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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๓๐ ม.ิย. ๖๑ - ๖ ก.ค. ๖๑ พบว>า ข>าวเชิงบวกมีความถ่ี ลดลง 

ร9อยละ ๙ เมื่อเทียบกบัสปัดาห+ที่แล9ว (๒๓ - ๒๙ มิ.ย. ๖๑) ในส>วนของข>าวเชิงลบมีความถ่ี เพิ่มข้ึน ร9อยละ ๔๒ เมือ่เทียบกับสัปดาห+ที่แล9ว (๒๓ - ๒๙ มิ.ย. ๖๑) 

         ภาพข2าวสำคญัเชิงลบ ได*แก2  

๑. เหตุร*ายรายวัน: ชาวบ9านเข9าไปกรีดยางเหยียบกับระเบิดอีกเปXนรายที่ ๕ ในรอบ ๘ วัน 

๒. สิทธิมนุษยชน: กสม. ออกแถลงการณ+ ปมเจ9าสาววัยใสไทย วิวาห+ หนุ>มใหญ>มาเลย+ ช้ีละเมิดสิทธิเด็ก 

๓. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี: มือป^นประกบยิงหนุ>มรือเสาะ ดับคา จยย. ๑ ราย คาดขัดแย9งยาเสพติด 

         ภาพข2าวสำคญัเชิงบวก ได*แก2  

๑. ความร2วมมือของภาคประชาชน: นักเตะทีมสตูล และป`ตตานี ส>งกำลงัใจให9 น9องๆ ทีมหมปูbาฯ ออกจากถ้ำหลวง และ ๒) สื่อยักษ+ใหญ>มาเลเซีย เกาะติด ๑๓ 

ชีวิตติดถ้ำหลวง ลงข>าวหน9าหน่ึง 

๒. การพูดคุยเพ่ือสันติสุข: ในสัปดาห+น้ีไม>มีข>าวเกี่ยวกบัการพูดคุยเพื่อสันติปรากฏในสื่อมวลชนในประเทศ  

๓. การเมือง: สถานการณ+การดึงตัว สส. ใน จชต. ของพรรคต>างๆ เพื่อเตรียมตัวรับมือศึกเลือกต้ังในปgหน9า  

๔. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยRสิน: ๑) เครอืข>ายชาวพุทธเพื่อสันติ ประณามผู9ก>อเหตุลอบวางระเบิดในพื้นที่สวนยางพารา ๔ ครั้งในรอบ ๗ วัน ช้ีมีเจตนาสร9างความ

แตกแยกเกลียดชังทางชาติพันธุ+ และ ๒) มทภ.๔ ยัน คนร9ายวางระเบิดสวนยาง โยงผู9มอีิทธิพล ตระกลูดัง ในพื้นที่ ไม>เกี่ยวก>อความไม>สงบ 

๕. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการเมืองต*นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ได*แก2 ๑) ผู9แทนพิเศษของรฐับาลนำร>องปลูกข9าว

ในสวนเพื่อลดรายจ>ายเพิม่รายได9ให9แก>เกษตรกร พร9อมนำร>องสนองนโยบายรัฐบาลในการแก9ปญ̀หาราคายางพาราตกต่ำ, ๒) ศอ.บต.จบัมือ บีโอไอ เร>งลงทุนชายแดนใต9 

และ ๓) กอ.รมน.อนุมัติแผนเบตง ๖๑ - ดับไฟใต9 

๖. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต: ๑) มทภ.๔ เปoดงานพหุวัฒนธรรม ๑๒๑ ปg แสดงเอกลกัษณ+ของชาวนราธิวาส และ ๒) การดำเนินงานตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ+

ในระดับพื้นที ่ 
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๗. ภัยแทรกซ*อนอ่ืนๆ : ๑) รวบเครือข>ายค9ายารายใหญ> จ.พังงา ยึดได9กว>า ๒ แสนเม็ด, ๒) ชด.พัทลงุ ล>อซือ้ยาบ9าลอตใหญ> ยึดของกลาง ๓.๕ แสนเม็ด ผู9ต9องหา 

๔ ราย และ ๓) จับหนุ>มขับเบนซ+ซุกยา ๕ แสนเม็ดอีกรายเจ9าของอู>ต>อเรือขนไอซ+ ๒ กิโล 

          จากสถานการณ+ข>าวดังที่กล>าวข9างต9น ส>งผลให9การรบัรู9เชิงบวกทีม่ีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง ร9อยละ ๓๗ เมื่อเทียบกับสัปดาห+ที่แล9ว (๒๓ - ๒๙ มิ.ย. 

๖๑)  

          ในส2วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต2างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๓๐ ม.ิย. ๖๑ – ๖ ก.ค. ๖๑ ดังน้ี 

          สัปดาห+น้ีประเด็นข>าวเกี่ยวกบัประเทศไทยที่ถูกนำเสนอโดยสื่อต>างประเทศส>วนใหญ>เปXนข>าวเกี่ยวกับปฏิบัติการช>วยเหลือเยาวชน และโค9ชทีมฟุตบอล ๑๓ คนที่ถ้ำ

หลวง จ.เชียงราย และโศกนาฎกรรมเรอืนักท>องเที่ยวล>มที ่ทะเล จ.ภูเก็ต  

          ส>วนประเด็นเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9ที่ถูกนำเสนอโดยสื่อต>างประเทศมากทีสุ่ด คือ การแต>งงานระหว>างชายชาวมาเลเซีย วัย ๔๑ ปg กับเด็กหญงิไทยอายุ 

๑๑ ปg ซึ่งมีภูมลิำเนาอยู>ที ่อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ข>าวน้ีทำให9เกิดเสียงวิพากษ+วิจารณ+อย>างหนักว>า ชายชาวมาเลเซียซึง่มีภูมิลำเนาอยู>ที ่รฐักลันตัน อาจจะกระทำผิด

กฏหมาย และนางวันอะซีซ>าห+ อิสมาอิล รองนายกรัฐมนตรี บอกว>า จำเปXนต9องมกีารแก9กฎหมายคุ9มครองเด็กไม>ให9ถูกบงัคับแต>งงานอายุน9อยเกินไป  

