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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๑๕ - ๒๑ ธ.ค. ๖๑ พบว>า มขี>าวเชิงบวก ๒๐๑ ข>าว จากที่มี 

๑๔๙ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๘ - ๑๔ ธ.ค. ๖๑) ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกับ จชต. (เส9นทบึสีแดง) มขี>าวเชิงลบ ๙ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๑๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว 

(๘ - ๑๔ ธ.ค. ๖๑)  

          ภาพข2าวสำคญัเชิงลบ ได*แก2  

๑. เหตุร*ายรายวัน: ปYวนยะลา! โจรใต9ซุ>มยิงฐานทหาร - โรงพัก ๓ จุด แฉพวกรุ>นใหม>ลอบกัด จนท.  
         ภาพข2าวสำคญัเชิงบวก ได*แก2  

๑. การศึกษา: ปaตตานี - จัดไกล>เกลี่ยลูกหน้ี กยศ. ๓ จชต. 

๒. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) ยอดจองโรงแรมหาดใหญ>ล9น มาเลย+ – อินโดฯ แห>กินช็อปถูก, ๖) คอลมัน+: ตะลอนเที่ยว: หลงเสน>ห+ยะลา สัมผสัวิถีดินแดน

ใต9สุดแห>งสยาม และ ๘) มาเลย+ - สิงคโปร+แห>ท>องเที่ยวเบตง 

๓. การเมือง: ๑) สตรีชายแดนใต9กับข9อเสนอ หลังนายกฯ ประยุทธ+ปลดล็อก และเปjนนักการเมือง, ๒) พปชร. ฟุlงพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต9โตอย>างน9อย ๒ เท>าใน ๔ 

ปo, ๓) ร>วมสังเกตการณ+การเลอืกต้ังเพื่อประชาธิปไตยภายใต9กฎหมายพิเศษชายแดนใต9, ๔) ชพน. ลุยภาคใต9เปqดศูนย+ประสานงานพรรคชู No Problem ไม>ขัดแย9ง และ ๕) 

ลดแลกแจกแถม ลงุตู> หลบไป! “ภูมิใจไทย” ยกฐานะ “อสม.” 

๔. กระบวนการยุติธรรม: “นายกฯ” ลั่น คดี “เสี่ยโจ9 ปaตตานี” ไม>สองมาตรฐาน  

๕. การช2วยเหลือประชาชน: ๑) ผบ.ทบ.ลั่นใต9ไร9ท>วมฟลัดเวย+ทำเสร็จปo ๖๓, ๓) ประวิตรกำชับทหารช>วยน้ำท>วม และ ๔) นายกฯ สั่งบรูณาการช>วยท>วม 

๖. ยาเสพติด: ๑) มทภ. ๒ - มทภ.๔ โชว+ปราบยาจับยึดยาบ9า – ไอซ+ - กัญชาอื้อ, ๒) ปaตตานีโมเดล แก9ปaญหายาเสพติด, ๓) ดึงสตร ี- เยาวชนร>วมแก9ยาเสพติด, 

๔) ทลายเครือข>ายยาเสพติดนราธิวาส ค9าของเถ่ือนบังหน9าสั่งยาแม>สาย, ๗) บิ๊กปlอมสั่งกวาดล9างขบวนการยาเสพติด ๓ จชต., ๙) จังหวัดยะลา จัดพิธีเปqดการอบรม 

โครงการศูนย+ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดยะลา ประจำปoงบประมาณ ๒๕๖๒ และ ๑๐) จนท.ชุดคุ9มครองตำบลคลองเปo~ยะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สกัดจบัผู9ต9องหาขน

ยาบ9า ๒๐,๐๐๐ เม็ด พร9อมของกลางหลายรายการ           
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๗. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย\สิน: ๑) ผบ.ทบ. ลงใต9 - กำชับดูแลความปลอดภัยช>วงปoใหม>, ๒) สกัดก>อวินาศกรรม ‘ปq~กปlอม’เข9ม‘คริสต+มาส-ปo

ใหม>’ สั่งฝYายมั่นคงดูแล ๒๔ ชม., ๓) แม>ทพัภาคที่ ๔ เปjนประธานในพิธีเปqด และบรรยายพิเศษในหัวข9อ เรื่อง “สถานการณ+ความมั่นคงในจงัหวัดชายแดนภาคใต9กับความ

ปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา” ในการประชุมสัมมนาสมาคมครูจงัหวัดชายแดนภาคใต9, ๔) อส.อำเภอหนองจิก แสดงขีดความสามารถ เพื่อรับการประเมินผลงาน

ประจำปo ๒๕๖๒ และ ๕) ปaตตานีอบรมนายจ9างปlองกันการค9ามนุษย+ 

๘. การพูดคุยเพ่ือสันติสุข: ๑) นายกฯต้ัง "สำนักเลขาฯ" คุมยุทธศาสตร+พูดคุยดับไฟใต9 เพิม่บทบาทสันติบาล! และ ๒) มหาธีร+: ทางออกไฟใต9ไม>ใช>เอกราช แต>อาจ

เปjนเขตปกครองตนเอง 

         จากสถานการณ+ข>าวดังที่กล>าวข9างต9น ส>งผลให9การรบัรู9เชิงบวกทีม่ีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี   เพิม่ข้ึน จาก ๒.๘๗ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๕ - ๒๑ ธ.ค. ๖๑) เปjน 

๓.๐๖ ในสัปดาห+น้ี  

   ในส2วนของประเด็นสำคญัจากสื่อมวลชนต2างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๑๕ – ๒๑ ธ.ค. ๖๑ ดังน้ี 

