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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๑๖ - ๒๒ พ.ย. ๖๒ พบว>า มขี>าวเชิงบวก ๑๕๓ ข>าว จากที่ม ี

๒๗๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๙-๑๕ พ.ย. ๖๒) ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกับ จชต. มขี>าวเชิงลบ ๔๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๖๘ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๙-๑๕ พ.ย. 

๖๒)  

          ประเด็นข5าวเชิงลบ ได*แก5  

๑) การเมือง: ส.ส.ปชป. จี้ 'บิก๊ตู>-รมว.ทรัพย+' ทบทวนคำสั่งย9าย 'ชัยวัฒน+' ลง ๓ จังหวัดชายแดนใต9 

๒) เหตุร*ายรายวัน:  ๑) 'โจรใต9' ป_วนไม>เลกิ วางบึ้ม 'ตำรวจรือเสาะ' เจบ็สาหสั ๓ นาย และ ๒) โจรใต9ลอบยิงชาวบ9านนราธิวาสบาดเจบ็ ๑ ราย 

๓) การพูดคุยเพ่ือสันติสุข: เมื่อ BRN เปfดตัว   

         ประเด็นข5าวเชิงบวก ได*แก5  

๑) ยาเสพติด: ๑) ตชด. โชว+จับยาเสพติด, ๒) นราฯ-ยึดยาบ9า, ๓) จับ'โอ พยงค+'เครือข>ายยานรก หลังทิ้งของกลางยาบ9า ๑ ล9านเม็ด-ไอซ+ ๒๗ กก., ๔) 'ตม.นราธิวาส' 

รวบ 'หนุ>มมาเลย+' หนีเข9าเมือง-นำเข9าใบพืชกระท>อม และ ๕) ตร.-ทหารแถลงจับยาบ9า ๒ ล9านเม็ดใบกระท>อมอกี ๓๒๐ กก. 

๒) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) เผยโฉม 'สนามบินเบตง' สมบูรณ+ ๑๐๐% สวยสง>ากลางเขา, ๒) ศอ.บต.ย้ำความสำคัญ'เมืองต9นแบบอุตสาหกรรม' ช้ีภาค 

ปชช. ต9องมีส>วนร>วมกำหนดอนาคตบ9านเกิดตัวเอง, ๓) 'เบตง' สร9างสถานีขนส>งใหม> รองรบั นทท.-ลดแออัดจราจร และ ๔) MAJOR GROUP: MAJOR 2025 มุ>งสู> ๒ 

หมื่นล9านไม>หว่ันดิสรัปชัน บุกเปfดโรงหนังครบ ๗๗ จังหวัดทัว่ไทย  

๓)  การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยUสิน: ๑) บิ๊กแดงลงใต9-ตามคดีถล>มปyอม ชรบ. ให9เข9าใจ จนท. ในพื้นที่แรงกดดันสูง, ๒) กอ.รมน. แจงค9น 'ร.ร.ปอเนาะ' ขยายผลยิงถล>ม 

ปyอม ชรบ.ยะลา, ๓) ประณามแกzงโจรใต9คนแก>-เด็กเป{นเหย่ือ, ๔) แดนใต9จัดต้ังสมาคมพทุธศาสนา, ๕) วิสามัญฯ ๒ ศพที่ หนองจิก สงสัยโยงโจมตีปyอมลำพะยา, ๖) ฝ}กเข9ม 

ทหารพรานหญิงดอกไม9เหลก็ชายแดนภาคใต9(ภาพชุด), ๗) มทภ.๔ สัง่ล>า ๔ คนร9ายประกบยิง ๒ ตายายดับ และ ๘) มทภ. ๔ พบปะเครือข>ายไทย-พุทธชายแดนใต9 

สร9างความมั่นใจ ย้ำจะทวงคืนความยุติธรรมให9แก>ผู9เสียชีวิตทุกคน 

          จากสถานการณ+ข>าวดังที่กล>าวข9างต9น ส>งผลให9การรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพิม่ข้ึน จาก ๒.๐๘ ในสปัดาห+ทีแ่ล9ว (๙-๑๕ พ.ย. ๖๒) เป{น 

๒.๑๕ ในสัปดาห+น้ี  
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    ในส5วนของประเด็นสำคญัจากสื่อมวลชนต5างประเทศและภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๑๖–๒๒ พ.ย. ๖๒ ดังน้ี 

 ประเด็นเกี่ยวกบัจงัหวัดชายแดนภาคใต9ที่สื่อมวลชนต>างประเทศให9ความสำคัญ รายงานในรอบสัปดาห+เป{นประเด็นเกี่ยวกับเหตุการณ+ไม>สงบในพื้นที่ โดยเฉพาะ

สื่อมวลชนมาเลเซียให9ความสำคัญกับประเด็นดังกล>าวเป{นพเิศษ ทั้งน้ีข>าวเกี่ยวกับ จชต. ที่สือ่มวลชนมาเลเซียรายงานมากที่สุด คือ คำให9สัมภาษณ+ของนายโมฮัมหมัด ซาบู 

รัฐมนตรกีลาโหมมาเลเซีย ปฏิเสธคำครหาที่พูดถึงรัฐบาลมาเลเซียว>า ให9การสนับสนุนคนที่ก>อความรุนแรง ก>ออาชญากรรม แล9วหลบหนีเข9าซ>อนตัวในประเทศมาเลเซีย ว>า 

ไม>เป{นความจริง พร9อมทัง้ยืนยันว>ารัฐบาลมาเลเซียมีการแลกเปลี่ยนข9อมลูข>าวกรองกับรัฐบาลไทยอย>างใกล9ชิด 

          ในรายงานข>าวช้ินเดียวกัน รัฐมนตรีกลาโหมมาเลเซยี พูดถึงกระบวนการพูดคุยเพือ่สันติสุขจงัหวัดชายแดนภาคใต9ซึ่งหยุดชะงกัช>วงที ่พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต+ 

คาดว>าจะเริ่มต9นการพูดคุยได9ในต9นเดือนธันวาคม น้ี  

          ประเด็นการก>อเหตุรุนแรงที่สื่อมวลชนต>างประเทศรายงานมาก รองลงมา คือ การปfดล9อมตรวจค9นจับกุมผู9ก>อเหตุโจมตีสงัหาร ชรบ. ๑๕ ศพ ที ่ต.สำพะยา อ.เมือง

ยะลา เมื่อต9นเดือน แต>ผู9ต9องหาไม>ยอมมอบตัวแต>ใช9อาวุธป�นยิงต>อสู9กบัเจ9าหน9าที่ เป{นเหตุให9เกิดการปะทะกัน ท9ายที่สดุผู9ต9องหาซึ่งเป{นสมาชิกขบวนการบอีาร+เอ็น 

