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บทสรุปผู้บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการน าเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๑ - ๑๗ ส.ค. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ เพ่ิมขึ้น ร้อย
ละ ๔๒ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๔ - ๑๐ ส.ค. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถ่ี เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๔๗ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๔ - ๑๐ ส.ค. ๖๑) 
 ภาพข่าวส าคัญเชิงลบ ได้แก่  

๑) เหตุร้ายรายวัน: ๑) ซวยเลือกที่ปิ้งปลาจุดฝังระเบิด บึ้มสะเก็ดทะลุปอดสาหัส, ๒) ซุ่มยิง ชรบ.ยะรัง ดับคาจุดตรวจ และ ๓) คนร้ายระดมยิงทหารพรานดับ ๑
ขณะก าลังเปิดไฟสว่างศาลาที่พักผู้โดยสารหน้าฐาน 

๒) อาชญากรรมในพื้นที่: ฆ่าผู้หญิง! โจรใต้ประกบยิง ๒ แม่ลูกบาเจาะดับ ชิงรถ จยย. หนี (โดยแม่ทัพภาค 4 ออกมาให้ข่าวว่าประเด็นสังหารแม่ลูกนราฯ เป็น
เรื่องส่วนตัว อย่างไรก็ตามจากกระบวนการซักถามของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพ้ืนที่ ผู้ต้องสงสัยยอมรับว่าเป็นการก่อเหตุของ ทีม ผกร. ที่มีการวางแผนล่วงหน้า 
         ภาพข่าวส าคัญเชิงบวก ได้แก่  

๑. การเยียวยา: ชาวไทยพุทธ -และ มุสลิมเข้าเยี่ยมญาติ ๒ แม่ลูกที่ถูกยิงดับ 
๒. ยาเสพติด: บิ๊กแป๊ะบี้ขยายผล ตร.ยะลา ค้ายาบ้า จับคารถไฟสั่งออกแล้วสอบกราวรูด 
๓. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) นักชิมนักกินมาเลย์-สิงคโปร์บุกเบตงแห่กินทุเรียนคึกคัก, ๒) “อาคม”ตรวจงานสรา้งสนามบินเบตงพร้อมเปิดให้บริการปี 

๖๓ และ ๓) อพท. น าโมเดลท่องเที่ยวชุมชน ลดเหลื่อมล้ า ๓ จังหวัดชายแดนใต้ 
๔. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) ผบ.ทบ.ลงชายใต้ตรวจอาสาสมัคร เช็คแผนลดก าลังพลในอนาคต, ๒) ปิดล้อมกรงปินัง วิสามัญฯ ๒ ศพ และ ๓) แกนน ามูจาฮี 

ดีนเข้ามอบตัว มทภ.๔ หลังขบวนการป่วนเริ่มขาดหลักการ 
๕. การเมือง: ๑) บิ๊กน้อยเผย ปชช. พึงพอใจการแก้ปัญหา จชต. ของรัฐบาล และ ๒) “มท.๑” ชง ครม. ตั้ง ‘อธิบดี-ผู้ว่าฯ’ ล็อตใหญ่ทั่วประเทศ 
๖. สิทธิมนุษยชน: ๑) เด็กหญิงนราธิวาส ๑๑ ปี ที่แต่งงานกับชายชาวมาเลเซียอยู่ในความคุ้มครองของ พม.แล้ว และ ๒) กรรมการสิทธิฯ และ องค์กรภาค

ประชาสังคมชายแดนภาคใต้ ประณามการลอบยิง ๒ แม่ลูก ที่ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 
 จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกท่ีมีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง ร้อยละ ๑๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๔ - ๑๐ ส.ค. 
๖๑) 
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          ในส่วนของประเด็นส าคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๑๑ – ๑๗ ส.ค. ๖๑ ดังนี้ 
           การแต่งงานตามจารีตศาสนาอิสลามระหว่างเด็กหญิงวัย ๑๑ ปีชาวนราธิวาส กบั ชายชาวมาเลเซียวัย ๔๑ ป ีซึ่งเป็นประเด็นข่าวที่มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก
ในสื่อมาเลเซีย ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน ยังคงเป็นประเด็นที่สื่อมวลชน และนักสิทธิมนุษยชนในมาเลเซีย เคลื่อนไหวต่อเนื่องให้มีการน าตัวชายชาวมาเลเซียมาด าเนินคดี
ข้อหามีความสัมพันธ์ไม่เหมาะสมกับเด็กหญิง ขณะเดียวกันก็มีการตั้งค าถามกับรัฐบาลมาเลเซียว่า การส่งตัวเด็กหญิงกลับประเทศไทยเพ่ือหน่วยงานรัฐบาลไทยดูแลฟ้ืนฟู
สภาพจิตใจ และจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการด ารงชีวิตของเด็ก อาจเป็นการหลีกเลี่ยงการด าเนินคดีกับชายชาวมาเลเซียวัย ๔๑ ปี 
          Benarnews.org สื่อออนไลน์ภูมิภาคเอชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ ที่ได้รับเงินงบด าเนินงานจากหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐ มีรายงานเกี่ยวกับจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ หลายประเด็น คือ การมอบตัวของแกนน ากลุ่มมูจาฮีดีนปัตตานีกับแม่ทัพภาคท่ี ๔ เหตุการณ์ปิดล้อมตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหาคดีความมั่นคงที่ อ.กรงปีนัง จ.ยะลา ซึ่ง
ผู้ต้องหา ๕ คนมอบตัว ส่วนอีก ๒ คน เสียชีวิตจากการยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ และข่าวต ารวจรถไฟจับกุมต ารวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ จ.ยะลา ๒ คน ข้อหาร่วมขบวนการ
ขนยาเสพติดยาบ้า ๒ แสนเม็ด  
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๒. ผลการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์ ประจ าวันที่ ๑๑ – ๑๗ ส.ค. ๖๑ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน้มความถี่ การน าเสนอประเด็นข่าวเชิงบวก และประเด็นข่าวเชิงลบ 

 

ในช่วงวันที่ ๑๑ - ๑๗ ส.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีความถ่ีเพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๔๒ (๑๒๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔ - ๑๐ ส.ค. ๖๑) ๑๗๕ ข่าวในสัปดาห์นี้) ส าหรับ
ในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ าเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มข้ึน ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีความถี่ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๔๗ (๒๑ ข่าวใน
สัปดาห์ที่แล้ว (๔ - ๑๐ ส.ค. ๖๑) ๓๑ ข่าวในสัปดาห์นี้) ส าหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 
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๒.๒ ค่าสัดส่วนระหว่างข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ 

