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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๒๒-๒๘ มิ.ย. ๖๒ พบว>า มขี>าวเชิงบวก ๒๐๓ ข>าว จากที่มี ๒๑๒ 

ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๕-๒๑ ม.ิย. ๖๒) ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่กี่ยวข9องกับ จชต. มขี>าวเชิงลบ ๓๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ม ี๓๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๕-๒๑ มิ.ย. ๖๒)  

          ประเด็นข5าวเชิงลบ ได*แก5 

๑) เหตุร*ายรายวัน: ๑) โจรใต9ลอบกัด ซุกบึ้มที ่'จอมปลวก' มุ>งสังหารทหาร, ๒) ด>วน! จนท.ปะทะคนร9ายตำรวจ สภ.จะนะบาดเจบ็ ๑ นาย และ ๓) บึ้ม' สะบ9า

ย9อย' อส.-ชรบ. เจ็บ ๖ 

๒) สิทธิมนุษยชน: ๑) ‘ผสานวัฒนธรรม’ โต9 กสทช. ไม>ได9ระบตุ9องลงทะเบียนซมิการ+ดพร9อมถ>ายรปู และ ๒) รมุค9านลงทะเบียนซมิการ+ดรอบใหม>ชายแดนใต9 

ประเด็นข5าวเชิงบวก ได*แก5 

๑) ความร5วมมือไทย-มาเลยL: ทรภ.๓ ฝeกร>วมผสมมาเลเซีย  

๒) กีฬา: ไทยไฟต+จัดฉลอง ๑๐ ปhทีเ่บตง 

๓) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) อินโดนีเซีย-มาเลย+-ไทยเร>ง ลุย ๓๙ โครงการ ๑.๔๕ ล9านล9าน, ๒) ๓ ผู9นำอาเซียนเห็นชอบพัฒนาใต9, ๓) 'ราคายาง' ดีดตัว 

รับ 'ดีมานด+' เพิ่ม, ๔) เมื่อ ศอ.บต. อาสาดับ 'ไฟใต9' ด9วยการพัฒนา สิ่งที่ต9อง 'ใส>ใจ' คือการสื่อสารกบัประชาชน, ๕) พลังงานเปkดรับซื้อไฟ ๓ จงัหวัดชายแดนใต9 เพิ่มอีก 

๑๒๐ เมกะวัตต+ และ ๖) ปlmน'จะนะ'เมืองต9นแบบ สะพัดปhละ3.6หมื่นล9าน 

๔) การสร*างความเข*าใจ และสมานฉันทL: เปkดตัว ๗๗ มิสแกรนด+สุดอลงั พร9อมเกบ็ตัว ๕ จงัหวัดชายแดนใต9 

๕) ยาเสพติด: ๑) ปส. ลุยกวาดล9างยาเสพติด รวบขบวนการขนยาบ9าพร9อมของกลาง ๔ ล9านเม็ด, ๒) จับหนุ>มนักพนันขับรถติดตราโล>ตำรวจ ขนยาบ9าเกือบหมื่น

เม็ด-อ9างเปqนของคนอื่น, ๓) จบักัญชามากบัฟlก ๕๗๒ กก. พบ 'เภสัชกรสาว' น่ังรถนำ ร>วมค9า, ๔) จบั ๒ แกsงใหญ>ยึดยาบ9าเกือบ ๖ ล9านเม็ดไอซ+กว>า ๑ กก. และ ๕) Camp 

35 รุ>นที่ ๒ ค>ายบำบัดเพื่อการพักพงิ รวมพลังแก9ไขปlญหายาเสพติด คืนความสุขจงัหวัดชายแดนใต9  

๖) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยLสิน: ๑) กสทช. และ กอรมน.ภาค ๔ ยันลงทะเบียนซิมใหม>ด9วยระบบอัตลกัษณ+ไม>ละเมิดสิทธิมนุษยชน, ๒) ไม>ถึง

ข้ัน "สแกนใบหน9า-เกบ็ DNA" คนจชต.โอเคลงทะเบียนซิมการ+ด, ๓) 'บิ๊กตู>'ช้ี ขอ ปชช.แดนใต9ลงทะเบียนซิมการ+ด ยันไม>หวังใช9กม.บงัคับละเมิดสทิธิ, และ ๔) ศูนย+ประสาน

การปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน.ประชุมหารือแนวทางการแลกเปลี่ยนถังแกsสคอมโพสิตแทนถังแกsสเหล็กในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต9 
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๗) การพูดคุยเพ่ือสันติสุข: ๑) คอลัมน+: ตีโฉบฉวย: สันติภาพและความสงบสุข และ ๒) ฉก.ทพ.๔๓ จัดกิจกรรมเวทสีาธารณะรบัฟlงความคิดเห็นของพี่น9อง

ประชาชนต>อการพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นที่ จชต. 

 จากสถานการณ+ข>าวดังที่กล>าวข9างต9น ส>งผลให9การรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพิ่มข้ึน จาก ๒.๔๓ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๒-๒๘ มิ.ย. ๖๒) เปqน 

๒.๔๙ ในสัปดาห+น้ี  

 ในส5วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต5างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๒๒–๒๘ มิ.ย. ๖๒ ดังน้ี 

       ประเด็นการจดทะเบียนซิมโทรศัพท+มือถือในพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต9โดยการใช9ภาพถ>ายยืนยันตัวตน ซึ่งบังคับใช9กับโทรศัพท+ทุกเครื่องที่ใช9งานในพื้นที่ จชต. เปqน

ประเด็นทีส่ื่อต>างประเทศรายงานกว9างขวางทีสุ่ดทั้งสื่อมาเลเซยี สิงคโปร+ อินโดนีเซีย และ benarnews.org สื่อที่ได9รับเงนิอุดหนุนจากหน>วยงานรัฐบาลอเมรกิัน โดยนำ

รายงานของสำนักข>าว AFP ไปรายงานต>อ ทั้งน้ีเน้ือหาสรปุได9ว>า กลุ>มสิทธิมนุษยชนในพื้นที่คลางแคลงใจกระบวนการยืนยันตัวตนด9วยภาพถ>าย และ กล>าวหาเปqน

กระบวนการพสิูจน+อตัลักษณ+ด9วยการสแกนใบหน9า (facial recognition) ซึ่งพวกเขากล>าวหา กอ.รมน.ภาค ๔ สน.ว>าละเมิดสทิธิมนุษยชน ขณะที่นายกรัฐมนตร ีและ 

โฆษก กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ยืนยันว>า เปqนมาตรการปกป�องพลเมืองดี และ ป�องกันคนร9ายนำซิมโทรศัพท+ของบุคคลอื่นมาใช9เปqนอุปกรณ+จุดระเบิดแสวงเครื่อง 

      อดีต สส. และ สส. ปlจจบุันตัวแทนประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต9เรียกร9องรัฐบาลให9ดึง สส. ในพื้นที่เข9าไปมสี>วนร>วมในกระบวนการเจรจาสันติสุข จชต. ในฐานะ

ผู9สงัเกตุการณ+โดยให9เหตุผลว>า สส. ในพื้นที่ใกล9ชิดกับประชาชนรับทราบ และ เข9าใจความต9องการของประชาชน 

     เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงกัวลาลัมเปอร+ให9สัมภาษณ+สื่อมาเลเซียเช่ือมั่นมาตรการปรบัปรุงการเข9าออกพรมแดนไทย-มาเลเซีย ที่สะดวกข้ึน ภายใต9นโยบายผ>อน

คลายของทัง้สองประเทศที่เริ่มเปkดบริการตรวจตราสินค9า และ พิธีการศุลกากรตลอด ๒๔ ช่ัวโมงที่ด>านสะเดา-บูกิตกายูฮิตัม ต้ังแต>วันที่ ๑๘ มิถุนายนที่ผ>านมาจะช>วย

ส>งเสริมการท>องเที่ยวระหว>างสองประเทศ 

    มุขมนตรีแห>งรัฐเปรัค เสนอรัฐบาลมาเลเซียเจรจาการใช9น>านฟ�ากับรฐับาลไทยก>อนทีส่นามบินเบตง จ.ยะลา จะเปkดให9บริการในปh ๒๕๖๔ เน่ืองจากการข้ึนลงของเครือง

บินที่สนามบินเบตงต9องบินผ>านน>านฟ�ารัฐเปรัค 

   คณะกรรมาธิการการท>องเที่ยว และ วัฒนธรรมรัฐตรงักานูเตรียมเปkดตลาดน้ำในปh ๒๕๖๓ เปqนจุดขายใหม>ด9านการท>องเที่ยวโดยมีการศึกษารูปแบบการจัดการตลาดน้ำ

จากหลายแห>งรวมทั้งที่ อ.หาดใหญ> จ.สงขลา 
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๒. ผลการวิเคราะหLสารสนเทศด*านการประชาสมัพันธL ประจำวันท่ี ๒๒–๒๘ มิ.ย. ๖๒ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข5าวเชิงบวก และประเด็นข5าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๒๒-๒๘ มิ.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก (เส9นทึบสีเขียว) ๒๐๓ ข>าว จากที่ม ี๒๑๒ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๕-๒๑ ม.ิย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสี

น้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกับ จชต. (เส9นทบึสีแดง) มขี>าวเชิงลบ ๓๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๓๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๕-๒๑ 

ม.ิย. ๖๒) สำหรบัในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ลดลง 
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๒.๒ ค5าสัดส5วนระหว5างข5าวเชิงบวก และข5าวเชิงลบ 

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

วัน/เดือน/ปf จำนวนข5าวเชิงบวก (1) จำนวนข5าวเชิงลบ (2) ค5าสัดส5วน (3)=(1)/(2) 

2019-06-15 22 8 2.75 

2019-06-16 24 9 2.67 

2019-06-17 36 8 4.5 

2019-06-18 40 2 20 

2019-06-19 37 4 9.25 

2019-06-20 30 2 15 

2019-06-21 23 0 23 

 30.29 4.86 6.23 

2019-06-22 31 5 6.2 

2019-06-23 29 5 5.8 

2019-06-24 33 5 6.6 

2019-06-25 26 6 4.33 

2019-06-26 35 2 17.5 

2019-06-27 29 3 9.67 

2019-06-28 20 5 4 

 29 4.43 6.55 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ5งเล็ง ในช5วงวันท่ี ๒๒–๒๘ ม.ิย. ๖๒ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ในช>วงวันที่ ๒๒-๒๘ มิ.ย. ๖๒ ข>าวเชิงบวก มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข ๒ ข>าว จากที่ม ี๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๕-๒๑ มิ.ย. ๖๒) สำหรบัในมิติของ

แนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ เพิม่ข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบ ไม>ข>าวเชิงลบทัง้ในสปัดาห+น้ี และ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๕-๒๑ มิ.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของ

แนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) คอลัมน+: ตีโฉบฉวย: สันติภาพและความสงบสุข และ ๒) ฉก.ทพ.๔๓ จัดกจิกรรมเวที

สาธารณะรบัฟlงความคิดเห็นของพี่น9องประชาชนต>อการพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นที่ จชต. 
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๒๒-๒๘ มิ.ย. ๖๒ มขี>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๑๐ ข>าว จากทีม่ ี๒๒ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๕-๒๑ มิ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง 

ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) โจรใต9ลอบกัด ซุกบึ้มที ่'จอมปลวก' มุ>งสงัหารทหาร, ๒) ด>วน! จนท.ปะทะคนร9ายตำรวจ สภ.จะนะบาดเจบ็ ๑ นาย และ ๓) 

บึ้ม' สะบ9าย9อย' อส.-ชรบ. เจ็บ ๖ 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๒๒-๒๘ มิ.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๗ ข>าว จากที่ม ี๑๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๕-๒๑ มิ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มี

แนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่ ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๒ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๕-๒๑ มิ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ผู9การสุชาติถกแกนนำ พปชร.ใต9 ลุย อบจ., ๒) 'บิ๊กตู>' ย้ำไทยเดินหน9า ปชต. และ ๓) 'ทวี' สอนแก9ไฟใต9 ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> 

'สารวัตรสุริยา' เผยต9นเหตุ ร.ต.อ. ยิงตัวตายผลพวงคำสัง่ คสช. ยุบแท>ง พงส. โอดยุคแห>งความเลวร9าย  
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยLสิน 

 
ในช>วงวันที่ ๒๒-๒๘ มิ.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๓๘ ข>าว จากที่ม ี๓๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๕-๒๑ มิ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มี

แนวโน9มฯ  ลดลง  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มขี>าวเชิงลบ ๔ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีม่ ี๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๕-๒๑ มิ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน 

ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) รวบแรงงานเถ่ือน ๓๑ ราย, ๒) ปkดล9อมตรวจค9นจับแนวร>วมก>อเหตุ เผา-บึม้ป�วนชายแดนใต9 ดึงมวลชนยืนข9างรัฐแม9ในไฟริบหรี่, ๓) กสทช. 

และ กอรมน.ภาค ๔ ยันลงทะเบียนซมิใหม>ด9วยระบบอัตลักษณ+ไม>ละเมิดสิทธิมนุษยชน, ๔) ไม>ถึงข้ัน "สแกนใบหน9า-เกบ็ DNA" คนจชต.โอเคลงทะเบียนซิมการ+ด, ๕) 'บิก๊

ตู>'ช้ี ขอ ปชช.แดนใต9ลงทะเบียนซมิการ+ด ยันไม>หวังใช9กม.บังคับละเมิดสทิธิ, ๖) สน่ันป�าสวนยาง! เปkดคลปิวินาท'ีชุดคุ9มครองคร'ู ยิงโต9โจรใต9ลอบกัด และ ๗) ศูนย+ประสาน

การปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน.ประชุมหารือแนวทางการแลกเปลี่ยนถังแกsสคอมโพสิตแทนถังแกsสเหล็กในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต9 ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) หยุดปlญหา

สินค9าเถ่ือนที่ชายแดน, ๒) 'ขบวนการน้ำมันเถ่ือนใต9'ไม>มีวันตาย! ตราบที่น้ำมันมาเลย+ถูกกว>า ๑๐ บาท/ลิตร, ๓) สรุปเหตุป�วนสัปดาห+ที่ ๓ ม.ิย. เผากล9องซซีีทีวี-ดักโจมตี 

ชคต. และ ๔) คอลมัน+: มองมุมใหม>: สถานการณ+ต>างประเทศ ที่กระทบต>อไทย ในครึ่งหลงัปh ๖๒ 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๒๒-๒๘ มิ.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๕๔ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๕๕ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๕-๒๑ มิ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มี

แนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกจิฯ มขี>าวเชิงลบ ๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่ไม>มขี>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๕-๒๑ มิ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9ม

ความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) กสทช. ผนึก ๓ มหา'ลัย ทุ>ม ๒๐๐ ลบ.ทดสอบ ๕ จี, ๒) อินโดนีเซีย-มาเลย+-ไทยเร>ง ลุย ๓๙ โครงการ 

๑.๔๕ ล9านล9าน, ๓) กรมส>งเสริมการเกษตร จบัมือ ม.นราธิวาส วางเป�าพัฒนาการเกษตรในพื้นที,่ ๔) ๓ ผู9นำอาเซียนเห็นชอบพฒันาใต9, ๕) 'ราคายาง' ดีดตัว รบั 'ดีมานด+' 

เพิ่ม, ๖) เมื่อ ศอ.บต. อาสาดับ 'ไฟใต9' ด9วยการพัฒนา สิง่ทีต่9อง 'ใส>ใจ' คือการสื่อสารกับประชาชน, ๗) การันตี! 'กาแฟยะลา' สร9างอัตลักษณ+ในรสชาติ เปkดทางเลือกให9

เกษตรกร, ๘) ม.อ.ปlตตานี รบัทุนหนุนวิจัยการเลี้ยงปูทะเล ผลักดันเปqนสัตว+เศรษฐกิจ, ๙) ขนนางงามลงใต9 ที่หลายคนไม>กล9าไปเที่ยว แต>! ณวัฒน+ กล9าทำ, ๑๐) พลงังาน

เปkดรบัซื้อไฟ 3 จังหวัดชายแดนใต9 เพิ่มอีก 120 เมกะวัตต+ และ ๑๑) ปlmน'จะนะ'เมืองต9นแบบ สะพัดปhละ3.6หมื่นล9าน ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> รร.สงขลาอ>วมจองห9องพักแค> 

๓๕% ค>าเงินริงกิตด่ิง-นักท>องเทีย่วลดลง  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันที่ ๒๒-๒๘ มิ.ย. ๖๒ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๑๔ ข>าว จากที่ม ี๑๘ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๕-๒๑ มิ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ค>อนข9างคงที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม>มขี>าวเชิงลบทั้งในสัปดาห+น้ี และ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๑๕-๒๑ มิ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ต่ำค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ปส.ลุยกวาดล9างยาเสพติด รวบขบวนการขนยาบ9าพร9อมของกลาง ๔ ล9านเม็ด, ๒) จับหนุ>มนักพนันขับรถติดตราโล>ตำรวจ ขน

ยาบ9าเกือบหมื่นเม็ด-อ9างเปqนของคนอื่น, ๓) จับกญัชามากับฟlก ๕๗๒ กก. พบ 'เภสัชกรสาว' น่ังรถนำ ร>วมค9า, ๔) จับ ๒ แกsงใหญ>ยึดยาบ9าเกือบ ๖ ล9านเม็ดไอซ+กว>า ๑ 

กก., ๕) จงัหวัดปlตตานี จัดกิจกรรม FinRun FinBike สามสาย สามวัฒนธรรม ต9านภัยยาเสพติด เน่ืองในวันต>อต9านยาเสพติด โลก ประจำปh ๖๒, ๖) Camp 35 รุ>นที่ ๒ 

ค>ายบำบัดเพื่อการพกัพิง รวมพลงัแก9ไขปlญหายาเสพติด คืนความสุขจังหวัดชายแดนใต9 และ ๗) คอลมัน+: ข>าวภูมิภาค: ติดตามผลศูนย+ปราบปรามยาเสพติดนราธิวาส  
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๒๒–๒๘ มิ.ย. ๖๒ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ได9แก> ๑) ‘ผสานวัฒนธรรม’ โต9 กสทช. ไม>ได9ระบุต9องลงทะเบียนซมิการ+ดพร9อมถ>ายรูป 

และ ๒) รุมค9านลงทะเบียนซิมการ+ดรอบใหม>ชายแดนใต9 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันที่ ๒๒ – ๒๘ มิ.ย. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารงุขวัญกําลงัพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปsญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๒๒ – ๒๘ มิ.ย. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปlญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคบัใช*กฎหมาย 

            ในช>วงวันที่ ๒๒ – ๒๘ มิ.ย. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* 
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ประเด็นข5าวเชิงลบ 

๑. สิทธมินุษยชน ๑) ‘ผสานวัฒนธรรม’ โต9 กสทช. ไม>ได9ระบุต9องลงทะเบียนซิมการ+ดพร9อมถ>ายรูป, ๒) อดีตเลขาศอบต. ค9านลงทะเบียนซมิฯมือถือ-พสิูจน+อัตลักษณ+ ขัดร

ธน., ๓) ช้ีละเมิดสิทธิ! พรรคประชาชาติ สั่งศึกษากรณีกอ.รมน.ให9ปชช.ลงทะเบียนซิม3จว.ใต9, ๔) รุมค9านลงทะเบยีนซมิการ+ดรอบใหม>ชายแดนใต9, ๕) ค9านสแกนหน9าซื้อซิ

มมือถือ, ๖) 'ประชาชาติ'ติงบงัคับลงทะเบียนซิม, ๗) คอลัมน+: คนตามข>าว: กมลศักด์ิ ลีวาเมาะ ร9องทบทวนปม 'ซมิ' 3 จว.ใต9, ๘) เรือ่งร9อนๆ ที่ ชายแดนใต9 ปlญหาและ

ทางออก 'ลงทะเบียนซิมการ+ด ด9วยระบบตรวจสอบใบหน9า'  และ  ๙) คอลมัน+: คนตามข>าว: กมลศักด์ิ ลีวาเมาะ ร9องทบทวนปม 'ซิม' 3 จว.ใต9  

๒. เหตุร*ายรายวัน ๑) ลอบวางระเบิดทหารพรานทีร่ือเสาะ ยิงป�องกันบุกซ้ำ เจ9าหน9าที่เจ็บ 1 นาย, ๒) โจรใต9ลอบกัด ซกุบึ้มที'่จอมปลวก'มุ>งสังหารทหาร, ๓) ด>วน! จนท.

