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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๒๐ - ๒๖ เม.ย. ๖๒ พบว>า มขี>าวเชิงบวก ๑๕๐ ข>าว จากที่ม ี

๑๓๖ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๓ - ๑๙ เม.ย. ๖๒) ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกับ จชต. มขี>าวเชิงลบ ๒๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๓๙ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๓ - ๑๙ 

เม.ย. ๖๒)  

 ประเด็นข>าวเชิงลบ ได9แก> 

          เหตุร*ายรายวัน: ๑) ๔ โจรใต9ควงเอม็ ๑๖ บกุกราดยิงร9านอาหารทีห่นองจิก โดนชาวบ9านเจ็บ ๑, ๒) คนร9ายยิงพ>อค9าขายไอศกรีม ดับคาตลาดนัดยะรัง, ๓) มอืป\น

แค9น 'พ>อ' ประกบยิง 'ลูก' อดีตคนสนิท 'จ>าเพียร' ดับ และ ๔) ยิงดับหนุ>นสวนยางบันนังสตา 

 ประเด็นข>าวเชิงบวก ได9แก> 

๑) ยาเสพติด: ๑) รวบหนุ>มขนยาบ9าคาด>าน, ๒) จับเอเยนต+ค9ากระท>อมข9ามชาติยึดนับร9อยกโิล และ ๓) รวบหนุ>มรับเหมาก>อสร9าง คิดรวยทางลัดผันตัวค9ายาเสพ

ติด  

๒) วัฒนธรรม และวิถีชีวิต: ๑) ศอ.บต. จัดอบรมผู9ไปประกอบพิธีฮัจย+ และ ๒) ไทยจัดแข>งเชิดสงิโตนานาชาติปb ๖๒ ในงานสมโภชศาลเจ9าแม>โตcะโมะ 

๓) การยกระดับคุณภาพชีวิต: ดีปdา (DEPA) พบผู9นำเมืองทั่วประเทศ ผลักดันพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 

๔) กีฬา: ฟุตบอลชายแดนใต9 

๕) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) ท>าอากาศยานนานาชาติเบตงใกล9แล9วเสร็จ! คืบหน9า ๘๐ % พร9อมเปoดใช9 ม.ิย.๖๓ และ ๒) ว9าว!! ถนนเช่ือมสนามบิน

นราธิวาส ร>นการเดินทางกว>า ๑๖ กิโล 

๖) การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยSสิน: ๑) ทภ.๔ หนุนใช9ถังแกcสคอมโพสิต เลิกใช9ถังเหล็กปdองกันใช9วางบึ้ม, ๒) บหุรีเ่ถ่ือน, ๓) สั่งเฝdาระวัง จยย.บอมบ+ หลังยึดอปุกรณ+

ประกอบระเบิดสะบ9าย9อย, ๔) เปoดภาพผู9ต9องสงสัยกราดยิงร9านอาหารหนองจกิควบ จยย. สวนเลน, ๕) ตร.นราธิวาสแถลงผลการจบักุมคดีปqาไม9ห9วงเดือนเมษายน และ 

๖) กอ.รมน.ภาค ๔ ส>วนหน9าห9ามซื้อขายประทัด-ดอกไม9เพลิงเดือนรอมฎอน 
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๗) การพูดคุยเพ่ือสันติสุข: โฆษก กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เผย เวทีสภาสันติสุข สามารถตอบโจทย+การแก9ปwญหาชายแดนใต9 

       จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสปัดาห+น้ี เพิม่ข้ึน จาก ๑.๙๙ ในสัปดาห+ที่

แล9ว (๒๐ - ๒๖ เม.ย. ๖๒) เปzน ๒.๗๓ ในสัปดาห+น้ี  

 ในส\วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต\างประเทศและภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต* ในช\วงวันท่ี ๒๐ – ๒๖ เม.ย. ๖๒ ดังน้ี 

        ประเด็นข>าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9ในสื่อต>างประเทศ แทบไม>มีรายงานเลย ยกเว9น benarnews.org เว็บไซต+ข>าวภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต9 และเอเชีย

ใต9 ที่รายงานข>าวประมวลเหตุร9ายวันในรอบสัปดาห+ ทัง้กรณีคนร9ายใช9มอเตอร+ไซค+ประกบยิงชายรับจ9างกรีดยาง ซึง่เปzนลูกชายของสายข>าวตำรวจในพื้นที ่อ.บันนังสตา จ.

ยะลา เหตุยิง อส.ทพ .และเหตุยิงพ>อค9าขายไอศครีมกลางตลาด 

        ส>วนอีกประเด็นเปzนเรื่องที่อาจส>งผลกระทบทางเศรษฐกิจ คือ กระทรวงคมนาคมมาเลเซียประกาศเตรยีมจัดเกบ็ค>าธรรมเนียมรถยนต+ทะเบียนต>างประเทศที่แล>น

ผ>านเข9าประเทศมาเลเซีย ที่เรียกว>า Vehicle Entry Permit (VEP) โดยจะเริม่จัดเก็บที่ด>านชายแดนรัฐยะโฮร+ติดกับประเทศสงิคโปร+เปzนลำดับแรก ต้ังแต>วันที่ ๑ ตุลาคม 

๒๕๖๒ เปzนต9นไป ทั้งน้ีรัฐบาลมาเลเซียมีแผนจัดเกบ็ VEP สำหรับรถยนต+ทะเบียนต>างประเทศ ณ.ด>านชายแดนติดกับประเทศไทยเปzนจุดทีส่องแต>ยังไม>ได9กำหนดชัดเจนว>า 

