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บทสรุปผู+บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ*ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๕ - ๑๑ พ.ค. ๖๑ พบว>า ข>าวเชิงบวกมีความถ่ี เพิ่มข้ึน ร8อยละ 

๑ เมื่อเทียบกบัสปัดาห*ที่แล8ว (๒๘ เม.ย. ๖๑ - ๔ พ.ค. ๖๑) ในส>วนของข>าวเชิงลบมีความถ่ี เพิ่มข้ึน ร8อยละ ๓๕ เมื่อเทียบกับสัปดาห*ที่แล8ว (๒๘ เม.ย. ๖๑ - ๔ พ.ค. ๖๑) 

         ภาพข2าวสำคญัเชิงลบ ได+แก2  

๑. เหตุร+ายรายวัน: เหตุการณ* วางระเบิด รถหุ8มเกราะ ตร.จะแนะ บาดเจบ็ ๕ นาย, เหตุการณ* ลอบยิงคนกรีดยาง ทีพ่ื้นทีจ่ังหวัดยะลา และ เหตุการณ*เผาที่พัก

ผู8โดยสาร ในพื้นที่ อ.เจาะไอร8อง จำนวน ๒ จุด 

๒. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี: กลุ>มวัยรุ>นนัดคุยแต>ไม>ลงตัว คว8าป]นยิงกระหน่ำ ๓ นัด เด็กชายวัย ๑๕ ถูกกระสุนเจาะแก8มซ8ายทะลุท8ายทอย อาการสาหัส และ พบศพ

หนุ>มนิรนามถูกยิงตายคาขนำสวนยาง เจอยาบ8า ๕ เม็ด คาดคนร8ายลวงมาเสพก>อนจ>อยิงดับ 

         ภาพข2าวสำคญัเชิงบวก ได+แก2  

๑. การพูดคุยเพ่ือสันติ: พลเอกอกัษรา มั่นใจ ผลการเลือกต้ังในมาเลเซียไม>กระทบพูดคุยสันติสุข 

๒. การเมืองท่ีเก่ียวข+องกับ จชต.: มาเลย*ส>งทหารคุมเข8ม ช>อง ทางข8ามพรมแดน หลงัส>งคนไทย ๒ สัญชาติกลบั ๒๐๐ คน และ พลเอกประวิตร หารือ

เอกอัครราชทูต มาเลเซีย ย้ำกระชับสัมพันธ* และ มุ>งร>วมมือความมั่นคง 

๓. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยNสิน: ๑) การแก8ไขปdญหาภัยแทรกซ8อนโดย ทภ.๔ ได8แก> การกวาดล8างน้ำมันเถ่ือนในพื้นทีส่งขลา, กอ.รมน.ภาค ๔ สน.ร>วมกับ 

ผู8นำองค*กรศาสนา ๑๑ องค*กร ร>วมแถลงการณ*รวมพลังมวลชน ผู8นำศาสนา “รอมฎอนเดือนแห>งสันติสุข ปราศจากความรุนแรงและยาเสพติด” ๒) การ รปภ.ครู ได8แก> 

สพท.ยะลา เขต ๑ จัดประชุมเตรียมการรกัษาความปลอดภัยครู ก>อนเปhดภาคเรียน และ ๓) ) ชาวสุคิรินพอใจ! มทภ.๔ กลับลำ ไม>พาคนหลงผิดเข8ามาอยู>ในหมู>บ8าน 

๔. เศรษฐกิจ และการสร+างรายได+: ๑) การผลักดันผลิตภัณฑ*ในพื้นที่ จชต. สู>ตลาดอาเซียน เช>น ทุเรียนของจังหวัดยะลา, ๒) การลงทุนด8านพลงังานทดแทนใน

พื้นที่ เช>น โรงไฟฟlาชีวมวล, ๓) ความคึกคักของการค8าชายแดนไทย - มาเลเซีย หลังมหาเธร* ชนะการเลือกต้ัง และ ๔) การขับเคลื่อนเศรษฐกจิในพื้นที่ ตามโครงการเมือง

ต8นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง เช>น มทภ.๔ วางศิลาฤกษ*ก>อสร8างสถานีบรกิารน้ำมัน “ปdoมทีม่ีชีวิต” ในพื้นที่โครงการฟาร*มตัวอย>างฯ อ.ธารโต จ.ยะลา 

๕. การศึกษา: พลเอก สุรเชษฐ*ฯ เปhดงานนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยจงัหวัดชายแดนภาคใต8 และ มรภ.สงขลา ดึงนักเรียนชายแดนใต8เข8าค>ายดนตร ี

๖. กระบวนการยุติธรรม: องค*ภาประทานกำลงัใจ ผู8ต8องขังเรือนจำนราธิวาส 
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๗. ประเด็นภัยแทรกซ+อน อ่ืนๆ ได8แก> ศุลกากรภาค ๔ แถลงยึดไอซ* มูลค>า ๕๐๐ ล8านได8ที่ จ.สตูล 

 จากสถานการณ*ข>าวดังที่กล>าวข8างต8น ส>งผลให8การรับรู8เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ* จชต. ในสัปดาห*น้ี ลดลง ร8อยละ ๕ เมือ่เทียบกับสัปดาห*ที่แล8ว (๒๘ เม.ย. ๖๑ - 

๔ พ.ค. ๖๑) 
 
 ในส2วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต2างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต+ ในช2วงวันท่ี ๕ – ๑๑ พ.ค. ๖๑ ดังน้ี 

        ประเด็นที่เกี่ยวข8องกับจังหวัดชายแดนภาคใต8โดยตรง คือ มาตรการรักษาความมั่นคงชายแดนไทย-มาเลเซีย ด8านรัฐกลันตันติดกับจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีการคุมเข8ม

ห8ามไม>ให8มีการผ>านแดนตามช>องทางธรรมชาติ และตำรวจตรวจคนเข8าเมืองจับตาการเดินทางเข8ามาเลเซียของบุคคลสองสญัชาติเปrนพเิศษช>วงก>อน และวันเลอืกต้ังทั่วไป

วันที่ ๙ พฤษภาคม และเมื่อการเมืองมาเลเซียพลกิข้ัวพันธมิตรพรรคร>วมฝuายค8าน Pakatan Harapan ชนะการเลือกต้ังจัดต้ังรัฐบาลชุดใหม>ทีม่ีนายแพทย*มหาเธร* โมฮัมหมัด 

เปrนนายกรัฐมนตรี ส>งผลให8เกิดคำถามว>า จะส>งผลกระทบต>อกระบวนการพูดคุยสันติสุขจงัหวัดชายแดนภาคใต8อย>างไร โดยมีการคาดการณ*ว>าดาโต�ะซมัซามิน ผู8อำนวย

ความสะดวกกระบวนการพูดคุยจะพ8นจากตำแหน>งตามนายนาจิบ ราซคั อดีตนายกรัฐมนตรี แต>พลเอกอกัษรา เกิดผล หัวหน8าคณะพูดคุยสันติสุขฯ และพลเอกประวิตร 

วงษ*สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี แสดงความเช่ือมั่นว>า รัฐบาลมาเลเซียชุดใหม>จะให8การสนับสนุนกระบวนการพูดคุยสันติสุขต>อไป  

