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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี 

๑๐-๑๖ เม.ย. ๖๔ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๘๔ ข0าว จากท่ีมี ๑๒๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๓-๙ เม.ย. ๖๔) 

ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขQองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๒๘ ข0าว จากท่ีมี ๓๖ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๓-๙ เม.ย. 

๖๔) 

 ประเด็นข4าวเชิงลบ ได*แก4 

๑) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยKสิน: ๑) รุนแรงไม0แพQเสียงปXน-ระเบิด 

'สงครามข0าว'ปลายดQามขวาน และ ๒) รายงานพิเศษ: แนวรบชายแดนใตQ ๑๗ ป̂ท่ีไม0เปล่ียน 

เดือน'รอมฎอน'ยังเป̀นเดือนแห0งบาป  

๒) เหตุร*ายรายวัน: ๑) ๖ คนรQายจับ ๒ ผูQช0วย ผญบ.มัดมือ เผารถทำถนนวอด ๓ คัน เสามือถือ ๒ ตQน, 

๒) โจรใตQปfวนหนัก ลอบกัดยิงถล0มก0อกวนขQางฐาน จนท.ปhตตานี โชคดีไรQคนเจ็บ, ๓) เทียบ ๓ ป̂ "สถิติไฟใตQ ๖ 

เดือน" เหตุรุนแรงลด แต0ระเบิดเยอะกว0ายิง และ ๔) บ้ึมรถทหาร 

๓) เทคโนโลยีในการแก*ไขปQญหา จชต.: เปlดคำช้ีแจง บ.กัญจน.ณพัฒน. ปมบัญชีดำคดีอัลฟfา-

เอาเคร่ืองตรวจชนิดเสาท่ีไหนมาขาย ทบ.?  

๔) การยกระดับคุณภาพชีวิต: 'ปhตตานี' พบติดโควิดเพ่ิม ๔ ราย เช่ืองโยงผับดัง กทม. 

๕) การบังคับใช*กฎหมาย: ๑) 'ทวี' เผย วันมูหะมัดนอร. ร0วมดูดวงจันทร.รับเดือนรอมฎอน 

ยันพรรคประชาชาติ พรQอมเสนอ ยกเลิกกฎอัยการศึก- พรก.ฉุกเฉิน', ๒) เลขาฯ The Patani เล0า-ไลฟyเหตุ 

จนท.บุกลQอมบQานแต0เชQา สุดทQายกลับค0าย-ไม0เขQาบQานตน 

         ประเด็นข4าวเชิงบวก ได*แก4 เศรษฐกิจและการสร*างรายได*: ๑) ศอ.บต. ขับเคล่ือนการพัฒนาในพ้ืนท่ี, ๒) 

กยท. ใชQโดรน ติดกลQองมัลติ สเปคตรัม, ๓) ชู'สุคิริน'แหล0งท0องเท่ียวโดดเด0น, ๔) ยะลา-จ0ายตลาดคึก, ๕) 

อย0างกับความฝhน! แห0ชมทะเล หมอก อัยเยอร.เวง เขQมป|องกันโควิด และ ๖) 'เอนก'ลงพ้ืนท่ี จ.นราธิวาส 

กระตุQนชาวบQานทำธุรกิจ ท0องเท่ียวชุมชน ชู 'ฮาลาบาลา' สวยไม0แพQใคร  

          จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน 

ส0งผลใหQระดับการรับรูQเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๑.๙๕ ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๓-๙ เม.ย. 

๖๔) เป̀น ๑.๙๒ ในสัปดาห.น้ี

 ในส4วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี 

๑๐–๑๖ เม.ย. ๖๔ ดังน้ี 

 เป̀นอีกหน่ีงสัปดาห.ทีไม0มีรายงานการก0อเหตุรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตQ และประเด็นท่ีเก่ียวขQอง

กับกลุ0มผูQก0อความไม0สงบในพ้ืนท่ี จชต. มีเพียงประเด็นเดียว คือ บทวิเคราะห.ของ ดอน ปาทาน ส่ือมวลชนอิสระ 

และนักวิเคราะห.สถานการณ. จชต. ในส่ือเวปไซต. benarnews.org ส่ือของหน0วยงานรัฐบาลสหรัฐอเมริกา รายงาน

อQางแหล0งข0าว คาดการณ.ว0ากระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตQ ท่ีหยุดชะงักเป̀นเวลาหน่ึงป̂
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เน่ืองจากการระบาดไวรัสโควิด จะมีการประชุมระหว0างคณะพูดคุยฝfายรัฐไทย และฝfายผูQเห็นต0างคือ BRN ภายใน

กลางเดือนพฤษภาคม น้ี 

        ส0วนประเด็นข0าวอ่ืนๆนำเสนอโดยส่ือมาเลเซีย เป̀นประเด็นเก่ียวกับภัยแทรกซQอน การลักลอบขนยาเสพติด 

และสินคQาหนีภาษีขQามพรมแดนเขQาประเทศมาเลเซีย ซ่ึงในรอบสัปดาห.ท่ีผ0านมาหน0วยปฏิบัติการท่ัวไป (GOF) กอง

พลทหารราบท่ี ๘ มาเลเซียมีการจับกุมยึดของกลางหลายรายการต้ังแต0ยาบQา อุปกรณ.สูบบุหร่ีไฟฟ|า และขQาวสาร  
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๒. ผลการวิเคราะหKสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธK ประจำวันท่ี ๑๐ – ๑๖ เม.ย. ๖๔ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข4าวเชิงบวก และประเด็นข4าวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๐ - ๑๖ เม.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก (เสQนทึบสีเขียว) ๘๔ ข0าว จากท่ีมี ๑๒๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๓ - ๙ 

