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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๓ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๙๘ ข0าว จากท่ีมี 

๑๐๐ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓) ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขTองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๓๖ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๒๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๐ - ๑๖ 

ต.ค. ๖๓) 

  ประเด็นข4าวเชิงลบ ได*แก4 

๑) เหตุร*ายรายวัน:  กระหน่ำยิง 'ผูTช0วยผญบ.ป[ตตานี' ดับ ขณะจะไปโรงเชือดไก0ส0งตลาด 

๒) การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยIสิน: ๑) ทหารขอโทษปมพกป_นสงคราม เขTาหTองเรียนตาดีกาป[ตตานี และ ๒) รายงานพิเศษ: 'ไฟใตT'ดับไดTดTวยงาน 

'การเมือง'ไม0ใช0'การทหาร' กอ.รมน.ตTองไม0ติด'กับดัก'ท่ีบีอาร.เอ็นขุดล0อไวT 

๓) การเมือง: ๑) นร.ย่ืนหนังสือถึง ผบ.ทบ.-มทภ.4 คTานใชTความรุนแรงกับผูTชุมนุม และ ๒) นศ.ม.อ.หล่ังไหลเขTาชุมนุมขับไล0นายกฯ ล่ันเตรียมยกระดับชุมนุม 

ใหญ0ใหญ0ท่ีสุดในป[ตตานี 

๔) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: โรคใบไมTร0วงมาแลTวรอบ ๒ !! กยท. ประชุมหารือในพ้ืนท่ีนราธิวาสเสียหายกว0า ๗ แสนกว0าไร0  

 ประเด็นข4าวเชิงบวก ได*แก4 

๑) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยIสิน: ๑) 'บ๊ิกปiอม'โหมหนัก!ลงใตTพบปะ ปชช. ใหTกำลังใจ จนท.ร0วมแกTป[ญหา และ ๒) มทภ.๔ ประชุมแถลงแผนเสริม 

สรTางสันติสุข จชต. ย้ำม็อบทำผิดจะดำเนินตามกฏหมาย 

๒) การเมือง: ๑) 'ชาวนราธิวาส' นับหม่ืน แสดงพลังปกปiองสถาบัน ล่ันใครละเมิดมิไดT, และ ๒) วุฒิสภาลงพ้ืนท่ีนราธิวาสพบปะ กลุ0มประชาชน อ.แวTง 

๓) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ตามคาดราคายางข้ึนทะลุเพดานกว0า ๖๕ บาทแลTววันน้ี กยท. เช่ือ ราคายังเดินหนTาต0อ 

๔) ยาเสพติด: เหิมยิงใส0เจอยิงสวน! ตร.ดวลป_น พ0อคTาไอซ.เจ็บ ๑ ยึด ๒๐๐ โล 

         จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหTระดับการรับรูTเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. จาก ๒.๒๑ ในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๐ - ๑๖ ต.ค. 

๖๓) เปqน ๒.๐๕ ในสัปดาห.น้ี  
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 ในส4วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๑๗ – ๒๓ ต.ค. ๖๓ ดังน้ี 

       รายงานข0าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตTโดยส่ือมวลชนต0างประเทศในรอบสัปดาห.น้ี ท้ังหมดรายงานโดยส่ือมวลชนมาเลเซีย และท้ังหมดเก่ียวขTองกับความม่ันคง

ชายแดนมาเลเซีย-ไทย ท้ังป[ญหาการลักลอบขนสินคTา และส่ิงของผิดกฎหมายขTามพรมแดนท้ังไทย และมาเลเซีย เก่ียวขTองกับการจับกุมใบกระท0อมท่ีกำลังเตรียมลักลอบ

นำเขTาประเทศไทยมูลค0า ๙๖,๐๐๐ ริงกิต หรือประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ บาท และการจับกุมสินคTาละเมิดลิขสิทธ์ิมูลค0า ๒๐๐,๐๐๐ ริงกิต ท่ีรันเตา ป[นยัง เจTาหนTาท่ีสันนิษฐาน

ว0ามาจากประเทศไทย นอกจากน้ียังมีรายงานว0า เจTาหนTาท่ีไทยจับกุมขTาราชการมาเลเซียลักลอบเขTาประเทศไทยทางดTาน อ.สุไหงโกลก เพ่ือเดินทางไปหาภรรยาคนท่ีสอง 
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๒. ผลการวิเคราะหIสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธI ประจำวันท่ี ๑๗ – ๒๓ ต.ค. ๖๓ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข4าวเชิงบวก และประเด็นข4าวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก (เสTนทึบสีเขียว) ๙๘ ข0าว จากท่ีมี ๑๐๐ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนTมความถ่ี 

(เสTนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนTมฯ ค0อนขTางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขTองกับ จชต. (เสTนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๓๖ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๒๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว 

(๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนTมความถ่ี (เสTนปะสีแดง) มีแนวโนTมฯ ลดลง 
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๒.๒ ค4าสัดส4วนระหว4างข4าวเชิงบวก และข4าวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