         นายกรัฐมนตรีมาเลเซียนายแพทย+มหาเธร+ โมฮัมหมัด แสดงความพอใจการทำงานของตันสรีอับดุล ราฮมิ นูร+ ผู9ประสานงานกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัด

ชายแดนภาคใต9 และพูดถึงปลายทางของการกระบวนการพดูคุยว>า ทางออกคือการให9อำนาจการปกครองตนเองหรือเขตการปกครองพิเศษกับประชาชนในจังหวัดชายแดน

ภาคใต9 ประเด็นน้ีมีการรายงานกว9างขวางที่สุดทั้งสื่อมาเลเซยี และสิงคโปร+  

        กรณีคณะกรรมการอิสลามแห>งประเทศไทยปรบัหลักเกณฑ+อายุข้ันต่ำสำหรบับุคคลจากเดิมที่ต9องไม>ต่ำกว>า ๑๕ ปoเปjน ๑๗ ปo ยังเปjนประเด็นที่มกีารรายงานต>อเน่ือง

จากสปัดาห+ที่แล9ว (๘-๑๕ ธ.ค.)  

       สื่อมาเลเซียรายงานอ9างคำให9สมัภาษณ+ผู9บริหารการท>องเที่ยวมาเลเซียพูดถึงการเปqดใช9สนามบินเบตง ในปo ๒๕๖๓ ว>า จะช>วยส>งเสริมการท>องเที่ยวของไทย และ

มาเลเซียให9คึกคักมากย่ิงข้ึนโดยเฉพาะปoนัง และรัฐเปรัค 
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๒. ผลการวิเคราะห\สารสนเทศด*านการประชาสมัพันธ\ ประจำวันท่ี ๑๕ – ๒๑ ธ.ค. ๖๑ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข2าวเชิงบวก และประเด็นข2าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๑๕ - ๒๑ ธ.ค. ๖๑ มขี>าวเชิงบวก (เส9นทบึสเีขียว) ๒๐๑ ข>าว จากที่มี ๑๔๙ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๘ - ๑๔ ธ.ค. ๖๑) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะ

สีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกับ จชต. (เส9นทบึสีแดง) มขี>าวเชิงลบ ๙ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๑๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๘ - ๑๔ ธ.ค. 

๖๑) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่
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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/ปh จำนวนข2าวเชิงบวก (1) จำนวนข2าวเชิงลบ (2) ค2าสัดส2วน (3)=(1)/(2) 

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 

2018-12-15 23 2 11.5 

2018-12-16 27 1 27 

2018-12-17 40 2 20 

2018-12-18 27 0 27 

2018-12-19 40 1 40 

2018-12-20 28 1 28 

2018-12-21 16 2 8 

 28.71 1.43 20.08 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ2งเล็ง ในช2วงวันท่ี ๑๕ – ๒๑ ธ.ค. ๖๑ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช>วงวันที่ ๑๕ - ๒๑ ธ.ค. ๖๑ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข ๒ ข>าว จากที่ไม>มีข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๘ - ๑๔ ธ.ค. ๖๑) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกบั จชต. มขี>าวเชิงลบ ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ไม>มีข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๘ - ๑๔ ธ.ค. ๖๑) สำหรับ

ในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ เพิม่ข้ึน ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) นายกฯต้ัง "สำนักเลขาฯ" คุมยุทธศาสตร+พูดคุยดับไฟใต9 เพิม่บทบาทสันติบาล! 

และ ๒) มหาธีร+: ทางออกไฟใต9ไม>ใช>เอกราช แต>อาจเปjนเขตปกครองตนเอง ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ฟaงเสียงคนชายแดนใต9 เอา - ไม>เอาเขตปกครองพิเศษ    
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๑๕ - ๒๑ ธ.ค. ๖๑ มขี>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๑ ข>าว จากที่ม ี๓ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๘ - ๑๔ ธ.ค. ๖๑) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ปYวนยะลา! โจรใต9ซุ>มยิงฐานทหาร - โรงพกั ๓ จุด แฉพวกรุ>นใหม>ลอบกัด จนท.  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๑๕ - ๒๑ ธ.ค. ๖๑ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการเมอืงเกี่ยวกับ จชต. ๓๓ ข>าว จากที่มี ๙ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๘ - ๑๔ ธ.ค. ๖๑) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มี

แนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๑ ในสปัดาห+ที่แล9ว (๘ - ๑๔ ธ.ค. ๖๑) ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มี

แนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) กระสนุ - กระแสปaจจัยช้ีขาดเลือกต้ังชายแดนใต9, ๒) สตรีชายแดนใต9กับข9อเสนอ หลงันายกฯ ประยุทธ+ปลดล็อก และ

เปjนนักการเมือง, ๓) พปชร. ฟุlงพฒันาเศรษฐกิจภาคใต9โตอย>างน9อย ๒ เท>าใน ๔ ปo, ๔) ผู9สมัคร ส.ว.เบตงเตรียมเข9าสู>กระบวนการเลือกกันเองระดับจงัหวัด ๒๒ ธ.ค.น้ี, ๕) 

พี่กอบควงรุ>นใหม> พปชร. ปลกุฝaนเยาวชน ๓ จ.ใต9, ๖) ร>วมสงัเกตการณ+การเลือกต้ังเพื่อประชาธิปไตยภายใต9กฎหมายพิเศษชายแดนใต9, ๗) ชพน. ลุยภาคใต9เปqดศูนย+

ประสานงานพรรคชู No Problem ไม>ขัดแย9ง และ ๘) ลดแลกแจกแถม ลุงตู> หลบไป! “ภูมิใจไทย” ยกฐานะ “อสม.” ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> คอลัมน+: ขันเชือกท็อปบู�ต: 

การเมือง-ไฟใต9-ก>อการร9าย ตัวแปรเลือกต้ัง  
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย\สิน 