เม.ย. ๖๔)) สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี (เสQนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนQมฯ ลดลง 

ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขQองกับ จชต. (เสQนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๒๘ ข0าว จากท่ีมี ๓๖ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว 

(๓ - ๙ เม.ย. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี (เสQนปะสีแดง) มีแนวโนQมฯ ค0อนขQางคงท่ี 
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๒.๒ ค4าสัดส4วนระหว4างข4าวเชิงบวก และข4าวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน 

ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

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

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 

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 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ4งเล็ง ในช4วงวันท่ี ๑๐ – ๑๖ เม.ย. ๖๔ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๓ - ๑๖ เม.ย. ๖๔ ไม0มีท้ังข0าวเชิงบวก และข0าวเชิงลบ ในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๐ - ๑๖ เม.ย. ๖๔ มีข0าวในประเด็นเหตุรQายรายวัน ๑๒ ข0าว จากท่ีมี ๑๑ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๓ - 

๙ เม.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ เพ่ิมข้ึน ภาพข0าวในประเด็นเหตุรQายรายวัน ไดQแก0 ๑) 6 

คนรQายจับ 2 ผูQช0วย ผญบ.มัดมือ เผารถทำถนนวอด 3 คัน เสามือถือ 2 ตQน, ๒) โจรใตQปfวนหนัก 

ลอบกัดยิงถล0มก0อกวนขQางฐาน จนท.ปhตตานี โชคดีไรQคนเจ็บ, ๓) เทียบ 3 ป̂ "สถิติไฟใตQ 6 เดือน" เหตุรุนแรงลด 

แต0ระเบิดเยอะกว0ายิง และ ๔) บ้ึมรถทหาร 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๐ - ๑๖ เม.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๑ ข0าว จากท่ีมี ๕ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๓ - ๙ เม.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ลดลง ในส0วนข0าวเชิงลบฯ ไม0มีข0าว

เชิงลบ จากท่ีมี ๕ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๓-๙ เม.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ลดลง 

ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ปชป.ชูแพลตฟอร.ม 'ฟhงไทย' ต้ังตQนรับฟhงปชช.   
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยKสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๐ - ๑๖ เม.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๓ ข0าว จากท่ีมี ๒๗ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๓ - ๙ เม.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ  ลดลง  ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าว

เชิงลบ ๓ ข0าว จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๓ - ๙ เม.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ เพ่ิมข้ึน

เล็กนQอยภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ชีวิตกลางไฟใตQของ "อส.มะ บราโว0" แห0งโคกโพธ์ิ ปhตตานี ภาพข0าวเชิงลบ ไดQแก0 ๑) 

รุนแรงไม0แพQเสียงปXน-ระเบิด 'สงครามข0าว'ปลายดQามขวาน และ ๒) รายงานพิเศษ: แนวรบชายแดนใตQ 17 

ป̂ท่ีไม0เปล่ียน เดือน'รอมฎอน'ยังเป̀นเดือนแห0งบาป  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๐ - ๑๖ เม.ย. ๖๔  มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๓ ข0าว จากท่ีมี ๑๐ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว 

(๓ - ๙ เม.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม0มี

ข0าวเชิงลบในช0วง ๓ - ๑๖ เม.ย. ๖๔ ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก 

ไดQแก0 ๑) ศอ.บต. ขับเคล่ือนการพัฒนาในพ้ืนท่ี, ๒) กยท. ใชQโดรน ติดกลQองมัลติสเปคตรัม, ๓) 

ชู'สุคิริน'แหล0งท0องเท่ียวโดดเด0น, ๔) ยะลา-จ0ายตลาดคึก, ๕) อย0างกับความฝhน!แห0ชมทะเลหมอกอัยเยอร.เวง 

เขQมป|องกันโควิด และ ๖) 'เอนก'ลงพ้ืนท่ี จ.นราธิวาส? กระตุQนชาวบQานทำธุรกิจท0องเท่ียว?ชุมชน? ชู? 

'ฮาลาบาลา'สวยไม0แพQใคร  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๐ - ๑๖ เม.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๔ ข0าว จากท่ีมี ๒ ข0าวในสัปดาห. ท่ีแลQว (๓ - 

๙ เม.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนของข0าวเชิงลบ ในประเด็นยาเสพติด ไม0มีข0าว

เชิงลบในช0วงวันท่ี ๓ - ๑๖ เม.ย. ๖๔  ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก 

ไดQแก0 ๑) ล็อกโจ� 17 คQาไอซ.คาด0านสงกรานต., ๒) ตชด. รวบหนุ0มใหญ0ปลูกกระท0อม และ ๓) แก�งส.ยาบQาบรรทุกเก�ง 

ร0วมลQานเม็ดล0องใตQ โชครQายรถหลุดโคQง พังยับคนรQาย ไหวตัวทันเผ0นหนี  

 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

        ในช0วงวันท่ี ๑๐ – ๑๖ เม.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ไดQแก0 'ทวี สอดส0อง' 

ช้ีเป̀นหนQาท่ีตQองช0วยเหลือเพ่ือนมนุษย. ช้ีความทุกข. ความไม0ยุติธรรมเกิดกับ'ชาวกะเหร่ียงบางกลอย-ใจแผ0นดิน'  

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

       ในช0วงวันท่ี ๑๐ – ๑๖ เม.ย. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปQญหา จชต. 

       ในช0วงวันท่ี ๑๐ – ๑๖ เม.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกQไขปhญหา จชต. ไดQแก0 

เปlดคำช้ีแจง บ.กัญจน.ณพัฒน. ปมบัญชีดำคดีอัลฟfา-เอาเคร่ืองตรวจชนิดเสาท่ีไหนมาขาย ทบ.?  