ปะทะคนร9ายตำรวจ สภ.จะนะบาดเจ็บ 1 นาย, ๔) โจรใต9เหมิยิงปะทะตร. หนีไปได95คน-ด.ต.เจบ็1, ๕) ซุกบึ้ม-ถล>มรถ!ทพ.นราฯเจ็บ4, ๖) คอลัมน+: ข>าวสั้น: ดักบึ้ม-ยิงถล>ม 

อส.สะบ9าย9อย, ๗) ภาพข>าว: บึ้มทหาร, ๘) ลอบบึ้มซกุถังกsาซทหารรือเสาะเจ็บ4, ๙) บึ้ม'สะบ9าย9อย'อส.-ชรบ.เจ็บ6  และ  ๑๐) โจรใต9วางระเบิดทหารเจบ็ 4 นาย  
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ประเด็นเชิงบวก 

๑. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) ทหาร-อโีอดีให9กำลังใจหมวดท็อป, ๒) ทหาร-อีโอดีให9กำลังใจหมวดทอ็ป, ๓) อูsดด9าถกนักธุรกิจด>านสะเดา-แก9ทัวร+วูบ  และ  ๔) ร.10โปรด

เกล9าฯให9ผู9ว>าฯสงขลา มอบสิง่ของพระราชทานจนท.รบับาดเจ็บจากระเบิด,  

๒. ความร5วมมือไทย-มาเลยL คอลัมน+: ข>าวสั้น: ทรภ.3 ฝeกร>วมผสมมาเลเซีย  

๓. การศึกษา ๑) 4 รูปแบบ 'ห9องเรียนแห>งอนาคต' ปlmนเด็กเรียนรู9ศตวรรษที่ 21, ๒) คอลัมน+: Overseas & Edu: สุดยอดมหาวิทยาลัยของโลก จัดอันดับปh 2020, ๓) 

ต9นแบบ'ห9องเรียนแห>งอนาคต' เสริม3ทกัษะสร9างเด็กรุ>นใหม>, ๔) ต9นแบบ'ห9องเรียนแห>งอนาคต' เสริม3ทกัษะสร9างเด็กรุ>นใหม>  และ  ๕) เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร+น9อย ปh

ที่ 9 จัดใหญ> 4 ภูมิภาค เปkดพื้นที่ให9เด็กปฐมวัยเรียนรู9วิทย+,  

๔. กีฬา ๑) แข9งเทพดุถล>มระยอง ท>าเรือร>วงพ>ายปราการ, ๒) คอลัมน+: ย>อยข>าวกีฬา: ไทยไฟต+จัดฉลอง10ปhทีเ่บตง, ๓) คอลัมน+: มุมที5่, ๔) คอลมัน+: มุมที่5, ๕) คอลัมน+: 

ย>อยข>าวกีฬา: พัทลุง-หาดใหญ>คว9าชัยไทยลีก4, ๖) ภาพข>าว: ปlจจกัฯปทท., ๗) ภาพข>าว: ปlจจักฯปทท., ๘) ยะลามาราธอนฟ¬mนเศรษฐกจิใต9, ๙) คอลัมน+: ฮอตนิวส+: 'บาส 

สพฐ.-โมโน' ได9ช9างเผือกใต9ครบ 6 ทมี, ๑๐) บ.ไทยลีกยันไม>ดันทีมจงัหวัด, ๑๑) ได9แชมป 6 รุ>น ศึกบาสฯสพฐ.-โมโน แชมเปhยนคัพ 2019 โซนภาคใต9, ๑๒) บาสเกตบอล 

'สพฐ.-โมโน แชมเปhmยนคัพ 2019' ภาคใต9 ช9างเผือก 'ภาคใต9' บาสเกตบอลเยาวชน 'สพฐ.-โมโน แชมเปhmยนคัพ 2019' (ครัง้ที3่), ๑๓) ยะลามาราธอน ฟ¬mนเศรษฐกิจใต9, ๑๔) 

ล9างบาง 'บีจพีียู' จัดการโละ 6 แข9งดังพ9นทมี, ๑๕) สมาคมกฬีาวอลเลย+บอลแห>งประเทศไทย ร>วมกับ เทศบาลตำบลรือเสาะ จัดโครงการอบรมทกัษะกีฬาวอลเลย+บอลให9

เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต9, ๑๖) รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. เปqนประธานการประชุมติดตามความคืบหน9า และเตรียมความพร9อมของ ฉก.ตชด.44 ช้ีแจงแผนการ รปภ. 

การแข>งขันชกมวยไทยโลก " THAI FIGHT เบตง " ณ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเบตง อ.เมอืง จ.ยะลา  และ  ๑๗) รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. เปqนประธานการประชุม

ติดตามความคืบหน9าของ ฉก.ทพ.33 ช้ีแจงแผนการ รปภ. การแข>งขันชกมวยไทยโลก " THAI FIGHT เบตง " ณ ห9องประชุม บก.ฉก.ทพ.33 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.

ยะลา,  

๕. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) ผู9นำอาเซียนร>วมเปkด ศูนย+เดลซ>า คลังสิ่งของฉุกเฉิน, ๒) อ.ต.ก.ต้ังธงบุก'ตลาดออนไลน+'เป�า2หมื่นล., ๓) กสทช.ผนึก3มหา'ลัยทุ>ม 

200 ลบ.ทดสอบ 5จี, ๔) อินโดนีเซีย-มาเลย+-ไทยเร>ง ลุย39โครงการ1.45ล9านล., ๕) อ.ต.ก.ต้ังธงบุก'ตลาดออนไลน+'เป�า2หมื่นล., ๖) กสทช.ผนึก3มหา'ลัยทุ>ม 200 ลบ.

ทดสอบ 5จี, ๗) 'สงขลา'ชู2ด>านสะเดาประตูเศรษฐกิจอาเซยีน, ๘) กรมส>งเสริมการเกษตร จบัมือ ม.นราธิวาส วางเป�าพัฒนาการเกษตรในพื้นที,่ ๙) 3ผู9นำอาเซียน

เห็นชอบพัฒนาใต9, ๑๐) ยูนิลเีวอร+ X โมเดิร+นเทรดท9องถ่ิน เติบโตไปด9วยกันอย>างย่ังยืน, ๑๑) 3ผู9นำอาเซียนเห็นชอบพฒันาใต9, ๑๒) กรมส>งเสริมการเกษตร จับมือ ม.
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นราธิวาส วางเป�าพฒันาการเกษตรในพื้นที,่ ๑๓) 'ราคายาง' ดีดตัว รับ 'ดีมานด+' เพิ่ม, ๑๔) คอลมัน+: ประเทศไทยใจเดียว: ตากใบ...ใจไม>ตาก, ๑๕) ภาพข>าว: พบชาวบ9าน, 

๑๖) อ.ต.ก.ต้ังธงบุก'ตลาดออนไลน+'ดันเป�ามลูค>ารวมแตะ2หมื่นล., ๑๗) กรมส>งเสริมการเกษตร จับมือ ม.นราธิวาส วางเป�าพัฒนาการเกษตรในพื้นที,่ ๑๘) ปราบบุหรี่

เถ่ือนได9ผล ภาษีรัฐไม>หาย2พันล., ๑๙) กรมส>งเสริมการเกษตร จับมอื ม.นราธิวาส วางเป�าพัฒนาการเกษตรในพื้นที,่ ๒๐) เมือ่ ศอ.บต.อาสาดับ 'ไฟใต9' ด9วยการพฒันา สิ่ง

ที่ต9อง 'ใส>ใจ' คือการสือ่สารกับประชาชน, ๒๑) คอลัมน+: ท9องถ่ินพูด: ณัฐชไม เสน>หาพาณิชย+ จ.นราธิวาส ตรวจสอบราคาสินค9า-เครื่องช่ัง, ๒๒) อูsดด9าถกนักธุรกิจด>าน

สะเดา-แก9ทัวร+วูบ, ๒๓) ภาพข>าว: ปลกุเที่ยว, ๒๔) 'จรุินทร+' ลงใต9 ช้ี ร>วมรัฐบาลหวังแก9รายได9เกษตรกร, ๒๕) นายกฯเน9นย้ำที่ประชุม IMT-GT เร>งสร9างความเช่ือมโยงทกุ

ด9าน, ๒๖) 'ปl´น 2 ด>านสะเดาประตูสู>อาเซียน', ๒๗) 'จรุินทร+'ลุยใต9-เช่ือยางพุ>ง, ๒๘) ภาพข>าว: กำลังใจล9น, ๒๙) กฤษฎาเข9มปlญหาหนอนกระทู9ระบาด! ลามสวนข9าวโพด42

จว.เสียหายเกือบ3แสนไร>, ๓๐) สัง่สกัดเข9มหนอนกระทู9ลามหนัก! ไร>ข9าวโพด42จว., ๓๑) โอ9แม>เจ9า! 'จรุินทร+'ลงใต9สงขลา ชาวบ9านแห>รับแน>นสนามบิน, ๓๒) 'บิ๊กตู>' ถก3

ฝ�ายเร>งเช่ือมโยงโครงสร9างพื้นฐาน, ๓๓) 'จรุินทร+'นำทีมปชป.เปkดงาน'อบจ.สงขลาชวนปl´น 2 ด>านสะเดา ประตูสู>อาเซียน', ๓๔) กว>า1.5พันคนร>วม'ปl´น2ด>านสะเดาประตูสู>

อาเซียน', ๓๕) ภาพข>าว: ปl´น 2 ด>าน, ๓๖) การันตี! 'กาแฟยะลา' สร9างอัตลักษณ+ในรสชาติ เปkดทางเลือกให9เกษตรกร, ๓๗) ม.อ.ปlตตานี รับทุนหนุนวิจัยการเลี้ยงปูทะเล 

ผลักดันเปqนสัตว+เศรษฐกิจ, ๓๘) ขนนางงามลงใต9 ที่หลายคนไม>กล9าไปเที่ยว แต>! ณวัฒน+ กล9าทำ, ๓๙) ภาพข>าว: TPCH จ>อ COD ตามแผน หนุนเติบโตรอบใหม>, ๔๐) 

'Smart Southern Innovation' (ครั้งที่ 1) โครงการยกระดับการผลิตสินค9าเกษตรทีเ่ปqนอัตลักษณ+และเหมาะสมกบั ศักยภาพพื้นที่ของภาค ตามแผนงานบรูณาการพัฒนา

พื้นที่ระดับภาค ประจำปhงบประมาณ 2562, ๔๑) 'สตาร+ อลัไลแอนซ+' เสริมแกร>ง!! ดึง! 'ไทยสมายล+' ร>วมทัพการบิน, ๔๒) 3 ยักษ+ใหญ>อาเซียนยกทัพลงทุนเต็มพิกัด มลูค>า

เฉียด 2 ล9านล9านบาท, ๔๓) คอลมัน+: 'มิติหุ9น'เด็กแนว: ECF โรงไฟฟ�าใหญ>มาแล9ว, ๔๔) บหุรีเ่ถ่ือนหนีภาษีลดดันรายได9สรรพมิตเพิ่ม2,000 ล9านบาท, ๔๕) ไทยสมายล+

ฉลองครบรอบ 7 ปh ก9าวสู>ปhที่ 8 จบัมือ S&P จัดปาร+ต้ีน้ำชาในธีม Smile in Wonderland ครัง้แรกบนเที่ยวบิน, ๔๖) ภาพข>าว: สังคมธุรกจิ: TPCH จ>อ COD ตามแผน 

หนุนเติบโตรอบใหม>, ๔๗) ทุนจีนล็อบบี้ อบจ.สงขลา ทำ'รถไฟฟ�ารางแขวน'งบกว>าหมื่นล9าน, ๔๘) พลังงานเปkดรบัซื้อไฟ 3 จังหวัดชายแดนใต9 เพิ่มอีก 120 เมกะวัตต+, ๔๙) 

การยางแห>งประเทศไทย (กยท.) ร>วมกบั สภาอุตสาหกรรมแห>งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ขับเคลื่อนยกระดับสวนยางพาราสู>มาตรฐานสากล PEFC นำร>อง พื้นที่ 200,000 ไร> 

ใน 7 จังหวัดภาคใต9, ๕๐) นายกรัฐมนตรีเน9นย้ำเร>งสร9างความเช่ือมโยงเศรษฐกิจสามฝ�ายทุกด9าน, ๕๑) ปลดลอ็กคอนโดเลี้ยงนกนางแอ>น เคลียร+ปมกม.ดันตลาดหมื่นล9าน  

