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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี 

๓-๙ เม.ย. ๖๔ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๑๒๑ ข0าว จากท่ีมี ๘๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๗ มี.ค. ๖๔-๒ เม.ย. ๖๔) 

ในส0วนของข0าวเชิงลบ ท่ีเก่ียวขRอง กับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๓๖ ข0าว จากท่ีมี ๒๐ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๗ มี.ค. 

๖๔-๒ เม.ย. ๖๔)  

          ประเด็นข4าวเชิงลบ ได*แก4 

๑) การเมือง: ๑) รายงานพิเศษ: 'ไฟใตR'ดับไม0ไดR เพราะ'ไม0เขRาใจ' หรือ'ชุดความจริง'คนละชุด! และ ๒) 

เป_ดศึก อีกรอบ แกRไขรัฐธรรมนูญ การเมืองเพ่ิมอุณหภูมิ 

๒) เหตุร*ายรายวัน: โจรใตR เหิมเกริมหนัก ลอบบ้ึม!-ยิงถล0มซ้ำ ผูRนำศาสนาดับคารถ 

๓) สิทธิมนุษยชน: แอมเนสต้ี อินเตอร.เนช่ันแนลเป_ดตัวรายงานสถานการณ.สิทธิมนุษยชนประจำปg 

2563/64   

๔) เทคโนโลยีในการแก*ไขปOญหา จชต.: ๑) อำนาจตัดสินใจซ้ือเปnนของลูกคRา! ฟoงคำตอบ SAAB ถึง 

อิศรา ปมต้ังบ.คดีฉRอโกงจีทีตัวแทน  และ  ๒) รูRจักเคร่ืองตรวจวัตถุตRองสงสัยชนิดเสา ทบ.จ0อส0งลงใตR ผูRขายเจRาเก0า 

"อัลฟuา6" 

๕) การยกระดับคุณภาพชีวิต: สถานการณ.การแพร0ระบาดโควิด ๑๙ ในเรือนจำนราธิวาส 

         ประเด็นข4าวเชิงบวก ได*แก4 

๑) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยXสิน: การปฏิบัติการตามมาตรการ รปภ.ชีวิต/ทรัพย.สิน ไดRแก0 

ดูแลความปลอดภัยในช0วงเทศกาลรอมฏอน และการติดตามจับกุม มือวางระเบิด และยิงถล0มผูRนำศาสนา 

๒) การยกระดับคุณภาพชีวิต: แกRปoญหาเด็กเล็กพ้ืนท่ีชายแดนใตRมีโภชนาการต่ำ และการเตรียมรับมือกับ

การแพร0ระบาดโควิด ๑๙ รอบ ๓ 

๓) เศรษฐกิจและการสร*างรายได*: TPIPP ปล้ืม โครงการจะนะฯ เน้ือหอม นักลงทุนท้ังใน 

และต0างประเทศสนใจ ร0วมลงทุน สรRางการจRางงานคนทRองถ่ินมหาศาล    

          จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน 

ส0งผลใหRระดับการรับรูRเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๒.๑๘ ในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๗ มี.ค. 

๖๔-๒ เม.ย. ๖๔) เปnน ๑.๙๕ ในสัปดาห.น้ี  

         ในส4วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี 

๓–๙ เม.ย. ๖๔ ดังน้ี 

 เปnนอีกหน่ึงสัปดาห.ท่ีส่ือต0างประเทศส0วนใหญ0รวมท้ังส่ือมาเลเซียใหRความสำคัญกับข0าววิกฤตการเมืองใน

เมียนมา เหตุการณ.ความรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตRจึงหายไปจากพ้ืนท่ีส่ือระหว0างประเทศ  

          สัปดาห.น้ีมีเพียงส่ือมาเลเซียท่ีรายงานข0าวเก่ียวกับ จชต. เพียง ๒ ข0าว คือ ทหารมาเลเซียสังกัดกองพลท

รารราบท่ี ๘ ลาดตระเวนพบคนรRายกำลังขนบRาข้ึนฝo�งจากแม0น้ำโกลก ในพ้ืนท่ีรันเตาปoนยัง อ.ปาเสมัส รัฐกลันตัน 
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ตรงขRาม อ.สุไหงโกลก จ.ว.น.ธ เม่ือคืนวันศุกร.ท่ี ๙ เมษายน ยึดของกลางยาบRาน้ำหนัก ๖๑ กิโลกรัม มูลค0า

ประมาณ ๑๕๐ ลRานบาท คนรRายหนีลงเรือเขRาประเทศไทย  

          รายงานข0าวอีกประเด็นเก่ียวกับนักโทษท่ีเรือนจำนราธิวาสติดเช้ือโควิด-๑๙ จำนวน ๑๑๙ คน 
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๒. ผลการวิเคราะหXสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธX ประจำวันท่ี ๓ – ๙ เม.ย. ๖๔ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข4าวเชิงบวก และประเด็นข4าวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๓ - ๙ เม.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก (เสRนทึบสีเขียว) ๑๒๑ ข0าว จากท่ีมี ๘๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๗ มี.ค. 