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

       ในช0วงวันท่ี ๑๐ – ๑๖ เม.ย. ๖๔ มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชQกฎหมาย ไดQแก0 ๑) เลขาฯ The 

Patani เล0า-ไลฟyเหตุ จนท.บุกลQอมบQานแต0เชQา สุดทQายกลับค0าย-ไม0เขQาบQานตน และ ๒) ทวี : ใชQ กม.ฉุกเฉิน 

แต0วัคซีนไม0ฉุกเฉิน แนะปรับวิธีคิดลงทุนเพ่ือชีวิตประชาชนไม0มีขาดทุน 
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๔. ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* 
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ประเด็นข4าวเชิงลบ 

๑. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยKสิน ๑) รุนแรงไม0แพQเสียงปXน-ระเบิด 

'สงครามข0าว'ปลายดQามขวาน, ๒) รายงานพิเศษ: แนวรบชายแดนใตQ17ป̂ท่ีไม0เปล่ียน 

เดือน'รอมฎอน'ยังเป̀นเดือนแห0งบาป  และ  ๓) คอลัมน. ถูกทุกขQอ  

๒. เหตุร*ายรายวัน ๑) 6 คนรQายจับ 2 ผูQช0วย ผญบ.มัดมือ เผารถทำถนนวอด 3 คัน เสามือถือ 2 ตQน, ๒) 

ปhตตานีปfวนหนัก! โจรใตQเผารถวางเพลิงหลายจุด, ๓) ปfวนช0วงเดือนรอมฎอน จับผช.ผญบ.เผารถ3คัน, ๔) 

ปhตตานีปfวนหนัก! โจรใตQบุกจับ'ผรส.'มือไพล0หลัง ราดน้ำมันเผารถบรรทุกวอดวาย, ๕) โจรใตQปfวนปhตตานี 

บุกจับ2ผรส.มัดมือ ราดน้ำมันเผารถ3คัน, ๖) โจรใตQปfวนหนัก ลอบกัดยิงถล0มก0อกวนขQางฐานจนท.ปhตตานี 

โชคดีไรQคนเจ็บ, ๗) ลอบเผา7จุด ปfวนปhตตานี, ๘) เทียบ 3 ป̂ "สถิติไฟใตQ 6 เดือน" เหตุรุนแรงลด 

แต0ระเบิดเยอะกว0ายิง, ๙) บ้ึมรถทหาร, ๑๐) ปfวนใตQเผารถ-เสาฮัลโหล 'ปhตตานี-เทพา'หลายจุด, ๑๑) 

วุ0น'ใตQปfวน'หลายจุด เผารถ-เสาโทรศัพท. ช้ีสรQางสถานการณ.  และ  ๑๒) โจรใตQโหดจับ2ผูQช0วยผญบ.  

๓. เทคโนโลยีในการแก*ไขปQญหา จชต. เปlดคำช้ีแจง บ.กัญจน.ณพัฒน. ปมบัญชีดำคดีอัลฟfา-

เอาเคร่ืองตรวจชนิดเสาท่ีไหนมาขาย ทบ.?  

๔. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) 'ปhตตานี' พบติดโควิดเพ่ิม 4 ราย เช่ืองโยงผับดังกทม., ๒) 

ปhตตานีพบผูQปfวยโควิด3รายในการระบาดรอบใหม0, ๓) ยะลาไม0รอดแลQว! พบสองชายหญิงติดเช้ือโควิดคร้ังแรก, ๔) 

ลือสะพัด!ปhตตานีไข0แตก จนท.ทQองถ่ินติดโควิด-พบปะผูQคนอ้ือ, ๕) เปlดผังระบาดระลอกใหม0 หาดใหญ0 kiss 
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หวันแดง สัมผัสเส่ียงเฉียดพัน!, ๖) ยะลาแตกแลQว พบผูQปfวยโควิด 2 ราย หลังไม0พบผูQติดเช้ือเกือบป̂, ๗) 

ผูQปfวยใหQประวัติไม0ชัดเจน ทำบุคลากร รพ.นราธิวาสราชนครินทร. ติดเช้ือโควิด 6 ราย  และ  ๘) 

เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: 'เอนก'ลงพ้ืนท่ีสุคิริน  

๕. การบังคับใช*กฏหมาย ๑) 'ทวี' เผย วันมูหะมัดนอร. ร0วมดูดวงจันทร.รับเดือนรอมฎอน ยันพรรคประชาชาติ 

พรQอมเสนอ ยกเลิกกฎอัยการศึก- พรก.ฉุกเฉิน', ๒) เลขาฯ The Patani เล0า-ไลฟyเหตุ จนท.บุกลQอมบQานแต0เชQา 

สุดทQายกลับค0าย-ไม0เขQาบQานตน  และ  ๓) ทวี : ใชQ กม.ฉุกเฉิน แต0วัคซีนไม0ฉุกเฉิน 

แนะปรับวิธีคิดลงทุนเพ่ือชีวิตประชาชนไม0มีขาดทุน  

๖. สิทธิมนุษยชน 'ทวี สอดส0อง' ช้ีเป̀นหนQาท่ีตQองช0วยเหลือเพ่ือนมนุษย. ช้ีความทุกข. 