เสียชีวิตจากการปะทะทัง้คู> 

         สำนักข>าว AFP รายงานว>า วงร9องประสานเสยีงนักเรียนมสุลมิจากจังหวัดชายแดนภาคใต9ร>วมขับร9องประสานเสียงต9อนรับสมเด็จพระสันตปาปาฟรานซสิ ที่

จุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย 

         นายณรงค+ ศศิธร เอกอัครราชฑูตไทยประจำกรุงกัวลาลัมเปอร+ เปfดเผยว>า รัฐบาลไทยเห็นชอบให9ขยายเวลาการทดลองเปfดบริการเปfดด>านชายแดนไทย-มาเลเซีย 

ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ที่ด>านนอก อ.สะเดา จ.ว.ส.ข. ติดด>านบูกติกายูฮิตัม รัฐเคดาห+ ออกไปอกี 6 เดือน คือถึง มิ.ย. ๖๓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

3 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข5าวเชิงบวก และประเด็นข5าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๑๖-๒๒ พ.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก (เส9นทึบสีเขียว) ๑๕๓ ข>าว จากที่มี ๒๗๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๙-๑๕ พ.ย. ๖๒) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกบั จชต. (เส9นทบึสีแดง) มขี>าวเชิงลบ ๔๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๖๘ ข>าวในสปัดาห+ที่แล9ว (๙-๑๕ 

พ.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ลดลง 
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๒.๒ ค5าสัดส5วนระหว5างข5าวเชิงบวก และข5าวเชิงลบ 

เมื่อนำจำนวนข>าวเชิงบวก และจำนวนข>าวเชิงลบ ในแต>ละวันมาคำนวณหาค>าสัดส>วน ระหว>างข>าวเชิงบวกกบัข>าวเชิงลบ พบว>าในแต>ละวันจะมีค>าสัดส>วนฯ ดังน้ี 

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

2019-11-09 45 13 3.46 

2019-11-10 43 9 4.78 

2019-11-11 39 15 2.6 

2019-11-12 37 11 3.36 

2019-11-13 27 10 2.7 

2019-11-14 54 5 10.8 

2019-11-15 28 5 5.6 

 39 9.71 4.02 

2019-11-16 23 1 23 

2019-11-17 13 1 13 

2019-11-18 28 7 4 

2019-11-19 23 10 2.3 

2019-11-20 20 9 2.22 

2019-11-21 22 9 2.44 

2019-11-22 24 4 6 

 21.86 5.86 3.73 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ5งเล็ง ในช5วงวันท่ี ๑๖–๒๒ พ.ย. ๖๒ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ไม>มขี>าวเชิงบวก ทั้งในช>วงวันที่ ๑๖-๒๒ พ.ย. ๖๒ และ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๙-๑๕ พ.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที่ 

ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกบั จชต. มขี>าวเชิงลบ ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๙-๑๕ พ.ย. ๖๒) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> คอลัมน+ บ9านเกิดเมอืงนอน: เมื่อ BRN เปfดตัว   
 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

6 

 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๑๖-๒๒ พ.ย. ๖๒ มขี>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๑๐ ข>าว จากที่ม ี๓ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๙-๑๕ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน 

ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) 'โจรใต9' ป_วนไม>เลกิ วางบึ้ม 'ตำรวจรือเสาะ' เจ็บสาหสั ๓ นาย และ ๒) โจรใต9ลอบยิงชาวบ9านนราธิวาสบาดเจบ็ ๑ ราย  
 
 
 
 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

7 

 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๑๖-๒๒ พ.ย. ๖๒ ไม>มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. จากที่มี ๔ ข>าวในสปัดาห+ที่แล9ว (๙-๑๕ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ลดลง ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๗ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๑๕ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๙-๑๕ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง ภาพข>าวเชิงลบ 

ได9แก> ส.ส.ปชป. จี้ 'บิ๊กตู>-รมว.ทรัพย+' ทบทวนคำสัง่ย9าย 'ชัยวัฒน+' ลง ๓ จังหวัดชายแดนใต9  
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยUสิน 

 
ในช>วงวันที่ ๑๖-๒๒ พ.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๕๓ ข>าว จากที่ม ี๑๐๕ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๙-๑๕ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ  ลดลง  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๑๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีม่ี ๒๙ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๙-๑๕ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง 

ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) บิ๊กแดงลงใต9-ตามคดีถล>มปyอม ชรบ. ให9เข9าใจ จนท. ในพื้นที่แรงกดดันสูง, ๒) กอ.รมน. แจงค9น 'ร.ร.ปอเนาะ' ขยายผลยิงถล>ม ปyอม ชรบ.ยะลา, 

๓) ประณามแกzงโจรใต9คนแก>-เด็กเป{นเหย่ือ, ๔) แดนใต9จัดต้ังสมาคมพุทธศาสนา, ๕) พบหลักฐานทมีสัง่บึม้รือเสาะโยงเหตุระเบิด กทม., ๖) วิสามัญฯ 2 ศพที ่หนองจิก 

สงสัยโยงโจมตีปyอมลำพะยา, ๗) ปfดล9อมปะทะเดือดป�ตตานี วิสามัญคนร9าย 2 ราย, ๘) ฝ}กเข9ม ทหารพรานหญิงดอกไม9เหล็กชายแดนภาคใต9(ภาพชุด), ๙) ปfด ล9อมไล>ล>า!! 

จนท.ปะทะเดือดผู9ต9องหาคดีความมั่นคง โดนวิสามัญดับ1, ๑๐) มทภ.4สั่งล>า4คนร9ายประกบยิง2ตายายดับ หลานสาว2ขวบ7เดือนเจบ็ และ ๑๑) มทภ. 4 

พบปะเครือข>ายไทย-พุทธชายแดนใต9 สร9างความมั่นใจ ย้ำจะทวงคืนความยุติธรรมให9แก>ผู9เสียชีวิตทุกคน ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) บุกหมู>บ9านตระกูลหลำโสะ 

ชาวบ9านถึงกับโอzะ! 'เก>งเหนือมนุษย+', ๒) 'บีอาร+เอ็น' ส>งสารเตือน กองกำลังฝ_ายราชการชายแดนใต9, ๓) ส.ต.ท.ร่ำไห9'พ>อแม>'ถูกโจรใต9ยิงดับ ภาวนา'จบเสียทีเถอะ' และ ๔) 

ปธ.คณะกก.อสิลามยะลา ไม>สบายใจทหารค9นโรงเรียน 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๑๖-๒๒ พ.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๐ ข>าว จากที่ม ี๓๗ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๙-๑๕ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ค>อนข9างคงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกจิฯ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในสัปดาห+น้ี จากทีม่ี ๕ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๙-๑๕ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที ่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) เผยโฉม 'สนามบินเบตง' สมบูรณ+ 100% สวยสง>ากลางเขา, ๒) ศอ.บต.ย้ำความสำคัญ'เมืองต9นแบบอุตสาหกรรม' 

