
 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

1 

บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๒๓-

๒๙ ม.ค. ๖๔ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๑๐๔ ข0าว จากท่ีมี ๑๑๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๖-๒๒ ม.ค. ๖๔) 

ในส0วนของข0าวเชิงลบ ท่ีเก่ียวขTองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๑๐ ข0าว จากท่ีมี ๒๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๖-๒๒ ม.ค. 

๖๔)  

         ประเด็นข5าวเชิงลบ ได*แก5 

๑) การเมือง:  รายงานพิเศษ: จับตาไฟใตT! หลัง 'โอไอซี' ยกสถานะ 'BRN' 

๒) การยกระดับคุณภาพชีวิต: สถานการณJการแพร5ระบาดของโควิด ๑๙ และ ชาวบTานจ้ีรัฐ 

แกTปcญหาโครงการ ขุดลอกอ0าวปcตตานีกระทบระบบนิเวศและการหาเล้ียงชีพ 

๓) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: สำรวจราคาพริกตลาดเบตงพุ0งสูงเท0าตัว 

เผยอากาศแปรปรวนทำผลผลิตนTอยตTองส่ังจากราชบุรี 

ประเด็นข5าวเชิงบวก ได*แก5 

๑) การช5วยเหลือประชาชน:  การช0วยเหลือประชาชนท่ีประสบอุทกภัยของหน0วยงานราชการ และภาค

ส0วนต0างๆ  

๒) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยJสิน : ๑) ส0องสไตล. ผบ.เหล0าทัพสายบูi 

เล0นบทบุjนกลางพายุการเมือง 'บ๊ิกตู0-บ๊ิกบ้ี-บ๊ิกแกTว' กระชับพ้ืนท่ีหัวใจ และความแกร0งของทัพ 4, ๒) 

สำนักงานตรวจคนเขTาเมืองโชว.ฝoมือบุกทลาย เครือข0ายขนโรฮีนจา, ๓) 'บ๊ิกปqอม'เหยียบเบรก ชะลอนำเขTา 

แรงงานต0างดTาว ขTอมูลมาเฟoย-กินหัวคิวทะลัก, ๔) ฝrายความม่ันคง บูรณาการร0วมฝrายปกครอง พ้ืนท่ีชายแดน 

จ.นราธิวาส ตรวจเขTมสกัดลักลอบ เขTาเมืองผิดกฎหมาย ปqองกันโควิด-19 และ ๕) 5 ปo! ฟcนอาญาตำรวจ 6 นาย-

วินัย 49 นาย เอ่ียวลักลอบขนแรงงาน ต0างดTาวเขTาไทย 

๓) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) การแกTไขปcญหาโรคระบาด และปcญหาอ่ืนๆ เก่ียวกับยางพารา และ

๒) การจับกุมเรือประมงเวียดนามท่ีลักลอบเขTามาทำประมงในเขตน0านน้ำไทย ๓) นรม. ต้ัง ธรรมนัส ประธาน

คณะกรรมการสอบโครงการเมืองตTนแบบฯ 

๔) การเมือง: กกต.ส่ังเลือกต้ังซ0อม อบจ.ใหม0 ๑๘ จังหวัด ๗ ก.พ.น้ี, 

          จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหTระดับการรับรูTเชิงบวก 

ท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๒.๕๑ ในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๖ - ๒๒ ม.ค. ๖๔) เป}น ๒.๙๑ 

ในสัปดาห.น้ี 

    ในส5วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต5างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี 

๒๓–๒๙ ม.ค. ๖๔ ดังน้ี 

 สัปดาห.น้ีพบว0ามีเฉพาะส่ือมาเลเซียท่ีรายงานข0าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตT ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกับ

มาตรการคุมเขTมชายแดนไทย-มาเลเซีย ในช0วงท่ีมาเลเซียมีการใชTมาตรการจำกัดเสรีภาพการใชTชีวิตนอกเคหะ
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สถาน ท่ีเรียกว0า MCO 2.0 ซ่ึงหน0วยงานความม่ันคงของท้ังสองประเทศเช่ือว0า จะส0งผลใหTแรงงานต0างชาติใน

มาเลเซียรวมท้ังคนไทยลักลอบเขTามพรมแดนเขTาประเทศมากข้ึน 

          ขณะเดียวกัน ส่ือมาเลเซียรายงานว0า ท้ังหน0วยงานความม่ันคง และหน0วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขTองกับการปqองกัน 

และปราบปรามการลักลอบนำเขTาสินคTาผิดกฎหมาย เช0น หนีภาษีหรือหลีกเล่ียงการตรวจท่ีด0านกักกันพืช และสัตว. 

โดยในรอบสัปดาห.มีการตรวจยึดไก0สดแช0แข็งท่ีด0านกักกันพืช และสัตว.บูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห. มูลค0าเกือบ 

500,000 ริงกิต หรือ ประมาณ 3.5 ลTานบาท ขณะเดียวกันก็มีการจับกุมยึดของกลางขTาวสาร 23 ตัน ท่ีลักลอบ

นำเขTาจากประเทศไทย ท่ีโกดังสินคTาแห0งหน่ึงในรัฐกลันตัน 

         ส่ือมาเลเซียรายงานว0า ป�นเถ่ือนไทยประดิษฐ.ไดTรับความนิยมในหมู0อาชญากรในมาเลเซีย แต0มาตรการป�ด

พรมแดนท้ังสองประเทศท0ามกลางเพ่ิมการลาดตระเวณตามแนวชายแดนของเจTาหนTาท่ีความม่ันคงท้ังสองประเทศ 

