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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๗ - ๑๓ พ.ย. 

๖๓ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๗๘ ข0าว จากท่ีมี ๑๑๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๓๑ ต.ค. ๖๓ - ๖ พ.ย. ๖๓) ในส0วนของข0าว 

เชิงลบท่ีเก่ียวขPองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๑๗ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๒๐ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๓๑ ต.ค. ๖๓ - ๖ พ.ย. 

๖๓)  

          ประเด็นข4าวเชิงลบ ได*แก4 

๑) การยกระดับคุณภาพชีวิต: โควิดประชิดไทย ท้ังพม0าและมาเลเซีย ปYญหาและทางออก   

๒) เหตุร*ายรายวัน: ลอบบ้ึมชุดรปภ.ครูนราธิวาส 

๓) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: แฉ 'นายทุน' ไดPประโยชน. ราคายางผันผวนผิดปกติ 

๔) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยSสิน: แฉภาพรันทด!อาหารทหารใตP ปลาช้ินเล็กๆกินกัน ๑๘ นาย   

 ประเด็นข4าวเชิงบวก ได*แก4 

๑) การเมือง: ยะลาเตรียมแผน ๒ รับมือม่ันใจเอาอยู0-ไรPเหตุรุนแรง 

๒) ยาเสพติด: ๑) สกัดเครือข0ายคPายานรก และ ๒) บุกคPนปeาสวนยางหาไอซ.ลอตใหญ0 

๓) การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยSสิน: 'มทภ.4'ส่ังสอบเงินค0าอาหารทุกกองรPอย 

          จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหPระดับการรับรูPเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. 

จชต. ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๒.๔๑ ในสัปดาห.ท่ีแลPว (๓๑ ต.ค. ๖๓ - ๖ พ.ย. ๖๓) เปiน ๒.๔ ในสัปดาห.น้ี  

    ในส4วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๗–

๑๓ พ.ย. ๖๓ ดังน้ี 

          ประเด็นข0าวเก่ียวจังหวัดชายแดนภาคใตPในส่ือมวลชนต0างประเทศสัปดาห.น้ึสอดคลPองกับสถานการณ.ในพ้ืนท่ีท่ีมี

จำนวนข0าวสารลดนPอยลง และมีเพียงส่ือมวลชนมาเลเซียท่ีรายงานข0าวเก่ียวกับชายแดนมาเลเซีย-ไทย และสถานการณ.

การคPาชายแดนในช0วง ๙ เดือนแรกของปk ๒๕๖๓ ท่ีไดPรับผลกระทบจากการแพร0ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ส0งผลใหPการคPา

ชายแดนไทย-มาเลเซีย ลดลงรPอยละ ๑๗ 

         สำนักข0าว Bernama ของทางการมาเลเซียรายงานข0าวขบวนการลักลอบนำเขPาบุหร่ีหนีภาษีใชPเสPนทางผ0าน

ประเทศเพ่ือนบPานลักลอบขนบุหร่ีภาษีเขPามาเลเซียทาง ดPานรัฐกลันตัน เฉพาะในรอบปk ๒๕๖๓ มีการจับกุมบุหร่ีหนีภาษี

ไดP ๑๒๖ ล็อต 
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๒. ผลการวิเคราะหSสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธS ประจำวันท่ี ๗ – ๑๓ พ.ย. ๖๓ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข4าวเชิงบวก และประเด็นข4าวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๗ - ๑๓ พ.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก (เสPนทึบสีเขียว) ๗๘ ข0าว จากท่ีมี ๑๑๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๓๑ ต.ค. ๖๓ 

- ๖ พ.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนPมความถ่ี (เสPนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนPมฯ ลดลง ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขPองกับ 

จชต. (เสPนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๑๗ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๒๐ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๓๑ ต.ค. ๖๓ - ๖ พ.ย. ๖๓) 

สำหรับในมิติของแนวโนPมความถ่ี (เสPนปะสีแดง) มีแนวโนPมฯ ค0อนขPางคงท่ี 
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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) 