และ  ๕๒) ปlmน'จะนะ'เมืองต9นแบบ สะพัดปhละ3.6หมื่นล9าน,  

๖. การช5วยเหลือประชาชน ๑) ปภ.รบัมือฝนตกหนักกลาง-ใต9  และ  ๒) ปภ.ประสาน19จังหวัด รับมือฝนตกหนัก-คลื่นลมแรง24-26ม.ิย.,  

๗. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทL ๑) คอลัมน+: รอบรั้วทั่วท9องถ่ินไทย, ๒) คอลัมน+: ตรีศูล, ๓) 57สาวงามประชันผ9าไทย-ชุดว>ายน้ำ๔) ภาพข>าว: เกบ็ตกข>าว
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ฮาประสาทหาร: พบสือ่, ๕) สาวงาม 77 จังหวัด ชิงมิสแกรนด+ไทยแลนด+, ๖) สาวงาม 77 จังหวัด ชิงมิสแกรนด+ไทยแลนด+, ๗) สวนนงนุชพัทยาเปkดให9เข9าชมฟรี 3เดือน, 

๘) 77มิสแกรนด+ 2019 รายงานตัว, ๙) สวนนงนุชพทัยาเปkดให9เข9าชมฟรี 3เดือน, ๑๐) อุ>นเครื่องรอบ'พรีลมิมินาร'ี มสิยูนิเวิร+สไทยแลนด+ 2019, ๑๑) เปkดตัว 77 มิสแก

รนด+สุดอลัง พร9อมเก็บตัว 5 จังหวัดชายแดนใต9, ๑๒) รายงานตัววันแรก 77 สาวมิสแกรนด+ฯ คึก, ๑๓) 77สาวงามพร9อมแล9ว! 'ณวัฒน+'เตรียมเกบ็ตัวเฟ�นหามสิแกรนด+ไทย

แลนด+2019, ๑๔) สานฝlนสุดท9ายของสาวป�วยมะเร็งไขกระดูก ขอมีรูปแต>งงานสกัครัง้ในชีวิต, ๑๕) งามทิม่ตาแตก 77 มิสแกรนด+ 2019 รวมพลังสวยจัดวันแรก, ๑๖) พล

โท พรศักด์ิ พูลสวัสด์ิ แม>ทัพภาคที่ 4/ผู9อำนวยการรกัษาความมั่นคงภายในภาค 4 เปqนประธานมอบเข็มวชิราวุธานุสรณ+ และ ประกาศเกียรติคุณให9แก>ผู9ทำคุณประโยชน+, 

๑๗) ผู9ช>วยทูตฝ�ายทหารสหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทย เข9าเย่ียมคำนับ, ๑๘) เอกอัครราชทูตสหพันธ+สาธารณรฐัเยอรมนีประจำประเทศไทย เข9าเย่ียมคารวะและ

หารือข9อราชการ กับ แม>ทัพภาคที่ 4  และ  ๑๙) รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ให9การต9อนรบั คุณไคนัน แดเนียล ฮาวตัน ผู9อำนวยการโครงการระดับภูมิภาคในประเทศไทย,  

๘. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลัมน+: มองอย>างเซียน: เซยีนแสวง สิวราวุฒิ รู9ลึกพระหลวงปู�ทวด, ๒) คอลมัน+: มองอย>างเซียน: เซียนแสวง สิวราวุฒิ รู9ลึกพระหลวงปู�

ทวด, ๓) งานบุญบั้งไฟหน่ึงเดียวในภาคใต9ที่ อ.สุคีริน จัดมาต>อเน่ือง 40 ปhแล9ว  และ  ๔) ภาพข>าว: การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษขนส>งผู9แสวงบญุพิธีฮัจย+,  

๙. ยาเสพติด ๑) จบั2แกsงยายึดของกลาง4ล9านเม็ด, ๒) เกบ็ตกข>าวฮาประสาทหาร, ๓) ปส.ลุยกวาดล9างยาเสพติด รวบขบวนการขนยาบ9าพร9อมของกลาง 4 ล9านเม็ด, ๔) 

บิ๊กอวบจับแกsงสงขลา4ล9านเม็ด, ๕) บิ๊กอวบจับแกsงสงขลา4ล9านเมด็, ๖) จับหนุ>มนักพนันขับรถติดตราโล>ตำรวจ ขนยาบ9าเกือบหมื่นเม็ด-อ9างเปqนของคนอื่น, ๗) ยึด4ล9าน

เม็ด ปส.จบัเครอืข>ายม9งขนยาบ9า อีกรายส>งขายภาคใต9, ๘) ข>าวภูมิภาค : 22 มิถุนายน 2562, ๙) ปส.แถลงจบัแกsงยาบ9ารายสำคัญ ยึดของกลางกว>า 4 ล9านเม็ด, ๑๐) จับ

กัญชามากับฟlก 572 กก. พบ 'เภสัชกรสาว' น่ังรถนำ ร>วมค9า, ๑๑) จบั2แกsงใหญ>ยึดยาบ9าเกือบ6ล.เม็ดไอซ+กว>า1กก., ๑๒) จังหวัดปlตตานี จัดกจิกรรม FinRun FinBike 

สามสาย สามวัฒนธรรม ต9านภัยยาเสพติด เน่ืองในวันต>อต9านยาเสพติด โลก ประจำปh 2562, ๑๓) Camp 35 รุ>นที่ 2 ค>ายบำบัดเพือ่การพักพิง รวมพลงัแก9ไขปlญหายาเสพ

ติด คืนความสุขจังหวัดชายแดนใต9  และ  ๑๔) คอลัมน+: ข>าวภูมิภาค: ติดตามผลศูนย+ปราบปรามยาเสพติดนราธิวาส,  

๑๐. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยLสิน ๑) 'บิก๊ตู>'ยืนยันไม>ละเมิด สิทธิมนุษยชน, ๒) คอลัมน+: เดลินิวส+ก>อนข้ึนแท>น: รวบแรงงานเถ่ือน31ราย, ๓) ปkดล9อม

ตรวจค9นจบัแนวร>วมก>อเหตุ เผา-บึ้มป�วนชายแดนใต9 ดึงมวลชนยืนข9างรัฐแม9ในไฟรบิหรี,่ ๔) ปะทะโจรใต9กระสุนถากหัวตร.เจ็บ, ๕) ปkดล9อมตรวจค9นจับแนวร>วมก>อเหตุ 

เผา-บึ้มป�วนชายแดนใต9 ดึงมวลชนยืนข9างรัฐแม9ในไฟรบิหรี,่ ๖) คอลัมน+: สรปุข>าวในประเทศ: ให9คน 3 จว.ใต9ลงทะเบียนซิม 'ประยุทธ+' แจงไม>ได9ละเมิดสิทธิใคร, ๗) บิ๊กตู>

แจงให9คนใต9ลงทะเบียนซิมการ+ด, ๘) ภาพข>าว: ปะทะ, ๙) ตร.จะนะยิงปะทะคนร9ายใต9, ๑๐) จับรถตู9ขน42แรงงานเถ่ือน, ๑๑) ภาพข>าว: ลงทะเบียน, ๑๒) ภาพข>าว: 

ลงทะเบียน, ๑๓) กสทช.และ กอรมน.ภาค 4 ยันลงทะเบียนซิมใหม>ด9วยระบบอัตลักษณ+ไม>ละเมิดสิทธิมนุษยชน, ๑๔) กสทช.และ กอรมน.ภาค 4 ยันลงทะเบียนซมิใหม>
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ด9วยระบบอัตลักษณ+ไม>ละเมิดสิทธิมนุษยชน, ๑๕) ไม>ถึงข้ัน "สแกนใบหน9า-เกบ็ DNA" คนจชต.โอเคลงทะเบียนซิมการ+ด, ๑๖) ยกเหตุบึม้สมหิลา...ได9เวลาอุดช>องโหว>ขโมย

บัตรซือ้ซิมการ+ด, ๑๗) จะนะดวลเดือดยิงสน่ันเขาตร.เจบ็, ๑๘) คอลัมน+: ข>าวสดทั่วไทย: สรุาษฎร+ฯ-จบัขนแรงงานพม>า, ๑๙) ตร.สตูลรวบแกsงค9ามนุษย+เพิ่มอีก2คน พบคน

ไทย-โรฮีนจาเปqนธุระจัดหาคน, ๒๐) 'บิก๊ตู>'ช้ี ขอปชช.แดนใต9ลงทะเบียนซิมการ+ด ยันไม>หวังใช9กม.บังคับละเมิดสิทธิ, ๒๑) เบตงร>วมใจบริจาคโลหิต ช>วยเหย่ือเหตุความไม>

สงบ, ๒๒) สน่ันป�าสวนยาง! เปkดคลิปวินาที'ชุดคุ9มครองคร'ู ยิงโต9โจรใต9ลอบกัด, ๒๓) เสียงป¬นสน่ันคลิป'ชุดคุ9มครองคร'ูยิงขับไล>'โจรลอบกัด', ๒๔) ภาพข>าว: มอบเสื้อเกราะ

, ๒๕) ตำรวจปlตตานีจบัผู9ต9องหาคดีความมั่นคงระดับแกนนำขณะนำรถจยย.ไปซ>อม, ๒๖) จบับ>อนพนันไฮโล รูแล็ต เปkดโจ»งครึม่ในอ.เบตง เล>นกันไม>กลัว กม., ๒๗) ผล

สำรวจช้ีบหุรี่ผิดกฎหมายในท9องตลาดลดลง 'ฟkลลิป มอร+รสิ' ชมมาตรการปราบปรามเชิงรุกของภาครัฐ, ๒๘) ตร.สตูลเพิม่ข9อหาค9ามนุษย+แกsงพาโรฮีนจาเข9าไทย และจับ

เพิ่มอีก2ราย, ๒๙) ผลสำรวจช้ีแนวโน9มบหุรีผ่ิดกฎหมายในท9องตลาดลดลง 'ฟkลลิป มอร+ริส' ช่ืนชมมาตรการปราบปรามเชิงรกุของภาครัฐ, ๓๐) กอ.รมน.ภาค 4 ขอให9ผู9ใช9

มือถือ ชายแดนใต9ลงทะเบียนซมิ ด9วยระบบตรวจสอบใบหน9า และอัตลักษณ+, ๓๑) มทภ.4 เปqนประธานการประชุมหน>วยข้ึนตรงกองทัพภาคที่ 4 ถึงระดับกองพัน ครัง้ที่ 

4/62, ๓๒) ศูนย+ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน.ประชุมหารือแนวทางการแลกเปลี่ยนถังแกsสคอมโพสิตแทนถังแกsสเหล็กในพื้นที่ จงัหวัดชายแดนภาคใต9, ๓๓) พล.ต.คมิก 

ไม>เศร9า ผอ.สง.ปรมน.ศปสท.สนผ.สห. และคณะฯ เปqนประธานการประชุมรบัฟlงการช้ีแจงแผนงาน/โครงการของ กอ.รมน.ภาค 4 สน, ๓๔) ประชุมติดตามผลการ

ดำเนินงาน การปรบัปรุงระบบกล9องโทรทัศน+วงจรปkด (CCTV), ๓๕) พล.ต.สมพล ปานกลุ รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน.(2) ตรวจเย่ียมและติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

ผอ.รมน.ภาค 4 ของ ฉก.นราธิวาส และ ฉก.นย.ทร., ๓๖) พล.ต.สมพล ปานกลุ รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน.(2) ตรวจเย่ียมและติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบาย ผอ.รมน.

