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๑. บทสรุปผู้บริหาร 
จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๖ – ๑๒ ม.ค.๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ค่อนข้าง

คงที่ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ ธ.ค.๖๐ – ๕ ม.ค.๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๑๙ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ ธ.ค.๖๐ – ๕ 
ม.ค.๖๑)  
      ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ เหตุร้ายรายวัน (...๑) คนร้ายฆ่ายกครัว ๓ ศพ ที่ อ.ทุ่งยางแดง, ๒) บึ้มชุดทหารพรานปัตตาน ีเจ็บ ๙, ๓) คนร้ายขับกระบะยิง
เก๋งทหารพรานพรุน และ ๔) ยิงถล่มบ้าน อส.ตากใบ ซ้ำสองหวังลอบสังหาร) และ การพูดคุยเพื่อสันติสุข (“พูดคุย กับ มาราปาตานี มา ๓ ปี แล้ว ยังไม่
สามารถทำพื้นที่ปลอดภัยได้ แม้แต่“ตารางนิ้ว” เดียว”) 
      ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่ การศึกษา (สุรเชษฐ์ ส่งข้อมูลการสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนใต้ถึงหมอธี แล้ว), การเมือง (...๑)  เด็กส่งส.ค.ส. ให้
กำลังใจลุงตู่, ๒) ‘พศ.’จ่อตั้งกก.สอบวินัย แก๊งงาบเงินทอนวัด หลัง ปปช. ชี้ความผิด, ๓) บิ๊กเต่าสั่งรื้อใหญ่โครงสร้างกรมยุบด่านป่าไม้ - หน่วยป้องกัน, และ  
๔) ภาณุเผยบรรยากาศชายแดนใต้วันนี้ดีขึ้น หวังปี ๖๑ ปชช.ปลอดภัย-ชีวิตดี), เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ (...๑) ข่าวประชาคมอาเซียน รถไฟเร็วสูง
มาเลย์ดันเศรษฐกิจใต้คึก, ๓) ไก่โต้งเบตง รุกโมเดิร์นเทรด ดันยอด ๒ ล้าน, ๔) เที่ยวเมืองรอง ลองแล้วจะติดใจ, และ ๗) แม่ค้าเบตงยิ้ม เสื้อกันหนาวมือสอง
ขายดี), การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน (...๑) จู่โจมค้นสะเดาสกัดแก๊งป่วนใต้ รวบ ๒ ผู้ต้องหาพร้อมยาบ้า-ปืนเถื่อน, ๒) เตรียมออกหมายจับ 
๑๐ โจรใต้ ลอบบึ้ม ๙ จนท.-ก่อเหตุโชกโชน, ๓) ทุบคลังแสงแก๊งโจรใต้ ยึดอาวุธสงครามเพียบ, ๔) กอ.รมน.ภาค ๔ แจงคืบหน้าเหตุซุ่มยิง ทพ.๔๙ เผารถทัวร์ 
วอนขอให้มั่นใจ จนท., ๕) นราธิวาสเข้มพื้นที่เซฟตี่โซน สกัดก่อเหตุย่านเศรษฐกิจตรวจถนนทุกสาย และ ๖) คุมเข้มพื้นที่ยะลาผวาคาร์บอมบ์ช่วงเทศกาล
ตรุษจีน), การบำรุงขวัญกำลังพล (ร.๑๐ พระราชทานดอกไม้ – ตะกร้าสิ่งของแก่ทหารบาดเจ็บ จ.ปัตตานี), ยาเสพติด (...๑) จับเฮโรอีนคาด่านลำเลียงจาก
แม่สายสู่ชายแดนใต้ยี่ห้อสิงโตคู่เหยียบลูกโลกตำรวจทหารเร่งแกะรอยหวั่นโยงก่อความไม่สงบ และ ๒) รวบ ๓ นักค้ายาพร้อมของกลาง ๖,๐๐๐ เม็ด ใช้
รถบรรทุกวัว ตบตา จนท.), การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ (ทำบุญครบรอบ ๑๑ ปี ครูจูหลิง), และ กระบวนการยุติธรรม (ถวายฎีกา อุทธรณ์ 
สาวตาบอด หมิ่น ๑๑๒) เป็นต้น 
       จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลใหก้ารรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง ร้อยละ ๓๒ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ 
ธ.ค.๖๐ – ๕ ม.ค.๖๑)  
      ในส่วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๖ – ๑๒ ม.ค.๖๑ ดังนี ้
      ประเด็นข่าวการก่อเหตุรุนแรงในสัปดาห์นี้มีหลายประเด็น คือ คนร้ายสี่คนพร้อมอาวุธปืนสงครามบุกยิงญาติอดีตอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) เสียชีวิต 
๓ ศพ ที่ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี เหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดอาสาสมัครทหารพรานได้รับบาดเจ็บ ๙ นาย ที่อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ขณะเข้าตรวจสอบเหตุ
คนร้ายลอบเผากล้องวงจรปิด และเจ้าหน้าที่ทหารตรวจพบอาวุธสงครามพร้อมด้วยอุปกรณ์ประกอบระเบิดแสวงเครื่องซุกซ่อนในสวนยางพารา ที่ จ.นราธิวาส 
      ประเด็นการปรับหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสอดแทรกประวัติศาสตร์พระมหากษัตริย์ไทยและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
ที่มีต่อพสกนิกร เป็นประเด็นข่าวที่สื่อมวลชนต่างประเทศให้ความสำคัญ มีทั้งรายงานของสำนักข่าว Reuters สื่อสิงคโปร์ และอินโดนีเซีย 
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      ประเด็นความร่วมมือปราบปรามขบวนการโจรกรรมรถยนต์ข้ามชาติ ขโมยรถยนต์จากมาเลเซียลักลอบนำเข้าประเทศไทยก่อนส่งออกไปขายต่อหลาย
ประเทศในภูมิภาคอินโดจีน ประสบผลสำเร็จจากความร่วมมือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทย และมาเลเซีย ส่งผลให้ยอดโจรกรรมลดลงร้อยละ ๔๐ ในปี 
๒๕๖๐ 
      อัครราชฑูตที่ปรึกษาประจำสถานเอกอัครราชฑูตไทย ณ.กรุงกัวลาลัมเปอร์ ส่งจดหมายถึงกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ New Straits Times ชี้แจงกรณีที่
เผยแพร่ข่าวรถยนต์จากประเทศไทยฝ่าฝืนกฏหมายขนส่งนักท่องเที่ยวเดินทางผ่านพรมแดนเข้าประเทศมาเลเซียเกินกว่า ๒ กิโลเมตร ซึ่งตามกฏหมายระหว่าง
ประเทศจะต้องมีใบอนุญาตที่เรียกว่า International Circulation Permit (ICP) ซึ่งอัครราชฑูตที่ปรึกษาชี้แจงว่า การละเมิดกฏหมายดังกล่าวเกิดขึ้นกับรถยนต์
ทั้งสองประเทศ กล่าวคือ รถยนต์จากประเทศมาเลเซียทั้งรถบัสโดยสารและรถบรรทุก ก็เดินทางเข้าพรมแดนประเทศไทยเกินกว่า ๒ กิโลเมตรเช่นกัน โดยไม่มี
ใบอนุญาต ICP โดยที่เจ้าหน้าที่รัฐทั้งสองประเทศมีการอะลุ้มอล่วยมานานกว่า ๑๐ ปีแล้ว 
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๒. ผลการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๖ – ๑๒ ม.ค.๖๑ 
      ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน้มความถี ่การนำเสนอประเด็นข่าวเชิงบวก และประเด็นข่าวเชิงลบ  