 
ในช>วงวันที่ ๑๕ - ๒๑ ธ.ค. ๖๑ มขี>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๑๘ ข>าว จากที่มี ๗ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๘ - ๑๔ ธ.ค. ๖๑) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มี

แนวโน9มฯ  เพิ่มข้ึน  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๒ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๘ - ๑๔ ธ.ค. ๖๑) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำ

ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ผบ.ทบ. ลงใต9 - กำชับดูแลความปลอดภัยช>วงปoใหม>, ๒) สกัดก>อวินาศกรรม ‘ปq~กปlอม’เข9ม‘คริสต+มาส-ปoใหม>’ สั่งฝYายมั่นคงดูแล 

๒๔ ชม., ๓) แม>ทัพภาคที่ ๔ เปjนประธานในพิธีเปqด และบรรยายพิเศษในหัวข9อ เรือ่ง “สถานการณ+ความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต9กับความปลอดภัยครูและบุคลากร

ทางการศึกษา” ในการประชุมสัมมนาสมาคมครูจงัหวัดชายแดนภาคใต9, ๔) อส.อำเภอหนองจกิ แสดงขีดความสามารถ เพื่อรับการประเมินผลงานประจำปo ๒๕๖๒ และ 

๕) ปaตตานีอบรมนายจ9างปlองกันการค9ามนุษย+ ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) แม>ทัพภาค ๔ กับการดับไฟใต9 เดินถูกทาง แต>ระวังสะดุดขาตัวเอง และ ๒) อาร+เคเค ชิงลงมอื

สร9างเหตุร9าย ปYวน ๔ อำเภอสงขลา ทหารต9องจัดหนักดูแลผู9บริสทุธ์ิ 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๑๕ - ๒๑ ธ.ค. ๖๑ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๓๓ ข>าว จากที่มี ๑๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๘ - ๑๔ ธ.ค. ๖๑) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม>มีข>าวเชิงลบในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๘ - ๑๔ ธ.ค. ๖๑) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ต่ำค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) มหกรรมฮาลาล, ๒) ของขวัญรัฐบาล สู>ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต9, ๓) ยะลาหนุนปลูกกาแฟโรบสัต9า ชูพืชทางเลือก - แก9

ราคายาง, ๔) ยอดจองโรงแรมหาดใหญ>ล9น มาเลย+ – อินโดฯ แห>กินช็อปถูก, ๕) ๘ หน>วยงานแจกของขวัญ กระตุ9นเศรษฐกิจปoใหม>, ๖) คอลัมน+: ตะลอนเที่ยว: หลงเสน>ห+

ยะลา สัมผสัวิถีดินแดนใต9สุดแห>งสยาม, ๗) นพค.๔๒ ส>งเสริมชาวบ9านเลี้ยงโค, ๘) มาเลย+-สิงคโปร+แห>ท>องเที่ยวเบตง, ๙) ปaตตานีลุยกระตุ9นตลาดกลางปศุสัตว+ชายแดนใต9, 

๑๐) ยะลาสุ>มตรวจกระเช9าของขวัญปoใหม> ปlองกันสินค9าข9ามแดนที่เบตง ไม>มีข>าวเชิงลบ ในสัปดาห+น้ี 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันที่ ๑๕ - ๒๑ ธ.ค. ๖๑ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด จำนวน ๑๗ ข>าว จากที่ม ี๙ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๘ - ๑๔ ธ.ค. ๖๑) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มี

แนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม>มีข>าวเชิงลบทัง้ในสปัดาห+น้ี และสัปดาห+ที่แล9ว  (๘ - ๑๔ ธ.ค. ๖๑) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ต่ำคงที ่ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) คอลัมน+: เดินหน9าชน: คิกออฟปราบยา, ๒) ภาพข>าว: ปราบหนัก, ๓) มทภ. ๒ - มทภ.๔ โชว+ปราบยาจับยึดยาบ9า – ไอซ+ - กัญชาอื้อ, 

๔) ปaตตานีโมเดล แก9ปaญหายาเสพติด, ๕) ดึงสตร ี- เยาวชนร>วมแก9ยาเสพติด, ๖) ทลายเครือข>ายยาเสพติดนราธิวาส ค9าของเถ่ือนบงัหน9าสั่งยาแม>สาย, ๗) คอลมัน+: ข>าว

สดทั่วไทย: สงขลา-ล>าศักด์ิผาสุกพ>อค9ายา, ๘) บิ๊กปlอมสั่งกวาดล9างขบวนการยาเสพติด ๓ จชต., ๙) จังหวัดยะลา จัดพิธีเปqดการอบรม โครงการศูนย+ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม

จังหวัดยะลา ประจำปoงบประมาณ ๒๕๖๒, ๑๐) เจ9าหน9าทีชุ่ดคุ9มครองตำบลคลองเปo~ยะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สกัดจับผู9ต9องหาขนยาบ9า ๒๐,๐๐๐ เม็ด พร9อมของ

กลางหลายรายการ, ๑๑) ชุดปฏิบัติการ ฝYายกิจการพลเรือน หน>วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๔๕ พบปะพัฒนาสัมพนัธ+โรงเรียนตาดีกา และ ๑๒) หน>วยเฉพาะกิจกรม

ทหารพรานที่ ๔๕ จัดเวทีประชาคมแก9ไขปaญหายาเสพติดในพื้นที่ ตามนโยบาย แม>ทัพภาคที่ ๔ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในสัปดาห+น้ี 
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๑๕ – ๒๑ ธ.ค. ๖๑ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสทิธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันที่ ๑๕ – ๒๑ ธ.ค. ๖๑ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารงุขวัญกําลงัพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปsญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๑๕ – ๒๑ ธ.ค. ๖๑ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปaญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคบัใช*กฎหมาย 