เมื่อน าจ านวนข่าวเชิงบวก และจ านวนข่าวเชิงลบ ในแต่ละวันมาค านวณหาค่าสัดส่วน ระหว่างข่าวเชิงบวกกับข่าวเชิงลบ พบว่าในแต่ละวันจะมีค่าสัดส่วนฯ ดังนี้ 
วัน/เดือน/ปี จ านวนข่าวเชิงบวก (1) จ านวนข่าวเชิงลบ (2) ค่าสัดส่วน (3)=(1)/(2) 
2018-08-04 16 4 4 

2018-08-05 11 1 11 

2018-08-06 18 0 18 

2018-08-07 18 7 2.57 

2018-08-08 25 4 6.25 

2018-08-09 21 2 10.5 

2018-08-10 14 3 4.67 

 17.57 3.14 5.6 

2018-08-11 13 9 1.44 

2018-08-12 22 5 4.4 

2018-08-13 24 1 24 

2018-08-14 41 3 13.67 

2018-08-15 31 4 7.75 

2018-08-16 23 3 7.67 

2018-08-17 21 6 3.5 

 25 4.43 5.64 
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๓. แนวโน้มในประเด็นที่เพ่งเล็ง ในช่วงวันที่ ๑๑ – ๑๗ ส.ค. ๖๑ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข 

            ในชว่งวันที่ ๑๑ - ๑๗ ส.ค. ๖๑ ไม่มีทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข ในสัปดาห์นี้   
 ๓.๒ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน 

 

ในช่วงวันที่ ๑๑ - ๑๗ ส.ค. ๖๑ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีความถ่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๑๒ (๘ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๔ - ๑๐ ส.ค. ๖๑) ๙ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของ
แนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) ซวยเลือกที่ปิ้งปลาจุดฝังระเบิด บึ้ม
สะเก็ดทะลุปอดสาหัส, ๒) ซุ่มยิง ชรบ.ยะรัง ดับคาจุดตรวจ และ ๓) คนร้ายระดมยิงทหารพรานดับ ๑ ขณะก าลังเปิดไฟสว่างศาลาที่พักผู้โดยสารหน้าฐาน 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 

ในช่วงวันที่ ๑๑ - ๑๗ ส.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีความถ่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๒๘ (๑๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔ - ๑๐ ส.ค. ๖๑) ๑๘ ข่าวใน
สัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพ่ิมข้ึน ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถ่ีลดลง ร้อยละ ๕๐ (๔ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๔ - ๑๐ ส.ค. ๖๑) ๒ ข่าวในสัปดาห์นี้) ใน
มิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ าค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) บิ๊กน้อย เผย ปชช. พึงพอใจการแก้ปัญหา จชต. ของรัฐบาล และ ๒) “มท.๑” ชง ครม. 
ตั้ง ‘อธิบดี-ผู้ว่าฯ’ จัดแถวสิงห์คลองหลอดปักธง ส.ส. หนุนบิ๊กตู่ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) นราธิวาส หนึ่งในจังหวัดที่มีครอบครัวเด็กยากจนมากที่สุด และ ๒) ๒ ปีแห่ง
ความล้มเหลว ดับไฟใต้ ของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. และ ศอ.บต. ของยากท าไม่ได้ ของง่ายท าไม่ส าเร็จ 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน 

 

ในช่วงวันที่ ๑๑ - ๑๗ ส.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีความถี่เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๗๖ (๑๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔ - ๑๐ ส.ค. ๖๑) ๒๓ ข่าว ใน
สัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  เพ่ิมข้ึน ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าว ในสัปดาห์นี้ ในมิติของแนวโน้มความถ่ี มีแนวโน้มฯ ต่ าค่อนข้างคงท่ี 
ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ผบ.ทบ.ลงชายใต้ตรวจอาสาสมัคร เช็คแผนลดก าลังพลในอนาคต, ๒) แม่ทัพภาค ๔ ชี้สังหารแม่ลูกนราฯ เรื่องส่วนตัว, ๓) ปิดล้อมกรงปินัง 
วิสามัญฯ ๒ ศพ มอบตัว ๕, ๔) บิ๊กแป๊ะสั่งสอบ-ฟันไม่เลี้ยง ส.ต.ท.อุ้มเรียกค่าไถ่ลูกหนี้, ๕) เร่งคลี่ปมบึ้มริมคลองปัตตานี โดนคนหาปลาเจ็บ อีโอดีระบุเป็นชนิด M 33, ๖) 
แกนน ามูจาฮีดีนเข้ามอบตัว มทภ.๔ หลังขบวนการป่วนเริ่มขาดหลักการ, ๗) สมช.ประณามโจรใต้ยิง‘เด็ก-ผู้หญิง’ เฝ้าระวัง‘วันออกอีดใหญ่อิสลาม’ และ ๘) ธนาคารไทย
พาณิชย์มอบวิทยุเครื่องแดงสนับสนุนภารกิจกองทัพภาคที่ ๔ ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ งามหน้า! จับต ารวจร่วมแก๊งอุ้ม
เหยื่อ ทวงหนี้-เรียกค่าไถ่  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ 

 

ในช่วงวันที่ ๑๑ - ๑๗ ส.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถ่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๓ (๒๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔ - ๑๐ ส.ค. ๖๑) ๒๘ ข่าวใน สัปดาห์นี้ ) ในมิติ
ของแนวโน้มความถ่ี มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม่มีข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ของดีเมืองยะลา, ๒) จุฬา
ฯ เปิดแล็บนวัตกรรมฮาลาล, ๓) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ สงขลา เร่งกระจายผลผลิตผลไม้คุณภาพดีสู่ทั่วภูมิภาคของไทย, ๔) ชงบิ๊กโปรเจ็กต์ ๑๐ จว. ๒ 
แสนล้าน ครม.สัญจร ปูฐานเสียงภาคใต้, ๕) ดึงชาวโซเชียลโปรโมต ๑๔ ชุมชน เที่ยวแบบ One Night Stay with Locals, ๖) นักชิมนักกินมาเลย์-สิงคโปร์บุกเบตงแห่กิน
ทุเรียนคึกคัก!, ๗) รมว.คมนาคมเปิดประชุมนานาชาติขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมด้วยมิตรภาพชายแดนใต้, ๘) “อาคม”ตรวจงานสร้างสนามบินเบตงพร้อมเปิด
ให้บริการปี ๖๓, ๙) สมาคมฯชง“สศช.” ศึกษาขุดคลองกระ-ไทย, ๑๐) อพท.น าโมเดลท่องเที่ยวชุมชน ลดเหลื่อมล้ า 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ ๑๑) สนองพระราชปณิธาน
พระราชินีในรัชกาลที่ 9 วชช.นราธิวาส ปั้น กระจูดนารา สู่สินค้าพรีเมียม ไม่มีข่าวเชิงลบ ในสัปดาห์นี้ 
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 ๓.๖ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช่วงวันที่ ๑๑ – ๑๗ ส.ค. ๖๑ มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ได้แก่ ๑) ๘ ข้อสรุปคดี ‘ระเบิดน้ าบูดู’ หลักฐานอ่อน ซ้อมทรมาน คนจนชายแดนใต้ 
ฯลฯ ศาลนัดชี้ชะตา ๒๕ ก.ย. นี้ และ ๒) เผยทหารคุมตัวอาสาสมัครมูลนิธินูซันตารา เหตุรุนแรง อ.บาเจาะ 