2020-10-31 14 4 3.5 

2020-11-01 14 3 4.67 

2020-11-02 12 3 4 

2020-11-03 14 4 3.5 

2020-11-04 31 3 10.33 

2020-11-05 26 2 13 

2020-11-06 6 1 6 

 16.71 2.86 5.84 

2020-11-07 8 3 2.67 

2020-11-08 12 0 12 

2020-11-09 12 1 12 

2020-11-10 5 0 5 

2020-11-11 15 4 3.75 

2020-11-12 13 5 2.6 

2020-11-13 13 4 3.25 

 11.14 2.71 4.11 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ4งเล็ง ในช4วงวันท่ี ๗ – ๑๓ พ.ย. ๖๓ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๓๑ ต.ค - ๑๓ พ.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข  

 

    ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๗ - ๑๓ พ.ย. ๖๓ มีข0าวในประเด็นเหตุรPายรายวัน ๑ ข0าว จากท่ีมี ๓ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลPว (๓๑ ต.ค. ๖๓ - 

๖ พ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ ลดลง ภาพข0าวในประเด็นเหตุรPายรายวัน ไดPแก0 ลอบบ้ึมชุด รปภ.ครู 

นราธิวาส  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๗ - ๑๓ พ.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๘ ข0าว จากท่ีมี ๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว 

(๓๑ ต.ค. ๖๓ - ๖ พ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ ค0อนขPางคงท่ี ในส0วนข0าวเชิงลบฯ ไม0มีข0าวเชิงลบ 

ในช0วง ๓๑ ต.ค. ๖๓ - ๑๓ พ.ย. ๖๓ ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ ต่ำค0อนขPางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดPแก0 ๑) 

ยะลาเตรียมแผน 2 รับมือม่ันใจเอาอยู0-ไรPเหตุรุนแรง, ๒) องค.กรอิสลามในไทยระบุชาวมุสลิมมีหนPาท่ี ตPองจงรักภักดี 

ต0อพระมหากษัตริย. และ ๓) กกต.ยะลาเตรียมนำผูPสมัครอบรมเลือกต้ังเชิงสมานฉันท.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

6 

 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยSสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๗ - ๑๓ พ.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๑๒ ข0าว จากท่ีมี  ๒๓ ข0าวในสัปดาห. 

ท่ีแลPว (๓๑ ต.ค. ๖๓ - ๖ พ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ  เพ่ิมข้ึนเล็กนPอย  ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าว

เชิงลบ ๒ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๓๑ ต.ค. ๖๓ - ๖ พ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนPมความถ่ี 

มีแนวโนPมฯ ต่ำค0อนขPางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดPแก0 ๑) ข0าวส้ัน: มทภ. 4 สัมมนากำนันพ้ืนท่ีจชต., ๒) ไฟใตPกระเต้ือง 

ลด พรก.ฉุกเฉิน ถอนกำลัง 3 พัน, ๓) กรมทหารราบท่ี 151 ค0ายกัลยาณิวัฒนา เป~ดบPานตPอนรับทหารใหม0 และ ๔) 

แม0ทัพภาค 4 ส่ังสอบ 'ค0าประกอบเล้ียง' ทุกกองรPอย อ.สุไหงโก-ลก ปมดราม0าอาหารไรPคุณภาพ ภาพข0าวเชิงลบ ไดPแก0 

๑) แฉภาพรันทด! อาหารทหารใตP ปลาช้ินเล็กๆกินกัน 18 นาย และ ๒) เป~ดเงินเดือน 'พลทหาร' 

เช็ครายการ'ถูกหัก'ก0อนถึงมือ 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๗ - ๑๓ พ.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๒ ข0าว จากท่ีมี ๒๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๓๑ ต.ค. 

๖๓ - ๖ พ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ ลดลง ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข0าวเชิงลบ 

๑๒ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๖ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๓๑ ต.ค. ๖๓ - ๖ พ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ 

เพ่ิมข้ึน ภาพข0าวเชิงบวก ไดPแก0 ๑) จ้ีเอาผิดไอPโม0ง ฮ้ัวซ้ือขายยางพารา, ๒) หอคPาฯคาดเลือกต้ัง 

กระตุPนศก.จว.ใตPเม็ดเงินสะพัด'700ลPาน', ๓) 'เลย-นรา'คึกคักโครงการคนละคร่ึง, ๔) ยึดบุหร่ีเถ่ือน 12 ตูPคอนเทนเนอร. 