       ประเด็นที่ไม>เกี่ยวข8องโดยตรงกบัสถานการณ*ในจงัหวัดชายแดนภาคใต8 คือผลการสำรวจทัศนคติของนักท>องเที่ยวมุสลิมต>อประเทศที่น>าท>องเที่ยวสำหรบัชาวมุสลมิ

โดย the Mastercard-Crescent Rating Global Muslim Travel Index (GMTI) 2018 สะท+อนภาพลักษณNท่ีดีของประเทศไทย ซึ่งได+รับการจัดอันดับอยู2ท่ี ๑๖ ดีกว2าป� 

๒๕๖๐ สองลำดับ และอยู2ในลำดับท่ี ๒ ในกลุ2มประเทศ Non-OIC หรือประเทศท่ีไม2ได+เป�นสมาชิกองคNการความร2วมมืออิสลาม 
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๒. ผลการวิเคราะหNสารสนเทศด+านการประชาสมัพันธN ประจำวันท่ี ๕ – ๑๑ พ.ค. ๖๑ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน+มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข2าวเชิงบวก และประเด็นข2าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๕ - ๑๑ พ.ค. ๖๑ ข>าวเชิงบวก (เส8นทบึสเีขียว) มีความถ่ีค>อนข8างคงที่(๑๘๐ ข>าวในสัปดาห*ที่แล8ว (๒๘ เม.ย. ๖๑ - ๔ พ.ค. ๖๑) ๑๘๒ ข>าวในสัปดาห*น้ี) 

สำหรับในมิติของแนวโน8มความถ่ี (เส8นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน8มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข8องกบั จชต. (เส8นทึบสีแดง) มีความถ่ี เพิ่มข้ึน ร8อยละ ๓๕ (๓๑ 

ข>าวในสัปดาห*ที่แล8ว (๒๘ เม.ย. ๖๑ - ๔ พ.ค. ๖๑) ๔๒ ข>าวในสัปดาห*น้ี) สำหรับในมิติของแนวโน8มความถ่ี (เส8นปะสีแดง) มีแนวโน8มฯ ค>อนข8างคงที ่
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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 

ดังแสดงในตารางด8านล>าง 

วัน/เดือน/ป� จำนวนข2าวเชิงบวก (1) จำนวนข2าวเชิงลบ (2) ค2าสัดส2วน (3)=(1)/(2) 

2018-04-28 13 6 2.17 

2018-04-29 26 3 8.67 

2018-04-30 29 4 7.25 

2018-05-01 29 4 7.25 

2018-05-02 30 3 10 

2018-05-03 25 2 12.5 

2018-05-04 28 9 3.11 

 25.71 4.43 5.8 

2018-05-05 16 10 1.6 

2018-05-06 22 11 2 

2018-05-07 26 4 6.5 

2018-05-08 29 3 9.67 

2018-05-09 26 7 3.71 

2018-05-10 35 3 11.67 

2018-05-11 28 4 7 

 26 6 4.33 
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๓. แนวโน+มในประเด็นท่ีเพ2งเล็ง ในช2วงวันท่ี ๕ – ๑๑ พ.ค. ๖๑ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช>วงวันที่ ๕ - ๑๑ พ.ค. ๖๑ ข>าวเชิงบวก มีความถ่ีเพิ่มข้ึน ร8อยละ ๒๔๐ (๕ ข>าวในสัปดาห*ที่แล8ว (๒๘ เม.ย. ๖๑ - ๔ พ.ค. ๖๑) ๑๗ ข>าวในสัปดาห*น้ี) สำหรับในมิติของ 

แนวโน8มความถ่ี (เส8นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน8มฯ เพิม่ข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข8องกับ จชต. มีความถ่ี เพิ่มข้ึน ร8อยละ ๑๐๐ (๑ ข>าวในสัปดาห*ที่แล8ว (๒๘ เม.ย. ๖๑ - 

๔ พ.ค. ๖๑) ๒ ข>าวในสัปดาห*น้ี) สำหรับในมิติของแนวโน8มความถ่ี (เส8นปะสีแดง) มีแนวโน8มฯ ค>อนข8างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได8แก> ๑) มาเลย*เปลี่ยนข้ัวรฐับาลไม>กระทบ 

พูดคุยสันติสุข, ๒) สัญญาณสงบสันติสุข, และ ๓) เฝlาระวัง ๖ เดือน เซฟต้ีโซนเจาะไอร8อง ภาพข>าว เชิงลบ ได8แก> ๑) เขตปกครองตนเองภาคใต8 และ ๒) ซบุซบิการบ8าน 

นินทาการเมือง 
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร+ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๕ - ๑๑ พ.ค. ๖๑ ข>าวในประเด็นเหตุร8ายรายวัน มีความถ่ีเพิ่มข้ึน ร8อยละ ๑๑๒ (๘ ข>าว ในสัปดาห*ทีแ่ล8ว (๒๘ เม.ย. ๖๑ - ๔ พ.ค. ๖๑) ๑๗ ข>าวในสัปดาห*น้ี) 

ในมิติของแนวโน8มความถ่ี มีแนวโน8มฯ เพิ่มข้ึน ภาพข>าวในประเด็นเหตุร8ายรายวัน ได8แก> ๑) โจรใต8ปuวน ๔ จว.วางบึ้ม-เผายาง-ขึงปlายรวม ๒๖ จุดพื้นทีห่ลายอำเภอ 

คาดฝ�มือแนวร>วม BRN ใหม>, ๒) โจรใต8ปuวนนราฯ วางระเบดิ รถหุ8มเกราะตร.จะแนะบาดเจบ็ ๕ นาย, ๔) ลอบยิงคนกรดียางที่ยะลา คนร8ายนึกว>าตาย ทิ้งนอนหายใจ 

รวยริน และ ๕) เผาที่พักผู8โดยสารเซฟต้ีโซน 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๕ - ๑๑ พ.ค. ๖๑ ข>าวเชิงบวกในประเด็นการเมอืงเกี่ยวกบั จชต. มีความถ่ีเพิ่มข้ึน ร8อยละ ๔๑ (๑๒ ข>าวในสปัดาห*ที่แล8ว (๒๘ เม.ย. ๖๑ - ๔ พ.ค. ๖๑) ๑๗ 

ข>าวในสัปดาห*น้ี) ในมิติของแนวโน8มความถ่ี มีแนวโน8มฯ เพิม่ข้ึน ในส>วนข>าวเชิงลบฯ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในสัปดาห*น้ี จากทีม่ี ๓ ข>าว ในสัปดาห*ที่แล8ว (๒๘ เม.ย. ๖๑ - ๔ พ.ค. 