๖๔ - ๒ เม.ย. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนRมความถ่ี (เสRนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนRมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนของข0าวเชิงลบ 

ท่ีเก่ียวขRอง กับ จชต. (เสRนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๓๖ ข0าว จากท่ีมี ๒๐ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๗ มี.ค. ๖๔ - ๒ 

เม.ย. ๖๔) สำหรับ ในมิติของแนวโนRมความถ่ี (เสRนปะสีแดง) มีแนวโนRมฯ ลดลง 
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๒.๒ ค4าสัดส4วนระหว4างข4าวเชิงบวก และข4าวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน 

ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

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

2021-03-27 13 5 2.6 

2021-03-28 10 4 2.5 

2021-03-29 15 2 7.5 

2021-03-30 18 2 9 

2021-03-31 13 0 13 

2021-04-01 5 2 2.5 

2021-04-02 10 5 2 

 12 3 4 

2021-04-03 16 4 4 

2021-04-04 13 8 1.63 

2021-04-05 17 0 17 

2021-04-06 10 2 5 

2021-04-07 20 6 3.33 

2021-04-08 15 13 1.15 

2021-04-09 30 3 10 

 17.29 5.29 3.27 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ4งเล็ง ในช4วงวันท่ี ๓ – ๙ เม.ย. ๖๔ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๗ มี.ค. - ๙ เม.ย. ๖๔ ไม0มีท้ังข0าวเชิงบวก และข0าวเชิงลบ ในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข  

 

 

 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๓ - ๙ เม.ย. ๖๔ มีข0าวในประเด็นเหตุรRายรายวัน ๑๑ ข0าว จากท่ีมี ๖ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๗ มี.ค. 

๖๔ - ๒ เม.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ค0อนขRางคงท่ี ภาพข0าวในประเด็นเหตุรRายรายวัน ไดRแก0 

๑) โจรใตR เหิมเกริมหนัก ลอบบ้ึม!-ยิงถล0มซ้ำ ผูRนำศาสนาดับคารถ, ๒) คนรRายวางระเบิดเสาไฟฟ�า ก0อนยิงปะทะ 

กับเจRาหนRาท่ีเจ็บ 1 ราย, ๓) โจรใตRปuวนนราฯอีก ซRอนทRายรถ จยย.ขวRางระเบิดใส0จุดตรวจทหารเจ็บ 2 นาย และ ๔) 

ดักระเบิด-ยิงซ้ำ "บิหล่ันปoตตานี" ดับคาเก�ง คาดก0อเหตุผิดคน 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๓ - ๙ เม.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๕ ข0าว จากท่ีมี ๑๒ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๗ มี.ค. ๖๔ - ๒ เม.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ลดลง 

ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๕ ข0าว จากท่ีมี ๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๗ มี.ค. ๖๔ - ๒ เม.ย. ๖๔) 

ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ค0อนขRางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดRแก0 ๑) 'ไพศอล' ขอบคุณทุกคะแนนเสียง 

และ ๒) 'วันนอร.' ยัน 'พรรคประชาชาติ' จะทำหนRาท่ีเปnน 'ผูRแทนพันธุ.ดี' ต0อสูRเพ่ือใหRไดRมาซ่ึงรัฐธรรมนูญของ ปชช. 

โดยสันติวิธี ภาพข0าวเชิงลบ ไดRแก0 ๑) รายงานพิเศษ: 'ไฟใตR'ดับไม0ไดR เพราะ 'ไม0เขRาใจ' หรือ'ชุดความจริง'คนละชุด! 

และ ๒) เป_ดศึก อีกรอบ แกRไขรัฐธรรมนูญ การเมืองเพ่ิมอุณหภูมิ 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยXสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๓ - ๙ เม.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๒๗ ข0าว จากท่ีมี ๑๕ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๗ มี.ค. ๖๔ - ๒ เม.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ  เพ่ิมข้ึน  

ในส0วนข0าวเชิงลบฯ ไม0มีข0าวเชิงลบ จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๗ มี.ค. ๖๔ - ๒ เม.ย. ๖๔) 

ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ต่ำค0อนขRางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดRแก0 ๑) 

ปoตตานีซRอมแผนรักษาความปลอดภัย, ๒) บุกจับลักลอบรุกปuาตัดไมR, ๓) ผบช.ภาค 9 ส่ังจับตาพ้ืนท่ีใชRเงินสูง 

หว่ันเหตุรRายหลังเลือกต้ังเทศบาล, ๔) ดูแลเต็มท่ีช0วงรอมฎอน, ๕) ครูสาวเครียดถูกสอบ 

ยันไม0รูRศิษย.ปลRนรถทำคาร.บอมบ., ๖) คุมตัวแลRว1ล0าอีก2 มือซุกบ้ึม-ยิงถล0มผูRนำศาสนาดับคารถ, ๗) แม0ทัพภาคท่ี 4 

เดินสายตรวจเย่ียม การตรวจเลือกทหาร ปg 2564, ๘) จนท.ยึดอาวุธป�นสงครามพรRอมกระสุนในปuา 

คาดคนรRายเตรียม สรRางสถานการณ., ๙) เร0งแกะรอยวงจรป_ด 

พบคนรRายแต0งชุดโต�ปอำพรางตัวก0อนขวRางระเบิดใส0ฐานทหารพราน, ๑๐) 

ฝuายความม่ันคงเช่ือโจรใตRขวRางระเบิดใส0ฐาน 2 จุด 2 อำเภอท่ีนราฯมีความเช่ือมโยงกัน และ ๑๑) มทภ.4 เขRมโควิด-

เมียนมาอพยพ-อุบัติเหตุสงกรานต.  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๓ - ๙ เม.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๐ ข0าว จากท่ีมี ๑๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๗ 

