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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๘ - ๑๔ ธ.ค. ๖๑ พบว>า มขี>าวเชิงบวก ๑๔๙ ข>าว จากที่มี ๑๕๔ 

ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑ - ๗ ธ.ค. ๖๑) ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกับ จชต. มขี>าวเชิงลบ ๑๔ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่มี  ๓๐ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑ - ๗ ธ.ค. ๖๑)  

          ภาพข2าวสำคญัเชิงลบ ได*แก2  

๑. กระบวนการยุติธรรม: ๑) อดีต ตร.นักปฏิรปู ช้ี "คดีเสี่ยโจ9" สีกากีส>อผิดละเว9นฯ  และ  ๒) ผบช.ภ.๙ ช้ี "เสี่ยโจ9" ไม>เคยมอบตัวคดีหนีศาล - ผู9การปaตตานีให9 

"อิศรา" ส>งหนังสือถาม  
๒. เหตุร*ายรายวัน: โจรใต9วางระเบิดทหารที่นราธิวาส ไร9เจ็บ คาดดักสังหารเจ9าหน9าที ่

๓. สิทธิมนุษยชน:  สหพันธ+นิสิตนักศึกษาปาตานีรณรงค+วันสิทธิมนุษยชนสากล 

๔. การศึกษา: ๑) หัวอก "ผู9กู9 กยศ." จังหวะก9าวของ "ทวี" ชีวิตหน้ียังมีทางออก?  และ  ๒) คอลมัน+: การศึกษา: เจาะสารพัดปaญหาทุจริต ศธ. ย่ิงขุด ย่ิงเจอ!!  

         ภาพข2าวสำคญัเชิงบวก ได*แก2  

๑. การยกระดับคุณภาพชีวิต: ชาวบ9าน อ.สุไหงปาดี ยังแห>ต>อแถวกดเงิน บัตรคนจน วันที่ ๓ กันคึกคัก 

๒. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต: เปiดศูนย+สร9างสมรรถนะอิหม>ามประจำพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนใต9 

๓. ยาเสพติด: ๑) จับตายขนยาบ9าบิ๊กลอต ในเชียงรายส>วนภาคใต9ได9 ๓ รายใหญ>, ๒) มทภ.๔ แถลงจับยาบ9าลอ็ตใหญ>, ๓) ซิวขนอาวุธ-ค9ายาปaตตานี, ๔) มทภ.๔ 

ยึดโมเดล ๓ จว.ใต9 ขจัดเสพติด, ๕) คลปิล>าระทึกเกmงแหกด>าน จนมุมสวนยางพบขนยาบ9า-ปnน และ ๖) แม>ทพัภาคที่ ๔ เปiดประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่การพฒันาศักยภาพ 

ประสิทธิภาพบุคลากร และสร9าง การมีส>วนร>วมการดำเนินงานการปpองและแก9ไขปaญหายาเสพติดจงัหวัดปaตตานี 

๔. ความร2วมมือของภาคประชาชน: ๑) ยะลาจัดกจิกรรม “Bike อุ>นไอรัก” พร9อมแปลอักษร YALA LOVE THE KING และ ๗) ผู9ว>าฯปaตตานี นำประชาชน กว>า 

6,000 คน ร>วมปa�นจกัรยานในกจิกรรม “Bike อุ>นไอรัก”  

๕. การเมือง: ๑) ประชาชาติ ชูธง พหุวัฒนธรรม ปaกหมุด ๓ จังหวัดชายแดนใต9, ๒) ‘ตุ�ดตู>’นำทัพเพื่อชาติตีค>าย ปชป. ชูนักการเมืองหน9าใหม>ยกระดับชีวิตคนใต9 

และ ๓) เปiดนโยบายพรรครกัษ+ผืนป�าฯ ชูปลูกป�า-ลดสารเคมีแหล>งต9นน้ำ 
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๖. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย[สิน: ๑) จับน้ำมันเถ่ือนกว>า ๒ พันลิตร, ๒) ปnนที่ใช9ยิง จนท.ในตลาดนัด ๒ เหตุการณ+โยงป�วนใต9กว>า ๒๐ คดี!, ๓) กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

ประชุมทรัพยากรธรรมชาติ ๓ จว.ชายแดนภาคใต9 - ๔ อำเภอสงขลา, ๔) ทหารปะทะเดือดโจรใต9บนเทอืกเขาระแงะ ยึดเพิงพกั ๑๐ หลัง - ปnนอาก9า จนท.เร>งไล>ล>า, ๕) เผย 

'ชุดคุ9มครองตำบล - อาสาสมัครรกัษาดินแดน' ชายแดนภาคใต9มีแล9วกว>า ๗ พันคน และ ๖) แม>ทัพภาคที่ ๔ มอบแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายเสริมสร9างสันติสุข ที่ 

อำเภอตากใบ นราธิวาส 

 จากสถานการณ+ข>าวดังที่กล>าวข9างต9น ส>งผลให9การรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพิ่มข้ึน จาก ๒.๓๔ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๘ - ๑๔ ธ.ค. ๖๑) เป�น 

๒.๘๗ ในสัปดาห+น้ี   

 ในส2วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต2างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๘ – ๑๔ ธ.ค. ๖๑ ดังน้ี 