 ๓.๗ ประเด็นการบ ารุงขวัญก าลังพล 

            ในชว่งวันที่ ๑๑ – ๑๗ ส.ค. ๖๑ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบ ารุงขวัญก าลังพล 

 ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. 
            ในชว่งวันที่ ๑๑ – ๑๗ ส.ค. ๖๑ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. 
 ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย 

             ในช่วงวันที่ ๑๑ – ๑๗ ส.ค. ๖๑ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย 
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๔. ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ และแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ 

 

 

 (5.00)  (4.00)  (3.00)  (2.00)  (1.00)  -  1.00  2.00  3.00  4.00  5.00

เหตุร้ายรายวัน

อาชญากรรมในพ้ืนที่

การยกระดับคุณภาพชีวิต

สิทธิมนุษยชน

การช่วยเหลือประชาชน

การเมือง

วัฒนธรรม และวิถีชีวิต

เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต.

การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

การบ ารุงขวัญก าลังพล

การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์

เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

ความร่วมมือของภาคประชาชน

การศึกษา

กีฬา

ยาเสพติด

การเยียวยา

กระบวนการยุติธรรม
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ประเด็นข่าวเชิงลบ 

๑. เหตุร้ายรายวัน ๑) หนุ่มเบตงย่างปลาแล้วระเบิดตูมสนั่นบาดเจ็บ คาดมีระเบิดตกตรงกองไฟ, ๒) ซวยเลือกที่ปิ้งปลาจุดฝังระเบิด บึ้มสะเก็ดทะลุปอดสาหัส, ๓) ภาพ
ข่าว: ซุ่มยิงชรบ.ยะรังดับคาจุดตรวจ, ๔) ปัตตานี-คนร้ายซุ่มยิงทหารพรานเสียชีวิต, ๕) ภาพข่าว: เจอบึ้ม  และ  ๖) คนร้ายระดมยิงทหารพรานดับ1ขณะก าลังเปิดไฟสว่าง
ศาลาที่พักผู้โดยสารหน้าฐาน  
๒. อาชญากรรมในพื้นที่ ๑) ฆ่าผู้หญิง! โจรใต้ประกบยิง 2 แม่ลูกบาเจาะดับ ชิงรถ จยย.หน,ี ๒) พุ่มปมแค้นฆ่าล้างหนี้ยิงแม่ลูก คนในตระกูลดับไป4ศพ  และ  ๓) โหด!!
ประกบยิง จยย.สองแม่ลูกล้ม ก่อนตามไปยิงซ้ าดับคาที่  
 
 
 

