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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๒๘ 

พ.ย. ๖๓ -๔ ธ.ค. ๖๓ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๑๑๘ ข0าว จากท่ีมี ๑๑๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๒๑-๒๗ พ.ย. ๖๓) 

ในส0วนของข0าว เชิงลบท่ีเก่ียวขTองกับ จชต.  มีข0าวเชิงลบ ๒๓ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๑๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว 

(๒๑- ๒๗ พ.ย. ๖๓) 

 ประเด็นข4าวเชิงลบ ได*แก4 

๑) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) ตลกรTายสนามบินใหม0 (ไม0) Ok เบตง และ ๒) แนะรัฐตรึง 

'ราคายาง' บังคับใชTกฎหมายเขTม! 

๒) เหตุร*ายรายวัน: ยะลา-พ0นสีป̂วนใตT 

๓) การเมือง: ๑) 'คณะกTาวหนTา' เตรียมแจTงความป̂วนหาเสียง อบจ. -กล0าวหา 'ธนาธร' ลTมลTางสถาบัน, ๒) 

หาดใหญ0เดือด! ม็อบราษฎรใตT' เด็กเปรต 'หวิดปะทะ'เส้ือเหลือง' เพลงหนักแผ0นดินดังสน่ัน, ๓) หน0วยงานม่ันคง 

จะจัดการ อย0างไรกับ 'ศึกภายนอก' 'ไฟใตT' ท่ีไม0มอดดับ มาจากนโยบายท่ี 'อ0อนหัด' น่ีเอง และ ๔) พท. ขTองใจ 

กอนช. ปล0อยน้ำท0วม 

๔) สิทธิมนุษยชน: ศาลไต0สวนการตาย อับดุลเลาะ อีซอมูซอ ญาติติดใจหมดสติหลังเขTาค0ายทหารไม0ก่ี ชม.  

ประเด็นข4าวเชิงบวก ได*แก4 

๑) ยาเสพติด: จับยาบTา ๗.๕ แสนเม็ดมูลค0า ๓๐ ลTานบาท 

๒) การเมือง: สถานการณ.การเลือกต้ัง อบจ. 

๓) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยSสิน: ๑) มูลนิธิเฮอริเทจประเทศไทย ร0วมทีมอาสาดุสิต 

สนับสนุนกิจกรรม 'ของขวัญปmใหม0 ส0งกำลังใจใหT จนท.ชายแดนใตT', ๒) ทหารกองกำลังเทพสตรี 

เสริมกำลังแบบจรยุทธ. เพ่ิมการตรวจเขTมชายแดนทางทะเลระนอง ปnองกันคนลักลอบเขTามา, ๓) ทัพเรือภาค ๒ 

จับเรือประมงดัดแปลง ขนน้ำมันเถ่ือนกว0า ๑.๒ แสนลิตร, ๔) ตชด. เบตงคุมเขTมแนวชายแดน จัดกำลัง จนท. 

เพ่ิมความถ่ีลาดตระเวน-ก้ันแนว ลวดหนามเพ่ิม, ๕) ลงโทษแลTว!! ทภ.๔ ส่ังขัง 'จ0าทหาร' 

เหตุวิวาทหนTาฐานปฏิบัติการ, ๖) กอ.รมน.ภาค ๔ สน. แถลงร0วม ๓ ฝ̂าย เดินหนTาพหุวัฒนธรรมชูแนวคิด SATU 

PADU 'เราคือพ่ีนTองกัน' และ ๗) จนท.ตามจับ นำผูTตTองหาคดีความม่ันคง ทำแผนรับสารภาพ 

๔) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) ยะลาเปxดศูนย. บริการ SME ครบวงจร และ ๒) นกแอร. 

บุกคมนาคมย่ืน 7 ขTอขอรัฐหนุนเปxดเสTนทางบินดอนเมือง-เบตง 

๕) การช4วยเหลือประชาชน: การช0วยเหลือประชาชนท่ีประสบอุทกภัยของหน0วยงาน และภาคส0วนท่ี

เก่ียวขTอง 

 จากสถานการณ.ข0าวดังท่ีกล0าวขTางตTน ส0งผลใหTการรับรูTเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี 

ลดลง รTอยละ ๑๗ เม่ือเทียบกับสัปดาห.ท่ีแลTว (๒๑ - ๒๗ พ.ย. ๖๓)

 ในส4วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี 

๒๘ พ.ย. ๖๓–๔ ธ.ค. ๖๓ ดังน้ี 
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       ประเด็นท่ีส่ือมวลชนมาเลเซียใหTความสำคัญ เป|นประเด็นสืบเน่ืองจากเหตุการณ.คนรTายแก}งค.คTาใบกระท0อม

ขTามชาติปะทะกับตำรวจหน0วยปฏิบัติการท่ัวไป เม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ท่ีบริเวณปาดังเบซาร. ในรัฐเปอร.ลิส ไม0

ห0างจากปาดังเบซาร. อ.สะเดา จ.สงขลา เป|นเหตุใหTตำรวจเสียชีวิตหน่ึงคน ไดTรับบาดเจ็บสาหัสอีกหน่ึงคน 

เหตุการณ.ดังกล0าวส0งผลใหTตำรวจรัฐกลันตัน และเปรัค กังวลว0าแก}งค.อาชญากรรมขTามชาติ อาจยTายพ้ืนท่ีลักลอบ

คTาสินคTาผิดกฏหมาย และลักลอบนำคนต0างชาติเขTามาเลเซียผิดกฏหมาย จากรัฐเปอร.ลิส และเคดาห. ไปก0อ

อาชญากรรมตามแนวชายแดนรัฐเปรัค และกลันตัน ขณะเดียวกันสำนักงานตำรวจแห0งชาติมาเลเซียไดTต้ังหน0วย

เฉพาะกิจเพ่ือประสานกับสำนักงานตำรวจแห0งชาติไทย ขอตัวคนรTาย ๓ คนท่ีหลบหนีขTามพรมแดนมารักษาตัวท่ี

โรงพยาบาลในประเทศไทย หลังเกิดเหตุปะทะกับตำรวจมาเลเซียท่ีปาดังเบซาร. 

      อุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใตTตอนล0างจากนครศรีธรรมราช จนถึงสามจังหวัดชายแดนภาคใตT เป|นอีกประเด็นท่ีมี

รายงานข0าวในส่ือมวลชนมาเลเซียและสิงคโปร.  
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๒. ผลการวิเคราะหSสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธS ประจำวันท่ี ๒๘ พ.ย. ๖๓ – ๔ ธ.ค. ๖๓ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข4าวเชิงบวก และประเด็นข4าวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๘ พ.ย. ๖๓ - ๔ ธ.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก (เสTนทึบสีเขียว) ๑๑๘ ข0าว จากท่ีมี ๑๑๗ ข0าวในสัปดาห. ท่ีแลTว 

(๒๑ - ๒๗ พ.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนTมความถ่ี (เสTนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนTมฯ ค0อนขTางคงท่ี 

ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขTองกับ จชต. (เสTนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๒๓ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๑๘ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๒๑ - ๒๗ พ.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนTมความถ่ี (เสTนปะสีแดง) มีแนวโนTมฯ ค0อนขTาง

คงท่ี 
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๒.๒ ค4าสัดส4วนระหว4างข4าวเชิงบวก และข4าวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน 

ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

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

2020-11-21 11 2 5.5 

2020-11-22 19 0 19 

2020-11-23 19 3 6.33 

2020-11-24 21 7 3 

2020-11-25 20 2 10 

2020-11-26 17 3 5.67 

2020-11-27 10 1 10 

 16.71 2.71 6.17 

2020-11-28 17 5 3.4 

2020-11-29 14 0 14 

2020-11-30 13 8 1.63 

2020-12-01 19 5 3.8 

2020-12-02 17 0 17 

2020-12-03 33 3 11 

2020-12-04 5 2 2.5 

 16.86 3.57 4.72 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ4งเล็ง ในช4วงวันท่ี ๒๘ พ.ย. ๖๓ – ๔ ธ.ค. ๖๓ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ไม0มีท้ังข0าวเชิงบวก และข0าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข ในช0วงวันท่ี ๒๑ พ.ย. ๖๓ - ๔ ธ.ค. ๖๓  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๘ พ.ย. ๖๓ - ๔ ธ.ค. ๖๓ มีข0าวในประเด็นเหตุรTายรายวัน ๔ ข0าว จากท่ีมี ๙ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลTว 

(๒๑ - ๒๗ พ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนTมความถ่ี มีแนวโนTมฯ ลดลง ภาพข0าวในประเด็นเหตุรTายรายวัน ไดTแก0 

ยะลา-พ0นสีป̂วนใตT  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๘ พ.ย. ๖๓ - ๔ ธ.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๗ ข0าว จากท่ีมี ๘ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๒๑ - ๒๗ พ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนTมความถ่ี มีแนวโนTมฯ ค0อนขTางคงท่ี ในส0วนข0าวเชิงลบฯ 

มีข0าวเชิงลบ ๑๔ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๒ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลTว (๒๑ - ๒๗ พ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนTมความถ่ี 

มีแนวโนTมฯ เพ่ิมข้ึน ภาพข0าวเชิงบวก ไดTแก0 ๑) ส.จ.หนุ0มทTาชน'แชมป�' 3 สมัย ดึงคนรุ0นใหม0หนุนน่ังนายก 

อบจ.ป�ตตานี, ๒) คืนอำนาจ 76 จังหวัด และ ๓) สีสันยะลา! 'โก�บัง'ดึงกลุ0ม'เวสปnา'ร0วมหาเสียง ชิงเกTาอ้ีส.อบจ. 

ภาพข0าวเชิงลบ ไดTแก0 ๑) Pro-democracy protests can help bring peace to Thailand’s south, ๒) 

'คณะกTาวหนTา'เตรียมแจTงความป̂วนหาเสียงอบจ.-กล0าวหา'ธนาธร'ลTมลTางสถาบัน, ๓) หาดใหญ0เดือด! 

ม็อบราษฎรใตT' เด็กเปรต 'หวิดปะทะ'เส้ือเหลือง' เพลงหนักแผ0นดินดังสน่ัน, ๔) รายงานพิเศษ: 

หน0วยงานม่ันคงจะจัดการ อย0างไรกับ'ศึกภายนอก' 'ไฟใตT'ท่ีไม0มอดดับ มาจากนโยบายท่ี'อ0อนหัด'น่ีเอง และ ๕) พท. 

ขTองใจ กอนช.ปล0อยน้ำท0วม 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยSสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๘ พ.ย. ๖๓ - ๔ ธ.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๙ ข0าว จากท่ีมี ๙ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๒๑ - ๒๗ พ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนTมความถ่ี มีแนวโนTมฯ  เพ่ิมข้ึนเล็กนTอย  

ในส0วนข0าวเชิงลบฯ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในช0วง ๒๑ พ.ย.-๔ ธ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนTมความถ่ี มีแนวโนTมฯ ต่ำค0อนขTาง

คงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดTแก0 ๑) มูลนิธิเฮอริเทจประเทศไทย ร0วมทีมอาสาดุสิตสนับสนุนกิจกรรม 'ของขวัญปmใหม0 

ส0งกำลังใจใหT จนท.ชายแดนใตT', ๒) ทหารกองกำลังเทพสตรี เสริมกำลังแบบจรยุทธ. 

เพ่ิมการตรวจเขTมชายแดนทางทะเลระนอง ปnองกันคนลักลอบเขTามา, ๓) ทัพเรือภาค 2 จับเรือประมงดัดแปลง 

ขนน้ำมันเถ่ือนกว0า 1.2 แสนลิตร, ๔) ตชด.เบตงคุมเขTมแนวชายแดน จัดกำลังจนท.เพ่ิมความถ่ีลาดตระเวน-

ก้ันแนวลวดหนามเพ่ิม, ๕) ลงโทษแลTว!! ทภ.4 ส่ังขัง 'จ0าทหาร' เหตุวิวาทหนTาฐานปฏิบัติการ, ๖) กอ.รมน.ภาค 4 

สน. แถลงร0วม 3 ฝ̂าย เดินหนTาพหุวัฒนธรรมชูแนวคิด SATU PADU 'เราคือพ่ีนTองกัน' และ ๗) จนท.ตามจับ 

นำผูTตTองหาคดีความม่ันคงทำแผนรับสารภาพ  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๘ พ.ย. ๖๓ - ๔ ธ.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๓ ข0าว จากท่ี ๒๗ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๒๑ - ๒๗ พ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนTมความถ่ี มีแนวโนTมฯ ลดลง 

ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข0าวเชิงลบ ๒ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๒๑ 

- ๒๗ พ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนTมความถ่ี มีแนวโนTมฯ ต่ำค0อนขTางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดTแก0 ๑) รัฐบาลดัน 9 

จังหวัด 5 อปท. นำร0องความย่ังยืนช0วยศก., ๒) ยะลาเปxดศูนย. บริการ SME ครบวงจร, ๓) นกแอร. 