         ส>วนประเด็นอื่นๆ เปXนเรื่องภัยแทรกซ9อนเกี่ยวกบัการลักลอบขนสิง่ของผิดกฎหมายข9ามพรมแดนมาเลเซีย - ไทย ซึ่งล>าสุดมีการจบักุมกองทพัมดขนน้ำมันเถ่ือน

ดัดแปลงรถมอเตอร+ไซค+ให9มีถังน้ำมันใหญ>ข้ึนเพื่อลำเลียงน้ำมันจากป`sมน้ำมันที่ต้ังอยู>ใกล9พรมแดนขนส>งข9ามมาประเทศไทย  
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๒. ผลการวิเคราะหRสารสนเทศด*านการประชาสมัพันธR ประจำวันท่ี ๓๐ ม.ิย. ๖๑ – ๖ ก.ค. ๖๑ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข2าวเชิงบวก และประเด็นข2าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๓๐ ม.ิย. ๖๑ - ๖ ก.ค. ๖๑ ข>าวเชิงบวก (เส9นทบึสเีขียว) มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๙ (๑๔๙ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๓ - ๒๙ มิ.ย. ๖๑) ๑๓๕ ข>าวในสัปดาห+น้ี) 

สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกบั จชต. (เส9นทบึสีแดง) มีความถ่ี เพิ่มข้ึน ร9อยละ ๔๒ (๓๘ 

ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๓ - ๒๙ มิ.ย. ๖๑) ๕๔ ข>าวในสัปดาห+น้ี) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน 
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๒.๒ ค2าสัดส2วนระหว2างข2าวเชิงบวก และข2าวเชิงลบ 

เมื่อนำจำนวนข>าวเชิงบวก และจำนวนข>าวเชิงลบ ในแต>ละวันมาคำนวณหาค>าสัดส>วน ระหว>างข>าวเชิงบวกกบัข>าวเชิงลบ พบว>าในแต>ละวันจะมีค>าสัดส>วนฯ ดังน้ี 
 

วัน/เดือน/ปf จำนวนข2าวเชิงบวก (1) จำนวนข2าวเชิงลบ (2) ค2าสัดส2วน (3)=(1)/(2) 
2018-06-23 23 1 23 
2018-06-24 13 3 4.33 
2018-06-25 30 6 5 
2018-06-26 14 4 3.5 
2018-06-27 18 8 2.25 
2018-06-28 28 7 4 
2018-06-29 23 9 2.56 

 21.29 5.43 3.92 
2018-06-30 21 8 2.63 
2018-07-01 13 10 1.3 
2018-07-02 34 7 4.86 
2018-07-03 11 7 1.57 
2018-07-04 16 6 2.67 
2018-07-05 23 11 2.09 
2018-07-06 17 5 3.4 

 19.29 7.71 2.5 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ2งเล็ง ในช2วงวันท่ี ๓๐ ม.ิย. ๖๑ – ๖ ก.ค. ๖๑ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช>วงวันที่ ๓๐ ม.ิย. ๖๑ - ๖ ก.ค. ๖๑ มีข>าวเชิงบวก จำนวน ๑ ข>าว จากที่ไม>มีข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๓ - ๒๙ มิ.ย. ๖๑) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำ

เงิน) มีแนวโน9มฯ เพิม่ข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกบั จชต. ไม>มีข>าวเชิงลบในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๓ - ๒๙ มิ.ย. ๖๑) สำหรับในมิติของ

แนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ลดลง ไม>มีข>าวเชิงลบ ในสปัดาห+น้ี  ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> Saudi Arabia based on resolutions of the Islamic Summit 

and the Council of Foreign Ministers of the Member States of the Organization of Islamic Cooperation is Hosting International Muslim Ulema 

Conference on Peace and Stability in Afghanistan  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๓๐ ม.ิย. ๖๑ - ๖ ก.ค. ๖๑ ข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน มีความถ่ีเพิ่มข้ึน ร9อยละ ๒๖๖ (๖ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๓ - ๒๙ มิ.ย. ๖๑) ๒๒ ข>าวในสัปดาห+น้ี) 

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) อีกแล9ว! วางกับระเบิดในสวนยาง 

ครั้ง ๔ รอบสัปดาห+, ๒) คนร9ายประกบยิงถล>ม รปภ. ๗ นัดซ9อน ฉกคาร+บิน-กระเป�าเงินผู9ตายก>อนหลบหนี และ ๓) คนกรีดยางที่ยะลา เหยียบกับระเบิดอีก รายที่ ๕ ใน

รอบสัปดาห+ 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๓๐ ม.ิย. ๖๑ - ๖ ก.ค. ๖๑ ข>าวเชิงบวกในประเด็นการเมอืงเกี่ยวกับ จชต. มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๖๖ (๑๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๓ - ๒๙ มิ.ย. ๖๑) ๔ ข>าวใน

สัปดาห+น้ี) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๘๓ (๖ ในสัปดาห+ทีแ่ล9ว (๒๓ - ๒๙ มิ.ย. ๖๑) ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี) ในมิติ

ของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ไผเปXนไผ? มวลหมู>มหามิตร ฮิตติดชาร+ตสภากาแฟ และ ๓) ลุงตู>เยือนถ่ินล9านนาตะวันออก ประชุม ครม.

สัญจรแดนทกัษิณ ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ช้ีรัฐใช9กฎหมายปoดปากนักเคลื่อนไหวด9านสิง่แวดล9อม 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยRสิน 

 
ในช>วงวันที่ ๓๐ ม.ิย. ๖๑ - ๖ ก.ค. ๖๑ ข>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๓๓ (๑๕ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๓ - ๒๙ มิ.ย. ๖๑) ๑๐ ข>าว 

ในสัปดาห+น้ี) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ  ลดลง  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีความถ่ีเพิ่มข้ึน ร9อยละ ๑๐๐ (๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๓ - ๒๙ มิ.ย. ๖๑) ๔ ข>าว ใน

สัปดาห+น้ี) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ประณาม!เหตุบึ้ม ๔ ครั้งในยะลาผู9ก>อการหวังสร9างความแตกแยก, ๒) ผู9ว>าฯ ยะลาเร>ง

ถกรับมอืบึ้มไทยพุทธ, ๓) เครือข>ายชาวพุทธฯ แถลงประณามบึ้มในสวนยาง, ๔) ป`ดเอี่ยวปbวนใต9! มทภ. ๔ ยันวางบึ้มสวนยาง โยงผู9มีอิทธิพลตระกลูดังในพื้นที ่และ ๕) 