มูลค0า500ลPานกลางทะเลสงขลา, ๕) TPCH ป~ดดีลเทคฯ 2 โรงไฟฟ�าชีวมวล มูลค0า 132 ลบ. 'ประชารัฐชีวมวลแม0ลาน-

บันนังสตา' ดันกำลังผลิตรวมแตะ 125 MW หวังสรPางรายไดPเพ่ิม หนุนเติบโตระยะยาว, ๖) โรตี อาหรับ ฮาลาล 100 

เปอร.เซ็นต. จ.นราธิวาส ภาพข0าวเชิงลบ ไดPแก0 ๑) คมนาคมเล่ือนเป~ดสนามบินเบตงตPนปk 64, ๒) 'ใตPสงบ งบฯไม0มา' 

ขPอกังขารัฐเกียร.ว0าง ลอยแพโรงงานเฟอร.นิเจอร.ทุนหม่ืนลPาน!, ๓) สงขลาอากาศแปรปรวน! เรือประมงจอด เทียบท0า 

อาหารทะเลขาดตลาด และ ๔) เกษตรกรจ้ีไขปมปริศนา!ราคายางผันผวนผิดปกติ  
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๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๗ - ๑๓ พ.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๕ ข0าว จากท่ีมี ๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๓๑ ต.ค. ๖๓ 

- ๖ พ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม0มีข0าวเชิงลบ

ในช0วง ๓๑ ต.ค. ๖๓ - ๑๓ พ.ย. ๖๓ ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ ต่ำค0อนขPางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดPแก0 ๑) 

สกัดเครือข0ายคPายานรก และ ๒) บุกคPนปeาสวนยางหาไอซ.ลอตใหญ0 

 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

            ในช0วงวันท่ี ๗ – ๑๓ พ.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

           ในช0วงวันท่ี ๗ – ๑๓ พ.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

           ในช0วงวันท่ี ๗ – ๑๓ พ.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกPไขปYญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

           ในช0วงวันท่ี ๗ – ๑๓ พ.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชPกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* 
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ประเด็นข4าวเชิงลบ 

๑. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) บทความพิเศษ: โควิดประชิดไทย ท้ังพม0าและมาเลเซีย ปYญหาและทางออก  และ  ๒) 

บทความพิเศษ: โควิดประชิดไทย ท้ังพม0าและมาเลเซีย ปYญหาและทางออก  

๒. เหตุร*ายรายวัน ลอบบ้ึมชุดรปภ.ครูนราธิวาส  

๓. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) จุรินทร. ส่ังกรมการคPาภายใน พรPอมหน0วยงานท่ีเก่ียวขPอง 

ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบสถานการณ.ราคายางท่ีไดPมีการปรับตัวลดลงอย0างผิดปกติ, ๒) 

คมนาคมเล่ือนเป~ดสนามบินเบตงตPนปk64, ๓) รายงาน: 'ใตPสงบ งบฯไม0มา'ขPอกังขารัฐเกียร.ว0าง 

ลอยแพโรงงานเฟอร.นิเจอร.ทุนหม่ืนลPาน!, ๔) สงขลาอากาศแปรปรวน! เรือประมงจอดเทียบท0า อาหารทะเลขาดตลาด, 

๕) 'สนามบินเบตง' เล่ือนเป~ดใหPบริการเปiนปkหนPา!!, ๖) เล่ือนเป~ดสนามบินเบตงพบไม0ปลอดภัย72ขPอ, ๗) 1/4 Spedcial 

Report: เกษตรกรจ้ีไขปมปริศนา!ราคายางผันผวนผิดปกติ(1), ๘) 1/4 Special Report: แฉ'นายทุน'ไดPประโยชน. 