 
       ในช่วงวันที่ ๖ – ๑๒ ม.ค.๖๑ ข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีความถี่ค่อนข้างคงที่ (๑๑๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ ธ.ค.๖๐ – ๕ ม.ค.๖๑) ๑๑๑ ข่าวใน
สัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีความถี่
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑๙ (๑๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ ธ.ค.๖๐ – ๕ ม.ค.๖๑) ๓๕ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง)  มีแนวโน้มฯ 
เพิ่มขึ้น 
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๒.๒ ค่าสัดส่วนระหว่างข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ  
      เมื่อนำจำนวนข่าวเชิงบวก และจำนวนข่าวเชิงลบ ในแต่ละวันมาคำนวณหาค่าสัดส่วน ระหว่างข่าวเชิงบวกกับข่าวเชิงลบ พบว่าในแต่ละวันจะมีค่า
สัดส่วนฯ ดังแสดงในตารางด้านล่าง  

วัน/เดือน/ปี จำนวนข่าวเชิงบวก (1) จำนวนข่าวเชิงลบ (2)  ค่าสัดส่วน (3)=(1)/(2)  

2017-12-30 17 3 5.67 
2017-12-31 15 3 5.00 
2018-01-01 14 3 4.67 
2018-01-02 13 0 13.00 
2018-01-03 15 2 7.50 
2018-01-04 22 3 7.33 
2018-01-05 14 2 14.00 

 15.71 2.29 8.17 
2018-01-06 15 6 2.50 
2018-01-07 13 6 2.17 
2018-01-08 26 4 6.50 
2018-01-09 15 6 15.00 
2018-01-10 17 7 2.43 
2018-01-11 13 5 2.60 
2018-01-12 12 1 12.00 

 15.86 5.00 6.17 
 
หมายเหตุ: ยิ่งค่าสัดส่วนระหว่างจำนวนข่าวเชิงบวก กับจำนวนข่าวเชิงลบ (3) มีค่าสูง ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบต่อการรับรู ้เชิงบวก (Positive 
Awareness Level)  มีระดับสูงตามไปด้วย ในทำนองตรงกันข้าม หากค่าสัดส่วนฯ มีค่าต่ำ ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบเชิงบวก (Positive Awareness 
Level) จะมีระดับต่ำตามลงไปด้วย อย่างไรก็ตามอาจะต้องพิจารณาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของจำนวนข่าวเชิงลบในแต่ละสัปดาห์ด้วย หากค่าเฉลี่ยของ
จำนวนข่าวเชิงลบในสัปดาห์ที่แล้วมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ ก็อาจจะทำให้ผลกระทบการรับรูเ้ชิงบวกในสัปดาห์นี้ต่ำกว่าก็ได้ ถึงแม้ค่า
สัดส่วนเฉลี่ย ในสัปดาห์นี้จะมีค่ามากกว่าค่าสัดส่วนเฉลี่ยของสัปดาห์ที่แล้ว 
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๓. แนวโน้มในประเด็นที่เพ่งเล็ง ในช่วงวันที่ ๖ – ๑๒ ม.ค.๖๑ 
     ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข 

 
            ในช่วงวันที่ ๖ – ๑๒ ม.ค.๖๑ ไม่มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข (ไม่มีข่าวเชิงบวกมากว่า ๓ สัปดาห์แล้ว) ในส่วนของข่าวเชิงลบ มีข่าว
เชิงลบในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข ๑ ข่าว ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่  “พูดคุย กับ มาราปาตานี มา ๓ ปี แล้ว ยังไม่สามารถทำพื้นที่ปลอดภัยได้ แม้แต่
“ตารางนิ้ว” เดียว” 
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๓.๒ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน 

 
ในช่วงวันที่ ๖ – ๑๒ ม.ค.๖๑ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๑๘ ข่าว  (ไม่มีข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ ธ.ค.๖๐ – ๕ ม.ค.๖๑) ๑๘ ข่าวในสัปดาห์นี้) 