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

2020-10-10 12 12 1 

2020-10-11 8 3 2.67 

2020-10-12 24 5 4.8 

2020-10-13 14 5 2.8 

2020-10-14 17 1 17 

2020-10-15 10 2 5 

2020-10-16 15 0 15 

 14.29 4.14 3.45 

2020-10-17 12 1 12 

2020-10-18 15 2 7.5 

2020-10-19 18 9 2 

2020-10-20 12 7 1.71 

2020-10-21 20 12 1.67 

2020-10-22 15 4 3.75 

2020-10-23 6 1 6 

 14 5.14 2.72 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ4งเล็ง ในช4วงวันท่ี ๑๗ – ๒๓ ต.ค. ๖๓ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข จากท่ีมี ๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนTมความถ่ี 

(เสTนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนTมฯ ลดลง ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขTองกับ จชต. ไม0มีข0าวเชิงลบฯ ท้ังในสัปดาห.น้ี และ ในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓) 

สำหรับในมิติของแนวโนTมความถ่ี (เสTนปะสีแดง) มีแนวโนTมฯ ต่ำค0อนขTางคงท่ี  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๓ มีข0าวในประเด็นเหตุรTายรายวัน  ๔ ข0าว จากท่ีมี ๑๔ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนTมความถ่ี มีแนวโนTมฯ 

ลดลง ภาพข0าวในประเด็นเหตุรTายรายวัน ไดTแก0 กระหน่ำยิง 'ผูTช0วยผญบ.ป[ตตานี' ดับ ขณะจะไปโรงเชือดไก0ส0งตลาด  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๘ ข0าว จากท่ีมี ๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนTมความถ่ี 

มีแนวโนTมฯ เพ่ิมข้ึนเล็กนTอย ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๒๕ ข0าว จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนTมความถ่ี มีแนวโนTมฯ 

เพ่ิมข้ึน ภาพข0าวเชิงบวก ไดTแก0 ๑) 'ชาวนราธิวาส' นับหม่ืน แสดงพลังปกปiองสถาบัน ล่ันใครละเมิดมิไดT, และ ๒) วุฒิสภาลงพ้ืนท่ีนราธิวาสพบปะกลุ0มประชาชน อ.แวTง 

ภาพข0าวเชิงลบ ไดTแก0 ๑) นร.ย่ืนหนังสือถึง ผบ.ทบ.-มทภ.4 คTานใชTความรุนแรงกับผูTชุมนุม, ๒) นศ.ม.อ.หล่ังไหลเขTาชุมนุมขับไล0นายกฯ ล่ันเตรียมยกระดับชุมนุม 

ใหญ0ใหญ0ท่ีสุดในป[ตตานี และ ๓) 'รวมภาพม็อบหลากหลายจว. 'นร.-นศ.'แสดงออกคึกคัก 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยIสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๑๑ ข0าว จากท่ีมี ๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนTมความถ่ี 

มีแนวโนTมฯ  เพ่ิมข้ึนเล็กนTอย  ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๒ ข0าว จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนTมความถ่ี มีแนวโนTมฯ ต่ำ

ค0อนขTางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดTแก0 ๑) เลียบค0ายกองทัพ: ปiองโควิดฯ, ๒) 'บ๊ิกปiอม'โหมหนัก!ลงใตTพบปะ ปชช. ใหTกำลังใจ จนท.ร0วมแกTป[ญหา และ ๓) มทภ.4 

ประชุมแถลงแผนเสริมสรTางสันติสุข จชต. ย้ำม็อบทำผิดจะดำเนินตามกฏหมาย ภาพข0าวเชิงลบ ไดTแก0 ๑) ทหารขอโทษปมพกป_นสงคราม เขTาหTองเรียนตาดีกาป[ตตานี และ 

๒) รายงานพิเศษ: 'ไฟใตT'ดับไดTดTวยงาน'การเมือง'ไม0ใช0'การทหาร' กอ.รมน.ตTองไม0ติด'กับดัก'ท่ีบีอาร.เอ็นขุดล0อไวT 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๐ ข0าว จากท่ีมี ๑๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนTมความถ่ี มีแนวโนTมฯ 

เพ่ิมข้ึน ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข0าวเชิงลบ ๑ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓)) ในมิติของแนวโนTมความถ่ี 

มีแนวโนTมฯ ต่ำค0อนขTางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดTแก0 ๑) ชาวบTานกลุ0มตือปงโกตาทำขนมโบราณขายสรTางรายไดT, ๒) เกษตรกรรือเสาะปลูกกาแฟ-แปรรูป, ๓) 

ตามคาดราคายางข้ึนทะลุเพดานกว0า 65 บาทแลTววันน้ี กยท. เช่ือ ราคายังเดินหนTาต0อ, ๔) กยท. หนุนชาวสวนยาง เปxดมิติใหม0 เล้ียงปูนาในสวนยาง 

สรTางรายไดTเสริมเล้ียงชีพ, ๕) สรรพสามิตยะลาจับบุหร่ีต0างประเทศหนีภาษีเกือบคร่ึงลTานซอง มูลค0า 15 ลTานบาท และ ๖) 