ประเด็นเชิงบวก 

๑. กระบวนการยุติธรรม ภาพข่าว: วางพวงมาลา  
๒. การเยียวยา ไทยพุทธ-มุสลิมเข้าเยี่ยมญาติ2แม่ลูกถูกยิงดับ  
๓. ยาเสพติด ๑) บิ๊กแป๊ะบี้ขยายผล ตร.ยะลาค้ายาบ้า จับคารถไฟสั่งออกแล้วสอบกราวรูด, ๒) สงขลา-รวบ ส.ต.ท.พร้อมยาบ้า 2 แสนเม็ดขนมากับรถไฟสายใต้, ๓) กวาด
ล้างยาเสพติด 13 จังหวัด ยึดทรัพย์ 132 ล้าน, ๔) กวาดล้างยาเสพติด 13 จังหวัด ยึดทรัพย์ 132 ล้าน, ๕) ตัดสินแล้ว! ศาลสั่งประหารแก๊งค้าไอซ์ข้ามชาติ, ๖) ขนยาบ้าค่า
24ล.ผ่านรถไฟ ซิวสตท.โผล่รบัอ้างเพ่ือนใช้มา, ๗) บิ๊กแป๊ะฉุนสั่งฟันไม่เลี้ยง ต ารวจค้ายาบ้า2แสนเม็ด คารถไฟกทม.-ยะลา  และ  ๘) ตะครุบส.ต.ท.ยะลา ดอดมารับ
‘ยาบ้า’ ซุกด่วนสปรินเตอร์,  
๔. กีฬา ๑) คอลัมน์: ย่อยข่าวกีฬา: นครแม่สอดคว้าชัยไทยลีก 4, ๒) คอลัมน์: ดาวเด่น จาการ์ตา ปาเล็มบัง เกมส์: อาร์มศุภชัย ใจเด็ด, ๓) คอลัมน์: ดาวเด่น จาการ์ตา 
ปาเล็มบัง เกมส์: อาร์มศุภชัย ใจเด็ด, ๔) สปอร์ตนิวส์ : 12 สิงหาคม 2561  และ  ๕) คอลัมน์: ท่องยุทธภพ: จรยุทธ์โซเชียล? เพจ ลุงเนวิน ลุยการเมือง-กีฬา,  
๕. การศึกษา ๑) คอลัมน์: ไดเรกต์เซลส์ มูฟเมนต์, ๒) คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: ชงครม.ข้อมูลศูนย์ก าลังคนส.ค.นี้, ๓) คอลัมน์: CSR MOVEMENT: ทาทา สตีล มอบมุม
หนังสือ เติมเต็มการอ่าน, ๔) คอลัมน์: CSR MOVEMENT: ทาทา สตีล มอบมุมหนังสือ เติมเต็มการอ่าน, ๕) คอลัมน์: แวดวงราชภัฏ, ๖) “สอศ.”เร่งสรุปข้อมูลศูนย์
ก าลังคนเสนอ ครม., ๗) คอลัมน์: ทรงสร้างประโยชน์สุขสู่ปวงประชา: สอศ.น้อมน าพระราโชบายผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวะ  และ  ๘) กระทรวงศึกษาธิการ(ส่วน
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หน้า) จังหวัดยะลา เดินหน้าสร้างการรับรู้ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 8,  
๖. ความร่วมมือของภาคประชาชน ๑) พสกนิกรปีติร้อยดวงใจ ถวายพระพร พระราชินีในรัชกาลที่9 น้อมร าลึกพระมหากรุณาธิคุณ เทิดไท้แม่หลวงของแผ่นดิน, ๒) ใน
หลวงเสด็จฯวันเฉลิมฯพระราชินีในร.9 ทรงบ าเพ็ญกุศล12ส.ค.นายกฯน าจุดเทียนชัย, ๓) โครงการรวมหัวใจไปให้สุดที่แดนใต้ ถึง จ.นครศรีธรรมราช แล้ว, ๔) สังฆราช
ถวายพระพรราชินี, ๕) คอลัมน์: วิสามัญบันเทิง: ไม่เจ็บ-ไม่จน, ๖) คอลัมน์: ทิ้งหมัดเข้ามุม: นิมิตดีที่สุไหงปาดี, ๗) ภาพข่าว: ต้านรุนแรง, ๘) คอลัมน์: สดบันเทิง: ทัพดารา
รว่มรวมหัวใจไปให้สุดที่แดนใต้ ธัญญ่า-เป๊กน าทีมปั่นจักรยาน-ขี่เจ็ตสกี, ๙) ปชช.ร่วมวิ่งมินิมาราธอนสานต่อที่พ่อท า บอกรักแม่ที่เบตง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ฯ, ๑๐) เอ อัญชลี กระดูกเชิงกรานหัก ขอโทษ ดาร์ลิ่ง ปั่นจักรยานเกี่ยวกัน, ๑๑) ‘วีรุทัย มณีนุชเนตร’ นายกสมาคมสตรีสัมพันธ์ สมัยที่ 32, ๑๒) ทั่วไทยจัดพิธี
ท าบุญพระสงฆ์87รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, ๑๓) ภาพข่าว: ชีพจรกีฬา: กีฬาช่วยภาคใต้  และ  ๑๔) ภาพข่าว: ไม่ลืมใต้ร่มเย็น,  
๗. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ ๑) คอลัมน์: เกษตรวันนี้, ๒) คอลัมน์: แวดวงธุรกิจภูธร, ๓) ภาพข่าว: ของดีเมืองยะลา, ๔) กฟก.จับมือเซ็นทรัลแล็บ ยกระดับสินค้า
เกษตรสู่สากล, ๕) จุฬาฯเปิดแล็บนวัตกรรมฮาลาล, ๖) คอลัมน์: กรุงเทพมอนิเตอร์: วว.ส่งวิทยาศาสตร์ยกระดับโอท็อปภูมิภาค, ๗) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่ 5 สงขลา เร่งกระจายผลผลิตผลไม้คุณภาพดีสู่ทั่วภูมิภาคของไทย, ๘) ชงบิ๊กโปรเจ็กต์10จว.2แสนล.ครม.สัญจรปูฐานเสียงภาคใต้, ๙) ดึงชาวโซเชียลโปรโมต14
ชุมชน เที่ยวแบบOne Night Stay with Locals, ๑๐) เคลื่อนแผนจัดการผลไม้ภาคใต้ l ปริมาณผลผลิตพุ่ง95%-เกษตรฯเร่งระบายออกพ้ืนที่, ๑๑) ทย.หวังโกยรายได้ปี
62ทะลุ1.5พันล้าน, ๑๒) นักชิมนักกินมาเลย์-สิงคโปร์บุกเบตงแห่กินทุเรียนคึกคัก!, ๑๓) ทริสเรทติ้งเพ่ิมอันดับเครดิตองค์กร ECF  เป็น BB+ จาก BB ด้วยแนวโน้ม 
Stable, ๑๔) SACICT จัดโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทักษะในการสร้างสรรค์งานหัตถกรรม, ๑๕) รมว.คมนาคมเปิดประชุมนานาชาติขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมด้วยมิตรภาพชายแดนใต้, ๑๖) “อาคม”ตรวจงานสร้างสนามบินเบตงพร้อมเปิดให้บริการปี63, ๑๗) สมาคมฯชง“สศช.” ศึกษาขุดคลองกระ-ไทย, ๑๘) สศค.จัดงาน
สัมมนาคุ้มครองเงินฝากครั้งที่ 6/61 หลังมีผู้เข้าร่วม 200 คน, ๑๙) อพท.น าโมเดลท่องเที่ยวชุมชน ลดเหลื่อมล้ า 3 จังหวัดชายแดนใต้, ๒๐) คอลัมน์: รายงานพิเศษ: สนอง
พระราชปณิธานพระราชินีในรัชกาลที่ 9 วชช.นราธิวาส ปัน้ กระจูดนารา สู่สินค้าพรีเมียม, ๒๑) ทุเรียนดี บนดินอัญมณี ที่ยะลา, ๒๒) คลังเสนอขยายขอบเขตค่าใช้จ่าย
ท่องเที่ยวส าหรับจังหวัดท่องเที่ยวรอง, ๒๓) คอลัมน์: ข่าวสั้น: นักท่องเที่ยวแห่กินทุเรียนเบตง, ๒๔) กระทรวงวิทย์ตรวจติดตามการด าเนินงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ 
ยกระดับภูมิภาค @จังหวัดชัยนาท ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมฐานราก ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  และ  ๒๕) คอลัมน์: รายงานพิเศษ: กรมส่งเสริม
การเกษตรหนุนตลาดน าการผลิต บริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ทั้งระบบ,  
๘. การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ ๑) คอลัมน์: ลึกแต่ไม่ลับ, ๒) คอลัมน์: บทความพิเศษ: สิ่งที่ผมไม่รู้มาก่อนเกี่ยวกับการขี่มอเตอร์ไซค์จากเชียงใหม่ไป