ในมิติของแนวโน้มความถี ่มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น  ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) คนร้ายฆ่ายกครัว ๓ ศพ ที่ อ.ทุ่งยางแดง, ๒) บึ้มชุดทหาร
พรานปัตตานี เจ็บ ๙, ๓) คนร้ายขับกระบะยิงเก๋งทหารพรานพรุน และ ๔) ยิงถล่มบ้าน อส.ตากใบ ซ้ำสองหวังลอบสังหาร 
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๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
       ในช่วงวันที่ ๖ – ๑๒ ม.ค.๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๒๐ (๑๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว ๓๐ ธ.ค.๖๐ – ๕ 
ม.ค.๖๑)  ๓๒ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถี่คงที่ (๗ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ ธ.ค.๖๐ – ๕ ม.ค.
๖๑)  ๗ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ในประเด็นการเมืองที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ได้แก่ ๑)  เด็กส่ง
ส.ค.ส. ให้กำลังใจลุงตู่, ๒) ๑๗ ม.ค. ค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นทุกจังหวัด, ๓) เอกชนร้องรัฐบาลเพิ่มเที่ยวรถไฟเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูงมาเลเซีย, ๔) ‘พศ.’จ่อตั้งกก.
สอบวนิยั แกง๊งาบเงนิทอนวดั หลงั ปปช. ชีค้วามผดิ, ๕) บิ๊กเต่าสั่งรื้อใหญ่โครงสร้างกรมยุบด่านป่าไม ้- หน่วยป้องกัน, ๖) สรา้งรถไฟทางคูย่าวทีส่ดุในไทย และ  
๗) ภาณุเผยบรรยากาศชายแดนใต้วันนี้ดีขึ้น หวังป ี๖๑ ปชช.ปลอดภัย-ชีวิตดี สำหรับภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) ต้านโรงไฟฟาถ่านหิน, ๒) จบัตายทุธศาสตร ์บิ๊ก
ตู่ เดินสาย ชิงใจมวลชน, ๓) ไทยโพสต์: งบประมาณ-ความเป็นธรรม, ๔) จรัส สุวรรณมาล ส่องกล้องทิศทางท้องถิ่น รัฐบาลชุดนี้ไม่ส่งเสริมการกระจายอำนาจ, 
๕) ซัดบิ๊กตู่ เป็นนักการเมือง แต่ยังถือ ม.๔๔ คุมเลือกตั้ง และ ๖) สมาคมคลองไทยอ้างฟังเสียงชาวบ้าน ชี้ขุดไม่ทันการ ทำประเทศล้าหลัง 
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๙ 
	

๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน  

 
     ในช่วงวันที่ ๖ – ๑๒ ม.ค.๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีความถี่ค่อนข้างคงที ่(๑๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ ธ.ค.๖๐ – ๕ ม.ค.๖๑)  
๑๘ ข่าว ในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่  มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถี่คงที ่(๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ ธ.ค.๖๐ – ๕ ม.ค.๖๑)  ๑ 
ข่าว ในสัปดาห์นี้)  ในมิติของแนวโน้มความถี่  มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที ่ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก ่๑) จู่โจมค้นสะเดาสกัดแก๊งป่วนใต้ รวบ ๒ ผู้ต้องหาพร้อมยาบ้า-
ปืนเถื่อน, ๒) เตรียมออกหมายจับ ๑๐ โจรใต้ ลอบบึ้ม ๙ จนท.-ก่อเหตุโชกโชน, ๓) ทุบคลังแสงแก๊งโจรใต้ ยึดอาวุธสงครามเพียบ, ๔) กอ.รมน.ภาค ๔ แจง
คืบหน้าเหตุซุ่มยิง ทพ.๔๙ เผารถทัวร์ วอนขอให้มั่นใจ จนท., ๕) นราธิวาสเข้มพื้นที่เซฟตี่โซน สกัดก่อเหตุย่านเศรษฐกิจตรวจถนนทุกสาย และ ๖) คุมเข้มพื้นที่
ยะลาผวาคาร์บอมบ์ช่วงเทศกาลตรุษจีน ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ตั้ง รองแม่ทัพน้อยที่ ๔ แทน พล.ต.สมดุลย ์(ผบ.พล.ร.๑๕) เป็นการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 
หรือเป็นการเพิ่ม รอยร้าว ภายในของหน่วยงาน 
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๑๐ 
	

๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ 

 
       ในช่วงวันที่ ๖ – ๑๒ ม.ค.๖๑ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถึค่งที ่ (๑๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ ธ.ค.๖๐ – ๕ ม.ค.๖๑) ๑๐ ข่าวในสัปดาห์
นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่  มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถีค่งที ่ (๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ ธ.ค.๖๐ – ๕ ม.ค.
๖๑) ๑ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่  มีแนวโน้มฯ  ลดลง ข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) เล็งลงทุนโรงไฟฟ้าชีวมวล ๔ – ๕ โครงการ, ๒) ข่าวประชาคม
อาเซียน รถไฟเร็วสูงมาเลย์ดันเศรษฐกิจใต้คึก, ๓) ไก่โต้งเบตง รุกโมเดิร์นเทรด ดันยอด ๒ ล้าน, ๔) เที่ยวเมืองรอง ลองแล้วจะติดใจ, ๕) รพ.จะนะ โพสต์เคล็ด
ลับลดค่าไฟ, ๖) ญี่ปุ่นจับคู่เอสเอ็มอีไทย ทำอาหารป้อนโอลิมปิก และ ๗) แม่ค้าเบตงยิ้ม เสื้อกันหนาวมือสองขายดี สำหรับภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่  แวดวงธุรกิจ
ภูธร: ริงกิตตกกระทบท่องเที่ยวชายแดนใต้ซบเซา 
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๑๑ 
	

๓.๖ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 
      ในช่วงวันที่ ๖ – ๑๒ ม.ค.๖๑ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 
๓.๗ ประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล 
      ในช่วงวันที่ ๖ – ๑๒ ม.ค.๖๑ ไมม่ีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล  
๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. 
       ในช่วงวันที่ ๖ – ๑๒ ม.ค.๖๑ ไมม่ีข่าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีการแก้ไขปัญหา จชต.  
๓.๙ ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย 
       ในช่วงวันที่ ๖ – ๑๒ ม.ค.๖๑ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช้กฏหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