ทำใหTราคาป�นเถ่ือนไทยประดิษฐ. ราคาซ้ือขายท่ีมาเลเซียสูงถึงกระบอกละ 6,000 ริงกิต หรือ 42,000 บาท 
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๒. ผลการวิเคราะหJสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธJ ประจำวันท่ี ๒๓ – ๒๙ ม.ค. ๖๔ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข5าวเชิงบวก และประเด็นข5าวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๓ - ๒๙ ม.ค. ๖๔  มีข0าวเชิงบวก (เสTนทึบสีเขียว) ๑๐๔ ข0าว จากท่ีมี ๑๑๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๖ 

- ๒๒ ม.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนTมความถ่ี (เสTนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนTมฯ ลดลง 

ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขTองกับ จชต. (เสTนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๑๐ ข0าว จากท่ีมี ๒๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว 

(๑๖ - ๒๒ ม.ค. ๖๔) สำหรับในมิติ ของแนวโนTมความถ่ี (เสTนปะสีแดง) มีแนวโนTมฯ ลดลง 
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๒.๒ ค5าสัดส5วนระหว5างข5าวเชิงบวก และข5าวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน 

ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

วัน/เดือน/ปe จำนวนข5าวเชิงบวก (1) จำนวนข5าวเชิงลบ (2) ค5าสัดส5วน (3)=(1)/(2) 

2021-01-16 21 4 5.25 

2021-01-17 9 3 3 

2021-01-18 20 3 6.67 

2021-01-19 21 7 3 

2021-01-20 17 2 8.5 

2021-01-21 17 3 5.67 

2021-01-22 13 1 13 

 16.86 3.29 5.12 

2021-01-23 13 2 6.5 

2021-01-24 8 2 4 

2021-01-25 20 2 10 

2021-01-26 16 2 8 

2021-01-27 22 1 22 

2021-01-28 18 0 18 

2021-01-29 7 1 7 

 14.86 1.57 9.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

5 

๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ5งเล็ง ในช5วงวันท่ี ๒๓ – ๒๙ ม.ค. ๖๔ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๖ - ๒๙ ม.ค. ๖๔ ไม0มีท้ังข0าวเชิงบวก และข0าวเชิงลบ ในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข สำหรับในมิติ 

ของแนวโนTมความถ่ี (เสTนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนTมฯ ต่ำค0อนขTางคงท่ี 

 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๓ - ๒๙ ม.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวในประเด็นเหตุรTายรายวัน จากท่ีมี ๒ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๖ - ๒๒ 

ม.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนTมความถ่ี มีแนวโนTมฯ ลดลง  
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๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๓ - ๒๙ ม.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๓ ข0าว จากท่ีมี ๔ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๖ - ๒๒ ม.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนTมความถ่ี มีแนวโนTมฯ ค0อนขTางคงท่ี ในส0วนข0าวเชิงลบฯ 

มีข0าวเชิงลบ ๑ ข0าว จากท่ีมี ๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๖ - ๒๒ ม.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนTมความถ่ี มีแนวโนTมฯ 

ค0อนขTางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดTแก0 ๑) เป�ดรายช่ือหน0วยเลือกต้ัง อบจ. และ ๒) ด0วน! กกต.ส่ังเลือกต้ังซ0อม 

อบจ.ใหม0 18 จังหวัด 7 ก.พ.น้ี ภาพข0าวเชิงลบ ไดTแก0 รายงานพิเศษ: จับตาไฟใตT! หลัง'โอไอซี'ยกสถานะ 'BRN'  
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๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยJสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๓ - ๒๙ ม.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๑๒ ข0าว จากท่ีมี ๑๗ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๖ - ๒๒ ม.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนTมความถ่ี มีแนวโนTมฯ  ค0อนขTางคงท่ี  ในส0วนข0าวเชิงลบฯ 

ไม0มีข0าวเชิงลบ จากท่ีมี ๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๖ - ๒๒ ม.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนTมความถ่ี มีแนวโนTมฯ เพ่ิมข้ึน 

ภาพข0าวเชิงบวก ไดTแก0 ๑) ส0องสไตล. ผบ.เหล0าทัพสายบูi เล0นบทบุjนกลางพายุการเมือง 'บ๊ิกตู0-บ๊ิกบ้ี-บ๊ิกแกTว' 

กระชับพ้ืนท่ีหัวใจ และความแกร0งของทัพ 4, ๒) สำนักงานตรวจคนเขTาเมืองโชว.ฝoมือบุกทลาย เครือข0ายขนโรฮีนจา, 

๓) 'บ๊ิกปqอม'เหยียบเบรก ชะลอนำเขTาแรงงานต0างดTาว ขTอมูลมาเฟoย-กินหัวคิวทะลัก, ๔) ฝrายความม่ันคง 

บูรณาการร0วมฝrายปกครอง พ้ืนท่ีชายแดน จ.นราธิวาส ตรวจเขTมสกัดลักลอบ เขTาเมืองผิดกฎหมาย ปqองกันโควิด-

19 และ ๕) 5 ปo! ฟcนอาญาตำรวจ 6 นาย-วินัย 49 นาย เอ่ียวลักลอบขนแรงงาน ต0างดTาวเขTาไทย  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๓ - ๒๙ ม.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๗ ข0าว จากท่ีมี ๑๙ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว 

(๑๖ - ๒๒ ม.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนTมความถ่ี มีแนวโนTมฯ ค0อนขTางคงท่ี 

ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข0าวเชิงลบ ๑ ข0าว จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๖ - ๒๒ ม.ค. 

๖๔) ในมิติของแนวโนTมความถ่ี มีแนวโนTมฯ ต่ำค0อนขTางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดTแก0 ๑) 

เร0งแกTไขปcญหาการระบาดใบร0วงยางพารา, ๒) เร0งแกTไขปcญหาการระบาด ใบร0วงยางพารา, ๓) มหานครคลองไทย 

มหานครหลวงแห0งความม่ังค่ังของโลก, ๔) 'นิพนธ.'ไม0หว่ันมีช่ือถูกซักฟอก แจงไดTหมด ดักคอ'ธนาธร-

กTาวไกล'ลงพ้ืนท่ียิบ หาขTอมูลโครงการจะนะ, ๕) รมช.มนัญญา เย่ียมชมกระบวนการ ผลิตแบริเออร. 