ราคายางผันผวนผิดปกติ (2), ๙) ข0าวรPายปkน้ีไม0ไดPใชP'สนามบินเบตง'ตPองเคลียร.ส่ิงบกพร0อง72ขPอใหPจบ, ๑๐) 

บินกินไก0เบตงรอปkหนPาเลยจPะ, ๑๑) 1/4 Special Report: เกษตรกรจ้ีไขปมปริศนา!ราคายางผันผวนผิดปกติ(1)  และ  

๑๒) 1/4 Special Report: แฉ'นายทุน'ไดPประโยชน. ราคายางผันผวนผิดปกติ (2)  

๔. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยSสิน ๑) แฉภาพรันทด!อาหารทหารใตP ปลาช้ินเล็กๆกินกัน18นาย  และ  

๒) เป~ดเงินเดือน 'พลทหาร' เช็ครายการ'ถูกหัก'ก0อนถึงมือ  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. การเมือง ๑) คอลัมน. เรียงคนมาเปiนข0าวสเปเชียล, ๒) เป~ดรายช่ือบ๊ิกเนม-เด0นดัง ชิงนายก'อบจ.'76จังหวัด, ๓) 

#คืนอำนาจ 76 จังหวัด, ๔) ยะลาเตรียมแผน2รับมือม่ันใจเอาอยู0-ไรPเหตุรุนแรง, ๕) 

ยะลาเตรียมแผน2รับมือม่ันใจเอาอยู0-ไรPเหตุรุนแรง, ๖) 

องค.กรอิสลามในไทยระบุชาวมุสลิมมีหนPาท่ีตPองจงรักภักดีต0อพระมหากษัตริย., ๗) เป~ดศึกชนชPาง อบจ. 

หลายแห0งมันหยด ปทุม บ๊ิกแจ�ด เจอ ชาญ แต0 'เมียเนวิน' ไม0สูP  และ  ๘) 

กกต.ยะลาเตรียมนำผูPสมัครอบรมเลือกต้ังเชิงสมานฉันท.,  

๒. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทS ๑) ใตPร0มเงา สพฐ.: นราธิวาส-ตPอนรับ, ๒) คอลัมน. เลียบค0ายกองทัพ, 

๓) คอลัมน. ข0าวทะลุคน: 'จีจ้ีปkโป�'เน็ตไอดอลทุ0มรPอยลPาน-บวชอลัง, ๔) ฮือฮา! 

การไฟฟ�าทุ0งเสล่ียมแต0งต้ังแมว'พ่ีคุPง'เปiนผูPช0วยรปภ.แฟนคลับตรึม  และ  ๕) รPานขPาวน่ึงไก0ทอดทรงเคร่ือง 'นาสิ กูกุส' 

นราธิวาส,  

๓. ยาเสพติด ลุยคPนปeาสวนยางจับ3ราย เจอไอซ.2กระสอบฝYงดิน, ๔) บุกจับนักคPายาหญิงชายเพ่ือนสนิทกันร่ำใหPโฮ! 

ยกมือไหวP เพ่ิงไปขนไอซ.มา2กระสอบ  และ  ๕) ป~ดลPอมสวนยางตะลุยหาไอซ.ฝYงดินเอเย0นต.ใหญ0,  

๔. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: จัดงานเมาลิดสัมพันธ., ๒) อาศรมมิวสิก: ยามยาก 

ดนตรีจะช0วยจรรโลงจิตใจคน ไดPอย0างไร, ๓) คอลัมน. อาศรมมิวสิก: ยามยาก ดนตรีจะช0วยจรรโลงจิตใจคน ไดPอย0างไร, 

๔) ผPาพระกฐิน, ๕) อริยะโลกท่ี 6: พระเทพญาณโมลี วัดทรายขาว สงขลา, ๖) ภาพข0าว: ผPาพระกฐิน, ๗) คอลัมน. 
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อริยะโลกท่ี 6: พระเทพญาณโมลี วัดทรายขาว สงขลา, ๘) ทอดผPาปeาสามัคคี'นราธิวาส' 13วัด-สำนักสงฆ.ไม0มีเจPาภาพ, 

๙) อบต.ปะลุรูร0วมชาวบPานตาเซะใตP จัดงานเมาลิดสัมพันธ. นำความสามัคคี สู0สันติสุข ใหPชุมชน คร้ังท่ี 2  และ  ๑๐) 

รPานอาหาร ยะกังโภชนา บPานยะกัง1 แกงมัสม่ัน อาหารพ้ืนบPาน ท่ีอยู0คู0กับชาวนราธิวาสมากกว0า 37 ปk,  

๕. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยSสิน ๑) ผบ.ทบ.ใหPกำลังใจทหารพรานชายแดนใตP, ๒) ข0าวส้ัน: 

