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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๓๑ ต.ค. ๖๓ 

-๖ พ.ย. ๖๓ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๑๑๗ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๑๐๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๔ - ๓๐ ต.ค. ๖๓) 

ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขQองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๒๐ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๑๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๔ - ๓๐ 

ต.ค. ๖๓)  

          ประเด็นข4าวเชิงลบ ได*แก4 

๑) การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยGสิน: ใชQความรุนแรงไม0ใช0ทางออกไฟใตQ ทุกอย0างดับไดQดQวยการพัฒนา   

๒) เหตุร*ายรายวัน: คนรQายประกบยิงทหารเรือบาดเจ็บ1นายท่ีบาเจาะ 

๓) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: วิถีชีวิต เศรษฐกิจ และสิทธิของชาวจะนะ 

๔) สิทธิมนุษยชน: รัฐรQาวเราไม0ลืม : ๑๖ ปaตากใบ ความยุติธรรมท่ียังมาไม0ถึงและจะมา ไม0ถึงถQาไม0แกQโครงสรQาง 

อำนาจรัฐ   

 ประเด็นข4าวเชิงบวก ได*แก4 

๑) การเมือง: ศึกชิงนายก อบจ. คึกคัก 

๒) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ราคายางพุ0งสูงรอบ ๓ ปa ปaทองธุรกิจ'ถุงมือยาง 

๓) การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยGสิน: 'บ๊ิกบ้ี'ลุยชายแดนใตQ มอบนโยบาย-พบผูQนำศาสนา ล่ันเปgนแผ0นดินอันศักด์ิสิทธ์ิ 

๔) ยาเสพติด: ผบช.ภ.๙ โชว.ผลงาน! จับยาบQา ๑ ลQานกว0าเม็ด มูลค0า ๕๐ ลQานบาท   

          จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหQระดับการรับรูQเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. 

จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๒.๗ ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๔ - ๓๐ ต.ค. ๖๓) เปgน ๒.๔๑ ในสัปดาห.น้ี  

 ในส4วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๓๑ 

ต.ค. ๖๓–๖ พ.ย. ๖๓ สรุปได*ดังน้ี 

       สัปดาห.น้ีไม0มีรายงานข0าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตQในส่ือต0างประเทศ มีเพียงข0าวเก่ียวกับภัยแทรกซQอนตาม

แนวชายแดนภาคเหนือของมาเลเซีย ท้ังการลักลอบนำเขQายาเสพติดจากประเทศไทย และการลักลอบเขQาเมืองผ0าน

ทางดQานเปงกาลันกุโบร. ติดกับ อ.ตากใบ และรันเตาปmนยัง ติด อ.สุไหงโกลก จ.ว.น.ธ. 
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๒. ผลการวิเคราะหGสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธG ประจำวันท่ี ๓๑ ต.ค. ๖๓ – ๖ พ.ย. ๖๓ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข4าวเชิงบวก และประเด็นข4าวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๓๑ ต.ค. ๖๓ - ๖ พ.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก (เสQนทึบสีเขียว) ๑๑๗ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๑๐๑ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๔ - ๓๐ ต.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี (เสQนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนQมฯ เพ่ิมข้ึน

เล็กนQอย ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขQองกับ จชต. (เสQนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๒๐ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๑๕ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๔ - ๓๐ ต.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี (เสQนปะสีแดง) มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี 
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๒.๒ ค4าสัดส4วนระหว4างข4าวเชิงบวก และข4าวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ 

พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

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

2020-10-24 14 1 14 

2020-10-25 11 2 5.5 

2020-10-26 12 3 4 

2020-10-27 22 5 4.4 

2020-10-28 18 3 6 

2020-10-29 12 0 12 

2020-10-30 12 1 12 

 14.43 2.29 6.3 

2020-10-31 14 4 3.5 

2020-11-01 14 3 4.67 

2020-11-02 12 3 4 

2020-11-03 14 4 3.5 

2020-11-04 31 3 10.33 

2020-11-05 26 2 13 

2020-11-06 6 1 6 

 16.71 2.86 5.84 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ4งเล็ง ในช4วงวันท่ี ๓๑ ต.ค. ๖๓ – ๖ พ.ย. ๖๓ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๔ ต.ค. ๖๓ - ๖ พ.ย. ๖๓ ไม0มีท้ังข0าวเชิงบวก และข0าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยฯ 

สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี (เสQนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี 
 
 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๓๑ ต.ค. ๖๓ - ๖ พ.ย. ๖๓ มีข0าวในประเด็นเหตุรQายรายวัน ๓ ข0าว จากท่ีไม0มีข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๔ - 

๓๐ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ เพ่ิมข้ึนเล็กนQอย ภาพข0าวในประเด็นเหตุรQายรายวัน ไดQแก0 