           สื่อมาเลเซียหลายสำนัก รายงานอ9างแหล>งข>าวที่ไม>เปiดเผยในประเทศไทย ให9ข9อมลูผู9ต9องหาหนีหมายจับทีเ่ข9าไปหลบซ>อนตัวในประเทศมาเลเซีย ซึ่งทางการไทย

ต9องการนำตัวกลับมาดำเนินคดีจำนวน ๑๒๙ คน มีผู9ต9องหาตามหมายจบัคดีความมั่นคงที่เกี่ยวข9องกับการก>อเหตุไม>สงบในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต9รวมอยู>ด9วยจำนวน 

๑๗ คน และ สำนักข>าว Benarnews.org รายงานอ9างคำให9สัมภาษณ+ของ ดร.วิสุทธ์ิ บินลาเต�ะ ผู9อำนวยการศูนย+ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรี เปiดเผยว>า จุฬาราชมนตรี

ได9ลงนามเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการกลางอสิลามแห>งประเทศไทย ว>าด9วยการสมรส มีสาระสำคัญกำหนดเกณฑ+อายุข้ันต่ำสำหรบับุคคลที่สามารถแต>งงานโดยไม>ต9อง

ได9รับความเห็นชอบจากผู9ปกครองต9องมีอายุเกินกว>า ๑๗ ป� เทียบกับระเบียบเดิมทีก่ำหนดอายุข้ันต่ำที่ ๑๕ ป�  
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๒. ผลการวิเคราะห[สารสนเทศด*านการประชาสมัพันธ[ ประจำวันท่ี ๘ – ๑๔ ธ.ค. ๖๑ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข2าวเชิงบวก และประเด็นข2าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๘ - ๑๔ ธ.ค. ๖๑ มขี>าวเชิงบวก (เส9นทบึสเีขียว) ๑๔๙ ข>าว จากที่มี ๑๕๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑ - ๗ ธ.ค. ๖๑) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำ

เงิน) มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกับ จชต. (เส9นทบึสีแดง) มขี>าวเชิงลบ ๑๔ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีม่ี  ๓๐ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑ - ๗ ธ.ค. 

๖๑) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ลดลงเล็กน9อย 
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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/ปg จำนวนข2าวเชิงบวก (1) จำนวนข2าวเชิงลบ (2) ค2าสัดส2วน (3)=(1)/(2) 

2018-12-01 16 3 5.33 

2018-12-02 24 5 4.8 

2018-12-03 27 3 9 

2018-12-04 21 1 21 

2018-12-05 30 1 30 

2018-12-06 20 10 2 

2018-12-07 16 7 2.29 

 22 4.29 5.13 

2018-12-08 21 2 10.5 

2018-12-09 22 1 22 

2018-12-10 27 3 9 

2018-12-11 25 3 8.33 

2018-12-12 17 3 5.67 

2018-12-13 22 1 22 

2018-12-14 15 1 15 

 21.29 2 10.65 

 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

5 

๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ2งเล็ง ในช2วงวันท่ี ๘ – ๑๔ ธ.ค. ๖๑ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช>วงวันที่ ๘ - ๑๔ ธ.ค. ๖๑ ไม>มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข จากที่ม ี๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑ - ๗ ธ.ค. ๖๑) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9น

ปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบฯ ไม>มขี>าวเชิงลบ ในสปัดาห+น้ี จากที่มี ๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑ - ๗ ธ.ค. ๖๑) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ลดลง  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๘ - ๑๔ ธ.ค. ๖๑ มขี>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๓ ข>าว จากที่ม ี๖ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑ - ๗ ธ.ค. ๖๑) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง ภาพ

ข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> โจรใต9วางระเบิดทหารที่นราธิวาส ไร9เจ็บ คาดดักสงัหารเจ9าหน9าที ่ 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๘ - ๑๔ ธ.ค. ๖๑ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๙ ข>าว จากที่ม ี๑๗ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑ - ๗ ธ.ค. ๖๑) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มี

แนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีม่ี ๒ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑ - ๗ ธ.ค. ๖๑) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง ภาพ

ข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) อัดงบลงทุนข9ามป� ๕ หมื่นล9าน คมนาคมดัน ๓๑ โปรเจ็กต+, ๒) ๑๑ ธ.ค. ปลดล็อก พรฎ.ฯ มีผล ๒ ม.ค., ๓) ประชาชาติ ชูธง พหุวัฒนธรรม ปaกหมุด 

๓ จงัหวัดชายแดนใต9, ๔) ‘ตุ�ดตู>’นำทัพเพื่อชาติตีค>าย ปชป. ชูนักการเมืองหน9าใหม>ยกระดับชีวิตคนใต9 และ ๕) เปiดนโยบายพรรครักษ+ผืนป�าฯ ชูปลกูป�า-ลดสารเคมีแหล>ง

ต9นน้ำ ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> เลอืก ส.ว. ยกแรก ร9องศาล ๑๗ คดี  
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

8 

 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย[สิน 

 
ในช>วงวันที่ ๘ - ๑๔ ธ.ค. ๖๑ มขี>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๗ ข>าว จากที่มี ๑๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑ - ๗ ธ.ค. ๖๑) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มี

แนวโน9มฯ  ลดลง  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๒ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีม่ ี๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑ - ๗ ธ.ค. ๖๑) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ค>อนข9าง

คงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) จับน้ำมันเถ่ือนกว>า ๒ พันลิตร, ๒) ปnนที่ใช9ยิง จนท.ในตลาดนัด ๒ เหตุการณ+โยงป�วนใต9กว>า ๒๐ คดี!, ๓) กอ.รมน.ภาค ๔ สน.ประชุม