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สิงคโปร์คนเดียว (8), ๓) แต่งตั้ง, ๔) พสกนิกรจังหวัดยะลาร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา, ๕) กองอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  และ  ๖) ชาวสงขลา ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ,  
๙. การบ ารุงขวัญก าลังพล ส่งศพทหารกล้ากลับภูมิล าเนาอย่างสมเกียรติ  
๑๐. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ๑) รวบส.ต.ท.อุ้มทวงหนี้เงินธุรกิจ, ๒) ผบ.ทบ.ลงชายใต้ตรวจอาสาสมัคร เช็คแผนลดก าลังพลในอนาคต, ๓) ผบ.
ทบ.ตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ภาคใต้, ๔) คอลัมน์: ข่าวสั้น: แม่ทัพภาค 4 ชี้สังหารแม่ลูกนราฯ เรื่องส่วนตัว, ๕) ปิดล้อมกรงปินัง วิสามัญฯ 2 ศพ มอบตัว 5, ๖) บิ๊กแป๊ะสั่งสอบ-ฟัน
ไม่เลี้ยง ส.ต.ท.อุ้มเรียกค่าไถ่ลูกหนี้, ๗) เร่งคลี่ปมบึ้มริมคลองปัตตานี โดนคนหาปลาเจ็บ อีโอดีระบุเป็นชนิดM33, ๘) ปะทะเดือด! บุกจับคนร้ายลอบบึ้มยะลา เหิมยิงสู้ตาย
2คุมตัวอีก5, ๙) บิ๊กเจี๊ยบลงชายแดนใต้ให้ก าลังใจอรบ.-ชรบ., ๑๐) แกนน ามูจาฮีดีนเข้ามอบตัว มทภ.4 หลังขบวนการป่วนเริ่มขาดหลักการ, ๑๑) สมช.ประณามโจรใต้ยิง
‘เด็ก-ผู้หญิง’ เฝ้าระวัง‘วันออกอีดใหญ่อิสลาม’, ๑๒) ผู้บัญชาการทหารบกลงใต้ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยในพ้ืนที่ จชต., ๑๓) มทภ.4/ผอ.รมน.
ภาค 4 รับมอบตัวผู้เห็นต่างแกนน าระดับสูง มีหมายจับรวม 8 หมาย เหตุเบื่อหน่ายขบวนการ  และ  ๑๔) ภาพข่าว: ธนาคารไทยพาณิชย์มอบวิทยุเครื่องแดงสนับสนุน
ภารกิจกองทัพภาคท่ี 4 ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้,  
๑๑. เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. สรุปข่าวการเมือง ประจ าวันที่ 15 ส.ค. 2561,  
๑๒. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลัมน์: แรงบันดาลใจ: ครูพบครู แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมข้ามพ้ืนถิ่น๒) คอลัมน์: หลังเลนส์ในดงลึก: ไกล, ๓) คอลัมน์: คนเดินตรอก: รัง
นกนางแอ่นไทย, ๔) หวั่นปมฮิญาบบานปลายบิ๊กตู่สั่งศธ.ท าความเข้าใจ, ๕) นายกฯสั่ง รมช.ศึกษาฯ ยึดระเบียบฯ ยุติปัญหาฮิญาบอนุบาลปัตตานี, ๖) บิ๊กตู่สั่งรมช.ศึกษาฯ
แจงชาวพุทธ-มุสลิมแต่งตัวไปเรียน, ๗) ศอ.บต.จัดงานเตอรีมากรือเซะ3ครั้ง คาดเงินสะพัดกว่า50ล้านบาท, ๘) คัด 8 งานประติมากรรมอันดามัน, ๙) รายงานพิเศษ : 
ยะลาจัดวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี  และ  ๑๐) SACICT สร้างโอกาสเชื่อมโยงงานหัตถศิลป์ “ครูพบครู” ถ่ายทอดอัต
ลักษณ์ “ความเหมือน-แตกต่าง” แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมข้ามพ้ืนถิ่น,  
๑๓. การเมือง ๑) คอลัมน์: แกะรอย: โผทหาร...งานเข้า?, ๒) บิ๊กน้อยเผยปชช.พึงพอใจการแก้ปัญหาจชต.ของรัฐบาล, ๓) ‘มท.1’ ชง ครม. ตั้ง ‘อธิบดี-ผู้ว่าฯ’ จัดแถวสิงห์
คลองหลอดปักธงส.ส.หนุนบิ๊กตู่  และ  ๔) มติครม.ย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดล็อตใหญ่ทั่วประเทศ,  
๑๔. การช่วยเหลือประชาชน รองเจ้ากรมการทหารช่าง ส่งมอบถนนตามโครงการฯ ให้ประชาชนในพื้นท่ีปัตตานี  
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๑๕. สิทธิมนุษยชน ๑) ระดมสมองแก้ปัญหาแต่งงานกับเด็ก ต้องปรับจุดยืนศาสนา-ช่องว่างกฎหมาย, ๒) บทความพิเศษ: เด็กยังเป็นเหยื่อความรุนแรง ที่ชายแดนใต้, ๓) 
เด็กหญิงนราธิวาส 11 ปี ที่แต่งงานกับชายชาวมาเลเซียอยู่ในความคุ้มครองของ พม.แล้ว, ๔) รวบผู้ต้องสงสัยยิงสองแม่ลูกที่บาเจาะ ซัดทอดทีมฆ่า 6 คน!, ๕) รุมประณาม
คนร้ายฆ่า "แม่-ลูก" รับวันแม่ เด็กตกเป็นเหยื่อซ้ าซาก, ๖) ประณามเหตุยิง 2 แม่ลูกท่ีบาเจาะ, ๗) ส่งตัวกลับด่วน!ดญ.นราฯวัย11ปีที่แต่งงานกับนักธุรกิจมาเลย์ อยู่ใน
ความคุ้มครองของพม.แล้ว, ๘) กสม.จี้จนท.เร่งล่าตัวมือยิงแม่-ลูกที่นราธิวาส  และ  ๙) กรรมการสิทธิฯ ประณามการลอบยิงที่ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส,  
๑๖. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) รร.บ้านตาเนาะแมเราะจัดงานอ่ิมอกอุ่นใจ, ๒) รายงานพิเศษ: โมเดลปัตตานี : การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจเฉียบพลัน แบบฉบับจากจังหวัด
ชายแดนใต้, ๓) มินิมาราธอน 4 ภาค กระตุ้นกระแสคนรักการวิ่ง, ๔) กสทช.ประมูล8สัญญายูโซ่เน็ต, ๕) สงขลา-หมอกควันไฟป่าภาคใต้มีแนวโน้มดีขึ้น, ๖) มรภ.สงขลา
ผนึก ก าลัง8 องค์กรหลัก พัฒนา4ด้านการท่องเที่ยวชุมชนใน3จังหวัดใต้, ๗) หมอกควันอินโดเริ่มส่งผลกระทบ 3 จังหวัดใต้ รพ.สงขลาแนะใช้หน้ากากอนามัยปิดปาก, ๘) 
สตูลเตือนปชช.ลดกิจกรรมกลางแจ้ง หลังค่าฝุ่นละอองจากหมอกควันเริ่มกระทบสุขภาพ, ๙) ว่าที่คุณแม่ระวัง! เปิดสถิติผู้ป่วยฉุกเฉินจากการ‘ตั้งครรภ์’ สพฉ.แนะวิธีปฐม
พยาบาล, ๑๐) ตกเลือดภาวะเสี่ยงแม่มือใหม่, ๑๑) ธ.ก.ส. ชู “วิจัย-นวัตกรรม ขับเคลื่อนงานสหกรณ์และ SMEs เกษตร” ในงานประชุมวิชาการ, ๑๒) คอลัมน์: รายงาน: 
องคมนตรีสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ติดตามแหล่งน้ าอันเนื่องมาจากพระราชด าริภาคใต้ต่อ  และ  ๑๓) คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล จัดประชุมเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ ครั้งที่ 6,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต่อสถานการณ์ จชต. 

