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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๑๙-

๒๕ ธ.ค. ๖๓ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๑๒๖ ข0าว จากท่ีมี ๑๔๖ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๒-๑๘ ธ.ค. ๖๓) 

ในส0วนของข0าวเชิงลบ ท่ีเก่ียวขTองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๒๑ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๓๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๒ 

- ๑๘ ธ.ค. ๖๓)  

 ประเด็นข4าวเชิงลบ ได*แก4 

๑) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) 'สนามบินเบตง' เจอโควิดซ้ำ เล่ือนเป[ดจาก ก.พ. เป\น เม.ย.64 และ 

๒) ท้ิงหมัดเขTามุม: เบ้ืองหลัง ครม.กรณีม็อบจะนะ 

๒) การยกระดับคุณภาพชีวิต: ผลกระทบจากอุทกภัยในพ้ืนท่ี จชต. 

๓) การเมือง: ๑) คุยกับ 'รอมฎอน ปdนจอร.' ผูTชวนเขTาช่ือถึงสำนักจุฬาฯ วินิจฉัยเร่ือง ซ้ือสิทธ์ิ ขายเสียง 

และ ๒) รายงานพิเศษ: ยุทธศาสตร.ใหม0 'BRN' ภายใตTการช้ีนำของเจนีวาคอล 

หน0วยงานม่ันคงควรรูTจะไดTดับไฟใตTถูกทาง 

๔) เหตุร*ายรายวัน: ชาวบTานสายบุรีถูกลอบยิงเสียชีวิต ๑ ตำรวจเร0งตรวจสอบหาสาเหตุ   

ประเด็นข4าวเชิงบวก ได*แก4 

๑) วัฒนธรรม และวิถีชีวิต : พระบาทสมเด็จพระเจTาอยู0หัว พระราชทานโล0เกียรติคุณ และเงินรางวัล 

แก0คณะกรรมการ อิสลามประจำจังหวัดและอิหม0ามท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด0น 

๒) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* : ๑) ชาวบTานจะนะจะหนุนหรือคTานมาเร่ิมนับหน่ึงออกแบบ 

จะนะเมืองน0าอยู0ร0วมกัน 'ภายใตTสโลแกนทุกคนคือพ่ีนTองกัน' และ ๒) การขับเคล่ือนเศรษฐกิจในระดับพ้ืนท่ี โดย 

ศอ.บต. 

๓) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยWสิน: มาตรการดูแลความเรียบรTอยในช0วงเลือกต้ัง อบจ. และ

การสกัดก้ันการลักลอบเขTาเมืองตามมาตรการปrองกันแพร0ระบาดโควิด 

๔) การเมือง: ผลการเลือกต้ัง อบจ.  ท่ีประชาชนใน จชต. ออกมาใชTสิทธิอย0างคึกคัก 

๕) การช4วยเหลือประชาชน: การช0วยเหลือประชาชนท่ีประสบอุทกภัย 

         จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน 

ส0งผลใหTระดับการรับรูTเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. เพ่ิมข้ึน จาก ๒.๒๓ ในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๒-๑๘ ธ.ค. ๖๓) 

เป\น ๒.๔๖ ในสัปดาห.น้ี

 ในส4วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี 

๑๙ – ๒๕ ธ.ค. ๖๓ ดังน้ี 

        ประเด็นภัยแทรกซTอนตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซียเป\นประเด็นหลักเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตTท่ีส่ือ

ต0างประเทศรายงาน โดยรายงานข0าวเก่ียวกับ จชต. ท่ีรายงานโดยส่ือมวลชนมาเลเซียส0วนใหญ0เป\นประเด็น

เก่ียวกับการลักลอบนำเขTาสินคTาหนีภาษีจากประเทศไทย ซ่ึงในรอบสัปดาห.น้ีมีการจับกุม และยึดของกลางขTาวสาร

หนีภาษี ไก0 และเน้ือวัวแช0แข็งจากประเทศไทย ขณะเดียวกันมีรายงานว0า หน0วยงานความม่ันคงมาเลเซียไดT
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ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยชายแดนดTานรัฐกลันตัน ท้ังการเพ่ิมการลาดตระเวณของตำรวจน้ำท่ีเปงกา

ลันกุโบห. ตรงขTาม อ.ตากใบ และการนำสุนัขดมกล่ิน (K9) มาปฏิบัติการดมกล่ินคTนหายาเสพติด ท่ี รันเตาปdนยัง 

ตรงขTาม อ.สุไหงโกลก  

       ทางดTานชายแดนฝdxงไทย bernanews.org ส่ืออเมริกันรายงานว0า เจTาหนTาท่ีทหารไดTควบคุมตัวชาวลาว ๓๒ 

คน ท่ีลักลอบเขTาประเทศไทยทางดTาน อ.ตากใบ เม่ือวันอังคาร ๒๒ ธันวาคม ท้ังน้ีในช0วงเดือนธันวาคม เจTาหนTาท่ี

ไทยจับกุมชาวลาวท่ีทำงานในมาเลเซีย ลักลอบเขTาประเทศไทยท่ีชายแดนดTาน จ.ว.น.ธ. หลายคร้ัง ชาวลาวท้ังหมด

น้ีเป\นแรงงานประมง ท่ีตกงาน ตTองการเดินทางกลับประเทศลาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

3 

๒. ผลการวิเคราะหWสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธW ประจำวันท่ี ๑๙ – ๒๕ ธ.ค. ๖๓ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข4าวเชิงบวก และประเด็นข4าวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๙ - ๒๕ ธ.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก (เสTนทึบสีเขียว) ๑๒๖ ข0าว จากท่ีมี ๑๔๖ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๒ 

- ๑๘ ธ.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนTมความถ่ี (เสTนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนTมฯ ลดลง 

ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขTองกับ จชต. (เสTนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๒๑ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๓๘ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๒ - ๑๘ ธ.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนTมความถ่ี (เสTนปะสีแดง) มีแนวโนTมฯ ลดลง 
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๒.๒ ค4าสัดส4วนระหว4างข4าวเชิงบวก และข4าวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน 

ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

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

2020-12-12 22 7 3.14 

2020-12-13 15 5 3 

2020-12-14 21 11 1.91 

2020-12-15 33 3 11 

2020-12-16 18 2 9 

2020-12-17 16 2 8 

2020-12-18 21 8 2.63 

 20.86 5.43 3.84 

2020-12-19 25 5 5 

2020-12-20 16 2 8 

2020-12-21 19 2 9.5 

2020-12-22 20 2 10 

2020-12-23 16 2 8 

2020-12-24 20 5 4 

2020-12-25 10 3 3.33 

 18 3 6 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ4งเล็ง ในช4วงวันท่ี ๑๙ – ๒๕ ธ.ค. ๖๓ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๒ - ๒๕ ธ.ค. ๖๓ ไม0มีท้ังข0าวเชิงบวก และข0าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข ในมิติของ

แนวโนTมความถ่ี มีแนวโนTมฯ ต่ำค0อนขTางคงท่ี  
 
 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๙ - ๒๕ ธ.ค. ๖๓ มีข0าวในประเด็นเหตุรTายรายวัน ๒ ข0าว จากท่ีมี ๕ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๒ - ๑๘ 

ธ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนTมความถ่ี มีแนวโนTมฯ ค0อนขTางคงท่ี ภาพข0าวในประเด็นเหตุรTายรายวัน ไดTแก0 

ชาวบTานสายบุรี ถูกลอบยิงเสียชีวิต ๑ ตำรวจเร0งตรวจสอบหาสาเหตุ  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๙ - ๒๕ ธ.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๑๔ ข0าว จากท่ีมี ๑๕ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๒ - ๑๘ ธ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนTมความถ่ี มีแนวโนTมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าว

เชิงลบ ๒ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๒ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๒ - ๑๘ ธ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนTมความถ่ี 

มีแนวโนTมฯ ต่ำค0อนขTางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดTแก0 ๑) ไฮไลต.ผลเลือกต้ัง นายก อบจ., ๒) ยันเลือกต้ัง 

อบจ.ปdตตานีไม0มีซ้ือเสียง เผยส0งคะแนนถึงมือ กกต.กลางแลTว, ๓) 'นราธิวาส'ฝนตกหนัก ปชช.ลุยน้ำมาใชTสิทธิ 

ทหารตรึงกำลังเฝrาคูหา, ๔) 'กูเซ็ง ยาวอหะซัน'รักษาแชมป� ชนะเลือกต้ัง'นายก อบจ.นราธิวาส', ๕) 

อำเภอเบตงบรรยากาศการเลือกต้ังสมาชิกสภา อบจ. คึกคัก ท0ามกลางมาตรการเขTมปrองกัน Covid-19, ๖) 

ปรบมือดังๆ คนปdตตานีน้ำท0วม หน0วยเลือกต้ังแต0ออก ใชTสิทธิต0อเน่ือง และ ๗) ตามคาด 'มุขตาร.-นTองวันนอร.' 

ควTาเกTาอ้ี นายกอบจ.ยะลา ภาพข0าวเชิงลบ ไดTแก0 ๑) คุยกับ 'รอมฎอน ปdนจอร.' ผูTชวนเขTาช่ือถึงสำนักจุฬาฯ 

วินิจฉัยเร่ือง ซ้ือสิทธ์ิ ขายเสียง และ ๒) รายงานพิเศษ: ยุทธศาสตร.ใหม0 'BRN' ภายใตTการช้ีนำของเจนีวาคอล 

หน0วยงานม่ันคงควรรูTจะไดTดับไฟใตTถูกทาง 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยWสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๙ - ๒๕ ธ.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๙ ข0าว จากท่ีมี ๑๗ ข0าวในสัปดาห. 

ท่ีแลTว (๑๒ - ๑๘ ธ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนTมความถ่ี มีแนวโนTมฯ  ลดลง  ในส0วนข0าวเชิงลบฯ ไม0มีข0าวเชิงลบใน

สัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๒ - ๑๘ ธ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนTมความถ่ี มีแนวโนTมฯ ต่ำค0อนขTาง

คงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดTแก0 ๑) นับถอยหลังเลือกต้ัง อบจ. 20 ธันวาฯน้ี กอ.รมน.ภาค 4 

สน.ยันพรTอมดูแลพ้ืนท่ีเต็มพิกัด, ๔) รวบแรงงานขTามชาติสัญชาติลาว 32 ราย หลบหนีด0านธรรมชาติ อ.ตากใบ, ๕) 

ทหารวางกำลัง 55 จุดใน 5 จังหวัดสกัดต0างดTาวลักลอบเขTาไทย และ ๖) แม0ทัพภาคท่ี 4 

เดินทางตรวจเย่ียมหน0วยเลือกต้ัง ปชช.ออกใชTสิทธิคึกคัก  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๙ - ๒๕ ธ.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๕ ข0าว จากท่ีมี ๒๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๒ 

- ๑๘ ธ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนTมความถ่ี มีแนวโนTมฯ เพ่ิมข้ึนเล็กนTอย ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ 

มีข0าวเชิงลบ ๘ ข0าว จากท่ีมี ๒๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๒ - ๑๘ ธ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนTมความถ่ี มีแนวโนTมฯ 

ลดลงภาพข0าวเชิงบวก ไดTแก0 ๑) มาแลTวย่ืนขอว่ิงมินิบัสสนามบินเบตง ขนส0งยะลาเป[ดถึง 4 คร้ังรอ 8 เดือน 

'ซี.คลีนเพาเวอร.'ลุTนชง กก.ไฟเขียว, ๒) บทความพิเศษ: ชาวบTานจะนะ จะหนุนหรือคTาน มาเร่ิมนับหน่ึงออกแบบ 

จะนะเมืองน0าอยู0ร0วมกัน 'ภายใตTสโลแกนทุกคนคือพ่ีนTองกัน', ๓) ศอ.บต.พิจารณาแผนอุตสาหกรรมปาล.ม, ๔) 

ศอ.บต.ชูเล้ียงไก0บTานเน้ือผสมส0งออก, ๕) บทความพิเศษ : นิคมอุตสาหกรรมจะนะ 

ความหวังของการพัฒนาชายแดนใตT, ๖) กยท. เป[ดบTานระดมสมอง 

หาทางออกแกTปdญหาโรคใบร0วงยางพาราแบบเต็มสูบ, ๗) ถึงแลTว! 'สถานีปาท0องโก�' จังหวัดนราธิวาส, ๘) รายงาน: 

ถอยเพ่ือรอรุก! รัฐบาลชะลอเปล่ียนสีผังเมือง'จะนะ' สลายแนวรบดTานใตT ก0อนบานปลายจุดชนวนรุมกินโต�ะ, ๙) 