๑๒ 
	

๔. ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง และแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก  
   ๔.๑ ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง 
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๑๓ 
	

           ประเด็นข่าวเชิงลบ  
๑. เหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) คนร้ายฆ่ายกครัว ๓ ศพ ที่ อ.ทุ่งยางแดง, ๒) บึ้มชุดทหารพรานปัตตาน ีเจ็บ ๙, ๓) คนร้ายขับกระบะยิงเก๋งทหารพราน

พรุน และ ๔) ยิงถล่มบ้าน อส.ตากใบ ซ้ำสองหวังลอบสังหาร 
๒. การพูดคุยเพื่อสันติสุข ได้แก ่“พูดคุย กับ มาราปาตานี มา ๓ ปี แล้ว ยังไม่สามารถทำพื้นที่ปลอดภัยได้ แม้แต่“ตารางนิ้ว” เดียว” 

          ประเด็นข่าวเชิงบวก 
๑. การศึกษา ได้แก่ ๑) สพป.ยะลาขับเคลื่อนการศึกษาผ่านโครงการอัตลักษณ์ไทย-มาเลย์, ๒) สุรเชษฐ์ ส่งข้อมูลการสร้างอาคารอเนกประสงค์

โรงเรียนใต้ถึงหมอธี แล้ว และ ๓) กศน.เดินหน้าเก็บตกเด็กหลุดระบบ 
๒. การเมือง ได้แก่ ๑)  เด็กส่งส.ค.ส. ให้กำลังใจลุงตู่, ๒) ๑๗ ม.ค. ค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นทุกจังหวัด, ๓) เอกชนร้องรัฐบาลเพิ่มเที่ยวรถไฟเชื่อมต่อรถไฟ

ความเร็วสูงมาเลเซีย, ๔) ‘พศ.’จ่อตั้งกก.สอบวินัย แก๊งงาบเงินทอนวัด หลัง ปปช. ชี้ความผิด, ๕) บิ๊กเต่าสั่งรื้อใหญ่โครงสร้างกรมยุบด่านป่าไม ้- หน่วยป้องกัน, 
๖) สร้างรถไฟทางคู่ยาวที่สุดในไทย และ  ๗) ภาณุเผยบรรยากาศชายแดนใต้วันนี้ดีขึ้น หวังปี ๖๑ ปชช.ปลอดภัย-ชีวิตดี 

๓. การยกระดับคุณภาพชีวิต ได้แก่ ๑) จนท.เตือนระวัง! ช้างป่าหากินรุกสวน คาดตื่นเสียงเลื่อยยนต์สัมปทานป่าไม้มาเลย์, ๒) โรงไฟฟ้าประชารัฐ" 
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้, ๓) สายธารแห่งพระราชดำริ สู่แหล่งน้ำมีชีวิตใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ และ ๔) มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสาน แนว
พระราชดำริและสถาบัน ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม ปิดทองหลังพระฯ 

๔. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ ได้แก่ ๑) เล็งลงทุนโรงไฟฟ้าชีวมวล ๔ – ๕ โครงการ, ๒) ข่าวประชาคมอาเซียน รถไฟเร็วสูงมาเลย์ดันเศรษฐกิจ
ใต้คึก, ๓) ไก่โต้งเบตง รุกโมเดิร์นเทรด ดันยอด ๒ ล้าน, ๔) เที่ยวเมืองรอง ลองแล้วจะติดใจ, ๕) รพ.จะนะโพสต์เคล็ดลับลดค่าไฟ, ๖) ญี่ปุ่นจับคู่เอสเอ็มอีไทย 
ทำอาหารป้อนโอลิมปิก และ ๗) แม่ค้าเบตงยิ้ม เสื้อกันหนาวมือสองขายดี 

๕. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ได้แก่ ๑) จู่โจมค้นสะเดาสกัดแก๊งป่วนใต้ รวบ ๒ ผู้ต้องหาพร้อมยาบ้า-ปืนเถื่อน, ๒) เตรียมออก
หมายจับ ๑๐ โจรใต้ ลอบบึ้ม ๙ จนท.-ก่อเหตุโชกโชน, ๓) ทุบคลังแสงแก๊งโจรใต้ ยึดอาวุธสงครามเพียบ, ๔) กอ.รมน.ภาค ๔ แจงคืบหน้าเหตุซุ่มยิง ทพ.๔๙ 
เผารถทัวร์ วอนขอให้มั่นใจ จนท., ๕) นราธิวาสเข้มพื้นที่เซฟตี่โซน สกัดก่อเหตุย่านเศรษฐกิจตรวจถนนทุกสาย และ ๖) คุมเข้มพื้นที่ยะลาผวาคาร์บอมบ์ช่วง
เทศกาลตรุษจีน 

๖. การบำรุงขวัญกำลังพล ได้แก่ ร.๑๐ พระราชทานดอกไม้ – ตะกร้าสิ่งของแก่ทหารบาดเจ็บ จ.ปัตตานี 
๗. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ได้แก่ ๑) แม่ทองคำ งูเหลือมยักษ์คนแห่ลูบหางเชื่อรักษาโรค และ ๒) เด็กติดเกมสู่เจ้าของเพจดังคนรู้จักทั่ว ๓ จ.ใต ้
๘. กีฬา ได้แก่ ๑) เปิดคัดเด็กไทยไปสู้ศึก บาเยิร์น ไฟนอล ยูธ คัพ ๒๐๑๘, ๒) ย่อยข่าวกีฬา: กศน.เบตงลิ่วบอลชายแดนใต้ และ ๓) กีฬารอบวัน: 

เทคนิคยะลาเฮบอลใต้ 



	

๑๔ 
	

๙. ยาเสพติด ได้แก่ ๑) จับเฮโรอีนคาด่านลำเลียงจากแม่สายสู่ชายแดนใต้ยี่ห้อสิงโตคู่เหยียบลูกโลกตำรวจทหารเร่งแกะรอยหวั่นโยงก่อความไม่สงบ 
และ ๒) รวบ ๓ นักค้ายาพร้อมของกลาง ๖,๐๐๐ เม็ด ใช้รถบรรทุกวัว ตบตา จนท. 

