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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๒๑-

๒๗ พ.ย. ๖๓ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๑๑๗ ข0าว จากท่ีมี ๑๓๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑๔ - ๒๐ พ.ย. ๖๓) ในส0วน 

ของข0าว เชิงลบท่ีเก่ียวขQองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๑๘ ข0าว จากท่ีมี ๑๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑๔ - ๒๐ พ.ย. ๖๓)  

 ประเด็นข4าวเชิงลบ ได*แก4 

๑) การยกระดับคุณภาพชีวิต: โควิดประชิดไทย ท้ังพม0าและมาเลเซีย ปZญหาและทางออก   

๒) การเมือง: จุดตัด การเมือง ของ เยาวชน ปลดแอก การเมือง ทQองถ่ิน 

๓)  เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ปZญหายางพารา ตกต่ำ แกQอย0างไร ใครไดQประโยชน. 

๔) เหตุร*ายรายวัน: ๑) ลอบยิงยามโรงเรียน อ.ปะนาเระ ภรรยาเผยลูกยังเล็ก-หยุดทำรQายคนบริสุทธ์ิ, ๒) 

คนรQายเหิมยิงชาวบQาน สายบุรีสาหัส อีกรายพบศพถูก ยิงท้ิงกลางสวนมะพรQาว, ๓) คนรQายข่ี 

จยย.ตามประกบกระหน่ำยิงพลทหารเจ็บ ๑ ราย, ๔) คนรQายเหิมขนอาวุธสงคราม ยิงถล0มผูQช0วย ผญบ.ปZตตานี ดับ 

และ ๕) ลอบบ้ึม 

๕) อาชญากรรมในพ้ืนท่ี: ยะลา ฆ0าถ0วงน้ำ 

ประเด็นข4าวเชิงบวก ได*แก4 

๑) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) โค0นยางพาราท้ิงปลูกลำไยขายรายไดQดี, ๒) รับประกันรายไดQ ๒๗ 

พย.สวนยางเฮ, ๓) รายงานพิเศษ: ดับ'ไฟใตQ' ตQองเร0งการพัฒนา ตQองไม0ใหQความสำคัญเอ็นจีโอ ท่ีออกมาคัดคQาน, ๔) 

นักท0องเท่ียวแห0ชมทะเลหมอกอัยเยอร.เวง เมืองยะลาทุบสถิติ, ๕) ศอ.บต.ดันแปรรูปไก0 ฮาลาล ส0งออก, ๖) 

ร0างแถลงการณ.ร0วมของการ ประชุมระดับรัฐมนตรี คร้ังท่ี ๒๖ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ สามฝlาย 

อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) และ ๗) สาวนราฯ ดึงสหกรณ.-วิสาหกิจชุมชน ปrอนหมอนทองบูโด 

ปZsนแบรนด.'ฮาลาบูลัน' 

๒) การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย[สิน: ๑) ศป.ข.ภาค ๕ จัดประชุมพัฒนาเครือข0ายเฝrาระวังเหตุรQาย, ๒) มทภ.๔ 

ช้ีไม0โยงเหตุไฟใตQ-ปมแกuงใบกระท0อม, ๓) คุมเขQมแนว ชายแดนเบตงหลังขบวนการคQาใบกระท0อม ปะทะ ตำรวจ 

สนามมาเลย.ดับ และ ๔) ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจเย่ียมใหQกำลังใจเจQาหนQาท่ีริมแนว ชายแดนไทย-มาเลเซีย 

ในพ้ืนท่ีแวQง  

๓) การเมือง: ความคึกคักของกิจกรรมการรณรงค.การเลือกต้ัง อบจ. 

๔) ยาเสพติด: ๑) ส่ือมาเลย.ตีข0าวใหญ0 'ตำรวจยิงปะทะกลุ0มกองทัพมดขนใบกระท0อมชายแดนไทย-

มาเลเซีย', ๒) เร0งไล0ล0ากองทัพมดเหิมยิงปะทะตำรวจมาเลเซีย มทภ. ๔ แถลงใหญ0พรุ0งน้ี และ ๓) มทภ.๔ ลงพ้ืนท่ี 

ตรวจสอบจุด ตร.มาเลย.ยิงปะทะแกuงขนใบกระท0อมชายแดนปาดังเบซาร. 

๕) การช4วยเหลือประชาชน: ๑) ทหารนำกำลังพล และเคร่ืองจักร เร0งเคลียร.เสQนทางดินถล0มปwดทาง 

เขQาออกหมู0บQานใน อ.สะเดา และ ๒) รมช.มหาดไทย-แม0ทัพภาค ๔ ลงพ้ืนท่ีช0วยชาวบQานบQานน้ำลัด อ.สะเดา 

         จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหQระดับการรับรูQเชิงบวกท่ีมีต0อสถาน 

การณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๒.๗๓ ในสัปดาห. ท่ีแลQว (๑๔ - ๒๐ พ.ย. ๖๓) เปyน ๒.๗๐ ในสัปดาห.น้ี  
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 ในส4วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี 

๒๑–๒๗ พ.ย. ๖๓ ดังน้ี 

       ประเด็นข0าวเก่ียวกับสถานการณ.จังหวัดชายแดนภาคใตQโดยตรง ไม0มีรายงานโดยส่ือต0างประเทศ แต0มีข0าว

เหตุการณ.ภัยแทรกซQอนบริเวณชายแดนมาเลเซียติดกับพรมแดนประเทศไทยดQาน ต.ปาดังเบซาร. อ.สะเดา จ.ว.ส.ข. 

ติดรัฐเปอร.ลิส เหตุเกิดช0วงประมาณ ๐๓.๐๐ น. วันอังคารท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ตำรวจหน0วยข0าวสังกัดกองกำลัง

ปฏิบัติการท่ัวไป (GOF) เผชิญหนQากับแกuงค.คQาใบกระท0อมขณะกำลังลำเลียงใบกระท0อมเตรียมลักลอบเขQาประเทศ

ไทย คนรQายไดQใชQอาวุธป~นยิงใส0ตำรวจ เปyนเหตุใหQเสียชีวิตหน่ึงคน และไดQรับบาดเจ็บสาหัสอีกหน่ึงคน หลังเกิดเหตุมี

รายงานว0า ตำรวจมาเลเซียไดQจับกุมคนไทยท่ีร0วมก0อเหตุไดQ ๓ คน และมีรายงานว0ามีสมาชิกแกuงค.คQาใบกระท0อมคน

ไทยอีก ๓ คน ถูกยิงไดQรับบาดเจ็บหนีขQามพรมแดนเขQามารักษาตัวในประเทศไทย เหตุการณ.น้ีเปyนข0าวใหญ0

ระดับชาติท่ีส่ือมาเลเซียรายงานอย0างกวQางขวางต0อเน่ืองท้ังสัปดาห. รวมท้ังมีรายงานในส่ือสิงคโปร.ดQวย  