๖๑) ในมิติของแนวโน8มความถ่ี มีแนวโน8มฯ ลดลง ภาพข>าวเชิงบวก ได8แก> ๑) เลือกต้ังมาเลเซีย ๒๐๑๘: แรงสะเทือนจาก "มาเลเซียน สึนามิ"ทีส่>งถึงไทย, ๒) มหาเธร*นำ 

แนวร>วมฝuายค8านคว8าชัยได8จัดต้ังรัฐบาล, ๓) มาเลย*ส>งทหารคุมเข8มช>องทางข8ามพรมแดน หลงัส>งคนไทย ๒ สัญชาติกลบั ๒๐๐ คน และ ๕) ประวิตรหารือเอกอัครราช 

ทูตมาเลฯ ย้ำกระชับสัมพันธ*-มุ>งร>วมมอืความมั่นคง ไม>มีข>าวเชิงลบ ในสัปดาห*น้ี 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยNสิน 

 
ในช>วงวันที่ ๕ - ๑๑ พ.ค. ๖๑ ข>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย*สิน มีความถ่ีเพิ่มข้ึน ร8อยละ ๑๔ (๒๑ ข>าวในสัปดาห*ที่แล8ว (๒๘ เม.ย. ๖๑ - ๔ พ.ค. ๖๑) ๒๔ 

ข>าว ในสัปดาห*น้ี) ในมิติของแนวโน8มความถ่ี มีแนวโน8มฯ  เพิ่มข้ึน ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีความถ่ีเพิม่ข้ึน ร8อยละ ๖๕๐ (๒ ข>าวในสัปดาห*ที่แล8ว (๒๘ เม.ย. ๖๑ - ๔ พ.ค. 

๖๑) ๑๕ ข>าว ในสัปดาห*น้ี) ในมิติของแนวโน8มความถ่ี มีแนวโน8มฯ เพิ่มข้ึน ภาพข>าวเชิงบวก ได8แก> ๑) ถกคุมไฟใต8เข8ม รปภ.ครรูับเปhดเทอม, ๒) สงขลาลุยกวาดล8าง 

น้ำมันเถ่ือน, ๓) ผบ.ทบ.ช้ี สถานการณ*ใน จชต. สามารถควบคุมได8, ๔) ชาวสุคิรินพอใจ! มทภ.๔ กลบัลำไม>พาคนหลงผดิเข8ามาอยู>ในหมู>บ8าน, ๕) ผบ.ฉก.นราธิวาส ยันปuวน 

๓ จชต.ฝ�มือคนกลุ>มเดียว สั่งเพิ่มความเข8มงวด, ๖) กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ร>วมกับ ผู8นำองค*กรศาสนา ๑๑ องค*กร ร>วมแถลงการณ*รวมพลังมวลชนผู8นำศาสนา 

“รอมฎอนเดือนแห>งสันติสุข ปราศจากความรุนแรงและยาเสพติด”, ๗) รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน.เปrนประธานในพิธีการปฐมนิเทศกำลังพลทีป่ฏิบัติงานในพื้นที่ จชต., ๘) 

แม>ทัพภาคที่ ๔ เปrนประธานพิธี สวนสนามและกล>าวคำปฏิญาณตนของ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ8มครองตำบล ในพื้นที่ยะลา และ ๙) สพท.ยะลา เขต ๑ 

จัดประชุมเตรียมการรกัษาความปลอดภัยครู ก>อนเปhดภาคเรียน ภาพข>าวเชิงลบ ได8แก> ๑) ฮือต8านหมู>บ8าน อดีตผู8หลงผดิ ชายแดนใต8 ปมอ>อนไหวท8าทายสันติสุข ปลาย 

ด8ามขวาน, ๒) 7จว.ใต8บหุรีเ่ถ่ือนระบาดสงขลา สตูล นราธิวาสครองแชมป� (ชมคลปิ), ๓) ทหารแจงปมสุคิริน แม>ทัพเมินลงพื้นที่ ย8อนถามจะค8านทำไม ยังไม>ได8เริ่มสร8าง, 

๔) เจาะมุมมอง "อกนิษฐ*" ต้ังหมู>บ8านผู8หลงผิด คนละเรื่องกบัโจรจีนฯ และ ๕) ปdญหา พาคนกลบับ8าน ทีสุ่คิริน หรือจะเปrน ไฟใต8 กองใหม>?  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร+างรายได+ 

 
ในช>วงวันที่ ๕ - ๑๑ พ.ค. ๖๑ ข>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถ่ีเพิ่มข้ึน ร8อยละ ๑๓ (๒๙ ข>าวในสัปดาห*ที่แล8ว (๒๘ เม.ย. ๖๑ - ๔ พ.ค. ๖๑) ๓๓ ข>าวใน 

สัปดาห*น้ี ) ในมิติของแนวโน8มความถ่ี มีแนวโน8มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกจิฯ มีความถ่ีลดลง ร8อยละ ๔๒ (๗ ข>าวในสัปดาห*ที่แล8ว (๒๘ เม.ย. ๖๑ 

- ๔ พ.ค. ๖๑) ๔ ข>าวในสัปดาห*น้ี ) ในมิติของแนวโน8มความถ่ี มีแนวโน8มฯ ค>อนข8างคงที ่ภาพข>าวเชิงบวก ได8แก> ๑) ครูเกษียณเปhดร8านขนมจีนเส8นสดฮาลาล อิ่มอร>อย! 

สไตล*เมืองคอน..ถูกโฉลกชาวยะลา, ๒) ชาวสวนกู8วิกฤติยางพาราตกต่ำ ปลกูสบัปะรดแซมโกยรายได8, ๓) จ>อชงแผนสร8างโรงไฟฟlาชีวมวล, ๔) ตม.เบตงจัดคัดกรองเข8า-

ออกรวดเร็ว, ๕) พาณิชย*ยะลาช้ีทุเรียนแช>แข็งมาแรง คุณภาพพร8อม-ห8องเย็นจัด, ๖) มหาเธร*น่ังเก8าอี้นายกทำค>าเงินริงกิตมาเลย*พุ>ง การค8าชายแดนคึกคัก, ๗) คณะสาว 

งามมสิแกรนด* ๒๐๑๗ ลงพื้นที่ยะลาโปรโมทท>องเที่ยวอำเภอเบตง, ๘) เผยสนามบินเบตงคืบหน8าคาดเปhดใช8 ๑ ม.ค.๖๓, ๙) แม>ทัพภาคที่ ๔ วางศิลาฤกษ*ก>อสร8างสถานี 

บริการน้ำมัน ตามโครงการเมอืงต8นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน”, และ ๑๐) ผุดมอเตอร*เวย*เช่ือมไทย-มาเลเซยี หวังบูมค8าชายแดน ๓.๒ แสนล8าน 

ภาพข>าวเชิงลบ ได8แก> ๑) หรหูรา ๕ ดาว!ทิ้งร8างศูนย*ส>งเสรมิอาชีพนวดเบตง ปปช. เรียกสอบละเลงงบ, และ ๒) นัดรวมพลงักู8วิกฤตราคากุ8ง ๗ จว.ใต8 
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 ๓.๖ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๕ – ๑๑ พ.ค. ๖๑ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ได8แก> เสรีภาพสื่อในอาเซีียน  

 ๓.๗ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันที่ ๕ – ๑๑ พ.ค. ๖๑ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารงุขวัญกําลงัพล 

 ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก+ไขป�ญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๕ – ๑๑ พ.ค. ๖๑ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก8ไขปdญหา จชต. 

 ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช+กฎหมาย 

             ในช>วงวันที่ ๕ – ๑๑ พ.ค. ๖๑ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช8กฎหมาย 
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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

เหตุร+ายรายวัน 

อาชญากรรมในพ้ืนท่ี 

สิทธิมนุษยชน 

การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยNสิน 

การช2วยเหลือประชาชน 

เศรษฐกิจ และการสร+างรายได+ 

วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 

การสร+างความเข+าใจ และความสมานฉันทN 

การพูดคุยเพ่ือสันติ 

การศึกษา 

ยาเสพติด 

กระบวนการยุติธรรม 

กีฬา 

ความร2วมมือของภาคประชาชน 

การยกระดับคุณภาพชีวิต 

การเมือง 
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ประเด็นข2าวเชิงลบ 

๑. เหตุร+ายรายวัน ได+แก2 ๑) โจรใต8ปuวน ๔ จว.วางบึ้ม-เผายาง-ขึงปlายรวม ๒๖ จุดพื้นทีห่ลายอำเภอคาดฝ�มอืแนวร>วม BRN ใหม>, ๒) โจรใต8ปuวนนราฯ วางระเบิด 

รถหุ8มเกราะ ตร.จะแนะบาดเจบ็ ๕ นาย, ๓) ลอบยิงคนกรีดยางที่ยะลา คนร8ายนึกว>าตาย ทิ้งนอนหายใจรวยริน และ ๔) เผาที่พักผู8โดยสารเซฟต้ีโซน   

๒. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ได+แก2 ๑) โจ�ยะลานัดคุยปdญหาแต>ไม>จบใช8ป]นยิงกระหน่ำ เด็กวัย ๑๕  กระสุนทะลุท8ายทอย  และ  ๒) ยิงดับอีกราย จ>อหัวคาสวนยางที่ยะหา 

คาดลวงเสพยาก>อนฆ>าทิง้  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. การเมือง ได+แก2 ๑) Malaysia's Mahathir Mohamad is now the world's oldest leader, ๒) Malaysia election: Opposition leader Mahathir facing 

fake news charge, ๓) Malaysia's Najib Razak is in a fight for his political life, ๔) Prime Minister Najib Razak defeated as opposition claims victory 

in Malaysia, ๕) คอลมัน*: สถานการณ*ร8อน: ชิงจังหวะเดินสายโกยศรทัธามหาชน, ๖) ภาพข>าว: ตรวจเข8ม, ๗) เลอืกต้ังมาเลเซีย 2018: แรงสะเทือนจาก "มาเลเซียน 

สึนาม ิ"ทีส่>งถึงไทย, ๘) Malaysia election: What does politics mean to multi-racial voters?, ๙) เลือกต้ังมาเลเซีย 9 พ.ค. กับ 4 เรือ่งน>ารู8ของการเมอืง ครลู8าง 

ศิษย*, ๑๐) เปhดหีบเลือกต้ังครัง้ประวัติศาสตร*มาเลเซีย, ๑๑) เลือกต้ังมาเลเซีย 2018: มหาเธร*นำแนวร>วมฝuายค8านคว8าชัยได8จัดต้ังรัฐบาล, ๑๒) มาเลย*ส>งทหารคุมเข8ม ช>อง 

ทางข8ามพรมแดน หลงัส>งคนไทย2สญัชาติกลับ200คน, ๑๓) นับคะแนนเลอืกต้ังมาเลเซีย 2018 ฝuายค8านแซงชนะรฐับาล-รัฐมนตรีสอบตกแล8ว 6 ราย  และ  ๑๔) ประวิตร 

หารือเอกอัครราชทูตมาเลฯ ย้ำกระชับสัมพันธ*-มุ>งร>วมมือความมั่นคง 

๒. การยกระดับคุณภาพชีวิต ได+แก2 ๑) บทสรปุโกง...กระจัดกระจาย ป.ป.ท.รกุหนัก สางงบช>วยคนจน ม8วนยาว, ๒) ช้ีวัคซีนพอไม>ต8องฉีดกัน ถูกสุนัขกัดต8องรับใหม>, ๓) 

ไข8เลือดออกระบาดใต8กว>า 600 ราย, ๔) คอลัมน*: จับข>าวเอามายำ, ๕) ภาพข>าว: สสก. 5 สงขลา เตรียมความพร8อม Field Day ป� 2561, ๖) ก.วิทย*โชว*บิ๊กดาต8าคนจน 

ชูลิ่มทองโมเดลบุรรีัมย* แก8ปdญหาน้ำ-เพิม่รายได8, ๗) ชวนคนไทยร>วมสานต>อที่พ>อทำ, ๘) ปศุสัตว*คงประกาศเขตระบาดพิษสุนัขบ8า 38 จังหวัด, ๙) กรมส>งเสริมการเกษตร 

MOU ร>วมกบั 5 มหาวิทยาลัย ขับเคลื่อนงานวิจัยพฒันาศักยภาพเกษตรกรไทยสู>ยุค 4.0, ๑๐) ปศุสัตว*ประกาศเขตหมาบ8าช่ัวคราว38จังหวัด, ๑๑) นายกรัฐมนตรีเปrน 

ประธานประชุม บอร*ดบีโอไอ เห็นชอบมาตรการส>งเสริมการลงทุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สมาร*ท ซิต้ี เพื่อยกระดับชีวิตความเปrนอยู>ของประชาชนโดยใช8ระบบอจัฉริยะ, 
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๑๒) คอลมัน*: มุมศึกษาหาความสุข: เท>าเทียม ทั่วถึง ชุมชนเกื้อกลู...สร8างชุมชนน>าอยู>  และ  ๑๓) สำนักงาน กปร. จัดฝ³กอบรมหลักสูตร พัฒนาองค*ความรู8และเสรมิสร8าง 

เครือข>ายขับเคลื่อนการพฒันา แนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง (พพร.) รุ>นที่ 7 

๓. ความร2วมมือของภาคประชาชน ได+แก2 ๑) คอลัมน*: จบัข>าวเอามายำ, ๒) คอลมัน*: จับกระแสทั่วไทย: มินิมาราธอนแว8งที่รกั, ๓) ชวนคนไทยร>วมสานต>อทีพ่>อทำ  

และ  ๔) พลามแจงปdญหาเปลี่ยนบญัชีบริจาค เมินผู8จัดว่ิงถอนตัว 

๔. กีฬา ได+แก2 ๑) คอลัมน*: สมิงขาว: วังจั่นน8อย - เพชรสมหิลา - กล8าศึก - กฤษณะ, ๒) ภาพข>าว: โฟกัสลกูหนัง: ลิ่วรอบท8าย, ๓) ภาพข>าว: มวยไทย, ๔) 

ส.จ.เป�´ยกย่ืนอุทธรณ*สมาคมฯ แจงสถิติ กุหลาบดำ ลุ8นมวยไทยยอดเย่ียม, ๕) กุหลาบดำเข8าปlาย!คว8ายอดมวยสมาคมผู8สื่อข>าวกีฬาฯ, ๖) ช่ืนมื่น!แห>ตอนรับนักกีฬา 

ปdนจักสีลัตเหรียญทองเยาวชนโลก  และ  ๗) ไทยลีกหลบไป เมื่อเจอบอลชายแดนใต8รายการน้ี 

๕. กระบวนการยุติธรรม ได+แก2 องค*ภาประทานกำลังใจ ผู8ต8องขังเรือนจำนราธิวาส 

๖. ยาเสพติด ได+แก2 ๑) คอลัมน*: เดลินิวส*ก>อนข้ึนแท>น: ซิ่งชนโดนจับใบกระท>อม, ๒) ลอตใหญ>! ศุลกากรภาค 4 แถลงยึดไอซ* มูลค>า 500 ล8านได8ที่ จ.สตูล, ๓) 