OIC Secretary General condemns the terrorist attack against Joint Force Headquarters of G5 Sahel in Mali ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) บึ้มสวนยางยะลา

รอบ ๓ ใน ๕ วัน ชาวบ9านสาหัส, ๒) แม>ทัพ ๔ บอกบึ้มสวนยางฝgมือผู9มอีิทธิพลเจ9าเก>า - กอ.รมน. ไปอีกทางอ9าง ผกร. และ ๔) ย9อนอดีต ๘ ปg บึ้มสวนยางยะลา ๑๕ ครัง้ 

ขาขาดเพียบ 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๓๐ ม.ิย. ๖๑ - ๖ ก.ค. ๖๑ ข>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกจิฯ มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๙ (๓๐ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๓ - ๒๙ มิ.ย. ๖๑) ๒๗ ข>าวใน สัปดาห+น้ี 

) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถ่ีลดลง ร9อยละ ๕๐ (๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๓ - ๒๙ มิ.ย. ๖๑) ๒ 

ข>าวในสัปดาห+น้ี ) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ศอ.บต.จบัมือบีโอไอเร>งลงทุนชายแดนใต9, ๓) เกษตรกรแห>ขายยางสุด

คึกคัก กยท.อนุมัติงบสำรอง ๒๕๐ ล9าน, ๔) กอ.รมน.อนุมัติแผนเบตง ๖๑ - ดับไฟใต9, ๕) “ผลไม9ใต9”ปg’๖๑ ราคาดี ดันเงนิสะพัด ๕,๕๐๐ ล9านบาท, ๖) ไทยเตรียมเปXน

เจ9าภาพ IMT-GT  BIMP-EAGA Trade Fair ครัง้ที่ ๔ ดันเอสเอม็อี ๑๔ จังหวัดภาคใต9, ๗) ๑๔ จังหวัดใต9รณรงค+แก9ป`ญหาทุเรียนอ>อน๘) “พาณิชย+” จับมือหน>วยงาน

พันธมิตรจัดงาน”สร9างงาน สร9างตลาด สร9างโอกาส สร9างรายได9” เพื่อพัทลุง ป`ตตานี นราธิวาส ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> แต>งดำเผาโลงประท9วงแปรรปู กฟผ.  
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 ๓.๖ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๓๐ ม.ิย. ๖๑ – ๖ ก.ค. ๖๑ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสทิธิมนุษยชน ได9แก> ๑) กสม. ช้ีแจง ๔ ปมจากรายงานสทิธิมนุษยชนประจำปgของรัฐบาล

สหรัฐฯ, ๒) ย9อนดูเหตุผู9ต9องหาตาย - หาย ชวนต้ังคำถาม หลังข>าวอดีตปลัด พม.กินยาพิษฆ>าตัวตาย, ๓) กรรมการสทิธิฯ เสนอออก กม.ห9ามแต>งงานก>อนวัยอันควร

ครอบคลมุเด็กทุกคน และ ๔) Malaysia investigating purported marriage of 11-year-old girl 

 ๓.๗ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันที่ ๓๐ ม.ิย. ๖๑ – ๖ ก.ค. ๖๑ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารงุขวัญกําลงัพล ได9แก> โผสุดท9ายบิ๊กป©อมโยกย9ายทหาร เคาน+ดาวน+สีเขียวถนนการเมือง

จับตามอง การนับ ๑ วงศ+เทวัญ  

 ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปtญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๓๐ ม.ิย. ๖๑ – ๖ ก.ค. ๖๑ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปญ̀หา จชต. 

 ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

            ในช>วงวันที่ ๓๐ ม.ิย. ๖๑ – ๖ ก.ค. ๖๑ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบงัคับใช9กฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส2งผลกระทบต2อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต2อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส2งผลกระทบต2อการรับรู* 
 

 
 

 

 (4.00)  (3.00)  (2.00)  (1.00)  -  1.00  2.00  3.00  4.00

เหตุร้ายรายวัน 

สิทธิมนุษยชน 

อาชญากรรมในพื :นที< 

การยกระดับคุณภาพชีวติ 

การบาํรุงขวัญกาํลังพล 

การรักษาความปลอดภยัในชีวติ และทรัพย์สิน 

การเมือง 

เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. 

การพดูคุยเพื<อสันต ิ

การเยียวยา 

เศรษฐกจิ และการสร้างรายได้ 

กีฬา 

ยาเสพตดิ 

การศึกษา 

วัฒนธรรม และวถีิชีวติ 

กระบวนการยุตธิรรม 

ความร่วมมือของภาคประชาชน 

การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ 
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ประเด็นข2าวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ๑) คนร9ายลอบวางระเบิดในสวนยาง ชาวบ9านบาดเจบ็1ราย, ๒) อีกแล9ว! วางกบัระเบิดในสวนยาง ครั้ง 4 รอบสัปดาห+ ผช.ผญบ.เจบ็ 1, ๓) คนร9าย

ประกบยิงถล>มรปภ.7นัดซ9อน ฉกคาร+บิน-กระเป�าเงินผู9ตายก>อนหลบหนี, ๔) รายที่4ในรอบ7วัน! คนร9ายลอบวางระเบิดในสวนยาง ชาวบ9านเหยียบเจบ็1ราย, ๕) คนกรีด

ยางที่ยะลา เหยียบกับระเบิดอีก รายที่ 5ในรอบสัปดาห+, ๖) โจรใต9ลอบบึม กรีดยางสาหัส อกีรายถล>มยิงชาวบ9าน-ตาย 1, ๗) เหยียบอีกกบัระเบิดในสวนยาง, ๘) หนุ>ม

เหยียบบึ้มสน่ันสวนยางใต9, ๙) บึ้มสวนยางยะลารายวัน สัปดาห+เดียว 6 จุด ช้ีสุดเลวร9าย-ซ้ำเติมชาวบ9าน, ๑๐) บึ้มสวนยางยะลาซ้ำ ชายวัย 48 สาหสั, ๑๑) ยะลา-ชาวบ9าน