นทท.แห0เช็กอินสกายวอล.กชมทะเลหมอกอัยเยอร.เวง ภาพข0าวเชิงลบ ไดTแก0 โรคใบไมTร0วงมาแลTวรอบ 2 !! กยท. ประชุมหารือในพ้ืนท่ีนราธิวาสเสียหายกว0า 7 แสนกว0าไร0  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๑ ข0าว จากท่ีมี ๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนTมความถ่ี มีแนวโนTมฯ 

ลดลง ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม0มีข0าวเชิงลบท้ังในสัปดาห.น้ี และ ในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนTมความถ่ี มีแนวโนTมฯ เพ่ิมข้ึน 

ภาพข0าวเชิงบวก ไดTแก0 เหิมยิงใส0เจอยิงสวน!ตร.ดวลป_น พ0อคTาไอซ.เจ็บ 1 ยึด 200 โล   
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช0วงวันท่ี ๑๗ – ๒๓ ต.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช0วงวันท่ี ๑๗ – ๒๓ ต.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปqญหา จชต. 

             ในช0วงวันท่ี ๑๗ – ๒๓ ต.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกTไขป[ญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช0วงวันท่ี ๑๗ – ๒๓ ต.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชTกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* 
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ประเด็นข4าวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ๑) กระหน่ำยิง'ผูTช0วยผญบ.ป[ตตานี'ดับ ขณะจะไปโรงเชือดไก0ส0งตลาด, ๒) รัวยิงผช.ผญบ. ดับสยองมายอ  และ  ๓) ดักยิงผูTช0วยผญบ.ป[ตตานีดับ  

๒. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยIสิน ๑) ทหารขอโทษปมพกป_นสงคราม เขTาหTองเรียนตาดีกาป[ตตานี  และ  ๒) รายงานพิเศษ: 

'ไฟใตT'ดับไดTดTวยงาน'การเมือง'ไม0ใช0'การทหาร' กอ.รมน.ตTองไม0ติด'กับดัก'ท่ีบีอาร.เอ็นขุดล0อไวT  

๓. การเมือง ๑) นร.ย่ืนหนังสือถึงผบ.ทบ.-มทภ.4คTานใชTความรุนแรงกับผูTชุมนุม, ๒) นักเรียน นักศึกษาราชภัฎยะลา ชุมนุม ชู 3 น้ิวไม0เอาเผด็จการ 

เรียกรTองใหTนายกรัฐมนตรี ลาออก, ๓) นศ.ม.อ.หล่ังไหลเขTาชุมนุมขับไล0นายกฯ ล่ันเตรียมยกระดับชุมนุมใหญ0ใหญ0ท่ีสุดในป[ตตานี, ๔) 'สุชาติ' รับไม0ไดTม็อบกTาวล0วงสถาบัน 

ยันไม0ไดTปลุกม็อบชนม็อบ, ๕) 'วิโรจน.' แฉ น.ร.วงโยฯ ถูกครูไล0ออก หลังชู 3 น้ิว เผยประสาน สพม.15 ตรวจสอบ, ๖) ม็อบนักศึกษามอ. จัดชุมนุมแสดงออกทางการเมือง, 

๗) ชาว 3 น้ิวตะลึง! หนุ0มนักปราศรัย ผิดคิวตะโกนล่ัน 'เผด็จการจงเจริญ' (คลิป), ๘) 'บ๊ิกตู0' รับเครียดจนชินเพราะอยู0มา 5 ป�แลTว ขอรTองช0วยกันทำบTานเมืองสงบ, ๙) 

นักวิชาการแจTงข0าวเศรTา ศาลไม0ใหTประกัน 'เพนกวิน-รุTง', ๑๐) 'พ่ีศรี' ช้ีเปiา 3 เพจระดมคน - รTอง 'ปอท.' เชือด, ๑๑) โชว.ใหTเด็กมันดู! 'พปชร.' มีมติใหT ส.ส. 

จัดกิจกรรมปกปiองสถาบันทุกพ้ืนท่ี โวเส้ือเหลืองมีประสบการณ. เช่ือไม0เกิดการปะทะ, ๑๒) รวมภาพม็อบหลากหลายจว. 'นร.-นศ.'แสดงออกคึกคัก, ๑๓) 

'เยาวชนปลดแอก'สตูล-ป[ตตานี'รวมพลัง จ้ีนายกฯลาออก, ๑๔) ประมวลภาพสถานการณ.ชุมนุม 21 ตุลาฯ การเผชิญหนTา'เส้ือเหลืองVSม็อบราษฏร', ๑๕) ม็อบคู0ขนานกรุง 
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ปราศรัยโจมตีชู3น้ิวไล0นายกฯท่ัวไทย, ๑๖) พรึบท้ังประเทศ! คนเส้ือเหลืองลุกฮือปกปiองสถาบัน ไม0ยอมใหTใครมาจาบจTวง, ๑๗) ด0วนมติ'พปชร.'ชู 3 จุดยืน 