กระบะขนใบกระท>อม แหกด>านเหยียบ 150 ฝuาฝนไม>กลัวตาย สุดท8ายชนเสาไฟยับ, ๔) ทำทเีปrนนักท>องเที่ยว พ>อค8ายา พาเมียท8องแก> ลูก 5 ขวบ บังหน8า  และ  ๕) 

ศุลกากรสงขลายึดยาไอซ*มลูค>ากว>า 500 ล.,  

๗. การศึกษา ได+แก2 ๑) ฟdนอีก 3 โกงทุนเสมาฯผู8บรหิาร-ปลัดประมาท, ๒) คอลัมน*: แวดวงการศึกษา: คุรสุภารับรองหลกัสูตร ป.บัณฑิต, ๓) คอลัมน*: แวดวงราชภัฏ, 

๔) ภาพข>าว: เพิ่มทักษะ, ๕) มรภ.สงขลาดึง น.ร.ชายแดนใต8เข8าค>ายดนตรี, ๖) จ>อฟdนวินัย 4 ข8าราชการ ศธ. เซ>นทุจริตกองทุนเสมา, ๗) 

สรปุผลสบืสวนฯโกงกองทุนเสมาฯส>ง 2 4ข8าราชการ ศธ. ฟdนวินัย, ๘) สอศ.เติมทักษะเข8มข8นภาษาอังกฤษ-คิดสร8างสรรค*ต้ังคำถาม ชงเพิ่มโควตาอาชีวะเกษตรที่อสิราเอล, 

๙) ภาพข>าว: มอบเกียรติบัตรนักศึกษาฝ³กสหกิจ  และ  ๑๐) ภาพข>าว: งานนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต8 

๘. การพูดคุยเพ่ือสันติ ได+แก2 ๑) North and South Korean time zones get in sync, ๒) มหาธีร*ซิวนายกวัย 92 ไม>แก8แค8น-ดึงอันวาร* นาจิบแพ8ยับยอมรบั 

ไทยไม>กังวลพลิกข้ัว, ๓) มาเลย*เปลี่ยนข้ัวรัฐบาลไม>กระทบพดูคุยสันติสุข, ๔) คอลมัน*: ทิ้งหมัดเข8ามุม: สญัญาณสงบสันติสุข, ๕) เฝlาระวัง 6 เดือน เซฟต้ีโซนเจาะไอร8อง  

และ  ๘) กอ.รมน.จบัตา 6 เดือนเซฟต้ีโซนเจาะไอร8อง มาเลย*รวบ 200 คนไทยข8ามแดนกาบัตรสส. 

๙. การสร+างความเข+าใจ และความสมานฉันทN ได+แก2 ๑) ภาพข>าว: สานใจ, ๒) CP สมิงส>งผลงานล>าสุด Rules of survival จากเกมส*ออนไลน*สุดฮิตบนมอืถือ มาสู> MV 

ฮิปฮอปแร็พรัวสุดโหด !!!  และ  ๓) Dhaka Declaration 45th Session of the Council of Foreign Ministers of the Organization of Islamic Cooperation 

(Session of Islamic Values for Sustainable Peace, Solidarity and Development) 
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๑๐. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ได+แก2 ๑) คอลมัน*: ส>วนร>วมสังคมไทย: แช>ม พรหมยงค*: จุฬาราชมนตรหีลังมรีัฐธรรมนูญ, ๒) คอลัมน*: ปรุงในครัว ทัวร*นอกบ8าน: 

ภาพหมู>หน8าน้ำตกอากากา, ๓) สุรวัช อัครวรมาศ เจาะลกึทกุมิติท>องเที่ยว ได8หรอืเสีย เมื่อจีนเข8ามามีบทบาท, ๔) แรงงานข8ามชาติ สมัยกรุงศรีอยุธยา (ตอนที ่3), ๕) 

คอลัมน*: เท>าฝาหอย: หอยกระต>ายเทา นักล>าอีแปะทะเล, ๖) ชมทะเลหมอก นกเงอืกเขาบูโด, ๗) ตลาดนัดติดล8อบริการถึงหน8าบ8านชายแดนใต8(ภาพชุด), ๘) เปhดใจ ‘มกุฏ 

อรฤดี’ ปลุกสังคมการอ>านพ8นมะเร็งข้ันสุดท8าย (คลปิ), ๙) ภาพข>าว: รำลึกวีรกรรม, ๑๐) ภาพข>าว: บริษัท กลางคุ8มครองผู8ประสบภัยจากรถ จำกัด ถวายตู8พระไตรปhฎก 

เน่ืองในโอกาสครบรอบ 20 ป�, ๑๑) OIC Culture and Information Ministers hold COMIAC Meeting in Dakar on May 15, ๑๒) Visit of Xinjiang Culture and 

Communication Delegation, ๑๓) The Secretary General Commends Growing Economic and Cultural Relations between OIC and Russian 

Federation, ๑๔) ผู8แทนพเิศษของรฐับาลเปhดงาน รองเงง็ – มวยไทย สานสัมพันธ*ไทยมสุลมิ, ๑๕) ชมรมอนุรักษ*พระเครื่องเมืองใต8 ร>วมกับ ศอ.บต. จัดงานมหกรรม 

ประกวด พระเครือ่ง พระบูชา เครื่องรางของขลงั จังหวัดชายแดนภาคใต8, ๑๖) เปhดรบัสมัครแล8ว! โครงการประกวดหนังสั้น “อัตลักษณ*ชายแดนใต8 ครั้งที่ 4” ภายใต8 

แนวคิด “ของดีบ8านฉัน”  และ  ๑๗) โครงการประชาร>วมใจทำความดีเพื่อแผ>นดิน โครงการ“ดาวะห*”เสริมสร8างความเข8าใจ 

๑๑. เศรษฐกิจ และการสร+างรายได+ ได+แก2 ๑) ครเูกษียณเปhดร8านขนมจีนเส8นสดฮาลาล อิ่มอร>อย!สไตล*เมืองคอน..ถูกโฉลกชาวยะลา, ๒) ทุเรียนยะลาสู>อาเซียน, ๓) 

ชาวสวนกู8วิกฤติยางพาราตกต่ำ ปลกูสบัปะรดแซมโกยรายได8, ๔) จ>อชงแผนสร8างโรงไฟฟlาชีวมวล, ๕) บขส.เดินรถสายแรกเข8ามาเลย* อรัญฯ-สะเดาเอาใจทัวร*เขมร, ๖) 

ลงทุนอีอีซีแสนล8าน ยอดขอส>งเสริมไตรมาสแรกเพิม่ 200% รัฐอัดสิทธิประโยชน*จูงใจ เว8นภาษี 13 ป�, ๗) วิทย*แก8จน 3ป� เพิ่มรายได8บุรรีัมย*, ๘) กรมส>งเสริมการเกษตร 

จับมอื มหาวิทยาลัยใน 4 ภูมิภาค ร>วมผลักดันงานวิจัยพฒันาศักยภาพเกษตรกรไทย, ๙) เกษตรเขต 5 สงขลา วางแนวทางบริหารจัดการผลไม8ภาคใต8 ป� 2561, ๑๐) กพร. 