     การก0ออาชญากรรมขQามพรมแดนคQายาเสพติดขQามชาติ ท่ีมีคนไทยร0วมขบวนการดQวย เปyนอีกประเด็นข0าวใหญ0

ในมาเลเซียจากปฏิบัติการจับกุมยาเสพติดหลายประเภทในรัฐเคดาห. น้ำหนักรวมกว0า ๑๐๐ กิโลกรัม มูลค0า

ประมาณ ๑๘ ลQานริงกิต หรือประมาณ ๑๓๔ ลQานบาท ส่ือมาเลเซียรายงานว0า การตรวจคQนจับกุมหลายแห0งในรัฐเค

ดาห. เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ พฤศจิกายน จับกุมคนไทย ๕ คน มีภูมิลำเนาอยู0ท่ีจ.สงขลา จ.ว.ย.ล. และ จ.ว.ป.น. 
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๒. ผลการวิเคราะห[สารสนเทศด*านการประชาสัมพันธ[ ประจำวันท่ี ๒๑ – ๒๗ พ.ย. ๖๓ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข4าวเชิงบวก และประเด็นข4าวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๑ - ๒๗ พ.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก (เสQนทึบสีเขียว) ๑๑๗ ข0าว จากท่ีมี ๑๓๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑๔ - 

๒๐ พ.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี (เสQนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนQมฯ ค0อนขQางคงท่ี ในส0วนของ ข0าวเชิงลบ 

ท่ีเก่ียวขQองกับ จชต. (เสQนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๑๘ ข0าว จากท่ีมี ๑๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑๔ - ๒๐ พ.ย. ๖๓) 

สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี (เสQนปะสีแดง) มีแนวโนQมฯ ค0อนขQางคงท่ี 
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๒.๒ ค4าสัดส4วนระหว4างข4าวเชิงบวก และข4าวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน 

ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

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

2020-11-14 13 2 6.5 

2020-11-15 12 4 3 

2020-11-16 15 3 5 

2020-11-17 23 0 23 

2020-11-18 34 2 17 

2020-11-19 19 2 9.5 

2020-11-20 22 4 5.5 

 19.71 2.57 7.67 

2020-11-21 11 2 5.5 

2020-11-22 19 0 19 

2020-11-23 19 3 6.33 

2020-11-24 21 7 3 

2020-11-25 20 2 10 

2020-11-26 17 3 5.67 

2020-11-27 10 1 10 

 16.71 2.71 6.17 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ4งเล็ง ในช4วงวันท่ี ๒๑ – ๒๗ พ.ย. ๖๓ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๑ - ๒๗ พ.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข จากท่ีมี ๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว 

(๑๔ - ๒๐ พ.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี (เสQนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี 

ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขQองกับ จชต. ไม0มีข0าวเชิงลบฯ ในช0วง ๑๔ - ๒๗ พ.ย. ๖๓ 

สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี (เสQนปะสีแดง) มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๑ - ๒๗ พ.ย. ๖๓ มีข0าวในประเด็นเหตุรQายรายวัน ๙ ข0าว จากท่ีมี ๕ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑๔ - ๒๐ 

พ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ค0อนขQางคงท่ี ภาพข0าวในประเด็นเหตุรQายรายวัน ไดQแก0 ๑) 

ลอบยิงยามโรงเรียน อ.ปะนาเระ ภรรยาเผยลูกยังเล็ก-หยุดทำรQายคนบริสุทธ์ิ, ๒) คนรQายเหิมยิงชาวบQาน 

สายบุรีสาหัส อีกรายพบศพถูกยิงท้ิงกลางสวนมะพรQาว, ๓) คนรQายข่ี จยย.ตามประกบกระหน่ำยิงพลทหารเจ็บ 1 

ราย, ๔) คนรQายเหิมขนอาวุธสงคราม ยิงถล0มผูQช0วย ผญบ.ปZตตานี ดับ และ ๕) ลอบบ้ึม 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๑ - ๒๗ พ.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๘ ข0าว จากท่ีมี ๑๘ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑๔ - ๒๐ พ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ลดลง ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าว

เชิงลบ ๒ ข0าว จากท่ีมี ๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑๔ - ๒๐ พ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ต่ำ

ค0อนขQางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ๑) สนาม อบจ. ป� 63: ลุQนเดือดศึกชิงนายก อบจ.นราธิวาส'กูเซ็ง-รำรี-

คอยรุลซามัน'..สูQไม0ถอย!! และ ๒) ฝlาฝนขอเสียง, ภาพข0าวเชิงลบ ไดQแก0 จุดตัด การเมือง ของ เยาวชน ปลดแอก 

การเมือง ทQองถ่ิน 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย[สิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๑ - ๒๗ พ.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๙ ข0าว จากท่ีมี ๑๐ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑๔ - ๒๐ พ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ  ลดลงเล็กนQอย  

ในส0วนข0าวเชิงลบฯ ไม0มีข0าวเชิงลบในช0วง ๑๔ - ๒๗ พ.ย. ๖๓ ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQาง

คงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ๑) ศป.ข.ภาค5 จัดประชุมพัฒนาเครือข0ายเฝrาระวังเหตุรQาย, ๒) หาดใหญ0จับ 15 

เวียดนามลอบเขQาไทย, ๓) มทภ.4 ช้ีไม0โยงเหตุไฟใตQ-ปมแกuงใบกระท0อม, ๔) ตรวจชายแดน, ๕) 

คุมเขQมแนวชายแดนเบตงหลังขบวนการคQาใบกระท0อมปะทะตำรวจสนามมาเลย.ดับ, ๖) ผบ.ฉก.นราธิวาส 

ตรวจเย่ียมใหQกำลังใจเจQาหนQาท่ีริมแนว ชายแดนไทย-มาเลเซีย ในพ้ืนท่ีแวQง และ ๗) คอลัมน. ข0าวภูมิภาค: 

แม0ทัพภาค 4 พบปะกำลังพลจังหวัดชายแดนใตQ  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๑ - ๒๗ พ.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๗ ข0าว จากท่ีมี ๒๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว 

(๑๔ - ๒๐ พ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มี

ข0าวเชิงลบ ๔ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑๔ - ๒๐ พ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี 

มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ๑) เจิดมาก !แผน ทย.พัฒนา 5 สนามบินรQาง, ๒) 

ดัน'ปูทะเล'เปyนสัตว.เศรษฐกิจใหม0, ๓) โค0นยางพาราท้ิงปลูกลำไยขายรายไดQดี, ๔) รับประกันรายไดQ 

27พย.สวนยางเฮ, ๕) รายงานพิเศษ: ดับ'ไฟใตQ'ตQองเร0งการพัฒนา ตQองไม0ใหQความสำคัญเอ็นจีโอ ท่ีออกมาคัดคQาน, 

๖) นักท0องเท่ียวแห0ชมทะเลหมอกอัยเยอร.เวง เมืองยะลาทุบสถิติ, ๗) ศอ.บต.ดันแปรรูปไก0ฮาลาลส0งออก, ๑๒) 