บุกคมนาคมย่ืน 7 ขTอขอรัฐหนุนเปxดเสTนทางบินดอนเมือง-เบตง และ ๔) อ่ิมนะ!! 20 บาท ท่ีนราธิวาส ขTาวหมก 

ขTาวมันไก0 ขTาวหมกอาหรับ ภาพข0าวเชิงลบ ไดTแก0 ๑) ตลกรTายสนามบินใหม0 (ไม0) Ok เบตง และ ๒) แนะรัฐตรึง 

'ราคายาง' บังคับใชTกฎหมายเขTม! 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๘ พ.ย. ๖๓ - ๔ ธ.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๓ ข0าว จากท่ีมี ๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว 

(๒๑ - ๒๗ พ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนTมความถ่ี มีแนวโนTมฯ ลดลง ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม0มี

ข0าวเชิงลบในช0วง ๒๑ พ.ย.-๔ ธ.ค. ๖๓ ในมิติของแนวโนTมความถ่ี มีแนวโนTมฯ ต่ำค0อนขTางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก 

ไดTแก0 จับยาบTา 7.5 แสนเม็ดมูลค0า 30 ลTานบ.  ไม0มีข0าวเชิงลบ ในสัปดาห.น้ี 
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช0วงวันท่ี ๒๘ พ.ย. ๖๓ – ๔ ธ.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ไดTแก0 

ศาลไต0สวนการตาย อับดุลเลาะ อีซอมูซอ ญาติติดใจหมดสติหลังเขTาค0ายทหารไม0ก่ีชม.  

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช0วงวันท่ี ๒๘ พ.ย. ๖๓ – ๔ ธ.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปqญหา จชต. 

            ในช0วงวันท่ี ๒๘ พ.ย. ๖๓ – ๔ ธ.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกTไขป�ญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

           ในช0วงวันท่ี ๒๘ พ.ย. ๖๓ – ๔ ธ.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชTกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* 
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ประเด็นข4าวเชิงลบ 

๑. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) ตลกรTายสนามบินใหม0(ไม0)Okเบตง  และ  ๒) 1/4Special Report: 

แนะรัฐตรึง'ราคายาง'บังคับใชTกฎหมายเขTม!  

๒. เหตุร*ายรายวัน ๑) โจรใตTป̂วนยะลา พ0นสี-แขวนปnาย วางบ้ึมปลอมอ้ือ, ๒) คอลัมน. ข0าวสดท่ัวไทย: ยะลา-

พ0นสีป̂วนใตT, ๓) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: แนวร0วมโจรใตTป̂วนยะลา  และ  ๔) คอลัมน. เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: 

แนวร0วมโจรใตTป̂วนยะลา  

๓. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) Fears grow as measles running rampant in southern Thailand  และ  

๒) พายุฝนถล0มใตT สังเวย8ศพ  

๔. การเมือง ๑) Pro-democracy protests can help bring peace to Thailand’s south, ๒) 

'คณะกTาวหนTา'เตรียมแจTงความป̂วนหาเสียงอบจ.-กล0าวหา'ธนาธร'ลTมลTางสถาบัน, ๓) 'คณะกTาวหนTา' 

ฟnองกราวรูดพวกป̂วนหาเสียง พ0วง 'รมต.-ส่ือ-แกนนำไทยภักดี' กล0าวหาลTมสถาบัน, ๔) หาดใหญ0เดือด! 

ม็อบราษฎรใตT'เด็กเปรต'หวิดปะทะ'เส้ือเหลือง' เพลงหนักแผ0นดินดังสน่ัน, ๕) 'กTาวหนTา'ลุยย่ืนกกต.ฟnอง6คดี 

ปมโดนขัดขวาง-คุกคาม หาเสียงเลือกตังอบจ., ๖) 'คณะกTาวหนTา'เตรียมรTองกกต.ปม'ธนาธร'ถูกขัดขวางหาเสียง, 

๗) กTาวหนTาล่ันฟnองแหลก ช้ีโดนขัดขวาง-คุกคาม ช0วงหาเสียงเลือกต้ังอบจ., ๘) 'ช0อ' แถลง 

คณะกTาวหนTาเตรียมฟnองดะ พวกขัดขวางหาเสียงเลือกต้ังทTองถ่ิน, ๙) 'กTาวหนTา'ลุยฟnองแหลก, ๑๐) 

'กTาวหนTา'ลุยฟnองแหลก, ๑๑) รายงานพิเศษ: หน0วยงานม่ันคงจะจัดการอย0างไรกับ'ศึกภายนอก' 'ไฟใตT'ท่ีไม0มอดดับ 

มาจากนโยบายท่ี'อ0อนหัด'น่ีเอง, ๑๒) กกต.สอบ'กTาวหนTา' ผูTสมัครอบจ.ระทึก เส่ียง'ใบสTม-เหลือง', ๑๓) 

กกต.สอบ'กTาวหนTา'หาเสียงอบจ. ผูTสมัครระทึกเส่ียง'ใบสTม-เหลือง'  และ  ๑๔) พท.ขTองใจกอนช.ปล0อยน้ำท0วม  

๕. สิทธิมนุษยชน ศาลไต0สวนการตายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ ญาติติดใจหมดสติหลังเขTาค0ายทหารไม0ก่ีชม.  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. ยาเสพติด ๑) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: จับเครือข0ายยาบTาขTามชาติ, ๒) จับยาบTา7.5แสนเม็ดมูลค0า30ลTานบ.  และ  

๓) ยธ.ต้ังเปnาปm64ตTานยาเสพติด เดินหนTายึดทรัพย.6พันลTาน!,  

๒. การเมือง ๑) สูTฝน ทนแดด, ๒) รายงาน: ส.จ.หนุ0มทTาชน'แชมป�'3สมัย ดึงคนรุ0นใหม0หนุนน่ังนายกอบจ.ป�ตตานี, 

๓) รายงาน: ส.จ.หนุ0มทTาชน'แชมป�'3สมัย ดึงคนรุ0นใหม0หนุนน่ังนายกอบจ.ป�ตตานี, ๔) #คืนอำนาจ76จังหวัด, ๕) 

คอลัมน. #คืนอำนาจ76จังหวัด, ๖) ผูTสมัครส.อบจ.ยะลานำเวสปnาหาเสียง ขอคะแนนปชช.เลือกคณะกTาวหนTา 

เนTนผลักดันใหT อบจ.เกิดความโปร0งใส  และ  ๗) สีสันยะลา! 'โก�บัง'ดึงกลุ0ม'เวสปnา'ร0วมหาเสียง ชิงเกTาอ้ีส.อบจ.,  

๓. กีฬา ๑) คอลัมน. มุมท่ี5, ๒) ภาพข0าว: คอลัมน. สปอร.ตออนเพจ: เปxดป�นจักสีลัต, ๓) 