 

  จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดข้ึนจากการน าเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกท่ีมีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง จากสัปดาห์ที่แล้ว (๔ - ๑๐ ส.ค. 
๖๑) ร้อยละ ๑๐ (๒.๕๘ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑ - ๑๗ ส.ค. ๖๑) ๒.๓๒ ในสัปดาห์นี้ ) ในมิติของแนวโน้มการรับรู้เชิงบวก มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ 
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๕. ประเด็นส าคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๑๑ – ๑๗ ส.ค. ๖๑ 

    การแต่งงานตามจารีตศาสนาอิสลามระหว่างเด็กหญิงวัย ๑๑ ปีชาวนราธิวาส กับ ชายชาวมาเลเซียวัย ๔๑ ป ีซึ่งเป็นประเด็นข่าวที่มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในสื่อ
มาเลเซีย ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน ยังคงเป็นประเด็นที่สื่อมวลชน และนักสิทธิมนุษยชนในมาเลเซีย เคลื่อนไหวต่อเนื่องให้มีการน าตัวชายชาวมาเลเซียมาด าเนินคดีข้อหา
มีความสัมพันธ์ไม่เหมาะสมกับเด็กหญิง ขณะเดียวกันก็มีการตั้งค าถามกับรัฐบาลมาเลเซียว่า การส่งตัวเด็กหญิงกลับประเทศไทยเพ่ือหน่วยงานรัฐบาลไทยดูแลฟ้ืนฟูสภาพ
จิตใจ และจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการด ารงชีวิตของเด็ก อาจเป็นการหลีกเลี่ยงการด าเนินคดีกับชายชาวมาเลเซียวัย ๔๑ ป ี
    Benarnews.org สื่อออนไลน์ภูมิภาคเอชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ ที่ได้รับเงินงบด าเนินงานจากหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐ มีรายงานเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
หลายประเด็น คือ การมอบตัวของแกนน ากลุ่มมูจาฮีดีนปัตตานีกับแม่ทัพภาคท่ี ๔ เหตุการณ์ปิดล้อมตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหาคดีความมั่นคงท่ี อ.กรงปีนัง จ.ยะลา ซึ่งผู้ต้องหา 
๕ คนมอบตัว ส่วนอีก ๒ คน เสียชีวิตจากการยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ และข่าวต ารวจรถไฟจับกุมต ารวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ จ.ยะลา ๒ คน ข้อหาร่วมขบวนการขนยาเสพ
ติดยาบ้า ๒ แสนเม็ด  
 
๕.๑ ส านักข่าว AFP รายงานข่าว เจ้าหน้าที่รัฐบาลมาเซียส่งตัวเด็กหญิงวัย ๑๑ ปี เจ้าสาวเด็ก ให้หน่วยงานรัฐบาลไทยดูแล โดยอ้างค าให้สัมภาษณ์นายสุพร พร้อมมูล ผู้ว่า
ราชการจังหวัดนราธิวาส ระบุว่า ได้รับตัวเด็กหญิงวัย ๑๑ ปีกลับจากรัฐกลันตันมาอยู่ในความดูแลของทีมนักสหวิชาชีพ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม 
ผู้ว่าราชการจ.นราธิวาส เปิดเผยว่า เด็กหญิงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากสื่อมวลชนมาเลเซียที่ติดตามท าข่าวเกี่ยวกับเธอ จึงต้องน าตัวกลับมาดูแลในประเทศไทย 
ส่วนเรื่องการแต่งงาย นายสุพร บอกว่า เรื่องนี้เป็นการแต่งงานตามจารีตศาสนาอิสลาม ทางการจึงไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องหรือด าเนินการตามกฏหมาย ปรกติได้ 
 

(The ceremony took place in June over the border in Thailand’s Muslim-majority south in Narathiwat province, where the girl returned to 
Wednesday after “immense pressure from Malaysian media”, the provincial governor Suraporn Prommool said. 

The 11-year-old is believed to be the trader’s third wife. 

Suraporn said she is undergoing mental health counselling because of the intense level of attention. 
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He added that the marriage was not recognised under Buddhist-majority Thailand’s civil law but it took place under the auspices of an Islamic 
council in Narathiwat and that her parents gave consent. 

“We cannot do anything (to annul the marriage) because they married under the religious law,” he said.) 

ที่มาข้อมูล : https://www.nst.com.my/news/nation/2018/08/400322/thai-child-bride-returns-malaysia-after-outcry 
https://www.malaymail.com/s/1661422/thai-child-bride-returns-from-malaysia-after-outcry 
 

๕.๑.๑ New Straits Times รายงานเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ว่า คณะกรรมการกลางอิสลามประจ าจังหวัดนราธิวาสก าลังอยู่ระหว่างการด าเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการท าพิธีแต่งงานตามจารีตศาสนาอิสลามระหว่างเด็กหญิงวัย ๑๑ ปีกับชายชาวมาเลเซียวัย ๔๑ ปี ว่า ด าเนินการอย่างถูกต้องหรือไม่  

นายอับดุล ราซัค อาลี เลขานุการคณะกรรมการกลางอิสลามประจ าจ.นราธิวาส อธิบายว่า ตามระเบียบของคณะกรรมการกลางอิสลาม นราธิวาส ผู้มีอ านาจลงนามใน
ทะเบียนสมรสตามจารีตศาสนาอิสลาม ในจังหวัดนราธิวาสมีทั้งหมด ๔ คน ซึ่งรวมรองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามและหัวหน้าฝ่ายจดทะเบียนสมรส ของ
คณะกรรมการกลางจังหวัดนราธิวาส ซึ่งหากผลการสอบสวนพบว่า ผู้ลงนามในทะเบียนสมรสเป็นผู้ไม่มีอ านาจลงนาม ก็จะต้องมีการลงโทษให้พ้นจากหน้าที่การงานใน
คณะกรรมการกลางอิสลามประจ าจ.นราธิวาส 

(Council secretary Abdul Razak Ali said the first case detected by the council was the certificate issued to the 41-year-old rubber trader who 
married the underage Thai girl in June. 

