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บทสรุปผู้บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการน าเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๘-๑๔ มิ.ย. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๖๗ ข่าว จากที่มี ๑๓๙ 
ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑-๗ มิ.ย. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๘ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๕๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑-๗ มิ.ย. ๖๒)  
          ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก ่

๑) เหตุร้ายรายวัน: คนร้ายซุ่มยิงชาวบ้านยะลา กระสุนถูกล าคอเจ็บสาหัส 
๒) การเมือง: ๑) คนชายแดนใต้วอน "นายกฯ-ครม.ใหม"่ ลงพื้นที-่ล้างหูฟังข้อมูลจริง และ ๒) 'มารดาประชารัฐ-เกิดปั๊บรับแสน'นโยบายท้าทาย'ภาระงบฯ' 
๓) สิทธิมนุษยชน:  อดีตประธาน PerMAS เจอหมายเรียกคดีเก่าชุมนุมร่วมกับธนาธร ข้อหายุงยงปลุกปั่น 
๔) ทุจริตคอรัปชั่น: คดีงาบรอรับ รมว.ศธ. ปลอมลายเซ็นครู ไปจัดซื้ออุปกรณ์ สอนเด็กออทิสติก 
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่ 
๑) กีฬา: 'คิง เพาเวอร์' เปิดตัว ๑๐ นักเตะเข้าโครงการ 'ฟ็อกซ์ฮันท์' รุ่น ๔ 
๒) การศึกษา: อยากได้ รมว.ศึกษาธิการ แบบไหน 
๓) ยาเสพติด: ๑) เอเย่นค้ายาขับรถแหกด่านถูกยิงดับ และ ๒) แทบอ้วก! ยาแก้ไอใบกระท่อมซุกโถส้วมเปิดขาย ๒๔ ชั่วโมง 

๔) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน: ๑) ผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค ๙ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาคดีลอบ
วางระเบิดตลาดนัดบ่อทองอ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี, ๒) รวบ ๔๘ แรงงานเถื่อนหนีเข้าเมือง, ๓) ปรับยุทธวิธีสู้โจรใต้ ให้ทหารนอนพ้ืนที่ดีกว่าในฐาน, ๔) ทภ.๔ ท า
ความเข้าใจเหตุวิสามัญคนร้ายยาเสพติดฝ่าด่านสกัดที่สงขลา และ ๕) แม่ทัพภาคท่ี ๔ เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนการควบคุมพ้ืนที่และจัดระเบียบชายแดนไทย-
มาเลเซีย ด้านจังหวัดนราธิวาส  

๕) การพูดคุยเพื่อสันติสุข: ผู้อ านวยความสะดวกมาเลย์เยือนใต้ จับตา BRN ร่วมโต๊ะพูดคุยฯ 
          จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกท่ีมีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพ่ิมข้ึน จาก ๑.๖๖ ในสัปดาห์ที่แล้ว  (๑-๗ มิ.ย. ๖๒) เป็น 
๒.๘๓ ในสัปดาห์นี้  
 



 

                         สรุปสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการน าเสนอข่าวสารของสื่อมวลชน 
 
 

  