ร0างแถลงการณ.ร0วมของการ ประชุมระดับรัฐมนตรี คร้ังท่ี 26 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝlายอินโดนีเซีย-

มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) และ ๑๓) สาวนราฯดึงสหกรณ.-วิสาหกิจชุมชน ปrอนหมอนทองบูโดปZsนแบรนด.'ฮาลาบูลัน' 

ภาพข0าวเชิงลบ ไดQแก0 รายงานพิเศษ : ปZญหายางพารา ตกต่ำ แกQอย0างไร ใครไดQประโยชน.  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๑ - ๒๗ พ.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๗ ข0าว จากท่ีมี ๑๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑๔ 

- ๒๐ พ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ค0อนขQางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด 

ไม0มีข0าวเชิงลบฯ ในช0วง ๑๔ - ๒๐ พ.ย. ๖๓ ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ เพ่ิมข้ึน ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 

๑) ส่ือมาเลย.ตีข0าวใหญ0 'ตำรวจยิงปะทะกลุ0มกองทัพมดขนใบกระท0อมชายแดนไทย-มาเลเซีย', ๒) 

เร0งไล0ล0ากองทัพมดเหิมยิงปะทะตำรวจมาเลเซีย มทภ. 4 แถลงใหญ0พรุ0งน้ี และ ๓) มทภ.4 ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบจุด 

ตร.มาเลย.ยิงปะทะแกuงขนใบกระท0อมชายแดนปาดังเบซาร. ไม0มีข0าวเชิงลบ ในสัปดาห.น้ี 
 
 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

            ในช0วงวันท่ี ๒๑ – ๒๗ พ.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

            ในช0วงวันท่ี ๒๑ – ๒๗ พ.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

            ในช0วงวันท่ี ๒๑ – ๒๗ พ.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกQไขปZญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

            ในช0วงวันท่ี ๒๑ – ๒๗ พ.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชQกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* 
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ประเด็นข4าวเชิงลบ 

๑. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) บทความพิเศษ: โควิดประชิดไทย ท้ังพม0าและมาเลเซีย ปZญหาและทางออก  

และ  ๒) บทความพิเศษ: โควิดประชิดไทย ท้ังพม0าและมาเลเซีย ปZญหาและทางออก  

๒. การเมือง ๑) ถูกทุกขQอ  และ  ๒) จุดตัด การเมือง ของ เยาวชน ปลดแอก การเมือง ทQองถ่ิน  

๓. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) รายงานพิเศษ : ปZญหายางพารา ตกต่ำ แกQอย0างไร ใครไดQประโยชน., ๒) 

'วิทวัส'เล็งใชQเวทีโลกผูQตรวจการแผ0นดิน กดดันแกQกฎหมายทาส IUU ช0วยชาวประมง, ๓) คอลัมน. เกษตรวันน้ี  

และ  ๔) คอลัมน. เกษตรวันน้ี  

๔. เหตุร*ายรายวัน ๑) ลอบยิงยามโรงเรียน อ.ปะนาเระ ภรรยาเผยลูกยังเล็ก-หยุดทำรQายคนบริสุทธ์ิ, ๒) 

คนรQายเหิมยิงชาวบQานสายบุรีสาหัส อีกรายพบศพถูกยิงท้ิงกลางสวนมะพรQาว, ๓) 

คนรQายข่ีจยย.ตามประกบกระหน่ำยิงพลทหารเจ็บ 1 ราย, ๔) คนรQายเหิมขนอาวุธสงคราม 

ยิงถล0มผูQช0วยผญบ.ปZตตานีดับ, ๕) บ้ึมรถจนท.สรรพสามิตนราฯ, ๖) บ้ึมรถจนท.สรรพสามิตนราฯ, ๗) คอลัมน. 

ข0าวส้ัน: วางบ้ึมดักสังหาร จนท.สรรพสามิต, ๘) ลอบบ้ึม  และ  ๙) โจรใตQลอบวางระเบิดท่ี'ศรีสาคร'  

๕. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี คอลัมน. ข0าวสดท่ัวไทย: ยะลา-ฆ0าถ0วงน้ำ  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) คอลัมน. เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: อัญเชิญดอกไมQ-ตะกรQา  และ  ๒) 

ร.10พระราชทานดอกไมQอาสาทหารพรานนราธิวาส,  

๒. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) คล่ืนมหาชนทะลักกลับกรุง, ๒) ท0องเท่ียวคึกคัก, ๓) เท่ียวไทยฉลุย 

ทะลุ20ลQานคน, ๔) เท่ียวไทยพุ0ง20ลQานคน, ๕) เจิดมาก!แผนทย.พัฒนา5สนามบินรQาง, ๖) 

ดัน'ปูทะเล'เปyนสัตว.เศรษฐกิจใหม0, ๗) โค0นยางพาราท้ิงปลูกลำไยขายรายไดQดี, ๘) 

ดัน'ปูทะเล'เปyนสัตว.เศรษฐกิจใหม0, ๙) โค0นยางพาราท้ิงปลูกลำไยขายรายไดQดี, ๑๐) 

ไทยแถลงการณ.ร0วม'3เหล่ียมศก.', ๑๑) ไทยแถลงการณ.ร0วม'3เหล่ียมศก.', ๑๒) รับประกันรายไดQ 

27พย.สวนยางเฮ, ๑๓) รายงานพิเศษ: ดับ'ไฟใตQ'ตQองเร0งการพัฒนา ตQองไม0ใหQความสำคัญเอ็นจีโอท่ีออกมาคัดคQาน, 

๑๔) นักท0องเท่ียวแห0ชมทะเลหมอกอัยเยอร.เวง เมืองยะลาทุบสถิติ, ๑๕) แห0อินทนนท.สัมผัส3องศา, ๑๖) 

ศอ.บต.ดันแปรรูปไก0ฮาลาลส0งออก, ๑๗) กยท.ถกปZญหายาง, ๑๘) ชมทะเลหมอกเบตงตQองสวมแมสก., ๑๙) 

หยุด4วันเท่ียวเหนือ-อีสานคึกยอดเขQาพัก90% ภาคใตQเซ็งโดนมรสุม, ๒๐) 

ทย.กางแผนพัฒนา5สนามบินรQางแจ0มมาก!!, ๒๑) 'สลัดเฮQาส.พรสุข' คนรักสุขภาพ นราธิวาส สุขภาพดี 

หาซ้ือไดQท่ีน่ี, ๒๒) อะเมซ่ิงเบตงเท่ียวทะเลหมอกวันหยุดยาวไม0แพQภาคเหนือท่ียอดเขากุนุงซิลิปZต, ๒๓) คอลัมน. 