กดปุ�มส่ังส.ส.ปลุกม็อบสูT จัดกิจกรรมปกปiองสถาบันทุกพ้ืนท่ี, ๑๘) มติพปชร.ส่ังส.ส.ปกปiองสถาบันแสดงพลังใหT 'ม็อบเด็ก'เห็น, ๑๙) ช0างภาพคนถ0ายตอบคำถามม็อบ 

เด็กช0างสงสัย ในหลวง ร.9 จอดรถกลางสะพานไมTทำไม, ๒๐) 'พปชร.'มีมติใหT ส.ส. จัดกิจกรรมปกปiองสถาบันทุกพ้ืนท่ี, ๒๑) รายงานพิเศษ: แถลงการณ.คTานใชTรุนแรง-

สลายม็อบ, ๒๒) รายงานพิเศษ: แถลงการณ.คTานใชTรุนแรง-สลายม็อบ, ๒๓) ม็อบภูธรยังคึกชู3น้ิวพร่ึบ บุก'ทภ.4'หTามรัฐประหาร, ๒๔) พปชร.ปลุกมวลชนสูT  และ  ๒๕) 

'อนุทิน'ป[ดโยกยTาย'หมอสุภัทร' ไม0เก่ียวปมความเห็นการเมือง  

๔. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) หญิงชาวเจาะไอรTองกระโดดขวางใหTขบวนรถไฟชนบาดเจ็บสาหัส, ๒) โจรใจบาปขโมยตูTบริจาคเงินเด็กกำพรTาในมัสยิด, ๓) 

'โฆษกประชาชาติ'บุกอ0าวป[ตตานี พบไม0ชอบมาพากลจ้ี'สตง.'ตรวจสอบ'กรมเจTาท0า'  และ  ๔) หญิงพิการหวังฆ0าตัวตาย! โดดขวางขบวนรถไฟเจาะไอรTอง ทับขาขาดสาหัส  

๕. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* โรคใบไมTร0วงมาแลTวรอบ 2 !! กยท. ประชุมหารือในพ้ืนท่ีนราธิวาสเสียหายกว0า 7 แสนกว0าไร0  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. การศึกษา ๑) ภาพข0าว: คอลัมน. ใตTร0มเงา สพฐ.: กระบ่ี-ตTอนรับ, ๒) 'พลเอกสุทัศน.'ขับเคล่ือนการศึกษาภาคใตT, ๓) ใตTร0มเงา สพฐ.: นราธิวาส-ลงพ้ืนท่ี, ๔) ภาพข0าว: 

คอลัมน. ใตTร0มเงา สพฐ.: ป[ตตานี-ทำความดี, ๕) ใตTร0มเงาสพฐ: ยะลา-ทำนา, ๖) ใตTร0มเงา สพฐ.: กระบ่ี-ตTอนรับ๗) ภาพข0าว: คอลัมน. ใตTร0มเงา สพฐ.: ป[ตตานี-เปxดงาน, ๘) 

แท็บเล็ตใหTนTอง, ๙) ภาพข0าว: แท็บเล็ตใหTนTอง, ๑๐) ภาพข0าว: คอลัมน. ทางคนทางข0าว: ร0วมพัฒนาบุคลากร, ๑๑) สาธิตมรภ.ยะลาจัดเลือกต้ังปลูกแนวคิด 

สรTางประชาธิปไตยท่ีถูกตTองใหTนักเรียน, ๑๒) รร.สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปลูกแนวคิดดTานประชาธิปไตยแก0นักเรียนท่ีถูกตTอง, ๑๓) สรุปข0าวหนTา 1 

หนังสือพิมพ.ไทยรัฐ  และ  ๑๔) สพป.เขต 3 ยะลา มอบรถบริการนักเรียนโรงเรียนบTานเยาะ,  

๒. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ดร.สุเมธ รTอยเรียงหลากคำสอน 'ในหลวง รัชกาลท่ี 9 ในความทรงจำ', ๒) เปxดตัว2พันธุ.ขTาวนTองใหม0เช้ือป[กษ.ใตT, ๓) 

สสจ.ยะลาเขTมโควิด-19-ส่ังจับตาลอบเขTาไทย, ๔) ศอ.บต.เตรียมเสนอกพต.ยกระดับงานสาธารณสุขสอดรับโครงการเมืองตTนแบบอุตสาหกรรมฯอ.จะนะ, ๕) 

ช้ีมาตรการรัฐช0วยลดคนจน, ๖) เปxดตัว2พันธุ.ขTาวนTองใหม0เช้ือป[กษ.ใตT, ๗) ดร.สุเมธ รTอยเรียงหลากคำสอน 'ในหลวง รัชกาลท่ี 9 ในความทรงจำ', ๘) คอลัมน. 