ภาค 4 ของ ฉก.ปlตตานี, ๓๗) พล.ต.สมพล ปานกลุ รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน.(2) ตรวจเย่ียมและติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบาย ผอ.รมน.ภาค 4 ของ ฉก.สงขลา  และ  

๓๘) พ.อ.ปราโมทย+ พรหมอินทร+ โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9า ช้ีเเจงกรณี การลงทะเบียนซิมการ+ด ด9วยระบบตรวจสอบใบหน9าเเละอัตลักษณ+ เปqนคำสัง่ตามประกาศ

ของ กสทช.ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 9 เม.ย62 เเละ ประกาศล>าสุดในวันที่ 21 ม.ิย 62,  

๑๑. การยกระดับคณุภาพชีวิต ๑) อาเซียนผ>านฉลุยรับรองแล9วปฏิญญากรุงเทพ, ๒) คอลัมน+: ตรีศูล, ๓) รับ'ปฏิญญากรุงเทพฯ', ๔) 10ผู9นำชาติอาเซียนรบัรองปฏิญญา

กรุงเทพฯ, ๕) พระมหากรุณาธิคุณ การแพทย+-สาธารณสุข เพื่อปวงประชามีคุณภาพชีวิตที่ดี, ๖) คอลมัน+: กรงุเทพมอนิเตอร+: ช้ีแจงพรบ.นิวเคลียร+ก>อนใช9จริง ก.ย., ๗) 

พระมหากรุณาธิคุณ การแพทย+-สาธารณสุข เพื่อปวงประชามีคุณภาพชีวิตที่ดี, ๘) 'ตากใบ'แจง'หัวกรอฟlน'ในเหงอืก, ๙) คอลัมน+: ทางคนทางข>าว, ๑๐) คอลัมน+: เรื่องจาก

ปก: อ>าน เขียน เรียนรู9ที่ People Space, ๑๑) 'บางกระเจ9า' นำร>องติดต้ัง BOOM แก9ขยะลอยน้ำทะลักสู>ทะเล, ๑๒) 'ปส.'สัมมนาความรู9 พ.ร.บ. นิวเคลียร+ฯ พื้นที่ภาคใต9, 

๑๓) เตือนรพ.สังกัดสธ.เร>งส>ง'หมอ-เภสัชฯ'อบรมกญัชา, ๑๔) จี้อบรมใช9กญัชา โรงพยาบาลสังกัด'สธ.' เน9นสัง่จ>ายรักษาถูกโรค, ๑๕) รวบอดีตสาวกอ.รมน.สุดแสบ ตุ»น
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เหย่ือฝากงานสูญ2ล9าน, ๑๖) กรมประมง….รกุ ! ติดอาวุธทางปlญญาเสรมิความรู9 ผลิตอาหารปลอดภัยใส>ใจสิ่งแวดล9อมให9เกษตรกรทั่วประเทศ, ๑๗) เล็บมือนาง..ฆ>าพยาธิ, 

๑๘) รมุประณามหนุ>มทรมานกระรอก จบัขึงพืดใช9ทุเรียนถ>วงตัว น>าสงสาร, ๑๙) ผอ.รพ.ตากใบแจง หมอลืมหัวกรอฟlนในเหงือกคนไข9เปqนอบุัติเหตุ, ๒๐) 

มหาวิทยาลัยมหิดล เดินหน9าสร9าง Rating Scale ตัวช้ีวัดศักยภาพสู>มหาวิทยาลัยสุขภาพระดับอาเซียน, ๒๑) 'มหิดล-สสส.'สร9างมหาวิทยาลัยสุขภาพ ลดอบุัติการณ+โรคไม>

ติดต>อเรื้อรัง, ๒๒) คอลมัน+: นกป�าสัปดาห+ละตัว: นกจับแมลงสีคล้ำหางแถบขาว, ๒๓) โรงเรียนบ9านกระอาน ชูข9าวช>อขิง ให9เปqนข9าวพันธุ+ดี ตามโครงการโรงเรียนยุวชน

ชาวนา Young Smart Farmer, ๒๔) ผอ.สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ให9ความมั่นใจ “กาแฟยะลา” จะสร9างอัตลักษณ+ในรสชาติของกาแฟ และเปqนพืช

ทางเลือกแก>เกษตรกรในพื้นที่จงัหวัดยะลาได9อีกทางหน่ึง  และ  ๒๕) จีอ้บรมใช9กัญชาโรงพยาบาลสังกัด'สธ.' เน9นสัง่จ>ายรักษาถูกโรค,  

๑๒. การเจรจาเพ่ือสันติ ๑) คอลมัน+: ตีโฉบฉวย: สันติภาพและความสงบสุข  และ  ๒) ฉก.ทพ.43 จัดกิจกรรมเวทีสาธารณะรับฟlงความคิดเห็นของพี่น9องประชาชนต>อ

การพูดคุยเพือ่สันติสุขในพื้นที่ จชต.,  

๑๓. การเมือง ๑) คอลัมน+: เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร, ๒) ผู9การสุชาติถกแกนนำพปชร.ใต9ลุยอบจ., ๓) ผู9การสุชาติถกแกนนำพปชร.ใต9ลุยอบจ., ๔) คอลัมน+: ฅนปนข>าว: 

ชิงนายก อบจ.สงขลา, ๕) 'บิ๊กตู>'ย้ำไทยเดินหน9าปชต., ๖) ใกล9ได9ฤกษ+ ครม.บิก๊ตู> 2/1 เช็กสาย เขาและเธอเปqนใคร ทำไมถึงได9รับเลอืก  และ  ๗) 'ทวี' สอนแก9ไฟใต9,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต5อสถานการณL จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี เพิ่มข้ึน จาก ๒.๔๓ ในสปัดาห+ที่แล9ว 

(๒๒ - ๒๘ ม.ิย. ๖๒) เปqน ๒.๔๙ ในสัปดาห+น้ี ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน 
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต5างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๒๒–๒๘ ม.ิย. ๖๒ 

       ประเด็นการจดทะเบียนซิมโทรศัพท+มือถือในพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต9โดยการใช9ภาพถ>ายยืนยันตัวตน ซึ่งบังคับใช9กับโทรศัพท+ทุกเครื่องที่ใช9งานในพื้นที่ จชต. เปqน

ประเด็นทีส่ื่อต>างประเทศรายงานกว9างขวางทีสุ่ดทั้งสื่อมาเลเซีย สิงคโปร+ อินโดนีเซีย และ benarnews.org สื่อที่ได9รับเงนิอุดหนุนจากหน>วยงานรัฐบาลอเมรกิัน โดยนำ

รายงานของสำนักข>าว AFP ไปรายงานต>อ ทั้งน้ีเน้ือหาสรปุได9ว>า กลุ>มสิทธิมนุษยชนในพื้นที่คลางแคลงใจกระบวนการยืนยันตัวตนด9วยภาพถ>าย และ กล>าวหาเปqน

กระบวนการพสิูจน+อัตลักษณ+ด9วยการสแกนใบหน9า (facial recognition) ซึ่งพวกเขากล>าวหา กอ.รมน.ภาค ๔ สน.ว>าละเมิดสทิธิมนุษยชน ขณะที่นายกรัฐมนตรี และ 

โฆษก กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ยืนยันว>า เปqนมาตรการปกป�องพลเมืองดี และ ป�องกันคนร9ายนำซิมโทรศัพท+ของบุคคลอื่นมาใช9เปqนอุปกรณ+จุดระเบดิแสวงเครื่อง 

      อดีต สส. และ สส. ปlจจบุันตัวแทนประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต9เรียกร9องรัฐบาลให9ดึง สส. ในพื้นที่เข9าไปมสี>วนร>วมในกระบวนการเจรจาสันติสุข จชต. ในฐานะ

ผู9สงัเกตุการณ+โดยให9เหตุผลว>า สส. ในพื้นที่ใกล9ชิดกับประชาชนรับทราบ และ เข9าใจความต9องการของประชาชน 

     เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงกัวลาลัมเปอร+ให9สัมภาษณ+สื่อมาเลเซียเช่ือมั่นมาตรการปรบัปรุงการเข9าออกพรมแดนไทย-มาเลเซีย ที่สะดวกข้ึน ภายใต9นโยบายผ>อน

คลายของทัง้สองประเทศที่เริ่มเปkดบริการตรวจตราสินค9า และ พิธีการศุลกากรตลอด ๒๔ ช่ัวโมงที่ด>านสะเดา-บูกิตกายูฮิตัม ต้ังแต>วันที่ ๑๘ มิถุนายนที่ผ>านมาจะช>วย

ส>งเสริมการท>องเที่ยวระหว>างสองประเทศ 

    มุขมนตรีแห>งรัฐเปรัค เสนอรัฐบาลมาเลเซียเจรจาการใช9น>านฟ�ากับรฐับาลไทยก>อนทีส่นามบินเบตง จ.ยะลา จะเปkดให9บริการในปh ๒๕๖๔ เน่ืองจากการข้ึนลงของเครือง

บินที่สนามบินเบตงต9องบินผ>านน>านฟ�ารัฐเปรัค 

   คณะกรรมาธิการการท>องเที่ยว และ วัฒนธรรมรัฐตรงักานูเตรียมเปkดตลาดน้ำในปh ๒๕๖๓ เปqนจุดขายใหม>ด9านการท>องเที่ยวโดยมีการศึกษารูปแบบการจัดการตลาดน้ำ

จากหลายแห>งรวมทั้งที่ อ.หาดใหญ> จ.สงขลา 

 

๕.๑ สื่อมาเลเซีย สงิคโปร+และอนิโดนีเซีย นำรายงานของสำนักข>าว AFP เกี่ยวกบัการจดทะเบียนซิมโทรศัพท+มือถือในจงัหวัดชายแดนภาคใต9 ไปรายงานต>อ  

ทั้งน้ีรายงานของ AFP อ9างความเห็นของผู9ปฏิบัติงานสิทธิมนุษยชนในพื้นที่กล>าวหาเจ9าหน9าที่รัฐว>า ละเมิดสิทธิส>วนบุคคลด9วยวิธีการลงทะเบียนซิมโทรศัพท+โดยใช9อัตต

ลักษณ+บุคคลเปqนหลกัฐานประกอบ 
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ทางด9านพลเอกประยุทธ จันทร+โอชา นายกรัฐมนตรียืนยันว>ามาตรการน้ีมีจุดมุ>งหมายเพือ่พิสจูน+ตัวตนของเจ9าของซิมโทรศัพท+มือถือพร9อมทัง้ระบุว>าประชาชนในพื้นที่ไม>มี

ใครบ>นหรือต>อว>ามาตรการน้ีเพราะพวกเขาเข9าใจดีว>ามาตรการน้ีจะช>วยลดความรุนแรงในพื้นที ่

อย>างไรก็ตามมูลนิธิผสานวัฒนธรรมได9ออกแถลงการณ+คัดค9านมาตรการน้ี โดยระบุว>าเปqนมาตรการที่สุ>มเสี่ยงต>อการเลือกปฏิบัติต>อประชาชนบางเช้ือชาติ 

ซึ่งประเด็นน้ีรองโฆษกกอ.รมน.ภาค ๔ สน.ช้ีแจงว>า ไม>มีการเลือกปฏิบัติกล>าวคือบังคับใช9กับประชาชนทุกคนในประเทศไทย คือ โทรศัพท+ทีเ่ครื่องที่นำมาใช9ในพื้นทีจ่ชต.