ความไม0ยุติธรรมเกิดกับ'ชาวกะเหร่ียงบางกลอย-ใจแผ0นดิน'  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี รวบโจรโหดยิงเพ่ือนร0วมทีมปลQน  

๒. ยาเสพติด ๑) ล็อกโจ�17คQาไอซ.คาด0านสงกรานต., ๒) ตชด.รวบหนุ0มใหญ0ปลูกกระท0อม, ๓) 

หนุ0มดวงซวยขับเก�งชนราวเหล็ก มีพิรุธหนีข้ึนรถอีกคัน-ตร.คQนรถเจอยาบQาเกือบลQาน  และ  ๔) 

แก�งส.ยาบQาบรรทุกเก�งร0วมลQานเม็ดล0องใตQโชครQายรถหลุดโคQงพังยับคนรQายไหวตัวทันเผ0นหนี,  

๓. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) เยาวชนชายแดนใตQเรียนรูQสังคมพหุวัฒนธรรม, ๒) ส0องงานป̂ใหม0ของคนไทย 

จัดแบบวิถีใหม0...ไม0สาดน้ำ, ๓) จับกระแสภูมิภาค: มอบอินทผลัมเดือนรอมฎอน, ๔) คอลัมน. จับกระแสภูมิภาค: 

มอบอินทผลัมเดือนรอมฎอน, ๕) คอลัมน. ข0าวส้ัน: ยะลามอบถุงยังชีพกลุ0มเปราะบางเดือนรอมฎอน, ๖) คอลัมน. 

เปlดตลับพระใหม0: เหรียญเสมาหลวงปูfทวด รุ0นมงคลมหาบารมี 85, ๗) มรภ.สงขลา มอบรางวัลบทความดีเด0น 

'ศิลปะและวัฒนธรรมทQองถ่ิน' ระดับชาติ, ๘) ผงะ!พบดอกไมQประหลาด กล่ินสุดเหม็นเหมือน'หมาเน0า', ๙) 

พระพุทธ  และ  ๑๐) ประชาชน หนีรQอน เท่ียว 'น้ำตกปาโจ นราธิวาส' อย0างสนุกสนาน,  

๔. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยKสิน ๑) ชีพจรท่ัวไทย, ๒) ชีวิตกลางไฟใตQของ "อส.มะ บราโว0" 

แห0งโคกโพธ์ิ ปhตตานี  และ  ๓) รอบร้ัวเมืองใตQ : 15 เมษายน 2564,  

๕. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) สสจ.ยะลาเตือนรับวัคซีนแลQวหQาม'การ.ดตก', ๒) เลียบค0ายกองทัพ, ๓) คอลัมน. 

เลียบค0ายกองทัพ, ๔) ภาพข0าว: ระดมกวาดลQาง, ๕) คอลัมน. เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: 'เอนก'ลงพ้ืนท่ีสุคิริน, ๖) 

'นิพนธ.'ลุยนราฯวันแรกเดือนรอมฎอน, ๗) จับกระแสภูมิภาค: สรQางฝายบรรเทาแลQง, ๘) คอลัมน. 

จับกระแสภูมิภาค: สรQางฝายบรรเทาแลQง, ๙) 'นิพนธ.'ลุยนราฯวันแรกเดือนรอมฎอน, ๑๐) นราฯช0วงศีลอด-

ป|องโควิด, ๑๑) คอลัมน. จับกระแสภูมิภาค: สรQางฝายบรรเทาแลQง, ๑๒) คอลัมน. ชีพจรท่ัวไทย, ๑๓) วันครอบครัว 

: เสียงจากหญิงมุสลิมชายแดนใตQท่ีตQองกลายเป̀นเสาหลักของครอบครัว, ๑๔) ปรับตัวรับวิถีใหม0รดน้ำขอพรผูQใหญ0, 

๑๕) คนนราธิวาสยกน้ิวใหQ โครงการ U2T ของ อว. ตอบโจทย.ตรงจุด ช0วยสรQางท้ังรายไดQและอาชีพท่ีม่ันคง 

หวังรัฐบาลต0อโครงการอีก, ๑๖) 'นิพนธ.' ลงพ้ืนท่ีนราธิวาส วันแรกเดือนรอมฎอน 

ใหQกำลังใจจนท.ปฏิบัติงานพ้ืนท่ีชายแดนใตQ, ๑๗) เรือนจำเบตงงดเย่ียม, ๑๘) ยะลาจัดสุหนัตหมู0เยาวชน, ๑๙) 
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มท.2 ลงพ้ืนท่ีนราธิวาสวันแรกของเดือนรอมฎอน ใหQกำลังใจ จนท.ชายแดนใตQ, ๒๐) ชาวปhตตานีโล0งอก 

ผูQร0วมงานOTOPเส่ียงโควิด ผลตรวจเป̀นลบท้ัง110คน๒๑) ลุQนระทึกวันต0อวัน! 

เหลือ'3จังหวัดสุดทQาย'ยังปลอดโควิด, ๒๒) 'เอนก'ลุยเปlด รพ.สนาม อว. ช0วงสงกรานต.เพ่ิมอีก 6,490 เตียง, ๒๓) 

'นิพนธ.'เผย'ศอ.บต.'เตรียมช้ีแจง หลังพบคนติดโควิดมาสนามมวยท่ีจะนะ, ๒๔) คุณแหน : 15 เมษายน 2564, 

๒๕) ยังเอาอยู0!เอาใจช0วย'จังหวัดสุดทQาย'ยังแกร0งไรQคนติดโควิด, ๒๖) สธ.เผย 29 จว.มีคำส่ังกักตัว 

หากมาจากพ้ืนท่ีเส่ียง ยันแอสตรQาฯสยบสายพันธุ.อังกฤษไดQ, ๒๗) มท.ประกาศแลQว'37จว.ตQองกักตัว' 

หากเดินทางเขQาพ้ืนท่ี, ๒๘) เช็คท่ีน่ี! 'ศบค.มท.' ประกาศล0าสุด 41จังหวัด เดินทางเขQาพ้ืนท่ีตQองกักตัวป|องโควิด-19, 