ของสหกรณ.แปรรูปผลิตภัณฑ.ยางพาราบTานถ้ำทะลุ จำกัด พรTอมสนับหนุนโครงการใชTยางในภาครัฐ, ๖) 

ครม.อนุมัติยกเวTนค0าธรรมเนียมโรงงาน 3 จว.ชายแดนใตT 4 อำเภอ จว.สงขลา, ๗) เรือ ต.112 จับกุมลูกเรือ 

ประมงเวียดนามคราดปลิง พรTอมรวบ4ผูTตTองหาก0อนตรวจเขTมโควิด-19, ๘) แรงงานจังหวัดปcตตานี 

เร0งประชาสัมพันธ. ภารกิจ และมาตรการช0วยเหลือช0วงโควิต, ๙) 'บ๊ิกตู0' เซ็นต้ัง 'ธรรมนัส' ประธาน กก. 

สอบโครงการเมืองตTนแบบ อุตสาหกรรมกTาวหนTาแห0งอนาคต อ.จะนะ และ ๑๐) 

เทศบาลเมืองเบตงเร่ิมประดับประดา โคมไฟตTอนรับเทศกาล ตรุษจีน ภาพข0าวเชิงลบ ไดTแก0 

สำรวจราคาพริกตลาดเบตงพุ0งสูงเท0าตัว เผยอากาศแปรปรวน ทำผลผลิตนTอยตTองส่ัง จากราชบุรี  
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  ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๓ - ๒๙ ม.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๑ ข0าว จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๖ - 

๒๒ ม.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนTมความถ่ี มีแนวโนTมฯ เพ่ิมข้ึนเล็กนTอย ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด 

ไม0มีข0าวเชิงลบใน ช0วง ๑๖ - ๒๙ ม.ค. ๖๔  ในมิติของแนวโนTมความถ่ี มีแนวโนTมฯ เพ่ิมข้ึน ภาพข0าวเชิงบวก ไดTแก0 

เผยยาไอซ.-ยาบTาย่ีหTอรถสปอร.ต เป}นของกลุ0มอาข0าในพม0า คาดส0งไปประเทศท่ี 3   

 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช0วงวันท่ี ๒๓ – ๒๙ ม.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช0วงวันท่ี ๒๓ – ๒๙ ม.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปsญหา จชต. 

             ในช0วงวันท่ี ๒๓ – ๒๙ ม.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกTไขปcญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช0วงวันท่ี ๒๓ – ๒๙ ม.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชTกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* 
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ประเด็นข5าวเชิงลบ 

๑. การเมือง รายงานพิเศษ: จับตาไฟใตT! หลัง'โอไอซี'ยกสถานะ'BRN'  

๒. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) 

ชาวบTานจ้ีรัฐแกTปcญหาโครงการขุดลอกอ0าวปcตตานีกระทบระบบนิเวศและการหาเล้ียงชีพ, ๒) 

ชาวบTานเดือดรTอนโร0แจTงความ ถูกโกงเงินออมทรัพย.หมู0บTานกว0า21ลTาน, ๓) 'ปcตตานี'พบติดโควิดเพ่ิม 3 ราย 

เป}นต0างดTาวลอบเขTาเมือง 2 คนไทย 1 ราย, ๔) สาวพบตร.พรTอมป�น-โตTยิงขู0, ๕) คอลัมน. ข0าวส้ัน: 

พบผูTติดเช้ือโควิดท่ีปcตตานี 1 คน, ๖) คอลัมน. ข0าวส้ัน: เฉ0งยับโครงการขุดลอกอ0าว 640 ลTาน, ๗) จ้ีแกTปcญหา  

และ  ๘) ตามคดี: รTองไม0ไดTเงินปcนผลจากกลุ0มฯ  

๓. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* สำรวจราคาพริกตลาดเบตงพุ0งสูงเท0าตัว 

เผยอากาศแปรปรวนทำผลผลิตนTอยตTองส่ังจากราชบุรี  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. กระบวนการยุติธรรม เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: รTองแกTไขสันดอนทราย  

๒. การศึกษา ๑) ภาพข0าว: มอบทุน, ๒) ทีมสพป.ยะลาลงเย่ียมโรงเรียนถูกน้ำท0วม  และ  ๓) 

สช.แจงการคืนเงินค0าเงินค0าธรรมเนียมรร.เอกชน,  

๓. กีฬา ๑) จักรยานโลกชมทัวร.ออฟฯเฉียบ  และ  ๒) 'ยูซีไอ' ยกน้ิวศึก 'ทัวร. ออฟ ไทยแลนด. 2020' 

ดีเย่ียมทุกดTาน,  

๔. การช5วยเหลือประชาชน ๑) 'เกษตรกรยะลา'เร0งสำรวจความเสียหายสวนทุเรียน, ๒) 

ภาคเอกชนมอบส่ิงของช0วยผูTประสบอุทกภัยภาคใตT, ๓) กฟผ.จับมือเทคนิคยะลาซ0อมไฟฟqาใหTผูTประสบอุทกภัย, ๔) 

ช0วยน้ำท0วม, ๕) ตรีศูล: ปcนน้ำใจช0วยภัยน้ำท0วม, ๖) ภาพข0าว: เย่ียมใหTกำลังใจ, ๗) เรียงคนมาเป}นข0าว: 

น้ำใจยังคงเหลือ, ๘) ภาพข0าว: ส0งต0อน้ำใจ, ๙) ข0าวขTนคนเขTม: ซับน้ำตา, ๑๐) ธารน้ำใจกาชาดไทย 

บรรเทาวิกฤตโควิด-19, ๑๑) ข0าวขTนคนเขTม: เยียวยา, ๑๒) อาสาช0วยซ0อมเคร่ืองไฟฟqาจมน้ำ, ๑๓) ภาพข0าว: 