คนรQายประกบยิงทหารเรือบาดเจ็บ ๑ นายท่ีบาเจาะ  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๓๑ ต.ค. ๖๓ - ๖ พ.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๘ ข0าว จากท่ีมี ๑๘ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๔ - ๓๐ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ลดลง ในส0วนข0าวเชิงลบฯ ไม0มีข0าวเชิง

ลบในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๔ - ๓๐ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ต่ำ

ค0อนขQางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ๑) คืนอำนาจ 76 จังหวัด, ๒) ปะทะ'มะทา'! 'ประธานโรงโม0หิน'นำทีมหวน 

สมัครชิงเกQาอ้ีนายกอบจ.ยะลา และ ๓) ชาวยะลากว0า 200 คน รวมพลเดินทางเขQาเมืองกรุง แสดงความจงรักภักดี  
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยGสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๓๑ ต.ค. ๖๓ - ๖ พ.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๒๓ ข0าว จากท่ีมี ๑๐ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๔ - ๓๐ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ  เพ่ิมข้ึน  ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิง

ลบ ๒ ข0าว จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๔ - ๓๐ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQาง

คงท่ีภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ๑) ผบ.กองกำลังเทพสตรีคุมเขQมโควิด-19 พรQอมสกัดเสQนทางยาเสพติด, ๒) 'มทภ.4' 

หQามคู0แข0งใชQความรุงแรง, ๓) มทภ.4 จ้ีคู0แข0งทำขQอตกลง, ๔) 'กอ.รมน.ภาค 4 สน.' แจง กรณีปลดปxายหมายจับ 

ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตQ, ๕) ผบ.ทบ.ตรวจเย่ียมชายแดนใตQชมกำลังพลทำหนQาท่ีดีเย่ียม, ๖) รอง มทภ.4/ 

ผบ.บก.ควบคุม อส.จชต. มอบแนวทางการขับเคล่ือนภารกิจใหQกับ อาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนใตQ 

ในพ้ืนท่ีนราธิวาส, ๗) กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร0วมกับ ศอ.บต. และ กกล.ตร.จชต. ช้ีแจงกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน 

ประจำปa 2564 และ ๘) แม0ทัพภาคท่ี 4 ย้ำชัดทหารใหม0เงินเดือนตQองครบถQวน ภาพข0าวเชิงลบ ไดQแก0 รายงานพิเศษ: 

ใชQความรุนแรงไม0ใช0ทางออกไฟใตQ ทุกอย0างดับไดQดQวยการพัฒนา  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๓๑ ต.ค. ๖๓ - ๖ พ.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๓ ข0าว จากท่ีมี ๒๙ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว 

(๒๔ - ๓๐ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ค0อนขQางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มี

ข0าวเชิงลบ ๖ ข0าว จากท่ีมี ๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๔ - ๓๐ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ค0อนขQาง

คงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ๑) 'กลุ0มชาวบQานเจาะกลาดี'ป{|งไอเดียทำขนมจีนสมุนไพรอบแหQงสรQางรายไดQ, ๒) 

ประมูลเลขสวย, ๓) ทช.พัฒนาถนนเพ่ือการท0องเท่ียว ช0วยเพ่ิมศักยภาพการแข0งขันกระตุQนศก., ๔) ยาง-

ปาล.มกระแสแรงรัฐอัดมาตรการต0อเน่ือง, ๕) โอ}ยสวยจัง'ทะเลหมอกอัยเยอร.เวง' อยากสัมผัส-ก็ตQองไป, ๖) 

'เจQาหนQาท่ีการทูตสหรัฐ' เขQาเย่ียมคารวะผูQว0าฯนราธิวาส หารือดQานการคQาชายแดนใตQ และ ๗) ขนส0งจังหวัดนราฯ 

เป{ดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย หมวดอักษร กง ภาพข0าวเชิงลบ ไดQแก0 ๑) คอลัมน. 'ลงมือสูQโกง': SaveChana : 

วิถีชีวิต เศรษฐกิจ และสิทธิของชาวจะนะ, ๒) ชาวใตQมองรัฐบาลประยุทธ.เด0นเร่ืองจัดการโควิด แต0แกQปmญหาเศรษฐกิจ 

ไม0มีประสิทธิภาพ, ๓) สัญญาไม0เปgนสัญญาเอกชนจึงโบกมือลา 'ศอ.บต.'ตQองทบทวนก0อนเกิดวิกฤตศรัทธา และ ๔) 

คอลัมน. เดินหนQาชน: 'นิคมฯจะนะ'น0าห0วง  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๓๑ ต.ค. ๖๓ - ๖ พ.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๒ ข0าว จากท่ีมี ๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๔ 

- ๓๐ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ลดลง ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม0มีข0าวเชิงลบ

ในช0วง ๒๔ ต.ค.-๖ พ.ย. ๖๓ ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ๑) 