ช้ีภาค ปชช. ต9องมีส>วนร>วมกำหนดอนาคตบ9านเกิดตัวเอง, ๓) 'เบตง' สร9างสถานีขนส>งใหม> รองรับ นทท.-ลดแออัดจราจร, ๔) MAJOR GROUP: MAJOR 2025 มุ>งสู> 2 

หมื่นล9านไม>หว่ันดิสรัปชัน บุกเปfดโรงหนังครบ 77 จังหวัดทัว่ไทย และ ๕) กยท. ลงพื้นที่ให9ความรู9และติดตามสถานการณ+โรคใบร>วงชนิดใหม>แก>พนักงาน กยท. เขตใต9ล>าง 

พร9อมนำร>องบินโดรน ทดสอบการใช9สารกำจัดเช้ือรายับย้ังโรคใบร>วง  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันที่ ๑๖-๒๒ พ.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๙ ข>าว จากที่ม ี๑๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๙-๑๕ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม>มีข>าวเชิงลบในสปัดาห+น้ี จากที่ม ี๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๙-๑๕ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำ

ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ตชด. โชว+จับยาเสพติด, ๒) นราฯ-ยึดยาบ9า, ๓) จบั'โอ พยงค+'เครือข>ายยานรก หลังทิง้ของกลางยาบ9า ๑ ล9านเม็ด-ไอซ+ ๒๗ กก., 

๔) 'ตม.นราธิวาส' รวบ 'หนุ>มมาเลย+' หนีเข9าเมอืง-นำเข9าใบพืชกระท>อม และ ๕) ตร.-ทหารแถลงจับยาบ9า ๒ ล9านเม็ดใบกระท>อมอีก ๓๒๐ กก. 
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

              ในช>วงวันที่ ๑๖–๒๒ พ.ย. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสทิธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

              ในช>วงวันที่ ๑๖–๒๒ พ.ย. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารงุขวัญกําลงัพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๑๖–๒๒ พ.ย. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขป�ญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคบัใช*กฎหมาย 

            ในช>วงวันที่ ๑๖–๒๒ พ.ย. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* 
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ประเด็นข5าวเชิงลบ 

๑. การเมือง ๑) ส.ส.ปชป. จี้ 'บิก๊ตู>-รมว.ทรัพย+' ทบทวนคำสั่งย9าย 'ชัยวัฒน+' ลง 3 จังหวัดชายแดนใต9, ๒) สส.ใต9จีท้บทวนย9ายชัยวัฒน+, ๓) ถูกทุกข9อ, ๔) คอลัมน+: 

ในประเทศ: อาฟเตอร+ช็อก 'ชัยวัฒน+' ผู9ต9องหาฆาตกรรม 'บลิลี่' ดีเอสไอย่ืนถอนประกัน ทส.สั่งเด9งไปอยู>ป�ตตานี, ๕) คอลัมน+: การเมอืงวัฒนธรรม: ระบบนิรนาม (จบ)  และ  

๖) คอลัมน+: จดหมาย  

๒. เหตุร*ายรายวัน ๑) 'โจรใต9'ป_วนไม>เลกิวางบึ้ม'ตำรวจรือเสาะ'เจ็บสาหสั3นาย, ๒) ลอบกัด!! โจรใต9วางบึ้มรือเสาะ ตำรวจเจ็บ3นาย, ๓) 

โจรใต9ลอบยิงชาวบ9านนราธิวาสบาดเจบ็1ราย, ๔) โจรใต9เหีย้ม!วางระเบิดด>านตรวจ ตร.เจ็บ3-เอี่ยวป_วนกรงุ, ๕) บึม้ตำรวจจราจรรอืเสาะ เจบ็ 3, ๖) 

เก็บหลกัฐานบึม้3ตร.รือเสาะเจ็บ, ๗) วางบึ้ม, ๘) เดลนิิวส+: เหย่ือจากอบุัติเหตุทางถนน  และ  ๙) โจรใต9บึ้มถล>มตร.เจ็บ3นาย  

๓. การเจรจาเพ่ือสันติ คอลมัน+ บ9านเกิดเมืองนอน: เมื่อ BRN เปfดตัว  
 
 

 

การพูดคยุเพื,อสันตสิขุ 
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ประเด็นเชิงบวก 

๑. กีฬา ๑) มุมที่5, ๒) คอลมัน+ มุมที่5, ๓) ฟุตบอลเยาวชน, ๔) คอลัมน+ ย>อยข>าวกีฬา: ก9องเมืองตรังชนะมวยลุมพินี, ๕) ย>อยข>าวกีฬา: ก9องเมืองตรังชนะมวยลุมพินี, ๖) 

ภาพข>าว: บอลสันติสุข, ๗) ป�นใหญ>เซ็นสองแข9งนอก, ๘) วัดโบสถ+เช่ืออยู>รอดไทยลีก3, ๙) สปอร+ตนิวส+ : 20 พฤศจิกายน 2562, ๑๐) คอลัมน+ ด9านหลงัของสนาม, ๑๑) 

ได9 4 ทีมช9างเผือก 'ภาคใต9ตอนล>าง' ลุยศึกบาสฯ TABL  และ  ๑๒) EYE ON SPORTS: ทีม Cockpit Yala (คzอกพทิ ยะลา) จงัหวัดยะลา,  

๒. ยาเสพติด ๑) เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: ตชด.โชว+จับยาเสพติด, ๒) เยลลี่กัญชา เตือนภัย ขนมเสพติด, ๓) ภาพข>าว: ยึดยาบ9า, ๔) เยลลี่กญัชา เตือนภัย ขนมเสพติด, ๕) 

คอลัมน+ ข>าวสดทั่วไทย: นราฯ-ยึดยาบ9า, ๖) ภาพข>าว: 2ล9านเม็ด, ๗) จบั'โอ พยงค+'เครือข>ายยานรก หลังทิง้ของกลางยาบ9า1ล9านเม็ด-ไอซ+27กก., ๘) 

'ตม.นราธิวาส'รวบ'หนุ>มมาเลย+'หนีเข9าเมอืง-นำเข9าใบพืชกระท>อม  และ  ๙) ตร.-ทหารแถลงจบัยาบ9า 2 ล9านเม็ดใบกระท>อมอีก 320 กก.,  

๓. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) บุกจับ'2ส.ต.อ.'โหด แกzงอุ9มฆ>า ยิงทหารพรานฝ�งดิน, ๒) สดจากสนามข>าว: ผ>าปมอุ9ม-ฆ>าอดีตทพ. ทิ้งศพดงกล9วยเบตง ฝ¢มือ3ตชด.เพื่อนสนิท, 

๓) เผาศพอดีตทพ.เบตง-จี้ล>ามอืฆ>า, ๔) ออกหมายจบั'ตชด.'! หิ้วสอบอกี 2 'สิบตำรวจเอก' คดีอุ9มฆ>าอดีตทหารพรานยะลา  และ  ๕) เผาแล9วอดีตตชด.เหย่ืออุ9มฆ>า 