ทรัพยากรธรรมชาติ ๓ จว.ชายแดนภาคใต9 - ๔ อำเภอสงขลา, ๔) ทหารปะทะเดือดโจรใต9บนเทือกเขาระแงะ ยึดเพิงพกั ๑๐ หลัง - ปnนอาก9า จนท.เร>งไล>ล>า, ๕) เผย 'ชุด

คุ9มครองตำบล - อาสามัครรักษาดินแดน' ชายแดนภาคใต9มีแล9วกว>า ๗ พันคน และ ๖) แม>ทัพภาคที่ ๔ มอบแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายเสริมสร9างสันติสุข ที่ 

อำเภอตากใบ นราธิวาส ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) ผ>าน ๑๐ วันเดือนส>งท9ายป� ไฟใต9ระอุบึม้ จนท.-ยิงผู9ช>วย ผญบ. และ ๒) ความสำเร็จเรื่องยาเสพติดอย>างเดียว ยังไม>ใช>

หนทางดับไฟใต9ที่แท9จริง 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๘ - ๑๔ ธ.ค. ๖๑ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๔ ข>าว จากที่ม ี๑๕ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑ - ๗ ธ.ค. ๖๑) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ค>อนข9างคงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกจิฯ มขี>าวเชิงลบ ๒ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑ - ๗ ธ.ค. ๖๑) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มี

แนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑): ไทย-มาเลย+ดันเพิ่มค9าใต9, ๒) การขับเคลื่อนคลองไทยของภาคประชาชน ภายใต9รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ทีร่ัฐบาลไม>ควร

น่ิงเฉย, ๓) มหกรรมฮาลาล, ๔) นวัตกรรมมีดกรีดยางนกเงอืก, ๕) ด>านศุลกากรเบตงตรวจเข9ม ปpองกันลักลอบขนเหล9า-บหุรี่ข9ามชายแดน และ ๖) ตลาดนำผลิตด9วย

กระเช9าสหกรณ+ชูหลากผลิตภัณฑ+เด>นจากยางพารา ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) ประมงไม>รบัอนุสญัญา C188 ยกขบวนพบ “อดุลย+” ต้ังตัวแทนร>างกม. และ ๒) เงินประชา

รัฐปลุกอสีานใช9จ>ายคึกคักเหนือ - ใต9ฟุบยาว 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันที่ ๘ - ๑๔ ธ.ค. ๖๑ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๙ ข>าว จากที่ม ี๑๖ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑ - ๗ ธ.ค. ๖๑) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง 

ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม>มีข>าวเชิงลบในสัปดาห+น้ี จากทีม่ี ๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑ - ๗ ธ.ค. ๖๑) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ค>อนข9าง

คงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) จับตายขนยาบ9าบิ๊กลอต ในเชียงรายส>วนภาคใต9ได9 ๓ รายใหญ>, ๒) มทภ.๔ แถลงจบัยาบ9าล็อตใหญ>, ๓) ซิวขนอาวุธ-ค9ายาปaตตานี, ๔) 

มทภ.๔ ยึดโมเดล ๓ จว.ใต9 ขจัดเสพติด, ๕) คลิปล>าระทึกเกmงแหกด>าน จนมมุสวนยางพบขนยาบ9า-ปnน และ ๖) แม>ทัพภาคที่ ๔ เปiดประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่การพฒันา

ศักยภาพ ประสทิธิภาพบุคลากร และสร9าง การมสี>วนร>วมการดำเนินงานการปpองและแก9ไขปaญหายาเสพติดจงัหวัดปaตตานี ไม>มีข>าวเชิงลบ ในสปัดาห+น้ี 
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๘ – ๑๔ ธ.ค. ๖๑ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ได9แก> สหพันธ+นิสิตนักศึกษาปาตานีรณรงค+วันสิทธิมนุษยชนสากล  

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันที่ ๘ – ๑๔ ธ.ค. ๖๑ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารงุขวัญกําลงัพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปtญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๘ – ๑๔ ธ.ค. ๖๑ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปaญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคบัใช*กฎหมาย 

             ในช>วงวันที่ ๘ – ๑๔ ธ.ค. ๖๑ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย 
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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  5.00

กระบวนการยุตธิรรม 

เหตุร้ายรายวัน 

สิทธิมนุษยชน 

การศึกษา 

การรักษาความปลอดภยัในชีวติ และทรัพย์สิน 

การบาํรุงขวัญกาํลังพล 

การเยียวยา 

เศรษฐกจิ และการสร้างรายได้ 

การเมือง 

ความร่วมมือของภาคประชาชน 

การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ 

การช่วยเหลือประชาชน 

ยาเสพตดิ 

วัฒนธรรม และวถีิชีวติ 

กีฬา 

การยกระดับคุณภาพชีวติ 

การป้องกัน/ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัSน 
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ประเด็นข2าวเชิงลบ 

๑. กระบวนการยุติธรรม ๑) อดีต ตร.นักปฏิรูป ช้ี "คดีเสี่ยโจ9" สีกากสี>อผิดละเว9นฯ  และ  ๒) ผบช.ภ.9 ช้ี "เสี่ยโจ9" ไม>เคยมอบตัวคดีหนีศาล - ผู9การปaตตานีให9 "อิศรา" ส>ง