He admitted that the case was an “internal matter” but was something which might get worse if left unchecked. 
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“We admit that the council recently issued a marriage certificate to the couple soon after they got married in Sungai Golok but the issues 
arising here is how it (the certificate) was issued without proper procedure being followed. Therefore, we have set up a special committee to 
investigate the case,” Razak told the New Straits Times Press at his office in Narathiwat recently. 

Asked about the procedures put in place before a marriage certificate can be issued, he said only four religious officers at the council were 
authorised to issue the certificates. 

He said they included the council’s deputy president and the deputy head of the council’s marriage division. 

“Only four persons are allowed to approve the marriage and sign the certificates. They, however, will check all the documents provided by the 
couples and their wali properly before allowing the marriage to take place and issuing the certificates,” he said. 

Asked about the action that could be taken against those violating the rules, Razak said the officers could be suspended or even lose their 
jobs.) 

ที่มาข้อมูล ; https://www.nst.com.my/news/nation/2018/08/400618/child-bride-narathiwat-religious-council-investigating-its-officers 

 

 

 

๕.๑.๒ The Star รายงานเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ว่า ผู้บริหารองค์กรสิทธิมนุษยชนชื่อ The Lawyers for Liberty ออกมาเรียกร้องให้นางวัน อาซิซะห์ อิสมาอิล รอง 
นายกรัฐมนตรี ชี้แจงเหตุผลการส่งตัวเด็กหญิงวัย ๑๑ ปีกลับประเทศไทย พร้อมทั้งระบุว่า การด าเนินการเช่นนี้ดูเหมือนว่า รัฐบาลมาเลเซียไม่มีเจตจ านงที่จะแก้ไขปัญหา
การแต่งงานกับเด็ก ปกป้องเด็กและน าตัวผู้กกระท าความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 
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Latheefa Koya กรรมการบริหาร The Lawyer for Liberty ตั้งค าถามกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกิจการสตรีและครอบครัว ว่า การส่งเด็กหญิงกลับไทย 
เป็นการส่งสัญญานว่า รัฐบาลมาเลเซียตัดสินใจปล่อยให้คนผิด (ชายวัย ๔๑ ปี) ลอยนวลจากระบวนการยุติธรรม และไม่สามารถปกป้องสิทธิเด็ก ใช่หรือไม่ 

“การด าเนินการของรัฐบาลมาเลเซีย ยังเป็นการส่งสัญญานว่า มาเลเซียคือพ้ืนที่ปลอดภัยส าหรับพวกชอบมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก (paedophile)” พร้อมทั้งกล่าวเสริมว่า 
รัฐบาลมาเลเซียไม่ควรโยนปัญหาให้ประเทศไทย 

(The Lawyers for Liberty wants Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail to explain why the Kelantan child bride was packed off to Thailand, with no 
prosecution against her “paedophile” husband. 

Its Executive Director Latheefa Koya claimed that the child’s sudden dispatch to Thailand came as a shock to all concerned Malaysians and 
that it was hard to avoid the conclusion that there is no political will on the part of the Deputy Prime Minister to protect the child and bring 
the wrongdoer to justice. 

She pointed out that over the past month and a half, Wan Azizah has repeatedly promised parliament and the nation that police investigations 
are ongoing and that action will be taken against the man. 

“Yet until today, not only is there no arrest or prosecution of the paedophile, but the child victim herself has been stealth ily sent off to 
Thailand! Is this the DPM’s idea of ‘immediate’ action against the culprit?,” said Latheefa in a statement on Monday (Aug 13). 

“Is the transfer to Thailand an indication that the DPM and the Women’s ministry is not able to protect the child here in Malaysia?,” said 
Latheefa. 

Latheefa added that the man remains a threat not just to the child, but other vulnerable children from poor families as well. 
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“The failure to take decisive action is a signal to other potential paedophiles that they can safely operate in Malaysia,” she said adding that the 
problem could not just be pushed to Thailand.) 

ที่มาข้อมูล ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/08/13/lawyers-group-to-wan-azizah-why-was-child-bride-was-packed-off-to-thailand/ 
 
๕.๒ benarnews.org รายงานเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ว่า แกนน ากลุ่มมูจาฮิดีนอิสลามปาตานี (GMIP) ได้มอบตัวกับพลโทปิยะวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคท่ี ๔ เมื่อวันที่ 
๑๔ สค.นี้  โดยนายนาซอรี เเซะเซ็ง หรือนายอาแว แคและ แกนน ากลุ่มมูจาฮิดีนอิสลามปาตานีตัดสินใจเข้ามอบตัวเพราะมีความเบื่อหน่ายต่อขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่
เริ่มขาดหลักการและอุดมการณ์ และมีความมั่นใจต่อโครงการพาคนกลับบ้านของกองทัพภาคท่ี 4 

พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคท่ี 4 ได้เดินทางมาที่กองร้อยทหารพราน 4403 ต าบลตะโละดือรามัน อ าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี เพ่ือรับมอบตัวนายอาแว แคและ 
และแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ซึ่งแม่ทัพภาคท่ีสี่กล่าวว่า นายอาแว ท าหน้าที่เป็นผู้คอยอ านวยความสะดวกและให้ที่พักพิงกับสมาชิกขบวนการ ในสามจังหวัดชายแดนใต้ที่
หลบไปอยู่ที่รัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานติดต่อในการท าบัตรประชาชนของประเทศเพ่ือนบ้านด้วย 

“อาแว แคและ เป็นรองจาก เจ๊ะกูแม กูเต๊ะ เขาก็เป็นบุคคลที่เราตามหากันอยู่ในตอนนั้น เมื่อปี 2555 แต่ตอนนี้ กลุ่มพวกนี้สลายกันหมดแล้ว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบัน 
กลุ่มเขาก็ได้ไปเตือนเด็กๆ พวกนี้แล้วว่าอย่าไปท า เพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัว แต่ที่นี่เด็กๆ พวกนี้ ก็ไม่ฟังเขา” พล.ท.ปิยวัฒน์ กล่าวแก่ผู้สื่อข่าว 

ด้านนายนาซอรี เเซะเซ็ง อายุ 52 ปี ซึ่งได้หลบหนีไปมาเลเซียเมื่อปี 2555 เพราะถูกหมายจับของทางการไทย กล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่า ตนเองมีความเบื่อหน่ายต่อการต่อสู้ของ
เด็กรุ่นใหม่ที่ขาดอุดมการณ์ ที่มีการท าร้ายผู้บริสุทธิ์ และม่ันใจต่อกระบวนการรับมอบตัวผู้เห็นต่างจากรัฐให้กลับมาต่อสู้คดีและคืนชีวิตสู่สังคมปกติ 