๑๐. การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ ได้แก่ ๑) พร้อมแล้ว! กองทัพเรือ จัดเต็มเปิด ๑๓ หน่วย จัดกิจกรรมวันเด็ก ๑๓ ม.ค.นี้, ๒) ชื่น
ชมตำรวจสงขลา ช่วยชีวิตเด็กตกแพ จมน้ำเชี่ยวรอดปลอดภัย!, และ ๓) ทำบุญครบรอบ ๑๑ ปี ครูจูหลิง 

๑๑. ความร่วมมือของภาคประชาชน ได้แก่ บิ๊กซ-ีซีพ ีมอบเงินบริจาคให้ ตูน 
๑๒. กระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ถวายฎีกา อุทธรณ์ สาวตาบอด หมิ่น ๑๑๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

๑๕ 
	

๔.๒ ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต่อสถานการณ์ จชต. 

 
 

      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ลดลง ร้อยละ ๓๑  เมื่อเทียบกับ
สัปดาห์ที่แล้ว (๒.๕๑ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ – ๒๙ ธ.ค.๖๐) ๑.๗๑ ในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มการรับรู้เชิงบวก มีแนวโน้มฯ ลดลง 
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๑๖ 
	

๕. ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่  ๓๐ ธ.ค.๖๐ – ๕ ม.ค.๖๑ 

    ประเด็นข่าวการก่อเหตุรุนแรงในสัปดาห์นี้มีหลายประเด็น คือ คนร้ายสี่คนพร้อมอาวุธปืนสงครามบุกยิงญาติอดีตอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) เสียชีวิต ๓ 
ศพ ที่อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี เหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดอาสาสมัครทหารพรานได้รับบาดเจ็บ ๙ นาย ที่อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ขณะเข้าตรวจสอบเหตุ
คนร้ายลอบเผากล้องวงจรปิด และเจ้าหน้าที่ทหารตรวจพบอาวุธสงครามพร้อมด้วยอุปกรณ์ประกอบระเบิดแสวงเครื่องซุกซ่อนในสวนยางพารา ที่จ.นราธิวาส 
    ประเด็นการปรับหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสอดแทรกประวัติศาสตร์พระมหากษัตริย์ไทยและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่
มีต่อพสกนิกร เป็นประเด็นข่าวที่สื่อมวลชนต่างประเทศให้ความสำคัญ มีทั้งรายงานของสำนักข่าว Reuters สื่อสิงคโปร์ และอินโดนีเซีย 
    ประเด็นความร่วมมือปราบปรามขบวนการโจรกรรมรถยนต์ข้ามชาติ ขโมยรถยนต์จากมาเลเซียลักลอบนำเข้าประเทศไทยก่อนส่งออกไปขายต่อหลาย
ประเทศในภูมิภาคอินโดจีน ประสบผลสำเร็จจากความร่วมมือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทยและมาเลเซีย ส่งผลให้ยอดโจรกรรมลดลงร้อยละ ๔๐ ในปี 
๒๕๖๐ 
   อัครราชฑูตที่ปรึกษาประจำสถานเอกอัครราชฑูตไทย ณ.กรุงกัวลาลัมเปอร์ ส่งจดหมายถึงกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ New Straits Times ชี้แจงกรณีที่
เผยแพร่ข่าวรถยนต์จากประเทศไทยฝ่าฝืนกฏหมายขนส่งนักท่องเที่ยวเดินทางผ่านพรมแดนเข้าประเทศมาเลเซียเกินกว่า ๒ กิโลเมตร ซึ่งตามกฏหมายระหว่าง
ประเทศจะต้องมีใบอนุญาตที่เรียกว่า International Circulation Permit (ICP) ซึ่งอัครราชฑูตที่ปรึกษาชี้แจงว่า การละเมิดกฏหมายดังกล่าวเกิดขึ้นกับรถยนต์
ทั้งสองประเทศ กล่าวคือ รถยนต์จากประเทศมาเลเซียทั้งรถบัสโดยสารและรถบรรทุก ก็เดินทางเข้าพรมแดนประเทศไทยเกินกว่า ๒ กิโลเมตรเช่นกัน โดยไม่มี
ใบอนุญาต ICP โดยที่เจ้าหน้าที่รัฐทั้งสองประเทศมีการอะลุ้มอล่วยมานานกว่า ๑๐ ปีแล้ว 

   ๕.๑ สำนักข่าว Bernama ของทางการมาเลเซีย รายงานอ้างคำให้สัมภาษณ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจ.ปัตตานี ระบุว่า เมื่อเวลาประมาณหนึ่งทุ่มเศษ 
วันที่ ๑๐ มกราคม มีชายสี่คนใช้อาวุธปืนขนาด ๙ มม. ยิงใส่บ้านชาวบ้านหลังหนึ่งในอ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต ๓ คน อายุ๒๙ ปี 
๓๒ ปี และ ๗๓ ป ในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนขนาด ๙ มม.ตกอยู่สี่นัด 

       (Three members of the public, including a 73-year-old man, were shot dead in a house in Kampung Bendan Jambu, in a mukim 
(sub-district) in Tunyangdaen in the restive region of Pattani, southern Thailand. 
      Pattani police chief, Lt Gen Piyawat Chalermsri said police received a report on the incident at about 7.40 last night (local time). 
      "Police investigation revealed that four armed men on two motorcycles had stopped in front of the house and opened fire at the 
victims,? he told reporters today. The victims were identified as Nasri Chekmaen, 32, Hasanah Hamad, 29, and Yusuf Niklah, 73, he 
said, adding that the bodies of all the victims had been sent to Tunyangdaen for autopsies. 
      He also said the police found four spent shells of 9mm bullets at the location of the incident and an investigation was still going 
on to determine the motive of the incident.) 