ผบช.ภ.9 โชว.ผลงาน! จับยาบQา 1 ลQานกว0าเม็ด มูลค0า 50 ลQานบาท และ ๒) วางแผนจับ 'เบิร.ดพ0อพรหม' 

นักคQายาเสพติดในหาดใหญ0 คาบQานพัก  
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช0วงวันท่ี ๓๑ ต.ค. ๖๓ – ๖ พ.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ไดQแก0 ๑) รัฐรQาวเราไม0ลืม : 16 

ปaตากใบ ความยุติธรรมท่ียังมาไม0ถึงและจะมาไม0ถึงถQาไม0แกQโครงสรQางอำนาจรัฐ และ ๒) 'อังคณา'ฟxอง ไอโอ-ทหาร 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

            ในช0วงวันท่ี ๓๑ ต.ค. ๖๓ – ๖ พ.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปqญหา จชต. 

            ในช0วงวันท่ี ๓๑ ต.ค. ๖๓ – ๖ พ.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกQไขปmญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

            ในช0วงวันท่ี ๓๑ ต.ค. ๖๓ – ๖ พ.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชQกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* 
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ประเด็นข4าวเชิงลบ 

๑. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยGสิน ๑) รายงานพิเศษ: ใชQความรุนแรงไม0ใช0ทางออกไฟใตQ 

ทุกอย0างดับไดQดQวยการพัฒนา   

๒. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) รถไฟเสย3ศพคา'ทางลักผ0าน', ๒) นราธิวาสรถไฟชน3ลQอพ0วงดับ3ราย  และ  ๓) 

บทความพิเศษ: โควิดประชิดไทย ท้ังพม0าและมาเลเซีย ปmญหาและทางออก  

๓. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) แชร.สน่ันโซเชียล! งานบวช 'จีจ้ี ปaโปx' จัดย่ิงใหญ0ธีมสีทองสุดอลังการ 

วิจารณ.ยับเหมาะหรือไม0  และ  ๒) ผดุงครรภ.โบราณชายแดนใตQภูมิปmญญาพ้ืนบQานท่ีกำลังจะสูญไป  

๔. เหตุร*ายรายวัน ๑) คนรQายประกบยิงทหารเรือบาดเจ็บ1นายท่ีบาเจาะ, ๒) อุกอาจ! คนรQายประกบยิงทหารเรือ 

บาดเจ็บ 1 นาย เหตุเกิดท่ีอ.บาเจาะ  และ  ๓) ยิง ทร.  

๕. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) คอลัมน. 'ลงมือสูQโกง': SaveChana : วิถีชีวิต เศรษฐกิจ และสิทธิของชาวจะนะ, 

๒) ชาวใตQมองรัฐบาลประยุทธ.เด0นเร่ืองจัดการโควิด แต0แกQปmญหาเศรษฐกิจไม0มีประสิทธิภาพ, ๓) 

สัญญาไม0เปgนสัญญาเอกชนจึงโบกมือลา 'ศอ.บต.'ตQองทบทวนก0อนเกิดวิกฤตศรัทธา, ๔) คอลัมน. เดินหนQาชน: 

'นิคมฯจะนะ'น0าห0วง, ๕) คอลัมน. เดินหนQาชน: 'นิคมฯจะนะ'น0าห0วง  และ  ๖) วิกฤตยางผันผวนรุนแรงร0วง22บาท  

๖. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) ทรพีคล่ังล็อกคอแม0ป�นจ้ีหัว จับซQอมสาหัส-เผาบQานซ้ำ  และ  ๒) 

ลูกพิการขาขาดทำรQายแม0แทQๆสาหัส คล่ังเผาบQานคนอ่ืน โดนรวบล่ันไม0สงสารแม0  

๗. สิทธิมนุษยชน ๑) รัฐรQาวเราไม0ลืม : 16 ปaตากใบ 

ความยุติธรรมท่ียังมาไม0ถึงและจะมาไม0ถึงถQาไม0แกQโครงสรQางอำนาจรัฐ  และ  ๒) 'อังคณา'ฟxอง ไอโอ-ทหาร  

ประเด็นเชิงบวก 

๑. การเมือง ๑) ศึกชิงนายกอบจ.คึกคัก, ๒) เลือกต้ังนายกอบจ.เดือด, ๓) คอลัมน. #คืนอำนาจ76จังหวัด, ๔) 

กกต.เคาะปมหาเสียงอบจ. สส.-สว.หQามช0วย, ๕) ศึกลQมชQาง! สายภูมิใจไทยทQาชนแชมป�เก0า ชิงเกQาอ้ีนายกอบจ.ปmตตานี, 