หนังสือถาม  

๒. เหตุร*ายรายวัน โจรใต9วางระเบิดทหารที่นราธิวาส ไร9เจบ็ คาดดักสังหารเจ9าหน9าที่  

๓. สิทธมินุษยชน สหพันธ+นิสิตนักศึกษาปาตานีรณรงค+วันสทิธิมนุษยชนสากล  

๔. การศึกษา ๑) หัวอก "ผู9กู9 กยศ." จงัหวะก9าวของ "ทวี" ชีวิตหน้ียังมีทางออก?  และ  ๒) คอลมัน+: การศึกษา: เจาะสารพัดปaญหาทจุริต ศธ. ย่ิงขุด ย่ิงเจอ!!  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. ทุจริตคอร[รัปชั่น เล็งยึดต๋ัวครสูวนกุหลาบตุmยเด็ก  

๒. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) แห>กดเงินบัตรคนจน500บาทวันแรกคึกคัก, ๒) 8ล9านใช9สิทธิบัตรคนจน 2วันทะล4ุพนัล9านบาท เก็บตกป�หน9า3ล9านราย, ๓) คอลัมน+: 

เกษตรวันน้ี, ๔) คอลมัน+: แฟpมโครงการ: บ9านเคหะเพื่อผู9มีรายได9น9อย, ๕) ครอบครัวสุขภาวะ ชุมชนร>วมไม>ไกลเกินจรงิ, ๖) ปชช.แห>กดเงินบัตรสวัสดิการแห>งรัฐแน>นหน9าตู9

ธนาคาร, ๗) ภาพข>าว: คึกคัก, ๘) พาณิชย+จับมือค9าปลกีท9องถ่ินลดราคาสินค9า, ๙) มะปราง พาไปดูชายหาดปลอด บุหรี่-ขยะ, ๑๐) วันที่3ยังคึกคัก! ปชช.แห>กดเงินบัตร

สวัสดิการแห>งรัฐ ชมรัฐบาลเห็นคุณค>าผู9มีรายได9น9อย, ๑๑) ชาวบ9าน อ.สุไหงปาดี ยังแห>ต>อแถวกดเงิน บัตรคนจน วันที่ 3 กันคึกคัก, ๑๒) รัฐยันไม>ดึงกลับเงิน500 สยบข>าว

ลือ วอนปชช.อย>าต่ืนตระหนก, ๑๓) กทม.รัง้บ�วย!ผลศึกษาครอบครัวไทยยุค4.0 เผยภาคใต9ยู>ดีมีสุขสูงสุด7.89คะแนน, ๑๔) คอลมัน+: สกู�ปพเิศษ: เกษตรกรชายแดนใต9...พึง

พอใจระดับมาก พัฒนาอาชีพปศุสัตว+-ประมงสร9างรายได9มั่นคง, ๑๕) รองผู9ว>าราชการจังหวัดยะลา เป�นประธานในพิธีเปiดกิจกรรม เสวนาตามโครงการใต9สันติสุขสัญจร ใน

หัวข9อ “สังคมสันติสุขได9 เพราะร>วมใจกัน ภายใต9นโยบายไทยนิยม ย่ังยืน”  และ  ๑๖) กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดการประชุมคณะทำงานแก9ไขปaญหาด9าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล9อมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต9 และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2 ประจำป� 2562,  

๓. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลัมน+: จบักระแสทั่วไทย: เสวนากริชวัฒนธรรมใต9, ๒) ภาพข>าว: เพื่อมัสยิด, ๓) กลันตัน ! สายแข็ง...แหล>งวัฒนธรรมคนสยาม, ๔) สุไหง

ปาดีจัดงานเมาลิดสัมพันธ+ นำความสามัคคี สู>สันติสุข ให9ชุมชน ครั้งที่ 1, ๕) แห>ดูกล9วยแปลกออกปลีกลางต9น เช่ือจะนำโชคลาภมาให9, ๖) คอลมัน+: เกาะติดวิกฤติไฟใต9: 

ตามรอยจนีกวางไสในเบตง (1)  และ  ๗) เปiดศูนย+สร9างสมรรถนะอหิม>ามประจำพื้นที่จงัหวัดชายแดนใต9,  



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

14 

๔. กีฬา ๑) กรมพละครบ85ป� ชู7องค+กร10บุคคล, ๒) เปiดคัดเยาวชนไทย6จว.ทั่วประเทศ เฟpน10แข9งแจmวบกุรงัเหย9าบาเยิร+น, ๓) คอลัมน+: บทความพิเศษ: สื่อมาเลเซีย

วิเคราะห+ สาเหตุที่เสือเหลอืงชนะช9างศึก ชิงฟุตบอลเอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2018, ๔) เตรียมตัวให9พร9อม บาเยิร+นฯ ยูธ คัพ ไทยแลนด+ คัดตัว 19 ม.ค.-2 ม.ีค.น้ี, ๕) ปaตตานี

ใช9เสื้อใหม>ลบัแข9งบรุีรมัย+, ๖) สไปเซอร+ล>องใต9หนุนแข9งปnนใหญ>-ประเดิมบู�บรุรีัมย+, ๗) คอลัมน+: ทดเวลาเจ็บ  และ  ๘) FC BAYERN YOUTH CUP THAILAND 2019,  