	

๑๗ 
	

ที่มาข้อมูล; http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1426497 

          ๕.๑.๑ ทางด้านสำนักข่าว benarnews รายงานว่าบ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านอดีตอาสาสมัครรักษาดินแดน และมีความเห็นพ.อ.คมกฤช รัตนฉายา ผู้บังคับ
การกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระบุว่า เหตุจูงใจในการก่อเหตุน่าจะเป็นการจงใจสร้างสถานการณ์ ของกลุ่มก่อความไม่สงบ 
             “เขาก่อเหตุเพื่อที่ต้องการแสดงให้รู้ว่าเขายังอยู่ในพื้นที่  แต่ทุกวันนี้ เรารู้ทันพวกเขาหมดแล้ว ที่สำคัญพื้นที่นี้ ประชาชนให้ความร่วมมือกับเรามาดี
โดยตลอด” พ.อ.คมกฤชกล่าว 

             (Col. Komkrit Ratanachaya, who commands the army’s ranger unit in the Deep South, said the attack was likely related to 
insurgency in the area.   
             “They performed a violent act to tell us that they are still here, and hope that we would get into it, but we know their 
intentions,” Komkrit said. “More importantly, local people have cooperated with us.”) 

              ที่มาข้อมูล ; http://www.benarnews.org/english/news/thai/family-shot-01102018150758.html 
 

   ๕.๒ The Star สื่อมาเลเซีย รายงานเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ถ่ายทอดรายงานข่าวจากหนังสือพิมพ ์the Nation มีข้อความว่า เจ้าหน้าที่ตรวจพบอาวุธ
ปืนเอ็ม ๑๖ จำนวนสองกระบอก พร้อมด้วยกระสุนปืนและอุปกรณ์ที่อาจใช้ประกอบระเบิด เช่น ถังแก๊สหุงต้มดัดแปลง ในบริเวณสวนยางพาราแห่งหนึ่ง 
ที่จ.นราธิวาส 

        รายงานระบุว่า อาสาสมัครทหารพราน ตำรวจ และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ข้อมูลก่อนเข้าตรวจค้นพื้นที่จากการสอบปากคำนาย Mahama ผู้ต้องหา
คดีอุกฉกรรจ์ที่อยู่ระหว่างคุมขัง 

       อาวุธปืนสงครามและกระสุนปืนถูกพบฝังอยู่ใต้ต้นไม้ 

      (Two M16 rifles, 19 rounds of ammunition and equipment that could be used in making bombs, such as a modified cooking-gas 
cylinder, were discovered at a Narathiwat rubber plantation. 

     Paramilitary rangers, police and forensic officers searched the property based on testimony by Mahama (last name withheld), who 
is in custody in relation to that fatal attack. 

    The rifles and ammunition were found buried under a tree.) 



	

๑๘ 
	

ที่มาข้อมูล ; www.thestar.com.my/news/regional/2018/01/09/weapons-cache-unearthed-in-narathiwat 
 
  ๕.๓ สำนักข่าว Bernama รายงานเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ว่า เกิดเหตุระเบิดบนถนนแห่งหนึ่งในอ.หนองจิก จ.ปัตตานี ขณะที่รถยนต์ปิกอัพอส.ทพ. 
แล่นผ่านเป็นเหตุให ้อส.ทพ.ได้รับบาดเจ็บสาหัส ๓ นายจากจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด ๙ นาย 

        รอง ผกก. สืบสวนสอบสวนสภ.หนองจิก เปิดเผยว่า ขณะเกิดเหตุระเบิด อส.ทพ.กำลังมุ่งหน้าไปตรวจสอบเหตุกล้องวงจรปิดสองตัวที่โรงเรียนบ้านสาย
หมอ พร้อมระบุว่า ระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนัก ๕๐ กิโลกรัมที่ใช้ก่อเหตุ จุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสาร walkie-talkie 
        (Nine Thai army rangers sustained injuries, with three of them severely wounded, when a bomb exploded while they were 
travelling in a pickup truck in Nongchik district, in the restive southern Thailand province of Pattani. 
       According to Nongchik assistant police chief (Investigation), Capt Akkarat Jiacharen, the incident occurred about 10.30 am local 
time (11.30 am Malaysian time) while the rangers were heading to a primary school in Ban Saimo. 
They were on their way there to investigate a case where two closed-circuit television (CCTV) cameras in front of the school were 
torched, he told reporters, here, today. 
      Akkarat said police believed that the 50kg man-made bomb was planted on the road where the blast took place and activated 
using awalkie-talkie. 
      The explosion caused a two-metre hole in the road, he said.....) 
 