มี.ค. ๖๔ - ๒ เม.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ค0อนขRางคงท่ี 

ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในช0วง ๒๗ มี.ค. ๖๔ - ๙ เม.ย. ๖๔  

ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ต่ำค0อนขRางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดRแก0 ๑) 

พาณิชย.ยะลาเป_ดจุดจำหน0ายสินคRาชุมชน, ๒) กยท. ใชRโดรน ติดกลRองมัลติสเปคตรัม, ๓) จัดย่ิงใหญ0 8-9 เม.ย.น้ี 

ศึกมหกรรมมวย รวมพลคนจะนะ, ๔) เมืองตRนแบบคืบหนRา จีนสนใจ'พลังงานสะอาด' ทำขRอตกลงร0วมทุนกับ 

tpipp, ๕) สุดยอด 'ซอสหลุมพี' หน่ึงความอร0อยแปรรูปผลิตภัณฑ. สรRางรายไดRใหRชุมชนโต�ะแดง จ.นราธิวาส และ 

๖) TPIPP ปล้ืม โครงการจะนะฯ เน้ือหอม นักลงทุนท้ังในและต0างประเทศสนใจร0วมลงทุน 

สรRางการจRางงานคนทRองถ่ินมหาศาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

9 

 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๓ - ๙ เม.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๒ ข0าว จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๗ มี.ค. 

๖๔ - ๒ เม.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ลดลง ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม0มี 

ข0าวเชิงลบในช0วง ๒๗ มี.ค. ๖๔ - ๙ เม.ย. ๖๔   ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ต่ำค0อนขRางคงท่ี 

ภาพข0าวเชิงบวก ไดRแก0 ตำรวจสืบภาค 2 จับผูRคRาน้ำยาบุหร่ีไฟฟ�ากลางเมืองตราด  

 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

              ในช0วงวันท่ี ๓ – ๙ เม.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ไดRแก0 แอมเนสต้ี 

อินเตอร.เนช่ันแนล เป_ดตัวรายงานสถานการณ.สิทธิมนุษยชนประจำปg 2563/64  

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

              ในช0วงวันท่ี ๓ – ๙ เม.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปOญหา จชต. 

             ในช0วงวันท่ี ๓ – ๙ เม.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกRไขปoญหา จชต. ไดRแก0 ๑) 

อำนาจ ตัดสินใจซ้ือเปnนของลูกคRา! ฟoงคำตอบ SAAB ถึง อิศรา ปมต้ังบ.คดีฉRอโกงจีทีตัวแทน และ ๒) 

รูRจักเคร่ืองตรวจวัตถุ ตRองสงสัย ชนิดเสา ทบ.จ0อส0งลงใตR ผูRขายเจRาเก0า "อัลฟuา6" 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

               ในช0วงวันท่ี ๓ – ๙ เม.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชRกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* 
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ประเด็นข4าวเชิงลบ 

๑. การเมือง ๑) เพ่ือไทยอัดกลับ'วิษณุ' ข้ีแพRชวนตี, ๒) รายงานพิเศษ: 'ไฟใตR'ดับไม0ไดR เพราะ'ไม0เขRาใจ' 

หรือ'ชุดความจริง'คนละชุด!, ๓) วิเคราะห.: เป_ดศึกอีกรอบ แกRไข รัฐธรรมนูญ การเมือง เพ่ิมอุณหภูมิ, ๔) 

ปชป.สูRแกR6มาตรา ลุยตัดอำนาจส.ว.  และ  ๕) วิเคราะห.: เป_ดศึกอีกรอบ แกRไข รัฐธรรมนูญ การเมือง 

เพ่ิมอุณหภูมิ  

๒. เหตุร*ายรายวัน ๑) โจรใตRเหิมเกริมหนัก ลอบบ้ึม!-ยิงถล0มซ้ำ ผูRนำศาสนาดับคารถ, ๒) 

คนรRายวางระเบิดเสาไฟฟ�าก0อนยิงปะทะกับเจRาหนRาท่ีเจ็บ 1 ราย, ๓) ล็อกเป�าล0าโจรใตRขวRาง'ไปป�บอมบ.'ปuวนนราฯ 

คาด 2 จุด 2 อำเภอเช่ือมโยงกัน, ๔) โจรใตRปuวนนราฯอีก ซRอนทRายรถ จยย.ขวRางระเบิดใส0จุดตรวจทหารเจ็บ 2 

นาย, ๕) ดักระเบิด-ยิงซ้ำ "บิหล่ันปoตตานี" ดับคาเก�ง คาดก0อเหตุผิดคน, ๖) เสียเสาหลัก, ๗) "อส.มะ" 

เป�าหมายตัวจริงเหตุยิงท่ีโคกโพธ์ิ ถูกโจมตี 5 คร้ัง..รอด!, ๘) ใตRเดือดวางบอมบ.-ยิงผูRนำศาสนา, ๙) 

ปส.ลุยจับยาเสพติดลอตมโหฬาร, ๑๐) โจรใตRถล0ม ฆ0าผูRนำศาสนา  และ  ๑๑) โจรใตRปาบ้ึมใส0ฐานทหารหวิดดับ  

๓. สิทธิมนุษยชน ๑) แอมเนสต้ี อินเตอร.เนช่ันแนลเป_ดตัวรายงานสถานการณ.สิทธิมนุษยชนประจำปg 2563/64  

