. แวดวงอุดมศึกษา: ม.อ.พบพืชชนิดใหม0 'ระยSาแกSวบาลา', ๒) 
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เทศบาลนครยะลานำเทคโนโลยีช0วยอาชีพคSาขายท่ีกระทบจากโควิด-19, ๓) 

จากสะตอบSานพัฒนามาเปuนสะตอ'ตรัง1', ๔) คอลัมน. แวดวงอุดมศึกษา: ม.อ.พบพืชชนิดใหม0 'ระยSาแกSวบาลา', ๕) 

'สคร.12สงขลา'เตือนปชช.ระวังโรคอาหารเปuนพิษ, ๖) ก.อุดมศึกษาฯไม0หว่ันโควิด-19 

พรSอมเดินหนSาโครงการU2Tต0อ, ๗) รอบร้ัวถ่ินเสมา: ฝ�มืออาชีวะ, ๘) ภาพข0าว: คอลัมน. รอบร้ัว ถ่ินเสมา: 

ฝ�มืออาชีวะ, ๙) คอลัมน. ชีพจรท่ัวไทย, ๑๐) พม.นำร0องใชSนวัตกรรมแกSจน10จว., ๑๑) คอลัมน. ชีพจรท่ัวไทย, 

๑๒) จับกระแสภูมิภาค: นอภ.เบตงตรวจด0านเขSาเมือง, ๑๓) ภาพข0าว: เขSมชายแดน, ๑๔) 'เอนก'ส่ังภารกิจใหม0 

U2T ช0วยโรงพยาบาลสนาม, ๑๕) พม.นำร0องใชSนวัตกรรมแกSจน10จว., ๑๖) คอลัมน. จับกระแสภูมิภาค: 

นอภ.เบตงตรวจด0านเขSาเมือง, ๑๗) กลับไทย, ๑๘) อว.เดินหนSาโครงการ U2T ไม0หว่ันโควิด ปรับ งานใหม0 

ช0วยชาติพSนวิกฤต, ๑๙) เขSมชายแดนใตSสกัดลอบเขSาไทยปoองระบาดโควิด, ๒๐) อว.ไม0หว่ันโควิด - 19 

พรSอมเดินหนSาโครงการ U2T ต0อ'เอนก' ปรับการทำงานใหม0ช0วยชาติพSนวิกฤติ, ๒๑) นราฯเป̀ด รพ.สนามแห0งท่ี 2 

หลังติดเช้ือโผล0เพ่ิม 19 ราย, ๒๒) มัสยิดกลางป�ตตานีงดละหมาดตะรอเวียะห. - 

นราฯยึดประกาศจุฬาฯชะลอดะวะห. โยร., ๒๓) ตร.เร0งหาหลักฐานเอาผิดผูSจัดมวยจะนะ - ศอ.บต.ยันไรSโควิด 

มีแต0ไทม.ไลน.ผิด, ๒๔) มาเลย.ลุยผลักดันต0างชาติ แม0ทัพส่ังเขSมชายแดนปoองกันหนีตรวจโควิดเขSาไทย, ๒๕) 

พบผูSป\วยโควิดรายใหม0กระจายไปเกือบท่ัวประเทศ มีแค0 4 จังหวัดไม0มีรายงาน 3 วันติด๒๖) ส่ังป̀ด 'หมู0บSานกีเยาะ' 

ในกรงป̀นัง หSามเขSา-ออกเด็ดขาด หลังเจอกลุ0มเส่ียงโควิดหว่ันแพร0เช้ือ, ๒๗) ฆ0าเช้ือ, ๒๘) ส0ง 50 

ผูSสัมผัสเส่ียงกรงป̀นังตรวจโควิด - ป�ตตานีเฮ! เป̀ดมัสยิดกลาง, ๒๙) โล0ง!!ผูSเขSาร0วมชมมวยจะนะ 

ผลตรวจไม0พบติดโควิด, ๓๐) รีบอัพเดต! 'ศบค.มท.'ตัดออก 1 จังหวัด เหลือ 46 จังหวัดเดินทางเขSาตSองกักตัว, 