จะต9องจดทะเบียนซิมด9วยการยืนยันตัวตนด9วยภาพถ>ายใบหน9าเจ9าของซิม หากไม>จดทะเบียนตามวิธีการที่กำหนดเมื่อนำโทรศัพท+เข9ามาในพื้นทีจ่ชต.โทรศัพท+จะถูกตัด

สัญญานทันท ี

(An order for mobile phone users in Thailand's restive south to submit a photo of themselves for facial recognition purposes is causing uproar 

from opponents who see it as further curtailing the rights of the Muslim-majority population. 

But an army spokesman on Wednesday defended the move, saying the facial identification scheme is needed to root out insurgents deploying 

mobile phone-detonated home-made bombs. 

Thailand's three southernmost states -- Yala, Pattani, and Narathiwat -- have since 2004 been rife with conflict between Malay-Muslim rebels 

and the Buddhist-majority Thai state, which annexed the region around a century ago. 

The tit-for-tat violence has claimed around 7,000 lives, mostly civilians of both faiths, and security forces have detained individuals suspected 

of being separatist rebels without warrants in the past. 

Now telecoms companies are requiring all users of the region's 1.5 million mobile numbers to submit a photo of themselves for facial 

recognition purposes following orders from the army -- a move that is drawing anger from rights groups as the deadline to register photos nears. 

A military spokesman defended the move on Wednesday, saying it was necessary to identify perpetrators who use mobile phone reception to 

set off home-made bombs. 
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"In cases where the attacker uses a SIM card to detonate a bomb, we can trace the perpetrator," said Colonel Watcharakorn Onngon, deputy 

southern army spokesman. 

Registration ends on October 31, and anyone who fails to submit their photo in the three southern provinces and 

four districts in neighbouring Songkhla province will have their mobile reception cut off, he said. 

Junta leader-turned-premier Prayut Chan-O-Cha on Tuesday also said the scheme provides "evidence" about who the real owner of each SIM 

card is. 

"People in the south are not complaining... they know it truly helps reduce violence," he said. 

The Muslim-majority south and rights groups have long accused the Thai state of heavy-handed sweeps of the Malay-Muslim populations, 

raising tensions in communities who feel targeted in their homes. 

Using such "flawed" facial recognition technology usually leads to "racial profiling and, in turn, wrongful arrests", according to a statement by 

rights group Cross Cultural Foundation Tuesday. 

"The risks of racial discrimination may erode public trust in policing the region," it said. 

While the rest of Thailand is not subjected to the same requirement of submitting photos, Watcharakorn said people with unregistered SIMs 

travelling to the three provinces will have no cell access.) 
 
ที่มาข9อมลู ; https://www.nst.com.my/world/2019/06/499373/anger-thailand-orders-phone-users-muslim-majority-south-submit-photos 

https://www.malaymail.com/news/world/2019/06/26/thailand-orders-phone-users-in-muslim-majority-south-to-submit-photos/1765758 
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https://www.straitstimes.com/asia/thailand-orders-phone-users-in-restive-south-to-register-with-photos 

https://www.thejakartapost.com/seasia/2019/06/26/thailand-orders-phone-users-in-muslim-majority-south-to-submit-photos.html 

 

๕.๑.๑ ทางด9าน benarnews.org รายงานความเห็นของกรรมการสทิธิมนุษยชน นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสทิธิมนุษยชนแห>งชาติ (กสม.) กล>าวแก>เบนาร+นิวส+ว>า 

ต9องการให9 กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9า และบริษัทผู9ให9บริการโทรศัพท+ ช้ีแจงเพิม่เติมเรื่องการส>งข9อความสั้นทางโทรศัพท+ (SMS) เชิญชวนให9ประชาชนในจังหวัดชายแดน

ภาคใต9ไปลงทะเบียนซมิด9วยอัตลักษณ+ใบหน9า ซึ่งในกรณีของตนเอง ได9รบัข9อความ ปรากฎช่ือผู9ส>งว>า ISOC4 ให9ไปลงทะเบียนซมิการ+ดด9วยระบบตรวจสอบใบหน9า/อัต

ลักษณ+ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 

“มีข9อความส>งมาโดย กอ.รมน. ภาค 4 ส>วนหน9า ไม>ใช>บริษัทผู9ให9บรกิาร ดิฉันสงสัยว>าเขาเข9าถึงข9อมูลโทรศัพท+ของเราได9ยังไง ดิฉันสงสัยว>าการลงทะเบียนอัตลักษณ+ใบหน9า 

ลงเฉพาะคนจังหวัดชายแดนภาคใต9 หรือใครก็ตามทีจ่ะเดินทางไปในจงัหวัดชายแดนภาคใต9 ตาม พ.ร.บ.คุ9มครองข9อมลูส>วนบุคคล การที่บริษัทจะเปkดเผยข9อมูล จำเปqนต9อง

ได9รับการยินยอมจากเจ9าของข9อมลู” นางอังคณา กล>าว 

“ดิฉันสงสัยว>าประชาชนจะได9รับการปกป�องคุ9มครองข9อมลูยังไงบ9าง เพราะตอนน้ี บางคนใช9ข9อมูลอัตลักษณ+ใบหน9าแทนพาสเวิร+ดเข9าโทรศัพท+ ไอแพด หรือทำนิติกรรมกับ

ธนาคาร ถ9าข9อมูลถูกนำไปใช9โดยหน>วยงานไหนทีเ่ราไม>รู9 บรษัิทผู9ให9บริการให9ข9อมูลหน>วยงานไหนบ9าง ยังไม>มกีารเปkดเผยชัดเจน สิทธิเสรีภาพส>วนบุคคลถูกจำกัดได9 แต>

ต9องเพื่อประโยชน+สาธารณะ กอ.รมน. และบริษัทผู9ให9บริการควรช้ีแจง” นางอังคณา กล>าวระบ ุ

ด9าน น.ส.พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู9อำนวยการมลูนิธิผสานวัฒนธรรม กล>าวแก>เบนาร+นิวส+ว>า หาก กอ.รมน. เกบ็ข9อมลูอตัลักษณ+ใบหน9าของประชาชนที่มาลงทะเบียนซิม

การ+ดไปใช9เปqนฐานข9อมูล ถือว>าเปqนการกระทำที่เกินเลยจากประกาศ กสทช. ทีร่ะบเุพียงว>า ให9ผู9ให9บริการตรวจสอบใบหน9าของตัวบุคคลทีซ่ื้อซิมการ+ดว>าตรงกบับัตร

ประชาชนที่ใช9เปqนหลกัฐานในการซื้อหรือไม> 
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“เข9าใจว>าเปqนการดำเนินการตามประกาศ กสทช. แต> กสทช. ไม>ได9กำหนดวิธีการที่พิสจูน+และรับรองบุคคล แต> กอ.รมน. ไปคิดเอง คือ การตรวจสอบอัตลักษณ+ใบหน9า ซึง่

ดีแทคบอกว>าการยืนยันเปqนการถ>ายรปูเฉยๆ ไม>มกีารบันทึกใบหน9าของผู9ซื้อซิม แต> กอ.รมน. เหมือนจะบันทึกเปqนฐานข9อมูล ซึง่เปqนการทำมากเกินไป เลยไปถึงสิทธิส>วน

บุคคล” น.ส.พรเพ็ญ กล>าว 

โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9า ช้ีแจง 

ในเรื่องน้ี พ.อ.ปราโมทย+ พรหมอินทร+ โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส>วนหน9า ช้ีแจงเพิ่มเติมว>า การลงทะเบียนซิมการ+ดด9วยระบบตรวจสอบอัตลักษณ+ใบหน9า เปqนการดำเนินการ

ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน+ (กสทช.) เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 และปฏิเสธกรณีที่ว>า กอ.รมน. ได9ส>งข9อความทางโทรศัพท+เพื่อ

เชิญชวนคนมาร>วมลงทะเบียนดังกล>าว 

“เราไม>มีเบอร+ของประชาชน เราจะส>งข9อความได9อย>างไร กอ.รมน. ไม>ได9ส>งให9ใครเลย เรื่องน้ี เปqนเรือ่งของ กสทช. ที่ทำอยู>แล9ว กอ.รมน. แค>มาออกประกาศเพิ่มเติมใน

เรื่องของกรอบเวลา แค>น้ันเองและไม>ได9บงัคับใคร แค>ขอความร>วมมือ ถ9าไม>ไปลงทะเบียน ก็แค>ไม>สามารถใช9โทรศัพท+ได9ถ9าถึงเวลา กอ.รมน. มีอำนาจ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ร.บ.

ความมั่นคง ที่สามารถทำได9อยู>แล9วไม>ต9องไปออกกฎหมายใหม>” พ.อ.ปราโมทย+ กล>าว 

“การลงทะเบียนไม>ได9มีการจัดเก็บลายน้ิวมืออย>างที่มีความพยายามของผู9เสียผลประโยชน+ให9ข9อมูล มเีพียงการถ>ายรปูเจ9าของบัตร ที่เปqนเจ9าของซมิเท>าน้ัน เเละไม>ว>าจะ

เปqนประชาชนทั่วไป ทหาร เเละคนอื่นๆ กจ็ะต9องอยู>ในระเบยีบเดียวกันทัง้หมด เปqนการปกป�องสิทธ์ิของผู9บรสิุทธ์ิจากกลุ>มมจิฉาชีพ เเละกลุ>มก>อเหตุ ที่ใช9บัตรประชาชนคน

อื่นไปซื้อซมิ ไม>ได9มีเจตนาละเมิดสิทธ์ิ เรื่องน้ีถือว>าเปqนประโยชน+ของประชาชนทั้งหมด” พ.อ.ปราโมทย+ กล>าวเพิม่เติม 

เจ9าหน9าที่บริษัทเอไอเอส ซึ่งมีลูกค9าในสามจงัหวัดชายแดนใต9ราว 300,000 หมายเลข กล>าวว>า ได9มีลูกค9าทยอยมาแสดงตัวตนวันละ 200 คน นับต้ังแต>การประกาศวัน

ลงทะเบียน 

ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/thai/news/TH-deepsouth-simcard-06242019100928.html 
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๕.๒ benarnews.org รายงานท>าทีของอดีตสส.และสส.ปlจจุบันในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต9นราธิวาส ปlตตานี และยะลา เรียกร9องรัฐบาลเปkดพื้นที่ให9สส.ในพื้นที่ได9มี