ลุยฝ³กทักษะแรงงานคนจน, ๑๑) ECF โชว*งบไตรมาส1สุดหรู ทุ>ม 500 ล. รุกพลังงานไทย-ญีปุ่uน, ๑๒) ECFโชว*งบไตรมาส 1 สุดหรู ทุ>ม 500 ล. รุกพลงังานไทย-ญีปุ่uน, ๑๓) 

ทุ>มงบหนุนโรงต๊ึงรบัเปhดเทอม ทน.ขอนแก>นสำรองเงิน 190 ล8าน-ลดดอกเบี้ยรับคนแห>ใช8บริการ, ๑๔) บีโอไออนุมัติส>งเสริมลงทุนเมือง-นิคมอัจฉริยะ, ๑๕) ตม.เบตง 

จัดคัดกรองเข8า-ออกรวดเร็ว, ๑๖) พาณิชย*ยะลาช้ีทุเรียนแช>แข็งมาแรง คุณภาพพร8อม-ห8องเย็นจัด, ๑๗) บโีอไอไฟเขียว 3.7 หมื่น ล. 6 โครงการ-ขยายเวลาเขต ศก.พิเศษ, 

๑๘) เลือกต้ังมาเลย*จบ ทำนักท>องเที่ยวแห>เข8าไทย พาชายแดนสะเดาคึกคัก, ๑๙) หนุ>มสงขลาหันมาเลี้ยงด8วงสาคูในกะละมงั เผยโตไว ขายราคาดี กก.ละ 300, ๒๐) 

มหาเธร*น่ังเก8าอี้นายกทำค>าเงินรงิกิตมาเลย*พุ>ง การค8าชายแดนคึกคัก, ๒๑) คณะสาวงามมิสแกรนด* 2017 ลงพื้นที่ยะลาโปรโมทท>องเที่ยวอำเภอเบตง, ๒๒) 

เผยสนามบินเบตงคืบหน8าคาดเปhดใช8 1ม.ค.63, ๒๓) “บอร*ดบีโอไอ” ไฟเขียวมาตรการส>งเสริมลงทุนล็อตใหม>หนุน “สมาร*ทซิต้ี” ยกเว8นภาษีให8 8 ป�, ๒๔) แม>ทพัภาคที่ 4 

วางศิลาฤกษ*ก>อสร8างสถานีบริการน้ำมัน ตามโครงการเมืองต8นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน”, ๒๕) FPIผนึกพนัธมิตรต้ังบริษัทร>วมทุนลุยบิ๊กโปรเจก็ต*, ๒๖) 
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กระทรวงวิทย*ฯ จัดงาน “มหกรรมวิทย*สร8างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” มุ>งเปlาขับเคลื่อนวิทยาศาสตร*เพื่อเศรษฐกจิและสังคมฐานราก, ๒๗) ดันรวมตัวสวนยางประชารัฐ 

สหกรณ*ดึงนักวิชาการช>วยพัฒนาผลิตภัณฑ*ได8มาตรฐาน  และ  ๒๘) ผุดมอเตอร*เวย*เช่ือมไทย-มาเลเซีย หวังบูมค8าชายแดน 3.2 แสนล8าน 

๑๒. การช2วยเหลือประชาชน ๑) เตือน ! 3 เข่ือนน้ำมากเข8าข้ันวิกฤติ, ๒) Al-Othaimeen calls on OIC Member States to extend part of their 

humanitarian assistance through the OIC  และ  ๓) Urgent Appeal "OIC" Calls for Relief to Somalia from the Severe Flooding 

๑๓. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยNสิน ๑) ถกคุมไฟใต8เข8ม รปภ.ครู รับเปhดเทอม, ๒) มทภ.4 บุกทลายโต�ะบอลสตูล, ๓) สงขลาลุยกวาดล8างน้ำมันเถ่ือน, 

๔) คอลัมน*: ข>าวสั้น: แม>ทพัภาค 4 ปdดข>าวต้ัง หมู>บ8านสุคิริน, ๕) ผบ.ทบ.ช้ี สถานการณ*ใน จชต. สามารถควบคุมได8, ๖) แม>ทัพ 4 ลั่นไร8เสียงค8านต้ังหมู>บ8าน รับผู8หลงผิด 

ที่สุคิริน ยันไม>ใช>อดีตโจร, ๗) ผบ.ทบ.ช้ี สถานการณ*ใน จชต. สามารถควบคุมได8, ๘) ยังไม>สรปุ นำคนโครงการพาคนกลบับ8านอยู>หมู>บ8านจุฬาภรณ* 12, ๙) มทภ.4 

ประกาศยกเลิกสร8างหมู>บ8านพาคนกลบับ8านที่สุคิริน, ๑๐) ชาวสุคิรินพอใจ! มทภ.4 กลบัลำไม>พาคนหลงผิดเข8ามาอยู>ในหมู>บ8าน, ๑๑) ผบ.ฉก.นราธิวาส ยันปuวน 3 

จชต.ฝ�มือคนกลุ>มเดียว สั่งเพิ่มความเข8มงวด, ๑๒) ทัพภาค 4 สยบต8านหมู>บ8าน‘พาคนกลบับ8าน’ วอนเห็นใจคนแก>น>าสงสาร, ๑๓) มทภ.4 เล็งหาทางจัดการคนไม>หวังดี 

โยงพาคนกลบับ8าน เพื่อจุดกระแสต8าน, ๑๔) ภาพข>าว: เข8มวันเลือกต้ัง, ๑๕) กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร>วมกับ ผู8นำองค*กรศาสนา 11 องค*กร ร>วมแถลงการณ*รวมพลงัมวลชน 

ผู8นำศาสนา “รอมฎอนเดือนแห>งสันติสุข ปราศจากความรุนแรงและยาเสพติด”, ๑๖) รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน.เปrนประธานในพิธีการปฐมนิเทศ กำลังพลที่ปฏิบัติงาน 

ในพื้นที่ จชต., ๑๗) แม>ทัพภาคที่ 4 เปrนประธานพิธี สวนสนามและกล>าวคำปฏิญาณตนของ สมาชิกกองอาสารกัษาดินแดนชุดคุ8มครองตำบล ในพื้นที่ยะลา  และ  ๑๘) 

สพท.ยะลา เขต 1 จัดประชุมเตรียมการรกัษาความปลอดภัยครู ก>อนเปhดภาคเรียน 

๑๔. สิทธิมนุษยชน ๑) ระดมทุนช>วยเหลือผู8ลี้ภัยในโครงการ"รอมฎอนน้ีเพื่อพี่น8อง"  และ  ๒) Opening of the 45th session of the Council of Foreign 

Ministers in Dhaka: Islamic unanimity on giving priority to Palestine and the Rohingya Minority 
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต2อการรับรู+เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต2อสถานการณN จชต. 