๖) ปะทะ'มะทา'! 'ประธานโรงโม0หิน'นำทีมหวน สมัครชิงเกQาอ้ีนายกอบจ.ยะลา, ๗) ชาวยะลากว0า 200 คน 

รวมพลเดินทางเขQาเมืองกรุง แสดงความจงรักภักดี  และ  ๘) ชาวยะลากว0า 200 คน รวมพลเดินทางสู0เมืองกรุง 

แสดงความจงรักภักดีต0อพระบาทสมเด็จพระเจQาอยู0หัว,  

๒. การเยียวยา ๑) นราธิวาสสานฝmนปmนรักใหQเด็กกำพรQาท่ีดQอยโอกาส  และ  ๒) 

'ผูQตรวจการแผ0นดิน'เร0งหาทางออกเงินเยียวยาครอบครัวครูท่ีเสียชีวิตจากเหตุความไม0สงบชายแดนใตQ,  

๓. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) 1/4 Special Report: ราคายางพุ0งสูงรอบ3ปa ปaทองธุรกิจ'ถุงมือยาง'(1), ๒) 

ตQนแบบ, ๓) 'กลุ0มชาวบQานเจาะกลาดี'ป{|งไอเดียทำขนมจีนสมุนไพรอบแหQงสรQางรายไดQ, ๔) ประมูลทะเบียนสวย, ๕) 

ถนนท0องเท่ียวสวย2,723กม., ๖) คอลัมน. เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: แห0เท่ียวสกายวอล.กเบตง, ๗) คึกคักท่ัวประเทศ 

ลอยกระทง ไม0หว่ันฝนโปรย, ๘) 1/4 Special Report: ราคายางพุ0งสูงรอบ3ปa ปaทองธุรกิจ'ถุงมือยาง'(1), ๙) 

ราคายางผันผวนชาวสวนเมิน-แห0กรีด, ๑๐) ประมูลเลขสวย, ๑๑) ภาพข0าว: ประมูลเลขสวย, ๑๒) 

กางแผนสรQางถนนท0องเท่ียว 2,723 กว0า กม. หนุนรายไดQสู0ชุมชน, ๑๓) ทช.พัฒนาถนนเพ่ือการท0องเท่ียว 

ช0วยเพ่ิมศักยภาพการแข0งขันกระตุQนศก., ๑๔) ยาง-ปาล.มกระแสแรงรัฐอัดมาตรการต0อเน่ือง, ๑๕) 
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โอ}ยสวยจัง'ทะเลหมอกอัยเยอร.เวง' อยากสัมผัส-ก็ตQองไป, ๑๖) เฮไม0หยุด ยาง-ปาล.ม ยังกระแสแรง 

รัฐเดินหนQากระตุQนมาตรการต0อเน่ือง เผย ยางแผ0นรมควันช้ัน 3 กระโดด 80 บาท ดQานปาล.มดีดพุ0งแตะ 7 บาท, ๑๗) 

ทช.พัฒนาถนน 2,700 กิโลเมตร มุ0งสู0แหล0งท0องเท่ียวท่ัวประเทศ, ๑๘) 'เจQาหนQาท่ีการทูตสหรัฐ' 

เขQาเย่ียมคารวะผูQว0าฯนราธิวาส หารือดQานการคQาชายแดนใตQ, ๑๙) 'นอภ.สุไหงโก-ลก' ปล้ืม 'ฟูxดแพนดQา' สรQางงาน-

สรQางรายไดQคนพ้ืนท่ี, ๒๐) ขนส0งจังหวัดนราฯ เป{ดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย หมวดอักษร กง, ๒๑) คนแห0เท่ียว 

สกายวอล.คทะเลหมอกอัยเยอร.เวงเบตง หลังเป{ดใหQข้ึนชมทะลุ 7หม่ืนกว0าราย, ๒๒) ชาวสวนยางเฮ!ส้ินปaพุ0ง100บาทแน0 

ช้ีโควิดสรQางโอกาสเร0งผลิตถุงมือ  และ  ๒๓) ผุดเสQนทางสายศรัทธาความเช่ือ,  

๔. การศึกษา ๑) ใตQร0มเงา สพฐ.: สพม.15-พัฒนาครู, ๒) แวดวงการศึกษา: 'ม.ทักษิณ-กองทัพภาค4'สรQางสันติสุข, ๓) 

คอลัมน. แวดวงการศึกษา: 'ม.ทักษิณ-กองทัพภาค4'สรQางสันติสุข, ๔) วชช.ยะลาจัดว่ิงเพ่ือทุนการศึกษา, ๕) 

วชช.ยะลาจัดว่ิงเพ่ือทุนการศึกษา, ๖) สาธิตมรภ.ยะลาปลูกฝmงแนวคิดปชต., ๗) ภาพข0าว: เรียนรูQ, ๘) 