เข9าไปกรีดยางเหยียบกบัระเบิดอีกเปXนรายที่ 5 ในรอบ 8 วัน, ๑๒) โจรใต9ปbวนบึม้ชาวสวนสาหสัรายที4่  และ  ๑๓) คนร9ายลอบวางกบัดักบึม้หนุ>มยะลาสาหสั1  

๒. สิทธมินุษยชน ๑) กสม. ช้ีแจง 4 ปมจากรายงานสิทธิมนุษยชนประจำปgของรัฐบาลสหรฐัฯ, ๒) ย9อนดูเหตุผู9ต9องหาตาย-หาย ชวนต้ังคำถาม หลังข>าวอดีตปลัด พม.กิน

ยาพิษฆ>าตัวตาย, ๓) กรรมการสทิธิฯ เสนอออก กม.ห9ามแต>งงานก>อนวัยอันควรครอบคลุมเด็กทุกคน, ๔) สังคมมาเลย+เดือด พ>อลูก 6 วัย 41 แต>งเด็กไทย 11 ขวบ เปXนเมีย

คนที่ 3, ๕) จีร้ัฐบาลปกป©องสทิธิเด็กจรงิจัง, ๖) กสม.ออกแถลงการณ+ ปมเจ9าสาววัยใสไทยวิวาห+หนุ>มใหญ>มาเลย+ ช้ีละเมิดสิทธิเด็ก, ๗) กสม.ห>วงชาวมาเลย+แต>งเด็กไทยส>อ

ขัดอนุสัญญาระหว>างประเทศ, ๘) ชายมาเลย+แต>งเจ9าสาวเด็ก 11 ขวบ ทำไมต9องข9ามมาไทย, ๙) กสม.ช้ีให9เด็กแต>งงานทำลายอนาคต-สวนกระแสโลก, ๑๐) เอ็นจีโอมาเลย+

จี้ห9ามสมรสกับเด็ก, ๑๑) หนุ>มใหญ>มาเลย+ลั่นไม>หย>าเด็กไทย11ขวบ หลังนักสิทธิมนุษยชนกดดัน  และ  ๑๒) Malaysia investigating purported marriage of 11-

year-old girl  

๓. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) มือป^นประกบยิงหนุ>มรือเสาะ ดับคา จยย.1 ราย คาดขัดแย9งยาเสพติด  และ  ๒) คอลัมน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: ประกบยิงหนุ>มรือเสาะดับ  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทR ๑) ฉก.สันติสุขสร9างคลื่นลูกใหม> เปXนกระบอกเสียงช>วยเจ9าหน9าที,่ ๒) พช.จัดแข>งกีฬาสานสัมพันธ+5จว.ชายแดนใต9, ๓) 

สร9างสามัคคี, ๔) นายอำเภอเกษียณ, ๕) พลังด9านบวกที่มีอยู>จริง  และ  ๖) ฉก.สันติสุข เปoดพื้นทีส่ร9างคลื่นลูกใหม> เสรมิทักษะกระบอกเสียงให9เยาวชนชายแดนใต9 ที่ยะลา

,  

๒. ความร2วมมือของภาคประชาชน ๑) นักเรียนทั่วไทยดีใจเจอหมูปbาขอให9ออกจากถ้ำอย>างปลอดภัย, ๒) คอลัมน+: เดินหน9าผ>าตำรวจ, ๓) เจ9าฟ©าหญิงรับสั่งให9ปลอดภัย, 

๔) ภาพข>าว: กระชับมิตร, ๕) สื่อ-ชาวมาเลย+เกาะติดข>าวช>วย13หมูปbา เอาใจช>วยออกจากถ้ำโดยเร็ว ปลอดภัย, ๖) ฃาวไทยทั่วประเทศร>วมขอพรสิ่งศักด์ิสิทธ์ิให9 13 หมู
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ปbาอะคาเดมปีลอดภัย, ๗) นักเตะทีมสตูลและป`ตตานี ส>งกำลังใจให9 น9องๆ ทมีหมูปbาฯ ออกจากถ้ำหลวง, ๘) รมช.ศึกษาร>วมแปรอักษรเลข13ส>งใจถึงเด็ก-โค9ชติดถ้ำหลวง, 

๙) สวดมนต+อธิษฐานจิตเพื่อหมูปbา, ๑๐) PAPER เจอรักษ+ ไอเดียเกµจากเยาวชนช>วยลดการใช9กระดาษ, ๑๑) คอลัมน+: ข>าวภูมิภาค: กะลุวอเหนือทำความดีถวายในหลวง, 

๑๒) คอลมัน+: แวดวงนักปกครอง  และ  ๑๓) โรงเรียนคณะราษฎรบำรงุยะลา ร>วมกับสมาคมศิษย+เก>า จัดกจิกรรม "เดินว่ิง 109 ปg คณะราษฎร+ ยะลา" ชาวยะลาแห>ร>วม

กิจกรรมคึกคัก,  

๓. กระบวนการยุติธรรม ขยายผลจบัระเบิดแสวงเครื่อง  

๔. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลัมน+: ย>อยข>าวเศรษฐกจิ: จัดงาน4ปท.มุสลิม, ๒) ภาพข>าว: ทางคนทางข>าว: ยินดี, ๓) คอลัมน+: ภาพ เก>า เล>าตำนาน: รถ Jeep...ยาน

ยนต+มนต+เสน>ห+, ๔) คอลัมน+: ภาพ เก>า เล>าตำนาน: รถ Jeep...ยานยนต+มนต+เสน>ห+, ๕) ข>าวภูมิภาค : 3 กรกฎาคม 2561, ๖) นายอำเภอสุไหงปาดี มั่นใจความสัมพันธ+ไทย

พุทธ-ไทยมสุลมิยังคงแน>นแฟ©น, ๗) มส.ต้ัง พระคิลานุป`ฏฐาก ดูแลสุขภาพพระสงฆ+, ๘) รอง มทภ.4เปoดงานพหุวัฒนธรรม 121 ปgแสดงเอกลักษณ+ของชาวนราธิวาส, ๙) 

สนามพระ 01/07/61, ๑๐) วีนา สาวอินเดียหัวใจไทย ขาดพ>อแม>มีแต>ป©า น้ำตาคลอพลาดมงกุฎ MUT, ๑๑) วธ.เคลือ่นงานสร9างสันติสุขชายแดนใต9  และ  ๑๒) สกู¸ป