อพท.ยกระดับ 14 ชุมชน 3 จังหวัดชายแดนใตT กระตุTนเศรษฐกิจ และ ๑๐) คอลัมน. จิรพงค. เต็มเป�xยม: 

นิคมอุตสาหกรรมจะนะความหวังของชาวปdกษ.ใตT ภาพข0าวเชิงลบ ไดTแก0 ๑) 'สนามบินเบตง' เจอโควิดซ้ำ 

เล่ือนเป[ดจาก ก.พ. เป\น เม.ย.64 และ ๒) ท้ิงหมัดเขTามุม: เบ้ืองหลัง ครม.กรณีม็อบจะนะ 
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     ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๒ - ๒๕ ธ.ค. ๖๓ ไม0มีท้ังข0าวเชิงบวก และข0าวเชิงลบ ในประเด็นยาเสพติด ในมิติของแนวโนTมความถ่ี 

มีแนวโนTมฯ ต่ำค0อนขTางคงท่ี  

 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช0วงวันท่ี ๑๙ – ๒๕ ธ.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช0วงวันท่ี ๑๙ – ๒๕ ธ.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปtญหา จชต. 

             ในช0วงวันท่ี ๑๙ – ๒๕ ธ.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกTไขปdญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช0วงวันท่ี ๑๙ – ๒๕ ธ.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชTกฎหมาย 
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 ๔. ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* 

 

 
ประเด็นข4าวเชิงลบ 

๑. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) รอต0อไปคมนาคมเล่ือนเป[ด'สนามบินเบตง', ๒) ทุนใหญ0เขมือบ 'จะนะ' สู0 

'หายนะ' จับตา! เมืองนิคมอุตสาหกรรมตTนแบบ เร่ืองน้ี 'พ่ีปrอม' กับ 'นTองป�อก' ตTองคุยกันใหTรูTเร่ือง, ๓) 

'สนามบินเบตง' เจอโควิดซ้ำ เล่ือนเป[ดจาก ก.พ. เป\น เม.ย.64, ๔) ท้ิงหมัดเขTามุม: เบ้ืองหลัง ครม.กรณีม็อบจะนะ, 

๕) คอลัมน. ท้ิงหมัดเขTามุม: เบ้ืองหลัง ครม. กรณีม็อบจะนะ, ๖) ทย.มึนโควิดกระทบแผนจัดหาคน 

ส่ังเล่ือนเป[ดบริการสนามบินเบตง, ๗) 'สนามบินเบตง'เป[ดบริการเม.ย.  และ  ๘) บทความพิเศษ: 'โควิด' 

รอบใหม0ทุบเศรษฐกิจหTาม 'เคาต.ดาวน.'กำลังซ้ือป�ใหม0หายวับ  

๒. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) นราธิวาสอ0วม! น้ำท0วมระลอก 3 'สุไหงโก-ลก' จ0อวิกฤติฝนตกไม0หยุด, ๒) 
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น้ำท0วมพ้ืนท่ีเกษคร -สัตว.เล้ียง -บTานเรือนและวัดอ.สุไหงปาดีเสียหายยับ, ๓) เบตงดินถล0มทับบTาน ดับ 1, ๔) 

ปdตตานีท0วมหนัก!! หน0วยเลือกต้ัง อพยพข้ึนช้ัน 2 ของโรงเรียน, ๕) นราธิวาส ยังอ0วม ท0วม 

ฝนตกหนักอย0างต0อเน่ือง, ๖) ยังจม, ๗) ใตTฝนยังหนัก ปdตตานีจม2ม., ๘) ปdตตานีจมท้ังหมู0บTาน 

โวยท0วม3วันไรTดูแล  และ  ๙) พายุถล0มกลืน2ศพ 4จังหวัดใตTวิกฤติ  

๓. การเมือง ๑) คุยกับ 'รอมฎอน ปdนจอร.' ผูTชวนเขTาช่ือถึงสำนักจุฬาฯ วินิจฉัยเร่ือง ซ้ือสิทธ์ิ ขายเสียง  และ  ๒) 

รายงานพิเศษ: ยุทธศาสตร.ใหม0 'BRN' ภายใตTการช้ีนำของเจนีวาคอล หน0วยงานม่ันคงควรรูTจะไดTดับไฟใตTถูกทาง  

๔. เหตุร*ายรายวัน ๑) ชาวบTานสายบุรีถูกลอบยิงเสียชีวิต1ตำรวจเร0งตรวจสอบหาสาเหตุ  และ  ๒) 

ข0าวสดท่ัวไทย: ปdตตานี-ยิงดับ  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) 'ในหลวง-ราชินี'พระราชทานรางวัล, ๒) ในหลวง-ราชินีพระราชทานรางวัล, ๓) 

พระบาทสมเด็จพระเจTาอยู0หัว และ สมเด็จพระนางเจTาฯ พระบรมราชินี, ๔) คอลัมน. มุมบริการ: 

พระบาทสมเด็จพระเจTาอยู0หัว 

พระราชทานโล0เกียรติคุณและเงินรางวัลแก0คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม0ามท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเ

ด0น, ๕) ในหลวง-พระราชินีเสด็จฯพระราชทานรางวัล ทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร.อัลกุรอาน, ๖) ภาพข0าว: 

พระบาทสมเด็จพระเจTาอยู0หัว และสมเด็จพระนางเจTาฯ พระบรมราชินี, ๗) วธ.โชว.ผลิตภัณฑ.วัฒนธรรม 'CPOT' 

ชTอปของขวัญป�ใหม0-สรTางรายไดTสู0ชุมชนคุณธรรมฯ, ๘) วธ.โชว.ผลิตภัณฑ.วัฒนธรรม 'CPOT' ชTอปของขวัญป�ใหม0-

สรTางรายไดTสู0ชุมชนคุณธรรมฯ, ๙) ร.10ทรงมอบรางวัลอ0านพระคัมภีร., ๑๐) ร.10ทรงมอบรางวัลอ0านพระคัมภีร., 

๑๑) ปdตตานีสวดมนต.ขTามป�, ๑๒) ปdตตานีสวดมนต.ขTามป�, ๑๓) 

ประชาชนร0วมพิธีเจริญพระพุทธมนต.วันเสาร.เนืองแน0น, ๑๔) แวดวงนักปกครอง : 19 ธันวาคม 2563  และ  ๑๕) 