๒๙) ดูเลย! '4จังหวัดสุดทQาย' เอาใจช0วยตQานโควิดใหQไดQ, ๓๐) เทศบาลนครยะลา เปlดศูนย.ตรวจเช้ือโควิด-19 ฟรี 

รูQผลภายในคร่ึงชม., ๓๑) สพร.23 ปhตตานี ร0วมโครงการจังหวัดเคล่ือนท่ี อ.ทุ0งยางแดง จ.ปhตตานี, ๓๒) 'บ๊ิกตู0' 

ติดตามโควิดตลอดวันหยุด ส่ังเร0งฉีดวัคซีน เตรียมพรQอม รพ.สนาม, ๓๓) 

แม0ทัพภาค4เดินสายเย่ียมเยียนประชาชน, ๓๔) สงขลาพบติดโควิดอีก18ราย-ทหารขนเตียงเร0งสรQางรพ.สนาม, 

๓๕) ปตท. ทุ0มงบ 30 ลบ.ร0วมต้ังรพ.สนามรับผูQปfวยโควิด, ๓๖) 

เทศบาลนครยะลาตรวจโควิดฟรีใหQผูQมาจากพ้ืนท่ีเส่ียง9จังหวัด, ๓๗) ยะลาศอ.บต. 

ร0วมกับสมาคมจันทร.เส้ียวการแพทย.และสาธารณสุข จัดกิจกรรมสุนัตหมู0, ๓๘) คพ. ยก 'กรุงเทพฯ' 

เมืองสะอาดท่ีสุดในประเทศ, ๓๙) 'โรตีชาชัก' อาชีพกูQวิกฤติจากโควิด, ๔๐) 

ตรวจเย่ียมติดตามการนQอมนำแนวพระราชดำริฯ ปลูกผักสวนครัว รอบ 2, ๔๑) 

'ยะลา'จัดเจQาหนQาท่ีประจำจุดตรวจเทศกาลสงกรานต. เขQมมาตรการป|องกันโควิด  และ  ๔๒) ผูQว0าฯยะลา 

ขอบคุณเจQาหนQาท่ีด0านตรวจอุบัติเหตุช0วงสงกรานต.,  

๖. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทK ๑) ภาพข0าว: เย่ียมชม  และ  ๒) ภาพข0าว: เย่ียมชม,  

๗. กีฬา ๑) สมิงขาว: แม็กน่ัม - ยอดขุนศึก - มังกรทอง - อีที, ๒) ภาพข0าว: การกุศล, ๓) วิชัย สิงห.ทอง 

ควQามิสเตอร.ไทยแลนด.ป̂ 2021 ถQวยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจQา, ๔) 

มวยรวมพลคนจะนะบรรลุเป|าไดQทุนกว0า 1.45 ลQาน, ๕) ทีมปh£นต0างชาติตบเทQาปh£นทัวร.ออฟฯ-วางมาตรการสุดเขQม, 

๖) สปอร.ตนิวส. : 16 เมษายน 2564  และ  ๗) ทีมดังจากปhตตานีไดQเฮ ควQาแชมปy ยังครีเอเตอร. เซาท.เทิร.น เอฟเอ 

คัพ คร้ังท่ี 1,  

๘. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) ศอ.บต.ขับเคล่ือนการพัฒนาในพ้ืนท่ี, ๒) กยท. ใชQโดรน 

ติดกลQองมัลติสเปคตรัม, ๓) ชู'สุคิริน'แหล0งท0องเท่ียวโดดเด0น, ๔) ข0าวสดท่ัวไทย: ยะลา-จ0ายตลาดคึก, ๕) 

ทะเลหมอก, ๖) โลกการคQา : 15 เมษายน 2564, ๗) กยท.ใชQโดรนสำรวจจุดเส่ียง เปlดแผน3มาตรการ2ระยะ 

ลุยสกัดโรคใบร0วงยางพารา, ๘) อย0างกับความฝhน!แห0ชมทะเลหมอกอัยเยอร.เวง เขQมป|องกันโควิด, ๙) 'เอนก' 

ลงพ้ืนนราธิวาส ปล้ืม U2T ทำใหQเศรษฐกิจฐานรากเจริญ ชู 'ฮาลาบาลา' สวยไม0แพQใคร, ๑๐) 

วันหยุดยาวนทท.แห0ชม 'ทะเลหมอกอัยเยอร.เวง' ท่ีเบตงท0ามกลางมาตรการป|องกันโควิด, ๑๑) 

'เอนก'ลงพ้ืนท่ีจ.นราธิวาส? กระตุQนชาวบQานทำธุรกิจท0องเท่ียว?ชุมชน? ชู? 'ฮาลาบาลา'สวยไม0แพQใคร, ๑๒) 

'ศ.ดร.เอนก' ลงพ้ืนท่ีนราธิวาส ปล้ืม U2T ทำใหQเศรษฐกิจฐานรากเจริญ กระตุQนชาวบQานทำธุรกิจท0องเท่ียวชุมชน  



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

15 

และ  ๑๓) ธอส. จัดประมูลออนไลน. ห0างไกลโควิด ลดลQางสต�อกบQานมือสองกว0า 4,000 รายการ,  

๙. การเมือง ปชป.ชูแพลตฟอร.ม 'ฟhงไทย' ต้ังตQนรับฟhงปชช.  
 
 

 ๔.๒ ระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต4อสถานการณK จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหQระดับการรับรูQเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. 

จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๑.๙๕ ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๓ - ๙ เม.ย. ๖๔) เป̀น ๑.๙๒ ในสัปดาห.น้ี 

ในมิติของแนวโนQม การรับรูQเชิงบวก มีแนวโนQมฯ ค0อนขQางคงท่ี 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๑๐ – ๑๖ 

เม.ย. ๖๔ 

 เป̀นอีกหน่ีงสัปดาห.ทีไม0มีรายงานการก0อเหตุรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตQ และประเด็นท่ีเก่ียวขQอง

กับกลุ0มผูQก0อความไม0สงบในพ้ืนท่ี จชต. มีเพียงประเด็นเดียว คือ บทวิเคราะห.ของ ดอน ปาทาน ส่ือมวลชนอิสระ 

และนักวิเคราะห.สถานการณ. จชต. ในส่ือเวปไซต. benarnews.org ส่ือของหน0วยงานรัฐบาลสหรัฐอเมริกา รายงาน

อQางแหล0งข0าว คาดการณ.ว0ากระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตQ ท่ีหยุดชะงักเป̀นเวลาหน่ึงป̂

เน่ืองจากการระบาดไวรัสโควิด จะมีการประชุมระหว0างคณะพูดคุยฝfายรัฐไทย และฝfายผูQเห็นต0างคือ BRN ภายใน

กลางเดือนพฤษภาคม น้ี 

        ส0วนประเด็นข0าวอ่ืนๆนำเสนอโดยส่ือมาเลเซีย เป̀นประเด็นเก่ียวกับภัยแทรกซQอน การลักลอบขนยาเสพติด 

และสินคQาหนีภาษีขQามพรมแดนเขQาประเทศมาเลเซีย ซ่ึงในรอบสัปดาห.ท่ีผ0านมาหน0วยปฏิบัติการท่ัวไป (GOF) กอง

พลทหารราบท่ี ๘ มาเลเซียมีการจับกุมยึดของกลางหลายรายการต้ังแต0ยาบQา อุปกรณ.สูบบุหร่ีไฟฟ|า และขQาวสาร  

 

๕.๑ benarnews.org เผยแพร4บทวิเคราะหKกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต* โดยดอน 

ปาทาน ส่ือมวชนอิสระเม่ือวันท่ี ๑๒ เมษายน สาระสำคัญคือ คาดว4ากระบวนการพูดคุยสันติสุขระหว4าง

ตัวแทนรัฐบาลไทยกับขบวนการบีอารKเอ็นท่ีหยุดชะงักมานานหน่ึงปg จะเร่ิมข้ึนอีกคร้ังภายในวันท่ี 15 

พฤษภาคม ตามรายละเอียด ต4อไปน้ี.... 

การพูดคุยเพ่ือสันติสุขเต็มรูปแบบคร้ังแรกในรอบกว4าหน่ึงปg ระหว4างไทยและขบวนการแนวร4วมปฏิวัติ

แห4งชาติมลายูปาตานีหรือบีอารKเอ็น (Barisan Revolusi Nasional – BRN) ในพ้ืนท่ีจชต. อาจจัดข้ึน

ในช4วงกลางเดือนพฤษภาคม แหล4งข4าวจากท้ังสองฝ�ายกล4าว แต4การหยุดยิงในช4วงเดือนรอมฎอนคงจะไม4

เกิดข้ึน 

หลังจากการเจรจาระดับเทคนิคในเดือนกุมภาพันธK ระหว4างคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขของรัฐบาลไทย และ

ตัวแทนของบีอารKเอ็น ผู*เจรจาของไทยแนะนำให*ท้ังสองฝ�ายหยุดยิงในช4วงเดือนถือศีลอด ซ่ึงจะเร่ิมข้ึนใน

สัปดาหKน้ี 

แต4ผู*แทนของบีอารKเอ็นกล4าวว4า ผู*เจรจาระดับเทคนิคอยากท่ีจะพูดคุยถึงการพักรบ เม่ือผู*แทนท้ังหมดของ

ท้ังสองฝ�ายมาพบกันอีกคร้ังมากกว4า แหล4งข4าวของรัฐบาลกล4าว 

ผู*เจรจาของไทยและบีอารKเอ็นได*เร่ิมการพูดคุยกันอย4างเป�ดเผย ท่ีกรุงกัวลาลัมเปอรK ในเดือนมกราคม 2563 

และพบกันอีกคร้ังในต*นเดือนมีนาคมของปgน้ัน ก4อนท่ีการระบาดใหญ4ของโควิด-19ทำให*การเจรจา

หยุดชะงักลง 

ท้ังสองฝ�ายวางแผนท่ีจะกลับมาพูดคุยกันอีกคร้ัง ในรัฐเคดาหKของประเทศมาเลเซีย ในเดือนพฤศจิกายน แต4

ต*องยกเลิกแผน เน่ืองจากยอดผู*ติดเช้ือโควิด-19 ในมาเลเซียเพ่ิมสูงข้ึนมาก 
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รัฐบาลไทยหลายต4อหลายชุดได*ใช*เวลาหลายปgในการพยายามโน*มน*าวผู*นำของกลุ4มบีอารKเอ็น ซ่ึงเป�นกลุ4มท่ี

ใช*อาวุธท่ีต*องการแบ4งแยกดินแดน ผู*อยู4เบ้ืองหลังความรุนแรงส4วนใหญ4 ในพ้ืนท่ีชายแดนใต* พ้ืนท่ีท่ีใช*ภาษา

มลายูเป�นหลัก ให*มาร4วมโต�ะเจรจา 

เม่ือแปดปgท่ีแล*ว รัฐบาลของนางสาวย่ิงลักษณK ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะน้ัน ได*เร่ิมกระบวนการ