คอลัมน. ข0าวขTนคนเขTม: ซับน้ำตา, ๑๔) น้ำใจ, ๑๕) ภาพข0าว: คอลัมน. ข0าวขTนคนเขTม: เยียวยา, ๑๖) 

ธารน้ำใจกาชาดไทย บรรเทาวิกฤตโควิด-19, ๑๗) คุณแหน : 25 มกราคม 2564, ๑๘) 

นายกเหล0ากาชาดนราธิวาส มอบถุงยังชีพแก0 ผูTยากไรT ผูTดTอยโอกาส ผูTปrวยติดเตียง ผูTสูงอายุ ในรือเสาะ, ๑๙) 

ผอ.ศปพร.ลงพ้ืนท่ี แกTไขปcญหา การขาดแคลนน้ำ ในการอุปโภค-บริโภค, ๒๐) ส0งต0อน้ำใจ ทีมข0าวช0อง 8 

ลงพ้ืนท่ีเสียง นำเงินบริจาคและส่ิงของจำเป}น ไปช0วยเหลือ ผูTประสบภัยน้ำท0วม จังหวัดนราธิวาส, ๒๑) โรงไฟฟqา 

PTG มอบถุงยังชีพใหTผูTประสบภัยน้ำท0วม, ๒๒) ภาพข0าว: มอบของ  และ  ๒๓) ภาพข0าว: TPCH- PTG 

มอบถุงยังชีพใหTผูTประสบภัยน้ำท0วม,  

๕. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยJสิน ๑) ภาพข0าว: คอลัมน. เลียบค0ายกองทัพ: ใหTกำลังใจ, ๒) 

คอลัมน.: รายงานพิเศษ: ส0องสไตล. ผบ.เหล0าทัพสายบูi เล0นบทบุjนกลางพายุการเมือง'บ๊ิกตู0-บ๊ิกบ้ี-

บ๊ิกแกTว'กระชับพ้ืนท่ีหัวใจและความแกร0งของทัพ 4, ๓) ปqอมวาง9มาตรการแรงงาน จับเมียอบต.ขนพม0าเขTาเมือง, 
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๔) ปqอมวาง9มาตรการแรงงาน รวบเมียอบต.ขนคนต0างดTาว ทหารบุกจับพนันป�อกเดTงอุบล, ๕) 

ตากลุยจับขบวนการขนโรฮีนจา, ๖) สำนักงานตรวจคนเขTาเมืองโชว.ฝoมือบุกทลายเครือข0ายขนโรฮีนจา, ๗) 

'บ๊ิกปqอม'เหยียบเบรก ชะลอนำเขTาแรงงานต0างดTาว ขTอมูลมาเฟoย-กินหัวคิวทะลัก, ๘) 

ลุยคTนเครือข0ายนำต0างดTาวเขTาไทย5จว. พบรถขน'โรฮิงญา'เขTากรุงซุกกลางแม0สอด, ๙) ตม.เป�ดปฏิบัติการคTน 5 

จว.ทลายแกiงขนโรฮีนจาเขTากรุง ออกหมายจับนับสิบราย, ๑๐) จู0โจมคTน 5 จังหวัดเครือข0ายใหญ0'เจiดา'ขนโรฮีนจา 

หอบเงิน 20 ลTานหนีขTามฝc�งเมียนมา, ๑๑) ฝrายความม่ันคง บูรณาการร0วมฝrายปกครอง พ้ืนท่ีชายแดน จ.นราธิวาส 

ตรวจเขTมสกัดลักลอบเขTาเมืองผิดกฎหมายปqองกันโควิด-19  และ  ๑๒) 5 ปo! ฟcนอาญาตำรวจ 6 นาย-วินัย 49 

นาย เอ่ียวลักลอบขนแรงงานต0างดTาวเขTาไทย,  

๖. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ก็อซซิปการเมือง: เต่ียใหTมา, ๒) เย่ียมใหTกำลังใจ, ๓) คอลัมน. ก็อซซิปการเมือง: 

เต่ียใหTมา, ๔) จังหวัดยะลาคุมเขTมจุดคัดกรองปqองกันไวรัสโคโรนา2019, ๕) 

ยะลาจัดหน0วยเกษตรเคล่ือนท่ีฟ��นฟูอาชีพหลังน้ำลด, ๖) ภาพข0าว: เตือนพ่ีนTองชาวใตTระวังโรคไขTฉ่ีหนู, ๗) 

ส0องโรคไขสุขภาพ: ระวัง! ไขTฉ่ีหนู, ๘) 'สทนช.' เป�ดแผนน้ำปo'64 พรTอมรับมือ 'แลTง-ท0วม', ๙) ชีพจรท่ัวไทย, ๑๐) 

คอลัมน. ชีพจรท่ัวไทย, ๑๑) รายงาน: 'ม.สงขลานครินทร.' 

โชว.สกิลผุด'เคร่ืองผลิตน้ำยาฆ0าเช้ือ'ตัวช0วยชุมชนพิชิตโควิด-19, ๑๒) ทางคนทางข0าว, ๑๓) ผูTประกาศติดโควิด 

ศบค.ปrวน 'หมอทวีศิลป�'ระทึก, ๑๔) เป�ดศูนย.การเรียนรูTเพาะฟcกลูกปูแห0งใหม0 ส0งเสริมการทำประมงแบบอนุรักษ., 

๑๕) เช็คด0วน! การรถไฟฯ ประกาศงดใหTบริการ 57 ขบวน เร่ิม 26 ม.ค.น้ี, ๑๖) 'หาดใหญ0' เตรียมงบ 200 ลบ. 