'ในหลวง' ทรงมีพระราชดำรัสช่ืนชมกรรมการอิสลาม-อิหม0าม-โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม,  

๒. การศึกษา ๑) NEXT GEN: 'บันไดงู' เด็กไทยซิวแชมป�โลกบอร.ดเกมใหTความรูTเร่ืองบูลล่ี, ๒) คอลัมน. NEXT 

GEN: 'บันไดงู' เด็กไทยซิวแชมป�โลกบอร.ดเกมใหTความรูTเร่ืองบูลล่ี, ๓) คอลัมน. NEXT GEN: 'บันไดงู' 

เด็กไทยซิวแชมป�โลกบอร.ดเกมใหTความรูTเร่ืองบูลล่ี, ๔) 'ณัฏฐพล' เร0งสะสางโครงการซีซีทีวีใตT, ๕) ภาพข0าว: 

มอบเงินช0วยเหลือ, ๖) ภาพข0าว: มอบเงินช0วยเหลือ, ๗) 'บอร.ดกช.'ทบทวนเพ่ิมค0ารายหัวนักเรียนพิการ, ๘) 

ข0าวขTนคนเขTม: พระบาทสมเด็จพระเจTาอยู0หัว, ๙) ภาพข0าว: คอลัมน. ข0าวขTนคนเขTม: 

พระบาทสมเด็จพระเจTาอยู0หัว, ๑๐) 'ณัฏฐพล' เร0งสะสางโครงการซีซีทีวีใตT, ๑๑) มทร.ธัญบุรีเดินหนTา 

จับมือ21สถานศึกษา พัฒนาระบบการสอน, ๑๒) 'รมว.ศธ.' เดินหนTา' อควาเรียม' ยันไม0มีการจัดซ้ือจัดจTางอีก 

พรTอมเร0งสางโครงการ CCTV ใตT, ๑๓) บอร.ด กช. ทบทวนปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคล 

นร.พิการใหTเกิดความเท0าเทียม  และ  ๑๔) โรงเรียน-ผูTบริหาร-ครูไทยรัฐวิทยาดีเด0น,  

๓. กีฬา ๑) สะเดาล่ิว8ทีมคัดสงขลา, ๒) สะเดาฟอร.มเจ�งคัดสงขลา, ๓) 'หาดใหญ0'เฮเขTาตัดเชือก, ๔) 

หาดใหญ0แชมป�สงขลาคัดบอลใตT, ๕) เด็กหาดใหญ0ควTาแชมป�'บอลใตT', ๖) อ.เมืองแชมป�คัดจ.นราฯ, ๗) คอลัมน. 
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เลาะสนาม: ทางเลือกเด็ก5จว., ๘) อ.เมืองไดTเฮคัดจ.นราฯ, ๙) 'ยะหร่ิง'ซิวแชมป�ปdตตานี, ๑๐) 

'เมืองยะลา'ผงาดบอลชายแดนใตT, ๑๑) 'รัตภูมิ'เก็บชัยส0งทTายคัดสงขลา  และ  ๑๒) สปอร.ตสแควร.,  

๔. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) มาแลTวย่ืนขอว่ิงมินิบัสสนามบินเบตง ขนส0งยะลาเป[ดถึง4คร้ังรอ8เดือน 

'ซี.คลีนเพาเวอร.'ลุTนชงกก.ไฟเขียว, ๒) พิจารณาแผนยกระดับสินคTาจากปาล.ม, ๓) บินลงเบตงมีมินิบัสว่ิงบริการ, 

๔) พิจารณาแผนยกระดับสินคTาจากปาล.ม, ๕) บทความพิเศษ: ชาวบTานจะนะ จะหนุนหรือคTาน 

มาเร่ิมนับหน่ึงออกแบบ จะนะเมืองน0าอยู0ร0วมกัน 'ภายใตTสโลแกนทุกคนคือพ่ีนTองกัน', ๖) 

ศอ.บต.พิจารณาแผนอุตสาหกรรมปาล.ม, ๗) บีโอไอลดภาษี50%ดึงลงทุน, ๘) 'บีโอไอ'อัดฉีดลงทุนป�64 

แนวโนTมทะลุ3แสนลTาน, ๙) 'รัฐ-เอกชน'ร0วมขับเคล่ือนการลงทุน, ๑๐) ศอ.บต.ชูเล้ียงไก0บTานเน้ือผสมส0งออก, ๑๑) 

บทความพิเศษ : นิคมอุตสาหกรรมจะนะ ความหวังของการพัฒนาชายแดนใตT, ๑๒) บอร.ดบีโอไอ 

ไฟเขียวมาตรการกระตุTนลงทุนป� 64, ๑๓) ECF -FPI ขายหุTน เซฟ เอนเนอร.จี ใหT ไพร.ซออฟ วูTด โฮลด้ิง พรTอมกัน 

คาดแลTวเสร็ตภายในส้ินป� 63, ๑๔) TPOLYคาดป�หนTารายไดTโต10% จ0อเซ็น 5 งานภาครัฐ มูลค0า 2.7 พันลTาน 

ก.พ.ป� 64, ๑๕) วิริยะจิตอาสาท่ัวไทย ร0วมใจช0วยผูTประสบอุทกภัย 3 จังหวัดชายแดนใตT, ๑๖) กยท. 

เป[ดบTานระดมสมอง หาทางออกแกTปdญหาโรคใบร0วงยางพาราแบบเต็มสูบ, ๑๗) คอลัมน. สำนักข0าวรัชดา: ECF-FPI 

ถอยร0นต้ังหลัก.!, ๑๘) ถึงแลTว! 'สถานีปาท0องโก�' จังหวัดนราธิวาส, ๑๙) FPI-

ECFขายโรงไฟฟrาใตTจับตาบุ�กกำไรพิเศษป�น้ี, ๒๐) รายงาน: ถอยเพ่ือรอรุก! รัฐบาลชะลอเปล่ียนสีผังเมือง'จะนะ' 

สลายแนวรบดTานใตTก0อนบานปลายจุดชนวนรุมกินโต�ะ, ๒๑) TPCH COD โรงไฟฟrา TPCH 1 ขนาด 9.2 

MWดันกำลังผลิตไฟฟrาชีวมวลพุ0งแตะ 89.3 MW, ๒๒) เร0งขับเคล่ือน ศก.'บอร.ดบีโอไอ'อัดแพคเกจลงทุนป� 64 