และ  ๒) แอมเนสต้ี อินเตอร.เนช่ันแนล เผยรัฐบาลไทยยังคงใชR กม. ในสถานการณ.ฉุกเฉิน 

เปnนเคร่ืองมือในการปราบปรามผูRเห็นต0างทางการเมือง  

๔. เทคโนโลยีในการแก*ไขปOญหา จชต. ๑) อำนาจตัดสินใจซ้ือเปnนของลูกคRา! ฟoงคำตอบ SAAB ถึง อิศรา 

ปมต้ังบ.คดีฉRอโกงจีทีตัวแทน  และ  ๒) รูRจักเคร่ืองตรวจวัตถุตRองสงสัยชนิดเสา ทบ.จ0อส0งลงใตR ผูRขายเจRาเก0า 

"อัลฟuา6"  

๕. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) หัวอกแม0แทบสลาย !! ลูกสาววัย 13 ถูกมือดีใชRรูปหลอกตุ�น ขายตัว 

ว0อนโลกโซเชียล, ๒) 'โควิด'ลามคุกนราธิวาสติดเช้ือพุ0ง 112 ราย, ๓) 

โควิดนครศรีฯโผล0เช่ือมโยงกลุ0มดารามอบสนามฟุตบอล, ๔) เบตงวุ0น! 'ไวท. สอดอStyle' 

ยูทูบเบอร.ดังติดโควิดเผยไทม.ไลน.ยิบไปงานย0านทองหล0อแลRวลงใตR, ๕) เศรRา! ผูRตRองขังเรือนจำนราธิวาส 

สังเวยโควิดแลRว 1 ราย, ๖) คอลัมน. คนชนข0าว/สัปดาห.จร: ประกาศ 5 จังหวัดเปnนพ้ืนท่ีสีแดง, ๗) 

รRองส่ือลูกสาวถูกนำรูปโพสต.ขายประเวณีทำเด็กอับอาย, ๘) เบตงวุ0น! 'ไวท. สอดอStyle'ยูทูบเบอร.ดังติดโควิด 

เผยไทม.ไลน.มีไปงานย0านทองหล0อแลRวลงใตR, ๙) ด0วน! 'ผูRตRองขัง'ติดโควิดเรือนจำนราธิวาส วัย 61ปgดับ 1 ราย, ๑๐) 

เสียชีวิตแลRว! ผูRตRองขังติดโควิดในคุกนราธิวาส-ดับรวม3, ๑๑) พบผูRติดเช้ือโควิด-19 ในสถานบันเทิงแลRว 70 ราย 

หลายจังหวัด, ๑๒) ภาพมันฟ�อง: อันตราย, ๑๓) เด็กใน5จังหวัดชายแดนใตR กำลังเผชิญปoญหาทุพโภชนาการ, 

๑๔) เด็กใน5จังหวัดชายแดนใตR กำลังเผชิญปoญหาทุพโภชนาการ, ๑๕) ยูนิเซฟผลสำรวจเด็กชายแดนภาคใตR 

เผชิญปoญหาโภชนาการ ขาดภูมิคุRมกันโรค-ทักษะเรียนรูR  และ  ๑๖) ยูนิเซฟผลสำรวจเด็กชายแดนภาคใตR 

เผชิญปoญหาโภชนาการ ขาดภูมิคุRมกันโรค-ทักษะเรียนรูR  
 
ประเด็นเชิงบวก 
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๑. กีฬา ๑) คอลัมน. สมิงขาว: มัจจุราช - อนันตชัยเล็ก - เพชรสุพรรณ, ๒) คอลัมน. สมิงขาว: มัจจุราช - 

อนันตชัยเล็ก - เพชรสุพรรณ, ๓) ทัพสองลRอลงใตRเก็บตัวทัวร.ออฟฯ, ๔) สมิงขาว: ป�นกล - รุ0งกิจ - เพชรดำ - 

พันธุ.พยัคฆ.๕) จักรยานเขRม ซRอมภาคใตR บู�ทัวร.ออฟฯ, ๖) สมิงขาว: ช0อฟ�า - ชูเจริญ - ธนูเพชร - เข้ียวพยัคฆ., ๗) 

ภาพข0าว: ซRอม, ๘) 

ปo�นไทยไม0พักสงกรานต.บุกสงขลาปo�นไทยไม0พักสงกรานต.บุกสงขลาซRอมยาวแข0ง'ทัวร.ออฟไทยแลนด.', ๙) ภาพข0าว: 

ทัวร. ออฟ ไทยแลนด., ๑๐) ภาพข0าว: ซRอมเขRม, ๑๑) สองลRอล0องใตRเก็บตัวยาวทำศึกทัวร.ออฟฯ-'บีซ' 

ขอป�องแชมป�, ๑๒) 'เคนชิน' จอมอึดปลาดิบครองแชมป�ไตรกีฬาแพร0, ๑๓) 

ทัพสองลRอไรRเช้ือโควิดหลังยกคณะตรวจท่ีสงขลา, ๑๔) เป_ดฉากแลRว ศึกยังครีเอเตอร. เซาท.เทิร.น เอฟเอ คัพ คร้ังท่ี 

1  และ  ๑๕) ทีมดังปoตตานี ล่ิวชิง นครศรี บอลยังครีเอเตอร. เซาท.เทิร.น เอฟเอ คัพ,  

๒. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทX ๑) คอลัมน. เดลินิวส.วาไรต้ี: 'ฮะเก�า' แป�งนุ0ม กุRงกรอบ 

'ขนมจีบหมูไข0เค็ม' หอม อร0อย  และ  ๒) ภาพข0าว: BEM ตRอนรับคณะโรงเรียนบRานกระหวะ,  

๓. ยาเสพติด ๑) คอลัมน. เลียบค0ายกองทัพ  และ  ๒) ตำรวจสืบภาค 2 จับผูRคRาน้ำยาบุหร่ีไฟฟ�ากลางเมืองตราด,  

๔. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) ชีพจรท่ัวไทย, ๒) คอลัมน. จับกระแสภูมิภาค: ถวายพระพรชัยมงคล, ๓) คอลัมน. 