ซ้ือวัคซีนตTานโควิด, ๑๗) 'ส.ส.ชายแดนใตT'ลงพ้ืนท่ีรับฟcงปcญหาอ0าวปcตตานี จากตัวแทนประมงพ้ืนบTาน, ๑๘) 

'บ๊ิกปqอม'เผยท่ีประชุม กนช.เห็นชอบโครงการขนาดใหญ0แกTปcญหา'ท0วม-แลTง', ๑๙) 

'ก.แรงงาน'เตรียมนำทีม'รพ.กลTวยน้ำไท' มอบทุนสรTางอาชีพรองรับสังคมผูTสูงอายุ, ๒๐) รอบร้ัวเมืองใตT : 28 

มกราคม 2564, ๒๑) คุณแหน : 28 มกราคม 2564, ๒๒) รถไฟฯปรับเดินรถเชิงสังคมช่ัวคราว 

สอดคลTองสถานการณ.โควิด-19 เร่ิม 26 ม.ค.น้ี, ๒๓) จิตอาสา เราทำความดีดTวยหัวใจ รวมใจเป}นหน่ึง 

ร0วมพัฒนาทำความสะอาด ท่ีพักอาศัยสงฆ. มัสยิด ตาดีกา, ๒๔) 

'ปcตตานี'ประชุมวางมาตรการปqองกันโรควิดจากแรงงานต0างดTาวหลบหนีเขTาเมือง, ๒๕) ผูTว0าฯนราธิวาส 

ประชุมการขับเคล่ือนการพัฒนาพ้ืนท่ีตTนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม0 ประยุกต.สู0 'โคก หนอง 

นา โมเดล', ๒๖) หลายหน0วยงานบูรณาการตรวจเขTมคุTมครองแรงงานเรือประมงทะเล ในน0านน้ำนราธิวาส, ๒๗) 

สพร.23 ปcตตานี ช้ีแจงการฝ�กอบรมสรTางรายไดTแก0ผูTสูงอายุ, ๒๘) สพร.23 ปcตตานี 

ฝ�กตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ, ๒๙) ศูนย.ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

ชวนเกษตรกรเรียนรูTทำหญTาหมัก  และ  ๓๐) นราธิวาสเป�ด'โครงการงานวันปqองกันอุบัติภัยแห0งชาติ ปo 2563' 

สรTางจิตสำนึกดTานความปลอดภัย-ลดความสูญเสียจากภัยพิบัติ,  

๗. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) เหนือความงามคือ'ชีวิต' บTานขุนพิทักษ.รายา ปcตตานี 

บันทึกประวัติศาสตร.ท่ีไม0อาจเป�ดขTาม, ๒) เหนือความงามคือ'ชีวิต' บTานขุนพิทักษ.รายา ปcตตานี 

บันทึกประวัติศาสตร.ท่ีไม0อาจเป�ดขTาม, ๓) ต้ัง'ประยูร'ผอ.สำนักเลขาธิการมส., ๔) 
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ต้ัง'ประยูร'ผอ.สำนักเลขาธิการมส., ๕) พช.ปล้ืม 'ผTามัดหม่ีลายขอเจTาฟqาสิริวัณณวรีฯ'ปลุกกระแสกลุ0มทอผTา4ภาค, 

๖) คปพ.โชว.ผลงานแผนปฏิรูปกิจการพุทธศาสนา, ๗) มส.แบ0งเขตปกครองระดับภาคคณะธรรมยุตใหม0  และ  ๘) 

พช.ปล้ืม'ผTามัดหม่ีลายขอเจTาฟqาสิริวัณณวรีฯ' 

ของขวัญปoใหม0พระราชทานแก0คนไทยทุกคนจุดประกายแห0งการพัฒนาภูมิปcญญาผTาไทยสู0สากล 

ปลุกกระแสกลุ0มทอผTา 4 ภาค คึกคัก,  

๘. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) ปc�นศูนย.ขนส0งสินคTาสุราษฎร. แห0งท่ี3ของภูมิภาค(ใตT) 

ขบ.ทบทวนชงคมนาคม, ๒) ครม.ไฟเขียวเวTนค0าตjง โรงงาน3จ.ชายแดนใตT, ๓) 

เร0งแกTไขปcญหาการระบาดใบร0วงยางพารา, ๔) เร0งแกTไขปcญหาการระบาดใบร0วงยางพารา, ๕) มหานครคลองไทย 

มหานครหลวงแห0งความม่ังค่ังของโลก, ๖) ตู0ต้ังกก.สอบเมืองตTนแบบจะนะ, ๗) 

โพลนิดTายก'เฉลิมชัย'แกTราคายางเจjง ปราบโรคอหิวาต.แอฟริกาในหมูอยู0หมัด, ๘) 

จับตาวาระครม.ดันมาตรการช0วยโควิด-กูTเงิน, ๙) 'นิพนธ.'ไม0หว่ันมีช่ือถูกซักฟอก แจงไดTหมด ดักคอ'ธนาธร-

กTาวไกล'ลงพ้ืนท่ียิบ หาขTอมูลโครงการจะนะ, ๑๐) โพลยก'เฉลิมชัย'สุดเจjง แกTราคายาง-ปราบโรค!, ๑๑) 

รมช.มนัญญา เย่ียมชมกระบวนการผลิตแบริเออร. ของสหกรณ.แปรรูปผลิตภัณฑ.ยางพาราบTานถ้ำทะลุ จำกัด 

พรTอมสนับหนุนโครงการใชTยางในภาครัฐ, ๑๒) ครม.อนุมัติยกเวTนค0าธรรมเนียมโรงงาน 3 จว.ชายแดนใตT 4 อำเภอ 

จว.สงขลา, ๑๓) เรือ ต.112 จับกุมลูกเรือประมงเวียดนามคราดปลิง พรTอมรวบ4ผูTตTองหาก0อนตรวจเขTมโควิด-19, 

๑๔) แรงงานจังหวัดปcตตานี เร0งประชาสัมพันธ.ภารกิจและมาตรการช0วยเหลือช0วงโควิต, ๑๕) 'บ๊ิกตู0' เซ็นต้ัง 