2 

 ในส่วนของประเด็นส าคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๘–๑๔ มิ.ย. ๖๒ ดังนี้ 
 ประเด็นหลักเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สื่อต่างประเทศให้ความส าคัญรายงานข่าวอย่างกว้างขวางในรอบสัปดาห์ มี ๒ ประเด็นหลัก คือ  
          ๑) ประเด็นที่ ๑: การควบคุมตัวชาวโรฮิงญา ๖๕ คนที่เดินทางโดยเรือประมงขณะเรือจอดเสียอยู่ที่ชายหาดแห่งหนึ่งในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะลุเตา จังหวัด
สตูล ต ารวจได้จับกุมตัวกัปตันเรือคนไทย และชาวเมียนมาร์รวม ๕ คนเป็นผู้ต้องหาร่วมกันน าพาชาวต่างชาติลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ขณะที่ชาวโรฮิงญาทั้งหมดถูก
ควบคุมตัวโดยที่ไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาเนื่องจากต ารวจอยู่ระหว่างการสอบปากค าเพ่ือหาข้อเท็จจริงว่า คนกลุ่มนี้เป็นผู้อพยพหรือเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ ในสัปดาห์
เดียวกันต ารวจได้จับกุมชาวพม่าหลบหนีเข้าเมือง ๓๘ คนขณะถูกน าตัวซ่อนไว้ที่บ้านพักแห่งหนึ่งใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเตรียมน าพาไปยัง จ.ปัตตานี และ อ.สุไหงโก
ลก จ.นราธิวาส เพ่ือลักลอบเข้าประเทศมาเลเซีย ข่าวการควบคุมตัวชาวโรฮิงญาที่ จ.สตูล มีการรายงานในสื่อต่างประเทศทั้ง Reuters, AFP สื่อมาเลเซีย สิงคโปร์ และ 
อินโดนีเซีย 
          ๒) ประเด็นที่ ๒: การรายงานข่าวกันอย่างกว้างขวาง ถึงการเดินทางเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไม่เป็นทางการของตันสรี อับดุลราฮิม นูร์ ผู้อ านวยความ
สะดวกกระบวนการพูดคุยสันติสุข จชต. ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ มิ.ย. เพื่อพบปะพูดคุยกับแม่ทัพภาคท่ี ๔ นักการเมืองท้องถิ่น ผู้น าศาสนา และ ตัวแทนภาคประชาสังคม 
พร้อมกับให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ว่า การพูดคุยสันติสุขระหว่างตัวแทนรัฐบาลไทยกับฝ่ายผู้เห็นต่าง ที่เรียกตัวเองว่ามาราปาตานี จะเริ่มอีกครั้งภายใน ๒ 
สัปดาห์ที่ปีนัง ประเทศมาเลเซีย 
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๒. ผลการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์ ประจ าวันที่ ๘–๑๔ มิ.ย. ๖๒ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน้มความถี่ การน าเสนอประเด็นข่าวเชิงบวก และประเด็นข่าวเชิงลบ 

 

ในช่วงวันที่ ๘-๑๔ มิ.ย. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๖๗ ข่าว จากที่มี ๑๓๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑-๗ มิ.ย. ๖๒) ส าหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ า
เงิน) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๑๘ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๕๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑-๗ มิ.ย. 
๖๒) ส าหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง 
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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) 
2019-06-01 29 11 2.64 

2019-06-02 18 10 1.8 

2019-06-03 15 13 1.15 

2019-06-04 21 9 2.33 

2019-06-05 21 6 3.5 

2019-06-06 24 5 4.8 

2019-06-07 11 0 11 

 19.86 7.86 2.53 

2019-06-08 21 2 10.5 

2019-06-09 25 3 8.33 

2019-06-10 18 1 18 

2019-06-11 22 2 11 

2019-06-12 27 3 9 

2019-06-13 32 5 6.4 

2019-06-14 22 2 11 

 23.86 2.57 9.28 
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๓. แนวโน้มในประเด็นที่เพ่งเล็ง ในช่วงวันที่ ๘–๑๔ มิ.ย. ๖๒ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข 

 

ในช่วงวันที่ ๘-๑๔ มิ.ย. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก ๕ ข่าว จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑-๗ มิ.ย. ๖๒) ส าหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ าเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น 
ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑-๗ มิ.ย. ๖๒) ส าหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) 
มีแนวโน้มฯ ต่ าค่อนข้างคงท่ี ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ผู้อ านวยความสะดวกมาเลย์เยือนใต้ จับตา BRN ร่วมโต๊ะพูดคุยฯ และ ๒) มทภ.4 เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม
การขับเคลื่อน สภาสันติสุขระดับจังหวัด ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ: เหลยีวหน้าแลดูอินเดีย ย้อนมองหลังดูความรุนแรง สามจังหวัดชายแดนใต้   
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน 

 

ในช่วงวันที่ ๘-๑๔ มิ.ย. ๖๒ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๒ ข่าว จากที่มี ๓๑ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑-๗ มิ.ย. ๖๒) ๒ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถ่ี มี
แนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ คนร้ายซุ่มยิงชาวบ้านยะลา กระสุนถูกล าคอเจ็บสาหัส  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 

ในช่วงวันที่ ๘-๑๔ มิ.ย. ๖๒ ไม่มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑-๗ มิ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ า
ค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๓ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑-๗ มิ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ าค่อนข้างคงที่ 
ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) คนชายแดนใต้วอน "นายกฯ-ครม.ใหม"่ ลงพื้นที่-ล้างหูฟังข้อมูลจริง และ ๒) 'มารดาประชารัฐ-เกิดปั๊บรับแสน'นโยบายท้าทาย'ภาระงบฯ' 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน 

 