 
  จากสถานการณ*ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให8ระดับการรับรู8เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ* จชต. ในสัปดาห*น้ี ลดลง จากสัปดาห*ที่แล8ว (๒๘ เม.ย. ๖๑ 

- ๔ พ.ค. ๖๑) ร8อยละ ๕ (๒.๓๑ ในสัปดาห*ที่แล8ว (๕ - ๑๑ พ.ค. ๖๑) ๒.๑๘ ในสัปดาห*น้ี ) ในมิติของแนวโน8มการรับรู8เชิงบวก มีแนวโน8มฯ ค>อนข8างคงที ่
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต2างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต+ ในช2วงวันท่ี ๕ – ๑๑ พ.ค. ๖๑ 

    ประเด็นทีเ่กี่ยวข8องกบัจงัหวัดชายแดนภาคใต8โดยตรง คือ มาตรการรักษาความมั่นคงชายแดนไทย-มาเลเซีย ด8านรฐักลันตันติดกบัจงัหวัดนราธิวาส ซึ่งมีการคุมเข8มห8าม

ไม>ให8มีการผ>านแดนตามช>องทางธรรมชาติ และตำรวจตรวจคนเข8าเมืองจับตาการเดินทางเข8ามาเลเซียของบุคคลสองสัญชาติเปrนพิเศษช>วงก>อนและวันเลอืกต้ังทั่วไปวันที่ ๙ 

พฤษภาคม และเมื่อการเมืองมาเลเซียพลิกข้ัวพันธมิตรพรรคร>วมฝuายค8าน Pakatan Harapan ชนะการเลือกต้ังจัดต้ังรัฐบาลชุดใหม>ทีม่ีนายแพทย*มหาเธร* โมฮัมหมัด เปrน

นายกรัฐมนตรี ส>งผลให8เกิดคำถามว>า จะส>งผลกระทบต>อกระบวนการพูดคุยสันติสุขจงัหวัดชายแดนภาคใต8อย>างไรโดยมีการคาดการณ*ว>าดาโต�ะซมัซามิน ผู8อำนวยความ

สะดวกกระบวนการพูดคุยจะพ8นจากตำแหน>งตามนายนาจบิ ราซัค อดีตนายกรัฐมนตรี แต>พลเอกอักษรา เกิดผล หัวหน8าคณะพูดคุยสันติสุขฯและพลเอกประวิตร วงษ*

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี แสดงความเช่ือมั่นว>า รัฐบาลมาเลเซียชุดใหม>จะให8การสนับสนุนกระบวนการพูดคุยสันติสุขต>อไป  

   ประเด็นที่ไม>เกี่ยวข8องโดยตรงกับสถานการณ*ในจังหวัดชายแดนภาคใต8 คือผลการสำรวจทัศนะคติของนักท>องเที่ยวมสุลิมต>อประเทศที่น>าท>องเที่ยวสำหรบัชาวมุสลิมโดย 

the Mastercard-Crescent Rating Global Muslim Travel Index (GMTI) 2018 สะท8อนภาพลักษณ*ที่ดีของประเทศไทย ซึ่งได8รับการจัดอันดับอยู>ที่ ๑๖ ดีกว>าป� 

๒๕๖๐ สองลำดับ และอยู>ในลำดับที่ ๒ ในกลุ>มประเทศNon-OIC หรือประเทศที่ไม>ได8เปrนสมาชิกองค*การความร>วมมืออิสลาม  

 

๕.๑ New Straits Times สื่อมาเลเซียรายงานเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม อ8างคำให8สัมภาษณ*ของ พ.ต.อ.ประยุทธ พงศ*สันติ ผู8กำกับการ สภ.สุไหงโกลก เตือนห8ามมิให8มีการ

ข8ามพรมแดนตามช>องทางธรรมชาติ ตลอดแม>น้ำโกลก รวมทั้งเข8มงวดปราบปรามการก>ออาชญากรรมผิดกฏหมายโดยเฉพาะการลักลอบขนสินค8าข8ามพรมแดน ทัง้น้ีจะมี

การเพิม่กำลังตรวจตราตามแนวพรมแดนตลอดสัปดาห*จนถึงวันศุกร*ที่ ๑๑ พฤษภาคม ครอบคลุมพื้นที่ต้ังแต>ตาเนาะเมเลาะห* ถึง ตุมปdต ในรฐักลันตัน 

ทางด8านผู8บัญชาการกองพลที่ ๘ ของมาเลเซีย กม็ีคำสั่งเพิ่มมาตรการรักษาความมั่นคง โดยการเพิ่มกำลังทหารประจำแนวชายแดนด8านติดกับอ.สุไหงโกลก ตลอดสัปดาห*

จนสิ้นสุดการเลือกต้ังทั่วไป เช>นกัน 

 

(Thai police have warned its citizens and Malaysians against crossing the border illegally, as authorities intensify operations around Sungai Golok 

this week. 

Sungai Golok police chief Pol Colonel Prayut Phongsanti said a special operation was launched yesterday to monitor illegal activities, ranging 

from smuggling of goods to illegal crossing, at the border areas. 
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The operation, set to continue until Friday, was held to encourage citizens of both countries to use the legal channel when entering or leaving 

Malaysia and Thailand. 

“This operation will cover all the illegal jetties in Thailand's side of Sungai Golok, from Tanah Merah to Tumpat. 

“This will be a round-the-clock operation. We hope both locals and travellers will use the immigration checkpoint as they should,” said Prayut. 

He, however, denied that the operation was aimed to track down individuals who have dual citizenship ahead of 14th General Election (GE14). 

This was following a recent report that Thai immigration police chief had ordered his officers to tighten security at all entry points bordering 

Malaysia to track down individuals with dual citizenship. 

Meanwhile, 8th Brigade commander Brigadier-General Datuk Nazari Abd Hadi said security along the Kelantan-Thai border has been stepped up 

to prevent unwanted elements from crossing over. 

“Soldiers stationed along the border are told to beef up their operation at all time including during the election period,” he told NSTP when 

asked to comment on the border security ahead of tomorrow’s 14th General Election.) 

ที่มาข8อมลู ; https://www.nst.com.my/news/nation/2018/05/367134/thai-police-intensify-sungai-golok-border-security 

 

๕.๒ benarnews.org รายงานว>า การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศมาเลเซียทีม่ีรัฐบาลชุดใหม>ภายใต8การนำของนายกรัฐมนตรีนายแพทย*มหาเธร* โมฮัมหมัด ทำให8

เกิดข8อกังวลว>า รัฐบาลใหม>ของมาเลเซียจะสนับสนุนการเจรจาสันติสุข และดำเนินการอย>างไรกับ ดาโต�ะซัมซามิน หัวหน8าสำนักงานเลขานุการของคณะทำงานร>วม

กระบวนการพูดคุยสันติสุข (Joint Working Group-Peace Dialogue Process - JWG-PDP) ซึง่เปrนผู8อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยเพือ่สันติสุข จชต  

ในเรื่องน้ี พล.อ.อักษรา กล>าวว>า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ก็อาจจะมผีลกระทบบ8าง แต>เช่ือว>ามาเลเซียจะให8การสนับสนุนต>อไป 
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“การพูดคุย เปrนเรื่องของนโยบายเปrนความร>วมมือระหว>างสองประเทศ การเปลี่ยนรฐับาลก็ถือว>ามีผลกระทบบ8าง... ปdจจบุันโลกแสวงหาสันติภาพอยู> แนวทางการพูดคุย

ถือว>าเปrนแนวทางสันติวิธี เช่ือว>ารัฐบาลใหม>ย>อมดำเนินวิธีที่ถูกต8อง เพราะเรือ่งน้ี เปrนผลประโยชน*ของประชาชนทั้งสองประเทศ" พล.อ.อักษรา กล>าวแก>เบนาร*นิวส*ทาง

โทรศัพท* 

พล.ต.สิทธิ ตระกลูวงศ* เลขานุการ คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจงัหวัดชายแดนภาคใต8 กล>าวในวันน้ีว>า ทางคณะฯ คาดหวังว>าจะสามารถบรรลุข8อตกลงอย>างเปrนทางการกบัทาง