'ธรรมนัส' ประธานกก.สอบโครงการเมืองตTนแบบอุตสาหกรรมกTาวหนTาแห0งอนาคต อ.จะนะ, ๑๖) 

เทศบาลเมืองเบตงเร่ิมประดับประดาโคมไฟตTอนรับเทศกาลตรุษจีน  และ  ๑๗) 'บ๊ิกตู0' 

ลงนามต้ังคกก.สอบขTอเท็จจริงโครงการเมืองตTนแบบจะนะ 'ธรรมนัส' น่ังปธ.,  

๙. การเมือง ๑) เป�ดรายช่ือหน0วยเลือกต้ังอบจ., ๒) กกต.แจงเหตุเลือกอบจ.ใหม0-หTามผูTสมัครหาเสียง  และ  ๓) 

ด0วน! กกต.ส่ังเลือกต้ังซ0อม อบจ.ใหม0 18 จังหวัด 7 ก.พ.น้ี,  

๑๐. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) รวบสาวประเภทสองแสบขโมยมือถือกว0า 100 เคร่ือง ตระเวนขายใน อ.หาดใหญ0  

และ  ๒) รวบยกแกiง 27 โจjยะลา พรTอมมีด-ป�น คาดโยงอันธพาลไล0ฟcนชาวบTาน,  

๑๑. ยาเสพติด เผยยาไอซ.-ยาบTาย่ีหTอรถสปอร.ต เป}นของกลุ0มอาข0าในพม0า คาดส0งไปประเทศท่ี 3  

๑๒. เหตุร*ายรายวัน สภาพอากาศวันน้ี ไทยตอนบนอุ0นข้ึน 1-3 องศา ฝุrนละอองยังสะสมมาก  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต5อสถานการณJ จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหTระดับการรับรูTเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. 

จชต. ในสัปดาห.น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๒.๕๑ ในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๖ - ๒๒ ม.ค. ๖๔) เป}น ๒.๙๑ ในสัปดาห.น้ี 

ในมิติของแนวโนTม การรับรูTเชิงบวก มีแนวโนTมฯ เพ่ิมข้ึน 
 
๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต5างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๒๓ – ๒๙ ม.ค. 

๖๔ 

    สัปดาห.น้ีพบว0ามีเฉพาะส่ือมาเลเซียท่ีรายงานข0าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตT ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกับมาตรการ

คุมเขTมชายแดนไทย-มาเลเซีย ในช0วงท่ีมาเลเซียมีการใชTมาตรการจำกัดเสรีภาพการใชTชีวิตนอกเคหะสถาน ท่ี

เรียกว0า MCO 2.0 ซ่ึงหน0วยงานความม่ันคงของท้ังสองประเทศเช่ือว0า จะส0งผลใหTแรงงานต0างชาติในมาเลเซีย

รวมท้ังคนไทยลักลอบเขTามพรมแดนเขTาประเทศมากข้ึน 

   ขณะเดียวกัน ส่ือมาเลเซียรายงานว0า ท้ังหน0วยงานความม่ันคง และหน0วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขTองกับการปqองกัน และ

ปราบปรามการลักลอบนำเขTาสินคTาผิดกฎหมาย เช0น หนีภาษีหรือหลีกเล่ียงการตรวจท่ีด0านกักกันพืช และสัตว. โดย

ในรอบสัปดาห.มีการตรวจยึดไก0สดแช0แข็งท่ีด0านกักกันพืช และสัตว.บูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห. มูลค0าเกือบ 500,000 ริง

กิต หรือ ประมาณ 3.5 ลTานบาท ขณะเดียวกันก็มีการจับกุมยึดของกลางขTาวสาร 23 ตัน ท่ีลักลอบนำเขTาจาก

ประเทศไทย ท่ีโกดังสินคTาแห0งหน่ึงในรัฐกลันตัน 

   ส่ือมาเลเซียรายงานว0า ป�นเถ่ือนไทยประดิษฐ.ไดTรับความนิยมในหมู0อาชญากรในมาเลเซีย แต0มาตรการป�ด

พรมแดนท้ังสองประเทศท0ามกลางเพ่ิมการลาดตระเวณตามแนวชายแดนของเจTาหนTาท่ีความม่ันคงท้ังสองประเทศ 

ทำใหTราคาป�นเถ่ือนไทยประดิษฐ. ราคาซ้ือขายท่ีมาเลเซียสูงถึงกระบอกละ 6,000 ริงกิต หรือ 42,000 บาท 

 

 ๕.๑ สำนักข5าวเบอนามา ของทางการมาเลเซีย รายงานเม่ือวันท่ี ๒๔ มกราคม อ*างคำพูดของพลโทเกรียงไกร 

ศรีรักษJ แม5ทัพภาคท่ี ๔ ให*สัมภาษณJว5า มาตรการ MCO2.O ท่ีรัฐบาลมาเลเซียประกาศใช*ถึงวันท่ี ๔ กุมถา
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พันธJ จะมีส5วนทำให*แรงงานต5างชาติพยายามหาทางเดินทางกลับบ*าน โดยใช*เส*นทางผ5านประเทศไทย ด*วย

เหตุน้ีกองทัพภาคท่ี 4 จึงเพ่ิมมาตรการลาดตระเวณตรวจตราตลอดแนวชายแดน  

แม5ทัพภาคท่ี ๔ บอกว5า พ้ืนท่ีท่ีต*องคุมเข*มชายแดนเป�นพิเศษ คือ อ.ตากใบ อ.สุไหงโกลก และอ.แว*ง จังหวัด

นราธิวาส 

นับต้ังแต5เดือนตุลาคมถึงวันท่ี ๒๒ มกราคม เจ*าหน*าท่ีจับกุมคนต5างชาติลักลอบเข*าเมืองบริเวณใกล*ชายแดน

มาเลเซีย จำนวน 624 คน ส5วนใหญ5เป�นคนเมียนมา ๔๐๘ คน 

(Bernama): Thailand is intensifying enforcements at the Thailand-Malaysia borders to prevent 

migrant smuggling and curb the spread of the Covid-19 pandemic. 