             ในช>วงวันที่ ๑๕ – ๒๑ 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

เหตุร้ายรายวัน 

การเยียวยา 

การพดูคุยเพื4อสันตสุิข 

การรักษาความปลอดภยัในชีวติ และทรัพย์สิน 

การยกระดบัคุณภาพชีวติ 

ยาเสพตดิ 

ความร่วมมือของภาคประชาชน 

การช่วยเหลือประชาชน 

การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ 

กระบวนการยุตธิรรม 

การเมือง 

วัฒนธรรม และวถิชีีวติ 

การบาํรุงขวัญกาํลังพล 

กีฬา 

เศรษฐกจิ และการสร้างรายได้ 

การศกึษา 
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ประเด็นข2าวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ปYวนยะลา! โจรใต9ซุ>มยิงฐานทหาร-โรงพกั 3 จุด แฉพวกรุ>นใหม>ลอบกัด จนท.  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. การศึกษา ๑) คอลมัน+: แวดวงการศึกษา: อาชีวะจัดว่ิงสานฝaนสู>ชายแดนใต9, ๒) คอลัมน+: การศึกษา: จบัตา ป.ป.ช. ปลดล็อกกก.สภา ย่ืน-ไม>ย่ืน ทรัพย+สิน, ๓) ปaตตานี-

จัดไกล>เกลี่ยลูกหน้ี กยศ.3 จชต., ๔) คอลมัน+: รายงานพเิศษ: เปqดช่ือโยกย9าย 54 ผอ.สถาบันอาชีวะ, ๕) มอ.ปaตตานีจัดนิทรรศการวันภาษาอาหรบัโลก  และ  ๖) ก.ศึกษา

ฯเดินหน9าระบบบิ๊กดาต9า3จว.ชายแดนใต9,  

๒. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) ภาพข>าว: มหกรรมฮาลาล, ๒) คอลัมน+: สบายๆสไตล+ไมตร:ี ททท.บมูเมอืงรองสดุคึก, ๓) ของขวัญรัฐบาล สู>ประชาชนจงัหวัด

ชายแดนภาคใต9, ๔) ยะลาหนุนปลูกกาแฟโรบัสต9า ชูพืชทางเลือก-แก9ราคายาง, ๕) ยอดจอง รร.หาดใหญ>ล9นมาเลย+-อินโดฯแห>กินช็อปถูก, ๖) รายงานภาวะอุตสาหกรรม

รายไตรมาส : ธุรกจิโรงแรม ไตรมาส 3/2561, ๗) คอลมัน+: 8หน>วยงานแจกของขวัญ กระตุ9นเศรษฐกจิปoใหม>, ๘) สงขลาวางผังเมืองรวม เตรียมรบัศก.ขยายตัว, ๙) ปoใหม>

เที่ยวไทยคึกทัวร+จีนคัมแบ�ก, ๑๐) จีนสนใจยางบึงกาฬ, ๑๑) คอลัมน+: ตะลอนเที่ยว: หลงเสน>ห+ยะลา สัมผัสวิถีดินแดนใต9สุดแห>งสยาม, ๑๒) นพค.42 ส>งเสริมชาวบ9านเลี้ยง

โค, ๑๓) นำเข9ามะพร9าวต>างประเทศต9องแจ9ง, ๑๔) มาเลย+-สิงคโปร+แห>ท>องเทีย่วเบตง, ๑๕) ปaตตานีลุยกระตุ9นตลาดกลางปศุสัตว+ชายแดนใต9, ๑๖) มติ ขยาย 60 วัน ให9

แรงงานต>างด9าวประมง 3 สัญชาติ ขอหนังสือคนประจำเรอื, ๑๗) ยะลาสุ>มตรวจกระเช9าของขวัญปoใหม> ปlองกันสินค9าข9ามแดนที่เบตง, ๑๘) ไอทีดีช้ีค9าชายแดนโตต>อเน่ือง, 

๑๙) เทศกาลปqดเทอมมาเลเซยี-สิงคโปร+ แห>เที่ยวเบตงคาดเงินสะพัด 60 ล9าน, ๒๐) รายงานพิเศษ: ช็อป ช>วย ชาติ งาน Otop City 2018, ๒๑) เกษตรฯเตรียมหารือ 

อบจ.ทั่วประเทศทำถนนยางพาราดินซีเมนต+, ๒๒) ยอดจองรร. “หาดใหญ>” ล9น มาเลย+-อินโดฯ แห>กินช็อปถูก  และ  ๒๓) ปaตตานี จัดมหกรรมกระตุ9นตลาดกลางปศุสัตว+

ชายแดนใต9 ครั้งที่ 1 ประจำปo 2562,  

๓. กีฬา ๑) คอลมัน+: เกาะกระแสทั่วทิศ: บาเยิร+น ยูธคัพ เดินเครื่องคัดเด็กไทยไปถ้ำเสือใต9, ๒) คอลัมน+: เกาะกระแสทั่วทิศ: บาเยิร+น ยูธคัพ เดินเครือ่งคัดเด็กไทยไปถ้ำเสือ

ใต9๓) ยกศุภชัยฉายฝoเท9าศึกเอเช่ียนคัพ, ๔) สพฐ.จัดแข>งขันกีฬา สพฐ.เกมส+ ย่ิงใหญ> ส>งเสรมิเยาวชนไทยสู>นักกีฬามืออาชีพ, ๕) กกท.จัดใหญ>รู9ผลวันน้ี รางวัลนักกีฬาแห>ง