สาธิตมรภ.ยะลาปลูกฝmงแนวคิดปชต., ๙) ภาพข0าว: เรียนรูQ, ๑๐) สอศ.ต้ังผูQอำนวยการสถานศึกษาใหม0 74 ราย  และ  

๑๑) 'สอศ.' ประกาศแต0งต้ัง 74 ผอ.สถานศึกษาใหม0,  

๕. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยGสิน ๑) ผบ.กองกำลังเทพสตรีคุมเขQมโควิด-19 

พรQอมสกัดเสQนทางยาเสพติด, ๒) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: ส่ังปลดปxายนำจับโจรใตQ, ๓) เลียบค0ายกองทัพ, ๔) ภาพข0าว: 

คอลัมน. เลียบค0ายกองทัพ: คุมใตQ, ๕) 'มทภ.4'หQามคู0แข0งใชQความรุงแรง, ๖) ตรวจเย่ียม, ๗) 

'มทภ.4'หQามคู0แข0งใชQความรุงแรง, ๘) ล่ันแผ0นดินศักด์ิสิทธ์ิ, ๙) ผบ.ทบ.ลงใตQ-พบผูQนำศาสนา, ๑๐) 

มทภ.4จ้ีคู0แข0งทำขQอตกลง, ๑๑) ผบ.ทบ.ลงใตQ-พบผูQนำศาสนา, ๑๒) 

ผบ.ทบ.ลงพ้ืนท่ีเย่ียมกำลังพลหน0วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี42ปmตตานี, ๑๓) 'บ๊ิกบ้ี'ลุยชายแดนใตQ มอบนโยบาย-

พบผูQนำศาสนา ล่ันเปgนแผ0นดินอันศักด์ิสิทธ์ิ, ๑๔) รองมทภ.4มอบนโยบายเจQาหนQาท่ี 

ขับเคล่ือนภารกิจจังหวัดชายแดนใตQ, ๑๕) ผบ.ทบ.นำลงพ้ืนท่ีเย่ียมกำลังพลปmตตานี 

พบปะผูQนำทQองท่ีสรQางความเขQาใจปชช., ๑๖) 'กอ.รมน.ภาค 4 สน.' แจง 

กรณีปลดปxายหมายจับในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตQ, ๑๗) กอ.รมน.ภาค 4 ส0วนหนQา 

แจงปลดปxายนำจับผูQตQองหาในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใตQ, ๑๘) ผบ.ทบ.ตรวจเย่ียมชายแดนใตQชมกำลังพลทำหนQาท่ีดีเย่ียม, 

๑๙) ผบ.ทบ.ลงพ้ืนท่ีมอบนโยบายหน0วยข้ึนตรง พบปะผูQนำศาสนา ร0วมแกQปmญหาชายแดนใตQ, ๒๐) 

ผบ.ทบ.ลงใตQล่ัน!เปgนแผ0นดินอันศักด์ิสิทธ์ิแมQจะมีปmญหาเร่ืองความม่ันคง, ๒๑) รอง มทภ.4/ ผบ.บก.ควบคุม อส.จชต. 

มอบแนวทางการขับเคล่ือนภารกิจใหQกับ อาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนใตQ ในพ้ืนท่ีนราธิวาส, ๒๒) กอ.รมน.ภาค 4 

สน. ร0วมกับ ศอ.บต. และ กกล.ตร.จชต. ช้ีแจงกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปa 2564  และ  ๒๓) แม0ทัพภาคท่ี 4 

ย้ำชัดทหารใหม0เงินเดือนตQองครบถQวน,  

๖. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทG ๑) คอลัมน. สบายๆสไตล.ไมตรี: เขQาหนQาหนาวแลQวครับ, ๒) 

ดึง'ปธ.องคมนตรี'ช0วย ตัวแปรสมานฉันท. ?, ๓) คอลัมน. เบ้ืองหนQาท่ีปรากฏ: เดินดQวยกัน นำพาสันติ, ๔) มอบสุข, ๕) 

'พระมหาไพรวัลย.'ติงงานบวช'จีจ้ีปaโปx'จะบวชพระ หรือจะถวายตัวเปgนสนม แนะอย0าหาทำ, ๖) โคQงสุดทQายมาแรง 

รวมเลขเด็ด เลขดัง คนแห0ซ้ือเกล้ียงแผงงวดวันท่ี 1 พฤศจิกายน 63, ๗) รอบร้ัวเมืองใตQ : 5 พฤศจิกายน 2563, ๘) 
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ชาวนราฯยินดีกับ 'บุญช0วย หอมยามเย็น' อดีตปลัดนราธิวาส หลังรับตำแหน0งรองผูQว0าฯกำแพงเพชร, ๙) 