สันติภาพอย4างเป�นทางการ ทำให*ความหวังว4าสถานการณKจะเป�นไปในทางท่ีดีข้ึน ได*เกิดข้ึนในช4วงระยะส้ัน 

ๆ ช4วงหน่ึงเท4าน้ัน โดยกลุ4มบีอารKเอ็นได*ส4งตัวแทนสองคนมาเข*าร4วม แต4ความต้ังใจของกลุ4มคือ การ

ขัดขวางกระบวนการน้ัน ซ่ึงก็ทำได*สำเร็จ 

ในเดือนมกราคม 2563 ผู*เจรจาของไทยได*ส่ิงท่ีตนต*องการมาโดยตลอด น่ันคือ การได*พบกับตัวแทนท่ี

แท*จริงของกลุ4มบีอารKเอ็น ผู*ท่ีได*นำคำส่ังจากสภาองคKกรนำ (Dewan Pimpinan Parti หรือ DPP) ซ่ึงเป�น

สภาลับของกลุ4มและประกอบด*วยผู*อาวุโสท่ีทำหน*าท่ีตัดสินใจสูงสุดของกลุ4ม 

เม่ือมองอย4างผิวเผินแล*ว ดูเหมือนว4าฝ�ายไทยจะมีความคืบหน*าท่ีสำคัญ แต4ในความเป�นจริงแล*ว 

สถานการณKชายแดนใต*ของไทยไม4ได*เป�นอย4างท่ีเห็น 

สำหรับกระบวนการเพ่ือสันติสุขน้ัน หนทางข*างหน*ายังไม4ชัดเจนเลย 

ไทยกังวลว4ากลุ4มบีอารKเอ็นจะไม4จริงจัง และกำลังใช*เวทีการเจรจาเพ่ือสันติสุข เพ่ือซ้ือเวลา และสร*างการ

ยอมรับจากนานาชาติ 

ฝ�ายกองกำลังของกลุ4มบีอารKเอ็นกล4าวว4า ตนก็ใช*เหตุผลเดียวกันน้ันได* ผู*เจรจาฝ�ายไทยมีหน*าท่ีต*องเจรจา 

แต4ไม4จำเป�นต*องยินยอมตกลงใด ๆ ไม4ว4าจะในรัฐบาลใดก็ตาม การพูดคุยกับกลุ4มกบฏไม4เคยไปไกลเกินกว4า

ข้ันการสร*างความไว*วางใจเลย 

ความท*าทายสำหรับผู*เจรจาฝ�ายไทยคือ จะทำอย4างไรให*การพูดคุยดำเนินต4อไปได* เพ่ือให*ไปได*ไกลกว4า

เพียง “การพูดคุยพ้ืน ๆ” โดยไม4สร*างความไม4พอใจแก4ผู*นำทางการเมืองและการทหาร ผู*ท่ีไม4อยากจะ

พูดคุยกับฝ�ายกบฏต้ังแต4แรก 

สำหรับผู*อาวุโสของกลุ4มบีอารKเอ็นและผู*เจรจากลุ4มย4อย การให*เหตุผลว4าสมควรกลับสู4โต�ะเจรจา หรือพูดอีก

อย4างคือ การโน*มน*าวให*สภาองคKกรนำเห็นถึงประโยชนKท่ีจะได*รับจากการเจรจา ก็นับวันจะยากข้ึนทุกที 

แต4ตราบเท4าท่ีสภาองคKกรนำของกลุ4มยังสนใจท่ีจะพิจารณาใช* “วิธีท่ีไม4ใช*การสู*รบ” เพ่ือบรรลุเป�าหมาย

ของกลุ4ม ก็ยังมีหวังว4า กระบวนการเพ่ือสันติสุขน้ีจะสามารถดำเนินต4อไปได*ในลักษณะและรูปแบบท่ีเป�นอยู4

ในตอนน้ี 
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(The first full-fledged peace talks in more than a year between Thailand and southern 

Barisan Revolusi Nasional (BRN) rebels could take place as early as mid-May, according 

to sources from both sides – but a Ramadan ceasefire is not in the cards. 

After technical-level talks in February between Bangkok’s Peace Dialogue Panel and 

BRN representatives, Thai negotiators suggested that both sides observe a ceasefire 

during the fasting month, which begins this week. 

But BRN’s delegates said negotiators prefer to talk about any truce when the two full 

delegations meet again face to face, a government source said. 

Thai and BRN negotiators publically launched their talks in Kuala Lumpur in January 

2020, and met once more in early March of that year before the coronavirus pandemic 

disrupted the negotiations. 

The two sides planned to resume talks in Malaysia’s Kedah state in November but had 

to call off the meeting because of a spike in COVID-19 cases then in the country. 

Successive Thai governments have spent years trying to convince the leaders of the 

BRN, the armed separatist movement behind much of the violence in the Malay-

speaking southern border region, to come to the negotiating table. 

Eight years ago, for a brief moment, there was optimism all-around as the government 

of then-Prime Minister Yingluck Shinawatra launched a formal peace process. BRN sent 

a couple of representatives but their intension was to derail the process, which they 

succeeded in doing. 

In January 2020, Thai negotiators got what they wanted all along – to come face to face 

with real BRN representatives, who brought with them a mandate from the Dewan 

Pimpinan Parti (DPP), the rebel group’s secretive ruling council of elders and its highest 

decision-making body. 

On the surface, it seemed that the Thai side had made a breakthrough. But nothing is 

as it seems in Thailand’s far south. 

As for the peace process, the way ahead is not at all clear. 
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Thailand is concerned that the BRN is not serious, and is using the platform of peace 

talks to buy time and gain international recognition. 