ปo61, ๖) ศธ. ปqดฉากสพฐ. เกมส+ ระดับชาติ, ๗) เปqดสนามยูธลีก2018-19ยิงสน่ันทั่วไทย  และ  ๘) แม>ทัพภาคที่ 4 เปqดกจิกรรมการกุศล “เดิน ว่ิง ArmyRun To 

ArmyGames 2018 - 2019 สนาม 1”,  
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๔. การบำรุงขวัญกำลังพล ภาพข>าว: กินบะหมี่  

๕. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) เปqด 10 เรื่องดาราศาสตร+ทีน่>าติดตามในปo62, ๒) ภาพข>าว: ซานต9าน9อย, ๓) เราคือ มานิ ไม>ใช>เงาะเสียงจากเทือกเขาบรรทัด, ๔) รวมพล

หมอโต�ะมูเด็งชายแดนใต9, ๕) 3 ศาสนา 4 วัฒนธรรม นำพา‘เบตง’สู>สันติสุข, ๖) เรื่องแปลกก>อนหวยออก งวด 16 ธันวาคม 2561, ๗) CALENDAR 2018  และ  ๘) 

คอลัมน+: เกาะติดวิกฤติไฟใต9: ตามรอยจีนกวางไสในเบตง (2),  

๖. การเมือง ๑) กระสุน-กระแสปaจจัยช้ีขาดเลอืกต้ังชายแดนใต9๒) คอลมัน+: บทความพเิศษ(S)ELECTION62: สตรีชายแดนใต9กับข9อเสนอ หลังนายกฯ ประยุทธ+ปลดล็อก

และเปjนนักการเมอืง, ๓) อนาคตใหม> พรรคกลางซ9าย ปฏิรปูทหาร ยกเครื่องกองทพั, ๔) ภาพข>าว: พบไทยพุทธ, ๕) พปชร.ฟุlงพัฒนาศก.ภาคใต9โตอย>างน9อย 2 เท>าใน 4 

ปo, ๖) เจ�นาอ9อน-ขอปaกธงใต910จว. ลุยเมอืงคอนชูผลงานเต้ิง-ผุดสาขาใต9ที่แรก, ๗) สุวิทย+นำทัพพปชร.บกุสงขลา ชูด9ามขวาน4.0เจาะฐานเสียงปชป., ๘) ผู9สมัครส.ว.เบตง

เตรียมเข9าสู>กระบวนการเลือกกันเองระดับจังหวัด22ธ.ค.น้ี, ๙) ไทยศรีวิไลย+บุกเมืองคอน-พัทลุง-สงขลา เปqดตัวผู9สมัครสส.-มั่นใจแก9ปaญหาราคายางได9, ๑๐) ‘ภท.’ดัน

นโยบายสางปaญหาสาธารณสุขไทย เสวนาทีมหมอครอบครัวอสม.ภูมิใจรบัใช9ประชาชน, ๑๑) พี่กอบควงรุ>นใหม>พปชร.ปลุกฝaนเยาวชน3จ.ใต9, ๑๒) ร>วมสงัเกตการณ+การ

เลือกต้ังเพื่อประชาธิปไตยภายใต9กฏหมายพิเศษชายแดนใต9, ๑๓) ชพน.ลุยภาคใต9เปqดศูนย+ประสานงานพรรคชู No Problem ไม>ขัดแย9ง  และ  ๑๔) ลดแลกแจกแถม ลุงตู> 

หลบไป! “ภูมิใจไทย” ยกฐานะ “อสม.”,  

๗. กระบวนการยุติธรรม ๑) รมว.ยุติธรรม ไฟเขียวต้ังสถานพินิจฯ เอกชน, ๒) เด็ดขาด! ประหารชีวิต แก�งสีกากี ยิงหัวหนุ>มวัย 17 ปo ทิ้งน้ำอำพรางศพ  และ  ๓) “นายก

ฯ” ลั่น คดี “เสี่ยโจ9 ปaตตานี” ไม>สองมาตรฐาน,  

๘. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันท\ ๑) ของขวัญจากใจให9น9องๆชายแดน  และ  ๒) คปต.ส>วนหน9า จัดประชุมสร9างการรับรู9ในการแก9ไขปaญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต9,  

๙. การช2วยเหลือประชาชน ๑) ลุยช>วยใต9น้ำท>วมอ>วม, ๒) ผบ.ทบ.ลัน่ใต9ไร9ท>วมฟลัดเวย+ทำเสรจ็ปo63, ๓) ประวิตรกำชับทหารช>วยน้ำท>วม, ๔) นายกฯสัง่ทุกหน>วยบรูณา

การช>วยท>วมรถไฟนครศรีว่ิงแล9วปqเหล็งจม93หลัง, ๕) คอลมัน+: ทางคนทางข>าว: หน>วยแพทย+, ๖) นราธิวาส-ฝนกระหน่ำท>วมบ9านเรือนประชาชน, ๗) ใต9น้ำลด ! แต>ยังเฝlา

ระวัง 24 ช่ัวโมง, ๘) เตือนปชช.รบัมือ!! น้ำท>วมนราฯ เริ่มขยายวงกว9าง2อำเภอ, ๙) น้ำท>วมโก-ลก น>าห>วง เฝlาระวัง 24 ชม. เตรียมพร9อมอพยพคน, ๑๐) ผบ.ทบ.ควงผู9ว>า

ฯ-นายกเล็ก น่ังเรือท9องแบนแจกถุงยังชีพน้ำท>วมเมืองคอน, ๑๑) นับหมื่นครอบครัวเดือดร9อนน้ำท>วม‘ใต9’ บิ๊กปlอมสั่งระดมกำลังช>วย, ๑๒) ทหารลงพื้นที่นราธิวาส ลุยน้ำ