จับกระแสภูมิภาค: ถวายพระพรชัยมงคล, ๔) เป_ดตลับพระใหม0: เหรียญเสมาหลวงปูuทวด รุ0นมงคลมหาบารมี 85, 

๕) เช็งเมRงเบตงคึกคัก ปชช.เดินทางกลับมาไหวRบรรพบุรุษเนืองแน0น  และ  ๖) 

มรภ.อยุธยาตRอนรับเยาวชนจากดินแดนภาคใตR ทัศนศึกษาเรียนรูRสังคมพหุวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา,  

๕. การเมือง ๑) 'ไพศอล'ขอบคุณทุกคะแนนเสียง, ๒) ร0วมประชุม, ๓) คอลัมน. ข0าวขRนคนเขRม, ๔) 'วันนอร.' ยัน 

'พรรคประชาชาติ' จะทำหนRาท่ีเปnน 'ผูRแทนพันธุ.ดี' ต0อสูRเพ่ือใหRไดRมาซ่ึงรัฐธรรมนูญของ ปชช.โดยสันติวิธี  และ  ๕) 

'ช0อ' ชนะคดี!! ปม 'ปารีณา' หม่ินเอ่ียวระเบิดหลายจุดในกทม. ส่ังจำคุก 8 เดือน,  

๖. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยXสิน ๑) ภาพข0าว: คอลัมน. เลียบค0ายกองทัพ: เลือกทหารกองเกิน, 

๒) 'เขRมหัสวีร.'พระเอกผ0อนผันทหาร, ๓) ปoตตานีซRอมแผนรักษาความปลอดภัย, ๔) ตรวจเย่ียม, ๕) 

มทบ.46ตรวจเย่ียมการเกณฑ.ทหาร, ๖) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: บุกจับลักลอบรุกปuาตัดไมR, ๗) ไม0ผ0าน, ๘) 

ผบช.ภาค 9 ส่ังจับตาพ้ืนท่ีใชRเงินสูง หว่ันเหตุรRายหลังเลือกต้ังเทศบาล, ๙) ผบช.ภาค 9 ส่ังจับตาพ้ืนท่ีใชRเงินสูง 

หว่ันเหตุรRายหลังเลือกต้ังเทศบาล, ๑๐) เช่ือมโยงเหตุวางบ้ึม2อำเภอ, ๑๑) คุมผูRตRองสงสัยล0า2โจรยิงผูRนำศาสนา, 

๑๒) ข0าวสดท่ัวไทย: ปoตตานี-เกณฑ.ทหาร, ๑๓) ดูแลเต็มท่ีช0วงรอมฎอน, ๑๔) ล0าคนรRายกราดยิงครูปoตตานีดับ, 

๑๕) ครูสาวเครียดถูกสอบ ยันไม0รูRศิษย.ปลRนรถทำคาร.บอมบ., ๑๖) คุมตัวแลRว1ล0าอีก2 มือซุกบ้ึม-

ยิงถล0มผูRนำศาสนาดับคารถ, ๑๗) ทหารล0าโจรใตRเหิมขวRาง'ไปป�บอมบ.'ใส0ฐานตำรวจ ไล0วงจรป_ดมือขวRางระเบิด, 

๑๘) รอบร้ัวเมืองใตR : 8 เมษายน 2564, ๑๙) ยิงผูRนำศาสนาท่ีปoตตานี คุมผูRตRองสงสัยเคRนสอบ, ๒๐) แม0ทัพภาคท่ี 

4 เดินสายตรวจเย่ียม การตรวจเลือกทหาร ปg 2564, ๒๑) ผบ.พล.ร.15 ตรวจเย่ียมหน0วยเลือกทหารกองเกิน-

ใหRกำลังใจ คร้ังหน่ึงในชีวิต หนRาท่ีลูกผูRชาย ทำหนRาท่ีรับใชRชาติ, ๒๒) ผบ.มณฑลทหารบกท่ี 46 

ตรวจเย่ียมหน0วยคัดเลือกทหาร วันแรก, ๒๓) จนท.ยึดอาวุธป�นสงครามพรRอมกระสุนในปuา 

คาดคนรRายเตรียมสรRางสถานการณ., ๒๔) เร0งแกะรอยวงจรป_ด 
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พบคนรRายแต0งชุดโต�ปอำพรางตัวก0อนขวRางระเบิดใส0ฐานทหารพราน, ๒๕) 

ทหารล0าโจรใตRขวRางไปป�บอมบ.ใส0ฐานตำรวจไล0วงจรป_ดมือขวRางระเบิด, ๒๖) 

ฝuายความม่ันคงเช่ือโจรใตRขวRางระเบิดใส0ฐาน 2 จุด 2 อำเภอท่ีนราฯมีความเช่ือมโยงกัน  และ  ๒๗) 