จัดใหญ0ฟุตบอล5จว.ชายแดนใตT, ๔) บอลลีกเยาวชน15ปmเฟnนนักเตะชTางเผือก5จังหวัดชายแดนใตT, ๕) 

ป�นจักสีลัตจัดสัมมนาทางโภชนาการการออกกำลังกายและกีฬาเพ่ือชาวยะลา, ๖) เฟnนแขTงเจ�ง5จังหวัดชายแดนใตT, 

๗) 5จังหวัดชายแดนใตTเฟnนแขTงเจ�ง, ๘) เฟnนหาชTางเผือกจาก5จ.ชายแดนใตT  และ  ๙) ระเบิดศึก 

ฟุตบอลลีกเยาวชน 15 ปm 5 ชายแดนใตT เฟnนหาแขTงฝmเทTาดี,  
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๔. การศึกษา ๑) แสงแห0งพระราชา ส0องสว0างการศึกษา สรTางเยาวชนเป|นคนดีของแผ0นดินผ0านทุน ม.ท.ศ.  และ  

๒) นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาอาชีวศึกษา รับรางวัลพระราชทาน ปmการศึกษา ๒๕๖๒,  

๕. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) อาศรม มิวสิก: อารยธรรมดนตรี ในทTองถ่ินอาเซียน, ๒) คอลัมน. อาศรม มิวสิก: 

อารยธรรมดนตรี ในทTองถ่ินอาเซียน, ๓) คอลัมน. อริยะโลกท่ี6: พ0อท0านดำ จันทสโร อดีตพระเกจิช่ือดังอ.ตากใบ, 

๔) คอลัมน. อริยะโลกท่ี 6: พ0อท0านย้ิม ฐานวโร วัดชลธาราสิงเห นราฯ, ๕) คอลัมน. อริยะโลกท่ี6: พ0อท0านดำ 

จันทสโร อดีตพระเกจิช่ือดังอ.ตากใบ, ๖) มองอย0างเซียน: พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถคลTองพระดัง'ปู̂ทวด-

ปู̂ศุข-ปู̂โต}ะ', ๗) คอลัมน. อริยะโลกท่ี 6: พ0อท0านย้ิม ฐานวโร วัดชลธาราสิงเห นราฯ  และ  ๘) 

เลขาฯศอ.บต.จัดทอดผTาป̂าสามัคคี,  

๖. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยSสิน ๑) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: จับเรือลอบขนน้ำมันเถ่ือน, ๒) 

มูลนิธิเฮอริเทจประเทศไทย ร0วมทีมอาสาดุสิตสนับสนุนกิจกรรม 'ของขวัญปmใหม0 ส0งกำลังใจใหT จนท.ชายแดนใตT', 

๓) คอลัมน. ข0าวส้ัน: ทำแผนรับสารภาพคดีม่ันคง, ๔) ทหารกองกำลังเทพสตรี เสริมกำลังแบบจรยุทธ. 

เพ่ิมการตรวจเขTมชายแดนทางทะเลระนอง ปnองกันคนลักลอบเขTามา, ๕) ทัพเรือภาค2 จับเรือประมงดัดแปลง 

ขนน้ำมันเถ่ือนกว0า1.2แสนลิตร, ๖) ตชด.เบตงคุมเขTมแนวชายแดน จัดกำลังจนท.เพ่ิมความถ่ีลาดตระเวน-

ก้ันแนวลวดหนามเพ่ิม, ๗) ลงโทษแลTว!!ทภ.4 ส่ังขัง 'จ0าทหาร' เหตุวิวาทหนTาฐานปฏิบัติการ, ๘) กอ.รมน.ภาค 4 

สน. แถลงร0วม 3 ฝ̂าย เดินหนTาพหุวัฒนธรรมชูแนวคิด SATU PADU 'เราคือพ่ีนTองกัน'  และ  ๙) จนท.ตามจับ 

นำผูTตTองหาคดีความม่ันคงทำแผนรับสารภาพ,  

๗. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) รัฐบาลดัน9จังหวัด5อปท. นำร0องความย่ังยืนช0วยศก., ๒) 

'ถาวร'เดินหนTาเปxดสนามบินเบตง๓) ยะลาเปxดศูนย.บริการSMEครบวงจร, ๔) 

ไหวไหม!!เปxดราคาต๋ัว'นกแอร.'ไปเบตง3,000บาทต0อเท่ียว, ๕) 'TPCH'กดปุ̂ม COD โรงไฟฟnา TPCH 1 ขนาด 9.2 

MW ดันกำลังผลิตพุ0ง 89.3 MW หนุนผลงานปmน้ีเขTาเปnา, ๖) TPCHกำลังผลิตพุ0ง89.3เมกฯ 

จ0อCODเพ่ิม9.2MWไตรมาสน้ี, ๗) 'TPCH'กดปุ̂มCODชีวมวลดันกำลังผลิตชน89.3MW, ๘) นกแอร. 

บุกคมนาคมย่ืน7ขTอขอรัฐหนุนเปxดเสTนทางบินดอนเมือง-เบตง, ๙) อ่ิมนะ!! 20 บาท ท่ีนราธิวาส ขTาวหมก 

ขTาวมันไก0 ขTาวหมกอาหรับ, ๑๐) กรมการขนส0งฯ 

เปxดประมูลทะเบียนรถเลขสวยสมทบกองทุนกปภ.เพ่ือลดอุบัติเหตุบนถนน, ๑๑) เศรษฐกิจไทยสัญญาณเร่ิมฟ®น 

'เราเท่ียวดTวยกัน-คนละคร่ึง-ส0งออก' ช0วยพยุง, ๑๒) 

ชาวบTานพลิกวิกฤติเป|นโอกาสออกจับปลาน้ำจืดขายสรTางรายไดTเสริม  และ  ๑๓) 

สุดฟxน!นทท.นับหม่ืนแห0เท่ียว'สกายวอร.คทะเลหมอกอัยเยอร.เวง',  

๘. การช4วยเหลือประชาชน ๑) นราฯท0วมหนักส0งทTองแบนช0วย ภูเรือ13องศาแห0ชมทะเลหมอก, ๒) 

ฝนถล0ม5จังหวัดใตT 'สงขลา'อ0วมหนัก นครศรีจม8อำเภอ, ๓) ภาพข0าว: ท0วมใตT, ๔) คอลัมน. จับประเด็น: 

จท.ต้ังศูนย.ช0วยเหลือท0วมภาคใตT, ๕) มาแลTวน้ำท0วมระลอกแรก ส่ังเฝnาระวังระดับน้ำ 5 อำเภอ จ.นราธิวาส, ๖) 