จะเริ่มจัดเกบ็เมื่อใด  
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๒. ผลการวิเคราะหSสารสนเทศด*านการประชาสมัพันธS ประจำวันท่ี ๒๐ – ๒๖ เม.ย. ๖๒ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข\าวเชิงบวก และประเด็นข\าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๒๐ - ๒๖ เม.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก (เส9นทึบสีเขียว) ๑๕๐ ข>าว จากที่ม ี๑๓๖ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๓ - ๑๙ เม.ย. ๖๒) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9น

ปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกับ จชต. (เส9นทบึสีแดง) มขี>าวเชิงลบ ๒๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีม่ ี๓๙ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๓ - ๑๙ 

เม.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ลดลง 
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๒.๒ ค\าสัดส\วนระหว\างข\าวเชิงบวก และข\าวเชิงลบ 

เมื่อนำจำนวนข>าวเชิงบวก และจำนวนข>าวเชิงลบ ในแต>ละวันมาคำนวณหาค>าสัดส>วน ระหว>างข>าวเชิงบวกกบัข>าวเชิงลบ พบว>าในแต>ละวันจะมีค>าสัดส>วนฯ ดังน้ี 

วัน/เดือน/ปg จำนวนข\าวเชิงบวก (1) จำนวนข\าวเชิงลบ (2) ค\าสัดส\วน (3)=(1)/(2) 

2019-04-13 36 13 2.77 

2019-04-14 23 7 3.29 

2019-04-15 20 2 10 

2019-04-16 18 5 3.6 

2019-04-17 13 8 1.63 

2019-04-18 12 3 4 

2019-04-19 14 1 14 

 19.43 5.57 3.49 

2019-04-20 18 1 18 

2019-04-21 14 0 14 

2019-04-22 35 1 35 

2019-04-23 25 2 12.5 

2019-04-24 21 6 3.5 

2019-04-25 17 5 3.4 

2019-04-26 20 6 3.33 

 21.43 3.14 6.82 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ\งเล็ง ในช\วงวันท่ี ๒๐ – ๒๖ เม.ย. ๖๒ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช>วงวันที่ ๒๐ - ๒๖ เม.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ๑ ข>าว จากที่ม ี๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๓ - ๑๙ เม.ย. ๖๒) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9ม

ฯ ต่ำค>อนข9างคงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบ ไม>มขี>าวเชิงลบ ทัง้ในสัปดาห+น้ี และ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๓ - ๑๙ เม.ย. ๖๒) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มี

แนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> โฆษก กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เผย เวทีสภาสันติสุข สามารถตอบโจทย+การแก9ปwญหาชายแดนใต9  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๒๐ - ๒๖ เม.ย. ๖๒ มขี>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๑๗ ข>าวจากที่ม ี๓๓ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๓ - ๑๙ เม.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ลดลง ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) ๔ โจรใต9ควงเอ็ม ๑๖ บุกกราดยิงร9านอาหารทีห่นองจิก โดนชาวบ9านเจ็บ ๑, ๒) คนร9ายยิงพ>อค9าขายไอศกรมี ดับคา

ตลาดนัดยะรงั, ๓) มือป\นแค9น 'พ>อ' ประกบยิง 'ลกู' อดีตคนสนิท 'จ>าเพียร' ดับ และ ๔) ยิงดับหนุ>นสวนยางบันนังสตา 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๒๐ - ๒๖ เม.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการเมอืงเกี่ยวกับ จชต. ๑ ข>าวจากที่ม ี๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๓ - ๑๙ เม.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มี

แนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ในส>วนข>าวเชิงลบฯ ไม>มขี>าวเชิงลบ ทั้งในสัปดาห+น้ี และ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๑๓ - ๑๙ เม.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำ

ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> "วันนอร+"ปwดเอี่ยวโฮปเวลล+ - แนะไปดูยกเลกิสมัยใคร   
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชวิีต/ทรัพยSสิน 

 
ในช>วงวันที่ ๒๐ - ๒๖ เม.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๑๕ ข>าวจากที่ม ี๑๙ ข>าวในสัปดาห+ทีแ่ล9ว (๑๓ - ๑๙ เม.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9ม

ความถ่ี มีแนวโน9มฯ  ค>อนข9างคงที่  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๓ - ๑๙ เม.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มี

แนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ทภ.๔ หนุนใช9ถังแกcสคอมโพสิต เลิกใช9ถังเหลก็ปdองกันใช9วางบึ้ม, ๒) บหุรีเ่ถ่ือน, ๓) สั่งเฝdาระวัง จยย.บอมบ+ หลงัยึด

อุปกรณ+ประกอบระเบิดสะบ9าย9อย, ๔) เปoดภาพผู9ต9องสงสัยกราดยิงร9านอาหารหนองจกิควบ จยย. สวนเลน, ๕) ตร.นราธิวาสแถลงผลการจับกุมคดีปqาไม9ห9วงเดือนเมษายน

และ ๖) กอ.รมน.ภาค ๔ ส>วนหน9าห9ามซื้อขายประทัด-ดอกไม9เพลิงเดือนรอมฎอนภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> เมื่อ กอ.รมน.ภาค ๔ ส>วนหน9า แก9ปwญหาโดยการ 'ก9าวข9าม' เฉก

เช>นการ 'ซุกขยะไว9ใต9พรม'  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๒๐ - ๒๖ เม.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๙ ข>าวจากที่ม ี๒๕ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๓ - ๑๙ เม.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มี

แนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกจิฯ  ๒ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ไม>มขี>าวในสปัดาห+ที่แล9ว (๑๓ - ๑๙ เม.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มี

แนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) 'แม>น้ำปwตตานี' สุดคึกคัก ชาวบ9านแห>เที่ยวคลายร9อน, ๒) ผู9ตรวจ สน.นายกฯส>งเสรมิท>องเที่ยวเมืองสุไหงโก-ลก, ๓) 

เที่ยวงานกาชาดนราธิวาส, ๔) คลองไทย และ EEC คือทางออกทีจ่ะกู9เศรษฐกจิไทยได9อย>างย่ังยืน, ๕) ปoดถนนจัด 'ฮาลาลสตรีต' ๓ แผ>นดิน, ๖) เที่ยวแคมป�ช9างสวน

เมืองเบตง, ๗) ท>าอากาศยานนานาชาติเบตงใกล9แล9วเสรจ็! คืบหน9า ๘๐ % พร9อมเปoดใช9 ม.ิย.๖๓ และ ๘) ว9าว!! ถนนเช่ือมสนามบินนราธิวาส ล>นการเดินทางกว>า ๑๖ กิโล

, ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) นาเกลือทะเล ๘ หมื่นไร> วิกฤตหลายเด9ง พิษ IUU – ถูกเกลืออินเดียถล>มทำยอด ๒ พันล9านวูบ และ ๒) โวยรัฐล>าช9าเกบ็ข9อมูลดีเอ็นเอมะพร9าว

ไม>เสร็จ ทำราคาผลผลิตไม>ดีข้ึน 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันที่ ๒๐ - ๒๖ เม.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๑๑ ข>าว จากที่ม ี๗ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๓ - ๑๙ เม.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ค>อนข9างคงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม>มีข>าวเชิงลบทั้งในสัปดาห+น้ี และในสปัดาห+ที่แล9ว (๑๓ - ๑๙ เม.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ต่ำค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) รวบหนุ>มขนยาบ9าคาด>าน, ๒) จับเอเยนต+ค9ากระท>อมข9ามชาติยึดนับร9อยกโิล และ ๓) รวบหนุ>มรับเหมาก>อสร9าง คิดรวยทางลัด

ผันตัวค9ายาเสพติด  
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๒๐ – ๒๖ เม.ย. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันที่ ๒๐ – ๒๖ เม.ย. ๖๒ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารงุขวัญกําลงัพล ได9แก> ชีวิตรันทดอดีตทหารเกณฑ+ เมียทิง้-พ>อแม>ตาย-ญาติยึดที่  

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปuญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๒๐ – ๒๖ เม.ย. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปwญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคบัใช*กฎหมาย 

             ในช>วงวันที่ ๒๐ – ๒๖ เม.ย. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส\งผลกระทบต\อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต\อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส\งผลกระทบต\อการรับรู* 

 
 

 

 (4.00)  (3.00)  (2.00)  (1.00)  -  1.00  2.00  3.00  4.00  5.00

เหตุร*ายรายวัน 

การพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทS 

การเยียวยา 

การช\วยเหลือประชาชน 

การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยSสิน 

เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* 

การบำรุงขวัญกำลังพล 

การศึกษา 

กระบวนการยุติธรรม 

การเมือง 

ทุจริตคอรSรัปชั่น 

กีฬา 

การยกระดับคุณภาพชีวิต 

วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 

ยาเสพติด 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

13 

ประเด็นข\าวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ๑) 4 โจรใต9ควงเอ็ม 16 บุกกราดยิงร9านอาหารทีห่นองจิก โดนชาวบ9านเจ็บ 1, ๒) โจรใต9ดุยิงกลางหวัดับ 2 เจบ็ 2 ในสายบุรีและยะรัง เช่ือสร9าง

สถานการณ+, ๓) คนร9ายยิงพ>อค9าขายไอศครีมดับคาตลาดนัดยะรัง, ๔) คนร9ายยิงชาวบ9านบาดเจ็บสาหสั2รายที่สายบุร,ี ๕) มือป\นแค9น'พ>อ'ประกบยิง'ลูก' อดีตคนสนิท'จ>า

เพียร'ดับ, ๖) คนร9ายสุดโหด! ข่ีจยย.ประกบจ>อยิงหัวชาวบ9านยะลาดับคาที่1ศพ, ๗) โจรใต9ลงมือเหี้ยม ขับจยย.ประกบยิง ลูกคนสนิทจ>าเพียร, ๘) ถล>มเอ็ม16ร9านอาหาร

ปwตตานี, ๙) ภาพข>าว: ยิงร9านข9าว, ๑๐) ถล>มเอม็16ร9านอาหารปwตตานี, ๑๑) ยิงดับหนุ>นสวนยางบันนังสตา, ๑๒) ภาพข>าว: อีกศพ, ๑๓) ยิงดับลูกชาย "อดีตมือขวาจ>า

เพียร", ๑๔) คอลัมน+: ข>าวสั้น: โจรใต9ประกบยิงชาวบ9านบันนังสตาดับ, ๑๕) เอ็ม16ซลัโวร9านข9าวลูกค9าสาวเจบ็1  และ  ๑๖) บุกยิงลกูชายอดีตทีมงานจ>าเพียร  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. ยาเสพติด ๑) คอลมัน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: จบัผู9รบัเหมาย>อยค9ายาบ9า, ๒) คอลมัน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: รวบหนุ>มขนยาบ9าคาด>าน, ๓) จับเอเยนต+ค9ากระท>อมข9าม

ชาติยึดนับร9อยกก., ๔) คอลัมน+: ชีพจรทั่วไทย, ๕) คอลัมน+: ชีพจรทั่วไทย, ๖) คอลมัน+: ข>าวสดทั่วไทย: สงขลา-ขนกระท>อม, ๗) ภาพข>าว: ช>องลับ, ๘) คัดเลือกทหาร