ย0อยข0าวกีฬา: นักป[�นไทยขยับอันดับโลก, ๙) คอลัมน. การศึกษาสู0เศรษฐกิจ: สุดเจ�ง!อาชีวะป[ตตานี สรTางเคร่ืองตากปลาอินทรี, ๑๐) คอลัมน. จับกระแสภูมิภาค: สุขภาพดี 

ใตTร0มพระบารมี, ๑๑) ทีเค พาร.ค 3 จังหวัดชายแดนใตT หย่ังราก'การเรียนรูT'สู0'สันติสุข', ๑๒) ทีเค พาร.ค 3 จังหวัดชายแดนใตT หย่ังราก'การเรียนรูT'สู0'สันติสุข', ๑๓) คอลัมน. 
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จับกระแสภูมิภาค: สุขภาพดี ใตTร0มพระบารมี, ๑๔) คอลัมน. ชีพจรท่ัวไทย, ๑๕) ภาพข0าว: คอลัมน. ทางคนทางข0าว: ส0งเสริมอาชีพเล้ียงโค, ๑๖) คอลัมน. ชีพจรท่ัวไทย, 

๑๗) การศึกษาสู0เศรษฐกิจ: สุดเจ�ง!อาชีวะป[ตตานี สรTางเคร่ืองตากปลาอินทรี, ๑๘) ออกหน0วยทันตกรรมเคล่ือนท่ีป[ตตานี โครงการ'สุขภาพดี ใตTร0มพระบารมี', ๑๙) 

'ปศุสัตว.นราธิวาส'จัดกิจกรรมรณรงค.ฉีดวัคซีนปiองกันโรคปากและเทTาเป_�อย, ๒๐) รายงานพิเศษ : ปศุสัตว.นราธิวาส Kick Off รณรงค.ฉีดวัคซีน 

ปiองกันโรคปากและเทTาเป_�อย-ทำลายเช้ือโรคในพ้ืนท่ีเส่ียง, ๒๑) คุณแหน : 19 ตุลาคม 2563, ๒๒) เครือข0ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ร0วมมือ ศอ.บต. 

พรTอมเฝiาระวังภัยพิบัติ สามจังหวัดชายแดนใตT, ๒๓) รพ.นราธิวาสราชนครินทร. จัดกิจกรรมเน่ืองในวันพยาบาลแห0งชาติ ประจำป�, ๒๔) 'กลุ0มสตรีตำบลบาตง นราธิวาส' 

จัดกิจกรรมตามโครงการงบอุดหนุนโครงการบริหารจัดการหน้ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, ๒๕) หน0วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 47 มอบถุงยังชีพใหTผูTสูงอายุ-

ผูTพิการในพ้ืนท่ี จ.ยะลา  และ  ๒๖) แม0ทัพภาคท่ี 4 ร0วมงานพหุวัฒนธรรมดำนาร0วมกับชาวบTาน ตามโครงการ ' พลิกนารTาง เปqนนารัก',  

๓. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) คอลัมน. มุมบริการ: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศผลการคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชรประจำป� พ.ศ.2563  และ  ๒) 

ผอ.สำนักงานพัฒนาภาค 4 ลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมกำลังพลท่ีหน0วยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 41,  

๔. กีฬา ๑) สมิงขาว: ซีตTา - คมอาวุธ - เพชรอ0าวไทย - เหนือธรณี, ๒) บอล'ซีพี-เมจิธันเดอร.คัพยู14' มุ0งหนTาพัฒนาลูกหนังเยาวชน, ๓) 96ทีมร0วมคัดศึกบอล14ป�'ซีพีเมจิ'  

และ  ๔) บุรีรัมย. ยูไนเต็ด ยกระดับฟุตบอล ซีพี-เมจิ ธันเดอร. คัพ ยู-14 แชมเป��ยนส. 2020,  

๕. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยIสิน ๑) ภาพข0าว: คอลัมน. เลียบค0ายกองทัพ: ปiองโควิดฯ, ๒) คอลัมน. จับข0าวเอามายำ, ๓) 

บ๊ิกปiอมตรวจงานพัฒนา3จชต., ๔) 'บ๊ิกปiอม'ท0องชายแดนใตTไปติดตามงานความม่ันคง, ๕) ปiอมลงใตT-ทอดกฐินวัดชTางใหT, ๖) 

'บ๊ิกปiอม'โหมหนัก!ลงใตTพบปะปชช.ใหTกำลังใจจนท.ร0วมแกTป[ญหา, ๗) 'บ๊ิกปiอม'ลุยลงพ้ืนท่ีจว.ชายแดนใตTเร0งพัฒนาคุณภาพชีวิตของปชช.ในทุกมิติ, ๘) 'บ๊ิกปiอม'เยือนใตT 

กำชับเด็กชายแดนอ0านพูดไทย ส่ังลดความเหล่ือมล้ำ, ๙) มทภ.4 ประชุมแถลงแผนเสริมสรTางสันติสุข จชต. ย้ำม็อบทำผิดจะดำเนินตามกฏหมาย, ๑๐) 

พล.อ.ประวิตร'ลงพ้ืนท่ี 3 จชต.ติดตามความกTาวหนTาการพัฒนาพ้ืนท่ีและงานความม่ันคง ย้ำตTองส0งเสริมใหTเด็กอ0านและพูดไทยไดTทุกคน 