มทภ.4เขRมโควิด-เมียนมาอพยพ-อุบัติเหตุสงกรานต.,  

๗. การช4วยเหลือประชาชน ๑) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: ระทึกช0วย3ขวบติดคารถ, ๒) ครม.อนุมัติงบกลาง 726.25 

ลRานบาท ฟ��นฟูโครงสรRางพ้ืนฐานเสียหายจากอุทกภัย 4 จังหวัดภาคใตR, ๓) ครม.อนุมัติงบกลาง726.25 ลRาน 

ฟ��นฟูโครงสรRางพ้ืนฐานเสียหายจากอุทกภัยในพ้ืนท่ี 4 จชต.  และ  ๔) หน0วยเฉพาะกิจนราธิวาส 

ส0งมอบบRานตามโครงการ ซ0อมแซมบRานเรือนแก0ผูRยากไรR ดRอยโอกาสในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตR,  

๘. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ภาพข0าว: มอบไมRเทRา, ๒) 

ศอ.บต.จับมือหน0วยงานจ.นราธิวาสยกระดับอาชีพพ่ีนRองชุมชนบRานประชารัฐ, ๓) ระดมกวาดลRาง, ๔) คอลัมน. 

เลียบค0ายกองทัพ, ๕) เชียงใหม0สูR-คุมไฟปuา สุเทพ-ปุยวอด120ไร0 ชร.-บึงกาฬค0าฝุuนพุ0ง พายุถล0ม3อภ.โคราช, ๖) 

เขRาสุนัตหมู0, ๗) ภาพข0าว: เขRาสุนัตหมู0, ๘) สธ.จัดโซน'ยกระดับ'คุมโควิด, ๙) เช็กผูRติดเช้ือโควิด-19 

ในประเทศวันน้ี (3 เม.ย.2564) มาจาก 9 จังหวัด ท่ีไหนบRาง, ๑๐) 'กรมราชทัณฑ.' เขRมโควิด-19 'งดเย่ียมญาติ' 

ท่ัวประเทศ 1 เดือน, ๑๑) 'นิพนธ.' เร0ง ศอ.บต. เสนอขอรับงบประมาณ 

แกRปoญหาเด็กเล็กพ้ืนท่ีชายแดนใตRมีโภชนาการต่ำ, ๑๒) ภาพข0าว: คัดกรอง, ๑๓) 'บุรีรัมย.' ประกาศแลRว 5 จังหวัด 

โซนสีแดง เขRาพ้ืนท่ี ตRองกักตัว 14 วัน, ๑๔) 29ปg'สส.'ต่ืนตัว-รับมือโลกเปล่ียน, ๑๕) 'สมศักด์ิ' เผย 

ตRนตอผูRตRองขังติดเช้ือโควิด-19 เกิดในเรือนจำนราธิวาส ไม0ใช0จากกิจกรรมท่ีสุราษฎร.ฯ งดเย่ียม 1 

เดือนท่ัวประเทศ, ๑๖) 'กรมราชทัณฑ.' ปูพรมตรวจโควิด-19 หลังพบเจRาหนRาท่ีติดเช้ือ-

ยกระดับควบคุมมากข้ึนในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส, ๑๗) ปลัดอำเภอ-สาธารณสุข จะนะแจRงความจัดมหกรรมมวย 

หว่ัน เปnนแหล0งระบาดโควิด-19, ๑๘) อย0าต่ืนตูม! ไทม.ไลน.ผูRปuวยโควิดงาน'ทูบี'ภาคใตR 

พบผูRมีความเส่ียงสูงอยู0ในเรือนจำเท0าน้ัน, ๑๙) 

'บ๊ิกป�อม'ส0งทีมลุยจชต.ใตRเร0งรัดขับเคล่ือนโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตปชช., ๒๐) อัพเดทโควิดคุกนราฯยอด120 

ปลัดสธ.ช้ีพ้ืนท่ีป_ดเอาอยู0, ๒๑) 'นิพนธ.'เร0ง ศอ.บต.ชงงบฯแกRปoญหาเด็กพท.ชายแดนใตRมีโภชนาการต่ำ, ๒๒) 

'พ0อเมืองนราฯ'แจงโควิดระบาดไม0หนักอย0างท่ีคิด สสจ.ยัน 28 วันคุมไดR, ๒๓) เรือนจำเบตง 

ประกาศงดเย่ียมญาติช่ัวคราว, ๒๔) 'ในหลวง'พระราชทานรถตรวจโควิดลงพ้ืนท่ีนราธิวาส หลังพบผูRติดเช้ือ 126 

ราย, ๒๕) เช็กเลย!อัพเดทล0าสุด ตรวจ'โควิด-19'ฟรีท่ีไหนบRาง?, ๒๖) กรมคุกล่ันผูRตRองขังติดโควิดดับ ปuวย-

แก0รักษาดีท่ีสุดแลRว, ๒๗) เป_ดไทม.ไลน.ผูRตRองขังเรียนจำนราฯ เสียชีวิตจากโควิด-พบมีประวัติวัณโรค, ๒๘) 

'ผบ.ทร.'เตรียมความพรRอมรับมือสถานการณ.โควิดรอบใหม0, ๒๙) ชาวนราธิวาส ร0วมกิจกรรมจิตอาสา 'เราทำความ 

ดี ดRวยหัวใจ' บำเพ็ญสาธารณประโยชน. ในโอกาสวันคลRายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจRา 

กรมสมเด็จพระเทพฯ, ๓๐) 'สุรชัย' ปล้ืม 29 ปgกรมส0งเสริมฯสรRางสังคมสีเขียว, ๓๑) อธิบดีกรมราชทัณฑ. 