ภาคใต9พบฉ่ีม>วงลดลง, ๙) คอลมัน+: ข>าวสดทั่วไทย: สงขลา - จบักระท>อม, ๑๐) จับ2ผัวเมียทาสยา อุ9มลูก2ขวบบงัหน9า น่ัง2แถวขโมย จยย.ตามตลาดนัด  และ  ๑๑) รวบ

หนุ>มรบัเหมาก>อสร9าง คิดรวยทางลัดผันตัวค9ายาเสพติด,  

๒. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) 27เม.ย.ดวงอาทิตย+ต้ังฉากกทม., ๒) ศอ.บต.จัดอบรมผู9ไปประกอบพิธีฮัจย+, ๓) ภาพข>าว: กีฬาภูธร: ร>วมยินดี, ๔) ภาพข>าว: เปoดงาน, ๕) 

'สดร.'ช้ี27เม.ย.เจออาทิตย+ต้ังฉากกทม.พายุซัดราชบรุีอ>วม, ๖) คอลัมน+: Biz@Design: 'ผ9าลอืปwส'วิถีไทยมลายู, ๗) คอลมัน+: บทนำมติชน: ร9อนมาก-ดูแลสุขภาพ, ๘) 

เสวนา'เสวยราชสมบัติกษัตรา' ร>วมฟwงโบราณราชประเพณีแน>น, ๙) คอลัมน+: บุcกสโตร+, ๑๐) ปwตตานี จัดบรรยายธรรมศาสนา, ๑๑) กจิกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต>าง

วัฒนธรรม, ๑๒) 27 เม.ย.วันไร9เงา (หัว!), ๑๓) ศอ.บต.จัดอบรมความรู9ให9ผู9ไปประกอบพิธีฮจัญ+ในจงัหวัดชายแดนใต9ปb62, ๑๔) ไทยจัดแข>งเชิดสิงโตนานาชาติปb62ในงาน

สมโภชศาลเจ9าแม>โตcะโมะ  และ  ๑๕) พิธีสรงน้ำหลวงพ>อทวด และอาจารย+ทมิ วัดช9างให9 ประจำปb 2562,  

๓. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ยะลาศึกษาผลกระทบสร9างประตูระบายน้ำกรงปoนัง, ๒) นราธิวาสปล>อยกุ9งแชบcวย 10 ล9านตัว, ๓) คอลมัน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: จับ

จริงคนทำไฟไหม9ปqา, ๔) นราธิวาสปล>อยกุ9งแชบcวย 10 ล9านตัว, ๕) คอลมัน+: สมุนไพรเพื่อสุขภาพ: หนาวเดือนห9า, ๖) คอลัมน+: บทนำมติชน: ร9อนมาก-ดูแลสขุภาพ, ๗) 'ดี

ปdา'เร>งโรดโชว+เข็น'สมาร+ทซิต้ี', ๘) เอสเอม็อีให9บรกิารเน็ตประชารัฐ, ๙) แผนแม>บทรักษา 'เมืองเก>า' ต9องจัดการสิง่แวดล9อม สร9างความย่ังยืน, ๑๐) ร9อนทะล4ุ4องศา-อุตุฯ
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เตือนภาคเหนือ, ๑๑) ดีปdา พบผู9นำเมืองทั่วประเทศ ผลักดันพัฒนาเมอืงอจัฉริยะ, ๑๒) สสจ.ยะลาเตือนภัยอากาศร9อน ต9องระวังลมแดด-ไข9เลือดออก, ๑๓) 27 เม.ย.สุก

แน> กทม.ร9อนจัด อาทิตย+ต้ังฉาก, ๑๔) ดีปdาจัดโรดโชว+พบผู9นำเมืองทั่วประเทศ เวิร+คช9อปข9อมลูเข9มข9น ผลักดันพฒันาเมืองอจัฉริยะ, ๑๕) หนุนใช9'พลังงานหมุนเวียน' ยันไม>

เอา! โรงไฟฟdาถ>านหิน'เทพา-กระบี่', ๑๖) ส.ป.ก. เร>งปรับปรงุโครงสร9างพื้นฐานเพื่อทีอ่ยู>อาศัยและการเกษตร อนุมัติสร9างถนนในพื้นที่ คทช. 4 แห>ง กว>า 32 สาย  และ  

๑๗) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝw¤ง จัดดำน้ำทำความสะอาดแนวปะการงั พื้นที่สายบุรี ปwตตานี,  

๔. กีฬา ๑) สุพรรณโล>งแซงชนะ ประจวบเจcา'ค9างคาว', ๒) คอลัมน+: ย>อยข>าวกีฬา: ทมีเฮงเฮงเฮงแชมป�บอลPEA, ๓) คอลัมน+: ย>อยข>าวกีฬา: ก.กีฬา-ทบ.ชวนว่ิงท>องค>าย, 

๔) ตามรอย'เจ'กับ'อเิดมิตส'ึร>วมฉลอง50ปbน้ำมันอพอลโล(ไทย)จำกัดคัดทั่วประเทศ60คนไปฝ¥กทักษะฟุตบอลกับสโมสรคอนซาโดเล ซัปโปโร, ๕) คอลัมน+: กีฬารอบวัน: 

'ก9องศักด'ปoดบอลยะลา, ๖) คอลัมน+: กีฬารอบวัน: 'ก9องศักด'ปoดบอลยะลา, ๗) โค9ชเลาะเร9าแข9งไทยโกยเงินรงิกิตลีกมาเลย+, ๘) 'ฉะเชิงเทรา'เปoดบ9านเจcา'ขอนแก>น'ศึกไทย