2ผู9ต9องหาโยนบาปให9'ด.ต.',  

๔. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) เร>งมือสถานีขนส>งเบตงแห>งใหม>ทันสมัย-รองรบัเศรษฐกจิเติบโต, ๒) สถานีขนส>งใต9สุดเสร็จมี.ค.63, ๓) 

เย9!สนามบินเบตงเสร็จสมบูรณ+100%, ๔) คอลัมน+ ชีพจรทั่วไทย, ๕) เผยโฉม'สนามบินเบตง' สมบรูณ+100%สวยสง>ากลางเขา, ๖) 

ศอ.บต.ย้ำความสำคัญ'เมืองต9นแบบอุตสาหกรรม' ช้ีภาคปชช.ต9องมีส>วนร>วมกำหนดอนาคตบ9านเกิดตัวเอง, ๗) 'เบตง'สร9างสถานีขนส>งใหม> รองรบันทท.-ลดแออัดจราจร, 

๘) กยท.เร>งให9ความรู9ชาวสวนยางสกัดโรคใบร>วง, ๙) บอร+ดยังไม>เคาะข้ึนค>าจ9างข้ันต่ำ, ๑๐) MAJOR GROUP: MAJOR 2025 มุ>งสู> 2 หมื่นล9านไม>หว่ันดิสรัปชัน 

บุกเปfดโรงหนังครบ 77 จังหวัดทั่วไทย, ๑๑) เมเจอร+ ซีนีเพล็กซ+ ช้ีดิสรัปช่ันไม>กระทบ ยอดขายต๋ัวทะลุ 40 ล9านใบ โต 15% เตรียมลุยวิช่ัน Major 5.0, ๑๒) กยท. 

ลงพื้นที่ให9ความรู9และติดตามสถานการณ+โรคใบร>วงชนิดใหม>แก>พนักงาน กยท. เขตใต9ล>าง พร9อมนำร>องบินโดรน ทดสอบการใช9สารกำจัดเช้ือรายับย้ังโรคใบร>วง, ๑๓) 

คอลัมน+ TPCH ลุยจ>ายไฟQ4พีคแรง ช้ีป¢63รายได9ทะลุ50%, ๑๔) 'เมเจอร+ฯ' ชูแผน 5 ป¢ พร9อมลุยวิช่ัน 'เมเจอร+ 5.0' ดันหนังไทยก9าวสู> 'Tollywood', ๑๕) คอลัมน+ 

สังคมธุรกิจ  และ  ๑๖) MAJORลุยสาขา-ป�«นหนังเพิม่รบัดีมานด+ขยายตัว-เปyา33บ.,  

๕. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทU สงัคมแห>งความสุข: คิดดีไอดอล รู9หวัน ทันโลก ขับเคลือ่นสงัคมคิดทำสื่อดีปyองกันข>าวลวง  

๖. การช5วยเหลือประชาชน ใครเสียหายแชร+ FOREX 3D เช็กด>วน  
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๗. การศึกษา ๑) คอลมัน+: ไทยมองไทย: การศึกษาพเิศษเพือ่คนพิเศษ...สู9ให9เป{น (1), ๒) 'ป�ตตานี'จัดเวทปีระกวดศิลปหตัถกรรม, ๓) 

'ป�ตตานี'จัดเวทปีระกวดศิลปหัตถกรรม, ๔) สถ. จับมือ กสศ. ลดเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในโรงเรียนท9องถ่ิน, ๕) เช็คเลย!! 

สอศ.โยกย9าย'ผู9อำนวยการสถานศึกษา'59ตำแหน>ง  และ  ๖) 'สอศ.' โยกย9าย'ผอ.สถานศึกษา' 59ราย,  

๘. การบำรุงขวัญกำลังพล 'ในหลวง-พระราชินี'พระราชสิง่ของจนท.บาดเจ็บเหตุระเบิดที่ยะลา  

๙. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) ภาพข>าว: คอลัมน+ ข>าวข9นคนเข9ม: วิวาห+, ๒) 'ธรรมกาย'จัดพิธีถวายสังฆทานคณะสงฆ+ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต9, ๓) 

ศอ.บต.เดินหน9าส>งเสรมิกิจกรรมไทยพทุธคืนถ่ินสร9างพหุวัฒนธรรมในนราฯ  และ  ๔) วธ.เดินหน9ามอบนโยบายวัฒนธรรมจงัหวัดทั่วประเทศขับเคลื่อน บวร 

พร9อมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร9างความเข9มแข็งฯ 25-27 พ.ย.น้ี ณ โรงแรมทาวน+อินทาวน+ กรุงเทพ,  

๑๐. การเยียวยา ๑) เปลวสีเงิน: 'ทำบุญไว9เถิด' จะเกิดผล, ๒) ม.ร.ช>วยเหลือทายาท ชรบ.จากเหตุกราดยิง ให9ทุนยกเว9นค>าเล>าเรียนจนจบป.ตร,ี ๓) คุณแหน : 21 

พฤศจิกายน 2562, ๔) ม.ร.ช>วยเหลือทายาท ชรบ.จากเหตุกราดยิง ให9ทุนยกเว9นค>าเล>าเรียนจนจบป.ตรี  และ  ๕) แม>ทัพภาคที่ 4 

เป{นประธานสวดพระอภิธรรมศพราษฎรไทยพุทธที่เสียชีวิตจากเหตุคนร9ายลอบยิงขณะขับรถจักรยานยนต+กลบับ9าน เมือ่วันที่ 15 พฤศจิกายน ที่ผ>านมา,  

๑๑. ความร5วมมือไทย-มาเลยU ภาพข>าว: โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ> ให9การต9อนรับ ผู9ว>ารฐัเปอร+ริสและรัฐมนตรีรัฐเปอร+รสิ  

๑๒. กระบวนการยุติธรรม ๑) คอลมัน+: อาชญากรรม: ก.ต.สรปุปมคดี 'คณากร' ย9าย-ต้ังกรรมการสอบเพิ่มกำลงัคอร+ตมาร+แชลเข9ม รปภ.ในพื้นที่ศาล, ๒) 

ของบ540ล.เพิ่มตร.ศาล1,180นาย, ๓) ศาลสั่งต้ัง กก.สอบ ผู9พิพากษาคณากร, ๔) ย9าย'คณากร'ผู9พิพากษายิงตัวเอง ช>วยงานกองผู9ช>วยผู9พิพากษาศาลอุทธรณ+ ภาค 5, ๕) 

ยกระดับรปภ.ศาลยุติธรรม เพิ่ม'คอร+ทมาแชล' ฝ}กเข9มเทียบเท>าสนามบิน, ๖) มติตุลาการศาลยุติธรรม ต้ัง คกก. สอบข9อเท็จจรงิ พัฒนาวิธีทำงานสืบเน่ืองกรณี 'คณากร'  