ในช่วงวันที่ ๘-๑๔ มิ.ย. ๖๒ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๔๓ ข่าว จากท่ีมี ๒๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑-๗ มิ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้ม
ฯ  เพ่ิมข้ึน  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๔ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑-๗ มิ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ าค่อนข้างคงที่ 
ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) แจ้งเตือน ชคต. ตกเป็นเป้าโจรใต้, ๒) จับแล้ว ๓ มือบึ้มตลาดปัตตานี, ๓) รวบ ๔๘ แรงงานเถื่อนหนีเข้าเมือง, ๔) การข่าวพบความเคลื่อนไหว
กลุ่ม 'RKK' เตรียมก่อเหตุหลังเดือนรอมฎอนที่ ยะลา-สงขลา, ๕) ปรับยุทธวิธีสู้โจรใต้ ให้ทหารนอนพ้ืนที่ดีกว่าในฐาน, ๖) กองทัพมดอัดกระเทียม ๔๐๐ กระสอบ ตีเนียน
ผ่านด่านสุไหงโก-ลกเตรียมส่งยะลา, ๗) ทภ.๔ ท าความเข้าใจเหตุวิสามัญคนร้ายยาเสพติดฝ่าด่านสกัดที่สงขลา, ๘) รอง ผบ.ทบ. เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นท่ีกองทัพ
ภาคท่ี ๔, ๙) แม่ทัพภาคท่ี ๔ เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนการควบคุมพ้ืนที่และจัดระเบียบชายแดนไทย-มาเลเซีย ด้านจังหวัดนราธิวาส และ ๑๐) ผู้บัญชาการต ารวจภธูร
ภาค ๙ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ร่วมแถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาคดีลอบวางระเบิดตลาดนัดบ่อทองอ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) ปา
ดังเบซาร์น้ ามันเถื่อนลดกระหน่ า! ชาวบ้านแห่เติมเบนซิน ๙๗ ลิตรละ ๒๒ บาท, ๒) "ไอโอ"การเมืองถึงชายแดนใต้...เมื่อสื่อสังคมออนไลน์ฉีกกฎสงครามข่าว และ ๓) ถ้ารัฐ
เปิดกว้างให้โจรใต้พ้นผิดทางอาญา แล้ว 'ไฟใต้' ยังโชนแสงจะรับผิดชอบอย่างไร 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ 

 

ในช่วงวันที่ ๘-๑๔ มิ.ย. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๙ ข่าว จากที่มี ๒๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑-๗ มิ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ 
ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๓ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑-๗ มิ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มี
แนวโน้มฯ ต่ าค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) 'เกาะทวด' สวรรค์ในทะเลสาบฮาลา-บาลา แหล่งท่องเที่ยวใต้สุดแดนสยามที่ต้องห้ามพลาด, ๒) เกษตรกรเฮราคา
ปาล์มยุคบิ๊กตู่พุ่ง, ๓) ชาวสวนยิ้มแฉ่ง! ราคายางแผ่นพุ่ง ๖๐ บาท น้ ายางสดทะลุ ๕๐ บาทต่อ กก., ๔) กนอ.กล่อมนักธุรกิจซานตง เข้าลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมยางพารา, 
๕) กรมข้าวสร้าง Smart Farmer ติดดาบยกระดับชาวนาไทย, ๖) ตม.ต ารวจท่องเที่ยวเบตงน าบุคลากรเตรียมความพร้อมสถานที่สนามบินเบตง, ๗) ท่องเที่ยวชายแดนใต้
โต 10% ชูเที่ยวธรรมชาต-ิวัฒนธรรม, ๘) พลิกโฉมเมือง 'สุไหงโก-ลก' เปิดดิวตี้ฟรี ชงศุลกากรจูงใจคนไทยช็อปแบรนด์เนมได้ ๒ หมื่น และ ๙) เปิดแผนเมืองต้นแบบ 'จะ
นะ' ศอ.บต. พลิกโฉม เศรษฐกิจชายแดนใต้ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) ริงกิตอ่อนทุบค้าชายแดนใต้ 'ทัวร์มาเลย์' ก าลังซื้อวูบ ๒๐ % และ ๒) วิชัย โภชนกิจ บี้ยางรถยนต์
แพง-ยางพาราถูก 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 

ในช่วงวันที่ ๘-๑๔ มิ.ย. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๑๖ ข่าว จากที่มี ๑๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑-๗ มิ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง 
ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม่มีข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑-๗ มิ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพ
ข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) เอเย่นค้ายาขับรถแหกด่านถูกยิงดับ, ๒) แทบอ้วก! ยาแก้ไอใบกระท่อมซุกโถส้วมเปิดขาย ๒๔ ชั่วโมง, และ ๑๑) ผบ.ฉก.ทพ.๔๔ ร่วมกับ ส่วน
ราชการในพ้ืนที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ตรวจเยี่ยม เเละสอบถามปัญหาข้อขัดข้อง “การรับรายงานตัวของผู้เข้ารับการอบรม Camp 35” ไม่มีข่าวเชิงลบ ในสัปดาห์นี้ 
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      ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช่วงวันที่ ๘–๑๔ มิ.ย. ๖๒ มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ได้แก่ อดีตประธาน PerMAS เจอหมายเรียกคดีเก่าชุมนุมร่วมกับธนาธร ข้อหายุงยงปลุกปั่น  
 ๓.๘ ประเด็นการบ ารุงขวัญก าลังพล 