ลีก3, ๙) มวยหลักสลบัเวท,ี ๑๐) คอลัมน+: สงัคมชัดลกึ  และ  ๑๑) ภาพข>าว: ฟุตบอลชายแดนใต9,  

๕. กระบวนการยุติธรรม โอนคดี "ฮิญาบอนุบาลปwตตานี" ให9ศาลปกครองยะลา  

๖. การเมือง "วันนอร+"ปwดเอี่ยวโฮปเวลล+ - แนะไปดูยกเลิกสมัยใคร  

๗. ทุจริตคอรSรัปชั่น ป.ป.ช.แจ9งมติ "ยกอทุธรณ+" ปลัดอบต.ยะรมส>งถึงจังหวัดยะลาแล9ว รอลงดาบ!  

๘. การศึกษา ๑) 'พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา' สนามปฏิบัติการยกระดับการศึกษา, ๒) ย9าย-ต้ัง'50'ผอ.เขตทั่วปท., ๓) ศปบ.จชต. หนุนนวัตกรรมการศึกษา แกปwญหา

ตลาดแรงงาน ในพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต9, ๔) ศปบ.จชต.สะท9อนเสียงผู9เรียนจบัมือวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาฯพฒันาจากความถนัดสู>อาชีพที่มัง่คง, ๕) ย้ำสอบเทียบ

อสิลามศึกษาเปoดโอกาสต>อยอดระดับสูง, ๖) ศธ.ภาค 7 ย้ำสอบเทียบอิสลามศึกษา, ๗) นร.ชายแดนใต9สอบ'โอเน็ต'ได9เพิ่ม, ๘) ศธ.ภาค 7 ย้ำสอบเทียบอิสลามศึกษา, ๙) 

นร.ชายแดนใต9สอบ'โอเน็ต'ได9เพิม่, ๑๐) ร.10พระราชทานรางวัลแก> โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลามภาคใต9, ๑๑) ม.นราฯเจ§ง!คว9า6เหรียญ แข>งเสนอนวัตกรรมที่มาเลย+, 

๑๒) ศธ.ชูหลกัคิด'5ร'ขับเคลื่อน1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ พัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต9, ๑๓) ชุมชนต9นแบบไทยนิยมย่ังยืน3จังหวัดใต9, ๑๔) สมเด็จ

พระเจ9าอยู>หัว พระราชทานรางวัลแก>ผู9บรหิาร-คร-ูนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลามภาคใต9, ๑๕) ศธ.เร>งปw¨นอาชีวะฝbมือดี ปdอนตลาดแรงงานชายแดนใต9 สร9าง

โอกาสงาน มีรายได9มั่นคง ย่ังยืน, ๑๖) ศธ.เร>งปw¨นอาชีวะฝbมอืดี ปdอนตลาดแรงงานชายแดนใต9 สร9างโอกาสงาน มีรายได9มั่นคง ย่ังยืน, ๑๗) สอศ.ผนึกกำลัง กศน. และ

สมาคมสานฝwนการศึกษาชายแดนใต9 พฒันาการศึกษาจงัหวัดภาคใต9 และชายแดนใต9  และ  ๑๘) ภาพข>าว: คณะพาณิชยศาสตร+และการจัดการ ม.อ.ตรงั หารือความ

ร>วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย,  
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๙. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) มติก.ตร.ไฟเขียว สมพงษ+ผงาดจากผบช.ตชด.คุมผบช.สตม., ๒) ก.ตร.โยกสมพงษ+ ผงาด'ผบช.สตม.', ๓) คอลัมน+: คนตามข>าว: พล.ต.ท.

สมพงษ+ ชิงดวง ผบช.สตม.คนใหม>, ๔) ก.ตร.แต>งต้ัง พล.ต.ท.สมพงษ+ ชิงดวง แทน บิ๊กโจcก, ๕) คอลัมน+: ข>าวทะลุคน: พล.ต.ท.สมพงษ+ ชิงดวง น่ังเก9าอี้ ผบช.สตม., ๖) 

เส9นทาง "บิ๊กอูcด" สมพงษ+ ชิงดวง จากมือปราบผู9พันต๋ึง เผชิญไฟใต9 ผงาดคุม ตม., ๗) คอลัมน+: ข>าวทะลุคน: พล.ต.ท.สมพงษ+ ชิงดวง น่ังเก9าอี้ ผบช.สตม.  และ  ๘) ส>อง

ฝbมือ'สมพงษ+ ชิงดวง'แม>ทัพตำรวจปqาผู9มาแทน'โจcก',  

๑๐. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) คอลมัน+: กินอร>อยทำได9: ค่ัวกลิง้หมปูqา บ9านรบัรอง, ๒) 'แม>น้ำปwตตานี'สุดคึกคัก ชาวบ9านแห>เที่ยวคลายร9อน, ๓) ทางเลี่ยงเมืองไป

มาเลย+ฉิว, ๔) ภาพข>าว: ทางลัด, ๕) สงกรานต+แห>บินในประเทศกว>าหมื่นเที่ยว, ๖) ผู9ตรวจสน.นายกฯส>งเสริมท>องเที่ยวเมืองสุไหงโก-ลก, ๗) ผู9ตรวจสน.นายกฯส>งเสริม