และยืนยันเราจะร0วมแกTป[ญหาไปดTวยกัน  และ  ๑๑) บ๊ิกปiอม ลุยงานพัฒนาชายแดนใตT กำชับฝ�ายความม่ันคงยึดม่ันในหลักสันติวิธี,  

๖. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) แห0เท่ียวทะเลหมอกอัยเยอร.เวง, ๒) ชวนเท่ียวทะเลหมอกอัยเยอร.เวง, ๓) ชาวบTานกลุ0มตือปงโกตาทำขนมโบราณขายสรTางรายไดT, 

๔) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: สรรพสามิตจับบุหร่ีเถ่ือน, ๕) กทย.ช้ีราคายางแรงไม0หยุด คาดพุ0งทะยานแตะ67บาท, ๖) เกษตรกรรือเสาะปลูกกาแฟ-แปรรูป, ๗) คอลัมน. 

ข0าวขTนคนเขTม, ๘) กทท.จัดอบรมส0งเสริมและพัฒนาท่ีพักนักเดินทางโฮมลอด.จภาคใตT เดินหนTาผลักดันท่ีพักท่ีมีคุณภาพ, ๙) ภาพข0าว: เร่ิมคึกคัก, ๑๐) ข0าวขTนคนเขTม, 
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๑๑) ยามาฮ0า ชวนร0วมกิจกรรม Automatic is NOW! Festival ป�ท่ี 3, ๑๒) ทัวริสต.แห0เท่ียว'สกายวอล.ก' ทะเลหมอกอัยเยอร.เวง'เบตง', ๑๓) สกู�ปพิเศษ : 

นักท0องเท่ียวไม0พลาดเช็คอินสกายวอล.ก ชมวิวพาโนรามาแลนด.มาร.คใหม0 อ.เบตง จ.ยะลา, ๑๔) นักท0องเท่ียวแห0เช็กอิน 'สกายวอล.กทะเลหมอกอัยเยอร.เวง', ๑๕) ไดTเฮ!! 

สวนนงนุชพัทยา สนับสนุนไทยเท่ียวไทยเท่ียวฟรี เดือน พย. 15 จังหวัด 10 เขต กทม., ๑๖) ตามคาดราคายางข้ึนทะลุเพดานกว0า 65 บาทแลTววันน้ี กยท. เช่ือ 

ราคายังเดินหนTาต0อ, ๑๗) กยท. หนุนชาวสวนยาง เปxดมิติใหม0เล้ียงปูนาในสวนยาง สรTางรายไดTเสริมเล้ียงชีพ, ๑๘) 

สรรพสามิตยะลาจับบุหร่ีต0างประเทศหนีภาษีเกือบคร่ึงลTานซอง มูลค0า 15 ลTานบาท, ๑๙) นทท.แห0เช็กอินสกายวอล.กชมทะเลหมอกอัยเยอร.เวง  และ  ๒๐) 

นักท0องเท่ียวนับพันแห0เช็กอินสกายวอล.กทะเลหมอกอัยเยอร.เวงในอ.เบตง,  

๗. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) ครัวสนาม, ๒) สุวรรณภูมิในอาเซียน: 'ไอTไข0'แห0งอาณาจักรไข0ทองแดง'ตามพรลิงค.' จ.นครศรีธรรมราช, ๓) คอลัมน. ถูกทุกขTอ, ๔) 

พระราชทานกฐินวัดมุจลินทฯ, ๕) พระราชทานกฐินวัดมุจลินทฯ, ๖) คณะพุทธบริษัทชัยภูมิ และ นราธิวาส ร0วมทอดกฐินสามัคคีทีวัดประดิษฐ.บุปผา นราธิวาส, ๗) 

ผูTว0าฯยะลา นำพสกนิการชาวยะลา ตักบาตรเน่ืองในวันคลTายวันพระราชสมภพครบ 120 ป� สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, ๘) 

เร่ิมแลTว!กาศเทศกาลกินเจท่ียะลาคึกคัก  และ  ๙) ประธานชมรมนิสิตเก0าวิศวจุฬาฯ รุ0น 55 อัญเชิญผTาพระกฐินพระราชทานทอดถวาย ณ วัดชลธาราสิงเห 

พระอารามหลวง,  

๘. ยาเสพติด เหิมยิงใส0เจอยิงสวน!ตร.ดวลป_น พ0อคTาไอซ.เจ็บ1ยึด200โล  

๙. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทI ๑) รอบร้ัวเมืองใตT : 22 ตุลาคม 2563  และ  ๒) ข0าวภูมิภาค : 22 ตุลาคม 2563,  

๑๐. การเมือง ๑) จ้ี'ชวน'เชิญทุกพรรค-สว. ถกทางออก-เปxดวิสามัญ, ๒) 'ชาวนราธิวาส'นับหม่ืน แสดงพลังปกปiองสถาบัน ล่ันใครละเมิดมิไดT, ๓) 

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 'เส้ือเหลือง'พร่ึบ แสดงจุดยืนปกปiองสถาบัน, ๔) ชาวป[ตตานีนับหม่ืนรวมพลังปกปiองสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย., ๕) 