ท>วมแจกข9าวของผู9ประสบภัย, ๑๓) ผบ.ทบ.เช่ือหลังฟลัดเวย+เสร็จปo63น้ำไม>ท>วมใต9อีก, ๑๔) ต9นไม9ใหญ>ล9มขวางถนน หลังพายุฝนพัดถล>มนราธิวาส, ๑๕) บิ๊กฉัตรลงใต9ช>วย
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น้ำท>วม26ธ.ค. เล็งแก9ปaญหาระยะยาว, ๑๖) ศูนย+ Fix it Center พร9อมบริการเทศกาลปoใหม>, ๑๗) นราธิวาสประกาศพืน้ที่ภัยพิบัติ! 7หมู>บ9านทต.กะลุวอเหนือจ>อรับมอื

มวลน้ำระลอกใหญ>, ๑๘) รฟท.แจ9งเปลี่ยนเส9นทางรถไฟหนีน้ำท>วม, ๑๙) ประกาศโก-ลก พื้นที่ภัยพบิัติ ตรังจ>อวิกฤติ, ๒๐) 

https://www.bbc.com/thai/international-38790723, ๒๑) สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน>วยบัญชาการทหารพัฒนา ลงพื้นที่พบปะเย่ียมเยียน พร9อมทั้งมอบถุงยังชีพ

ให9กับประชาชนจากเหตุอุทกภัย  และ  ๒๒) ผอ.สนภ.4 นทพ. ส>งมอบถนนเพื่อเปjนของขวัญปoใหม> 2562 ให9ชาวเบตง,  

๑๐. ความร2วมมือของภาคประชาชน ๑) ‘มิลเลี่ยนกิฟท+ มลิเลี่ยนสมายล+ ปo 9’แบ>งฝaน ปaนย้ิม มอบของขวัญให9น9องเยาวชน3จังหวัดชายแดนใต9  และ  ๒) อาชีวะจัด 2 

งานใหญ>ว่ิงสานฝaน-สร9างสุขสู>ชายแดนใต9,  

๑๑. ยาเสพติด ๑) คอลัมน+: เดินหน9าชน: คิกออฟปราบยา, ๒) ภาพข>าว: ปราบหนัก, ๓) แม>ทัพ2-มทภ.4โชว+ปราบยาจบัยึดยาบ9า-ไอซ+-กัญชาอื้อ, ๔) คอลัมน+: ข>าวสั้น: 

ปaตตานีโมเดล แก9ปaญหายาเสพติด, ๕) ดึงสตร-ีเยาวชนร>วมแก9ยาเสพติด, ๖) ทลายเครือข>ายยาเสพติดนราธิวาส ค9าของเถ่ือนบงัหน9าสั่งยาแม>สาย, ๗) คอลัมน+: ข>าวสดทั่ว

ไทย: สงขลา-ล>าศักด์ิผาสุกพ>อค9ายา, ๘) บิก๊ปlอมสัง่กวาดล9างขบวนการยาเสพติด3จชต., ๙) เปqดคฤหาสน+หรรู9อยล9าน ไซซะนะ ค9ายาข9ามชาติ รวย บนความทุกข+คนอื่น 

(คลิป), ๑๐) ค>ายปรับพฤติกรรมผู9เสพยา, ๑๑) จงัหวัดยะลา จัดพิธีเปqดการอบรม โครงการศูนย+ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมจงัหวัดยะลา ประจำปoงบประมาณ 2562, ๑๒) 

เจ9าหน9าที่ชุดคุ9มครองตำบลคลองเปo~ยะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สกัดจบัผู9ต9องหาขนยาบ9า 20,000 เม็ด พร9อมของกลางหลายรายการ, ๑๓) เจ9าหน9าที่ชุดคุ9มครองตำบล

คลองเปo~ยะ อำเภอจะนะ จงัหวัดสงขลา สกัดจบัผู9ต9องหาขนยาบ9า 20,000 เม็ด พร9อมของกลางหลายรายการ, ๑๔) รายงานผลการปฏิบัติงานเดินหน9าแก9ปaญหายาเสพติด

ในห9วง (1 พฤศจกิายน - 10 ธันวาคม 2561), ๑๕) ชุดปฏิบติัการ ฝYายกจิการพลเรือน หน>วยเฉพาะกจิกรมทหารพรานที่ 45 พบปะพัฒนาสัมพันธ+โรงเรียนตาดีกา  และ  

๑๖) หน>วยเฉพาะกจิกรมทหารพรานที่ 45 จัดเวทีประชาคมแก9ไขปaญหายาเสพติดในพื้นที่ ตามนโยบาย แม>ทพัภาคที่ 4,  

๑๒. การยกระดับคณุภาพชีวิต ๑) มติสมัชชาสุขภาพ เงินไม>ใช>ตัวช้ีวัดครอบครัวมีสุข, ๒) สปสช.เปqดสายด>วน 1330 เพื่อคนพิการการได9ยิน, ๓) เด็กนักเรียนพลเมืองดี! 