๓๑) ศบค.พรSอมรับคนไทยกลับหลังมาเลย.ผลักดันคนต0างชาติอยู0เกินกำหนดออก, ๓๒) ตะครุบทันควัน 44 

แรงงานในมาเลย. ลอบขSามแม0น้ำสุไหงโก-ลกกลับไทย, ๓๓) 'นราธิวาส'เป̀ดศูนย.พักพิงร0วมใจอุ0นไอรัก 

เปuน'รพ.สนาม'รองรับผูSป\วยโควิด, ๓๔) 'เอ็นที'ลุยติดเครือข0ายส่ือสารรพ.สนามท่ัวประเทศ, ๓๕) 

นายอำเภอแจงล็อกดาวน.แค0บSาน 3 หลัง ยังไม0'ป̀ดหมู0บSานกีเยาะ'ท้ังหมด, ๓๖) 

'ธณิกานต.'ชูโมเดล'ศูนย.กักแยกโควิด-19'สกัดเช้ือลามกลุ0มเปราะบาง-ชุมชนแออัด, ๓๗) รายงานพิเศษ : 

อว.ไม0หว่ันโควิด-19พรSอมเดินหนSาโครงการU2Tต0อ 'เอนก'ปรับการทำงานใหม0ช0วยชาติพSนวิกฤติ, ๓๘) 

ผลตรวจโควิด'มหกรรมมวยจะนะ' ออกแลSว ไม0พบผูSติดเช้ือ, ๓๙) ผูSว0าฯนราธิวาส 

ประชุมปรับมาตรการใหSสอดคลSองกับแนวทางท่ีรัฐบาลกำหนด 

กำชับทุกอำเภอยับย้ังการระบาดโควิดอย0างทันท0วงที, ๔๐) ผูSว0าฯ ป�ตตานี เรียกประชุมด0วน 

หลังพบผูSติดเช้ือเพ่ิมอีก 1เปuน 7 ราย, ๔๑) พช.ช่ืนชม ศูนย.จัดการกองทุนชุมชนดีเด0นจำนวน 18 แห0ง 

สู0การเปuนตSนแบบดSานการบริหารจัดการหน้ี เพ่ือเปuนแหล0งเรียนรูSดSานการบริหารจัดการหน้ีอย0างย่ังยืน, ๔๒) 

'เลขาฯสมช.' ใหS มท. เร0งสรุปตัวเลข หลังมาเลฯขีดเสSนใหSคนต0างชาติอยู0เกินเวลา ออกนอกประเทศ ภายใน 21 

เมย.น้ี, ๔๓) ผอ.รพ.จะนะ เล0าเร่ืองภารกิจเร0งด0วนต้ัง รพ.สนาม รับผูSติดเช้ือจากสถานบันเทิง, ๔๔) 119 

คนไทยทยอยกลับบSานผ0านชายแดนสะเดาหลังมาเลเซียไฟเขียว, ๔๕) แม0ทัพภาคท่ี 4 

ส่ังเตรียมรับคนไทยหลังมาเลย.ผลักดันแรงงานต0างชาติออกนอกประเทศภายใน 21 เม.ย.น้ี, ๔๖) 
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ผอ.โรงเรียนนราธิวาส เผยคณะครูนักเรียนกักครบ 14 วัน ไม0พบผูSติดเช้ือ, ๔๗) 'สำนักงบประมาณ' ย้ำมีเงิน 2.6 

แสนลSานบาท รับมือโควิด เผยคลังเสนอมาตรการเยียวยาเพ่ิมเติมเร็วๆน้ี, ๔๘) 'ผูSตรวจการแผ0นดิน' ถกทางออกงบ 

อปท. ตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561, ๔๙) ผูSว0าฯนราธิวาส พรSอมนายกเหล0ากาชาด 

รับมอบอุปกรณ.ทางการแพทย.สูSภัยโควิด จากภาคเอกชน, ๕๐) สสจ.ยะลา ร0อนหนังสือช้ีแจง 

กรณีเผยแพร0ไทม.ไลน.ผูSป\วยโควิดเดินทางไปท่ี รSาน ป พัฒนา, ๕๑) จังหวัดป�ตตานีแจSงไทม.ไลน. นศ.ติดเช้ือท่ีรพ. 