ลงพ้ืนท่ีใหRกำลังใจบุคลากร หลังโควิดระบาดในเรือนจำ, ๓๒) 

ระวังเขRมนราฯส0งด0วนวัคซีนโควิด5พันโดสกลุ0มเส่ียงเรือนจำฉีดล็อตแรก, ๓๓) อำเภอรือเสาะ จัดกิจกรรม 
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จิตอาสาพระราชทาน เน่ืองในวันท่ีระลึก รัชกาลท่ี 3, ๓๔) สาธารณสุขปoตตานี กักตัว 133 คน 

กรณีร0วมงานท่ีสุราษฎร.ธานี, ๓๕) ติดเพ่ิมอีก 1 ผูRตRองขังเรือนจำนราธิวาส ยอดรวม 127 ราย เตรียมต้ังรพ.สนาม 

ยึดโมเดลสมุทรสาคร, ๓๖) สสจ.สมุทรสาครลงปรับโมเดลกเรือนจำนราฯ รองรับผูRตRองขังติดเช้ือโควิด19, ๓๗) 

นราธิวาสประชุมคณะทำงานศูนย. EOC COVID - 19 หารือแนวทางเบรคระบาดCOVID-19, ๓๘) รมว.ยุติธรรม 

เผยรถพระราชทานตรวจโควิด ลงพ้ืนท่ีนราธิวาสหลังพบผูRติดเช้ือ 126 ราย, ๓๙) รองผูRว0าฯยะลา 

มอบประกาศนียบัตรแก0ผูRสำเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา, ๔๐) 

เทศบาลเมืองนราธิวาสต้ังการ.ดเขRมทำความสะอาดลRางตลาดสดป�องกันการแพร0ระบาดโควิด-19, ๔๑) 'ในหลวง' 

ทรงห0วงใยราษฎรในพ้ืนท่ีจ.ปoตตานี - ยะลา, ๔๒) สพอ.ยะหร่ิง ลงพ้ืนท่ีขับเคล่ือนงานพัฒนาชุมชนตำบลสาบัน 

ปoตตานี, ๔๓) 'ในหลวง' ทรงห0วงใยเจRาหนRาท่ีและราษฎรในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตR, ๔๔) อำเภอรือเสาะ 

จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระดำริฯเน่ืองในวันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ�าจุฬาโลก 

รัชกาลท่ี 1, ๔๕) ผบ.ทร.มอบนโยบายหัวหนRาหน0วยข้ึนตรงกองทัพเรือพรRอมรับสถานการณ.โควิดรอบใหม0, ๔๖) 

ผูRว0าฯนราธิวาส ยกระดับมาตรการเขRมโควิดหลังพบผูRตRองขังในเรือนเสียชีวิต, ๔๗) 'ปoตตานี' 

เขRมปชช.จากพ้ืนท่ีควบคุม 10 จว.เดินทางกลับร0วมเทศกาลสงกรานต.-รอมฏอน, ๔๘) เป_ดรายช่ือ 10 จังหวัด 

ตีไม0แตก ไม0มีผูRติดโควิด-19  และ  ๔๙) ไอแบงก. แจงข0าวปล0อยกูRคนถือบัตรสวัสดิการ 1 ลRานบาท,  

๙. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) พาณิชย.ยะลาเป_ดจุดจำหน0ายสินคRาชุมชน, ๒) กยท. ใชRโดรน 

ติดกลRองมัลติสเปคตรัม, ๓) จัดย่ิงใหญ0 8-9 เม.ย.น้ี ศึกมหกรรมมวย รวมพลคนจะนะ, ๔) 

โครงการจะนะฯเน้ือหอม ท้ังกลุ0มทุนไทย-ต0างชาติสนใจร0วม, ๕) เมืองตRนแบบคืบหนRา จีนสนใจ'พลังงานสะอาด' 

ทำขRอตกลงร0วมทุนกับ tpipp, ๖) สุดยอด 'ซอสหลุมพี' หน่ึงความอร0อยแปรรูปผลิตภัณฑ. 

สรRางรายไดRใหRชุมชนโต�ะแดง จ.นราธิวาส, ๗) TPIPP ปล้ืม โครงการจะนะฯ เน้ือหอม 

นักลงทุนท้ังในและต0างประเทศสนใจร0วมลงทุน สรRางการจRางงานคนทRองถ่ินมหาศาล, ๘) 

TPIPPเดินหนRาโครงการเต็มสูบ 'เมืองตRนแบบอุตสาหกรรมกRาวหนRาแห0งอนาคต', ๙) TPIPP ปล้ืม โครงการจะนะฯ 

เน้ือหอม  และ  ๑๐) ททท. X แอร.เอเชีย ชวนคนทำงาน-เจนวาย จัดโปรเท่ียว 'เมืองรอง ตRองไป,  

๑๐. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ปลRนเสร็จส0วนแบ0งไม0ลงตัว ลวงยิงเพ่ือนร0วมแก�งสาหัส  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต4อสถานการณX จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหRระดับการรับรูRเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. 

จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๒.๑๘ ในสัปดาห.ท่ีแลRว (๒๗ มี.ค. ๖๔ - ๒ เม.ย. ๖๔) เปnน ๑.๙๕ ในสัปดาห.น้ี 

ในมิติของแนวโนRมการรับรูRเชิงบวก มีแนวโนRมฯ ค0อนขRางคงท่ี 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๓ – ๙ เม.ย. 

๖๔ 

    เปnนอีกหน่ึงสัปดาห.ท่ีส่ือต0างประเทศส0วนใหญ0รวมท้ังส่ือมาเลเซียใหRความสำคัญกับข0าววิกฤตการเมืองในเมียน

มา เหตุการณ.ความรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตRจึงหายไปจากพ้ืนท่ีส่ือระหว0างประเทศ  

    สัปดาห.น้ีมีเพียงส่ือมาเลเซียท่ีรายงานข0าวเก่ียวกับ จชต. เพียง ๒ ข0าว คือ ทหารมาเลเซียสังกัดกองพลทราร

ราบท่ี ๘ ลาดตระเวนพบคนรRายกำลังขนบRาข้ึนฝo�งจากแม0น้ำโกลก ในพ้ืนท่ีรันเตาปoนยัง อ.ปาเสมัส รัฐกลันตัน ตรง

ขRาม อ.สุไหงโกลก จ.ว.น.ธ เม่ือคืนวันศุกร.ท่ี ๙ เมษายน ยึดของกลางยาบRาน้ำหนัก ๖๑ กิโลกรัม มูลค0าประมาณ 

๑๕๐ ลRานบาท คนรRายหนีลงเรือเขRาประเทศไทย  

   รายงานข0าวอีกประเด็นเก่ียวกับนักโทษท่ีเรือนจำนราธิวาสติดเช้ือโควิด-๑๙ จำนวน ๑๑๙ คน 

 

๕.๑ สำนักข4าว Bernama รายงานว4า เม่ือเวลาประมาณ 20.45 น. วันศุกรXท่ี ๙ เมษายน หน4วยทหารสังกัด

กองพลทหารราบท่ี ๘ ขณะกำลังลาดตระเวณตามแนวพรมแดนริมแม4น้ำโกลก ในพ้ืนท่ีรันเตาปOนยัง ได*พบผู*

ต*องสงสัย ๓ คนกำลังขนกระสอบข้ึนจากเรือไปใส4ไว*ในรถยนตXหรูท่ีจอดอยู4ริมแม4น้ำ จึงรุดเข*าไปตรวจสอบ 

คนร*ายไหวตัวหนึลงเรือข*ามแม4น้ำโกลกเข*าประเทศไทย 

ผู*บัญชาการกองพลทหารราบท่ี ๘ เป�ดเผยว4ายาบ*าท้ังหมดบรรจุอยู4ในถุงชาท่ีซ4อนไว*กระสอบอีกช้ัน น้ำหนัก

รวม ๖๑ กิโลกรัม มูลค4าประมาณ ๒.๑ ล*านริงกิต (ประมาณ ๑๕๐ ล*านบาท) 

 

(PASIR MAS: The Eighth Infantry Brigade seized 61kg of syabu worth RM2.19 million in 

Rantau Panjang last night. 

However, no one was arrested in the 8.45pm operation as the suspected smugglers, three 

men, had crossed the border to Thailand to escape local authorities. 

Brigade commander Brigadier General Abu Hasan Assha'ari Kamis said several soldiers 

were conducting 'Op Benteng' along Sungai Golok at Pos Sega when they spotted three 

individuals near the riverbank. 

"Upon seeing the soldiers, the three fled from the scene. The soldiers then found syabu 

stashed inside the gunny sack. 

"The syabu was packed in tea packages of the Guanyinwang brand to avoid detection by 

the authorities," he told reporters today. 
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Abu Hasan said the syabu was meant for local distribution in Kelantan. 

"The syabu is also believed to have been smuggled from a neighbouring country via an 

illegal jetty.") 

ท่ีมาข*อมูล : https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2021/04/681272/rm2mil-worth-syabu-

seized-near-kelantan-border 

https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1950983 

 

๕.๒ สำนักข4าว Bernama รายงานอ*างคำแถลงของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เม่ือวันท่ี ๔ 

เมษายน ระบุว4า นักโทษจากเรือนจำนราธิวาสท่ีเดินทางไปร4วมกิจกรรมรณรงคXต4อต*านยาเสพติดท่ีเรือนจำ

จังหวัดสุราษฎรXธานี ตรวจพบเช้ือโควิด ๘๘ ตน และเจ*าหน*าท่ีเรือนจำอีก 23 คนและพยาบาลอีก ๑ คน 

ท้ังหมดได*รับการรักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎรธานี 

(BANGKOK, April 4 -- A total of 112 individuals, including prison inmates and officials, in 

Narathiwat in Thailand, tested positive for COVID-19. 

Narathiwat Public Health Office on Saturday conducted active case detection at the 

Narathiwat Prison, following five inmates and a prison official, who took part in an anti-

drug campaign in Surat Thani, having tested positive for COVID-19 on Friday. They have 

fallen ill and are receiving treatment at the Surat Thani Hospital on Friday. 

It said that a total of 214 inmates and prison officials, who are deemed as high risk, 

underwent COVID-19 tests, and 112 individuals (88 inmates, 23 prison officials and a 

nurse) tested positive for COVID-19.) 

 

ท่ีมาข*อมูล https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1948780 

 
 

 

 

 

 

 
 