ส>วนร>วมในกระบวนการพูดคุยสันติสุข 

นายอารีเพญ็ อุตรสินธุ+ ที่เพิ่งวางมือทางการเมืองหลังเปqน ส.ส.นราธิวาสมา 9 สมัย กล>าวว>า ชาวบ9านต9องการให9 ส.ส. เปqนปากเสียงให9กับพวกตน เพื่อให9ข9อมูลแก>รัฐบาลใน

กรุงเทพ ซึง่ประชาชนในสามจงัหวัดชายแดนใต9 ไปออกเสียงลงคะแนนในการเลือกต้ัง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ศกน้ี มากถึงสามส>วนสี่ของผู9มสีิทธ์ิ 

“สมควรที่จะมีฝ�ายการเมือง โดยเฉพาะ ส.ส. มสีถานะเปqนผู9สังเกตการณ+ในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข มี ส.ส. สามจงัหวัดชายแดนใต9 ทั้งสิ้น 11 คน จากพรรค

ประชาชาติ ประชาธิปlตย+ ภูมิใจไทย และพลังประชารัฐ ซึ่งต9องมสี>วนร>วมในการเจรจา เพราะว>าเขารู9ปlญหาชาวบ9านดีกว>า” นายอารีเพญ็ กล>าวแก>เบนาร+นิวส+ 

คณะพดูคุยเพื่อสันติสุขจงัหวัดชายแดนภาคใต9 และมาราปาตานี ได9เจรจาเพื่อยุติความรุนแรง โดยมมีาเลเซียเปqนผู9อำนวยความสะดวกมากว>าสีป่h แต>ยังไม>มสีิ่งใดเปqน

รูปธรรม 

ทั้งน้ี ในบรรดาพรรคที่มเีก9าอี้ในภูมิภาคน้ี มีเพียงพรรคประชาชาติ ที่เปqนฝ�ายค9าน ส>วนอีกสามพรรคทีเ่หลอื คือ ประชาธิปlตย+ ภูมิใจไทย และ พลงัประชารัฐ เปqนพรรคร>วม

รัฐบาลของพลเอกประยุทธ+ จันทร+โอชา ผู9ที่ได9กระทำรัฐประหารรัฐบาลนางสาวย่ิงลกัษณ+ ชินวัตร เมื่อปh 2557 และได9รบัการเลือกให9เปqนนายกรัฐมนตรีเปqนสมัยทีส่อง เมื่อ

เร็วๆ น้ี 

นายซูการ+โน มะทา ส.ส.พรรคประชาชาติ ผู9เปqนน9องชายของนายวันมูหะหมัดนอร+ มะทา แสดงความเห็นด9วยกบันายอารีเพญ็ ในการที่ควรให9 ส.ส. มีปากมีเสียงในการ

พูดคุยฯ 

“คณะที่มีแม>ทพัภาคที่ 4 เปqนประธาน ก็อยากเรียนโดยข9อเท็จจริงว>า ทีผ่>านมาในคณะทำงานเจรจาพูดคุยเพื่อสันติภาพน้ี ส>วนใหญ>แล9ว ก็ไม>มีการเปkดโอกาสให9นักการเมือง

ในพื้นที่ สิ่งสำคัญทีสุ่ด คือ จะต9องมีตัวแทนของพี่น9องประชาชนในพื้นที่อยู>ในคณะเจรจาทีส่ามารถปฏิบัติได9ด9วย” นายซูการ+โน กล>าวแก>เบนาร+นิวส+ 

“ผมเช่ือว>า องค+ความรู9 ประสบการณ+ และขีดความสามารถของนักการเมืองทุกคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต9 ตัวแทนของพี่น9องประชาชน เขารบัรู9ข9อมลูอกีหลายๆ มิติ 

อีกหลายๆ ด9าน ที่ภาครัฐอาจจะไม>มกี็ได9” นายซูการ+โน กล>าวเพิ่มเติม 
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ด9าน นายอดิลัน อาลีอิสเฮาะ ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ เขต 1 ยะลา ซึง่เปqน ส.ส. ฝ�ายรฐับาลพลเอกประยุทธ+ ก็มีความคิดสอดคล9องการนายอารเีพ็ญ 

“ภาครัฐจะต9องตัดไฟการเติมเช้ือไฟให9กับกลุ>มผู9ก>อเหตุ หรอืผู9เห็นต>าง ที่จะไปขยายแนวร>วม ที่จะเพิ่มข้ึนจากฝ�ายประชาชนไปอยู>ฝ�ายผู9เห็นต>าง ซึ่งทกุวันน้ี มันก็ยังมีอยู>

อะไรที่เปqนการผลักคนให9ไปอยู>ฝ�ายตรงข9าม การบงัคับใช9กฎหมายโดยไม>สุจริตเหล>าน้ี คือ การผลกัคนไปอยู>” นายอดิลัน กล>าวแก>เบนาร+นิวส+ 

อย>างไรก็ตาม ยังมีผู9คัดค9านการเสนอแนะของนายอารีเพ็ญ 

อุสตาซมะสกุรี ฮารี อดีตหัวหน9าชุดพูดคุยของมาราปาตานี ที่เพิ่งลาออกจากตำแหน>งเมื่อเร็วๆ น้ี แสดงความกงัขาต>อการให9 ส.ส. เข9ามามีบทบาท 

“ผมไม>เห็นด9วยกบัแนวคิดน้ี มันจะเปqนเพียงการยกระดับความสำคัญทางการเมืองให9กับ ส.ส. เท>าน้ัน” นายมะสุกรี กล>าวแก>เบนาร+นิวส+ 

มะสุกรี เปqนตัวแทนของขบวนการบีอาร+เอ็นหน่ึงในสามคนทีอ่ยู>ในคณะพูดคุยฯ ของมาราปาตานี ซึ่งบีอาร+เอ็น เปqนกลุ>มแบ>งแยกดินแดนที่มคีวามเข9มแข็งมากที่สุด อย>างไร

ก็ตาม กลุ>มฮาร+ดคอร+ของบอีาร+เอ็น ไม>เห็นด9วยกบัการเจรจาของมาราปาตานี แต>เรียกร9องให9รัฐบาลไทยหันมาเจรจากับฝ�ายตนโดยตรง 

ข9อเสนอแนะของ ส.ส. ต>อแม>ทัพภาคทีส่ี ่

ก>อนหน9าทีจ่ะมกีารเลือกต้ัง นายอดิลัน อาลีอิสเฮาะ มีอาชีพเปqนทนายความ และมีส>วนร>วมในคณะพูดคุยระดับพืน้ที่ หรอื “คณะประสานงานระดับพื้นที่” ที่มผีู9อำนวยการ

รักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 เปqนหัวหน9าคณะประสานงานฯ ปlจจบุัน นายอดิลันเปqนทีป่รึกษา คณะกรรมการคุ9มครองสทิธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนภาคใต9 

นายอดิลัน กล>าวว>า ตนเองช่ืนชมที่พลโทพรศักด์ิ พลูสวัสด์ิ แม>ทัพภาคที ่4 ได9กล>าวเมื่อเร็วๆ น้ีว>า จะพุดคุยกับ ส.ส. ในพื้นที่ด9วย ในเรื่องต>างๆ ในการหาแนวทางในการ

แก9ไขปlญหา 

แต>นายอดิลัน กล>าวว>า ทางทหารไม>ได9สร9างกลไกให9ประชาชนได9ติดตามความคืบหน9าในการเจรจา ซึ่งในทัศนะของนายอดิลัน เห็นว>า ควรให9ชาวบ9าน ภาคประชาสังคม 

และ ส.ส. มีส>วนร>วมในคณะกรรมการติดตามความคืบหน9าในการเจรจาว>ามีการปฏิบัติตามกระบวนการหรือไม> 
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ในเดือนสิงหาคม ปh 2558 ในสมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ+ จนัทร+โอชา ได9มีการเปkดเผยถึงการพูดคุยของสองฝ�ายต>อสาธารณชนอย>างเปqนทางการ ในกรงุกัวลาลัมเปอร+ โดย

ในตอนต9น มาราปาตานี มีสมาชิกประกอบด9วย กลุ>มแนวร>วมปฏิวัติแห>งชาติมาลายู (BRN) กลุ>มแนวร>วมปลดปล>อยแห>งชาติปlตตานี (BIPP) ขบวนการมจูิฮิดีนแห>งชาติ

ปlตตานี (GMIP) และกลุ>มย>อยขององค+กรปลดปล>อยรัฐปlตตานี (PULO) อีกสองกลุ>มย>อยๆ (กลุ>มพูโล ดีเอสพพีี หรือสภาซูรอเพื่อการนำพูโล และกลุ>มพโูล เอ็มเคพ)ี แต>การ

เจรจายุติลงในเดือนกุมภาพันธ+ ปhน้ี เมื่อมาราปาตานี กล>าวว>าจะขอเจรจาอีกครั้ง หลังการเลือกต้ังไทยเสรจ็สิ้น 

เมื่อปลายปh 2557 รัฐบาลพลเอกประยุทธ+ ได9มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 230/2557 เรื่อง การจัดต้ังกลไกขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจงัหวัดชายแดน

ภาคใต9 โดยคำสั่งดังกล>าวกำหนดให9มีกลไกการทำงานใน 3 ระดับ เพือ่ให9กระบวนการพูดคุยฯ ได9ดำเนินการอย>างต>อเน่ือง ดังน้ี คือ หน่ึง คณะกรรมการอำนวยการพูดคุย

เพื่อสันติสุขจงัหวัดชายแดนภาคใต9 ทีม่ีนายกรัฐมนตรี เปqนประธานกรรมการ เปqนคณะกรรมการระดับนโยบาย สอง คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต9 ปlจจบุัน มี

พลเอกอุดมชัย ธรรมสาโรรัชต+ อดีตแม>ทัพภาคทีส่ี่ เปqนหัวหน9าคณะ หน9าที่พูดคุยโดยตรง และ สาม คณะประสานงานระดับพื้นที่ ที่มผีู9อำนวยการรักษาความมัน่คงภายใน 

ภาค 4 คือ แม>ทัพภาคที่สี่ เปqนหัวหน9าคณะประสานงาน 

นับต้ังแต>การที่กลุ>มก>อความไม>สงบปล9นป¬นกว>าสี่ร9อยกระบอกไปจากกองพันพัฒนาที่ 4 ค>ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร+ ในอำเภอเจาะไอร9อง นราธิวาส ในวันที่ 4 

มกราคม 2547 จนถึงปlจจจุัน มีผู9เสียชีวิตแล9วประมาณ 7,000 คน ในขณะที่การพูดคุยเพื่อสันติสุขระหว>างผู9แทนรัฐบาลไทยกับกลุ>มผู9เห็นต>างได9สะดุดลงอีกครั้งเมื่อต9นปhน้ี 

ที่มาข9อมลู : https://www.benarnews.org/thai/news/TH-talks-MPs-06282019114304.html 

 

๕.๒.๑ benarnews.org ยังมรีายงานข>าวภาษาอังกฤษท>าของสส.และอดีตสส.ในจังหวัดชายแดนภาคใต9 ซี่งมีเน้ือหาเหมือนกับรายงานข>าวภาษาไทย โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

A trio of lawmakers in Thailand’s Deep South say members of parliament should participate in peace talks between the government and 

armed separatist groups because they represent people who would be most impacted by ending the region’s 15-year-old insurgency. 
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Areepen Utarasint, who just retired after nine terms as an MP representing Narathiwat, one of the provinces in the Deep South, said people 

there wanted to feel like they were represented in Bangkok. He noted that about three-quarters of eligible voters in the southern border region 

had cast ballots in parliamentary elections on March 24. 