พิเศษ  

๕. พศ.นำคณะสงฆR 5 จว.ชายแดนใต* อายุบวรศรีลังกาดินแดนแห2งพุทธฯ, ๑๓) สังคมพหุวัฒนธรรม กบัป`ญหาการห9ามคลมุฮิญาบ ในโรงเรียนอนุบาลป`ตตานี, ๑๔) 

คอลัมน+: ข>าวภูมิภาค: ป`ตตานีจัดพหุวัฒนธรรมพทุธ-มสุลิม, ๑๕) Preparatory Workshop for the Ministerial Women Conference Adopts Recommendations 

for Empowering Women Financially and Politically, ๑๖) Opening of the Preparatory Workshop for the 7th Ministerial Conference on the Role of 

Women in Development, ๑๗) คอลัมน+: ข>าวภูมิภาค: ทต.รือเสาะจัดการแข>งขันนกเขาชวาเสียง  และ  ๑๘) แม>ทัพภาคที่4 ร>วมเปXนประธานทอดผ9าปbาสามัคคี ณ ที่

พักสงฑ+บ9านเหมืองลาบู อ.ยะหา จ.ยะลา,  

๖. การศึกษา ๑) คอลมัน+: Live Interview: เจาะลึก... เรื่องการศึกษา ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต9, ๒) คอลัมน+: Live Interview: เจาะลึก...เรื่องการศึกษาในพื้นที่ 3 จงัหวัด

ภาคใต9(2), ๓) สรุเชษฐ+ น9อมนำยุทธศาสตร+รัชกาลที่ 9 เปXนหลักชัยเรียนรู9-สร9างสันติสุขชายแดนใต9, ๔) ศธ.สวนหน9ารากแก9วพัฒนาศึกษา ควบคู>การอนุรกัษ+วัฒนธรรมพื้นที่

ชายแดนใต9, ๕) ปgติอาชีวศึกษารับรางวัลพระราชทาน, ๖) เลขาอาชีวะลงพื้นที่คุมสอบเข9มคัดเลอืกผู9บริหารคุณภาพ, ๗) ตม.หนองคายรวบหนุ>มแคเมอรูนปลอมวีซ>า 

เตรียมลอบสอนภาษาที่นราฯ, ๘) คณะพาณิชย+ฯ จับมือ คณะรัฐศาสตร+ ม.สงขลานครินทร+ ลงนามความร>วมมือทางด9านวิชาการ, ๙) กระทรวงศึกษาธิการ (ส>วนหน9า) 

เคลื่อนที่ จังหวัดป`ตตานี ออกให9บริการความรู9แก>ประชาชนในพื้นที่  และ  ๑๐) คอลัมน+: ข>าวภูมิภาค: จัดก.ศึกษาธิการเคลื่อนที่ อ.ระแงะ,  
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๗. ยาเสพติด ๑) คอลมัน+: ยุทธจักรแปดแฉก, ๒) ตร.โชว+ผลงาน รวบเครือข>ายค9ายารายใหญ>จ.พังงา ยึดได9กว>า2แสนเม็ด, ๓) ตร.ภาค8จับยาบ9ามลูค>ากว>า100ล9าน ขนจาก

เหนือลงใต9, ๔) ตชด.พัทลุง ล>อซื้อยาบ9าลอตใหญ> ยึดของกลาง 3.5 แสนเม็ด ผู9ต9องหา 4 ราย  และ  ๕) จับหนุ>มขับเบนซ+ซุกยา5แสนเม็ดอกีรายเจ9าของอู>ต>อเรือขนไอซ+2

กิโล,  

๘. กีฬา ๑) คอลมัน+: ย>อยข>าวกีฬา: ณัฐดนัยแชมป¾หวด100พลัส, ๒) คอลัมน+: โฟกสัลูกหนังไทย: เช็กคิวลีกรอง-เมื่อ นวลพรรณ มีโมโห, ๓) บจีีถล>มชลบรุีทาบสถิติสกอร+

รวม ประจวบบุกล9มเมืองทอง-ไทย19ปgเจ¸าเวียดนาม, ๔) ผลการแข>งขันฟุตบอลช9างเอฟเอคัพรอบ2, ๕) เยาวชนเจ9าถ่ินคว9าแชมป¾หวด100พลัสภาคใต9, ๖) บังฝาด พอใจ 

หมอผี เกบ็ 3 แต9มตามเป©า, ๗) บจีีคึกรับราชบุรีกเิลนล9าเอฟเอ ยังมเีฮเบอร+ต้ีลั่นสกอร+ปะทะอาร+มี่กว>างได92แข9งฉะทพัฟ©ารอบ32ทมี, ๘) คอลมัน+: ย>อยข>าว: รมต.กีฬา

สำรวจสนามกีฬาสมุทรปราการ, ๙) กกท.จัดอบรมทุกภาคส>วน ขับเคลือ่นอุตสาหกรรมกีฬา  และ  ๑๐) จังหวัดยะลาเปoดกิจกรรมการแข>งขันออฟโรด การกุศล สาน

สัมพันธ+ 4 ประเทศอาเซียน ครั้งที่ 1 ยกระดับการพัฒนา และการแข>งขันออฟโรดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต9,  

๙. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) โชว+ลดค>าครองชีพหมื่นล9านบาท, ๒) จู>โจม!4หน>วยจบัสินค9าละเมิดลิขสิทธ์ิกลางศูนย+การค9าหาดใหญ>, ๓) ศิริดันรายย>อย-สตาร+ทอัพ 

ทำระบบใหม>ซื้อขายไฟฟ©า, ๔) ศอ.บต.จับมอืบีโอไอเร>งลงทนุชายแดนใต9, ๕) บอร+ดปตท.ถกนัดพิเศษทบทวนแผนธุรกิจก¸าซ, ๖) กระทรวงอุตสาหกรรมโชว+ผลงานขยาย

ศูนย+ ITC หนุน SMEs ก9าวทันยุค 4.0 พร9อมเร>งยกระดับเศรษฐกิจฐานรากทั่วไทย, ๗) หาดใหญ>โพลเผยดัชนี14จว.ใต9ราคาปาล+ม-ยางพาราปจ̀จัยลบ, ๘) เกษตรกรแห>ขาย