Fourth Armงy Region Commander, Lt General Kriangkrai Srirak, said the Covid-19 situation in 

Malaysia and the implementation of the Movement Control Order in the country had caused 

migrants to attempt to return home. 

He said since October last year until Jan 22, the security forces had arrested 624 migrants 

comprising 408 Myanmar nationals, Laos (76), Cambodia (64) and Malaysia (21) who attempted 

to enter Thailand via rat trails at the border areas. 

"The authorities will tighten border control especially in the districts of Tak Bai, Sungai Kolok 

and Wang. 

"We will collaborate with all relevant parties to prevent migrant smuggling and at the same 

time, intensifying efforts to track down the syndicates involved,” he said in a news conference 

here, today. 

Kriangkrai said a total of 13 arrests were made in Narathiwat, Pattani, Songkhla and Nakhon Si 

Thammarat.) 

 

ท่ีมาขTอมูล ; https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2021/01/24/covid-19-

thailand-tightens-control-at-malaysia-borders 

https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1925106 

 

๕.๑,๑ New Straits Times  รายงานเม่ือวันท่ี ๒๖ มกราคม ว0า กองกำลังปฏิบัติการท่ัวไป หรือ GOF มีการเพ่ิมค

สามเขTมขTนในการลาดตระเวณตรวจตราชายแดนติดประเทศไทย เพ่ือปqองกันการลักลอบผ0านแดนโดยมิชอบดTวย

กฏหมาย ท้ังแรงงานต0างชาติรวมท้ังคนไทยท่ีพยายามเดินทางกลับบTานเกิด 

ผูTบัญชากากองกำลัง GOF บอกว0า  นับต้ังแต0เขTามารับผิดชอบพ้ืนท่ีชายแดนเม่ือวันท่ี ๑๖ มกราคม ยังไม0พบ

ชาวต0างชาติลักลอบผ0านแดนผิดกฏหมาย 
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The General Operations Force (GOF) will beef up checks along border areas to prevent illegal 

immigrants from entering and leaving the country following the implementation of the 

Movement Control Order (MCO). 

(GOF Ninth battalion commanding officer Superintendent Nor Azizan Yusof said checks will also 

cover rat lanes normally used by illegal immigrants to sneak into the country and vice-versa. 

"Following the MCO, we believe many illegal immigrants, especially Thais working in Malaysia, 

will return to their home country. 

"Foreigners are encouraged to use legal channels when leaving the country and at the moment, 

only Rantau Panjang's Immigration, Customs, Quarantine and Security (ICQS) complex is open to 

foreigners," he said. 

However, Nor Azizan said foreigners are allowed to pass the checkpoints only three days a week 

– Monday, Wednesday and Thursday. 

"If they have returned, they are not allowed to come back to Malaysia due to the restriction 

ban on border travel in both countries," he said. 

Since the battalion took over the border on Jan 16, Nor Azizan said no illegal immigrant has 

been caught entering the country illegally. 

It was reported that Thailand is intensifying its enforcement at the Thai-Malaysia border to 

prevent migrant smuggling and curb the spread of the Covid-19 pandemic. 

ท่ีมาขTอมูล : https://www.nst.com.my/news/nation/2021/01/660621/gof-steps-border-checks-thais-

attempt-enter-leave-country 
 

 

๕.๑.๒ New Straits Times รายงานเม่ือวันท่ี ๒๗ มกราคม ว0า เจTาหนTาท่ีความม่ันคงไทยเพ่ิมมาตรการเขTมงวด

ดูแลชายแดนตลอดลำน้ำโกลก โดยเฉพาะเรือขTามฝากระหว0างไทย-มาเลเซีย มีคำส่ังใหTหยุดบริการและนำเรือข้ึน

บนฝc�งทุกลำ  
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( Over the years, Malaysians have been thronging the Mundok market, a popular shopping 

haven on the Thai side of the border, opposite Kampung Bukit Lata, here. 

But since the border restriction ban on both locals and Thais following the Movement Control 

Order (MCO) imposed in both countries since last year, the situation has changed. 

Malaysians are not allowed to cross over to the market which is famous for its variety and 

cheap goods. 

To show they were serious in preventing illegal movements, the Thai authorities decided to seal 

all the passenger boats normally used to ferry Malaysian shoppers. 

According to a local who only wanted to be known as Ida from Jeram Perdah, the Thai 

authorities recently directed all operators to lift their boats from the Golok river onto the 

riverbank. 

"There were about 20 passenger boats operating along the river previously but due to the MCO, 

their business has stopped.) 

ท่ีมาขTอมูล : https://www.nst.com.my/news/nation/2021/01/660892/thai-authorities-tightening-

border-control-along-golok-river 

 

๕.๓ New Straits Times รายงานเม่ือวันท่ี ๒๘ มกราคม อTางแหล0งข0าวท่ีไม0เป�ดเผยว0าเป}นใคร ใหTขTอมูลว0า ราคา

ป�นเถ่ือนไทยประดิษฐ.ท่ีซ้ือขายกันในประเทศมาเลเซียมีราคาพุ0งสูงข้ึนมาก หลังจากท้ังสองประเทศป�ดพรมแดน

และมีการเพ่ิมเจTาหนTาท่ีลาดตระเวณชายแดน ทำใหTการลักลอบเขTาเมืองและสินคTาผิดกฏหมายมีความยากลำบาก

มากย่ิงข้ึน ส0งผลใหTราคาป�นเถ่ือนไทยประดิษฐ.ซ่ึงเป}นท่ีตTองการของอาชญากรในมาเลเซีย โดยเฉพาะนักคTายาเสพ