วุฒิสภาลงพ้ืนท่ีนราธิวาสพบปะกลุ0มประชาชน อ.แวTง, ๖) คนนราฯเทิดทูนสถาบัน พรTอมใจสวมเส้ือเหลืองแสดงความจงรักภักดีกว0า 2 หม่ืนคน, ๗) 

เร่ิมแลTว!ชาวนราธิวาสนับหม่ืนแสดงพลังปกปiองสถาบัน  และ  ๘) 'นายอำเภอยะหา' นำชาวยะหา สวมเส้ือเหลืองรวมพลังปกปiองสถาบันหลักของชาติ,  

๑๑. การช4วยเหลือประชาชน นาวิกโยธิน เปxดศูนย.บรรเทาสาธารณภัย พรTอมออกทัพช0วยเหลือ ปชช 24 ชม.  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต4อสถานการณI จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหTระดับการรับรูTเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. จาก ๒.๒๑ ในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓) 

เปqน ๒.๐๕ ในสัปดาห.น้ี ในมิติของแนวโนTมการรับรูTเชิงบวก มีแนวโนTมฯ เพ่ิมข้ึนในปลายสัปดาห. 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๑๗ – ๒๓ ต.ค. ๖๓ 

       รายงานข0าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตTโดยส่ือมวลชนต0างประเทศในรอบสัปดาห.น้ี ท้ังหมดรายงานโดยส่ือมวลชนมาเลเซีย และท้ังหมดเก่ียวขTองกับความม่ันคง

ชายแดนมาเลเซีย-ไทย ท้ังป[ญหาการลักลอบขนสินคTา และส่ิงของผิดกฎหมายขTามพรมแดนท้ังไทย และมาเลเซีย เก่ียวขTองกับการจับกุมใบกระท0อมท่ีกำลังเตรียมลักลอบ

นำเขTาประเทศไทยมูลค0า ๙๖,๐๐๐ ริงกิต หรือประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ บาท และการจับกุมสินคTาละเมิดลิขสิทธ์ิมูลค0า ๒๐๐,๐๐๐ ริงกิต ท่ีรันเตา ป[นยัง เจTาหนTาท่ีสันนิษฐาน

ว0ามาจากประเทศไทย นอกจากน้ียังมีรายงานว0า เจTาหนTาท่ีไทยจับกุมขTาราชการมาเลเซียลักลอบเขTาประเทศไทยทางดTาน อ.สุไหงโกลก เพ่ือเดินทางไปหาภรรยาคนท่ีสอง 

 

๕.๑ New Straits Times รายงานว0า ขTาราชการมาเลเซียวัย ๕๙ ป� ถูกเจTาหนTาท่ีไทยจับกุมตัวในขTอหาเขTาเมืองผิดกฏหมาย โดยการลักลอบเขTาไทยทางช0องทางธรรมชาติ

ท่ีมีเพียงแม0น้ำโกลก เปqนเสTนพรมแดนธรรมชาติ  

ส่ือมาเลเซีย รายงานว0า ขTาราชการมาเลเซียคนน้ีลักลอบเขTาไทยทางดTานอ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส เพ่ิอเดินทางไปหาภรรรยาคนท่ีสอง และลูกๆ ท่ีหมู0บTานแห0งหน่ีง 

ส่ือมาเลเซีย รายงานว0า หลังจากถูกปรับโดยเจTาหนTาท่ีไทยแลTว ขTาราชการผูTน้ีตTองถูกดำเนินคดีและลงโทษทางวินัย เน่ืองจากไม0ไดTขออนุญาตผูTบังคับบัญชา และสำนักงาน

ตรวจคนเขTาเมืองมาเลเซีย ท่ีมีระเบียบกำหนดใหTขTาราชการตTองไดTรับอนุญาตจากผูTบังคับบัญชาก0อนเดือนทางไปต0างประเทศ ทุกคร้ัง โดยเฉพาะภายใตTมาตรการปiองกัน

และควบคุมการแพร0ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ 

 

(A Malaysian was arrested after he crossed to Sungai Golok in Thailand via an illegal jetty yesterday despite the border being closed due to the 

Covid-19 pandemic. 

The 59-year-old man, a civil servant, had crossed the river in Rantau Panjang when he was detained by personnel from the District Office 

yesterday morning. 

According to sources, the Malaysian was later handed over to Sungai Golok enforcement authorities for further action. 
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"The man was fined by the Thai authorities for breaching the country's travel restrictions during the Covid-19 pandemic. He is expected to be 

released soon," said a source. 

It is learnt that the man had gone to the sub-province to visit his second wife and his children living in a village there. 

He may also face penalties under Malaysia's Immigration Act. 

Kelantan Immigration Department director Azhar Abdul Hamid confirmed the arrest of the man in Thailand yesterday. 

"Every civil servant must submit their overseas travel application either to their head of department or Immigration director-general, otherwise 

it is an offence," he said. 

According to a 2014 circular by the Chief Secretary to the Government, civil servants are required to get approval from their respective heads 

of department to travel overseas, even for personal matters. 