ยางสุดคึกคักกยท.อนุมัติงบสำรอง250ล9าน, ๙) ปลูกข9าวลดพื้นที่สวนยางนำร>องแก9ป`ญหาราคาตก, ๑๐) กอ.รมน.อนุมัติแผนเบตง61-ดับไฟใต9, ๑๑) ภาพข>าว: ตลาดน้ำยะ

กัง, ๑๒) กอ.รมน.คลอดแผนเบตง 61 หนุนเศรษฐกิจ ดับไฟใต9, ๑๓) เกษตรบรุีรัมย+แห>นำยางแผ>นดิบขายคึกคัก หลังกยท.อนุมัติเงินหมุนเวียนทดรองจ>าย250ล9าน, ๑๔) 

“ECF “เดินหน9ายกระดับผู9ผลิตเฟอร+นิเจอร+ครบวงจร, ๑๕) สศก.เผยผลจัดสมัมนาการคุ9มครองเงินฝากและคุ9มครองผู9ใช9บริการทางการเงินให9ปชช./ภาคธุรกิจ/อปท., ๑๖) 

นายกฯกล>าวรายการ ศาสตร+พระราชา สู>การพฒันาอย>างย่ังยืน 29 ม.ิย. 61, ๑๗) “ผลไม9ใต9”ปg’61 ราคาดี ดันเงิดสะพดั 5,500 ล9านบาท, ๑๘) ไทยเตรียมเปXนเจ9าภาพ 

IMT-GT  BIMP-EAGA Trade Fair ครั้งที่ 4 ดันเอสเอ็มอี 14 จังหวัดภาคใต9, ๑๙) 14จังหวัดใต9รณรงค+แก9ป`ญหาทเุรียนอ>อน, ๒๐) “พาณิชย+” จับมอืหน>วยงานพันธมิตรจัด

งาน”สร9างงาน สร9างตลาด สร9างโอกาส สร9างรายได9” เพื่อพทัลุง ป`ตตานี นราธิวาส 6-9 ก.ค.น้ี, ๒๑) การท>องเที่ยวแห>งประเทศไทย และโครงการ TAKE A BREAK ชวน

คุณและแกงค+เพือ่นมาร>วม สนุกกบักิจกรรม Photo Fashion Contest 2018 ในหัวข9อ “Local Runway”, ๒๒) ภาพข>าว: “สกลุฎ+ซ”ี ให9การต9อนรับ ผู9ประกอบการและ

ขนส>งจงัหวัดยะลา สงขลา และป`ตตานี  และ  ๒๓) คอลัมน+: บทเรียนจากความจรงิกับดร.จีระ: โครงการพฒันาการท>องเที่ยวใน 5 จังหวัดภาคใต9,  

๑๐. การเยียวยา ๑) มลูนิธิพิทักษ+ประชาชาติมอบทุนเยาวชนได9รับผลกระทบไฟใต9, ๒) ศอ.บต.เยียวยาชาวบ9านเหยียบระเบิดในสวนยางพารา, ๓) มูลนิธิพิทกัษ+
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ประชาชาติ มอบทุนการศึกษาให9เยาวชนที่ได9รับผลกระทบจากเหตุความไม>สงบใน จชต. แผนกเครอืข>าย และสื่อสารข9อมูล ศสท.ฯ, ๔) รองผู9อำนวยการรกัษาความมั่นคง

ภายในภาค 4 ส>วนหน9า เย่ียมให9กำลงัใจราษฎรที่ได9รบับาดเจ็บจากเหตุระเบิดภายในสวนยางพารา  และ  ๕) รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. เย่ียมผู9ได9รบับาดเจ็บจากเหตุ

คนร9ายลอบวางระเบิดในสวนยางพารา,  

๑๑. เทคโนโลยีในการแก*ไขปtญหา จชต. กสทชูกลยุทธ+รุกสมาร+ทซิต้ีบริการดิจทิัล  

๑๒. การเจรจาเพ่ือสันติ Saudi Arabia to Host International Muslim Ulema Conference on Peace and Stability in Afghanistan  

๑๓. การเมือง ๑) เบตง 61, ๒) คอลัมน+: ท>องยุทธภพ: ไผเปXนไผ? มวลหมู>มหามิตร ฮิตติดชาร+ตสภากาแฟ  และ  ๓) คอลัมน+: ผ>าประเด็นร9อน: ลงุตู>เยือนถ่ินล9านนา

ตะวันออก ประชุมครม.สัญจรแดนทกัษิณ,  

๑๔. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยRสิน ๑) ประณาม!เหตุบึม้4ครั้งในยะลาผู9ก>อการหวังสร9างความแตกแยก, ๒) ภาพข>าว: ตรวจบึ้ม, ๓) ผู9ว>าฯยะลาเร>งถก

รับมอืบึ้มไทยพุทธ, ๔) เครือข>ายชาวพุทธฯ แถลงประณามบึ้มในสวนยาง, ๕) ป`ดเอี่ยวปbวนใต9! มทภ.4ยันวางบึ้มสวนยาง โยงผู9มอีิทธิพลตระกลูดังในพื้นที,่ ๖) รกุปbา

นราธิวาสลอบโค>นไม9ใหญ>2อำเภอเสียหาย4ไร>  และ  ๗) OIC Secretary General condemns the terrorist attack against Joint Force Headquarters of G5 

Sahel in Mali,  

๑๕. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) ร.10โปรดเกล9าฯให9ผ9ูว>าฯป`ตตานี เชิญดินพระราชทานไปในพิธีโปรยดิน แก>ศพอาสาสมัครทหารพราน  และ  ๒) ร.10พระราชทานตะกร9า

สิ่งของแก>ญาติอาสาสมัครทหารพราน มะรอพ,ี  

๑๖. การยกระดับคณุภาพชีวิต ๑) คอลัมน+: กฎหมาย 4.0: กฎหมายกับการส>งเสรมิสุขภาพ, ๒) คอลัมน+: สมุนไพรเพื่อสุขภาพ: เครือผ9าข้ีริ้วห>อทองพืชสมุนไพรสู>ไม9

ประดับ, ๓) ภาพข>าว: รวมกลุ>มอย>างย่ังยืน, ๔) หัวหน9าผู9แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่จ.นราธิวาส เน9นย้ำการแก9ไขป`ญหาด9านสุขภาพอนามัย, ๕) ก.พ.ร. ลงพื้นที่ จชต.