แวดวงยานยนต.: Best Dealer Award ซูซูกิ, ๒๔) ร0างแถลงการณ.ร0วมของการประชุมระดับรัฐมนตรี คร้ังท่ี 26 

แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝlายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT), ๒๕) คอลัมน. คิดเปyนเห็นก0อน: 

TPCH ตัวจริงโรงไฟฟrาชีวมวล, ๒๖) TPOLYกางแผนป�64ดีลซ้ือกิจการ-ร0วมทุน  และ  ๒๗) สาวนราฯดึงสหกรณ.-

วิสาหกิจชุมชน ปrอนหมอนทองบูโดปZsนแบรนด.'ฮาลาบูลัน',  
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๓. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันท[ ๑) แปรความรักสู0ของขวัญเพ่ือนQอง ๆ ชายแดนใตQ, ๒) ใตQร0มเงา 

สพฐ.: นราธิวาส-วางพานพุ0ม, ๓) แปรความรักสู0ของขวัญเพ่ือนQอง ๆ ชายแดนใตQ, ๔) ภาพข0าว: คอลัมน. ใตQร0มเงา 

สพฐ.: นราธิวาส-วางพานพุ0ม, ๕) ธรรมยาตราเพ่ือสันติสุขภาคใตQ, ๖) ผูQนำ5ศาสนาเดินเจริญเมตตา! 

หวังคนไทยสามัคคี-ประเทศสงบร0มเย็น, ๗) คณะธรรมะยาตราเร่ิมแลQว! ออกเดินเจริญเมตตาเกิดสันติสุข 

ไม0ขQองเก่ียวการเมือง, ๘) คณะธรรมะยาตราเร่ิมออกเดินทาง! เดินเจริญเมตตาใหQเกิดสันติสุข 

ไม0ขQองเก่ียวการเมือง, ๙) ผูQแทน5ศาสนาร0วมเดินเจริญเมตตาเรียกรQองใหQคนไทยรักกัน, ๑๐) ตัวแทนผูQนำ5ศาสนา 

เดินเจริญสติ 'ถQาศีลธรรมไม0กลับมา โลกาวินาศ'  และ  ๑๑) สกูuป: ผุด 'สตรีทอาร.ต คิง ภูมิพล' กลางกรุง 

อัญเชิญพระราชดำรัส ร.๙ ย้ำจุดยืน 'ความสามัคคี' บนความแตกต0าง,  

๔. กีฬา ๑) สปอร.ตออนเพจ: ร0วมยินดี๒) ย0อยข0าวกีฬา: จ.ปZตตานีจัดบอลยช.ขQามป�, ๓) คอลัมน. ระเบียงกีฬา, ๔) 

คอลัมน. สังคมการเมือง: ปZตตานีศึกลQมแชมป¢หุQนส่ือลามแม0ฮ0องสอน, ๕) เปwดอบรมคอร.สโคQชบีไลเซ0นส., ๖) 

สปอร.ตนิวส. : 26 พฤศจิกายน 2563  และ  ๗) เปwดฉากศึกปZนจักสีลัตชายแดนใตQ เฟrนหาดาวรุ0งสู0ทีมชาติ,  

๕. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ศูนย.การเรียนรูQเพาะฟZกลูกปู, ๒) ศูนย.การเรียนรูQเพาะฟZกลูกปู, ๓) 

นาข้ันบันได'บQานยาเดuะ'ทางเลือกใหม0ตามพระราชดำริ, ๔) 'สุขภาพดีใตQร0มพระบารมี' 

ส0งมอบสุขภาพฟZนดีแบบนิวนอร.มัล, ๕) นาข้ันบันได'บQานยาเดuะ'ทางเลือกใหม0ตามพระราชดำริ, ๖) 

ยะลาเร0งจัดระเบียบสุนัขจรจัด๗) 'สุขภาพดีใตQร0มพระบารมี' ส0งมอบสุขภาพฟZนดีแบบนิวนอร.มัล, ๘) 

เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: จิตอาสาปรับภูมิทัศน., ๙) สงขลาคุมเขQมด0านสะเดาสกัด'โควิด', ๑๐) 

ทน.ยะลาเร0งจัดระเบียบสุนัขจรจัด, ๑๑) ปศุสัตว.นราธิวาสออกรณรงค.ฉีดวัคซีน แนะนำ-สรQางความรูQกลุ0มเกษตรกร 

ปrองกันโรคปากเทQาเป~£อย-โรคคอบวม, ๑๒) 'ท่ีปรึกษาจับกัง1'รับเยาวชนชายแดนใตQทำงานเพชรบุรี, ๑๓) 

6พรรณไมQปlาพระราชทานนาม ใน 'สมเด็จพระพันป�หลวง' ดอกไมQประจำถ่ินหายาก, ๑๔) อาการดีข้ึน! คืบหนQา 

'นกกก' เกาะชQาง สัตวแพทย.เผยหากรอดอาจพิการตลอดชีวิต, ๑๕) สำนักงานปศุสัตว.จังหวัดนราธิวาส kick Off 

รณรงค.ฉีดวัคซีนปrองกันโรคปากและเทQาเป~£อยและโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย หรือโรคคอบวม, ๑๖) 

รฟท.ปwดทางตัดรถไฟจุดเส่ียงสูงถาวรปrองกันอุบัติเหตุ ปชช.ใชQเปyนทางลัดผ0านในพ้ืนท่ี อ.เจาะไอรQอง, ๑๗) 

'บ๊ิกปrอม' ย้ำ บริหารจัดการน้ำ ใหQมีน้ำ อุปโภค-บริโภค ใชQเพียงพอ, ๑๘) อธิบดีกรมการจัดหางาน เปwดงาน 'นัดพบ 

Co - Payment จ.นราธิวาส', ๑๙) ติดตามความคืบหนQาการสรQางท่ีพักอาศัยใหQกับผูQยากไรQในพ้ืนท่ีอำเภอกรงปwนัง 

จังหวัดยะลา, ๒๐) พลังมวลชนจิตอาสาพระราชทาน 

จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับภูมิทัศน.สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเบตง, ๒๑) จิตอาสานราธิวาส 

บำเพ็ญสาธารณประโยชน.ถวายเปyนพระราชกุศลเน่ืองในวันคลQายวันสวรรคต ร.6  และ  ๒๒) วัคซีนโควิด-19 

บ๊ิกตู0เซ็นจอง ใชQกลางป� 64 ติดเช้ืออีก 16 ราย,  

๖. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย[สิน ๑) ศป.ข.ภาค5จัดประชุมพัฒนาเครือข0ายเฝrาระวังเหตุรQาย, 

๒) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: เขQมชายแดนไทย-มาเลย., ๓) หาดใหญ0จับ15เวียดนามลอบเขQาไทย, ๔) 

มทภ.4ช้ีไม0โยงเหตุไฟใตQ-ปมแกuงใบกระท0อม, ๕) ตรวจชายแดน, ๖) 

คุมเขQมแนวชายแดนเบตงหลังขบวนการคQาใบกระท0อมปะทะตำรวจสนามมาเลย.ดับ, ๗) ข0าวภูมิภาค : 26 
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พฤศจิกายน 2563, ๘) ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจเย่ียมใหQกำลังใจเจQาหนQาท่ีริมแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย 