 
ที่มาข้อมูล ; https://www.benarnews.org/thai/news/TH-insurgent-surrender-08142018182731.html 
 

https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/08/13/lawyers-group-to-wan-azizah-why-was-child-bride-was-packed-off-to-thailand/
https://www.benarnews.org/thai/news/TH-insurgent-surrender-08142018182731.html
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๕.๓ benarnews.org รายงานเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม อ้างพล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาค 4 เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่กองก าลังผสม ยิงกลุ่มก่อความไม่สงบเสียชีวิต 2 
ราย ส่วนอีก 5 ราย ได้มอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ ในการยิงปะทะกันในขณะปิดล้อมบ้านหลังหนึ่ง ในอ าเภอกรงปีนัง จังหวัดยะลา หลังจากมีการข่าวระบุว่า ทั้งหมดวางแผนก่อ
เหตุในช่วงเทศกาลรายอฮัจย์ ในสัปดาห์หน้า 
พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาค 4 กล่าวว่า ในเวลาตีสามของวันพฤหัสบดี เจ้าหน้าที่ได้สนธิก าลังปิดล้อม บ้านเลขท่ี 72 หมู่ 4 บ้านสะเอะใน ต.สะเอะ อ.กรงปินัง 
ก่อนเกิดการยิงปะทะ และควบคุมตัวสมาชิกกลุ่มกองก าลังได้ในที่สุด 

“มีผู้ยอมมอบตัวจ านวน 5 คน ที่ไม่ยอมมอบตัวได้ใช้อาวุธปืนสงครามยิงต่อสู้ แต่ถูกเจ้าหน้าที่วิสามัญเสียชีวิตทั้งคู่ ผู้ที่มอบตัวและผู้เสียชีวิตรวม 7 คน มีหมายจับ ป.วิ
อาญาทุกคน โดยเฉพาะที่เสียชีวิตทั้ง 2 ราย เป็นแกนน า น าก าลังร่วม 100 คน บุกเข้าโจมตีจุดตรวจบ้านกรงปินัง ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง เมื่อปี 2560 เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่
ต ารวจ นปพ. เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายราย” พล.ท.ปิยวัฒน์ กล่าว 

ด้าน พ.ต.อ.นราวี บินแวอารง ผู้ก ากับการ สภ.กรงปินัง กล่าวว่า ได้รับการแจ้งเบาะแสจากแหล่งข่าวว่า มีกองก าลังประชุมวางแผนก่อเหตุจึงได้มีปฏิบัติการวางแผนปิดล้อม
ครั้งนี้ 

“การวางแผนเข้าพ้ืนที่ครั้งนี้ สืบเนื่องจากแหล่งข่าวแจ้งมาว่า กลุ่มดังกล่าว ได้เข้ามาเตรียมการวางแผนที่จะก่อเหตุแต่เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปก่อนที่จะมีการก่อเหตุ” 
พ.ต.อ.นราวี กล่าวแก่ผู้สื่อข่าว 

พ.ต.อ.นราวี กล่าวอีกว่า กลุ่มขบวนการก่อความไม่สงบในพ้ืนที่กลุ่มนี้ ได้รวมตัวกันเพ่ือวางแผนก่อเหตุช่วงใกล้เทศกาลรายอฮัจย์ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 ส.ค. 2561 นี้ โดยใน
ระหว่างน าก าลังเข้าตรวจค้นบ้าน นายแวดาโอ๊ะ แวซาแล อายุ 74 ปี เจ้าของบ้าน ออกมาพบเจ้าหน้าที่ และอ้างว่าภายในบ้านมีเพียงภรรยา และหลานสาวอาศัยอยู่ แต่
เจ้าหน้าที่ไม่เชื่อ จึงได้ให้ผู้น าศาสนาใช้เครื่องขยายเสียงเจรจากับคนภายในบ้านเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 
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ส าหรับผู้เสียชีวิต 2 ราย คือ นายฮาติม ตอแลมา และนายการือมัน มะลี นั้น เจ้าหน้าที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุโจมตีจุดตรวจตลาดกรงปีนัง เมื่อวันที่ 4 
เมษายน 2560 โดยโรยตะปูเรือใบ วางระเบิดไปป์บอมบ์ และตัดต้นไม้ขวางถนน ก่อนใช้อาวุธสงครามยิงใส่จุดตรวจจนเกิดไฟลุกไหม้ เป็นเหตุให้มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ 
12 ราย 

ที่มาข้อมูล ; https://www.benarnews.org/thai/news/TH-insurgents-08162018145718.html 
 
๕.๔ benarnews.org รายงานเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ว่า ต ารวจรถไฟจับกุม ตร.นปฟ.ยะลา ๒ นายพร้อมยาเสพติด 
พ.ต.ท.ชาญศราวุธ แสงอรุณ สารวัตรสถานีต ารวจรถไฟ หาดใหญ่ กล่าวแก่ผู้สื่อข่าวในวันจันทร์นี้ว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจและอาสาสมัครรถไฟ สามารถจับกุมตัวต ารวจชั้น
ประทวนสังกัดหน่วยปฏิบัติการพิเศษต ารวจภูธรยะลาหนึ่งนาย ในขณะที่มารับกล่องทีวีบรรจุยาบ้า 200,000 เม็ด มูลค่าประมาณ 24 ล้านบาท ได้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา 

พ.ต.ท.ชาญศราวุธ แสงอรุณ พร้อมด้วย ร.ต.ต.เติมเต็ม กีตา รองสารวัตรสถานีรถหาดใหญ่ ร่วมกับก าลัง อส.รถไฟหาดใหญ่ ควบคุม ส.ต.ท.วีรยุทธ ฉางแก้ว ที่มารับกล่อง
ทีวีบรรจุยาบ้าที่ขนมากับรถไฟสายใต้ ขบวนรถด่วนพิเศษ 41 กรุงเทพฯ-ยะลา ในตอนบ่ายวันอาทิตย์ ที่สถานีรถไฟยะลา โดยส.ต.ท.วีรยุทธ ให้การเบื้องต้นว่า มีเพ่ือนซึ่ง
เป็นทหารพรานอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ได้ขอให้ตนมารับของที่ฝากมากับรถไฟขบวนนี้ โดยให้ค่าจ้างเป็นเงิน 1 แสนบาท แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไร จนทราบว่าเป็น
ยาบ้า เมื่อถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมขณะมารับของ 

ที่มาข้อมูล ; https://www.benarnews.org/thai/news/TH-drugs-police-08132018133035.html 
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