เตือน12จว.ใตTเตรียมรับมือมรสุม, ๗) สูงวัย'โก-ลก'น้ำท0วมบTาน-ผิดนัดหมอ, ๘) 

ใตTอ0วมพิษมรสุมสงขลาจมถนนอุตุฯเตือน6จว., ๙) นายกฯติดตามการบริหารจัดการน้ำพรTอมรับภัยแลTง 
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พัฒนาแหล0งน้ำขนาดใหญ0 ยม-น0าน บึงบอระเพ็ด หนองหาน, ๑๐) นราธิวาสท0วม4อำเภอ! 12ตำบล41หมู0บTาน 

เร0งระบายน้ำต0อเน่ือง, ๑๑) เช็คท่ีน่ี! ปภ.เตือนหลายอำเภอ 14 จว.ใตT เตรียมรับมือน้ำท0วมฉับพลัน วันน้ี-3 ธ.ค., 

๑๒) 'นิพนธ.'ส่ังด0วนช0วยน้ำท0วมภาคใตT5จังหวัดเร0งอพยพประชาชนพ้ืนท่ีเส่ียงอันตราย, ๑๓) 

'มท.2'ส่ังผวจ.5จว.ใตTอ0วมน้ำท0วมเร0งอพยพปชช.จากพ้ืนท่ีเส่ียง, ๑๔) อุตุฯเตือน12จว.ใตTรับมือฝนถล0ม2-4ธ.ค. 

ไปรษณีย.ไทยเร0งช0วยผูTประสบภัยน้ำท0วม, ๑๕) 'ธนกร'ส0งกำลังใจผูTประสบภัยน้ำท0วม5จว.ใตT 

ย้ำ'นายกฯ'ส่ังช0วยเหลือเต็มท่ี, ๑๖) วิริยะฯ จัดปฏิบัติการกูT-ซ0อมรถยนต.เจอน้ำท0วมภาคใตT, ๑๗) 

ผูTว0าฯนราธิวาสติดตามสถานการณ.น้ำท0วม ยืนยันสามารถควบคุมไดT, ๑๘) 'บ๊ิกตู0' 

ส่ังกองทัพเร0งช0วยประชาชนวิกฤติน้ำท0วมใตT, ๑๙) นายกฯยังไม0ลงใตT ส่ังทุกหน0วยเร0งเหลือน้ำท0วม 

ฟ®นฟูคืนปกติใหTเร็วท่ีสุด, ๒๐) นายกฯส่ังขนกำลัง-ต้ังโรงครัวพระราชทานช0วยชาวใตT, ๒๑) ปชป. 

ต้ังศูนย.ประสานงานช0วยเหลือผูTประสบอุทกภัยภาคใตTทุกพ้ืนท่ี, ๒๒) 'บ๊ิกตู0-บ๊ิกปnอม'ห0วงน้ำท0วมภาคใตT ส่ังกห.-

มท.ช0วยดูแลผูTท่ีเดือดรTอนเต็มท่ี, ๒๓) 'ไก0 อูกัส'(KAI UKAS) ไลฟ�สดช0วยชาวบTานท่ีทอผTาไหม.. 

ขายไม0ถึงช่ัวโมงไดTเป|นหลายแสนท่ีสุรินทร., ๒๔) 'ดีอีเอส'ส่ัง'ปณท'เขTารับ-ส0งพัสดุถึงบTานผูTประสบภัยภาคใตT, ๒๕) 

ส0งทหารช0วยน้ำท0วมใตT ต้ังศูนย.อพยพช่ัวคราว, ๒๖) ชป.เร0งระบายน้ำออกจากพ้ืนท่ีชุมชน 

ลดผลกระทบต0อพ่ีนTองชาวใตTใหTมากท่ีสุด, ๒๗) ผบ.ทบ.ส0งทหารช0วยเหลือน้ำท0วมภาคใตT ขนยTายคน-ส่ิงของ 

คาดคล่ีคลาย 7 วัน, ๒๘) จัดชุดเคล่ือนท่ีเร็วช0วย ปชช.ขนยTายส่ิงของข้ึนท่ีสูงหนีน้ำท0วม, ๒๙) 

ฝนตกดินสไลด.ขวางถนนไปสนามบินนราธิวาส แขวงการทางฯเร0งกวาดดิน, ๓๐) 5 

จังหวัดใตTอ0วม!!'ปภ.เร0งช0วยเหลือคล่ีคลายสถานการณ.น้ำท0วม, ๓๑) 'บ๊ิกตู0' ส่ังทุกหน0วยงานรับมือภัยแลTงปm 64, 

๓๒) หน0วยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 41 นำกำลังพลเดินเทTาสานใจ เขTาช0วยชาวบTาน 

สำรวจและบรรเทาความเดือดรTอนอุทกภัย, ๓๓) กองทัพเรือส0งเรือผลักดันน้ำชุดแรก 10 ลำ 

รับมืออุทกภัยช0วยชาวบTานในสงขลา, ๓๔) หน0วยบัญชาการทหารพัฒนา 

นำรถประปาสนามพรTอมกำลังพลไปแจกจ0ายน้ำด่ืมสะอาดใหTผูTประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ีริมแม0น้ำอำเภอสุไหงโกลก, 

๓๕) น้ำท0วมชุมชนเตาอิฐหลังฝนตกหนักมาท้ังคืนน้ำระบายไม0ทัน, ๓๖) รมว.ดิจิทัล ย้ำใหTไปรษณีย.ไทย 

เร0งเขTาช0วยเหลือผูTประสบภัยน้ำท0วมภาคใตT, ๓๗) ทิพยประกันภัย ส0งทีมงานช0วยชาวบTาน 5 

จังหวัดภาคใตTท่ีประสบภัยน้ำท0วม, ๓๘) แม0ทัพภาคท่ี 4 ลงพ้ืนท่ีช0วยเหลือชาวบTานใน ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ 

จ.สงขลาท่ีถูกน้ำท0วมซ้ำสองและหนักกว0าเดิม, ๓๙) 'ธนกร' ย้ำ นายกฯ กำชับ ทุกหน0วยงาน เร0งช0วย 

ปชช.ถูกน้ำท0วม 5 จ.ภาคใตT, ๔๐) กองพันทหารปนใหญ0ท่ี 5 ค0ายพระปกเกลTา นำกำลังพลจิตอาสาภัยพิบัติ 

และชุดบรรเทาสาธารณภัย เขTาช0วยปชช.ประสบภัยน้ำท0วมจ.สงขลา, ๔๑) ผวจ.ยะลา 

เช่ือสามารถปnองกันน้ำท0วมไดT เน่ืองจากเข่ือนยะลายังรับน้ำไดTอีกมาก, ๔๒) ผูTว0าฯนราธิวาส 