The forms to be filled include the dates of the planned trip, the country one is planning to visit, address during the trip, and reason for the 

visit.) 

ท่ีมาขTอมูล ; https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2020/10/634420/malaysian-detained-sungai-golok-breaching-covid-19-travel-ban 

๕.๒ สำนักข0าว bernama รายงานว0า เจTาหนTาท่ีหน0วยงานความม่ันคงมาเลเซียไดTปฏิบัติการจับกุมใบกระท0อมน้ำหนัก ๒,๒๕๐ กิโลกรัม มูลค0า ๙๖,๐๐๐ ริงกิต หรือ

ประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ บาท ขณะพักรอการลักลอบขนจTามพรมแดนเขTาประเทศไทย 
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ปฏิบัติการมีท่ังหมด ๓ จุดๆแรก ท่ี Maya Ayer ในรัฐเปอร.ลิส ท่ี Durian Burung ในรัฐเคดาห. และท่ีเขตวนอุทยาน Sungai Badak ใกลTกับด0านพรมแดนบูกิต กายูฮิตัม 

ติดกับอ.สะเดา จ.สงขลา 

(Security forces guarding the country's borders under Op Benteng have seized 2,250 kilogrammes of ketum leaves worth more than RM96,000 

believed to be smuggled at the Malaysian-Thai border. 

Malaysian Armed Forces (MAF) in a statement today said the Perlis Malaysian Border Security Agency (AKSEM) found nine white sacks containing 

ketum leaves weighing 270 kg worth RM8,100 kept in a house in Mata Ayer, Perlis last Sunday. 

On Tuesday, an Army team based in Durian Burung, Kedah foiled an attempt to smuggle 16 sacks with 480 kg of ketum leaves worth RM18,400 

into Thailand using motorcycles. 

 

Yesterday, the Army team arrested two local skippers (tekong) with 1,500 kg of ketum leaves worth RM69,657 at the Sungai Badak Reserve 

Forest near Bukit Kayu Hitam. 

"The modus operandi of the tekong is to place the ketum leaves at an agreed location using two vehicles before being taken by the tekong 

from Thailand," according to the statement. 

The statement said the success was the result of the cooperation of MAF, police, Customs Department, Immigration Department, AKSEM and 

People’s Volunteer Corps (RELA).) 
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ท่ีมาขTอมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1892677 

๕.๓ New Straits Times รายงานว0า หน0วยงานความม่ันคงมาเลเซีย ปฏิบัติการจับกุมสินคTาละเมิดลิขสิทธ๋ิมูลค0ารวมประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ริงกิต หรือประมาณ ๑.๕ ลTาน

บาท จากปฏิบัติการ ๓ จุดท่ีรันเตา ป[นยัง ในรัฐกลันตัน  

ผูTบังคับการกองพันท่ี ๙ เปxดเผยว0า สินคTาท่ีจับกุมไดTท้ังหมดเปqนสินคTาปลอมแปลงเลียนแบบ ม่ีท้ังเส้ือผTา กระเปÂาถือ และรองเทTา ซ่ึงเช่ือว0า ลักลอบนำเข0าผ0ามาทาง

พรมแดนประเทศไทย 

คนรTายใชTรถยนต.สองคันเปqนพาหนะขนสินคTาหนีภาษีท่ีรับมาจากชายแดนติดกับประเทศไทย เม่ือพบเจTาหนTาท่ีคนรTายไหวตัวหลบหนีท้ิงรถยน๖พรTอมของกลางใหTเจTาหนTาท่ี

ยึด โดยท่ีไม0สามารถจับกุมตัวคนรTายไดTแมTแต0คนเดียว 

(The General Operations Force (GOF) seized various imitation goods worth more than RM200,000 in three separate operations here yesterday. 

No one was arrested in the operations carried out between 1am and 1.40am in the Lubok Gong areas. 

GOF Ninth battalion commanding officer Superintendent Nor Azizan Yusof said the fake goods believed to have been smuggled from Thailand, 

comprised clothes, handbags, shoes and slippers. 

He said a four-wheel-drive vehicle and a Proton Waja used to transport the goods, were also seized in the operations. 

"A GOF team first raided Pok Mat illegal jetty here around 1am after receiving tip-offs on smuggling activities in the vicinities. 

"Several smugglers managed to escape on foot after seeing the GOF members, leaving the goods behind. 
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'Upon checking the 4WD vehicle, they discovered several packages containing the smuggled goods worth about RM106,000," he said in a 

statement today. 

Nor Azizan said the rest of the smuggled goods were seized in separate raids at two houses near the area. 

"In the second and third raids carried out between 1.20am and 1.40am, they discovered the rest of the items worth more than RM100,000. 

"A car was also seized there believed to be used by smugglers to transport the goods out from the border," he added. 

Nor Azizan said initial investigations showed that the smuggled items would be distributed to local suppliers. 

He said the case has been handed over to the state Customs Department for further action.) 

ท่ีมาขTอมูล ; https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2020/10/634555/rm200000-worth-fake-items-seized-along-kelantanthai-border 

 

 

 
 
 