มทภ.4สัมมนากำนันพ้ืนท่ีจชต., ๓) 'มทภ.4'ส่ังสอบเงินค0าอาหารทุกกองรPอย, ๔) ไฟใตPกระเต้ือง ลดพรก.ฉุกเฉิน 

ถอนกำลัง3พัน, ๕) ตรวจเย่ียม, ๖) 'บ๊ิกเกรียง'เตPนผาง! ส่ังสอบปมเงินค0าอาหารทหารใตP 

หลังถูกแฉวิญญาณปลาราดพริก, ๗) แม0ทัพภาค4ส่ังสอบปมเงิน ค0าอาหารทหารใตPทุกกองรPอย, ๘) รอบร้ัวเมืองใตP : 12 

พฤศจิกายน 2563, ๙) แม0ทัพภาคท่ี 4 เช่ือม่ันกำนันผูPนำสภาสันติสุขตำบล 290 

แห0งจะสรPางสันติสุขชายแดนใตPไดPย่ังยืน, ๑๐) กรมทหารราบท่ี 151 ค0ายกัลยาณิวัฒนา เป~ดบPานตPอนรับทหารใหม0, ๑๑) 

แม0ทัพภาค 4 ส่ังสอบ 'ค0าประกอบเล้ียง' ทุกกองรPอย อ.สุไหงโก-ลก ปมดราม0าอาหารไรPคุณภาพ  และ  ๑๒) 

กอ.รมน.ภาค 4 ส0วนหนPา ส่ังหน0วยดูแลสวัสดิการกำลังพล หากพบเอาเปรียบ ลงโทษข้ันเด็ดขาด,  

๖. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ส0องโรค ไขสุขภาพ: ระวัง! โรคมือ เทPา ปาก, ๒) 

กรมสมเด็จพระเทพฯพระราชทานเคร่ืองช0วยหายใจ, ๓) พลังจิตอาสา'อสม.-อสส.' ป�อมปราการรับมือโควิด-19, ๔) 

คอลัมน. ส0องโรค ไขสุขภาพ: ระวัง! โรคมือ เทPา ปาก๕) กรมสมเด็จพระเทพฯพระราชทานเคร่ืองช0วยหายใจ, ๖) คอลัมน. 

สานพลังเพ่ือโลกสีเขียว: 'ปรีดา เทียนส0งรัศมี' ผูPพิทักษ.นกเงือกแห0งเทือกเขาบูโด, ๗) 20 ปkไม0เคยเจอแบบน้ี หมอสุภัทร 

จับผูPรPายไดPแลPว เหย่ือ 233 ราย ดำนาแลPวเกิดผ่ืนคัน, ๘) หมอรพ.จะนะไขโรคปริศนา ผ่ืนข้ึนแขนขาหลังดำนาเสร็จ, ๙) 

ข0าวภูมิภาค : 13 พฤศจิกายน 2563, ๑๐) ตะครุบพ0อคPารายใหญ0กระบ่ี ลักลอบคPาสัตว.ปeา ยึด'นกปeา'เพียบ, ๑๑) 'นิพนธ.' 

ช้ีคนรุ0นใหม0มีศักยภาพพัฒนาเมืองปYตตานี วอนทุกฝeายร0วมสรPางสันติสุข, ๑๒) คอลัมน. Mr.how: ปตท.สผ. 

จับมือกลุ0มประมงพ้ืนบPาน ต้ังศูนย.การเรียนรูPเพราะฟYกลูกปูแห0งใหม0, ๑๓) กาฬสินธุ. 

เป~ดเวทีสาธารณะใหPความรูPเร่ืองเหมืองแร0ทรายแกPว, ๑๔) ผอ.สพร.23 ปYตตานี 

ใหPกำลังใจและแนวทางการประกอบอาชีพใหPแก0ผูPเขPารับการฝ กตามโครงการฝ กอาชีพ ACHIEVE, ๑๕) 

เตือนชาวนาระวังโรคหอยคันระบาด พบแลPว 7 ตำบล ในอ.จะนะ, ๑๖) รองผูPว0าฯนราธิวาส 

เป~ดกิจกรรมหน0วยแพทย.เคล่ือนท่ีอาสาพอ.สว. ท่ีอำเภอบาเจาะ, ๑๗) กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน 