กระตุTนโครงการขนาดใหญ0-เล็ก, ๒๓) เคาะมาตรการส0งเสริมลงทุน ขับเคล่ือนเศรษฐกิจป� 64 พTนวิกฤติโควิด, ๒๔) 

อพท.ยกระดับ 14 ชุมชน 3 จังหวัดชายแดนใตTกระตุTนเศรษฐกิจ  และ  ๒๕) คอลัมน. จิรพงค. เต็มเป�xยม: 

นิคมอุตสาหกรรมจะนะความหวังของชาวปdกษ.ใตT,  

๕. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยWสิน ๑) กกต.ส่ังจับตาคืนหมาหอน, ๒) ภาพข0าว: ตรวจเย่ียม, ๓) 

นับถอยหลังเลือกต้ัง อบจ. 20 ธันวาฯน้ี กอ.รมน.ภาค 4 สน.ยันพรTอมดูแลพ้ืนท่ีเต็มพิกัด, ๔) 

รวบแรงงานขTามชาติสัญชาติลาว 32 ราย หลบหนีด0านธรรมชาติ อ.ตากใบ, ๕) ตรึงกำลังชายแดน'55 จุด 5 จว.' 

สกัดต0างดTาวลอบเขTาเมืองแพร0โควิด, ๖) เจTาหนTาท่ีจับกุม 32 ต0างดTาว สัญชาติ ลาว หลบหนีด0านธรรมชาติ 

อ.ตากใบ, ๗) ทหารวางกำลัง55จุดใน5จังหวัดสกัดต0างดTาวลักลอบเขTาไทย, ๘) เลือกต้ัง อบจ.ปdตตานี คึกคัก 

เจTาหนTาท่ี3ฝ¬ายดูแลความปลอดภัย  และ  ๙) แม0ทัพภาคท่ี 4 เดินทางตรวจเย่ียมหน0วยเลือกต้ัง 

ปชช.ออกใชTสิทธิคึกคัก,  

๖. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) เป[ดโมเดล'สถานกักกัน'ต0างดTาว 

เล็งใชTพ้ืนท่ีตชด.ต้ังศูนย.คัดกรองแรงงานแนวชายแดน, ๒) ปตท.สผ. จับมือกลุ0มประมงพ้ืนบTาน 

ต้ังศูนย.การเรียนรูTเพาะฟdกลูกปู พัฒนาวิถีประมงชายฝdงอย0างย่ังยืน ต้ังเปrาขยายทุกจังหวัดรอบอ0าวไทย, ๓) เตือน 

11 จังหวัดภาคใตT เฝrาระวังน้ำป¬า-น้ำท0วมฉับพลัน 23-24 ธ.ค.น้ี, ๔) ยะลาประชุมเล่ือนจัดงานป�ใหม0 64 

ไม0มีกำหนด หลังพบโควิดระบาดระลอกใหม0, ๕) สสจ.ยะลา เตรียมพรTอมรับมือโควิด ระลอกใหม0 
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เนTนย้ำการ.ดอย0าตก สวมหนTากาก 100%, ๖) พาณิชย.ยะลา เร0งตรวจสอบสต�อกหนTากากอนามัยในพ้ืนท่ี พบ 

ปชช.ซ้ือเพ่ิมข้ึน  และ  ๗) วชช.นธ.ใหTความรูTการนTอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 'พอเพียง 

ตามรอยพ0อหลวง ร.9',  

๗. การเมือง ๑) คอลัมน. เลือกต้ัง อบจ.ภาคใตT, ๒) ไฮไลต.ผลเลือกต้ัง นายก อบจ., ๓) ยันเลือกต้ัง 

อบจ.ปdตตานีไม0มีซ้ือเสียง เผยส0งคะแนนถึงมือ กกต.กลางแลTว, ๔) รอบร้ัวเมืองใตT : 24 ธันวาคม 2563, ๕) 

เช็กไดTเลยท่ีน่ี!รายช่ือว0าท่ี 'นายกอบจ.'ท้ัง76จังหวัด, ๖) 'นราธิวาส'ฝนตกหนัก ปชช.ลุยน้ำมาใชTสิทธิ 

ทหารตรึงกำลังเฝrาคูหา, ๗) เป[ดหน0วยเลือกต้ังอบจ.เรียบรTอย 'นราฯ' น้ำท0วม, ๘) อยากไดT'คนดี' 

ชาวบTานลำภูลุยน้ำท0วมไปลงคะแนน, ๙) 'กูเซ็ง ยาวอหะซัน'รักษาแชมป� ชนะเลือกต้ัง'นายก อบจ.นราธิวาส', ๑๐) 

อำเภอเบตงบรรยากาศการเลือกต้ังสมาชิกสภา อบจ. คึกคัก ท0ามกลางมาตรการเขTมปrองกัน Covid-19, ๑๑) 

ประธานกกต.ของคุณท่ีออกมาใชTสิทธิเผยภาพรวมท่ัวประเทศเรียบรTอยดี, ๑๒) 

ปรบมือดังๆคนปdตตานีน้ำท0วมหน0วยเลือกต้ังแต0ออกใชTสิทธิต0อเน่ือง, ๑๓) เป[ดผลเลือกต้ัง 'นายกอบจ.' 76 

จังหวัดอย0างไม0เป\นทางการ  และ  ๑๔) ตามคาด 'มุขตาร.-นTองวันนอร.' ควTาเกTาอ้ี นายกอบจ.ยะลา,  

๘. การช4วยเหลือประชาชน ๑) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: ทหารสนับสนุนน้ำกินน้ำใชT, ๒) ส0งน้ำช0วย, ๓) 

เรียงคนมาเป\นข0าว: ช0วยเหลือ, ๔) กรมชลฯเร0งช0วย-อุทกภัย3จว.ใตT, ๕) 'กรมชลประทาน' 

เฝrาระวังสถานการณ.น้ำท0วม 3 จว.ใตT ตลอด24ชม., ๖) พณ.ยะลาตรวจสอบสต�อกแมสก., ๗) 

ผบ.ทร.กำขับนขต.เฝrาระวังปrองกันไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม0, ๘) 'บ๊ิกอุTย' 

ถกหัวหนTาหน0วยข้ึนตรงกองทัพเรือรับมือโควิด-19, ๙) เตือน13จว.ใตT-ประจวบฯรับมือน้ำท0วมฉับพลัน24-26ธ.ค., 