ประเมินระบบราชการแบบมีส>วนร>วม เพื่อรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปg 2561  และ  ๖) แม>ทัพภาคที่ 4 เปXนประธานในพธีิส>งมอบฝายมีชีวิตลำดับที่ 842 ให9แก>ประชาชน

บ9านเหมืองลาบ,ู  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต2อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต2อสถานการณR จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จากสัปดาห+ที่แล9ว (๒๓ - ๒๙ 

ม.ิย. ๖๑) ร9อยละ ๓๗ (๑.๙๙ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๓๐ มิ.ย. ๖๑ - ๖ ก.ค. ๖๑) ๑.๒๔ ในสปัดาห+น้ี ) ในมิติของแนวโน9มการรบัรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ลดลง 
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต2างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๓๐ ม.ิย. ๖๑ – ๖ ก.ค. ๖๑ 

สัปดาห+น้ีประเด็นข>าวกี่ยวกับประเทศไทยที่ถูกนำเสนอโดยสือ่ต>างประเทศส>วนใหญ>เปXนข>าวเกี่ยวกับปฏิบัติการช>วยเหลือเยาวชนและโค9ชทมีฟุตบอล ๑๓ คนที่ถ้ำหลวง จ.

เชียงราย และโศกนาฎกรรมเรือนักท>องเที่ยวล>มที่ทะเลจ.ภูเก็ต  

ส>วนประเด็นเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต9ที่ถูกนำเสนอโดยสื่อต>างประเทศมากที่สุด คือ การแต>งงานระหว>างชายชาวมาเลเซีย วัย ๔๑ ปg กับเด็กหญงิไทยอายุ ๑๑ ปg ซึ่งมี

ภูมิลำเนาอยู>ที่อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ข>าวน้ีทำให9เกิดเสียงวิพากษ+วิจารณ+อย>างหนักว>า ชายชาวมาเลเซียซึง่มีภูมิลำเนาอยู>ที่รัฐกลันตัน อาจจะกระทำผดิกฏหมาย และก

นางวันอะซีซ>าห+ อิสมาอิล รองนายกรัฐมนตรี บอกว>า จำเปXนต9องมีการแก9กฏหมายคุ9มครองเด็กไม>ให9ถูกบงัคับแต>งงานอายุน9อยเกินไป  

ส>วนประเด็นอื่นๆ เปXนเรื่องภัยแทรกซ9อนเกี่ยวกับการลกัลอบขนสิ่งของผิดกฏหมายข9ามพรมแดนมาเลเซีย-ไทย ซึ่งล>าสดุมีการจับกมุกองทพัมดขนน้ำมันเถ่ือนดัดแปลงรถ

มอเตอร+ไซค+ให9มีถังน้ำมันใหญ>ข้ึนเพื่อลำเลียงน้ำมันจากป`sมน้ำมันที่ต้ังอยู>ใกล9พรมแดนขนส>งข9ามมาประเทศไทย  

๕.๑ The Star สื่อมาเลเซียรายงานเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ว>า เด็กผู9หญงิวัย ๑๑ ปgภูมิลำเนาอยู>ที่อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาสได9เข9าพิธีแต>งงานกบัชายชาวมาเลเซียวัย ๔๑ ปg 

ซึ่งมีถ่ินฐานอยู>ที่ Gua Musang ในรัฐกลันตัน  

ชายมาเลย+ วัย ๔๑ ปg มีภรรยาแล9ว ๒ คน และบุตรอกี ๖ คน เข9าพิธีแต>งงานกับเด็กหญิงวัย ๑๑ ปg เปXนภรรยาคนที่ ๓ ของเขา  

(An underage girl has wedded a man 30 years her senior as his third wife in Gua Musang, Kelantan. 

It is learnt that the 41-year-old man went to Golok, a border town in southern Thailand to have the marriage solemnised with the 11-year-old 

girl. 

The man, who already has two wives and six children, is said to be the imam of a surau at a village there. 

His children are said to be between five and 18 years old and one of them is even friends with the girl.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/06/30/41yearold-malaysian-weds-girl-30-years-younger-in-thailand/ 
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๕.๑.๑ นายสรรพสิทธ์ิ คุมพ+ประพันธ+ อดีตกรรมาธิการสิทธิเด็กขององค+การสหประชาชาติ เรียกร9องให9ตำรสจไทยและมาเลเซียดำเนินคดีกบัชายชาวมาเลเซียวัย ๔๑ ปg 

โดยกล>าวหา ว>าการมเีพศสมัพันธ+กับเด็กวัยต่ำกว>า ๑๓ ปg คือการข>มขืน ซึ่งตามกฏหมายไทยมีโทษจำคุกสงูสุด ๑๐ ปg 

The marriage of a Malaysian man to an 11-year-old Thai girl in Narathiwat province clearly violated Thai laws, says a former UN committee 

member on the Rights of the Child. 

Sanphasit Koompraphant urged the police of both countries to take legal action against the 41-year-old Malaysian man. 

The man would have committed criminal offence if he had sex with the child, or any other under the age of 13, he added. 

“The (sexual) act violates the law as he would be considered as raping the child, no matter if it was with or without the child’s consent,” he 

said as reported by The Nation/ANN. 

Punishment is more than 10 years in jail under Thai law. 

ที่มาข9อมลู ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/07/06/child-marriage-violated-thai-laws-exun-member-urges-the-police-of-both-

countries-to-take-legal-actio/ 

๕.๑.๒ นางวันอาซิซ>าห+ อิสมาอิล รอวนายกรัฐมนตรีมาเลเซยี ชายวัย ๔๑ ปgชาวกลันตันกระทำผิดกฏหมาย เน่ืองจากแต>งงานกับเด็กหญิงที่อายุต่ำกว>าที่กฏหมายอนุญาต

ให9แต>งงาน ทั้งน้ีกฏหมายครอบครัว ทีบ่ังคับใช9นรัฐกลันตัน กำหนดอายุข้ันต่ำที่สามารถแต>งงานได9 คือ ผู9ชายต9องอายุเกนิกว>า ๑๘ ปg และผู9หญิงต9องอายุเกินกว>า ๑๖ ปg  

ทั้งน้ีกรณีที่อายุต่ำกว>าที่กฏหมายกำหนด ต9องได9รับอนุญาติจากศาลอสิลาม หรอื ชาลีอะห+ พร9อมทั้งต9องได9รับความยินยอมจากผู9ปกครองของคู>สมรสด9วย 

 

(The marriage between an 11-year-old girl and a 41-year-old man in Kelantan is illegal, said Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail. 