จับนกยูงพลัดหลงปYา ส>งคืนจนท.อุทยานแห>งชาติบูโด, ๔) ข>าวภูมิภาค : 18 ธันวาคม 2561, ๕) เปqดโผครอบครัวไทยยุค 4.0 อยู>ดีมีสุขจรงิหรือ?, ๖) คนถือบัตรทองเฮ ลด

ค>าโทร1330 เหลือครั้งละ1 บ. เพิ่มยากดฮอร+โมนเด็กโตก>อนวัยในบัญชี, ๗) ต้ังเปlาครอบครัวเปjนสุข หนุน3โมเดลปราบทุกข+, ๘) “Trash Hero” ฮีโร>พิชิตขยะ ณ ปaตตานี 

ใน “Big Hero พลังคนดี” ทางช>อง MONO29  และ  ๙) รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. มอบเลขทีบ่9านตามโครงการ "บ9านสวยเมืองสุข",  

๑๓. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย\สิน ๑) ผบ.ทบ.ลงใต9-กำชับดูแลความปลอดภัยช>วงปoใหม>, ๒) ตำรวจคุมเข9มเทศกาลปoใหม>, ๓) ผบ.ทบ.ลงใต9มอบ

ของขวัญปoใหม>กำลงัพล - ทหารพรานทลายฐานพักกลุ>มปYวน, ๔) สกัดก>อวินาศกรรม ‘ปq~กปlอม’เข9ม‘ครสิต+มาส-ปoใหม>’ สั่งฝYายมั่นคงดูแล24ชม., ๕) คอลมัน+: ตีโฉบฉวย: 
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คู>ขนาน, ๖) ผบ.ทบ.ลงพื้นที่ตรวจเย่ียมกำลังพล ติดตามการทำงาน พร9อมเน9นย้ำเจ9าหน9าที่ให9ดูแลความปลอดภัยประชาชนในช>วงปoใหม>อย>างเข9มงวด, ๗) แม>ทพัภาคที่ 4 

เปjนประธานในพิธีเปqดและบรรยายพิเศษในหัวข9อ เรื่อง “สถานการณ+ความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต9กับความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา” ในการ

ประชุมสัมมนาสมาคมครูจงัหวัดชายแดนภาคใต9, ๘) อส.อำเภอหนองจิก แสดงขีดความสามารถ เพื่อรบัการประเมินผลงานประจำปo 2562  และ  ๙) คอลัมน+: ข>าว

ภูมิภาค: ปaตตานีอบรมนายจ9างปlองกันการค9ามนุษย+,  

๑๔. การเจรจาเพ่ือสันติ ๑) นายกฯต้ัง "สำนักเลขาฯ" คุมยุทธศาสตร+พูดคุยดับไฟใต9 เพิม่บทบาทสันติบาล!  และ  ๒) มหาธีร+: ทางออกไฟใต9ไม>ใช>เอกราช แต>อาจเปjนเขต

ปกครองตนเอง,  

๑๕. การเยียวยา ๑) กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9า ช้ีแจงประชาชนที่ถูกเลิกจ9าง ในกลุ>มภารกจิเยียวยา  และ  ๒) กอ.รมน.ภาค 4 สน. พร9อมด9วย ศอ.บต. รบัเรื่องร9องทุกข+

จากกลุ>มราษฎรผู9ได9รบัผลกระทบจากเหตุการณ+ความไม>สงบ ที่ถูกเลิกจ9างในกลุ>มภารกจิเยียวยา,  
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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 ๒.๘๗ ในสปัดาห+ที่แล9ว 

(๑๕ - ๒๑ ธ.ค. ๖๑) เปjน ๓.๐๖ ในสัปดาห+น้ี  ในมิติของแนวโน9มการรบัรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึนเล็กน9อย 
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต2างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช2วงวันท่ี ๑๕ – ๒๑ ธ.ค. ๖๑ 

         นายกรัฐมนตรีมาเลเซียนายแพทย+มหาเธร+ โมฮัมหมัด แสดงความพอใจการทำงานของตันสรีอับดุล ราฮมิ นูร+ ผู9ประสานงานกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัด

ชายแดนภาคใต9 และพูดถึงปลายทางของการกระบวนการพดูคุยว>า ทางออกคือการให9อำนาจการปกครองตนเองหรือเขตการปกครองพิเศษกับประชาชนในจังหวัดชายแดน

ภาคใต9 ประเด็นน้ีมีการรายงานกว9างขวางที่สุดทั้งสื่อมาเลเซยี และสิงคโปร+  

        กรณีคณะกรรมการอิสลามแห>งประเทศไทยปรบัหลักเกณฑ+อายุข้ันต่ำสำหรบับุคคลจากเดิมที่ต9องไม>ต่ำกว>า ๑๕ ปoเปjน ๑๗ ปo ยังเปjนประเด็นทีม่กีารรายงานต>อเน่ือง

จากสปัดาห+ที่แล9ว (๘-๑๕ ธ.ค.)  

       สื่อมาเลเซียรายงานอ9างคำให9สมัภาษณ+ผู9บริหารการท>องเที่ยวมาเลเซียพูดถึงการเปqดใช9สนามบินเบตง ในปo ๒๕๖๓ ว>า จะช>วยส>งเสริมการท>องเที่ยวของไทย และ

มาเลเซียให9คึกคักมากย่ิงข้ึนโดยเฉพาะปoนัง และรัฐเปรัค 

  

๕.๑ สื่อมาเลเซียและสงิคโปร+รายงานคำให9สมัภาษณ+ของนายแพทย+มหาเธร+ โมฮมัหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซียพูดถึงกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจงัหวัดชายแดนใต9 โดย 

Straits Times สือ่สงิคโปร+ได9อ9างคำพูดของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เรยีกร9องให9รัฐบาลไทยแก9ปaญหาความขัดแย9งในจชต.ด9วยการให9อำนาจการปกครองตนเองแก>

ประชาชนในพื้นที่จชต.ซี่งส>วนใหญ>เปjนชาวมุสลิม พร9อมทั้งระบุว>าการให9อำนาจการปกครองตนเองเปjนวิธีการที่จะทำลายการต>อสู9ทางอุดมการณ+ของขบวนการแบ>งแยก