๑๐) สกู�ปพิเศษ : ชป. เร0งระบายน้ำท0วมขัง นราธิวาส ยะลา และปdตตานี รับมือฝนใหม0, ๑๑) 

ชป.เร0งระบายน้ำท0วมขัง'นราธิวาส-ยะลา-ปdตตานี'รับมือฝนรอบใหม0, ๑๒) 

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ.อุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใตT 3 จังหวัด เร0งช0วยเหลือผูTประสบภัยต0อเน่ือง, ๑๓) 

น้ำทะลักเขTาท0วมเขตเทศบาลเมืองปdตตานี, ๑๔) 'นิพนธ.'เขTม 3 มาตรการเร0งด0วน 

ส่ังเตรียมพรTอมภาคใตTรับมือพายุโซนรTอน, ๑๕) รองผูTว0าฯ นราธิวาส 

มอบบTานโครงการซ0อมแซมบTานใหTกับผูTยากไรTและผูTดTอยโอกาส เฉลิมพระเกียรติฯ, ๑๖) ทหารจัดรถบรรทุกน้ำ 

สนับสนุนการอุปโภค บริโภค เขTาช0วยเหลือมัสยิและโรงเรียนตาดีกานูรูลกอมัร จังหวัดนราธิวาส 

หลังรับกระทบน้ำท0วม, ๑๗) นายอำเภอสุไหงปาดี หน0วยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 41 ร0วมนายก อบต.สุไหงปาดี 

มอบถุงยังชีพปชช.ประสบภัยน้ำท0วม, ๑๘) 'นราธิวาส-ปdตตานี-ยะลา'ยังอ0วมจากอุทกภัย, ๑๙) ผบ.ทร. 

ส่ังเตรียมพรTอมจัดต้ังโรงพยาบาลสนาม กำชับเฝrาระวังแพร0เช้ือโควิด, ๒๐) มูลนิธิเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) 

พระราชทานถุงยังชีพผูTประสบอุทกภัย ท่ีนราธิวาส, ๒๑) ผบ.ทร. พรTอมรับมือโควิดระบาด ส่ัง 2 รพ. 

และรพ.สนาม หนุนภารกิจ สธ., ๒๒) ผูTบังคับกองรTอยตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 446 

นำน้ำดืมสะอาดพรTอมกำลังพลเดินเทTาลุ�ยน้ำท0าม ช0วยชาวบTานสำรวจและบรรเทาความเดือดรTอนอุทกภัย, ๒๓) 

ปdตตานีฝนตกหนัก มวลน้ำไหลเช่ียวเอ0อลTนตล่ิง เตือนประชาชนยกของไวTท่ีสูง, ๒๔) 

หน0วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 10 จับมืออบต.โละจูดมอบถุงยังชีพใหTกับผูTประสบอุทกภัยน้ำท0วม, ๒๕) 
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ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ.อุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใตT 4 จังหวัด เร0งช0วยเหลือผูTประสบภัยต0อเน่ือง, ๒๖) 

ชาวนราธิวาส เตรียมรับมือ ' พายุดีเฟรสช่ัน ' ระลอกท่ี 4  และ  ๒๗) 

รองผูTบังคับหน0วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี10พรTอมกำลังพล เดินเทTาลุยน้ำสานใจช0วยชาวบTาน,  

๙. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทW ๑) พิธีเป[ดเทศกาลศิลปะสรTางสรรค.สุดย่ิงใหญ0แห0งป� The Living 

Art Festival 2020 และการเป[ดบริการเต็มรูปแบบอีกคร้ังของ บลูทรีภูเก็ต  และ  ๒) ตTานภัยหนาวสู0นTองชาวดอย 

ป�ท่ี 8,  

๑๐. การบำรุงขวัญกำลังพล องคมนตรี เชิญส่ิงของพระราชทาน ในโอกาสป�ใหม0 64 มอบแก0เจTาหนTาท่ี 

ท่ีปฏิบัติภารกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตT  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต4อสถานการณW จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหTระดับการรับรูTเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. 

จชต. ในสัปดาห.น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๒.๒๓ ในสัปดาห.ท่ีแลTว (๑๒-๑๘ ธ.ค. ๖๓) เป\น ๒.๔๖ ในสัปดาห.น้ี 

ในมิติของแนวโนTม การรับรูTเชิงบวก มีแนวโนTมฯ เพ่ิมข้ึน 

 

๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๑๙ – ๒๕ ธ.ค. 

๖๓ 

        ประเด็นภัยแทรกซTอนตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซียเป\นประเด็นหลักเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตTท่ีส่ือ

ต0างประเทศรายงาน โดยรายงานข0าวเก่ียวกับ จชต. ท่ีรายงานโดยส่ือมวลชนมาเลเซียส0วนใหญ0เป\นประเด็น

เก่ียวกับการลักลอบนำเขTาสินคTาหนีภาษีจากประเทศไทย ซ่ึงในรอบสัปดาห.น้ีมีการจับกุม และยึดของกลางขTาวสาร

หนีภาษี ไก0 และเน้ือวัวแช0แข็งจากประเทศไทย ขณะเดียวกันมีรายงานว0า หน0วยงานความม่ันคงมาเลเซียไดT

ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยชายแดนดTานรัฐกลันตัน ท้ังการเพ่ิมการลาดตระเวณของตำรวจน้ำท่ีเปงกา

ลันกุโบห. ตรงขTาม อ.ตากใบ และการนำสุนัขดมกล่ิน (K9) มาปฏิบัติการดมกล่ินคTนหายาเสพติด ท่ี รันเตาปdนยัง 

ตรงขTาม อ.สุไหงโกลก  

       ทางดTานชายแดนฝdxงไทย bernanews.org ส่ืออเมริกันรายงานว0า เจTาหนTาท่ีทหารไดTควบคุมตัวชาวลาว ๓๒ 

คน ท่ีลักลอบเขTาประเทศไทยทางดTาน อ.ตากใบ เม่ือวันอังคาร ๒๒ ธันวาคม ท้ังน้ีในช0วงเดือนธันวาคม เจTาหนTาท่ี

ไทยจับกุมชาวลาวท่ีทำงานในมาเลเซีย ลักลอบเขTาประเทศไทยท่ีชายแดนดTาน จ.ว.น.ธ. หลายคร้ัง ชาวลาวท้ังหมด