นราธิวาส ย้ำไม0สวมแมสปรับจริง 20,000บาท, ๕๒) 'บ๊ิกปoอม' เผย มาเลเซียยังไม0ประสานผลักดันคนไทยกลับ ช้ี 

ไม0รีบประชุมพรรค, ๕๓) มูลนิธิมาดามแปoงเป̀ดครัว ส0งขSาวกล0องใหSแพทย.ท่ัวประเทศ, ๕๔) 'ธณิกานต.' เสนอโมเดล 

'ศูนย.กักแยก' โควิด-19 ดูแต0ตSนทาง หยุดระบาดต้ังแต0ตSนน้ำ, ๕๕) คณะธนาธร แจงยิบหลังชาวเน็ตทวง 

ผลิตอุปกรณ.การแพทย.รับมือโควิด ไปถึงไหนแลSว, ๕๖) 'ยะลา' พบผูSป\วยติดเช้ือโควิดอีก 3 

รายรองผูSว0าฯลงพ้ืนท่ีใหSกำลังใจครอบครัวผูSเส่ียงติดเช้ือ, ๕๗) รพ.นราธิวาสราชนครินทร. 

ฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกล็อตท่ี 2ใหSบุคลากรทางการแพทย.-จนท.ท่ีมีโอกาสเส่ียงติดเช้ือ  และ  ๕๘) 

ป�ตตานีตลอดรอมฎอนคึกคัก ตลาดปoองกันโควิด 19 เขSม,  

๑๐. กระบวนการยุติธรรม คุก 41 ป� 12 เดือน ทีมดูตSนทางบ้ึมตูS ATM - ระเบิด อส.ป�ตตานีดับ 3  

๑๑. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) U2T อว. พลิกชีวิตเกษตรกรปลายดSามขวาน, ๒) 

ดีปoาหนุนวิสาหกิจชุมชน ใชS'ดิจิทัล'พัฒนาทSองถ่ิน, ๓) U2T อว. พลิกชีวิตเกษตรกรปลายดSามขวาน, ๔) 

จากสะตอบSานพัฒนามาเปuนสะตอ'ตรัง1', ๕) นักลงทุนแห0สนใจพัฒนา'นิคมฯจะนะ', ๖) ลัดเลาะรSาน "อาเกrาะ" 

เมืองตานี...ขนมขายดีคู0เดือนบวช, ๗) ติดตาม, ๘) กาแฟสะบSายSอย ฟstนถ่ินกำเนิดกาแฟโรบัสตSาแห0งแรกของไทย 

พรSอมสู0โครงการยกระดับแปลงใหญ0ฯ, ๙) รายงานพิเศษ : 'เอนก'ปล้ืมU2Tท่ีนราธิวาสเจ�ง!! 

ทำเศรษฐกิจฐานรากรุ0ง...ช้ีเร่ืองน้ีตSองถึง'ลุงตู0'ใหSทราบผลสำเร็จ, ๑๐) บ๊ิกโปรเจกต. 'คมนาคม' สะดุดงบลงทุนป� 65 

ถูกตัดกว0า 50% ทล.ปรับใชSเงินกูS 7 หม่ืนลSานลุย 82 โครงการ, ๑๑) TPIPP จะนะฯ เน้ือหอม 

ไทย/เทศสนใจร0วมทุน, ๑๒) เกษตรฯเร0งขับเคล่ือนไทยเปuนฮับอาหารฮาลาลโลกบุกตลาด2พันลSานคน  และ  ๑๓) 

LINE MAN ส0งฟ�เจอร.คSนหา 'อาหารมุสลิม/ฮาลาล' เสิร.ฟความอร0อย พรSอมรับส0วนลด 50 บาท 

ตSอนรับเดือนรอมฎอน,  

๑๒. การเมือง ๑) 'กกต.'รับรองเพ่ิม 35 จว.นายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาล เหลือ 24 จว. รSองเรียน 972 

เร่ือง, ๒) เป̀ดคำส่ังนายกฯแบ0ง'รมต.'คุมจว.ท่ัวประเทศ 'พปชร.'ยึดฐานเสียง-ส0ง'ธรรมนัส'เจาะใตS, ๓) เช็คท่ีน่ี! 