ดินแดน 

(Malaysian Prime Minister Mahathir Mohammed has urged Thailand to consider granting the Muslim-majority southern provinces more 

autonomy as a way to undermine separatist ideology in this historically contested region.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/consider-a-bolder-approach-to-remedy-the-southern-thailand-issue-the-nation 
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๕.๑.๑ ทางด9านสือ่มาเลเซียหลายสำนักอ9างคำพูดนายกรัฐมนตรีมาเลเซียช่ืนชมการทำงานของตันสรีอบัดุล ราฮิม นูร+ ผู9อำนวยการความสะดวกกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติ

สุขจชต. โดยบอกว>าพอใจการทำงานของอดีตผู9บัญชาการตำรวจแห>งชาติมาเลเซีย 

นายแพทย+มหาเธร+ พูดถึงการแก9ไขปaญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต9ว>าไม>ใช>เรื่องง>ายเน่ืองจากความขัดแย9งเกี่ยวข9องกบัหลายกลุ>ม ดังน้ันจงึมีความจำเปjนต9องพูดคุยกับทุก

กลุ>มเพื่อทีจ่ะได9รู9ถึงสิง่ที่แต>ละกลุ>มต9องการ การแก9ปaญหาความขัดแย9งในพื้นที่จชต.จึงต9องใช9เวลา  

(Malaysian Prime Minister Tun Dr Mahathir Mohamad said Sunday he is satisfied with the role played by former inspector-general of police Tan 

Sri Abdul Rahim Noor in the peace talks to end the cycle of violence in southern Thailand. 

 

He said the peace talks between Mara Patani, representing the many factions, and the Government of Thailand, were proceeding well but 

added that it will take time to solve the issues. 

 

“Finding a solution to the southern Thailand problem is not easy because the conflict involves many factions. We have to seek the views of all 

the factions besides knowing their interests,” he told a press conference after receiving an honorary doctorate degree in social leadership, 

business and politics from Rangsit University here.) 

ที่มาข9อมลู;http://www.bernama.com/en/news.php?id=1675988 

https://www.nst.com.my/news/nation/2018/12/441159/dr-m-happy-rahim-noor-facilitator-southern-thai-peace-talks 

https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/12/16/pm-i-am-satisified-with-exigp-rahim-work-in-thai-peace-talks/ 
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๕.๒ สื่อมาเลเซียและสงิคโปร+รายงานเมือ่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ว>า คณะกรรมการกลางอสิลามแห>งประเทศไทยได9มีคำสั่งทีเ่ปjนประวัติศาสตร+ครั้งแรกของประเทศไทย ทีม่ี

คำสั่งห9ามการแต>งงานกบัเด็กบังคับใช9ทั่วประเทศ ซึ่งเปjนผลสืบเน่ืองมาจากข>าวอื้อฉาวชายวัยสี่สิบกว>าปoชาวมาเลเซียได9ทำพิธีสมรสกบัเด็กหญิงวัย ๑๑ ปoชาวนราธิวาส ทำ

ให9เกิดกระแสต>อต9านก>อนหน9าน้ี 

ประกาศคำสั่งของคณะกรรมการกลางอสิลามแห>งประเทศไทยฉบับน้ี นายอาศิส พิทกัษ+คุมพล ได9ลงนามในคำสัง่ต้ังแต>ปลายเดือนพฤศจิกายน มสีาระสำคัญคือห9ามมาให9

บุคคลที่มอีายุต่ำกว>า ๑๗ ปoทำพิธีสมรส จากเดิมที่ห9ามไม>ให9สมรสกบับุคคลที่มีอายุต่ำกว>า ๑๕ ปo 

(Thailand’s Islamic council has – for the first time in history – issued a ban on child marriage nationwide. 

This followed public anger sparked by the marriage earlier this year of an 11-year-old child to a man four times her age. 

The Central Islamic Council of Thailand (CICOT)’s new regulation bans children under the age of 17 from marriage. 

The new regulation would be announced to all mosques, 

Wisut also said that the Sheikhul Islam of Thailand Aziz Phitakkumpon, who also chairs CICOT, had given his approval for the new regulation in 

late November.) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.thestar.com.my/news/regional/2018/12/17/thai-islamic-council-bans-marriage-of-children-under-17/ 

https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/thai-islamic-council-bans-marriage-of-children-under-17 
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๕.๓ The Star สื่อมาเลเซีย รายงานเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม อ9างคำให9สมัภาษณ+ของดร.อัมมาร+ อบัดุล กัฟฟา ผู9บริหารการท>องเที่ยวมาเลเซีย พูดถึงโอกาสการเติบโตของ

การท>องเที่ยวในรัฐภาคเหนือของมาเลเซีย โดยเฉพาะปoนังกบัเปรัค ว>า จะได9รับผลดีจากการเปqดใช9สนามบินเบตงในปo ๒๕๖๓ สำหรบัเที่ยวบินในประเทศ และเที่ยวบิน

ระหว>างประเทศในปo ๒๕๖๔ การเปqดสนามบินเบตง จะกระตุ9นการท>องเที่ยวทีเ่ดินทางโดยเครื่องบินเพิม่มากข้ึน 

WITH the airport in Betong, Thailand set to be ready by 2020, industry players in Pengkalan Hulu, Perak, and up north will need to buck up and 

welcome the rise in tourists. 

(Tourism Malaysia Domestic and Event Division senior director Datuk Dr Ammar Abd Ghaffar said seeing the potential of neighbouring countries, 

the Tourism Ministry has decided to focus on border tourism, including welcoming those from Brunei and Singapore. 

“As Betong develops its airport, set to be ready for domestic flights by 2020 and international flights the following year, we can expect a rise in 

tourism between both countries. 

“Many tourists will be travelling by air and among their favourite destinations in the northern region will be Penang. 

“There will be more airlines having routes to the airport and tour agencies 

setting up packages to welcome visitors,” he told reporters during a press conference at St Giles Wembley Hotel in Magazine Road, Penang.) 

 