ท>องเที่ยวเมืองสุไหงโก-ลก, ๘) คอลัมน+: จบักระแสภูมิภาค: เที่ยวงานกาชาดนราธิวาส, ๙) คอลัมน+: คลองไทย และ EEC คือทางออกทีจ่ะกู9เศรษฐกจิไทยได9อย>างย่ังยืน, 

๑๐) ภาพข>าว: แชมป�'สตาร+ตอพั'ภาคใต9, ๑๑) มอ.คว9าแชมป�'สตาร+ตอัพ'ภาคใต9, ๑๒) คอลมัน+: จบักระแสภูมิภาค: เที่ยวงานกาชาดนราธิวาส, ๑๓) ภาพข>าว: แชมป�'

สตาร+ตอัพ'ภาคใต9, ๑๔) ปoดถนนจัด'ฮาลาลสตรีต'3แผ>นดิน, ๑๕) เที่ยวแคมป�ช9างสวนเมืองเบตง, ๑๖) เที่ยวแคมป�ช9างสวนเมืองเบตง, ๑๗) ปoดถนนจัด'ฮาลาลสตรีต'3

แผ>นดิน, ๑๘) ร9อนเปzนเหตุเจ9าของสวนงดกรีดยาง, ๑๙) ท>าอากาศยานนานาชาติเบตงใกล9แล9วเสรจ็! คืบหน9า80%พร9อมเปoดใช9ม.ิย.63, ๒๐) ว9าว!! ถนนเช่ือมสนามบิน

นราธิวาส ล>นการเดินทางกว>า 16 กิโล, ๒๑) ข>าวภูมิภาค : 26 เมษายน 2562, ๒๒) ฮั่นแน> คนอยากได9เงิน 1,500 เที่ยวเมืองรอง ลงทะเบียนให9ทัน จำนวนจำกัด, ๒๓) 

เปoดช่ือ 55 เมืองรอง รฐับาลแจกเงินไปเที่ยว, ๒๔) วันที่รอคอยของลูกจ9าง ข้ึนค>าแรงข้ันต่ำ ปรับสูงสุด 340 บาท, ๒๕) สสว. ขยายช>องทางการตลาดออนไลน+ 

ผู9ประกอบการภาคใต9 ด9วยโครงการพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส+สำหรบั SMEs ปb 2562, ๒๖) ทช.ขยายเส9นทาง 'ไทยแลนด+ริเวียร>า' เช่ือม 'แม>น้ำเจ9าพระยา-แม>น้ำโกลก', 

๒๗) 'กนอ.'เผยนิคมฯสงขลาSEZสะเดาคืบ!!ผู9รับเหมาลุยก>อสร9าง เม.ย.น้ี เสร็จปb'63, ๒๘) หอฯยะลาชูเลี้ยงโค-ไก>เมินคอนแทร็กต+ฟาร+ม  และ  ๒๙) คอลัมน+: ข>าวภูมิภาค: 

นราธิวาสจัดแข>งขันเชิดสงิโตนานาชาติ,  

๑๑. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยSสิน ๑) คอลัมน+: เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร, ๒) คอลัมน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: จบับหุรีเ่ถ่ือนลอตใหญ>, ๓) นราธิวาสจบั

5คดีปqาไม9ของกลางอื้อ, ๔) ทภ.4หนุนใช9ถังแกcสคอมโพสิต เลิกใช9ถังเหลก็ปdองกันใช9วางบึ้ม, ๕) ทภ.4หนุนใช9ถังแกcสคอมโพสิต เลิกใช9ถังเหลก็ปdองกันใช9วางบึ้ม, ๖) ภาพ

ข>าว: บุหรี่เถ่ือน, ๗) สั่งเฝdาระวัง จยย.บอมบ+ หลังยึดอปุกรณ+ประกอบระเบิดสะบ9าย9อย, ๘) สายตรงนักวิชาการไทย ทวัร+บุญศรลีังกาขณะเกิดระเบิดใหญ>-ประกาศเคอร+ฟo, 

๙) เปoดภาพผู9ต9องสงสัยกราดยิงร9านอาหารหนองจิกควบ จยย.สวนเลน, ๑๐) ตร.นราธิวาสแถลงผลการจบักมุคดีปqาไม9ห9วงเดือนเมษายน, ๑๑) กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9า

ห9ามซื้อขายประทัด-ดอกไม9เพลิงเดือนรอมฎอน, ๑๒) คอลมัน+: ตีโฉบฉวย: มุมมืด, ๑๓) สตช.เปoดรบัสมัครบุคคลภายนอก สอบแข>งขันเปzนนายสิบที่ภาคใต9!, ๑๔) ภ.จว.น
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ราธิวาส ช้ีแจงผลการจับกุมคดีปqาไม9 ห9วงเดือน เมษายน 2562  และ  ๑๕) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส>วนหน9า ขอความร>วมมือห9าม ซื้อ ขาย ใช9 

ประทัด ดอกไม9เพลิง และสิง่เทียมที่ทำให9เกิดเสียงดังห9วงเดือนรอมฎอน,  

๑๒. การช\วยเหลือประชาชน ๑) กระทรวงเกษตรฯระดมทำฝนหลวงบรรเทาภัยแล9ง-ฝุqนพิษ, ๒) 'ภัยแล9ง'ลามหนัก! 211เข่ือนน้ำลดต่ำกว>า30% ประสาน'ฝนหลวง'เติมน้ำ, 

๓) ไทย-มาเลเซียประชุมร>วมจัดการภัยพบิัติแนวชายแดน  และ  ๔) คณะนักศึกษาหลักสูตรการบรหิารจัดการด9านความมั่นคงข้ันสงู รุ>นที่ 10 สมาคมวิทยาลัยปdองกัน