๕. ยาเสพติด ๑) จบัตายขนยาบ9าบิ๊กลอต ในเชียงรายส>วนภาคใต9ได93รายใหญ>, ๒) มทภ.4แถลงจับยาบ9าล็อตใหญ>, ๓) คอลัมน+: จบักระแสทั่วไทย: กองทุนแม>ของแผ>นดิน, 

๔) ซิวขนอาวุธ-ค9ายาปaตตานี, ๕) มทภ.4ยึดโมเดล3จว.ใต9ขจัดเสพติด, ๖) จบัยาเสพติดลอตใหญ>ค>า45ล9าน ขบวนการศักด์ิ ผาสุก, ๗) คลิปล>าระทึกเกmงแหกด>าน จนมมุ

สวนยางพบขนยาบ9า-ปnน, ๘) แม>ทัพภาคที่ 4 เปiดประชุมเชิงปฏิบัติการเพอืการพัฒนาศักยภาพ ประสทิธิภาพบุคลากร และสร9าง การมีส>วนร>วมการดำเนินงานการปpอง

และแก9ไขปaญหายาเสพติดจงัหวัดปaตตานี  และ  ๙) หัวหน9าศูนย+ปpองกันและแก9ไขปaญหายาเสพติด กอ.รมน.ภาค 4สน. ปiดกิจกรรมการฝ°กอบรมช>างภาพ และพิธีกร

ภาคสนาม รุ>น 1 ประจำป� 2562 พร9อมมอบเกียรติบัตร,  

๖. การช2วยเหลือประชาชน ๑) ปภ.เตือนหลายจังหวัดภาคใต9เฝาระวังน้ำท>วม-ดินถล>มหลงัมฝีนตกต>อเน่ือง๒) คอลัมน+: ท9องถ่ินพูด: นพ.สงกรานต+ ไหมชุม สสจ.ยะลา ดูแล

ผู9ไปประกอบพิธีฮจัญ+, ๓) ปล>อยลูกน9อยนอนในรถ ประตูล็อกโชคดีช>วยออกมาได9, ๔) หญิงชราวัย84ป�อาศัยเพยีงลำพงั! สู9ชีวิตเดินเก็บของเก>าขาย  และ  ๕) ปภ.ประสาน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ+ และ 14 จังหวัดภาคใต9 เตรียมพร9อมรับมือสถานการณ+ภัยจากภาวะฝนตกต>อเน่ือง ในช>วงวันที่ 9 – 12 ธ.ค. 61,  

๗. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันท[ ๑) ราชทัณฑ+แจงข>าวนักโทษถูกวางยาตายไม>จรงิแต>ติดเช้ือในปอด, ๒) คอลัมน+: ชุมทางครู, ๓) คอลมัน+: อาทิตย+เอกเขนก: 

อัมพวัน วรรณโก ทำให9สุด ทำให9มีความสุข, ๔) ชค.ทสพ. จดักิจกรรม “เปiดโลกทัศน+เยาวชนนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ๓ จชต.” รุ>นที่ ๑  และ  ๕) ศปชส.กอ.

รมน.ภาค 4 สน. จัดการฝ°กอบรมเจ9าหน9าที่ช>างภาพและพิธีกรสนาม รุ>นที่ 1 ประจำป� 2562,  

๘. ความร2วมมือของภาคประชาชน ๑) เหลืองสะพรัง่ทั่วไทย! พสกนิกรร>วมใจปa�นจักรยาน Bike อุ>นไอรัก, ๒) ป�ติร.10เสด็จเปiดอุ>นไอรักทรงจักรยานนำปa�น39กม., ๓) มอ.

ปaตตานีจัดงานวันพ>อแห>งชาติ, ๔) อดีตครู เช่ือ รอดตาย เพราะบารมี ร.10 หลัง ปa�น Bike อุ>นไอรกั วูบหมดสติ, ๕) เชิญชวนรับเสด็จBikeอุ>นไอรกั, ๖) ทั่วประเทศแซ>ซ9อง

ปลื้มป�ติในหลวง, ๗) ผู9ว>าฯปaตตานี นำประชาชน กว>า 6,000 คน ร>วมปa�นจกัรยานในกจิกรรม “Bike อุ>นไอรัก”, ๘) ยะลาจัดกจิกรรม “Bike อุ>นไอรัก” พร9อมแปลอักษร 

YALA LOVE THE KING, ๙) ยะลาจัดกจิกรรม “Bike อุ>นไอรัก” พร9อมแปลอกัษร YALA LOVE THE KING, ๑๐) ปiดท9ายป�แห>งฟุตบอลโลก หาดทพิย+ มอบอปุกรณ+กีฬา 

1 ล9านบาทผลักดันเยาวชนใต9สู>ความเป�นเลิศ  และ  ๑๑) AIS มอบนา²ิกาบอกเวลาละหมาด ให9 กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9า เพื่อส>งมอบให9มสัยิดในพื้นที่นำไปใช9ประโยชน+,  

๙. การเมือง ๑) อัดงบลงทุนข9ามป�5หมื่นล9าน คมนาคมดัน31โปรเจ็กต+, ๒) (ต>อ1) 11ธค.ปลดล็อกพรฎ.มผีล2มค., ๓) ประชาชาติ ชูธง พหุวัฒนธรรม ปaกหมุด 3 จงัหวัด
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ชายแดนใต9, ๔) ‘ตุ�ดตู>’นำทพัเพือ่ชาติตีค>ายปชป. ชูนักการเมืองหน9าใหม>ยกระดับชีวิตคนใต9  และ  ๕) เปiดนโยบายพรรครักษ+ผืนป�าฯ ชูปลูกป�า-ลดสารเคมีแหล>งต9นน้ำ,  