กำชับทุกภาคส0วนเฝnาระวังสถานการณ.อุทกภัยในพ้ืนท่ี 24 ช่ัวโมง, ๔๓) ผูTว0าฯนราธิวาสพรTอมหน0วยงานท่ีเก่ียวขTอง 

ลงพ้ืนท่ีมอบถุงยังชีพ ปชช.ประสบภัยน้ำท0วม, ๔๔) ผูTว0าฯติดตามสถานการณ.อุทกภัยในพ้ืนท่ี 

พรTอมตรวจระบบการระบายน้ำโครงการชลประทานจังหวัดนราธิวาส, ๔๕) 'นายกฯ'ห0วงใยพ่ีนTองภาคใตT 

ประสบภัยน้ำท0วม ส่ังการ 'รมต.'ลงพ้ืนท่ีสำรวจความเสียหาย ย้ำรบ.พรTอมช0วยเหลือ, ๔๖) ผูTว0าฯยะลา 
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ลงพ้ืนท่ีสำรวจพ้ืนท่ีน้ำท0วมในอำเภอยะหา, ๔๗) น้ำท0วมใตTอ0วม 

'ศักด์ิสยาม'ส่ังคมนาคมติดตามสถานการณ.จ้ีดูแลประชาชน, ๔๘) 'อธิรัฐ' ส่ังกรมเจTาท0าต้ังศูนย.ช0วยผูTประสบน้ำท0วม 

9 จังหวัดใตT 24 ช่ัวโมง, ๔๙) ผบ.ทบ. ส่ัง ระดมทหารช0วยน้ำท0วมภาคใตT, ๕๐) หน0วยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 41 

บTานเจาะซาสุไหงปาดี จัดชุดเคล่ือนท่ีเร็วช0วยเหลือประชาชน ขนยTายส่ิงของข้ึนท่ีสูง หนีน้ำท0วม, ๕๑) 

ยะลาฝนหยุดตกแลTว แต0ตTองเฝnาระวังสถานการณ.น้ำท0วมอย0างต0อเน่ือง 

ดTานประมงยะลาเตือนเตรียมรับสถานการณ.อุทกภัย  และ  ๕๒) ผอ.สำนักงานชลประทานท่ี 17 

ลงพ้ืนท่ีติดตามสถานการณ.น้ำ จ.นราธิวาส หลังพบน้ำท0วม 4 อำเภอ,  

๙. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) กรมอุตุฯ ประกาศเตือนฉบับ 3 เผย 10 จังหวัด 

ระวังฝนตกหนักและคล่ืนลมแรง 30 พ.ย. - 3 ธ.ค., ๒) 'โก-ลก'เตือนท0วม-โรคฉ่ีหนูระบาด, ๓) 

'มท.2'ช้ีทTองถ่ินเป|นหน0วยงานเร่ิมตTนในการดูแลทุกข.สุขปชช., ๔) อนุกมธ.ลุ0มน้ำใตTกางแผนการแกTป�ญหาน้ำภาคใตT 

เสนอปรับลดทุกข้ันตอนท่ีเป|นอุปสรรคเพ่ือความรวดเร็ว, ๕) 'สุชาติ'ปล้ืมจTางงาน 3 จังหวัดใตTกว0า 900 คน, ๖) 

'สุขภาพดีใตTร0มพระบารมี'ส0งมอบสุขภาพฟ�นดีแบบ New Normal, ๗) โจ-นินนาท สินไชย 

พิธีกรและนักแสดงและคณะ คืนความสุขสรTางความอบอุ0นใหTกับเยาวชนคร้ังท่ี 6 ท่ีเบตง, ๘) กรมทะเล MOU 

ร0วมกับ ปตท.สผ. เดินหนTาโครงการอนุรักษ.ทะเลเพ่ือชีวิต (Ocean for life) วางแผนระยะยาว 10 ปm 

ส0งเสริมความอุดมสมบูรณ.ของทรัพยากรทTองทะเลไทย  และ  ๙) อนุ กมธ.ลุ0มน้ำภาคใตT ผนึกกำลังทุกหน0วยงาน 

กางแผน หวังแกTป�ญหาน้ำท้ังระบบ,  

๑๐. การเยียวยา ๑) ทบ.ชดใชTเงิน5เหย่ือปุโละปูโย, ๒) ส้ินสุดคดีทหารพรานยิง 4 ศพ กองทัพเยียวยารายละ 7.5 

ลTาน ชาวบTานขอบคุณไม0ทอดท้ิง  และ  ๓) ส้ินสุดคดี4ศพ8ปmกองทัพบกชดใชT 

ทหารพรานยกพลร0วมใหTกำลังใจหนTาศาล,  

๑๑. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทS ๑) สถานีวิทยุกระจายเสียง 912 สำนักงานพัฒนาภาค 4 

หน0วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดโครงการสัมมนาเครือข0ายนักจัดรายการวิทยุทTองถ่ิน ประจำปm 64, ๒) 

ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จัดกิจกรรมจิตอาสาเน่ืองในวันคลTายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลท่ี 9  และ  ๓) 

'ในหลวง-พระราชินี'เสด็จทรงเปxดศาลหลักเมืองพัทลุง,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต4อสถานการณS จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหTระดับการรับรูTเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. 

จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๒.๗๐ ในสัปดาห.ท่ีแลTว (๒๑ - ๒๗ พ.ย. ๖๓) เป|น ๒.๒๒ ในสัปดาห.น้ี ) 

ในมิติของแนวโนTมการ รับรูTเชิงบวก มีแนวโนTมฯ ลดลง 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๒๘ พ.ย.–๔ 

ธ.ค. ๖๓ 

       ประเด็นท่ีส่ือมวลชนมาเลเซียใหTความสำคัญ เป|นประเด็นสืบเน่ืองจากเหตุการณ.คนรTายแก}งค.คTาใบกระท0อม

ขTามชาติปะทะกับตำรวจหน0วยปฏิบัติการท่ัวไป เม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ท่ีบริเวณปาดังเบซาร. ในรัฐเปอร.ลิส ไม0

ห0างจากปาดังเบซาร. อ.สะเดา จ.สงขลา เป|นเหตุใหTตำรวจเสียชีวิตหน่ึงคน ไดTรับบาดเจ็บสาหัสอีกหน่ึงคน 

เหตุการณ.ดังกล0าวส0งผลใหTตำรวจรัฐกลันตัน และเปรัค กังวลว0าแก}งค.อาชญากรรมขTามชาติ อาจยTายพ้ืนท่ีลักลอบ

คTาสินคTาผิดกฏหมาย และลักลอบนำคนต0างชาติเขTามาเลเซียผิดกฏหมาย จากรัฐเปอร.ลิส และเคดาห. ไปก0อ

อาชญากรรมตามแนวชายแดนรัฐเปรัค และกลันตัน ขณะเดียวกันสำนักงานตำรวจแห0งชาติมาเลเซียไดTต้ังหน0วย

เฉพาะกิจเพ่ือประสานกับสำนักงานตำรวจแห0งชาติไทย ขอตัวคนรTาย ๓ คนท่ีหลบหนีขTามพรมแดนมารักษาตัวท่ี

โรงพยาบาลในประเทศไทย หลังเกิดเหตุปะทะกับตำรวจมาเลเซียท่ีปาดังเบซาร. 

      อุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใตTตอนล0างจากนครศรีธรรมราช จนถึงสามจังหวัดชายแดนภาคใตT เป|นอีกประเด็นท่ีมี

รายงานข0าวในส่ือมวลชนมาเลเซียและสิงคโปร.  

 

๕.๑ รายงานข4าวสืบเน่ืองจากเหตุการณSแก�งคSค*าใบกระท4อมข*ามชาติปะทะกับตำรวจมาเลเซีย เม่ือวันท่ี ๒๔ 

พฤศจิกายน  

ท่ีชายแดนรัฐเปอรSลิส เป�นเหตุให*ตำรวจเสียชีวิต ๑ คน บาดเจ็บสาหัสอีก ๑ คน  

สำนักข4าว Bernama รายงานเม่ือวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน อ*างคำพูดของรอไซนี ราอิส ประธานกรรมาธิการ

กิจการอิสลาม การฟ��นฟูภัยพิบัติ และความสัมพันธSชายแดน เป�ดเผยว4า รัฐบาลท*องถ่ินรัฐเปอรSลิสเตรียมจัด

ประชุมหารือระดับท*องถ่ินกับฝ�ายไทย 

“สถานการณSตามแนวพรมแดนขณะน้ี เป�นเวลาท่ีเหมาะสมท่ีท้ังสองฝ�ายจะเป�ดประชุมเพ่ือการจัดการ

พรมแดนท่ีมีประสิทธิภาพร4วมกัน” 

รอไซนี เป�ดเผยว4า ประเด็นท่ีคณะกรรมการร4วมชายแดนรัฐเปอรSลิส-ไทย จะมีการประชุมหารือเม่ือท้ังสอง

ประเทศเป�ดพรมแดน ครอบคลุมหลายประเด็น โดยเฉพาะความม่ันคงตามแนวพรมแดน 

(The Perlis government will hold discussions with the Thai border authorities on matters 

involving common interests in various fields, particularly border security issues. 

State Islamic Religious Affairs, Welfare and Disaster Relief and Border Relations and Cooperation 

committee chairman Rozaini Rais said the discussions would be held as soon as the Malaysia-

Thailand border is fully opened. 

“With the current developments in the border area now, it is appropriate for the discussions to 

be held immediately in order to reach a consensus for the common good,” he told Bernama.) 
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ท่ีมาขTอมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1906840 

 

๕.๑.๑ สำนักข0าว Bernama รายงานเม่ือวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน อTางคำพูดของชาฟmอีน มามัต รองผูTบัญชาการ

ตำรวจรัฐกลันตัน แสดงความกังวล อาจเกิดเหตุคนรTายปะทะกับตำรวจตามแนวชายแดนรัฐกลันตัน เหมือนเช0นท่ี

เกิดเหตุรTายท่ีปาดังเบซาร. ชายแดนรัฐเปอร.ลิส 

“การเพ่ิมมาตรการรักษาความม่ันคงชายแดนในรัฐภาคเหนือ คือ เปอร.ลิสและเคดาห.อาจส0งผลใหTแก}งค.คนรTาย

ลักลอบขนของเถ่ือนขTามชาติ หลบมาใชTพ้ืนท่ีชายแดนในรัฐกลันตัน”  

ชาฟmอีน บอกว0า เพ่ือกระชับความม่ันคงชายแดนรัฐกลันตันใหTเขTมขTนขTนข้ึน สำนักงานตำรวจรัฐกลันตันเตรียมขอ

กำลังสนับสนุนจากสำนักงานตำรวจแห0งชาติ เสริมกำลังตามแนวชายแดนติดประเทศไทย 

(There is a possibility Kelantan police would be requesting for reinforcements from Bukit 

Aman as a precautionary measure to tighten controls at the Kelantan-Thai border, said state 

police chief DCP Shafien Mamat. 

He said it was possible the same incident involving the General Operation Force (GOF) 

personnel and a group of smugglers at the Malaysia-Thailand border last week could occur in 

Kelantan. 

“We do not rule out the possibility that the smugglers could switch their operations to 

the Malaysian-Thai border in Kelantan. 

“As we know, security has been tightened at the northern border and smugglers might be 

looking for an alternative route here,” he told reporters after attending a blood donation 

campaign at the Kelantan Police Contingent Headquarters here, today.) 

ท่ีมาขTอมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1907198 

 

๕.๑.๒ สำนักข0ว Bernama รายงานเม่ือวันท่ี ๓ ธันวาคม อTางคำใหTสัมภาษณ.ของผูTบัญชาการตำรวจรัฐเปรัค 

เปxดเผยว0า ตำรวจกำลังเฝnาติดตามสถานการณ.ตามแนวชายแดน เน่ืองจากมีโอกาสท่ีแก}งค.คนรTายขนสินคTาผิด

กฏหมายขTามพรมแดนอาจเปล่ียนเสTนทางมาใชTพ้ืนท่ีชายแดนในรัฐเปรัค คือ เปงการัน ฮูลู ติดกับอำเภอเบตง 

จังหวัดยะลา 
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“พ้ืนท่ีชายแดนเปงกาลัน ฮูลู เป|นแนวเทือกเขาท่ีมีป̂าหนาทึบ ท่ีผ0านมาแก}งค.ขนของผิดกฏหมายและคTามนุษย. จึง

ไม0ใชTชายแดนดTานน้ีก0ออาชญกรรมขTามชาติ แต0หลังจากหน0วยงานความม่ันคงเพ่ิมมาตรการรักษาความม่ันคงตาม

แนวพรมแดนดTานรัฐเปอร.ลิสและเคดาห. จึงมีโอกาสท่ีคนรTายอาจหันมาใชTเสTนทางในรัฐเปรัต” 

(Police have not ruled out the possibility of tight surveillance and control at the Malaysia-

Thailand border in Perlis and Kedah will push smuggling syndicates to shift to the Pengkalan 

Hulu-Betong border in the state. 