“There should be politicians, especially MPs as ‘observers’ during peace talks. There are 11 MPs from the Prachachart, Democrat, Bhumjaithai 

and Palang Pracharat parties [who represent the Deep South]. They need to be involved in the negotiations because they know more about 

the local people’s problems,” Areepen told BenarNews. 

He was referring to four-year-old Malaysia-brokered peace talks between the government and MARA Patani, an umbrella organization 

representing rebel groups in negotiations with the government. So far, these have produced no tangible results. 

Three of the parties – Bhumjaithai, Democrat and Palang Pracharat – support Prime Minister Prayuth Chan-o-cha, while Prachachart is part of an 

opposition coalition. Prayuth took over the reins of government after leading a military coup against then-Prime Minister Yingluck Shinawatra in 

2014. Earlier this month, the former Thai army chief was elected to a second term as prime minister by a vote among MPs and senators. 

Sukarno Matha, a current Deep South MP from the opposition Prachachart Party, supports Areepen’s call for MPs to have a voice in the peace 

process. 

“In the past, the committee led by the southern army commander, did not open a room for local politicians,” Sukarno told BenarNews. 

“There should be MPs included in committees which could have roles in the peace talks.” 

“With their insights about the region, they could bring in dimensions that the military could not see,” Sukarno said. 
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Areepen’s suggestion also drew support from lawyer-turned-MP Adilan Alee-ishoh, who is a member of the pro-Prayuth coalition. 

“The government must not fuel the fire by allowing violence to be carried out by insurgents, allowing them to expand their alliances,” Adilan 

told Benar. “Nowadays, there is something that pushes locals to become sympathizers or insurgents. Exercising unfair law enforcement will 

push people to join the other side.” 

Support for Areepen’s statement, however, was not unanimous. 

The man who submitted his resignation letter last month as the chief negotiator for MARA Patani raised doubts about adding MPs to the mix. 

“I don’t really agree with that … it would allow the MPs to build up ‘political mileage,’” Sukree Hari told BenarNews. 

Sukree is one of three National Revolutionary Front (BRN) members involved with MARA Patani. The largest and most powerful of the southern 

insurgent groups, BRN’s hardcore leaders have avoided the peace talks. 

MP advising regional army chief 

Before his election, Adilan sat on a local committee supporting peace-talk efforts. 

He now serves as an adviser to a local committee led by the regional army commander. He said he appreciated a statement by the 

commander, Lt. Gen. Pornsak Poolsawat, who said he would like to discuss human rights issues with local MPs. 

Still, Adilan said, the military has not created a mechanism for people to follow the talks. In his view, local residents and MPs should be 

members of committees involved in the process. 
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The talks between MARA Patani and Prayuth’s military government began in 2015, but have led to no breakthroughs. They stalled in February, 

when MARA Patani leaders announced they were suspending participation until after the March general election. 

In 2015, the junta established three committees to oversee the peace talks. The steering committee is led by the prime minister and is 

responsible for mapping out the government’s policy on the Deep South. 

The peace dialogue panel, which saw the promotion of retired Gen. Udomchai Thammasarorat in late 2018 to chief negotiator, is responsible 

for negotiating with representatives of the insurgents. 

The inter-agency coordination working group led by Pornsak includes locals and at least one MP. It is responsible for creating good will in the 

region to aid peace talk efforts. 

The Malay-speaking and predominately Muslim Deep South borders Malaysia and encompasses Pattani, Narathiwat and Yala provinces as well 

as four districts in Songkhla province. Nearly 7,000 people have been killed in violence in the region since the insurgency flared up in early 

2004 after a dormant period. 

ที่มาข9อมลู ;https://www.benarnews.org/english/news/thai/talks-update-06272019163151.html 

 

๕.๓ สื่อมาเลเซีย รายงานคำสัมภาษณ+ของนายณรงค+ ศศิธร เอกอัครราชฑูตไทยประจำกรุงกัวลาลัมเปอร+ พูดถึงการพฒันาชายแดนไทย-มาเลเซีย ให9เดินทางไปมาหาสู>

สะดวกมากย่ิงข้ึน เริ่มจากการขยายเวลาเปkดด>านชายแดนบริการรถบรรทุกสินค9าขนาดใหญ>ตลอด ๒๔ ช่ัวโมงที่ด>านสะเดา-บูกิตกายูฮิตัม ต้ังแต>วันที่ ๑๘ มิถุนายน ว>า จะ

ช>วยสนับสนุนการค9าและการท>องเที่ยวของทัง้สองประเทศให9คึกคักมากย่ิงข้ึน โดยระบุว>า มีโอกาสที่นักท>องเที่ยวไทยจะเดินทางไปท>องเที่ยวมาเลเซียเพิ่มข้ึนเปqนปhละ ๕ ถึง 

๖ ล9านคน 
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นอกจากการขยายเวลาบรกิารรถบรรทกุสินค9าขนาดใหญ>ตลอด ๒๔ ช่ัวโมงที่ด>านสะเดา-บูกิตกายูฮิตัม แล9วเอกอัครราชฑูตไทย ยังพูดถึงกรอบความร>วมมือชายแดนว>า 

รัฐบาลทั้งสองประเทศจะสร9างสะพานเช่ือมอ.ตากใบกบัเปงกาลันกุโบร+ และสะพานเช่ือมสุไหงโกโลก-รันตูปlนยังแห>งทีส่อง 

และเพือ่ให9การตรวจผ>านพิธีการรถบรรทุกทีผ่>านเข9าออกด>านสะเดา-บกูิตกายูฮิตัม เปqนไปอย>างรวดเร็ว ทั้งสองประเทศกำลังสร9างถนนเลนพิเศษเช่ือมด>านทั้งสองประเทศ

สำหรับบริการรถบรรทุกขนาดใหญ>เปqนการเฉพาะ โดยมกีำหนดเปดให9บริการในเดือนกันยายน 

(Increased border connectivity between Malaysia and Thailand can result in five million more tourist arrivals from the northern neighbour, said 

Thai Ambassador to Malaysia Narong Sasitorn. 

There is immense tourism and trade potential with “seamless connectivity” now being targeted by both sides, he said. 

With the main common border in Bukit Kayu Hitam and Sadao operating round-the-clock from last Tuesday, the envoy said connectivity 

between both countries has received a huge boost. 

“I see the potential of tourism arrivals from Thailand increasing greatly. 

“There can be at least five more million Thai tourists coming,” he said in an interview. 

Narong said he remained optimistic of seeing more Thai footprints here with Tourism Malaysia doing a good job too. 

“It will be better if they can be more active and innovative,” he said. 

He also pointed out that Thailand’s 68 million population was a huge market for Malaysia to tap. 

Narong said besides the common border’s full operations, both governments had also agreed to build a bridge to connect Takbai in Narathiwat 

to Pengkalan Kubor in Tumpat, Kelantan, and expand the Sungai Golok Bridge which links Rantau Panjang, Pasir Mas with Sungai Golok, also in 

Narathiwat. 
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The other plan was to build a road to link the Bukit Kayu Hitam Immigration, Customs, Quarantine and Security checkpoint with the new Sadao 

Customs, Immigration and Quarantine complex which would open in September. 

“This link will cater specifically to cargo traffic to further ease the bottleneck situation at the border during peak hours,’’ the envoy added.) 

 

ที่มาข9อมลู ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/06/23/expect-more-thai-tourists/ 

 

๕.๔ สื่อมาเลเซีย รายงานว>า มุขมนตรีแห>งรัฐเปรัคอาหมัด ไฟซาล อาซมูู แสดงความประสงค+ให9กระทรวงการต>างประเทศมาเลเซียเปkดเจรจากับรัฐบาลไทยเรื่องการใช9น>าน

ฟ�าบรเิวณชายแดนมาเลเซีย-ไทย ก>อนหน9าทีส่นามบินอ.เบตง จงยะลา จะเปkดให9บรกิาร 

เขาบอกว>า เมื่อสนามบินเบตงเปkดให9บรกิารในปh ๒๕๖๔ การข้ึนลงของเครื่องบินแห>งน้ีจะต9องบินผ>านน>านฟ�ามาเลเซียแน>นอน ดังน้ันจึงจำเปqนต9องการมีการเจรจาให9แล9ว

เสร็จก>อนสนามบินเปkดใช9งาน 

(The Perak government wants the Foreign Ministry (Wisma Putra) to hold talks with Thailand over the use of airspace along its border with the 

neighbour ahead of the opening of Thailand’s Betong Airport. 

Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu said the request was made during the 12th Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle (IMT-

GT) Summit in Bangkok last week. 

"We believe that once this airport starts operations, aircraft are bound to use our airspace. This is a matter that should be discussed seriously," 

he told reporters after attending an Aidilfitri celebration at the State Secretary's Office at the Perak Darul Ridzuan Building here today. 

Ahmad Faizal said the construction of the airport with an 1.8-kilometre runway in Yala, southern Thailand which borders Pengkalan Hulu in 

northern Perak, was now 60 per cent ready. 

He said the airport is expected to be operational by 2021. 
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"When there is an airport, we have to plan the development of our region properly so that we can take advantage of what is happening in 

southern Thailand," he said.) 

ที่มาข9อมลู ; http://bernama.com/en/news.php?id=1739541 

https://www.malaysiakini.com/news/481352 

 

๕.๕ สื่อมาเลเซียรายงานว>า คณะกรรมาธิการการท>องเที่ยว วัฒนธรรมและการสือ่สารของรัฐตรงักานูเตรียมเปkดตลาดน้ำในปh ๒๕๖๓ ใกล9กับอทุยานอารยธรรม เพื่อสร9าง

จุดขายใหม>ของการท>องเที่ยวตรังกานู 

ขณะน้ีรัฐตรังกานูอยู>ระหว>างการศึกษารปูแบบการจัดตลาดน้ำที่น>าสนใจ โดยศึกษาจากหลายแห>งรวมทัง้รปูแบบการจัดการของตลาดน้ำที่อ.หาดใหญ> จ.สงขลา 

 

(The first floating market in Terengganu will be up and running next year in an effort to attract more tourists to the state, said State Tourism, 

Culture and Communications Committee chairman Ariffin Deraman. 

He said it would be located at the estuary of Terengganu River and close to the city iconic drawbridge. 

“We are still discussing the concept and studying other floating markets like the one in Hatyai, Thailand. 

“It will complement the drawbridge and Islamic Civilisation Park,’’ he said when met by reporters at an Aidilfitri open house organised by 

Terengganu PAS here Thursday.) 

 

ที่มาข9อมลู ; http://bernama.com/en/news.php?id=1740058 

 
 