ในพ้ืนท่ีแวQง  และ  ๙) คอลัมน. ข0าวภูมิภาค: แม0ทัพภาค4พบปะกำลังพลจังหวัดชายแดนใตQ,  

๗. การเมือง ๑) สนาม อบจ. ป�63: ลุQนเดือดศึกชิงนายก อบจ.นราธิวาส'กูเซ็ง-รำรี-คอยรุลซามัน'..สูQไม0ถอย!!, ๒) 

ภาพข0าว: ขอคะแนน, ๓) ฝlาฝนขอเสียง, ๔) คอลัมน. สังคมการเมือง: ปZตตานีศึกลQมแชมป¢หุQนส่ือลามแม0ฮ0องสอน, 

๕) 'ครูพลาม'เปwดตัวเปyน'การ.ดรบพิเศษ'ใหQม็อบราษฏร ประกาศรับสมัครทีมการ.ดอาสา, ๖) ลุQนเดือดศึกชิงนายก 

อบจ.นราธิวาส 'กูเซ็ง-รำรี-คอยรุลซามัส'...สูQไม0ถอย, ๗) รอบร้ัวเมืองใตQ : 26 พฤศจิกายน 2563  และ  ๘) 

รายงาน: การเมืองท0ามกลางความรุนแรงใน'ไฟใตQ' แนบแน0นระบบอุปถัมภ.-แนวร0วมแบ0งแยกดินแดน,  

๘. การศึกษา ๑) ใตQร0มเงาสพฐ: ยะลา-ดูงาน, ๒) ลงพ้ืนท่ี, ๓) ทQองถ่ินพูด: เกษมสุข พสุนธราธรรม 

ผอ.ร.ร.ศึกษาพิเศษฯชายแดนภาคใตQ ช0วยเหลือกลุ0มเปราะบาง, ๔) คุณแหน : 26 พฤศจิกายน 2563, ๕) 

แสงแห0งพระราชา ส0องสว0างทางการศึกษา สรQางชีวิตม่ันคงแก0นักเรียนทุน ม.ท.ศ., ๖) โครงการครูรัก(ษ.)ถ่ิน 

สรQางครูคุณภาพ พัฒนาการศึกษา ภาคใตQ  และ  ๗) สกูuป: 'แสงแห0งพระราชา' ส0องทางสว0างทางการศึกษา 

สรQางเยาวชนท่ัวหลQาเปyนคนดีของแผ0นดิน,  

๙. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) ถวายผQากฐิน  และ  ๒) ภาพข0าว: ถวายผQากฐิน,  

๑๐. ยาเสพติด ๑) ปะทะเดือดขนกระท0อม, ๒) ส่ือมาเลย.ตีข0าวใหญ0 

'ตำรวจยิงปะทะกลุ0มกองทัพมดขนใบกระท0อมชายแดนไทย-มาเลเซีย', ๓) 

คุมตัว1คนไทยขบวนการขนใบกระท0อมปะทะเดือดตำรวจมาเลย.ไปช้ีจุดเกิดเหตุ, ๔) 

ตร.มาเลย.ปะทะเดือดขบวนการขนใบกระท0อมไทยเสียชีวิต1เจ็บ1นาย คนไทยเจ็บ 3 คน, ๕) 

แกuงขนกระท0อมเหิมเกริมสังหาร ตร.มาเลเซีย1ศพก0อนเผ0นเขQาไทย, ๖) 

เร0งไล0ล0ากองทัพมดเหิมยิงปะทะตำรวจมาเลเซีย มทภ.4 แถลงใหญ0พรุ0งน้ี  และ  ๗) มทภ.4 ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบจุด 

ตร.มาเลย.ยิงปะทะแกuงขนใบกระท0อมชายแดนปาดังเบซาร.,  

๑๑. การช4วยเหลือประชาชน ๑) ทหารเคลียร.ดินถล0มช0วยชาวบQาน, ๒) ทหารนำกำลังพลและเคร่ืองจักร 

เร0งเคลียร.เสQนทางดินถล0มปwดทางเขQาออกหมู0บQานใน อ.สะเดา, ๓) รมช.มหาดไทย-แม0ทัพภาค4 

ลงพ้ืนท่ีช0วยชาวบQานบQานน้ำลัดอ.สะเดา, ๔) 5จังหวัดยังอ0วม! ปภ.รายงานน้ำท0วม 

เร0งส0งจนท.ช0วยเหลือผูQประสบภัย, ๕) ปภ.รายงานน้ำท0วมฉับพลัน-วาตภัย6จังหวัดคล่ีคลายแลQว, ๖) 

พายุพัดถล0มบQานเรือนปชช.เสียหาย จนท.เร0งเขQาช0วยเหลือ, ๗) 'นิพนธ.' 

และแม0ทัพภาค4ลงพ้ืนท่ีช0วยชาวบQานถูกน้ำท0วม  และ  ๘) กรมชลฯรับอุทกภัยภาคใตQ 

ปล0อยขบวนคาราวานเคร่ืองจักร เคร่ืองมือประจำจุดเส่ียงท้ัง 16 จว.ใตQ,  

๑๒. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) ผูQการยะลาเร0งคล่ีปมฆ0ามัดถ0วงน้ำ๒) รวบ 2 นQองชายฆ0าพ่ีชายถ0วงน้ำอำพราง 

ตัดปZญหาคนตายติดยา ทำรQายพ0อแม0, ๓) รอง ผบช.ภ.9 

ลงพ้ืนท่ีติดตามคดีหนุ0มนิรนามถูกฆ0ามัดเสาบQานถ0วงน้ำอำพรางคดี, ๔) ตำรวจนำคนรQายฆ0าพ่ีชายถ0วงน้ำ ช้ีจุด 

ท้ิงป~น  และ  ๕) ท่ีแทQเปyนนQองชายแทQ มือฆ0าหนุ0มนิรนามถ0วงน้ำอำพราง,  

๑๓. กระบวนการยุติธรรม ศาลนัดสืบพยานคดีอับดุลเลาะ เสียชีวิตในระหว0างควบคุมตัว  
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๑๔. การเยียวยา 'ในหลวง-พระราชินี' โปรดเกลQาฯใหQผูQว0าฯ นราธิวาส เชิญดอกไมQ 

ตะกรQาส่ิงของพระราชทานแก0ผูQรับบาดเจ็บจากเหตุไม0สงบท่ีบQานยะบะ  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต4อสถานการณ[ จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหQระดับการรับรูQเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. 

จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๒.๗๓ ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑๔ - ๒๐ พ.ย. ๖๓) เปyน ๒.๗๐ ในสัปดาห.น้ี 

ในมิติของแนวโนQมการรับรูQเชิงบวก มีแนวโนQมฯ ค0อนขQางคงท่ี 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๒๑ – ๒๗ พ.ย. 