BRN militants say they could make the same argument: Thai negotiators have a 

mandate to talk, but not to make any concessions. Discussions with the rebels under 

any government have never moved beyond the confidence-building stage. 

The challenge for Thai negotiators is how to keep the talks going, to move beyond 

mere “shop talk,” without upsetting political and military leaders who never liked the 

idea of talking to the enemies in the first place. 

As for the BRN’s elders and the small band of negotiators, justifying a return to the 

table – that is to say, convincing the military wing that something good will come out of 

all this – is getting harder by the day. 

But as long as the rebels’ military wing is interested in exploring “non-military means” 

to advance their cause, then there’s hope that the peace process can last in its current 

shape and form.) 

ท่ีมาข*อมูล : https://www.benarnews.org/english/commentaries/far-south-view/talks-possible-

04122021135026.html 

๕.๒ ส่ือมาเลเซียรายงานการจับกุมยึดของกลางยาเสพติดและสินค*าหนีภาษีหลายคร้ังในรอบสัปดาหKน้ี 

ท้ังหมดจับกุมได*ท่ีริมแม4น้ำโกลก ในพ้ืนท่ีรัฐกลันตัน 

๕.๒.๑ เม่ือวันท่ี ๑๐ เมษายน ทหารกองพลท่ี ๘ มาเลเซีย จับกุมยึดยาบ*า ๖๑ กิโลกรัมมูลค4า ๒.๒ ล*านริงกิต 

ท่ีริมแม4น้ำโกลก ในพ้ืนท่ีอำเภอปาเสมัส รัฐกลันตัน 

คนร*ายชาย ๓ คน ลงเรือหลบหนีข*ามเข*าพรมแดนไทย 

(PASIR MAS, April 10 -- Members of Malaysia’s 8th Infantry Brigade seized 61 kilogrammes 

of drug believed to be syabu worth RM2.2 million at an illegal jetty on the bank of the 

Golok River, here, yesterday. 

Commander of the 8th Brigade, Brigadier General Abu Hasan Assha'ari Kamis said the 

seizure was carried out by an Attack and Arrest (SERKAP) group carrying out Op Benteng 
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Utara at the location at 8.45 pm. 

He said the group members noticed a vehicle, with three men on board, had stopped at 

an illegal jetty during the operation, adding that they also kept track of the movement of 

a boat coming in from the direction of Thailand.) 

 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1950983 

๕.๒.๒ วันท่ี 12 เมษายน หน4วยปฏิบัติการท่ัวไป GOF ลาดตระเวณพบอุปกรณKบุหร่ีไฟฟ�าจำนวนมากมูลค4า

ประมาณ ๓๑๐,๓๖๐ ริงกิต ซุกซ4อนอยู4ในพงหญ*าใกล*ริมแม4น้ำโกลก ในพ้ืนท่ีอ.ตาะเนาะเมเราะหK ห4างจากโก

ตาบารู 49 กิโลเมตร 

เจ*าหน*าท่ีมาเลเซียสันนิษฐานว4าลักลอบนำเข*าจากประเทศไทย  

(KOTA BHARU, April 12 -- The Ninth Battalion of the General Operations Force 

(GOF9)  seized various types of vape devices and liquid worth RM310,360 at the Awang 

Bunga illegal jetty near Kampung Limau Purut, Tanah Merah, 49 km from here, yesterday. 

GOF9 commanding officer, Supt Nor Azizan Yusof said dozens of boxes of the items were 

found hidden in bushes on the bank of Sungai Golok during a patrol by the Intelligence 

Branch of GOF9, at 6 am, after a public tip off.) 

 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1951372n 

๕.๓.๓ วันท่ี ๑๕ เมษายน หน4วยปฏิบัติการท่ัวไปกองพลทหารราบท่ี ๙ ลาดตระเวณ ริมแม4น้ำโกลก ในพ้ืนท4

อำเภอตาเนาะเมเราะหK พบข*าวสาร ๗๗ กระสอบ กองอยู4ริมแม4น้ำท่ีหมู4บ*าน Lalang Papuyuh แต4ไม4พบค*น

ร*ายท่ีลักลอบขนข*าวสาร  

(TANAH MERAH: Smugglers operating along the Kelantan/Thai border have started 

bringing in Thai rice to meet the demand for the fasting month and Hari Raya Aidilfitri. 

The latest case occured last night when 77 gunny sacks of rice from Thailand were 

smuggled into the state at the Tar illegal jetty. 

However, no one was arrested in the midnight operation near Kampung Lalang Pepuyuh.) 
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ท่ีมาข*อมูล ; https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2021/04/682487/smugglers-cashing-

demand-thai-rice-during-ramadan-aidilfitri 

ต4อมาวันท่ี ๑๗ เมษายน ทหารกองพลทหารราบท่ี ๙ จับกุมชายวัย ๒๔ ปg ท่ีหมู4บ*าน Tanyung Puyung ใน

อำเภอตาเนาะเมเราะหK พร*อมของกลางข*าวสารลักลอบนำเข*าจากประเทศทไย มูลค4า ๑๓๘,๐๐๐ ริงกิต 

(RANTAU PANJANG: The General Operations Force (GOF) seized 34,700kg of smuggled rice 

worth about RM138,000 early today. 

A 24-year-old man was also arrested in the 3am operation at Kampung Bendang Puyung in 

Tanah Merah. 

GOF Southeast Brigade deputy commander Assistant Commissioner Sanudin Md Isa said a 

GOF team from the Ninth Battalion raided a store in the area based on tip-offs.) 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2021/04/683056/gof-seizes-

smuggled-rice-worth-rm138800-tanah-merah 

 

 

 

 

 