นักวิชาการยะลา เตือน ผูQใชQส่ือออนไลน.  และ  ๑๐) เดินดQวยกัน นำพาสันติ,  

๗. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) 'แรงงานยะลา'ติวเขQมบัณฑิตใหม0สรQางงานมีรายไดQ, ๒) 

สสจ.ยะลาสืบสานภูมิปmญญาแพทย.แผนไทย, ๓) 'บ๊ิกปxอม'ย้ำดูแลทรัพยากรชายฝm�ง, ๔) ภาพข0าว: กวาดลQางอาชญากรรม, 

๕) คกก.ทะเลแห0งชาติ ผ0านร0างมาตรการแกQไขชายฝm�งกัดเซาะ 2 ฉบับ, ๖) ทQองถ่ินพูด: ประสิทธ์ิ เอียดคง ผอ.เลือกต้ัง 

จ.ยะลา 'ไม0สวมหนQากากฯหQามเขQาคูหา', ๗) เบตงชวนเด็กยากจนเล้ียงไสQเดือน, ๘) ประกันตน50ข้ึน-ฉีดไขQหวัดใหญ0ฟรี, 

๙) รมช.มนัญญาติดตามงานสหกรณ.อิสลามปmตตานี, ๑๐) 'กรมทหารพรานท่ี 47'จัดกำลังพลใหQความรูQ 

เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเพ่ือนQองๆ, ๑๑) คณะกรรมการทะเลแห0งชาติ 

เผยผ0านร0างมาตรการกฎหมายแกQไขกัดเซาะชายฝm�ง 2 ฉบับ, ๑๒) 'บ๊ิกปxอม' ย้ำหน0วยงานรัฐดูแลทรัพยากรทางทะเล-

ชายฝm�ง, ๑๓) นักวิชาการยะลาออกเตือนประชาชน ใชQสติ-ศึกษาขQอมูลก0อนใชQส่ือออนไลน., ๑๔) สยบดราม0า! 

หญิงชราถูกมัดทรมาน ท่ีแทQลูกชายใชQผQาคลQองตัวพยุงป�วยอัมพฤกษ., ๑๕) 'ผูQว0าฯนราธิวาส'กำชับหามาตรการด0วน 

หลังรถไฟชนชาวบQานดับ 3 ศพ, ๑๖) หน0วยงานในสังกัดกระทรวง พม. จ.นราธิวาส และภาคีเครือข0าย 

รณรงค.จัดระเบียบคนไรQท่ีพ่ึงหาดนราทัศน., ๑๗) 'บ๊ิกปxอม' ส่ังยกระดับปxองฝุ�น PM 2.5 คุมเขQมวัสดุตQนเหตุไฟป�า, ๑๘) 

กอ.รมน. ภาค 4 จัดเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน เพ่ือนQองๆ, ๑๙) สพร.23 ปmตตานี เป{ดฝ กอบรมโครงการอาชีพใหม0 

ชีวิตใหม0 หลังโควิด-19, ๒๐) คณะกรรมการทะเลแห0งชาติ เผยสถานการณ.กัดเซาะประเทศเหลือกว0า 91 กิโลเมตร 

ผ0านร0างมาตรการกฎหมายแกQไขชายฝm�งกัดเซาะ 2 ฉบับ, ๒๑) 

ผูQแทนพิเศษของรัฐบาลร0วมประธานสหกรณ.โคเน้ือศรีวิชัยเตรียมปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนทีศูนย.ปาดีคอมแพ็ต 

อำเภอสุไหงปาดี  และ  ๒๒) ทุ0งนาบQานกูวา จัดกิจกรรมหว0านขQาวเพ่ือเร่ิมตQนฤดูกาลผลิตขQาวนา ปa 2563/64,  

๘. กีฬา ๑) คอลัมน. ฮอตนิวส.: 'แขQงเทพ-ฮาเลลูย0า' ลุยรอบสุดทQาย 'ซีพี-เมจิยู-14', ๒) 

ปmตตานีเตรียมจัดงานว่ิงเพ่ือการกุศล หารายไดQช0วยเหลือนักกีฬาสรQางช่ือ ร0วมเทิดพระเกียรติวันกีฬาแห0งชาติ  และ  ๓) 

แขQงเทพ ควง ฮาเลลูย0า ควQาสิทธ์ิลุยรอบสุดทQาย ซีพี-เมจิ ธันเดอร. คัพ ยู-14,  

๙. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) มูลนิธิอำเภอเบตงถวายผQาพระกฐิน, ๒) มูลนิธิอำเภอเบตงถวายผQาพระกฐิน, ๓) คอลัมน. 