The Deputy Prime Minister said this was because the marriage had not received the consent of the Syariah court as the girl was under the 
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minimum legal age for marriage. 

According to the Islamic Family Law Enactment which applies in all states, the minimum legal age for marriage is 18 for a male and 16 for a 

female. Those under the legal minimum age will only be permitted to get married if they get the consent of the Syariah court and their 

parents.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/07/01/wan-azizah-marriage-of-11yearold-girl-is-illegal/ 

https://www.nst.com.my/news/nation/2018/07/386089/marriage-11-year-old-girl-illegal-dr-wan-azizah 

 

๕.๑.๓ ทางด9าน Suharam หรือสำนักงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนมาเลเซีย แสดงความกงัวลกบั กฏหมายปจ̀จบุันทีใ่ห9ศาลอสิลามใช9ดุลยพินิจอนุญาตให9เด็กอายุน9อย

สามารถเข9าพิธีแต>งงานได9 อาจเปXนการเปoดโอกาสให9คนที่มพีฤติกรรมชอบมเีพศสมัพันธ+กับเด็ก ละเมิดทางเพศกับเด็กได9อย>างถูกกกฏหมาย 

(The Human Rights Commission of Malaysia (Suhakam) is troubled that "possible paedophilia activity" can be legalised through child marriage. 

Suhakam chairman Tan Sri Razali Ismail also expressed his concern that child marriage will encourage sexual violence against children. 

"Suhakam is concerned that at present, religious justifications supported by law may be used to provide cover for paedophiles and child sexual 

predators who marry the children/victims," said Razali in a statement on Sunday (July 1). 

ที่มาข9อมลู ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/07/01/suhakam-concerned-that-child-marriage-legalises-paedophilia/ 

 

๕.๒ สำนักข>าว Bernama รายงานเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ว>า ชายวัย ๖๐ ปgคนหน่ึงได9รับบาดเจ็บสาหสัจากแรงระเบิดแสวงเครื่องที่คนร9ายลอบวางไว9ในสวนยางแห>งหน่ึง

ที่อ.กรงปgนัง จ.ยะลา 

นายสุทิน ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู>ทีจ่.นครราชสีมา ได9รบับาดเจ็บทีข่าจากการเหยียบระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนัก ๕ กิโลกรมั 

นายสุทิน เปXนผู9ได9รบับาดเจบ็เปXนรายที่ ๔ จากเหตุคนร9ายลอบวางระเบิดมุ>งหมายลอบทำร9ายคนกรีดยาง 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

20 

(A sexagenarian man sustained serious injuries after the homemade bomb he accidentally stepped onto exploded at a rubber estate in the 

Krong Pinang district of Yala province, early today. 

 

Krong Pinang District police chief Col Naravi Wae Arong said the victim was identified as Nai Suthin Heawkuntok, 60, who hails from Nakhon 

Ratchasima. 

 

"His leg was severely injured after he accidentally set his foot on the five-kilogramme bomb, " he said here. 

 

Naravi said the police, who were alerted to on the incident at 7 am (local time), believed that the bomb was planted underground.) 

ที่มาข9อมลู ; http://bernama.com/en/news.php?id=1476668 

๕.๓ สำนักข>าว Bernama รายงานเมื่อวันที่ ๑ กรกฏาคม ว>า เจ9าหน9าทีห่น>วยงานควบคุมชายแดน  Aksem ได9จับกุมชายวัย ๕๗ ปg พร9อมตัวน่ิม ๕๖ ตัวซุกซ>อนในกระสอบ

ใส>ไว9ในรถยนต+ การจับกุมเกิดข้ึนบนถนน North-South expressway ใกล9ด>านพรมแดนบูกิตกายูฮิตัม ติดอ.สะเดา จ.สงขลา 

ตัวน่ิมที่จับกุมได9มีมลูค>าประมาณ ๗๕,๐๐๐ รงิกิต คาดว>าจุดหมายปลายทางถูกนำส>งไปยังประเทศไทย 

(The Malaysian Border Control Agency (AKSEM) thwarted an attempt to smuggle 56 pangolins worth RM75,000 to Thailand at the North-South 

Expressway near the Immigration,Customs, Quarantine and Safety complex (ICQS), here at around 10am today. 

AKSEM Commander, ASP Mohd Khairi Abdullah said the pangolins were in a sack in the trunk of a Mercedes Benz driven by a 57-year-old 

retired army serviceman.) 

 

ที่มาข9อมลู ; http://bernama.com/en/news.php?id=1476668 
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๕.๔ สื่อมาเลเซียรายงานเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ว>า เจ9าหน9าที่กระทรวงการค9าภายในและคุ9มครองผู9บริโภค พบเทคนิคในการขนส>งน้ำมันเถ่ือนข9ามพรมแดนไปขายใน

ประเทศไทย โดยกองทัพมดใช9วิธีการดัดแปลงถังน้ำมันรถมอเตอร+ไซค+ให9มีขนาดใหญ>กว>าเดิม เพือ่ขนน้ำมันจากป`sมในมาเลเซียไปยังชายแดนเพือ่ลกัลอบขนข9ามพรมแดนไป

ประเทศไทย โดยในแต>ละวันกองทัพมดจะมีรายได9คนละประมาณ ๓๔๐ ริงกิต หรือประมาณ ๓,๐๐๐ บาท 

(The Kelantan Domestic Trade and Consumer Affairs Ministry has detected a new tactic to smuggle petrol – via a motorcycle fitted with a 

modified tank. 

Its director Firdaus Zakaria said it was believed that through the new tactic, a smuggler could rake in up to RM340 in profits per day. 

“Petrol smugglers will commute (between petrol stations near the border and Thailand) about 20 times daily, and can earn about RM17 per 

trip,” he told reporters at the ministry vehicle storage depot in Chicha Menyabong here today.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.malaysiakini.com/news/432767 
 

 