๑๐. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) ของขวัญจากผ9าไทย ภูมิใจผู9ให9 ได9ใจผู9รับ, ๒) คอลัมน+: ย>อยข>าวเศรษฐกิจ: ไทย-มาเลย+ดันเพิ่มค9าใต9, ๓) การขับเคลือ่นคลองไทย

ของภาคประชาชน ภายใต9รัฐธรรมนูญ2560 ที่รฐับาลไม>ควรน่ิงเฉย, ๔) การขับเคลื่อนคลองไทยของภาคประชาชน ภายใต9รัฐธรรมนูญ2560 ทีร่ัฐบาลไม>ควรน่ิงเฉย, ๕) 

ภาพข>าว: มหกรรมฮาลาล, ๖) เวิร+กช็อปคนรักษ+แฝก สร9างรายได9 พัฒนาผลิตภัณฑ+ หญ9าแฝก...สู>สากล, ๗) นวัตกรรมมดีกรีดยางนกเงือก, ๘) มท.จัดย่ิงใหญ>ส>งท9ายป� 

OTOP City Happy Market 2018 นัดช9อป 15 – 23 ธันวาคม น้ี, ๙) ด>านศุลกากรเบตงตรวจเข9ม ปpองกันลักลอบขนเหล9า-บหุรี่ข9ามชายแดน, ๑๐) ตลาดนำผลิตด9วย

กระเช9าสหกรณ+ชูหลากผลิตภัณฑ+เด>นจากยางพารา  และ  ๑๑) ดูแล นทท.ช>วงไฮซีซั่น/รวดเร็วเกิดความประทบัใจ เบตงเข9มด>านตรวจคนเข9าเมอืง,  

๑๑. การเยียวยา ๑) ร.10พระราชทานสิง่ของครอบครัวอส., ๒) ปaตตานี-รดน้ำศพ อส.ชุด รปภ.ครู เหย่ือระเบิดโจรใต9, ๓) พ>อเมอืง-นายกเหล>ากาชาดรุดเย่ียมครูเหย่ือ

ระเบิดปaตตานี, ๔) ร.10พระราชทานสิง่ของครอบครัวอส.  และ  ๕) ร.10พระราชทานสิ่งของครอบครัวอส.,  

๑๒. การบำรุงขวัญกำลังพล คอลัมน+: แวดวงนักปกครอง  

๑๓. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย[สิน ๑) จบั4คนน้ำมันเถ่ือนกว>า2พันลิตร, ๒) ปnนที่ใช9ยิง จนท.ในตลาดนัด 2 เหตุการณ+โยงป�วนใต9กว>า 20 คดี!, ๓) กอ.

รมน.ภาค4สน.ประชุมทรัพยากรธรรมชาติ3จว.ชายแดนภาคใต9-4อ.สงขลา, ๔) ทหารปะทะเดือดโจรใต9บนเทือกเขาระแงะ ยึดเพิงพัก10หลงั-ปnนอาก9า จนท.เร>งไล>ล>า, ๕) 

เผย 'ชุดคุ9มครองตำบล-อาสามัครรักษาดินแดน' ชายแดนภาคใต9มีแล9วกว>า 7 พันคน  และ  ๖) แม>ทัพภาคที่ 4 มอบแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายเสริมสร9างสันติสุข 

ที่ อำเภอตากใบ นราธิวาส,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต2อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต2อสถานการณ[ จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพิ่มข้ึน จาก ๒.๓๔ ในสปัดาห+ที่แล9ว  

(๘ - ๑๔ ธ.ค. ๖๑) เป�น ๒.๘๗ ในสัปดาห+น้ี  ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึนเล็กน9อย 
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต2างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๘ – ๑๔ ธ.ค. ๖๑ 
 
    สื่อมาเลเซียหลายสำนัก รายงานอ9างแหล>งข>าวที่ไม>เปiดเผยในประเทศไทย ให9ข9อมลูผู9ต9องหาหนีหมายจบัที่เข9าไปหลบซ>อนตัวในประเทศมาเลเซีย ซึ่งทางการไทยต9องการ

นำตัวกลับมาดำเนินคดีจำนวน ๑๒๙ คน มีผู9ต9องหาตามหมายจับคดีความมั่นคงทีเ่กี่ยวข9องกบัการก>อเหตุไม>สงบในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต9รวมอยู>ด9วยจำนวน ๑๗ คน  

    Benarnews.org รายงานอ9างคำให9สัมภาษณ+ของ ดร.วิสทุธ์ิ บินลาเต�ะ ผู9อำนวยการศูนย+ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรี เปiดเผยว>า จุฬาราชมนตรีได9ลงนามเห็นชอบ

ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห>งประเทศไทย ว>าด9วยการสมรส มสีาระสำคัญกำหนดเกณฑ+อายุข้ันต่ำสำหรับบคุคลที่สามารถแต>งงานโดยไม>ต9องได9รบัความเห็นชอบ

จากผู9ปกครองต9องมีอายุเกินกว>า ๑๗ ป� เทียบกับระเบียบเดิมที่กำหนดอายุข้ันต่ำที่ ๑๕ ป�  