อริยะโลกท่ี6: หลวงปู�เท สุธัมโมวัดย่ีงอ จ.นราธิวาส, ๔) คอลัมน. อริยะโลกท่ี6: หลวงปู�เท สุธัมโมวัดย่ีงอ จ.นราธิวาส, ๕) 

กฐินพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพฯ, ๖) กฐินพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพฯ, ๗) 

สำนักพุทธฯกำชับงดแพร0ภาพพิธีบวช'จีจ้ี ปaโปx' หว่ันกระทบภาพลักษณ.ศาสนา, ๘) ผอ.สำนักพุทธฯยะลา แจงพิธีบวช 

'จีจ้ี ปaโปx' เนตไอดอลช่ือดังขออนุญาตถูกตQอง, ๙) แชร.สน่ันโซเชียล วิจารณ.งานบวช พิธีปลงผม เคร่ืองแต0งกายของนาค 

ต้ังแต0มีงานบวชมา ในหมู0บQานนิคมกือลอง อ.บันนังสตา, ๑๐) บรรยากาศสุดคึกคัก 

งานประเพณีลอยกระทงท่ีจังหวัดนราธิวาส ประจำปa 2563, ๑๑) ชาวตำบลหนQาถ้ำ ร0วมลอยกระทงอนุรักษ.ประเพณีไทย  

และ  ๑๒) ชาวยะลา ร0วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปa 2563,  

๑๐. ยาเสพติด ๑) ผบช.ภ.9 โชว.ผลงาน! จับยาบQา 1 ลQานกว0าเม็ด มูลค0า 50 ลQานบาท  และ  ๒) วางแผนจับ 

'เบิร.ดพ0อพรหม' นักคQายาเสพติดในหาดใหญ0 คาบQานพัก,  
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๑๑. การช4วยเหลือประชาชน รับสรQางบQาน 2 หลัง ใหQชาวบQาน เจาะกลาดีต.ยะหา จ.ยะลา  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต4อสถานการณG จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหQระดับการรับรูQเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. 

ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๒.๗ ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๔ - ๓๐ ต.ค. ๖๓) เปgน ๒.๔๑ ในสัปดาห.น้ี ในมิติของแนวโนQมการ 

รับรูQเชิงบวก มีแนวโนQมฯ ค0อนขQางคงท่ี 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๓๑ ต.ค. ๖๓ – ๖ 

พ.ย. ๖๓ 

       สัปดาห.น้ีไม0มีรายงานข0าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตQในส่ือต0างประเทศ มีเพียงข0าวเก่ียวกับภัยแทรกซQอนตาม

แนวชายแดนภาคเหนือของมาเลเซีย ท้ังการลักลอบนำเขQายาเสพติดจากประเทศไทย และการลักลอบเขQาเมืองผ0าน

ทางดQานเปงกาลันกุโบร. ติดกับ อ.ตากใบ และรันเตาปmนยัง ติด อ.สุไหงโกลก จ.ว.น.ธ. 

 

๕.๑ New Straits Times รายงานเม่ือวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ว4า ตำรวจน้ำมาเลเซียได*ยกระดับมาตรการลาดตระเวณ

ทางน้ำในรัฐภาคตะวันออก ๓ รัฐ คือ กลันตัน ตรังกานู และปาหัง  

รองผู*อำนวยการหน4วยข4าวกรองภูมิภาคท่ี ๓ ของมาเลเซีย เป�ดเผยว4า นับต้ังแต4มีการเพ่ิมความเข*มข*นการลาด

ตระเวณทางน้ำ ตำรวจน้ำยังไม4เคยเผชิญหน*ากับเรือของขบวนการค*ามนุษยGข*ามชาตแม*แต4คร้ังเดียว ท้ังน้ีเช่ือว4า ผู*

ลักลอบเข*าประเทศเลือกใช*เส*นทางทางบกมากกว4าทางทะเล โดยขณะน้ีเส*นทางท่ีมีการลักลอบเข*าประเทศมาเลเซีย 

คือ ช4องทางธรรมชาติในพ้ืนท่ีเปงกาลันกุโบรG ติดอ.ตากใบ และรันเตาปqนยัง ติดกับอ.สุงไหงโกลก จ.นราธิวาส 

(Marine police have stepped up patrols of the territorial waters of three east coast states to prevent 

illegal immigrants from entering the อออcountry 

Its Third Region Intelligence Operation Division chief Deputy Superintendent Azuhar Md Nor said 

regular surveillance covers the territorial waters of Kelantan, Terengganu and Pahang. 

"Checking on illegal immigrants who might use sea routes to enter Malaysia is part of our routine 

surveillance. 

"Apart from that, we also check on other illegal menaces, such as smuggling," he said. 

So far, Azuhar said marine officers have not encountered illegal immigrants. 

"Marine officers have not spotted boats ferrying illegals during their recent series of patrols. 

"I believe (the immigrants) might choose to enter the country through other areas, rather than east-

coast states," he said. 

Illegal immigrants from countries like Thailand, Bangladesh and Cambodia normally enter Malaysia 

via the Kelantan/Thai border and other border states. 
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They are smuggled into Malaysia by human trafficking syndicates via the many rat routes set up along 

border areas. 