และ  ๗) มทภ.4 ให9การต9อนรับ พล.อ.ประชาพัฒน+ วัจนะรตัน+ เจ9ากรมพระธรรมนูญ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเย่ียม และบรรยายให9ความรู9แก>กำลังพล,  

๑๓. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยUสิน ๑) บิก๊แดงลงใต9-ตามคดีถล>มปyอมชรบ. ให9เข9าใจจนท.ในพื้นที่แรงกดดันสูง, ๒) ประณาม, ๓) แม>ทัพ4สั่งล>ามือยิงผัว-

เมียดับ, ๔) กอ.รมน.แจงค9น'ร.ร.ปอเนาะ' ขยายผลยิงถล>มปyอมชรบ.ยะลา, ๕) ประณามแกzงโจรใต9คนแก>-เด็กเป{นเหย่ือ, ๖) เจ9าหน9าที่, ๗) 

แดนใต9จัดต้ังสมาคมพุทธศาสนา, ๘) พบหลักฐานทีมสัง่บึม้รอืเสาะโยงเหตุระเบิด กทม., ๙) แดนใต9จัดต้ังสมาคมพุทธศาสนา, ๑๐) วิสามัญฯ 2 ศพที่หนองจกิ 

สงสัยโยงโจมตีปyอมลำพะยา, ๑๑) (คลิป) ปfดล9อมปะทะเดือดป�ตตานี วิสามัญคนร9าย 2 ราย๑๒) ฝ}กเข9ม ทหารพรานหญงิดอกไม9เหล็กชายแดนภาคใต9(ภาพชุด), ๑๓) 

'บิ๊กแดง'ยังยัน เจรจาไฟใต9, ๑๔) ลงใต9, ๑๕) ก>อกวนลามนราธิวาส เปfดยุทธการเขาตะเวพบร>องรอยกลุ>มป_วน, ๑๖) ปfดล9อมไล>ล>า!! 
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จนท.ปะทะเดือดผู9ต9องหาคดีความมั่นคง โดนวิสามัญดับ1, ๑๗) 'บิก๊ปyอม'แฉเหตุปะทะโจรใต9เมือ่คืน มีแกนนำผู9ก>อความไม>สงบด9วย, ๑๘) 

เบตงคุมเข9มระวังเหตุกลุ>มคนร9ายเตรียมสร9างสถานการณ+ต>อเน่ือง, ๑๙) ทหารเฝyาระวังหว่ันเอาคืน เหตุวิสามัญแกนนำโจรใต92ศพ, ๒๐) โจรใต9เหิมยิงเจ9าหน9าที่ 

เผ>นหนีไม>รอดโดนวิสามัญ2ศพ, ๒๑) เปfดยุทธการปfดป_าล>าโจรใต9 พบเพิงพกับนเทือกเขาตะเว, ๒๒) การข>าวเตือนโจรโต9เตรียมก>อเหตุซ้ำ'สงขลา,ยะลา,ป�ตตานี', ๒๓) 

กางแผนช่ัว'โจรใต9'มุ>งฆ>าผญ.-คนชรา เปfด'พื้นที่เฝyาระวังพิเศษ'เปyาลอบบึม้-ถล>มฐาน'ชรบ.', ๒๔) เตือนโจรใต9ลอบถล>ม พื้นที่7อำเภอ3จงัหวัด เน9นจนท.รฐั-ผู9สงูวัย, ๒๕) 

หน>วยความมั่นคงเผยแกzงวางบึ้ม'รือเสาะ'เอี่ยวเหตุระเบิดป_วนกรุงหลายจุด, ๒๖) จนท.'นราฯ'ยึดไม9หลุมพอ4ท>อนใหญ> พบเตรียม'สวมตอ'ส>งโรงเลื่อยทำเฟอร+ฯ, ๒๗) 

รู9ตัวมือบึ้มรือเสาะ กอ.รมน.ภ.4เร>งล>าโจรใต9 กลุ>ม'ซุลกิฟลี มะสาแมง', ๒๘) ภาพข>าว: ปyองกันบึ้ม, ๒๙) จนท.ปะทะเดือดคนร9ายหนองจิกวิสามัญ 2 ราย, ๓๐) 

มทภ.4สั่งล>า4คนร9ายประกบยิง2ตายายดับ หลานสาว2ขวบ7เดือนเจบ็, ๓๑) กรมทหารราบที่5 จัดกิจกรรม 'เย่ียมญาติทหารใหม>' สร9างขวัญกำลังใจ, ๓๒) มทภ. 4 

พบปะเครือข>ายไทย-พุทธชายแดนใต9 สร9างความมั่นใจ ย้ำจะทวงคืนความยุติธรรมให9แก>ผู9เสียชีวิตทุกคน, ๓๓) กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9า แจงเหตุคนร9ายลอบวางระเบิด 

ตำรวจ สภ.รือเสาะ เจบ็ 3 นาย, ๓๔) องค+กรและผู9นำต>างๆ เข9าเย่ียมหน>วยซกัถามฯ สร9างความเข9าใจต>อสาธารณชน, ๓๕) ทบ.แจง Fake News ในโซเชียลมีเดีย, ๓๖) 

ผบ.ตร. นำทีมแถลงคืบหน9าเหตุคนร9ายโจมตีปyอม ชรบ.บ9านทางลุ>ม จ.ยะลา, ๓๗) กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9า แจงเหตุคนร9ายประกบยิงชาวบ9านเสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 1 

ราย  และ  ๓๘) กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9า แจงข9อเท็จจรงิกรณีเข9าตรวจค9น ปอเนาะลำใหม> ย้ำเจ9าหน9าที่ปฏิบัติตามข้ันตอนอย>างระมัดระวัง,  

๑๔. การยกระดับคณุภาพชีวิต ๑) คอลัมน+ ซิง่ ว่ิง ลุย: 'บรุรีัมย+' โตเร็วคว9าบรอนซ+เลเบล, ๒) มอบวีลแชร+, ๓) ทางคนทางข>าว: คืนความอุดมสมบรูณ+, ๔) กำจัดโรคหัด, 

๕) สำนักงาน กสทช. จัดกจิกรรมเพือ่สร9างเสริมศักยภาพเครือข>ายภาคประชาชนระดับอำเภอด9านการคุ9มครองผู9บรโิภคในกิจการโทรคมนาคม ครัง้ที่ 4 จังหวัดระนอง, ๖) 

กระดานข>าว, ๗) 'ตูน'ชวนคนไทยรวมพลังช>วย7โรงพยาบาลภาคใต9, ๘) 'ใช9ยาไม>สมเหตุผล'เรื่องใหญ>ที่คนมองข9ามเตรียมดัน'ชุมชน'เป{นพระเอกแก9ป�ญหา, ๙) '50 ป¢ กฟผ. 