๖๓ 

       ประเด็นข0าวเก่ียวกับสถานการณ.จังหวัดชายแดนภาคใตQโดยตรง ไม0มีรายงานโดยส่ือต0างประเทศ แต0มีข0าว

เหตุการณ.ภัยแทรกซQอนบริเวณชายแดนมาเลเซียติดกับพรมแดนประเทศไทยดQาน ต.ปาดังเบซาร. อ.สะเดา 

จ.ว.ส.ข. ติดรัฐเปอร.ลิส เหตุเกิดช0วงประมาณ ๐๓.๐๐ น. วันอังคารท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ตำรวจหน0วยข0าวสังกัดกอง

กำลังปฏิบัติการท่ัวไป (GOF) เผชิญหนQากับแกuงค.คQาใบกระท0อมขณะกำลังลำเลียงใบกระท0อมเตรียมลักลอบเขQา

ประเทศไทย คนรQายไดQใชQอาวุธป~นยิงใส0ตำรวจ เปyนเหตุใหQเสียชีวิตหน่ึงคน และไดQรับบาดเจ็บสาหัสอีกหน่ึงคน หลัง

เกิดเหตุมีรายงานว0า ตำรวจมาเลเซียไดQจับกุมคนไทยท่ีร0วมก0อเหตุไดQ ๓ คน และมีรายงานว0ามีสมาชิกแกuงค.คQาใบ

กระท0อมคนไทยอีก ๓ คน ถูกยิงไดQรับบาดเจ็บหนีขQามพรมแดนเขQามารักษาตัวในประเทศไทย เหตุการณ.น้ีเปyนข0าว

ใหญ0ระดับชาติท่ีส่ือมาเลเซียรายงานอย0างกวQางขวางต0อเน่ืองท้ังสัปดาห. รวมท้ังมีรายงานในส่ือสิงคโปร.ดQวย  

     การก0ออาชญากรรมขQามพรมแดนคQายาเสพติดขQามชาติ ท่ีมีคนไทยร0วมขบวนการดQวย เปyนอีกประเด็นข0าวใหญ0

ในมาเลเซียจากปฏิบัติการจับกุมยาเสพติดหลายประเภทในรัฐเคดาห. น้ำหนักรวมกว0า ๑๐๐ กิโลกรัม มูลค0า

ประมาณ ๑๘ ลQานริงกิต หรือประมาณ ๑๓๔ ลQานบาท ส่ือมาเลเซียรายงานว0า การตรวจคQนจับกุมหลายแห0งใน

รัฐเคดาห. เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ พฤศจิกายน จับกุมคนไทย ๕ คน มีภูมิลำเนาอยู0ท่ีจ.สงขลา จ.ว.ย.ล. และ 

จ.ว.ป.น. 

 

๕.๑ The Star ส่ือมาเลเซียรายงานว4า ตำรวจรัฐเคดาห[จับกุมยาเสพติดล็อตใหญ4มากเป�นอันดับท่ีสองของปeน้ี 

มีมูลค4ารวมกันประมาณ ๑๘ ล*านริงกิต หรือประมาณ๑๓๔ ล*านบาท การตรวจค*นจับกุมท่ี Padang Terap 

และอีกพ้ืนท่ีใกล*ชายแดนไทย ตำรวจจับกุมผู*ต*องหาสัญชาติไทย ๕ คน และชายมาเลเซียอีก ๒ คน 

ผู*บัญชาการตรวจรัฐเคดาห[แถลงว4า ในการตรวจค*นรถยนต[ท่ีถนน Padang Sanai คืนวันพุธท่ี ๒๕ 

พฤศจิกายน ตำรวจพบเฮโรอีน ๑๐๘ กิโลกรัม ซุกซ4อนในรถยนต[ 

มีมูลค4าในท*องตลาดประมาณ ๑๘ ล*านริงกิต และในช4วงค่ำวันพฤหัสบดี ตำรวจได*ตรวจค*นรถยนต[ท่ี 

Changlun ท่ีมีคนขับสัญชาตืไทยวัย ๔๘ ปe มีภูมิลำเนาอยู4ท่ีจ.ยะลา พบกัญชาน้ำหนักกว4า ๗ กิโลกรัม มูลค4า 

๒๐,๐๐๐ ริงกิต ต4อมาคืนเดียวกันเวลาประมาณ ๒๒.๓๐ น. ตำรวจตรวจค*นรถยนต[ของคนขับสัญชาติไทยมี

ภูมิลำเนาอยู4ท่ีจ.สงขลา พบยาเสพติดหลายประเภท และผู*ต*องหาสัญชาติไทยเป�นชาวปrตตานี ถูกจับกุมใน

เต�นท[ท่ีพักท่ี Padang Terap 

 

(Kedah police scored their biggest drug haul this year when they seized more than 100kg of 

various drugs worth more than RM18mil. 

Five Thai nationals and two local men were also arrested during separate raids in Padang Terap 

and in other locations near the Malaysia-Thailand border. 
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Kedah police chief Comm Datuk Hasanuddin Hassan said two Thai nationals, both aged 28, were 

stopped in a car along Jalan Padang Sanai at about 8pm on Wednesday. 

He said police found 108,592g of what was believed to be heroin, with a street value of about 

RM18mil, in the boot of the car. 

“The duo were detained and remanded for seven days until Dec 2 for further investigations. 

“Preliminary investigation found that the drugs were meant for the market in the country, ” he 

added. 

Comm Hasanuddin said following this initial arrest and with assistance of the General Operations 

Force (GOF), a few follow-up raids were launched at Hutan Situlang in the Padang Terap district 

on Thursday. 

“During the raid at 6am, a blue Mitsubishi Pajero was found in the area and a 32-year-old local 

from Changlun and a 48-year-old Thai national from Yala, southern Thailand, were detained. 

“From the four-wheel drive, 7.75kg of cannabis worth RM20,000 were seized. 

“In another raid at 10.30am in the same area, a 37-year-old local man from Kuala Nerang and a 

36-year-old Thai national from Songkhla, southern Thailand, were detained in a white Mitsubishi 

Triton pick-up truck. 

“From the pick-up truck, a shotgun, a 39cm-long parang, syabu weighing 9.3g and 5.18g of pil 

kuda, all worth about RM1,450, were seized. 

“During the last raid at 3pm in the same location, a 28-year-old Thai national from Pattani, 

southern Thailand, who acted suspiciously at one of the makeshift canvas tents in the area was 

arrested.) 