             ในช่วงวันที่ ๘–๑๔ มิ.ย. ๖๒ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบ ารุงขวัญก าลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. 
             ในช่วงวันที่ ๘–๑๔ มิ.ย. ๖๒ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. 
 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย 

             ในช่วงวันที่ ๘–๑๔ มิ.ย. ๖๒ 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

การเมือง

สิทธิมนุษยชน

ทุจริตคอร์รัปชั่น

การพูดคุยเพ่ือสันติสุข

การบังคับใช้กฏหมาย

การช่วยเหลือประชาชน

กระบวนการยุติธรรม

อาชญากรรมในพ้ืนที่

เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์

วัฒนธรรม และวิถีชีวิต

การยกระดับคุณภาพชีวิต

การเยียวยา

ยาเสพติด

การศึกษา

การบ ารุงขวัญก าลังพล

กีฬา
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ประเด็นข่าวเชิงลบ 

๑. เหตุร้ายรายวัน ๑) คนร้ายซุ่มยิงชาวบ้านยะลา กระสุนถูกล าคอเจ็บสาหัส  และ  ๒) คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: ลอบยิงหนุ่มยะลาบาดเจ็บ  
๒. การเมือง ๑) คนชายแดนใต้วอน "นายกฯ-ครม.ใหม่" ลงพื้นที่-ล้างหูฟังข้อมูลจริง, ๒) รอบรั้วเมืองใต้ : 13 มิถุนายน 2562  และ  ๓) 'มารดาประชารัฐ-เกิดปั๊บรับแสน'
นโยบายท้าทาย'ภาระงบฯ'  
๓. สิทธิมนุษยชน อดีตประธาน PerMAS เจอหมายเรียกคดีเก่าชุมนุมร่วมกับธนาธร ข้อหายุงยงปลุกปั่น  
๔. ทุจริตคอร์รัปชั่น คดีงาบรอรับรมว.ศธ. ปลอมลายเซ็นครู ไปจัดซื้ออุปกรณ์ สอนเด็กออทิสติก  
ประเด็นเชิงบวก 