 

๕.๑ สื่อมาเลเซียหลายสำนักอ9างแหล>งข>าวข9าราชการระดับสูงของไทย เปiดเผยว>า มีผู9ต9องหาหนีหมายจบัเข9าไปหลบซ>อนตัวในประเทศมาเลเซียจำนวน ๑๒๙ คน ซึ่งใน

จำนวนน้ีมีผู9ต9องหาตามหมายจับคดีความมั่นคงที่เกี่ยวข9องกบัการก>อเหตุไม>สงบในพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต9จำนวน ๑๗ คนมีหมายจบัทัง้สิ้น ๒๒ หมายจับ ส>วนผู9ต9องหา

อีก ๑๑๒ คนเกี่ยวข9องกับคดีทีม่ีโทษน9อยกว>าคดีความมั่นคง อาทิ หนีการเกณฑ+ทหาร คดียาเสพติด และคดีลหุโทษอื่นๆ 

แหล>งข>าวบอกว>า ก>อนหน9าน้ีเจ9าหน9าที่ได9ติดตามไปสอบถามตามตัวที่บ9านผู9ต9องหากลุ>มน้ี ได9รบัการช้ีแจงจากครอบครัวผู9ต9องหาว>า พวกเขาไปหางานทำในประเทศมาเลเซีย 

แต>เจ9าหน9าที่ก็ยังไม>ลดละดำเนินการสบืสวนสอบสวนติดตามผู9ต9องหามาดำเนินคดี อย>างไรก็ตามแหล>งข>าวบอกว>า บางทีผู9ต9องหากลึ่มน้ีอาจหลบซ>อนตัวอยู>ใประเทศไทยก็

เป�นไปได9 

แหล>งข>าวบอกว>า ไม>แน>ใจว>าเจ9าหน9าที่ทางการไทยและมาเลเซียได9มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข9อมลูเพื่อติดตามผู9ต9องหากลุ>มน้ีกลบัมาดำเนินคดีในประเทศไทยหรือไม> 

สำหรับผู9ต9องหาทั้ง ๑๒๙ คน เป�นที่สงัเกตว>า เป�นข9อมูลที่มาจากเจ9าหน9าที่ทางการในจงัหวัดนราธิวาส ทัง้สิ้น 

 

(Seventeen of the 129 criminals from southern Thailand who are reportedly hiding in Malaysia are wanted by the Thai authorities for security-

related offences, according to a high-ranking Thai source. 
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The source, which wishes to remain anonymous, told Bernama that the 17 are wanted for, among other things, alleged involvement in the 

armed conflict in the four southern Thailand provinces of Narathiwat, Pattani, Yala and Songkhla. 

 “The 17 suspects in question carry 22 outstanding arrest warrants against them, all associated with security-related offences,” the source said. 

The other 112 criminals are sought for involvement in less serious crimes such as failing to turn up for military conscription, drug abuse and 

petty offences, it said. 

Meanwhile, the high-ranking source told Bernama that information gathered from the families of the 129 criminals shows that the fugitives went 

to Malaysia in search of jobs. 

“We (Narathiwat authorities) went to their residences and their family houses to look for them. 

"The families claimed the men have gone to Malaysia to work,” he said, adding that the 129 fugitives have 138 outstanding arrest warrants 

between them. 

However, the Thai authorities, according to the source, would continue with their investigation and efforts to arrest them. 

The source also said that there is also a possibility that the wanted men are still hiding in Thailand. 

It said it is unsure whether the authorities in Malaysia and Thailand have discussed the matter of the 129 criminals or if there were any 

exchanges of intelligence about the fugitives. 

The information about the 129 fugitives was mainly from the Narathiwat authorities.) 

 

ที่มาข9อมลู ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/12/10/17-of-129-southern-thai-criminals-hiding-in-malaysia-linked-to-armed-conflict/ 
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https://www.themalaysianinsight.com/s/117584 

https://www.malaysiakini.com/news/455518 

 

๕.๒  benarnews.org รายงานเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ว>า สำนักจุฬาราชมนตรี เตรียมประกาศใช9ระเบียบคณะกรรมการกลางอสิลามแห>งประเทศไทย ว>าด9วยการสมรส

บุคคลที่มอีายุต่ำกว>า 17 ป� ในวันศุกร+ที่ 14 ธันวาคม น้ี เพื่อแก9ไขปaญหาการแต>งงานก>อนวัยอันควรในกลุ>มเด็กหญงิชาวมุสลิม กฎหมายอสิลามเดิม ที่บังคับใช9ในพื้นที่

จังหวัดยะลา ปaตตานี นราธิวาส และสตูลน้ัน อสิลามหญงิและชายที่จะแต>งงานจะต9องมีอายุข้ันต่ำ 15 ป� 

ดร.วิสุทธ์ิ บลิล>าเต�ะ ผู9อำนวยการศูนย+ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรี เปiดเผยในวันพุธน้ี ว>า นายอาศิส พิทักษ+คุมพล จุฬาราชมนตรี ได9ลงนามเห็นชอบ "ระเบียบ

คณะกรรมการกลางอิสลามแห>งประเทศไทย ว>าด9วยการสมรส (นิกาห+) บุคคลที่มีอายุต่ำกว>า 17 ป� พ.ศ. 2561” แล9ว เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนน้ี 