คณะเจรจาชุดใหญ>ของมาราปาตานี ในการจัดต้ังอำเภอเจาะไอร8อง จงัหวัดนราธิวาส เปrนพื้นทีป่ลอดภัยนำร>อง ได8ในช>วงเดือนรอมฎอน เพื่อสามารถมอบเปrนของขวัญ

ให8แก>คนในพื้นที่ทันการฉลองเทศกาลฮารรีายอในป�น้ี 

"ยืนยันการพูดคุยสันติสุขมีความคืบหน8ายังเดินหน8าต>อไปได8 ทางคณะสามารถได8ข8อตกลงแล8วระหว>างฝuายเทคนิคทัง้สองฝuาย คือ การกำหนดพื้นที่ปลอดภัย ที่อำเภอเจาะ

ไอร8อง จงัหวัดนราธิวาส อย>างที่ท>านนายกรัฐมนตรีประกาศ" พล.ต.สทิธิ กล>าวในการให8สมัภาษณ*แก>เบนาร*นิวส* 

“ในส>วนของการประกาศอย>างเปrนทางการน้ัน เน่ืองจากคณะพูดคุยชุดใหญ>ยังไม>มีข8อตกลงในเรื่องน้ี จงึต8องรอให8มีการกำหนดการพูดคุยในโอกาสข8างหน8าก>อน ซึง่เมื่อไหร>

ยังไม>รู8 แต>ก็หวังว>าจะเปrนเดือนรอมฎอนน้ี เพือ่สามารถประกาศให8เปrนของขวัญกับพี่น8องในพื้นที่ ช>วงเทศกาลรายอ” พล.ต.สิทธิ กล>าวเพิม่เติม 

ก>อนหน8าน้ี ฝuายมาราปาตานี ได8ย่ืนเงือ่นไขว>า ขอให8ทางการไทยปล>อยตัวฝuายผู8เห็นต>างที่ถูกลงโทษจำคุกอยู> จำนวนสามราย เพื่อให8ทัง้สามรายมาร>วมการดำเนินการ

พื้นฐาน เพื่อนำไปสู>การจัดต้ังพื้นที่ปลอดภัย ซึ่งพล.อ.อักษรา เกิดผล เปrนหัวหน8าคณะพดูคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต8 ได8กล>าวว>า ทางการไทยกำลังดำเนินการอยู> 

"สามคนที่ดำเนินการเรื่องขอพักโทษ ทางกระทรวงยุติธรรมก็ดูแล8ว เข8ากับหลักเกณฑ* ตอนน้ี อยู>ระหว>างการดำเนินการในการพักโทษส>วนจะพกัโทษอย>างไรน้ัน ต8องรอดู

กระบวนการอีกที" พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหน8าคณะพูดคุยสันติสุขจงัหวัดชายแดนภาคใต8 

ในขณะที่ พล.อ.อกัษรา ไม>ได8เปhดเผยรายช่ือของนักโทษทั้งสามราย นายแวดือราแม มะมงิจิ ประธานคณะกรรมการอสิลามประจำจังหวัดปdตตานี กล>าวแก>เบนาร*นิวส*ว>า 

นักโทษสองราย มาจากนราธิวาส และอีกหน่ึงราย มาจากจังหวัดยะลา ซึ่งจะมาพักทีเ่ซฟเฮ8าส* 

ที่มาข8อมลู ; https://www.benarnews.org/thai/news/TH-peace-talks-05102018164500.html 
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๕.๓ Straits Times สื่อสิงคโปร* รายงานว>า Master Card บริษัทผู8ให8บริการบัตรเครดิตเปhดเผยผลการจัดอันดับดัชนีการท>องเที่ยวของชาวมสุลมิทั่วโลกประจำป� ๒๕๖๑ ที่

เรียกว>า Global Muslim Travel Index (GMTI) ประเทศไทยได8รับการอันดับอยู>ที่ ๒ ในกลุ>มประเทศทีเ่ปrนมิตรและน>าท>องเที่ยวสำหรบัชาวมุสลมิ สำหรับประเทศที่ไม>ได8

เปrนสมาชิก OIC โดยที่อันดับที่ ๑ คือสิงคโปร* ส>วนประเทศมาเลเซีย อยู>ในอันดับที่ ๑ ในกลุ>มประเทศทีเ่ปrนสมาชิก OIC และอันดับที่ ๒ คืออินโดนีเซียและสหรัฐอาหรบัเอ

มิเรต 

 

ทั้งน้ีเมื่อเทียบกบัประเทศที่ได8รบัการอันดับทัง้หมด ๑๓๐ ประเทศ ป�น้ีประเทศไทยได8รับการอันดับอยู>ทีล่ำดับ ๑๖ ดีกว>าป� ๒๕๖๐ สองอันดับ เน่ืองจากมีร8านอาหารฮาลา

ลจำนวนมาก รวมทั้งมีการพฒันาแหล>งท>องเที่ยวสำหรบันักท>องเที่ยวมุสลิมเพิ่มมากข้ึน 

 

นาย Donald Ong ผู8จัดการของ Master Card ประจำประเทศไทยและเมียนมาร* บอกว>า นโยบาย e-payment และการพัฒนาระบบการชำระเงินผ>าน QR code ทำให8

นักท>องเที่ยวมีความสะดวกสบายและปลอดภัยมากข้ึนเน่ืองจากไม>ต8องพกพาเงินสดจำนวนมาก มสี>วนสำคัญอย>างย่ิงทีท่ำให8ประเทศไทยเปrนที่นิยมในหมู>นักท>องเที่ยวมุสลิม 

 

(Thailand has been ranked the second most Muslim-friendly travel destination among destinations under the non-Organisation of Islamic 

Cooperation (OIC). 

Malaysia and Singapore have retained their positions as the top-ranked destinations in the US$220 billion (S$295 billion) global Muslim travel 

market as rivals seek to close the gap, according to the Mastercard-Crescent Rating Global Muslim Travel Index (GMTI) 2018 reported on 

Tuesday (May 8). 
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In this year's GMTI, Thailand improved its ranking by two spots to the 16th position among 130 destinations. The improvement can be 

attributed to the continued effort by Thailand's tourism stakeholders in broadening the availability of halal restaurants and promoting the 

destination to Muslim travellers. 

Among non-OIC destinations, Thailand retained its second position behind Singapore, as the most Muslim-friendly destination for travellers. 

Japan and Taiwan surged into the top five for the first time since the GMTI was released. 

The Mastercard-Crescent Rating Global Muslim Travel Index (GMTI) 2018, which covers 130 destinations, saw Malaysia retain the premier spot in 

the overall rankings (including both OIC and non-OIC nations) while Indonesia's year-on-year growth saw it moved up to joint second with the 

United Arab Emirates. 

Thailand is catching up to the leaders in attracting Muslim visitors as government initiatives, such as the National e-Payment Plan and 

Standardised QR Code, make travelling safer and more convenient for more diverse international visitors, said Mr Donald Ong, country manager 

for Thailand and Myanmar at Mastercard. 

"Thailand is already ranked second among non-OIC countries as our growing tourism industry taps into this increasingly important market 

segment," he added.) 

ที่มาข8อมูล ; https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/thailand-among-most-muslim-friendly-travel-destinations-behind-singapore-report 
 
 
 
 