๑. กีฬา ๑) คอลัมน์: กีฬาภูธร: 'สมรักษ์-วิจารณ์-แก้ว' ร่วมวิ่งการกุศลช่วย รพ.พล/ท้าปอดเหล็กร่วมวิ่ง 'บางกอกแอร์เวย์ส', ๒) บิ๊กตู่สั่งลุยจัดศึกยู23ปีเอเชีย, ๓) คอลัมน์: 
ย่อยข่าวกีฬา: เปิดตัว10นักเตะฟ็อกซ์ฮันท์รุ่น4, ๔) เปิดตัว10นักเตะฟ็อกซ์ฮันท์รุ่น4, ๕) 'คิง เพาเวอร์' เปิดตัว 10 นักเตะเข้าโครงการ 'ฟ็อกซ์ฮันท์' รุ่น4, ๖) 'คิง เพาเวอร์'
ประกาศ10นักเตะ เข้าโครงการ'ฟ็อกซ์ฮันท์'รุ่น4, ๗) รัฐบาลหนุนจัดบอลชิงแชมป์เอเชียU-23รอบสุดท้าย, ๘) คิงเพาเวอร์เปิดตัว10นักเตะฟ็อกซ์ฮันท์รุ่น 4  และ  ๙) รัฐฯ
หนุนจัดศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียU-23รอบสุดท้ายในไทย,  
๒. การบ ารุงขวัญก าลังพล ๑) ทหารพรานพิทักษ์แดนใต้ครบ3ปี, ๒) ทหารพรานพิทักษ์แดนใต้ครบ3ปีและ๓) 'รองผบช.ภ.9'ตรวจเยี่ยม ก าชับการปฏิบัติหน้าที่'สภ.มูโนะ',  
๓. การศึกษา ๑) คอลัมน์: ตีเกราะเคาะไม้: อยากได้รมว.ศึกษาธิการแบบไหน?, ๒) คอลัมน์: ตีเกราะเคาะไม้: อยากได้รมว.ศึกษาธิการแบบไหน?, ๓) หอค้าฯจี้บูม'เกษตร-
ท่องเที่ยว', ๔) 'กสศ.-20จว.'ส ารวจเยาวชนเร่งแก้เหลื่อมล้ าการศึกษา, ๕) กสอ.ผนึก8มหา'ลัยพัฒนางานวิจัย, ๖) 'กสศ.-20จังหวัด'แก้เหลื่อมล้ าศึกษา, ๗) 'กสศ.-20
จังหวัด'แก้เหลื่อมล้ าศึกษา, ๘) อยากได้รมว.ศึกษาธิการแบบไหน?, ๙) 'พสบ.ทบ.26-พสบ.จชต.15'มอบทุน อุปกรณ์การศึกษาให้'มูลนิธิสานฝันปันรกั', ๑๐) ปลัด ศธ.ลง
นามตั้งรองศึกษาธิการภาค, ๑๑) กองทุนเสมอภาคการศึกษา' จับมือ 20 จังหวัด เร่งช่วยเด็กปฐมวัย-เด็กนอกระบบ  และ  ๑๒) ประธานมูลนิธิเพ่ือการศึกษาบริเวณ
ชายแดนร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหาร มอบทุนการศึกษา สนับสนุนเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนชายแดนใต้,  
๔. ยาเสพติด ๑) Australia meth bust: shipment of speakers used to hide largest onshore seizure, ๒) จับยานรก2.6หมื่นล. ออกจากท่าเรือไทย, ๓) จับขาย
ยานรก24ชม.ขุดหลุมฝังใต้โถส้วม, ๔) บุกจับแหล่งขายยาเสพติด24ชม. คุยโวเคลียร์จ่ายเงินให้จนท.แล้ว, ๕) จับซุ้มขายยา24ชม. ตั้งเคาน์เตอร์บริการ อ้างจ่ายเงินให้จนท., 
๖) เอเย่นค้ายาขับรถแหกด่านถูกยิงดับ, ๗) Australia's biggest meth bust: Drugs found hidden inside speakers, ๘) คอลัมน์: ข่าวสดทั่วไทย: สงขลา-จับหนุ่มค้า
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ยา, ๙) ที่แท้เอเย่นต์ยานรก ฮึดสู้ซิ่ง'แหกด่านสะบ้าย้อย' ก่อนโดนเป่าดิ้น, ๑๐) ออสเตรเลียจับไอซ์ 1.6 ตันจากไทย, ๑๑) ดับพ่อค้ายาเสพติด เหิมซิ่งแหกด่านทหาร เปิด
ฉากยิงเพ่ือหวังรอด, ๑๒) ไปไกลถึงแดนจิงโจ้, ๑๓) แทบอ้วก!ยาแก้ไอใบกระท่อมซุกโถส้วมเปิดขาย24ชั่วโมง, ๑๔) Australian police seize 1.6 tonnes of drug 'ice' 
in record bust, ๑๕) เจ้าหน้าที่วิสามัญพ่อค้ายาแหกด่านสกัด พบมีประวัติเกี่ยวพันคดียาเสพติดในพ้ืนที่  และ  ๑๖) ผบ.ฉก.ทพ.44 ร่วมกับ ส่วนราชการในพ้ืนที่ อ.สาย
บุรี จ.ปัตตานี ตรวจเยี่ยม เเละสอบถามปัญหาข้อขัดข้อง “การรับรายงานตัวของผู้เข้ารับการอบรม Camp 35”,  
๕. การเยียวยา ๑) ภาพข่าว: พระราชทาน, ๒) พระราชทานดิน-ฝังศพ2อส.  และ  ๓) ภาพข่าว: พระราชทาน,  