น้ีเป\นแรงงานประมง ท่ีตกงาน ตTองการเดินทางกลับประเทศลาว 

 

๕.๑ benarnews.org รายงานอTางคำใหTสัมภาษณ.ของตำรวจท่ีอ.ตากใบ เป[ดเผยว0า ตำรวจไดTจับกุมชาวลาว ๓๒ 

คน ในความผิดลักลอบเขTาประเทศจากดTานประเทศมาเลเซีย แรงงานประมงกลุ0มน้ีตกงานและไม0สามารถเดินทาง
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กลับประเทศลาวไดTอย0างถูกกฏหมายเน่ืองจากคำส่ังป[ดพรมแดนของรัฐบาลมาเลเซีย พวกเขาลักลอบเขTาไทย

ทางดTานอ.ตากใบ พวกเขาถูกตำรวจควบคุมตัวภายหลังขอความช0วยเหลือจากประชาชนแถบชายแดน 

เม่ือวันจันทร.ท่ี ๒๑ ธันวาคม ศาลจังหวัดนราธิวาส มีคำส่ังลงโทษปรับชาวลาวอีกกลุ0มจำนวน ๒๐ คนท่ีลักลอบเขTา

ประเทศไทยก0อนหนTาน้ีเป\นเงินคนละ ๔,๐๐๐ บาท 

ตำรวจ เป[ดเผยว0า ณ.วันจันทร.ท่ี ๒๑ ธันวาคม มีชาวลาวถูกควบคุมตัวตามสถานีตำรวจหลายแห0งในจังหวัด

นราธิวาสแ รวม ๕๓ คน 

 

(Police in southern Thailand’s Narathiwat province on Tuesday arrested 32 Lao fishermen 

who had crossed illegally from Malaysia in the latest attempt by Lao workers stranded by 

COVID-19 travel restrictions to get home. 

The fishermen walked out of the woods in the province’s Tak Bai district and asked for help 

from local villagers, but were pushed away by local authorities, an officer in the district 

police station told the Lao Service of Radio Free Asia (RFA) on Tuesday after their arrest. RFA 

is a sister agency of BenarNews. 

“A villager reported the intruders to [the military], and soldiers drove over here, picked them 

up, and handed them over to us at the police station,” the officer said, speaking on 

condition of anonymity. 

On Monday, a group of 20 Lao fishermen who had crossed earlier from Malaysia were found 

guilty of illegal entry at the Narathiwat Provincial Court and fined 4,000 baht (U.S. $132) each, 

an officer at the Muno district police station said. 

“We are sending a letter to the immigration officers to come pick them up,” he said. “They 

have already paid their fine, but they’ll also have to be tested for COVID-19 before we can 

send them back to their home country.” 

Fourteen other Lao fishermen from Malaysia were already being held at the Tak Bai district 

police station before Tuesday’s group arrived, the Tak Bai police officer said, adding that by 

Monday a total of 53 illegal Lao workers were being detained in various places in Narathiwat 

province.) 

ท่ีมาขTอมูล ; https://www.benarnews.org/english/news/thai/th-lo-fishermen-12232020151229.html 
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๕.๒ เจTาหนTาท่ีหน0วยงานความม่ันคงชายแดนมาเลเซียจับกุมเน้ือวัวและเน้ือไก0แช0แข็งหนีภาษี ลักลอบนำเขTา

จากประเทศไทย New Straits Times รายงานเม่ือวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ว0า ช0องทางผ0านแดนทางธรรมชาติท่ี 

Jitong ในอำเภอรันเตาปdนยัง รัฐกลันตัน ตรงขTามอำเภอสุไหงโกลก เป\นจุดท่ีมีการลักลอบนำเขTาเน้ือวัวและเน้ือ

ไก0แช0แข็งจากประเทศไทย  

ต้ังแต0กลางเดือนธันวาคมเจTาหนTาท่ีหน0วยปฏิบัติการท่ัวไป (GOF) จับกุมยึดของกลางไก0แช0แข็งประมาณ ๓,๐๐๐ 

กิโลกรัม มูลค0า ๑๒๕,๐๐๐ ริงกิต และมีการจับกุมสินคTาหนึภาษีจากประเทศไทย ไดTรวม ๑๕ คดี ยึดของกลาง

มูลค0ารวมประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ริงกิต  

ตลอดแนวชายแดนรัฐกลันตัน มีช0องทางธรรมชาติติดกับพรมแดนไทยรวม ๑๒๔ จุด ซึงมีการลักลอบขนสินคTา

หนีภาษี รวมท้ังยาเสพติดและอาวุธ 

(KOTA BARU: The Jitong illegal jetty located at the Malaysia side in Rantau Panjang has been 

identified as a hot spot for the smuggling of non-halal beef and frozen chicken. 

General Operations Force (GOF) Seventh Battalion commanding officer Superintendent Azhari 

Nusi said the illegal activities had occurred for quite some time. 

However, he said cases of frozen beef smuggling in the area was not as much as compared to 

the smuggling of frozen chicken. 

"There are 124 active illegal jetties along the Kelantan-Thailand border. 

"These illegal jetties have been used by smugglers to bring in various types of illegal items from 

drugs to contraband. 

"The Jitong illegal jetty is one of these jetties. It has become the first choice for meat and 

frozen chicken smugglers to bring in the items as the jetty is located between villagers' houses," 

he said. 

The Jitong illegal jetty is located opposite Munduk, which is on the Thai side of the border in 

Rantau Panjang. 
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Apart from the smuggled items, Azhari said beef and frozen chicken were seized as their halal 

status raised doubts. 

Since last week, he said the battalion seized nearly 3,000 kg of frozen chicken worth RM125,000 

under Benteng. 

"The frozen chicken was among the 15 cases recorded by the battalion in a seven-day 

operation. 

"The total smuggled items seized in the 15 cases were estimated to be valued at about 

RM500,000," he said.) 