ฮาล+ฟมาราธอน'สุดคึกคัก ส>งต>อความสุขมอบให9โรงพยาบาล 5 จังหวัด  และ  ๑๐) '50 ป¢ กฟผ.ฮาล+ฟมาราธอน' รวมพลงันักว่ิงกว>า 4,500 คน มอบ 2.6 ล9านบาท ให9 7 

โรงพยาบาล,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต5อสถานการณU จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพิ่มข้ึน จาก ๒.๐๘ ในสปัดาห+ที่แล9ว 

(๙-๑๕ พ.ย. ๖๒) เป{น ๒.๑๕ ในสปัดาห+น้ี ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต5างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๑๖ – ๒๒ พ.ย. ๖๒ 

 ประเด็นเกี่ยวกบัจงัหวัดชายแดนภาคใต9ที่สื่อมวลชนต>างประเทศให9ความสำคัญ รายงานในรอบสัปดาห+เป{นประเด็นเกี่ยวกับเหตุการณ+ไม>สงบในพื้นที่ โดยเฉพาะ

สื่อมวลชนมาเลเซียให9ความสำคัญกับประเด็นดังกล>าวเป{นพเิศษ ทั้งน้ีข>าวเกี่ยวกับ จชต. ที่สือ่มวลชนมาเลเซียรายงานมากที่สุด คือ คำให9สัมภาษณ+ของนายโมฮัมหมัด ซาบู 

รัฐมนตรกีลาโหมมาเลเซีย ปฏิเสธคำครหาที่พูดถึงรัฐบาลมาเลเซียว>า ให9การสนับสนุนคนที่ก>อความรุนแรง ก>ออาชญากรรม แล9วหลบหนีเข9าซ>อนตัวในประเทศมาเลเซีย ว>า 

ไม>เป{นความจริง พร9อมทัง้ยืนยันว>ารัฐบาลมาเลเซียมีการแลกเปลี่ยนข9อมลูข>าวกรองกับรัฐบาลไทยอย>างใกล9ชิด 

          ในรายงานข>าวช้ินเดียวกัน รัฐมนตรีกลาโหมมาเลเซยี พูดถึงกระบวนการพูดคุยเพือ่สันติสุขจงัหวัดชายแดนภาคใต9ซึ่งหยุดชะงกัช>วงที ่พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต+ 

คาดว>าจะเริ่มต9นการพูดคุยได9ในต9นเดือนธันวาคม น้ี  

          ประเด็นการก>อเหตุรุนแรงที่สื่อมวลชนต>างประเทศรายงานมาก รองลงมา คือ การปfดล9อมตรวจค9นจับกุมผู9ก>อเหตุโจมตีสงัหาร ชรบ. ๑๕ ศพ ที ่ต.สำพะยา อ.เมือง

ยะลา เมื่อต9นเดือน แต>ผู9ต9องหาไม>ยอมมอบตัวแต>ใช9อาวุธป�นยิงต>อสู9กบัเจ9าหน9าที ่เป{นเหตุให9เกิดการปะทะกัน ท9ายที่สดุผู9ต9องหาซึ่งเป{นสมาชิกขบวนการบอีาร+เอ็น 

เสียชีวิตจากการปะทะทัง้คู> 

         สำนักข>าว AFP รายงานว>า วงร9องประสานเสยีงนักเรียนมสุลมิจากจังหวัดชายแดนภาคใต9ร>วมขับร9องประสานเสียงต9อนรับสมเด็จพระสันตปาปาฟรานซสิ ที่

จุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย 

         นายณรงค+ ศศิธร เอกอัครราชฑูตไทยประจำกรุงกัวลาลัมเปอร+ เปfดเผยว>า รัฐบาลไทยเห็นชอบให9ขยายเวลาการทดลองเปfดบริการเปfดด>านชายแดนไทย-มาเลเซีย 

ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ที่ด>านนอก อ.สะเดา จ.ว.ส.ข. ติดด>านบูกติกายูฮิตัม รัฐเคดาห+ ออกไปอกี 6 เดือน คือถึง มิ.ย. ๖๓  

 

๕.๑ สื่อมาเลเซีย bernama และสื่อมาเลเซียหลายสำนักรายงานคำให*สัมภาษณUของโมฮมัหมัด ซาบู รัฐมนตรีกลาโหม พูดถึงคำครหารัฐบาลมาเลเซียว5าให*การ

ปกป�องอาชญากรท่ีก5ออาชญากรรมในพ้ีนท่ีจชต.ให*พักพิงในประเทศมาเลเซีย ว5า เป�นข*อกล5าวหาท่ีไม5มมีูล พร*อมท้ังระบุว5าหน5วยงานความมั่นคงมีการสอดส5อง

ตรวจตราชาวต5างชาติท่ีเดินทางเข*ามาเลเซียอย5างเข*มงวด โดยเฉพาะชายแดนท่ีติดกับประเทศไทย รวมท้ังหน5วยงานความมั่นคงของท้ังสองประเทศก็มีการ

แลกเปลี่ยนข*อมูลข5าวกรองเป�นประจำผ5านคณะกรรมการชายแดนมาเลเซีย-ไทย 

รัฐมนตรีกลาโหมมาเลเซียยำ้ว5า รัฐบาลมาเลเซยีพร*อมให*ความร5วมมือติดตามจับกุมอาชญากร หากหน5วยงานของรัฐบาลไทยติดต5อขอความช5วยเหลือ 
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ซึ่งนายแพทยUมหาเธรU โมฮมัหมัด นายกรัฐมนตรีได*ให*สัญญากับพลเอกประยุทธU จันทรUโอชา นายกรัฐมนตรี ว5าจะช5วยหาทางออกในการจัดการปrญหาจชต.ใน

ระหว5างท่ีผู*นำท้ังสองพบหารือท่ีกรุงเทพ ช5วงต*นเดือนพฤศจิกายน 

ส5วนการพูดคุยเพ่ือสันติสุข จชต.ซี่งมาเลเซียทำหน*าท่ีเป�นผู*อำนวยความสะดวก รัฐมนตรีกลาโหมมาเลเซีย บอกว5า น5าจะมีการพบหารือกันช5วงต*นเดือนธันวาคม น้ี 

(Defence Minister Mohamad Sabu dismissed as baseless a claim that Malaysia is providing protection to wanted criminals from southern 

Thailand. 

He said security agencies were constantly monitoring the entry of foreign elements into the country, especially at the Malaysia-Thailand 

borders. 

“Security agencies of the two countries, especially those serving at the border, are exchanging operational and intelligence information 

periodically through the General Border Committee Malaysia-Thailand platform. 

"Therefore, the allegation that Malaysia is providing protection to criminals fleeing to the country is baseless and not true," he told Bernama 

recently. 

Mohamad said Malaysia was ready to cooperate with Thailand to track down the criminals wanted by its authorities. 