In Kelantan, a majority of the rat routes are in Rantau Panjang and Pengkalan Kubor. 

Besides the marine police, Kelantan border areas are monitored by enforcement agencies such as 

the General Operations Force, and the Immigration and Customs Department.) 

ท่ีมาขQอมูล ; https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2020/10/636822/marine-police-step-patrols-

against-illegal-immigrants 

 

๕.๒ ส่ือมวลชนมาเลเซีย รายงานว4า ตำรวจปราบปรามยาเสพติดมาเลเซียปฏิบัติการกวาดล*างจับกุมเครือข4ายค*ายา

เสพติดข*ามชาติในรัฐภาคเหนือของมาเลเซีย 

สามารถจับกุมและยึดของกลางยาเสพติดมูลค4า ๘๒๒,๐๐๐ ริงกิต หรือประมาณ ๖ ล*านบาท  

ปฏิบัติการจับกุมเครือข4ายค*ายาเสพติดใน ๓ รัฐ คือ ปaนัง เปรัก และเคดาหG มีการจับกุมผ็ต*องหาสัญชาติไทยหน่ึงคน

พร*อมของกลางกัญชาอัดแท4งน้ำหนัก ๓๐๙ กิโลกรัม มูลค4า ๗๗๒,๕๐๐ ริงกิต หรือประมาณ ๕.๓ ล*านบาท 

รองผู*บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมาเลเซีย เป�ดเผยว4า ผู*ต*องหาชายสัญชาติไทย ประกอบธุริกจ

ร*านอาหารต*มยำในมาเลเซียกว4า ๕ ปaแล*ว ใช*เส*นทางลำเลียงยาเสพติดทางทะเลเข*ามาเลเซีย โดยลักลอบขนยาเสพ

ติดทางทะเลจากจังหวัดสตูล เข*ามาเลเซียทางรัฐป�นังและเคดาหG  

ตำรวจปราบปรามยาเสพติดมาเลเซียเช่ือว4า ช4วงเวลาปลายปaซ่ึงเป�นฤดูเก็บเก่ียวข*าว เป�นช4วงเวลาท่ีขบวนการค*า

ยาเสพติดมักฉวยโอกาสแอบซุกซ4อนยาเสพติดปะปนมากับข*าวเปลือกเพ่ือหลบหลีกเจ*าหน*าท่ี 

 

(Police have crippled an international drug trafficking syndicate using the sea route after arresting 12 

individuals including a Thai man and seized drugs worth RM822,000 in nine raids in Kedah, Penang 

and Perak on Tuesday and Wednesday. 

Bukit Aman Narcotic CID deputy director (intelligence/operation) DCP Zainudin Ahmad said all 

suspects aged between 22 and 46 were arrested with the cooperation from Penang and Perak CID. 

“In the first raid at 9.15 pm Tuesday, police have pulled over a Toyota Vellfire in Bagan Nyiur, Juru 

and arrested its Thai driver. We also seized 15 plastic bags containing 313 bricks of compressed ganja 

worth RM772,500. 
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 “The drugs weighing about 309 kilogrammes were allegedly obtained from the syndicate network via 

sea route. The suspect is the owner of a tom yam restaurant here and has been living in the country 

in the last five years,” he told a press conference here, today. 

He said following the arrest, police then raided a house in Taiping, Perak at 9.45 pm on the same day 

and arrested a man and a woman and seized 495 grammes of syabu worth RM49,500. 

Zainudin said the police also carried out seven more raids in Seberang Perai Tengah (SPT) here and in 

Kupang, Kedah and nabbed nine members of the syndicate, believed to be active in drug trafficking 

in the northern states and the Klang Valley. 

 

He explained that the syndicate used fibre or fishing boats to transport the drugs, allegedly from 

Satun, Thailand to Penang or Kedah. 

“However, during a raid in a house in SPT, one of the suspects in his 40s suffered from a heart attack 

and died while receiving treatment in a hospital in Bukit Mertajam. The unemployed man was among 

the key person in the syndicate,” he said. 

Zainudin said the syndicate leader, a local man in his 40s, was also arrested during the raids and 

eight out of the 12 suspects have previous records. 

“Our investigation also found that it is harvest season in Thailand now, and the syndicate is believed 

to have taken the advantage to process the drugs and smuggle them with rice to avoid from being 

detected by the authorities,” he added. 

During the raids, police also seized 15 luxury vehicles including Toyota Alphard, Toyota Vellfire, BMW, 

Nissan and Honda worth RM1.5 million, RM65,090 in cash and a gold ring.) 

  

ท่ีมาขQอมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1895805 

https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2020/11/637037/police-bust-drug-trafficking-syndicate-

international-links 
 