'เคร่ืองช0วยหายใจ' แก0 รพ.ในจังหวัดสงขลาและยะลา, ๑๘) 

กาฬสินธุ.สรPางความรูPงานพัฒนาแหล0งน้ำสืบสานแนวพระราชดำริ, ๑๙) นราธิวาส จัดกิจกรรม 

วันเจPาหนPาท่ีความปลอดภัยในการทำงาน, ๒๐) ผูPว0าฯยะลา ตPอนรับคณะทำงานโครงการ 'สุขภาพดีใตPร0มพระบารมี' 

หารือเตรียมจัดในพ้ืนท่ี  และ  ๒๑) กรมสมเด็จพระเทพฯพระราชทานเคร่ืองช0วยหายใจและ 

ระบบแลกเปล่ียนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ.'แก0โรงพยาบาลสงขลา,  

๗. การศึกษา ๑) ระดมทุน, ๒) ภาพข0าว: ระดมทุน  และ  ๓) ส0งต0อความรูPสู0นPองๆ ปYกษ.ใตPบPานเรา...กลุ0มทรู 

ส0งมอบคอมพิวเตอร.และ ส่ือการเรียนการสอน ผ0านมูลนิธิกPาวคนละกPาว โดยตูน อาทิวราห. คงมาลัย,  

๘. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) จ้ีเอาผิดไอPโม0ง ฮ้ัวซ้ือขายยางพารา, ๒) 

หอคPาฯคาดเลือกต้ังกระตุPนศก.จว.ใตPเม็ดเงินสะพัด'700ลPาน', ๓) เร่ิมแลPว 'สสว. CONNEXT : SME Festival' 
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สัญจรท่ัวประเทศ คาดสรPางรายไดPกว0า 35 ลPานบาท, ๔) 'เลย-นรา'คึกคักโครงการคนละคร่ึง, ๕) 'ซูซูกิ' จัดงาน Best 

Dealer Award 2019/2020, ๖) ยึดบุหร่ีเถ่ือน12ตูPคอนเทนเนอร.มูลค0า500ลPานกลางทะเลสงขลา, ๗) ยอดขายพุ0ง! 

ปชช.-ผูPประกอบการนราธิวาสตอบรับ 'โครงการคนละคร่ึง', ๘) วศ.อว.มอบใบรับรองหPองแล็ป 42 หPองปฏิบัติการ, ๙) 

TPCH ป~ดดีลเทคฯ 2 โรงไฟฟ�าชีวมวล มูลค0า 132 ลบ. 'ประชารัฐชีวมวลแม0ลาน-บันนังสตา' ดันกำลังผลิตรวมแตะ 125 

MW หวังสรPางรายไดPเพ่ิม หนุนเติบโตระยะยาว, ๑๐) TPCH ป~ดดีลเทคฯ 2 โรงไฟฟ�าชีวมวล มูลค0า 132 ลPาน 

ดันกำลังผลิตรวมแตะ 125 MWหนุนเติบโตระยะยาว, ๑๑) โรตี อาหรับ ฮาลาล 100 เปอร.เซ็นต. จ.นราธิวาส  และ  

๑๒) จัดใหญ0!'สสว.CONNEXT : SME Festival'เร่ิมสัญจรท่ัวประเทศช0วยผูPประกอบการ,  

๙. การช4วยเหลือประชาชน ๑) 'โก-ลก'เฝ�าระวังสถานการณ.น้ำท0วม  และ  ๒) กอ.รมน.เตือน ปชช.10 จังหวัดภาคใตP 

12-13 พ.ย. ระวังฝนตกหนัก,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต4อสถานการณS จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหPระดับการรับรูPเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. 

ในสัปดาห.น้ี ลดลง จาก ๒.๔๑ ในสัปดาห.ท่ีแลPว (๓๑ ต.ค. ๖๓ - ๖ พ.ย. ๖๓) เปiน ๒.๔ ในสัปดาห.น้ี ในมิติของแนวโนPม 

การรับรูPเชิงบวก มีแนวโนPมฯ ค0อนขPางคงท่ี 
 
๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๗ – ๑๓ พ.ย. ๖๓ 

    ประเด็นข0าวเก่ียวจังหวัดชายแดนภาคใตPในส่ือมวลชนต0างประเทศสัปดาห.น้ึสอดคลPองกับสถานการณ.ในพ้ืนท่ีท่ีมี

จำนวนข0าวสารลดนPอยลง และมีเพียงส่ือมวลชนมาเลเซียท่ีรายงานข0าวเก่ียวกับชายแดนมาเลเซีย-ไทย และสถานการณ.