Following the violent attacks in Yala, southern Thailand, which killed 15 people on Nov 5, some claimed that the criminals involved in the 

attack had fled to Malaysia. 

Meanwhile, Mohamad said Malaysia, as a facilitator of the southern Thai peace process, would continue to assist the Thai government in 

holding formal negotiations. 

He said Prime Minister Tun Dr Mahathir Mohamad in a meeting with his counterpart General Prayuth Chan o-cha earlier this month had pledged 

commitment to help Thailand find a comprehensive, fair and lasting solution to the conflict. 

 

"The peace talks are expected to be held again early next month," he said.) 
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ที่มาข9อมลู ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1792332 

https://www.nst.com.my/news/nation/2019/11/541169/mat-sabu-malaysia-not-protecting-thai-criminals 

https://www.malaysiakini.com/news/500863 

 

๕.๒ benarnews.org และ bernama รายงานข>าวการติดตามจับกุมคนร9ายที่ร>วมก>อเหตุโจมตีชรบ.ที่ต.ลำพะยา อ.เมือง ยะลา เสียชีวิต ๑๕ ศพ ซึ่งหลงัก>อเหตุคนร9ายสอง

คนได9หนีไปหลบซ>อนตัวทีอ่.หนองจิก จ.ป�ตตานี ช่ือนายซอบร ีหลำโสzะ อายุ 28 ป¢ และนายมะยะโกzะ ลาเตzะ อายุ 40 ป¢ แกนนำระดับปฏิบัติการ และสัง่การในพื้นที่ โดย

เป{นหัวหน9าระดับวางแผนประชุมเตรียมการ และนำกำลังเข9าโจมตี ชรบ. 15 ศพ ทีล่ำพะยา 

พลโทพรศักด์ิ พลูสวัสด์ิ แม>ทพัภาคที่ ๔ แถลงข>าวรายละเอยีดการปฏิบัติการว>า เจ9าหน9าที่ได9เชิญโตzะอิหม>ามในพื้นทีม่าช>วยเจรจากับคนร9ายให9มอบตัว แต>คนร9ายไม>ยอม

และใช9อาวุธป�นยิงต>อสู9จึงเกิดการปะทะกบัเจ9าหน9าททีางด9านพลตำรวจโทรณศิลปÂ ภู>สาระ ผู9บญัชาการตำรวจภูธรภาค ๙ อาวุธป�นที่ยึดได9ในที่เกิดเหตุ พบว>ากระบอกหน่ึง

คนร9ายใช9ก>อเหตุโจมตีชรบ.ทีล่ำพะยา และอีกหน่ึงกระบอกใช9กอ>เหตุสังหารตำรวจ ทั้งน้ีอาวุธป�นทัง้สองกระบอกจากการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร+พบว>า เคยใช9ก>อเหตุ

ทั้งหมด ๑๔ เหตุการณ+ ส>วนประวัติคนร9ายนายซอบรี มีหมายจับทัง้หมด ๖ คดี และนายมะยะโกzะ มหีมายจับ ๑๐ คดี 

 

(Thai security officials have gunned down the two main suspects wanted in twin attacks that killed 15 people early this month in the 

insurgency-stricken Deep South, officials said Friday. 

Suspected rebels Sobri Lamso, 28, and Mayago Lateh, 40, planned the Nov. 5 attacks on two security checkpoints in Yala province, Lt. Gen. 

Pornsak Poolsawat, chief of the army’s Area 4 Command, told a news conference. 

He said the two men, suspected to be leaders of local insurgent cells, were gunned down late Thursday when they traded shots with 

authorities during a raid in nearby Pattani province. 
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“We are sorry for their relatives and families who may not know about the duo’s acts,” Pornsak said. “We used lenient measures and tried to 

negotiate with them to come out to fight in court, but they did not surrender, leading to the losses.” 

The raid took place two weeks after authorities issued arrest warrants against the two main suspects in the deadliest outburst of violence in a 

single day in the restive south since the separatist insurgency reignited in 2004, according to the military. 

Pornsak said authorities received a tip-off that the suspects were hiding at a house in Pattani’s Nong Chik district. Local clerics and village 

leaders tried to convince the suspects to surrender for about three hours before the firefight with law-enforcement officials ensued, he said. 

“The duo were key leaders of the insurgents,” Pornsak said. “They hatched the attacks on defense volunteers … killing 15.” 

During the same news conference, police Lt. Gen. Ronasilp Poosara said ballistics testing had confirmed that a pair of handguns recovered from 

the two suspects were also used in several insurgent attacks. 

Ronasilp said one of the seized firearms, a 9 mm handgun, was among the weapons used by the attackers in Yala. Another weapon, a .45-

caliber pistol, was used in the recent killing of a policeman, he said. 

“Those two guns were used in 14 separate attacks,” he said, adding that six arrest warrants had been issued against Sobri and 10 for Mayago.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/english/news/thai/thailand-insurgents-11222019134808.html 

http://www.bernama.com/en/news.php?id=1792378 
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๕.๓ สำนักข>าว bernama รายงานว>าพลตำรวจตรีนรินทร+ บูสะมัญ ผู9บังคับการตำรวจภูธรจ.นราธิวาส แถลงข>าวเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ว>า ตำรวจนราธิวาสได9ตรวจค9น

โกดังแห>งหน่ึงพบยาบ9าซุกซ>อนจำนวน ๒ ล9านเม็ด และเช่ือว>ายาบ9าทั้งหมดลำเลียงมาจากภาคเหนือ นำมาพักไว9ที่พัทลุงก>อนส>งมาที่นราธิวาส เพื่อรอเวลาลักลอบส>งข9าม

พรมแดนไปประเทศมาเลเซีย ทางด>านสำนักข>าว bernama ระบุว>า มีข9อมูลว>าขบวนการค9ายาเสพติดยังคงมกีารเคลื่อนไหวที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย 

(Thai police today succeeded in seizing two million horse pills (amphetamines) worth 144 million baht in Narathiwat which were believed to 

have been attempted to be smuggled to Malaysia in a raid early this morning. 

In the raid at 12.30 am (local time) today, Narathiwat police chief Pol. Maj Gen Narin Busaman said that police found 43 large packages 

containing almost two million horse polls at a warehouse. 

‘’The drug was believed to be from northern Thailand and was kept in a warehouse in Phatthalung in the Mueang District, Thailand. But, there 

was nobody in the warehouse during the raid. 

‘’Preliminary investigation found that the drug distribution syndicate is influential and has a cross-border crime network,’’ he told a media 

conference here today. 

He said effort to detect the mastermind of the drug syndicate was being escalated. 

Police did not reveal the suspect who being hunted but Bernama understood the syndicate was active on the Thailand-Malaysia border.) 