ที่มาข้อมูล ; http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1426370 
 
   ๕.๔ สำนักข่าว Reuters รายงานเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม อ้างคำพูดนายสุพล พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ระบุว่า โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจะจัดให้มีการเรียนการสอนประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระราชประวัติพระมหากษัตริย์ไทยในอดีต พระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกร ควบคู่ไป
กับประวัติศาสตร์ชาติ 

       พร้อมทั้งระบุว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ๖๒ แห่งในจังหวัดนราธิวาสจะเริ่มสอนประวัติศาสตร์พระมหากษัตริย์ไทย ในปี ๒๕๖๑  
นายสุรพล บอกว่า มีเพียงคนกลุ่มน้อยที่ไม่มีความเข้าใจประวัติศาสตร์ไทย และบิดเบือนเพื่อสร้างเงื่อนไขความขัดแย้งและความรุนแรง 
      ดังนั้นการจัดให้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับประวัติพระมหากษัตริย์ไทยและพระมหากรุณาธิคุณ จะช่วยเสริมสร้างความรักสมัครสมานในหมู่ประชาชนไทย 



	

๑๙ 
	

Reuters รายงานว่า นโยบายนี้ก่อให้เกิดปฏิกริยาที่แตกต่างผสมผสาน เช่น อะเต๊ป โซะโก แกนนำกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า The Network of Pattanian outside the 
Motherland บอกกับ รอยเตอร์ว่า “ไม่เข้าใจว่ารัฐบาลไทยต้องการอะไรจากนโยบายนี้” พร้อมบอกว่า คนในพื้นที่จชต.จำนวนหนึ่งรู้สึกว่าวิชาประวัติศาสตร์
เป็นการกดทับความเป็นมุสลิมมาเลย์ 
     “ประวัติศาสตร์การสร้างชาติกับประวัติศาสตร์ปัตตานีเป็นสิ่งที่เข้ากันไม่ได้....คนที่นี้รู้สึกว่ามีประวัติศาสตร์ร่วมกับคาบสมุทรมลายูมากกว่า”,นายอะเต๊ป 
กล่าว 
     ทางด้านรุ่งระวี เฉลิมศรีภิญโญรัช นักวิเคราะห์อิสระมีความเห็นว่า หลักสูตรประวัติศาสตร์ถูกออกแบบโดยทัศนะของรัฐบาลกลางในกรุงเทพ ไม่ได้ให้
ความสำคัญกับจังหวัดชายแดนภาคใต้” 

    (Private Islamic schools in Thailand's Muslim-dominated south will teach the history of past kings, a governor said on Wednesday 
(Jan 10), the Buddhist-majority nation's latest bid to bring peace to the strife-torn region, but one that could backfire. 

    The mostly Muslim southern provinces of Narathiwat, Pattani and Yala are home to an insurgency by ethnic Malay Muslims fighting 
for autonomy, in which more than 6,000 people have been killed since 2004. 

    Narathiwat governor Suraporn Prommool said 62 Islamic schools in the province would introduce the subject, dealing with the 
merits of Thai kings and national history, this year. 

     "There are a few people who do not understand Thai history and use it to create conflict and violence," he told Reuters. 

     "This initiative will teach the merits of the kings and will create unity and love among Thai people." 

     The move has provoked mixed feelings, however, said Artef Sokho, the head of a support group for conflict victims, the Network 
of Pattanians outside the Motherland. 

     "I don't understand what the Thai government wants out of this," Artef told Reuters, adding that some people in the region see 
the history as imposing on their Malay-Muslim identity. 



	

๒๐ 
	

    "Thai nation-building history and the history of Pattani are incompatible... people here feel they have more of a shared history with 
the Malay peninsula," Artef said. 

    "History in the Thai school curriculum is a centralised, Bangkok-focused version which doesn't give importance to the southern 
provinces," said independent analyst Rungrawee Chalermsripinyorat.) 

ที่มาข้อมูล ; http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/history-of-thai-kings-a-new-topic-in-schools-of-conflict-torn-south 

หมายเหต:ุ รายงานของสำนักข่าว reuters ถูกนำไปเผยแพร่ต่อในสื่อสิงคโปร์และอินโดนีเซีย 

https://www.reuters.com/article/us-thailand-south/history-of-thai-kings-a-new-topic-in-schools-of-conflict-torn-south-idUSKBN1EZ0Y9 
http://jakartaglobe.id/international/history-thai-kings-new-topic-schools-conflict-torn-south 
 
 
 
 
    ๕.๕ สำนักข่าว Bernama และสื่อภาษาอังกฤษในมาเลเซียหลายแห่ง รายงานคำให้สัมภาษณ์ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาเลเซียถึงความสำเร็จ
ของความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทยในการปราบปรามขบวนการโจรกรรมรถยนต์ข้ามชาติ ซึ่งมีพฤติการณ์ขโมยรถยนต์ในประเทศมาเลเซีย 
ลักลอบส่งผ่านประเทศไทยไปขายในภูมิภาคอินโดจีนหลายประเทศ ทั้งนี้ตำรวจมาเลเซียเพิ่งจะรับมอบรถยนต์ที่ถูกโจรกรรมจากตำรวจไทย จำนวน ๒๐ 
คัน  
         ผบ.ตร.มาเลเซียบอกว่า จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่านับตั้งแต่มีร่วมมือกับตำรวจไทย จำนวนคดีโจรกรรมรถยนต์ส่งออกผ่านประเทศไทยลดลงถึงร้อย
ละ ๔๐ ในปี ๒๕๖๐ เทียบกับปี ๒๕๕๙ และนับตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมาตำรวจไทยติดตามจับกุมยึดรถยนต์ที่ถูกโจรกรรมส่งมอบให้ตำรวจมาเลเซียรวม ๑๐๐ 
คัน 
         (Continuous effort between Malaysian and Thailand authorities has yield significant results against transborder car smuggling 
activities. 



	

๒๑ 
	

        Inspector-General of Police Tan Sri Mohamad Fuzi Harun said analysis showed that such activities have decreased by about 40 
per cent last year compared to 2016. 

        “These joint operation efforts between our Thai counterparts are conducted annually to combat such activities effectively,” he 
said. 

        This comes after Malaysian police received 20 stolen luxury cars bearing Malaysian number plates that were seized by the Thai 
authorities on Tuesday.) 