“จุฬาราชมนตรี เซ็นข9อตกลงระเบียบคณะกรรมการกลางอสิลามแห>งประเทศไทย ว>าด9วยการสมรส (นิกาห+) บุคคลที่มอีายุต่ำกว>า 17 ป� พ.ศ. 2561 และทางเจ9าหน9าทีจ่ะมี

การประกาศทีม่ัสยิดทุกแห>งให9ผู9นำศาสนาทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน ในวันที่ 14 ธันวาคม น้ี” ดร.วิสุทธ์ิ กล>าวแก>เบนาร+นิวส+ 

เพื่อปกปpองสทิธิเด็กคณะกรรมการอสิลามแห>งประเทศไทย เตรียมต้ังคณะอนุกรรมการข้ึนมาชุดหน่ึงซึง่กำหนดให9สุภาพสตรีอย>างน9อยหน่ึงคนทีม่ีความรู9ศาสนาอสิลามใน

คณะอนุกรรมการชุดน้ี 

 

นางสาวปนัดดา อิสเฮาะ นิติกรชำนาญการพเิศษ ปฎิบัติหน9าที่ผู9อำนวยการ กลุ>มอำนวยการและบริหารกองส>งเสริมและสนับสนุนงานพฒันาเพือ่ความมั่นคง (กสม.) 

ศอ.บต.กล>าวว>า สาระสำคัญของระเบียบใหม> คือ คณะกรรมการจะออกใบรบัรองการสมรสแก>คู>สมรสได9 ต9องเป�นไปตามบทบัญญัติแห>งศาสนาอิสลาม และคู>สมรสมีอายุไม>

ต่ำกว>า 17 ป� แต>ในกรณีมีเหตุอันควร คณะกรรมการกลางอสิลามแห>งประเทศไทย อาจยกเว9นหรือผ>อนผันการปฏิบัติตามความในระเบียบน้ี 
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“ในส>วนของ ศอ.บต.กองส>งเสริมและสนับสนุนงานพฒันาเพื่อความมั่นคง โดยฝ�ายประสานงานสิทธิมนุษยชนด9านเด็กและสตรีจงัหวัดชายแดนภาคใต9 จะแปลเป�นภาษา

มลายู และเสนอให9มีการจัดสัมมนาสทิธิมนุษยชนด9านเด็กและสตรี จังหวัดชายแดนภาคใต9 เพื่อรับทราบและร>วมกนัปฏิบัติ ที่น>ายินดี ระเบยีบน้ีจะมีการนำแนวทางมาใช9ทั่ว

ประเทศอีกด9วย” นางสาวปนัดดา กล>าวแก>เบนาร+นิวส+ 

ผู9เช่ียวชาญด9านกฎหมายกล>าวว>า กฎหมายแพ>งของไทยอนุญาตให9ผู9หญงิแต>งงานได9 เมื่ออายุครบ 20 บรบิูรณ+ หรืออายุ 17 ป�ลงไป ในกรณีทีผู่9ปกครองยินยอม หรือต่ำสุด 

15 ป� ในกรณีศาลสั่ง 

ก>อนหน9าน้ีศาลอิสลามในรฐักลันตันประเทศมาเลเซีย ตัดสินลงโทษปรบัชายมาเลเซียโทษฐานแต>งงานกับเด็กหญิงวัย ๑๑ ป�จากจงัหวัดนราธิวาส  

(Thailand will raise the minimum age for Muslims to marry without parental consent from 15 to 17 – effective Friday – following an 

international outcry over the wedding of an 11-year-old girl in June, officials said Wednesday. 

Wisoot Binlatah, director of the southern office of the Sheikhul Islam, the body that oversees Islamic matters in predominantly Buddhist 

Thailand, said its top leader, Aziz Phitakkumpon, had endorsed the Islamic Committee of Thailand’s call to increase the minimum age for 

Muslims to marry. 

“Sheikhul Islam signed the Regulations of the Central Islamic Council of Thailand regarding person(s) under the age of 17 in 2018 and officials 

will announce nationwide at every mosque to all religious leaders to acknowledge and put in use effective Dec. 14,” Wisoot told BenarNews. 

To protect the rights of children, the Islamic Committee appointed a set of sub-committees, which must include at least one woman who is 

knowledgeable in Islam. 

The endorsement will allow for younger Muslims to marry if they have parental or court approval, Wisoot said. 
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The government in the Thai Deep South, which is predominantly Muslim, is getting involved in the effort. 

“The SBPAC will translate the regulations into Bahasa Malay and propose organizing a seminar on human rights for women and children in the 

Deep South provinces to promote this delightful practice,” Panadda Isho, legal specialist of Southern Border Provinces Administrative Center 

(SBPAC), told BenarNews. “The regulations will be applied throughout the country as well.” 

Under Thai law, a woman can marry at 20 without parental consent but can marry at 17 with her parents’ approval or at 15 through court 

order, according to legal experts. The four provinces in the Muslim-dominated Deep South are exempt from the law and follow the sharia 

court. 

Earlier this year, a sharia court in Malaysia’s Kelantan state fined a man 1,800 ringgit (U.S. $446) after he pleaded guilty to two charges 

stemming from his Islamic marriage in southern Thailand to an 11-year-old Thai girl, local media reported in July.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/english/news/thai/marriage-change-12122018164803.html 

 
 