ที่มาข9อมลู ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1792113 

๕.๔ สำนักข>าว AFP รายงานเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ว>า นักเรียนมุสลิมจากจงัหวัดนราธิวาสได9เดินทางมาซ9อมขับร9องประสานเสียงเพือ่เตรียมการแสดงที่หอประชุมใหญ>

จุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย ในช>วงเวลาทีส่มเด็จพระสันตปาปาฟรานซสิเสด็จมรทีห่อประชุมฯ 

AFP รายงานว>าเป{นโอกาสทีห่าได9ยากมากที่เด็กนักเรียนมุสลิมจากนราธิวาส ได9มีโอกาสสะท9อนให9เห็นภาพอีกด9านหน่ึงที่แตกต>างจากการรับรู9ของคนทั่วไปที่มักจะเห็นแต>

พาดหัวข>าวความรุนแรงที่คร>าชีวิตคนไปแล9วกว>า ๗,๐๐๐ คน 
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“พวกเราต9องการจะบอกกับสังคมว>า พวกเราไม>ใช>พวกหัวรนุแรง” ฟูกอน ทาสา นักเรียนวัย ๑๕ ป¢บอกกบั AFP 

ฟูกอน บอกด9วยว>า ดนตรีเป{นเครื่องมือสื่อสารกับผู9คนว>า ผู9ที่มีความเช่ือทางศาสนาต>างกันก็สามารถอยู>ร>วมกันได9 

(Gripped by nervous excitement, young Muslim singers from Thailand’s conflict-plagued south gathered for choir practice ahead of a 

performance of a lifetime – for Pope Francis himself, who is in Bangkok as part of his whirlwind Asia tour. 

Wearing headscarves and school uniforms, students assembled in a university auditorium to practice ballads specially written for the pontiff, 

who arrived in Bangkok Wednesday for a four-day visit. 

But for some of the singers, the performance was about more than just hitting the right notes. 

It offers a rare chance for them to show a different side of a region that often makes headlines for a conflict that has killed more than 7,000 

people, mostly Muslim and Buddhist followers. 

“We’re trying to say that we are not fundamentalists,” said 15-year-old Furkon Tasa. 

He is the student leader of the 31-member Attarkia Islamiah Institute choir from Narathiwat, one of three southernmost provinces where a 

conflict simmers as shadowy Malay-Muslim militants fight for greater autonomy. 

The clashes are characterised by tit-for-tat attacks that usually target symbols of the Thai state and its security forces. 

Furkon says the songs are a chance to show that people from different faiths can be united. 

“With music, we can sing and communicate with anyone,” he told AFP.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.nst.com.my/world/world/2019/11/541055/muslim-choir-restive-thai-south-sing-pope 
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๕.๕ The Star สื่อมาเลเซียรายงาน ว>า ด>านศุลกากร ด>านตรวจคนเข9าเมือง และด>านกักกันพืชและสัตว+ ที่บกูิตกายูฮิตัมซึ่งติดกับด9านอ.สะเดา จ.สงขลา ซีงมกีารเปfดบริการ

ตลอด ๒๔ ช่ัวโมงต้ังแต>เดือนมิถุนายน ตามทีร่ัฐบาลไทยและมาเลเซียตกลงกันว>า จะทดลองเปfดบรกิารตลอด ๒๔ ช่ัวโมงเป{นเวลา ๖ เดือน แต>ล>าสุดนายณรงค+ ศศิธร เอก

อัครราชฑูตไทยประจำกรงุกัวลาลัมเปอร+ ให9สัมภาษณ+สื่อมาเลเซียว>ารัฐบาลทั้งสองประเทศตกลงขยายเวลาทดลองเปfดบริการ ๒๔ ช่ัวโมงออกไปอกี ๖ เดือน คือจนถึง

เดือนมิถุยายน ๒๕๖๓ ทั้งน้ีการขยายเวลาบริการทำให9รถบรรทกุสินค9าของทั้งสองประเทศเดินทางขนส>งได9ตลอดเวลา 

นายณรงค+บอกว>า ต้ังแต>ขยายเวลาเปfดด>านมรีถคอนเทนเนอร+ว่ิงเข9าออกทั้งสองประเทศเดือนละ ๑๒,๐๐๐-๑๓,๐๐๐ เที่ยว/ เดือน และส>วนใหญ>เป{นการเพิ่มข้ึนของรถสิน

ค>ามาเลเซียที่ว่ิงเข9าประเทศไทย 

สำหรับการก>อสร9างอาคารที่ทำการบริการครบวงจรที่ด>านอ.สะเดา คาดว>าจะแล9วเสร็จภายในไตรมาสหน่ึงป¢ ๒๕๖๓ 

(The Bukit Kayu Hitam-Sadao Customs, Immigration and Quarantine (CIQ) checkpoint will operate round-the-clock well into 2020 with Malaysia 

and Thailand extending the three-month trial period. 

The checkpoint, which opened for 24 hours to cargo traffic on June 17, will remain so until June next year to prolong the trial period to one 

year. 

 

“This will be a boon to businesses and cargo transport operators on both sides of the border,” said Thai Ambassador to Malaysia Narong 

Sasitorn. 

“We have observed more trucks coming into Thailand from Malaysia during the extended hours. 

“From the Thai side there has not been a significant increase, so we need to create more awareness,” he said in an interview. 

Both governments had decided earlier to open the checkpoint for 24 hours for three months from April 1, but the move was delayed as the 
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Thais wanted more time to prepare. 

Border connectivity was key on the agenda when Prime Minister Tun Dr Mahathir Mohamad met his Thai counterpart Gen Prayut Chan-o-cha for 

talks in Bangkok last October. 

Following the prime ministerial initiative, both foreign ministers met in the Thai capital in January to reach an agreement to open the border for 

24 hours, from the previous 18-hour operation, on a three-month trial basis. 

The extra hours are aimed at reducing congestion at the border where there are bottlenecks during rush hour. 

 

Narong said promoting seamless border connectivity remained a top priority to enable businesses on both sides to have complete flexibility to 

pick the right time to transport their goods and ensure more cost-efficient logistics. 

 

He said latest statistics showed that the number of trucks passing through the Sadao CIQ complex (both ways) was between 12,000 and 13,000 

per month, but added that the utilisation of the extra hours was still very low. 

 

During the extended operating hours at the Sadao checkpoint (11pm to 5am Thai time) in June, he said inbound cargo traffic from Bukit Kayu 

Hitam registered a 2.5% increase, followed by 0.67% (July), 0.56% (August), 0.16% (September) and 0.30% (October). 

 

“The technical team is continuing to monitor the developments at the shared border. 

 

“On my part, I have been in touch with the Songhkla vice-governor to spur things on,” the envoy added. 
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Narong said the new Sadao CIQ complex was near completion and scheduled to be operational by the first quarter of 2020.) 

 
 
ที่มาข9อมลู;  https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/11/22/malaysia-thai-border-trial-extended 

 

 

 

 

 