ติด มีราคาสูงข้ึนมาก จากเดิมท่ีเคยซ้ือขายกันกระบอกละ ๒,๐๐๐ ริงกิตเม่ือสอง-สามปoก0อน ตอนน้ีราคาพุ0งสูงถึง

กระบอกละ 6,000 ริงกิต 

ทางดTานผูTบัญชาการตำรวจรัฐกลันตัน เป�ดเผยว0า เม่ือปo ๒๕๖๒ ตำรวจกลันตันจับกุมป�นเถ่ือนไดTท้ังหมด ๑๔ 

กระบอก และปoท่ีแลTวจับกุมไดTท้ังหมด ๑๑ กระบอก 

“ราคาป�นเถือนซ้ือขายกันตอนน้ีราคาระหว0างdit[vd]t ๒,๕๐๐ ถึง ๖,๐๐๐ ริงกิต” 
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(High demand from individuals and members of drug syndicates for Thailand's homemade 

firearms resulted in their prices increasing up to RM6,000 per piece. 

Previously, the homemade firearms were sold at a minimum of RM50 each but over the last 

few years, their prices have increased. 

Sources said a pumpgun was sold at between RM50 and RM70 each previously but now, their 

prices have increased to almost RM1,000 per piece. 

Other guns, the sources said were priced around RM2,000 each but are now being sold between 

RM4,000 and RM6,000. 

"Before this, demand for Thai firearms was high in this country particularly states bordering 
Thailand, because of their low prices and the weapons easily make their way into Malaysia mostly 
via the many illegal jetties. 

"However, due to increased operations by border enforcement agencies in Malaysia and also 
because of the travel ban following the Movement Control Order (MCO), the weapons could not be 
smuggled in. 

"This prompted their suppliers to hike the prices," said the sources. 

Despite the high prices, the sources said locals continued to buy the weapons. 

"Some members of drug syndicates operating in Thailand even give the weapons as a 'gift' to 

their Malaysian counterparts," said the sources. 

Meanwhile, Kelantan police chief Datuk Shafien Mamat said police seized 14 firearms mostly 

those smuggled from a neighbouring country, in a series of operations statewide in 2019. 

Last year, he said 11 firearms including revolvers, were seized by the state police. 

"More than 500 bullets were also seized in the operation in 2019 while another 1,049 bullets 

were discovered by the police last year. 

"Our investigations showed that the weapons are sold between RM2,500 and RM6,000 each," he 

said. 
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Shafien, however, said the smuggling of firearms along the Kelantan/Thai border was under 

control during the MCO period.) 

ท่ีมาขTอมูล ; https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2021/01/661198/thai-homemade-

firearm-going-rm6k-piece 

 

๕.๓ สำนักข0าวเบอนามา รายงานเม่ือวันท่ี ๒๖ มกราคม ว0า เจTาหนTาท่ีด0านกักกันตรวจพืชและสัตว. ท่ีบูกิตกายูฮิตัม 

ชายแดนติดอำเภอสะเดา จ.สงขลา ไดTตรวจสอบคอนเทนเนอร.นำเขTาไก0สดแช0แข็งจากประเทศไทย นำหนัก 

๖๑,๙๓๒ กิโลกรัม มูลค0าเกือย ๕๐๐,๐๐๐ ริงกิต และพบว0าคนขับรถบรรทุกไม0มีหลักฐานการนำเขTามาแสดงจึงไดT

ยึดไก0สดแช0แข็งไวTเป}นของกลาง 

 

(The Malaysian Quarantine and Inspection Services Department (Maqis) foiled an attempt to 

bring in frozen chicken worth RM495,608, which failed to meet import permit requirements, at 

the Bukit Kayu Hitam Immigration, Customs, Quarantine and Security Complex (ICQS) near here, 

on Sunday. 

Kedah Maqis director Lily Rosalind Paul said a routine inspection at 4pm on a container lorry 

found 5,161 boxes containing frozen chicken weighing 61,932kg. 

"The frozen chicken from Thailand did not comply with import requirements and is believed to 

have come from an unrecognised slaughterhouse," she said in a statement today. 

Lily Rosalind said on the same day, Maqis also confiscated mushroom seeds and sausage 

products worth RM854. 

The lorry driver could not produce an import permit or documents for the goods, she said. – 

BERNAMA) 

ท่ีมาขTอมูล ; https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2021/01/660646/frozen-chicken-worth-

rm500000-seized-bukit-kayu-hitam 

 

 

๕.๓.๑ สำนักข0าวเบอนามา รายงานเม่ือวันท่ี ๒๙ มกราคม ว0า เจTาหนTาท่ีกองกำลังปฏิบัติการท่ัวไปไดTเขTาตรวจสอบ

โกดังสินคTาแห0งหน่ึงท่ีตาเนาะ เมเราะห. ห0างจากโกตาบารู เมืองเอกรัฐกลันตันประมาณ ๕๑ กิโลเมตร พบขTาวสาร
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น้ำหนัก ๔๕ ตันและขTาวเหนียวน้ำหนัก ๒๓ ตัน ลักลอบนำเขTาจากประเทศไทย จึงยึดเป}นของกลางและจับกุมชาย

เจTาของโกดังสองคน 

(The Ninth Battalion of the General Operations Force (GOF9) seized 45 tonnes 

of Thai rice, including 23 tonnes of glutinous rice, believed to have been smuggled into the 

country, in Tanah Merah, 51km from here, yesterday. 

GOF9 commander Supt Nor Azizan Yusof said the seizure was made during a raid on a store 

near Kampung Bendang Buyong, Jedok, where two men, aged 41 and 24 years, believed to be 

the store owners, were arrested. 

He said the raid was conducted after GOF9 received a tip-off on the store being used to keep 

smuggled Thai rice.) 

ท่ีมาขTอมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1926736 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