ท่ีมาขQอมูล ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2020/11/28/kedah-cops-make-largest-drug-

bust 

 

๕.๒ ส่ือมาเลเซียหลายแห4งรวมท้ังส่ือสิงคโปร[ รายงานเหตุการณ[คนร*ายแก�งค[ค*าใบกระท4อมข*ามชาติก4อเหตุใช*

อาวุธป�นยิงตำรวจหน4วยข4าวสังกัดกองกำลังปฏิบัติการท่ัวไป เป�นเหตุให*ตำรวจเสียชีวิตหน่ึงคนและได*รับ
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บาดเจ็บสาหัสอีก ๑ คน เหตุเกิดเม่ือเวลาประมาณ ๐๓.๐๐ น. เช*ามืดวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ท่ีปาดังเบซาร[ใน

รัฐเปอร[ลิส ใกล*กับต.ปาดังเบซาร[ อ.สะเดา จ.สงขลา 

อับดุล ฮามิด ผู*บัญชาการตำรวจแห4งชาติมาเลเซีย แถลงเม่ือวันพุธ ว4า สตท.บาฮารุดดิน รัมลี อายุ ๕๔ ปe 

และส.ต.ท.นอริฮัน ทาริ อายุ ๓๙ ปe ออกไปหาข4าวห4างจากประตู A3 ท่ืด4านพรมแดนประมาณ ๖๐๐ เมตร 

และเผชิญหน*ากับแก�งค[ค*าใบกระท4อมช4วงเวลาประมาณตี ๓ จึงได*ใช*อาวุธป�นยิงใส4กัน รัมลี ถูกยิงเข*าท่ีท*องได*

ส่ังให*ทาริ หลบหนีจากท่ีเกิดเหตุ ทาริซ่ึงถูกยิงเข*าท่ีท*องเช4นกันได*ประคองตัวข่ีมอเตอร[ไซค[กลับไปแจ*งเหตุท่ี

ฐานปฏิบัติการ ก4อนท่ีจะได*รับการช4วยเหลือนำตัวส4งโรงพยาบาล 

ต4อมาช4วงเวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น. วันพุธท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ตำรวจหน4วยคอมมานโด จับกุมผู*ต*องสงสัยชาว

ไทยได*หน่ึงคนใกล*พรมแดน และต4อมาหน4วยปฏิบัติการท่ัวไปจับผู*ต*องสงสัยคนไทยได*อีกหน่ีงคน 

ผบ.ตร.มาเลเซีย แถลงว4า ได*รับรายงานจากตำรวจไทยว4าสามารถจับกุมผู*ต*องสงสัยร4วมก4อเหตุได* ๔ คน โดย

ท่ี ๓ คนได*รับบาดเจ็บถูกจับกุมขณะรักษาตัวท่ีโรงพยาบาล 

ผบ.ตร.มาเลเซีย แถลงว4า แก�งค[ค*ายาเสพติดท่ีก4อเหตุเป�นอาชญากรข*ามชาติ ใช*วิธีแลกเปล่ียนสินค*าโดยแก�งค[

คนไทยนำยาเสพติดยาบ*า เฮโรอีน กัญชา ไปแลกกับใบกระท4อมอละยาแก*ไอจากแก�งค[ค*ายาเสพติดมาเลเซีย 

(Abdul Hamid was speaking to reporters at Bukit Aman to explain the sequence of yesterday’s 

incident in which two General Operations Force (GOF) personnel were attacked by smugglers at 

the border. 

Kpl Baharuddin Ramli, 54, from Negri Sembilan, was killed while his partner Kpl Norihan Tari, 39, 

was seriously injured. 

The GOF is the light infantry arm of the Royal Malaysia Police. 

At around 2.30am yesterday, both policemen were on a reconnaissance mission 600m away 

from the “A3” door of the Thai-Malaysia border. 

Both were only equipped with their handguns, which the IGP said was normal for information 

gathering missions. 

While normal circumstances would require the team to seek assistance via radio during 

emergencies, the shooting incident occurred immediately after the policemen and the suspects 

stumbled upon each other by surprise. 

“Kpl Baharuddin, injured from the shooting and having emptied his gun, crawled over and 

instructed Kpl Norihan to return to their post to get help. 
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“Kpl Norihan rushed back to the post on his motorcycle and collapsed just as he reached the 

post after pressing his horn for help.” 

Despite being shot three times, Kpl Norihan was in stable condition after he was rushed to 

hospital. 

“He was shot twice in the stomach, ” Abdul Hamid said. 

At around 7am, a 12-men team from the police’s Vat 69 commando group managed to arrest a 

Thai suspect after tracking him down from the scene of the shooting. 

A second suspect was also arrested by the GOF. 

He said Thailand police also arrested four suspects, three of whom were found while they were 

being treated for their gun wounds. 

“The smugglers were transporting ketum leaves and cough medicine prepared by their 

Malaysian counterparts at the time of the shooting, ” he said. 

He added that the leader of the Malaysian side had already been identified. 

Forensic investigations are still being conducted to identify the guns used by the suspects and 

who fired the first shots. 

Investigations showed that smugglers in Thailand would trade syabu, heroin and other drugs for 

the leaves and cough medicine in a “barter system” with the Malaysian smugglers.) 

ท่ีมาขQอมูล ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2020/11/25/two-shootings-before-fatal-

attack 

https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/one-killed-in-shooting-at-malaysia-thai-border-in-perlis 

 

๕.๒.๑ สำนักข0าวเบอนามา อQางคำใหQสัมภาษณ.พลตรีศานติ ศกุนตนาค ผบ.กองพลทหารราบท่ี ๕ เปwดเผยว0าผูQตQอง

สงสัยคนหน่ึงบาดเจ็บสาหัสจากบาดแผลถูกยิงดQวยกระสุนป~น และอีกสองคนไดQรับบาดเจ็บ ท้ังหมดอยู0ในความ

ควบคุมของเจQาหนQาท่ีเพ่ือรอดำเนินการสอบสวนต0อไป ซ่ึงจะตQองแจQงใหQตำรวจมาเลเซียทราบดQวย อย0างไรก็ตาม

พลตรีศานติ ไมไดQเปwดเผยสถานท่ีควบคุมตัวผูQตQองสงสียท้ังสามคน 
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Authorities in Thailand have arrested three suspects believed to be involved in a shootout that 

claimed the life of a Malaysian policeman at the Malaysia-Thailand border in Perlis Tuesday 

(Nov 24). 

Commander of Thailand's 5th Infantry Division, Maj Gen Santi Sakuntanak, said the trio, one of 

whom was in critical condition and the two injured, had been detained for further investigation. 

"We will facilitate the Malaysian authorities in the investigation, ” he told Bernama when 

contacted. 

However, Santi did not disclose where the suspects, all Thai nationals, were arrested. 

ท่ีมาขQอมูล ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2020/11/24/thailand-arrests-three-

suspects-over-fatal-shooting-of-gof-personnel 

 

๕.๒.๒ ส่ือมาเลเซีย รายงานเม่ือวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ว0า ผูQตQองสงสัยท่ีถูกจับกุมนำไปฝากขังเพ่ือดำเนินการ

สอบปากคำมีท้ังหมด ๑๘ คน มีคนไทยรวมอยู0ดQวย ๓ คน ซ่ึงตำรวจสงสัยว0า เก่ียวขQองกับเหตุการณ.แกuงค.คQาใบ

กระท0อมยิงตำรวจเสียชีวิตหน่ีงคนท่ีปาดดังเบซาร. เชQามืดวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน 

(Eighteen suspected smugglers have been remanded for their alleged involvement on Tuesday 

(Nov 24)'s shootout incident that killed a General Operations Force (GOF) member and injured 

his partner at the Malaysia-Thailand border in Padang Besar. 