กกต.รับรองนายกฯ-สมาชิกเทศบาลเพ่ิมอีก 35 จังหวัด, ๔) 

กกต.รับรองนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลเพ่ิมอีกใน35จังหวัด, ๕) ไฟเขียวแลSว 52 จังหวัด 'กกต.' 

รับรองนายกเทศมนตรี-สมาชิกสภาเทศบาล เพ่ิมอีก 35 จังหวัด  และ  ๖) ลอตใหญ0 ! 'กกต.' ประกาศรับรอง 

'นายกเทศมนตรี' และ 'สมาชิกเทศบาล' เพ่ิมอีก 35 จังหวัด,  

๑๓. สิทธิมนุษยชน รายงานพิเศษ: 'กสม.'แถลงผลงานรอบป�และขSอปรับปรุงตามหลักสากล  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบตFอการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ตFอสถานการณO จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหSระดับการรับรูSเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. 

จชต. ในสัปดาห.น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๑.๙๒ ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๐ - ๑๖ เม.ย. ๖๔) เปuน ๓.๐๖ ในสัปดาห.น้ี 

ในมิติของแนวโนSมการรับรูSเชิงบวก มีแนวโนSมฯ ค0อนขSางคงท่ี 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนตFางประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในชFวงวันท่ี ๑๗ – ๒๓ 

เม.ย. ๖๔ 

     มีเฉพาะส่ือมวลชนมาเลเซียท่ีรายงานข0าวท่ีเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตS และเปuนคร้ังแรกในรอบหลาย

สัปดาห.ท่ีส่ือมาเลเซีย รายงานข0าว เหตุการณ.รุนแรงในพ้ืนท่ี จชต. เหตุคนรSายขับมอเตอร.ไซค.ประกบยิงรถป̀กอัพ

ขนส0งสินคSาในพ้ืนท่ีรอยต0อ อ.สายบุรี จ.ว.ป.น. กับ อ.บาเจาะ จ.ว.น.ธ. คนบนรถป̀กอัพเสียชีวิต ๓ ศพก0อนจุดไฟ

เผารถยนต. โดยระบุว0า เปuนการก0อเหตุรุนแรงในเดือนรอมฎอนอันศักด์ิสิทธ์ิ  

    ประเด็นอ่ืนท้ังหมดเปuนรายงานข0าวการจับกุมชาวมาเลเซียขณะกำลังเตรียมลักลอบส0งน้ำมันพืชขSามพรมแดน

เขSาประเทศไทย และการจับกุมคนไทย ๔๒ คนท่ีชายแดนรัฐกลันตันติดแม0น้ำโกลก ขณะลงจากรถบัสมุ0งหนSาเดิน

ไปยังริมแม0น้ำเพ่ือเตรียมลักลอบเขSาประเทศไทย ท้ังหมดถูกจับกุมดำเนินคดีในขSอหาเขSาเมืองผิดกฏหมายหรือ

พำนักในมาเลเซียเกินกำหนดท่ีไดSรับอนุญาต 

    ส่ือมาเลเซียอSางคำใหSสัมภาษณ.ของกงสุลใหญ0ไทย ณ.เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ว0า คาดว0ามีคนไทยในมาเลเซีย

เตรียมเดินทางกลับประเทศประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน  

 

๕.๑ สำนักข0าว Bernama รายงานเม่ือวันท่ี ๒๔ เมษายน ว0า เกิดเหตุรSายในเดือนรอมฎอนอันศักด์ิสิทธ์ิอีกคร้ัง เม่ือ

คนรSายใชSอาวุธปsนยิงพ0อ ลูกสาวและญาติอีกหน่ึงคนเสียชีวิตในพ้ืนท่ีอ.สายบุรี เชSาวันเสาร.ท่ี ๒๔ เมษายน เหตุเกิด

ขณะท้ังสามคนขับรถป̀กอัพบรรทุกสินคSามุ0งหนSาไปยังจังหวัดนราธิวาส 

ผูSบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๙ เป̀ดเผยว0า คนรSายใชSมอเตอร.ไซค.เปuนพาหนะ ๒ คัน ประกบยิงคนบนรถ จนกระท่ัง