การคPาชายแดนในช0วง ๙ เดือนแรกของปk ๒๕๖๓ ท่ีไดPรับผลกระทบจากการแพร0ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ส0งผลใหPการคPา

ชายแดนไทย-มาเลเซีย ลดลงรPอยละ ๑๗ 

    สำนักข0าว Bernama ของทางการมาเลเซียรายงานข0าวขบวนการลักลอบนำเขPาบุหร่ีหนีภาษีใชPเสPนทางผ0านประเทศ

เพ่ือนบPานลักลอบขนบุหร่ีภาษีเขPามาเลเซียทาง ดPานรัฐกลันตัน เฉพาะในรอบปk ๒๕๖๓ มีการจับกุมบุหร่ีหนีภาษีไดP ๑๒๖ 

ล็อต 

 

๕.๑ สำนักข4าว Bernama รายงานเม่ือวันท่ี ๙ พฤศจิกายน อ*างคำให*สัมภาษณSของนายกีรติ รัชชานนทS อธิบดี

กรมการค4ต4งประเทศ เป�ดเผยว4า ในรอบ ๙ เดือนแรกของปc ๒๕๖๓ การค*าชายแดนระหว4างไทย-มาเลเซีย มีมูลค4า

ประมาณ ๑๗๕,๐๐๐ ล*านบาท ลดลงเม่ือเทียบกับช4วงเดียวกันปcท่ีแล*ว ร*อยละ ๑๗.๒๓ ท้ังน้ีเป�นผลจากการป�ด

พรมแดนของท้ังสองประเทศเพ่ือป�องกันการแพร4ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ขณะท่ีการค*ากับประเทศเพ่ือนบ*านทุก

ประเทศคือเมียนมารS ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย มีมูลค4ารวม ๕๖๑,๐๐๐ ล*านบาท หรือลดลงประมาณร*อยละ ๑๐ 
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(Border trade between Malaysia and Thailand in the first nine months of the year fell 17.23% to 

175.10 billion baht (100 baht = RM13.50) as border closure to curb the spread of Covid-19 has 

disrupted normal economic activities. 

Foreign Trade Department director-general Keerati Rushchano said Thailand’s cross-border trade with 

neighbouring countries – Malaysia, Myanmar, Laos and Cambodia, in the period stood at 561.10 

billion baht, dropping 10.03% year-on-year (y-o-y). 

“Exports to Malaysia fell 11.5% y-o-y to 85.48 billion baht, while imports slipped 22.04% to 89.62 

billion baht. — Bernama) 

 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.thestar.com.my/business/business-news/2020/11/09/msia-thailand-

border-trade 

 

 

 

๕.๒ สำนักข4าว Bernamaรายงานเม่ือวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน อ*างคำให*สัมภาษณSของผู*อำนวยการสำนังกานศุลกากร

รัฐกลันตัน เป�ดเผยว4า ต้ังแต4ต*นปc ๒๕๖๓ จนถึงขณะน้ี มีการจับกุมบุหร่ีต4างประเทศลักลอบนำเข*าประเทศมาเลเซีย

ทางด*านรัฐกลันตัน จำนวน ๑๒๖ คร้ัง โดยส4วนใหญ4จับกุมได*บริเวณชายแดนติดประเทศไทย คิดเป�นมูลค4า ๑.๑ 

ล*านริงกิต และคิดเป�นมูลค4าภาษีประมาณ ๖.๖ ล*านริงกิต อย4างไรก็ตามสถิติการจับกุมลดลงเทียบกับปc ๒๕๖๒ ท่ีมี

การจับกุมได*ท้ังหมด ๑๖๘ คร้ัง 

ผู*อำนวยการศุลกากรรัฐกลันตัน เป�ดเผยว4า ขบวนการลักลอบนำเข*าบุหร่ีหนีภาษี ใช*เส*นทางขนส4งทางทะเล โดยใช*