The group consisted of three Thai nationals, who were remanded for seven days starting on 

Wednesday (Nov 25), and 15 locals, who were remanded for four days. 

Police believe the group are part of a ketum smuggling syndicate in the state.) 

ท่ีมาขQอมูล ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2020/11/25/18-suspected-smugglers-

remanded-following-fatal-shootout-with-gof-at-border 

https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysia-detains-18-suspects-after-deadly-shootout-

with-police-at-perlis-thai-border 
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๕.๒.๓ สำนักข0าวเบอนามา รายงานว0า ตันสรี อับดุล ฮามิด ผบ.ตร.มาเลเซีย แถลงเม่ือวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ว0า 

สำนักงานตำรวจแห0งชาติมาเลเซียไดQมีหนังสือทางการถึงตำรวจไทยขอใหQส0งตัวผูQตQองหาสัญชาติไทย ๔ คน ท่ีอยู0ใน

การควบคุมตัวใหQกับตำรวจมาเลเซียจ เพ่ือจะไดQดำเนินการสอบสวนดำเนินดคีต0อไป 

Inspector-General of Police Tan Sri Abdul Hamid Bador (pic) said that police have officially 

applied for the four to be transferred here to help the investigation into the shootout which 

saw Kpl Baharuddin Ramli, 54, killed at the scene, while his patrol partner Kpl Norihan Tari, 39, 

is in critical condition from the 3am incident at the TS9 post along the border. 

ท่ีมาขQอมูล ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2020/11/25/m039sian-cops-ask-thai-

counterparts-to-handover-four-suspects-connected-with-fatal-border-shootout 

๕.๒.๔ ส่ือมาเลเซียรายงานเม่ือวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน อQางคำแถลงของนายกสมาคมทหารผ0านศึกมาเลเซีย 

เรียกรQองรัฐบาลมาเลเซียใหQดำเนินการก0อสรQางกำแพงก้ันเขตแดนมาเลเซีย-ไทย ในพ้ืนท่ีรัฐเปอร.ลิสและเคดาห. เพ่ือ

ปrองกันการลักลอบขนยาเสพติดและส่ิงผิดกฏหมายขQามพรมแดน และเพ่ือลดความเส่ียงการปฏิบัติหนQาท่ีของ

เจQาหนQาท่ีทหาร ตำรวจ  

(The Non-Pensionable Malaysian Armed Forces Veterans Association (PVATTBM) has urged the 

government to rush the building of a border wall along the Malaysian-Thai border in Perlis and 

Kedah to combat smugglers. 

Its president Datuk Ismail Abidin said construction of the wall was the best solution to reduce 

the risk of Malaysian security personnel being exposed to the threat of being shot by smugglers. 

“A border wall will also help in curbing smuggling activities, ” he said yesterday. 

Ismail said the condition along the Perlis-Thailand border was different from the Kelantan-

Thailand border, separated by Sungai Golok. 

“The border with its thick forest allows smugglers to act violently against Malaysian security 

forces before they escape, ” he said.) 

ท่ีมาขQอมูล : https://www.thestar.com.my/news/nation/2020/11/27/veterans-call-for-perlis-thai-

wall 
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๕.๒.๔ ส่ือมาเลเซียรายงานเม่ือวันที ๒๗ พฤศจิกายน ว0า นายอิสมาอิล ซาบรี ยาคุป รัฐมนตรีอาวุโส แถลงช่ืนชม

ความร0วมมือทางดQานความม่ันคงบริเวณพรมแดนมาเลเซีย-ไทย ท่ีเพ่ิมมาตรการเขQมงวดมากข้ึนหลังจากเกิดเหตุ

แกuงค.คQาใบกระก0อมยิงตำรวจมาเลเซียเสียชีวิต 

รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีกลาโหมมาเลเซียแถลงว0า ไดQส่ังการใหQผูQบัญชาการทหารบกหารือกระชับความร0วมมือ

ดูแลรักษาความปลอดภัยชายแดนกับกองทัพบกไทยใหQเขQมขQนมากข้ึน รวมท้ังเปwดเผยว0า หน0วยงานความม่ันคง

มาเลเซียกำลังพิจารณาเพ่ิมกำลังพล และอาวุธยุทโธปกรณ.ดูแลความม่ันคงชายแดนติดไทย ใหQเหมาะสมต0อไป 

(The government welcomes cooperation with Thailand to tighten security at the Malaysia-

Thailand border following recent attacks on Malaysian security forces, says Senior Minister 

(Security) Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. 

"We thank the Thai authorities and we welcome their cooperation," said the Defence Minister 

during his daily briefing on Friday (Nov 27). 

Ismail Sabri said he had also instructed the Malaysian Armed Forces Chief to discuss with the 

police and other security agencies to improve security at the Malaysia-Thai border. 

"We will see what is needed there, be it additional personnel or assets. The military is ready for 

any action, including establishing posts at the border. 

"There is also an issue that fences have been damaged by smugglers and this must be rectified," 

he said.) 

 

ท่ีมาขQอมูล ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2020/11/27/ismail-sabri-govt-welcomes-

cooperation-with-thailand-to-tighten-border-security 

 

๕.๓ ส่ือมาเลเซียรายงานเม่ือวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ว0า ดาโตuะ ฮัสซันนุดดิน ฮัสซัน ผูQบัญชาการตำรวจรัฐเคดาห. 

แถลงว0า ไดQเกิดเหตุคนรQายใชQอาวุธป~นลอบยิงตำรวจหน0วยปฏิบัติการท่ัวไปขณะปฏิบัติหนQาท่ีลาดตระเวณใกลQดQานบู

กิตกายู ฮิตัม เหตุเกิดเม่ือเวลา ๑๘.๑๕ น. วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ขณะเกิดเหตุตำรวจท่ีถูกยิงสวมใส0เส้ือกันกระสุน 

จึงไดQรับบาดเจ็บเปyนแผลถลอกเล็กนQอย ดQวยเหตุท่ีกระสุนยิงเขาเส้ือเกราะ 

(A General Operations Force (GOF) member from Bukit Kayu Hitam escaped serious injury after 

he was shot at while on duty at the Malaysia-Thai border near Bukit Kayu Hitam. 
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Kedah police chief Datuk Hasanuddin Hassan said that in the 6.15pm incident yesterday, the 

police personnel was conducting a patrol with another member in the area. 

“The personnel, who was wearing a bulletproof vest, suddenly felt a sharp pain in his 

abdomen. When he checked, he found a circular mark. 

“He then noticed human activity in the area. We suspect he was shot with an air rifle from the 

other side, ” Hasanuddin was quoted as having said.) 

ท่ีมาขQอมูล ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2020/11/26/another-shooting-incident-at-

the-malaysia-thai-border 
  
 