๖. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) กรมการข้าวสร้าง Smart Farmer ต้นแบบ, ๒) ต ารวจ-กรมประมงลุย22จังหวัด ติวเข้มท าการประมง อุดรูตัดช่องท าผิด 'ท่าเรือ-ตังเก', 
๓) ต ารวจ-กรมประมงลุย22จังหวัด ติวเข้มท าการประมง อุดรูตัดช่องท าผิด 'ท่าเรือ-ตังเก', ๔) สงขลาเปิดงานวันทะเลโลก, ๕) คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: ร.ร.ผู้สูงอายุ'
ล าพะยา', ๖) หมอเตือนสายเที่ยวราตรีเสพ'ยาอ-ีเลิฟ'เสี่ยงช็อกดับซึมเศร้าแนวโน้มฆ่าตัวตาย, ๗) คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: ร.ร.ผู้สูงอายุ'ล าพะยา', ๘) กรมการข้าวสร้าง 
Smart Farmer ต้นแบบ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เสริมแกร่งชาวนาไทย, ๙) ศรัทธาศาสนาดับควันบุหรี่แดนใต้, ๑๐) คอลัมน์: ชีพจรทั่วไทย, ๑๑) คอลัมน์: ชีพจรทั่ว
ไทย, ๑๒) กรมการข้าวสร้าง Smart Farmer ต้นแบบ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เสริมแกร่งชาวนาไทย, ๑๓) ทช.ชู 3 แผนดูแลทะเลไทยให้ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด 
Gender and the Ocean 'ทะเลเท่าเทียม', ๑๔) 12องค์กรร่วมออกค าประกาศอิสรภาพกัญชารักษาโรค, ๑๕) ปลูก(ต้นไม้)เปลี่ยนโลกหยุด'ร้อน'ได้ด้วยชุมชน, ๑๖) 
สคร.12 แนะสังเกตไข้สูงลอย คลื่นไส้ เบื่ออาหาร สงสัยไข้เลือดออก ให้รีบพบแพทย์  และ  ๑๗) กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทาน โชว์นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์
พัฒนางานชลประทานกว่า 100 ชิ้นงาน เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมฯ 117 ปี มุ่งมั่นสานต่อนวัตกรรมเพ่ือการชลประทานอย่างยั่งยืน,  
๗. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลัมน์: การเมืองวัฒนธรรม: อันเนื่องมาแต่ชาติ...ยอดรัก, ๒) คอลัมน์: สุจิตต์ วงษ์เทศ, ๓) คอลัมน์: สุจิตต์ วงษ์เทศ, ๔) คอลัมน์: ข่าวสั้น: 
มทภ.4พบผู้แสวงบุญก่อนไปประกอบพิธีฮัจญ์, ๕) ครูช่างจิตอาสาสอนปักผ้ากองหลวงเฉลิมฉลองบรมราชาภิเษก, ๖) คอลัมน์: อริยะโลกท่ี6: พระเทพญาณโมลี วัด
ทรายขาว สงขลา, ๗) คอลัมน์: บันทึกธรรมวิจัย: ลมหายใจแห่งพุทธะ 'พระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนใต้', ๘) ภาพข่าว: การบินไทยคัดเลือกอาหารส าหรับเที่ยวบิน
พิเศษน าผู้แสวงบุญฮัจย์สู่ซาอุดีอาระเบีย, ๙) จากวังบูรพาภิรมย์ พเนจรพลัดถิ่น EP.1 ชีวิตเจ้าหญิงวัย 4ขวบ หลังสิ้นเสด็จพ่อ, ๑๐) ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานอุปถัมภ์
ในพิธีท าบุญงานประจ าปีห่มผ้าพระนอน และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ จังหวัดสงขลา, ๑๑) ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ตรวจเยี่ยม พระ, วัด/ที่พักสงฆ์ และชุมชนไทยพุทธ ใน
พ้ืนที่ อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา และ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส, ๑๒) แม่ทัพภาค ที่ 4 พบปะผู้แสวงบุญ ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจ าปี 2562  และ  
๑๓) อบจ.ยะลา ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุบ้านจารูนอก จัดงาน " เปิดประตูใจ รวมวัฒนธรรม เสริมสร้างความรัก สามัคคี ต้อนรับวันรายออิฎิลฟิตรี ฮ.ศ. 1440 ",  