ราชอาณาจักร ร>วมกับหน>วยเฉพาะกจิยะลา จัดกจิกรรมช>วยเหลือด9านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต9,  

๑๓. การเยียวยา ๑) ข>าวภูมิภาค : 22 เมษายน 2562  และ  ๒) ภาพข>าว: ว่ิงการกุศล,  

๑๔. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทS ๑) พิธีปoดโครงการ สานใจไทย สู>ใจใต9 รุ>น 35 สะท9อนภาพการร>วมสร9างความสมานฉันท+ ณ อพวช. คลองห9า ปทมุธานี, 

๒) ศปป.5 กอ.รมน.นำสื่อมวลชนส>วนกลาง ลงพื้นที่ ติดตามการแก9ไขปwญหา จชต.  และ  ๓) ศปป.5 กอ.รมน.นำสื่อมวลชนส>วนกลาง ลงพื้นที่ติดตามนโยบายการแก9ไข

ปwญหาจังหวัดชายแดนภาคใต9 พื้นที่จังหวัดปwตตานี,  

๑๕. การพูดคยุเพ่ือสันติสขุ โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 สน. เผย เวทีสภาสันติสุข สามารถตอบโจทย+การแก9ปwญหาชายแดนใต9  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต\อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต\อสถานการณS จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพิ่มข้ึน จาก ๑.๙๙ ในสปัดาห+ที่แล9ว 

(๒๐ - ๒๖ เม.ย. ๖๒) เปzน ๒.๗๓ ในสัปดาห+น้ี ในมิติของแนวโน9มการรบัรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน 
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต\างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช\วงวันท่ี ๒๐ – ๒๖ เม.ย. ๖๒ 

    ประเด็นข>าวเกี่ยวกบัจงัหวัดชายแดนภาคใต9ในสื่อต>างประเทศ แทบไม>มีรายงานเลย ยกเว9น benarnews.org เว็บไซต+ข>าวภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต9 และเอเชียใต9 

ที่รายงานข>าวประมวลเหตุร9ายวันในรอบสปัดาห+ ทั้งกรณีคนร9ายใช9มอเตอร+ไซค+ประกบยิงชายรบัจ9างกรีดยาง ซึ่งเปzนลูกชายของสายข>าวตำรวจในพื้นที่ อ.บันนังสตา จ.

ยะลา เหตุยิง อส.ทพ .และเหตุยิงพ>อค9าขายไอศครีมกลางตลาด 

    ส>วนอีกประเด็นเปzนเรื่องที่อาจส>งผลกระทบทางเศรษฐกจิ คือ กระทรวงคมนาคมมาเลเซียประกาศเตรียมจัดเก็บค>าธรรมเนียมรถยนต+ทะเบียนต>างประเทศที่แล>นผ>าน

เข9าประเทศมาเลเซีย ทีเ่รียกว>า Vehicle Entry Permit (VEP) โดยจะเริม่จัดเก็บที่ด>านชายแดนรัฐยะโฮร+ติดกับประเทศสิงคโปร+เปzนลำดับแรก ต้ังแต>วันที่ ๑ ตุลาคม 

๒๕๖๒ เปzนต9นไป ทั้งน้ีรัฐบาลมาเลเซียมีแผนจัดเกบ็ VEP สำหรับรถยนต+ทะเบียนต>างประเทศ ณ.ด>านชายแดนติดกับประเทศไทยเปzนจุดทีส่องแต>ยังไม>ได9กำหนดชัดเจนว>า 

จะเริ่มจัดเกบ็เมื่อใด  

 

๕.๑ benarnews.org รายงานเมื่อวันที ่๒๕ เมษายน สรุปเหตุการณ+รุนแรงที่เกิดข้ึนภายในวันเดียวกับที่ปbเตอร+ เฮย+มอนด+ (Peter Heymond) อปุฑูตสหรัฐประจำ

ประเทศไทยเดินทางไปจังหวัดชายแดนภาคใต9เปzนครั้งแรก 

ในวันเดียวกันเกิดเหตุคนร9ายใช9อาวุธป\นยิงอส.ทพ.และประชาชน ๓ เหตุการณ+เปzนเหตุให9มีผู9เสียชีวิต ๓ คน ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน 

เหตุการณ+แรกเกิดข้ึนที่บ9านสนามบิน อ.บันนังสตา จ.ยะลา คนร9ายสองคนใช9มอเตอร+ไซค+ประกบยิงนายอัมรี กูเตcะ เสียชีวิตขณะขีมอเตอร+ไซค+กลับจากกรีดยาง 

อัมรี เปzนลกูชายของสายข>าวตำรวจที่ถูกคนร9ายยิงเสียชีวิตเมื่อ ๒ ปbก>อน  

ตำรวจนายหน่ึงที่ไม>ประสงค+เปoดเผยตัว บอกกบั benarnews ว>า “เช่ือว>าคนร9ายต9องการแก9แค9นพ>อของอัมรีทีเ่ปzนสายข>าวให9ตำรวจ” 

เหตุการณ+ที่สอง เปzนเหตุคนร9ายใช9อาวุธป\นยิงอาสาสมัครทหารพรานขณะข่ีมอเตอร+ไซค+กลับบ9านที่อ.สายบรุี จ.ปwตตานี พร9อมภรรยา  

อส.ทพ.เสียชีวิตหลงันำส>งโรงพยาบาลกระพ9อ  

ห>างกันไม>นานได9เกิดเหตุคนร9ายใช9อาวุธป\นยิงพ>อค9าไอศครีมกลางตลาดนัดที่อ.ยะรัง จ.ปwตตานี เปzนเหตุให9พ>อค9าไอศครมีเสียชีวิต 

Benarnews ระบุว>า จากการรวบรวมข9อมลูเหตุรุนแรงต้ังแต>ต9นปb ๒๕๖๒ จนถึง ๒๕ เมษายน พบว>า มีผู9เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงอย>างน9อย ๔๔ คน และได9รีบบาดเจ็บอีก

อย>างน9อย ๔๘ คน 
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(Three people, including the son of an alleged police informant killed by militants two years ago, were shot to death and two women were 

injured Thursday in three separate attacks in the insurgent-wrecked Deep South, according to police officials. 