ที่มาข้อมูล ; http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1427032 
http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/igp-malaysia-thai-police-collaboration-decreased-car-smuggling-activities-
s#37hcHYjrrq1meSPO.97 
www.thestar.com.my/news/nation/2018/01/13/car-smuggling-from-msia-via-thailand-down-40/ 
www.thestar.com.my/news/nation/2018/01/12/igp-malaysian-thai-cops-thwart-smuggling-of-stolen-vehicles/ 
https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2018/01/324347/theft-vehicles-smuggled-thailand-down-40-pct-last-year-igp 
 

   ๕.๖ สื่อมาเลเซียหลายแห่ง รายงานข่าว รักษาการผู้บังคับการตำรวจตำรวจคนเข้าเมืองจ.สงขลา ชี้แจงกรณีที่สื่อมาเลเซียรายงานว่าตำรวจตรวจคน
เข้าเมืองตรวจสอบเงินของชาวมาเลเซียหากพบว่ามีเงินติดตัวต่ำกว่าหนึ่งหมื่นบาทจะไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทย ว่าข่าวดังกล่าวไม่มีมูลความ
จริง พร้อมทั้งยืนยันกับสำนกัข่าวเบอนามาว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ได้ตรวจราชการที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองและไม่พบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีพฤติการณ์อย่าง
ที่สื่อมาเลเซียรายงานแต่อย่างใด 
 
        (Thai Immigration Police have refuted a media report in Malaysia alleging that its officers had barred Malaysian travellers from 
entering the kingdom because they did not have at least 10,000 baht (about RM1,240) in their possession. 

        Its Songkla acting chief, Col Chutareth Yingyongdumrongsakul said to his knowledge, no Malaysian travellers at the immigration 
checkpoints in southern Thailand were asked to show their money to prove their financial ability before being allowed to enter 
Thailand. 



	

๒๒ 
	

        “During the new year period, I was at the checkpoint every day and I did not see any Malaysian being asked (by the officers) to 
show their cash. They (officers) only stamped their arrival, no one asked the Malaysian travellers to show their money,” he told 
Bernama when contacted today.) 

ที่มาข้อมูล ;http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/thai-immigration-refutes-malaysian-media-report-on-proof-of-
cash#FRW6mj36dIjFhpKV.97 
https://www.malaysiakini.com/news/408214 
 
  ๕.๗ The New Straits Times ตีพิมพ์จดหมายของน.ส.นิภา นิรันดร์นุต อัครราชฑูตที่ปรึกษาประจำสถานเอกอัครราชฑูตกรุงกัวลาลัมเปอร์ ชี้แจง
รายงานข่าวที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ฉบับนี้เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ระบุว่ารถยนต์จดทะเบียนในประเทศไทยฝ่าฝืนกฏหมายขับผ่านพรมแดนเข้าไปใน
ประเทศมาเลเซียเกินกว่า ๒ กิโลเมตรโดยที่ไม่มีเอกสารที่เรียกว่า International Circulation Permit (ICP) 
        น.ส.นิภา ชี้แจงว่า การละเมิดกฏหมายไม่ได้มีฝ่ายเดียว แต่ในข้อเท็จจริงแม้กระทั่งทุกวันนี้รถยนต์ที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซียรวมทั้งรถบัสที่วิ่ง
ระหว่างภาคใต้ของไทยกับหลายเมืองในมาเลเซียรวมทั้งกรุงกัวลาลัมเปอร์ ก็ไม่มีเอกสารรับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ไทย นอกจากนี้รถบรรทุกขนส่งมาเลเซีย
จำนวนมากที่แล่นผ่านพรมแดนประเทศไทยเกินกว่า ๒ กิโลเมตร แต่ก็แทบไม่มีข่าวว่ามีการจับกุม ทั้งนี้เพราะเจ้าหน้าที่อะลุ้มอะล่วยเห็นแก่ผลประโยชน์ของ
ประชาชนทั้งสองประเทศ 
       อัครราชฑูตที่ปรึกษา ระบุว่า การอะลุ้มอะล่วยปฏิบัติกันมาเป็นสิบปีแล้วทำให้การท่องเที่ยวในท้องถิ่นทั้งสองประเทศเติบโต 
       ในตอนท้ายอัครราชฑูตที่ปรึกษา แสดงความหวังว่าทั้งสองประเทศจะร่วมมือช่วยกันทำให้การบริการขนส่งนักท่องเที่ยวระหว่างไทยและมาเลเซีย มีการ
ออกระเบียบปฏิบัติที่ทำให้ประชาชนทั้งสองประเทศปฏิบัติได้อย่างถูกกฏหมายต่อไป 
 
       (I REFER to the New Straits Times report on Dec 19, titled “Thais flouting international circulation permit (ICP) rule”. 
May I humbly point out that the action of “flouting” the ICP is not one-sided. In fact, every day a number of the so-called “excursion 
buses” have been offering scheduled services shuttling between southern Thailand and Malaysian cities, including to and from Kuala 
Lumpur, all serving beyond the 2km exemption as well, none of which have permits from the Thai authorities. 

      There are also many trucks operated by Malaysian companies registered both in Malaysia and Thailand carrying goods across the 
border into Thailand. Most of them serve beyond the 2km exemption, while some go even as far as the northern part of Thailand. 



	

๒๓ 
	

Rarely have these “illegal” services been in the news, and for the benefit of people on both sides of the border, the Thai authorities 
have all along exercised leniency and been casual in the implementation of the rules. 

      I should also point out that these services, which flout the rules, have existed for decades and proved to be popular among 
tourists and locals alike. This shows strong spontaneous demand in cross-border services between Thailand and Malaysia. 

     It is hoped that we will find a mutually agreeable arrangement that allows the services to operate legally. 

     To this end, I should point out that since last year the two countries have been working on a memorandum of understanding on 
the cross-border transport of goods and another on the cross-border transport of passengers. 

      We hope we can conclude the MoUs, under which such cross-border services are duly recognised and legalised as soon as 
possible. We believe that they will contribute to cross-border trade and tourism activities and a much better understanding between 
the peoples of both countries. 

NIPA NIRANNOOT 
Minister counsellor, Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur) 
ที่มาข้อมูล ;www.nst.com.my/opinion/letters/2018/01/324600/cross-border-transport-pact-crucial 