เสียหลักลงขSางทาง คนรSายจึงตามเขSาไปประกบยิงคนบนรถยนต.อีกคร้ังก0อนจุดไฟเผารถยนต.เสียหายท้ังคัน 

ผูSบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๙ สันนิษฐานว0า คนรSายน0าจะเปuนผูSก0อความไม0สงบท่ีก0อเหตุแกSแคSนตอบโตSเจSาหนSาท่ีท่ี

สังหารผูSก0อเหตุไม0สงบเสียชีวิต ๒ คนท่ีอ.ย่ีงอ เม่ือวันพฤหัสบดี ท่ีผ0านมา  

Bernama รายงานว0า เจSาหนSาท่ีจับกุมชายในพ้ืนท่ีสองคนท่ีคกเปuนผูSตSองสงสัยเก่ียวขSองกับการประกบยิงฆ0าสาม

ศพท่ีอ.สายบุรี ตอนเชSาวันเสาร. 

 

(The holy month of Ramadan in southern Thailand was again shaken by violence when three 

civilians, including a man and his daughter, were shot dead in the Sai Buri district of Pattani 

early morning today. 

In the 6.30 am (local time) incident on Pattani-Narathiwat Road No 42 in Kampung Laharn, a 58-

year-old man and his daughter, aged 26, and a 26-year-old relative (man) from Hatyai, Songkhla, 

were traveling in a pickup truck transporting goods to Narathiwat when they came under attack. 

Commissioner of Provincial Police Region 9 Pol Lt Gen Ronnasin Phusara said initial 

investigations found four men on two motorcycles opened fire on the pickup truck and it lost 

control and fell into a drain. 
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“Two assailants came down from their motorcycle and shot the victims at close range. The 

pickup truck was later set on fire by the assailants,” he told the media after visiting the scene 

today. 

He added that police who rushed to the scene found the bodies of the father and daughter in 

the torched pickup whereas the other victim, who suffered serious injuries,  died while on the 

way to a nearby hospital. 

Ronnasin  said police suspect the attack might have been conducted by a militant group 

seeking revenge over the loss of their friend who was killed in a shootout with Thai security 

forces in the Yi-ngo district in Pattani on Thursday. In that incident, two local men believed to 

be militants were arrested.) 

 

ท่ีมาขSอมูล : https://www.bernama.com/en/crime_courts/news.php?id=1955545 

 

๕.๓ New Straits Times รายงานเม่ือวันท่ี ๒๒ เมษายน ว0า ทหารหน0วยปฏิบัติการท่ัวไปสังกัดกองพลทหารราบท่ี 

๗ ลาดตระเวณตามริมแม0น้ำโกลก ในอ.ปาเสมัส รัฐกลันตัน ช0วงกลางคืนวันท่ี ๒๑ เมษายน พบกลุ0มคนลงจากรถ

บัสพากันเดินทุ0งหนSาไปท่ีแม0น้ำที Tok Awang Belulang จึงไดSเขSาตรวจคSนขอดูเอกสาร พบว0าท้ังหมดเปuนคนไทย 

๔๒ คนมีเด็กรวมอยู0ดSวย ๒ คน กำลังจะลักลอบขSาแม0น้ำโกลกทางช0องทางธรรมชาติเขSาประเทศไทย จึงไดSจับกุม

ดำเนินคดีในขSอหาลักลอบเขSาเมืองโดยผิดกฏหมาย และบางคนมีเอกสารถูกตSองแต0พำนักอยู0ในประเทศมาเลเซีย

เกินกำหนด ซ่ึงท้ังสองกลุ0มมาเลเซียกำหนดเสSนตายใหSเดินทสงออกจากมาเลเซียก0อนวันท่ี ๒๑ เมษายน มิฮชฉะน้ัน

จะตSองถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย 

 

ทางดSานสำนักข0าว Bernama รายงานอSางคำใหSสัมภาษณ.นายณรงค. สินสมบูรณ. กงสุลใหญ0ไทย ณ.เมืองโกตาบารู 

คาดว0ามีคนไทยในมาเลเซียประสงค.เดินทางกลับประเทศไทยประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน  

 

(RANTAU PANJANG: Forty-two Thai nationals were arrested as they were about to return home 

via the Golok river here last night. 