ท่ีมาขTอมูล ; https://www.nst.com.my/news/nation/2020/12/651966/jitong-illegal-jetty-hot-spot-

smuggling-non-halal-frozen-meat 

 

๕.๒.๑ ส่ือมาเลเซียหลายแห0งรายงาน เก่ียวกับปdญหาการลักลอบนำเขTาขTาวสารหนีภาษีจากประเทศไทย ยังคงเป\น

ปdญหาแมTว0าจะมีการปราบปรามอยู0เนืองๆ ท้ังน้ีเน่ืองจากเป\นธุริกจท่ีทำกำไรสูง มีรายงานว0าข0วสารท่ีลักลอบนำเขTา

จากประเทศไทย มีราคาขายในทTองตลาดราคา ๔๘ ริงกิต สำหรับถุงน้ำหนัก ๑๐ กิโลกรัม แพงกว0าราคาปรกติ ๑๖ 

ริงกิต 

อักบา ศัทตรา นักวิเคราะห.ดTานอาชญากรรม ใหTความเห็นว0า การลักลอบนำเขTาขTาวสารเป\นหนางในหลายปdญหาท่ี

ชายแดน ซึงมีการทำผิดกฏหมายหลายอย0าง รวมท้ังการลักลอบนำเขTายาเสพติดและอาวุธ ท้ังน้ีเพราะการละเลย

และรูTเห็นเป\นใจของตำรวจท่ีชายแดน เขาจึงเสนอใหTสำนักงานตำรวจแห0งชาติมาเลเซีย มีคำส่ังยTายเจTาหนTาท่ี

ตำรวจท่ีปฏิบัติงานชายแดนทุกๆ ๓ ป� เพ่ือปrองกันมิใหTสรTางอิทธิพลเพ่ือหาประโยชน.ในทTองถ่ิน 

Rice smuggling activities are still rampant in border areas despite regular enforcement 

operations mobilised by the Ministry of Agriculture and Food Industries’ Padi and Rice 

Regulatory division. 

Foreign syndicates are known to smuggle rice, purchased cheaply in countries such as Thailand 

and Vietnam, through illegal routes or lorong tikus at the border into Malaysia where it is sold at 

the standard price of about RM2.60 a kilogramme or at even higher prices. 

According to rice industry coalition Padi Rescue chief coordinator Nurfitri Amir Muhammad, the 

tactic used by the smugglers has helped them to reap huge profits. 
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It was reported recently that rice smuggled from Thailand is being sold at RM48 for a 10kg pack, 

which was RM16 higher than the usual price. 

Crime analyst Datuk Akhbar Satar, meanwhile, said the seemingly endless issue of rice smuggling 

at the nation’s border areas is due to the existence of border police personnel who lack 

integrity and allow the illegal activity to take place.   

“Here we are just talking about rice and subsidised goods that are smuggled in and out of the 

country. There is also the issue of human, drug and arms trafficking… for me, all these are huge 

problems too for which we must find a solution because they are a danger to the nation,” he 

said, adding that only security personnel of high integrity should be posted to high-risk zones, 

including border areas.  

“The officers should be transferred after they have served for three years to prevent them from 

being influenced by unhealthy practices like taking bribes.” 

He said the Home Ministry and National Security Council should also consider ways to upgrade 

border monitoring and surveillance.) 

ท่ีมาขTอมูล ;    https://www.thestar.com.my/news/nation/2020/12/24/rice-smuggling-still-rampant-

in-malaysia 

https://www.bernama.com/en/features/news.php?id=1915142 

https://www.malaysiakini.com/news/556240 

 

๕.๓ สำนักข0ว bernama รายงานเม่ือวันท่ี ๑๙ ธันวาคม อTางคำใหTสัมภาษณ.ของผูTบัญชาการตำรวจรัฐกลันตัน 

ระบุว0า ตำรวจน้ำรัฐกลันตันไดTเพ่ิมการลาดตระเวณตลอดแม0น้ำโกลก ในช0วงท่ีระดับน้ำท0วมสูงถึงระดีบท่ีเป\น

อันตราย ท้ังน้ีเน่ืองจากเกรงว0า คนรTายอาจฉวยโอกาสช0วงน้ำท0วมสูง ลักลอบขนส่ิงผิดกฏหมายขTามพรมแดนไทย

เขTามาเลเซีย โดยเฉพาะยาเสพติด และอาวุธปÌน  

(Marine police will be deployed along Sungai Golok, as it is feared that the rising water level of 

the river might make it easier for smugglers to carry out their activities, said Kelantan police 

chief Datuk Shafien Mamat. 
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He said the water level had surpassed the danger mark last night and some unscrupulous 

people might take advantage of the situation to conduct illegal cross-border activities. 

The marine police would be complementing the General Operations Force (GOF) who were 

constantly monitoring the flooded border areas, he said. 

"We fear that some parties might carry out smuggling, including of firearms and drugs, during the 

monsoon season. With the assistance of the marine police, the border areas will be more 

secure.) 

ท่ีมาขTอมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1913966 

 

๕.๓.๒ New Straits Times รายงานเม่ือวันท่ี ๒๓ ธันวาคม อTางคำใหTสัทภาษณ.ผูTบัญชาการตำรวจรัฐกลันตัน ระบุ

ว0า ตำรวจกลันตันมีการนำสุนัขดมกล่ิน (K9) ช0วยสนับสนุนการำทำงานของเจTาหนTาท่ีตามแนวชายแดนต้ังแต0รัน

เตาปdนยัง ไปจนถึงเปงกาลันกุโบห. ท้ังน้ีสุนัข K9 ช0วยปฏิบัติการดมกล่ินรถยนต.ท่ีเดินทางมาจากประเทศไทยเพ่ือ

ช0วยคTนหายาเสพติด 

ปdจจุบันสนัขดมกล่ิน รัฐกลันตัน มีท้ังหมด ๔ ตัว 

(KOTA BARU: The Kelantan police has deployed its K9 unit to assist in the Kelantan-Thai border 

control efforts. 

Kelantan police chief Datuk Shafien Mamat said the unit had been on duty in Rantau Panjang 

and Pengkalan Kubor in Tumpat. 

"For the special border operation which began early this year, the K9 unit is helping to ramp up 

checks in tracing drugs at the state entry points. 

"The unit will also inspect vehicles entering the country from Thailand to deter the smuggling of 

drugs, among others. 

"Kelantan has one K9 unit. We have four dogs. This unit is usually deployed upon request," he 

said today. 

Shafien said the unit had been effective in crippling drug trafficking. 

"The unit has played a crucial role in stemming drug trafficking along the border.") 

ท่ีมาขTอมูล ; https://www.nst.com.my/news/nation/2020/12/651788/kelantan-police-use-k9-unit-

special-border-operation 