Perak police chief Datuk Mior Faridalathrash Wahid said the Pengkalan Hulu-Betong border 

received less attention by smugglers to carry out illegal activities as the area is hilly and covered 

with thick forests. 

“That’s why this border area is not the main choice for smuggling activities, but we do not rule 

out the possibility that the route may become the target after this and of course we are 

constantly tightening control through cooperation with several other security agencies.) 

ทีมาขTอมูล; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1908400 

 

๕.๑.๓  สำนักข0าวเบอนามา รายงานเม่ือวันท่ี ๒ ธันวาคม อTางคำพูด ฮูซี โมฮัมเหม็ด ผูTบัญชาการตำรวจสอบสวน

กลาง เปxดเผยว0า สำนักงานตำรวจแห0งชาติมาเลเซียเตรียมจัดต้ังคณะทำงานเฉพาะกิจทำหนTาท่ีประสานงานกับ

สำนักงานตำรวจแห0งชาติไทย เพ่ือใหTส0งตัวผูTตTองสงสัยสัญชาติไทย ๓ คน ท่ีร0วมก0อเหตุยิงตำรวจเสียชีวิตท่ีปาดังเบ

ซาร. ชายแดนรัฐเปอร.ลิส 

“มาเลเซียตTองการนำตัวคนร0ยท้ังสามคนรวมท้ังผูTบงการ ซ่ึงเช่ือว0าถูกควบคุมตัวอยู0ท่ีประเทศไทย นำตัวมา

สอบสวนเก่ียวกับเหนุการณ.แก}งคTาใบกระท0อมยิงปะทะกับตำรวจมาเลเซียเม่ือปลายเดือนพฤษภาคม” 

(The Royal Malaysia Police (PDRM) will set up a special taskforce to facilitate the extradition of 

three Thai suspects involved in a shootout with members of the Malaysian General Operations 

Force (GOF) at the Malaysia-Thailand border last week (Nov 24). 

Bukit Aman CID director Datuk Huzir Mohamed said the three suspects which included the main 

mastermind behind the incident were being sought to continue the investigations here 

(Malaysia). 
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"We really need the three suspects to get more information regarding the incident, and they are 

believed to be under detention in Southern Thailand," he told reporters here today.) 

ท่ีมาขTอมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1908042 

 

๕.๒ ส่ือมาเลเซียรายงานอTางคำใหTพูดของชาฟmอีน มามัต รองผูTบัญชาการตำรวจรัฐกลันตัน แถลงผลการปฏิบัติงาน

ปราบปรามการขนสินตTาผิดกฏหมายและคTามนุษย.ขTามพรมแดนในรอบ ๑๐ เดือนแรกของปmน้ี มีการจับกุมคนรTาย 

๒๔๙ คน เทียบกับช0วงเดียวกันปm ๒๕๖๒ มีคนรTายถูกจับกุม ๑๑๔ คน 

จุดท่ีคนรTายซ่ึงมีท้ังชาวมาเลเซียและคนต0างชาติถูกจับกุมพรTอมของกลาง อยู0ในอำเภอปาเสมัส อำเภอรันเตาป�นยัง 

และอำเภอตุมป�ต  

สินคTาหนีภาษีท่ีกองทัพมดขนขTามพรมแดนไทย-มาเลเซีย ประกอบดTวยขTาว แปnงและน้ำมัน รวมท้ังการคTามนุษย. 

ส0วนสถิติคนต0างชาติท่ีลักลอบเขTามาเลเซียท่ีถูกจับกุมไดTในรอบ ๑๐ เดือนแรกของปmน้ี มีจำนวน ๑,๗๖๗ คน เทียบ

กับช0วงเดียวกันในปm ๒๕๖๒ มีท้ังส้ิน ๓,๒๔๖ คน 

รองผบ.ตำรวจรัฐกลันตัน เช่ือว0า มาตรการปxดพรมแดนและการลาดตระเวณเขTมขTน ส0งผลใหTการลักลอบเขTา

เมืองมำจนวนลดลง ท้ังน้ีผูTท่ีถูกจับกุมส0วใหญ0มีสัญชาติไทย เมียนมา และบังกลาเทศ 

( A total of 249 smugglers were arrested by the Malaysian enforcement authorities as they 

attempted to sneak into the country along the Malaysia-Thailand border over the past 10 

months. 

Kelantan police chief DCP Shafien Mamat said the suspected smugglers comprised locals and 

foreigners who were picked up at several hotspot locations along the border, including in Pasir 

Mas, Rantau Panjang, and Tumpat districts. 

“Those detained are believed to be runners of smuggling syndicates for rice, oil and flour, but 

there were also those involved in smuggling of migrants. 

Last year, authorities in the state detained 114 smugglers. 
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On illegal immigrants, Shafien said 1,767 foreigners were picked up by enforcement agencies 

along the border areas in operation from January to October this year; there were 3,246 during 

the corresponding period last year. 

Most of the illegal immigrants are from Thailand, Bangladesh and Myanmar, he said, adding that 

they were brought into the country by “tekong darat” (smuggling agents). 

“We believe enforcement of the movement control order since March, with the intensified 

checks, especially at the rat trails, is the reason for the drop in the arrest of illegal immigrants, ” 

he said.) —  

 

ท่ีมาขTอมูล ;  

https://www.thestar.com.my/news/nation/2020/12/02/249-smugglers-nabbed-along-malaysia-

thai-border-so-far 

https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1907352 

 

๕.๓ ส่ือต0างประเทศ คือ สำนักข0าว reuters, ส่ือมาเลเซียและสิงคโปร. รายงานข0าวอุทกภัยในจังหวัดภาคใตT มี

ใจความสรุปไดTว0า ภาวะน้ำท0วมรุนแรงอันเน่ืองมาจากพายุฝนท่ีตกลงมาอย0างหนัก ในพ้ืนท่ี ๙ จังหวัดในภาคใตTของ

ไทย ทำใหTมีผูTเสียชีวิต ๑๑ คน (ณ.วันท่ี ๔ ธันวาคม)  

พ้ืนท่ีอุทกภัยประกอบดTวย สุราษฎร.ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สงขลา ป�ตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล 

ท้ังน้ีนครศรีธรรมราชมีผูTเสียชีวิตมากท่ีสุด ๗ คนและสูญหายอีก ๒ คน 

(Severe floods following persistent heavy downpours in nine provinces in southern Thailand 

have killed 11 people. 

The nine provinces - Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Phatthalung, Trang, Songkhla, Pattani, 

Narathiwat, Satun and Yala - were inundated following continuous rain since last week. 

Nakhon Si Thammarat was the worst-hit province, with seven killed and two still missing.) 

ท่ีมาขTอมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1908919 
 