The attack came a day after Peter Haymond, the chargė d’affairs for the U.S. Embassy in Bangkok, made his first trip to a university campus in 

Pattani, where he told reporters he wished the region’s warring factions could stop the violence. 

Police said the first shooting occurred Thursday morning in Ban Sanambin village in Yala, when Amri Kuteh, 36, was riding back home on his 

motorcycle after working as a rubber tapper. 

“At least two gunmen riding on a motorcycle flanked Amri and shot him with a 9 mm pistol into the head and he fell to the ground,” said Lt. 

Capt. Nattawut Petchsatit, an investigator at Bunnang Sata police station. 

A police official who requested anonymity told BenarNews that Amri’s father was a high-profile police informant who was killed in a bomb and 

gun attack two years ago. 

“Amri is the son of Ahamakuding Kuteh, who helped police hunt down many insurgents. I believe the insurgents carried out the attack in order 

to exact revenge against his father,” the official said. 

The second attack occurred before dusk when Pathompong Kaewthong, a soldier, was shot in the head as he rode on a motorcycle with his 

wife in Saiburi, a district in Pattani, police said. He was pronounced dead at Kapo Hospital while his wife survived a bullet wound to her leg, a 

hospital official said. 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

20 

A few minutes later at a marketplace in Yarang, another district in Pattani, gunmen opened fire on an ice cream vendor, killing him and injuring 

another woman, police said, adding that the attackers managed to escape. 

No one, including Thailand’s most powerful insurgent group Barisan Revolusi Nasional, has claimed responsibility for any of Thursday’s attacks. 

Since the beginning of the year, at least 44 people have died in the Deep South and at least 48 more were injured in violent attacks, according 

official reports obtained by BenarNews.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/english/news/thai/three-killed-04252019161305.html 

 

๕.๒ สื่อมาเลเซียและสงิคโปร+ รายงานเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ว>า กระทรวงคมนาคมมาเลเซียประกาศจัดเก็บค>าธรรมเนียมรถยนต+ทะเบียนต>างประเทศที่ผ>านเข9าประเทศ

มาเลเซีย ต้ังแต>วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เปzนต9นไป โดยเริม่ทีด่>านชายแดนรัฐยะโฮร+ติดกบัประเทศสงิคโปร+ เปzนจุดแรก หลังจากน้ันจะจัดเก็บที่ด>านชายแดนติดกับประเทศ

ไทย เปzนจุดทีส่อง แต>ทั้งน้ีรัฐบาลมาเลเซียยังไม>ประกาศชัดเจนว>าจะจัดเกบ็รถยนต+ทะบัยนต>างประเทศทีเ่ดินทางเข9ามาเลเซียผ>านประเทศไทยต้ังแต>เมื่อใด ทั้งน้ีด>าน

พรมแดนติดกบับรูไน และอินโดนีเซีย จะมกีารจัดเกบ็ VEP ถัดจากประเทศไทย 

ทันทีที่การจัดเก็บ VEP มีผลบังคับใช9รถยนต+ทะเบียนต>างประเทศทีจ่ะเดินทางเข9าประเทศมาเลเซียจะต9องลงทะเบียนก>อนล>วงหน9าพร9อมติดต้ังอุปกรณ+ RFID เพื่อจ>ายค>า 

VEP ที่จุดผ>านแดนอัตตโนมัติ โดยค>าธรรมเนียม VEP คันละ ๒๕ ริงกิตสำหรบัการผ>านแดน ๑ ครั้ง  

สิงคโปร+เปzนอีกประเทศที่มีการจัดเก็บ VEP โดยจัดเกบ็คันละ ๓๕ ริงกิตสำหรบัการผ>านแดนหน่ึงครัง้ (ระยะเวลาทีร่ถยนต+อยู>นประเทศสิงคโปร+ ครั้งละไม>เกิน ๑๐ วัน หาก

เกินกว>า ๑๐ วันจะต9องจ>าย VEP เพิ่มวันละ ๓๕ ริงกิต  

(Malaysia will enforce mandatory registration for foreign vehicles entering from Singapore from October, the government announced yesterday. 
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The long-debated Vehicle Entry Permit (VEP) scheme is expected to be carried out in three stages, beginning with the Causeway and Second 

Link, followed by the Malaysia-Thailand border, and then the border between Malaysia and Brunei as well as Indonesia. 

The government did not say yesterday when the VEP will come into effect at the other borders. 

The plan to implement a VEP at all Malaysian land borders has been delayed several times because the authorities said they needed more 

time to fine-tune the system. It has been in the testing stage since last year. 

"The VEP for each registered motor vehicle will be valid for a period of five years," the Ministry of Transport said in a statement yesterday. 

When the VEP was first proposed by the previous administration, a RM25 (S$8.20) one-time fee was mentioned. 

Singapore charges a $35 VEP fee per day for every day after the first 10 days in the country.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.straitstimes.com/world/malaysias-vehicle-entry-permit-to-take-effect-on-oct-1 

 