The foreigners had just alighted from an express bus and were heading towards the many illegal 

jetties located along the Kelantan border with Thailand when they were arrested by the 

General Operations Force (GOF). 
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GOF Seventh Battalion commanding officer Superintendent Azhari Nusi said the Thai nationals, 

including two children, were nabbed at the Tok Awang Belulang illegal jetty about 9.45pm. 

He said two locals were also arrested in the operation. 

"A GOF team saw an express bus parked near the jetty and later spotted several passengers 

carrying bags, exiting from the vehicle. 

"The passengers were heading to the riverbank and seeing this, the GOF members immediately 

arrested them," he told a Press conference here today. 

Azhari said the they were detained either for not having proper travel documents or in 

possession of expired social visit passes. 

"The two locals detained were the bus driver and his assistant," he added. 

On smuggling of chicken, he said the battalion had seized 186kg of frozen chicken suspected to 

have been brought in from Thailand last night. 

He said two men were arrested in the 11pm operation at the Kak Mah illegal jetty here.) 

https://www.nst.com.my/news/nation/2021/04/684550/42-thai-nationals-nabbed-while-their-

way-home 

 

https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1954192 
 
 
๕.๔ New Straits Times รายงานเม่ือวันท่ี ๒๒ เมษายน ว0า เจSาหนSาท่ีทหารและกรมการคSาภายใน รัฐกลันตันไดS

จับกุมรถบรรทุก ๒ คันขณะกำลังขนน้ำมันพืช ๘,๐๐๐ ข้ึนรถบรรทุกเตรียมลักลอบขนขSามพรมแดนไปยังประเทศ

ไทย ปฏิบัติการจับกุมเกิดข้ึนในช0วง ๑๘.๐๐ น.วันท่ี ๒๑ เมษายน น้ำมันพืชท่ีเตรียมลักลอบขนเขSาประเทศไทยมี

มูลค0า ๓๓,๐๐๐ ริงกิตหรือประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท 

น้ำมันพืชเปuนสินคSาท่ีรัฐบาลมาเลเซียมีมาตรการอุดหนุนผูSผลิตเพ่ือทำใหSราคาสินคSาต่ำกว0าตSนทุนท่ีแทSจริง การนำ

สินคSาท่ีรัฐบาลช0วยบรรเทาค0าครองชีพของประชาชนลักลอบไปต0างประเทศจึงเปuนการกระทำท่ีผิดกฏหมาย

มาเลเซีย 
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(RANTAU PANJANG: Two Kelantan border enforcement agencies foiled an attempt to smuggle 

subsidised cooking oil to Thailand with the seizure of eight tonnes of the item worth RM33,000 

yesterday. 

Two lorries and two cars believed to have been used to transport the cooking oil to the border 

were also seized in the operation in Kampung Salor near Kota Baru. 

The seizure was part of a joint operation between the General Operations Force (GOF) and the 

Domestic Trade and Consumer Affairs Ministry (KPDNHEP). 

GOF Seventh battalion commanding officer Superintendent Azhari Nusi said the lorry driver was 

arrested in the 6pm operation.) 

ท่ีมาขSอมูล ; RANTAU PANJANG: Two Kelantan border enforcement agencies foiled an attempt to 

smuggle subsidised cooking oil to Thailand with the seizure of eight tonnes of the item worth 

RM33,000 yesterday. 

Two lorries and two cars believed to have been used to transport the cooking oil to the border 

were also seized in the operation in Kampung Salor near Kota Baru. 

The seizure was part of a joint operation between the General Operations Force (GOF) and the 

Domestic Trade and Consumer Affairs Ministry (KPDNHEP). 

GOF Seventh battalion commanding officer Superintendent Azhari Nusi said the lorry driver was 

arrested in the 6pm operation.) 

ท่ีมาขSอมูล ; https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2021/04/684424/about-rm33000-worth-

cooking-oil-be-smuggled-thailand-seized 

 

    

 

    

 

 