ลักลอบบรรทุกมาในเรือบรรทุกสินค*า และค4อยๆใช*เรือเล็กลำเลียงบุหร่ีหนีภาษีเข*ามาเลเซีย 

“ขบวนการค*าบุหร่ีเถ่ือนมักนำบุหร่ีไปซุกซ4อนไว*ในท่ีรกร*าง หรือ ฟารSมท่ีเลิกใช*งานไปไปแล*ว การจับกุมจึงยึดได*แต4

ของกลางแต4จับกุมตัวการลักลอบไม4ได*” 

 

(Cigarettes worth RM1.1 million with unpaid duties of RM6.6 million were seized after the customs 

department foiled 126 smuggling attempts at the Malaysia-Thailand border this year. 

Kelantan Royal Malaysian Customs Department director Mohd Rakbi Mat Saud said the 126 cases 

showed a 25 per cent drop compared to the 168 cases recorded in the same period last year. 
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"We found that smugglers used a new modus operandi by bringing in the supply of cigarettes to the 

state via national waters. 

"They would carry the goods by ship via the sea and then transfer them to small boats to bring the 

contraband into the state," he told reporters after the department’s get-together with the media 

here today. 

Mohd Rakbi said it was difficult for the department to make arrests and take action against the owner 

or seller of the contraband cigarettes despite the seizures. 

"When the items were seized, the owners were nowhere to be found. These days the cigarettes are 

no longer stored in business premises or houses but are hidden in places like farms and chicken 

coops," he said.) 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1899710 

 

๕.๒.๑ สำนักข4าว Bernama รายงานเม่ือวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ว4า เจ*าหน*าทหารหน4วย PGA9 ตรวจค*นยึดบุหร่ีหนี

ภาษีลักลอบนำเข*าจากต4างประเทศมูลค4า ๓.๑๔ ล*านริงกิต ได*ท่ีฟารSมนกนางแอ4นท่ีถูกท้ิงรกร*าง ท่ี Kampung 

Dalam ในอำเภอตุมปrต รัฐกลันตัน ในตอนเช*าวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน 

Bernama รายงานว4า บุหร่ีเถ่ือนล็อตน้ีมีมูลค4าท่ีสุดท่ีมีการจับกุมนับต้ังแต4ปc ๒๕๖๒  

บุหร่ีท่ีจับกุมได*ย่ีห*อ Liqun , Furonguang และ Nanjing ผลิตในประเทศจีน ซ่ึงนับเป�นคร้ังแรกท่ีมีพบว4ามีการ

ลักลอบนำเข*าบุหร่ีสามย่ีห*อน้ี 

“หน4วยข4าวกรองรายงานว4า บุหร่ีหนีภาษีล็อตน้ีมีการนำไปพักไว*ท่ีประเทศเพ่ือนบ*านก4อนลักลอบนำเข*าไปซุกซ4อนท่ี

ฟารSมนกนางแอ4นร*างในรัฐกลันตัน” 

 

(A total of 19,230 cartons of cigarettes worth RM3.14 million hidden in a building formerly used to 

farm swiftlet nests near Kampung Dalam here were seized by a team from the General Operations 

Force 9th Battalion (PGA9) yesterday morning. 

It is understood that the seizure is the largest one made by the GOF on the Malaysia-Thailand border 

since last year. 
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PGA9 Commanding Officer Supt Nor Azizan Yusof said checks found that the ‘Liqun’, ‘Furonguang’ 

and ‘Nanjing’ branded cigarettes were all made in China, and this is the first time cigarettes of these 

brands were confiscated here. 

Speaking during a press conference in Kuala Jambu here, he said the cigarettes were likely marketed 

to foreigners working in the country. 

"Intelligence found that the cigarettes were brought in from neighboring countries before being 

stored in a building used to farm swiftlet nests, which is no longer in operation,” he said, adding, 

however, that no arrests were made during the operation. 

In another development, he said PGA9 had seized various goods worth RM6.95 million since taking 

on the duties under the ‘Op Benteng’ operation on Oct 15.) 

ท่ีมาข*อมูล ;https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1900927 
 
 
 
 
 