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๘. การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ ๑) คอลัมน์: หลังเลนส์ในดงลึก: 'มืออาชีพ', ๒) 'ชุมชนเมือง' บ่อเกิด'ประชาธิปไตย', ๓) คึกคักสุดพลังแรง 4 เวทีใหญ่ 
ระเบิดสงครามนางงามแล้ว!, ๔) นายอ าเภอ เข้า นปส.73  และ  ๕) กรมทหารราบที่ 153 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย จัดกิจกรรม วันเยี่ยมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจ าปี 
2562,  
๙. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ๑) ภาพข่าว: เคลียร์ญาติ, ๒) ทหารเคลียร์ใจญาติหนุ่มโดนวิฯ, ๓) แจ้งเตือนชคต.ตกเป็นเป้าโจรใต้, ๔) รวบ3มือ
ระเบิดตลาดนัดบ่อทอง, ๕) คอลัมน์: เก็บตกข่าวฮาประสาทหาร, ๖) ทหารแจงชาวบ้านปมจับตาย, ๗) ภาพข่าว: ท าความเข้าใจ, ๘) จับแล้ว3มือบึ้มตลาดปัตตานี, ๙) ทัพ
ภาค4ผนึกฝ่ายปกครองลุยรร.หรูเถื่อน-บนเขาสมุย, ๑๐) รวบ48แรงงานเถื่อนหนีเข้าเมือง, ๑๑) รวบ48แรงงานเถื่อนหนีเข้าเมือง, ๑๒) กวาดจับแรงงานเถื่อนทะลักซ่อน
ตัวรีสอร์ต-ในป่า21ราย, ๑๓) มทภ.4ปรับแผนทหารเกาะพ้ืนที่นอนในหมู่บ้าน, ๑๔) 'วิ'ขับแหกด่านสะบ้าย้อย, ๑๕) จับแล้ว3มือบึ้มตลาดนัดบ่อทอง, ๑๖) ล่าทีมบึ้มตลาด
บ่อทอง ปัตตานี หลังรวบแล้ว 3, ๑๗) ยึดอีกวิลล่าสมุย23หลัง-พันล้าน, ๑๘) ซิว3โจรใต้วางจยย.บอมบ์ตลาดนัด สารภาพก่อเหตุจริง, ๑๙) จับค้ามนุษย์ข้ามชาติ! นายหน้า
พร้อม21เมียนมา ซุกรีสอร์ทกลางป่าป่วยอิดโรย, ๒๐) ตร.ลุยกวาดล้าง 21ต่างด้าวผิดกม. ซุกในป่า-รีสอร์ท รอส่งตัวไปมาเลย์, ๒๑) การข่าวพบความเคลื่อนไหวกลุ่ม'RKK' 
เตรียมก่อเหตุหลังเดือนรอมฎอนที่ยะลา-สงขลา, ๒๒) ตม.ปัตตานีบุกรวบ2สาว'เมียนมา-กัมพูชา'ลอบอยู่ไทยเกินอนุญาต, ๒๓) ปรับยุทธวิธีสู'้โจรใต้' ให้'ทหาร'นอนพ้ืนที่
ดีกว่าใน'ฐาน', ๒๔) กองทัพมดอัดกระเทียม400กระสอบ ตีเนียนผ่านด่านสุไหงโก-ลกเตรียมส่งยะลา, ๒๕) จับ18เมียนมากลางป่าสงขลา!รอส่งนายหน้ามาเลย์ หิวโซกิน
หยวกกล้วยประทังชีวิต, ๒๖) ทภ.4ท าความเข้าใจเหตุวิสามัญคนร้ายยาเสพติดฝ่าด่านสกัดท่ีสงขลา, ๒๗) ตร.ปัตตานี จับแล้ว 3 มือบึมตลาดนัดบ่อทอง หนีได้ 1 ขณะปิด
ล้อม (คลิป), ๒๘) ล็อกตัวได้ 3 โจรป่วนใต้ จยย.บอมบ์ ตามล่าอีก1, ๒๙) มทภ.4ปรับแผน ทหารเกาะพื้นที่ นอนในหมู่บ้าน, ๓๐) รองแม่ทัพภาคท่ี 4 ตรวจสอบที่เกิดเหตุ 
สร้างความเข้าใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเหตุคนร้ายฝ่าด่านถูกเจ้าหน้าที่วิสามัญ, ๓๑) ปัตตานี รวบ 3 ผู้ต้องหา ร่วมก่อเหตุ จยย.บอมบ์ ตลาดนัดบ่อทอง, ๓๒) รอง ผบ.ทบ. 
เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคท่ี 4, ๓๓) หัวหน้าชุดตรวจการปฏิบัติราชการ กอ.รมน.ภาค 4 สน. และคณะ ในการเดินทางมา ตรวจการปฏิบัติงานของ
หน่วยในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้, ๓๔) พิธีเปิดการฝึกหลักสูตรเสริมสร้างหน่วยรบขนาดเล็ก(ตร.) ประจ าปี 2562, ๓๕) ผบ.ฉก.ทพ.47 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตาม
การด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบรักษาความปลอดภัยฐานปฏิบัติการ, ๓๖) ผบ.ฉก.ทพ.44 พบปะตรวจเยี่ยม หมวดเชิงรุกท่ี 3 ร้อยเชิงรุกที่ 1 เพ่ือมอบนโยบาย 
และแนะน าแนวทางในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่, ๓๗) แม่ทัพภาคท่ี 4 เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนการควบคุมพ้ืนที่และจัดระเบียบชายแดนไทย-มาเลเซีย ด้านจังหวัด
นราธิวาส  และ  ๓๘) ผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค 9 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาคดีลอบวางระเบิดตลาดนัดบ่อทองอ าเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตานี,  
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๑๐. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ ๑) 'เกาะทวด'สวรรค์ในทะเลสาบฮาลา-บาลา แหล่งท่องเที่ยวใต้สุดแดนสยามที่ต้องห้ามพลาด, ๒) กรมการข้าวสร้าง Smart Farmer 
ต้นแบบ, ๓) เกษตรกรเฮราคาปาล์มยุคบิ๊กตู่พุ่ง, ๔) คอลัมน์: สมรู้ร่วมคิด: แลนด์มาร์ค, ๕) กรมการข้าว โชว์ผลงาน Smart Farmer ต้นแบบจังหวัดสงขลา ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตข้าวในชุมชนอย่างยั่งยืน, ๖) คอลัมน์: จับประเด็น: กนอ.ปลื้มทุนจีนสนลงทุนนิคมฯ ยาง, ๗) กรมการค้าภายใน เผย ยอดธงฟ้าประชารัฐทะลุ 6.4 
หมื่นลบ., ๘) ประมูล'ทางคู่'แสนล. ตีป๊ีบดึงผูรั้บเหมาขยายสายใต้-อีสาน, ๙) ชาวสวนยิ้มแฉ่ง! ราคายางแผ่นพุ่ง60บาท น้ ายางสดทะลุ50บาทต่อกก., ๑๐) กนอ.กล่อมนัก
ธุรกิจซานตง เข้าลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมยางพารา, ๑๑) มาตรการรัฐได้ผลดันราคายางพุ่งต่อเนื่อง, ๑๒) กรมข้าวสร้างSmart Farmer ติดดาบยกระดับชาวนาไทย, 
๑๓) 20เดือนทะลุ6.4หมื่นล้าน! ยอดใช้จ่ายเงินบัตรคนจน ปลุกศก.รากหญ้าสะพัด, ๑๔) ตม.ต ารวจท่องเที่ยวเบตงน าบุคลากรเตรียมความพร้อมสถานที่สนามบินเบตง, 
๑๕) น้ ายางสดแตะ50บ./กก. กยท.โวผลพวงท าถนน พาราซอยซีเมนต์ทั่วปท., ๑๖) รฟท.ปลื้มรถไฟสายใต้ต่างชาติแห่ใช่บริการ90% เร่งสร้างทางคู่สายใหม่ วงเงิน 6 หมื่น
ล้าน, ๑๗) รถไฟทางคู่สายใต้หนุนเที่ยวไทย กรุงเทพ-ชุมพร วิ่งแค่ 5 ชม. พร้อมเปิดใช้ปี'65, ๑๘) TPCH ปรับลดเป้า PPA ปี63 เหลือ 200 MW จากเดิมตั้งเป้า 250 MW 
เหตุ PDP ลดสัดส่วนชีวมวล, ๑๙) กนอ.โชว์ศักยภาพนิคมอุตสาหกรรมยางพารา จีบนักลงทุนจีนเล็งซื้อพื้นที่เข้าลงทุนราว 300 ไร่, ๒๐) จีนเล็งปักหมุดขนเงินลงทุนใน
นิคมฯยาง 300 ไร่ ผลิตเครื่องมือแพทย์-สินค้ายาง, ๒๑) คอลัมน์: สังคมธุรกิจ, ๒๒) กยท.รุกตลาดยางพาราภาคใต้ เร่งพัฒนาธุรกิจร่วมกับสถาบันเกษตรกรฯ หวังร่วม
พัฒนายางพาราทั้งระบบอย่างมีเสถียรภาพ, ๒๓) ดร.วิจารย์ สิมาฉายา, ๒๔) ท่องเที่ยวชายแดนใต้โต 10% ชูเที่ยวธรรมชาติ-วัฒนธรรม, ๒๕) พลิกโฉมเมือง'สุไหงโก-ลก'
เปิดดิวตี้ฟรี ชงศุลกากรจูงใจคนไทยช็อปแบรนด์เนมได้2หมื่น  และ  ๒๖) คอลัมน์: รายงาน: เปิดแผนเมืองต้นแบบ 'จะนะ' ศอ.บต.พลิกโฉม เศรษฐกิจชายแดนใต้,  
๑๑. อาชญากรรมในพื้นที่ ๑) หมายจับ4โจ๋คดีฆ่าฝังในกุโบร์  และ  ๒) ต้ัง2ปมยิงหนุ่มยะลาเจ็บ,  
๑๒. การบังคับใช้กฏหมาย มทภ.4 เป็นประธานการประชุม การก าหนดมาตรการบังคับใช้กฎหมาย ในพื้นที่ 4 อ าเภอ ของจังหวัดสงขลา  
๑๓. การช่วยเหลือประชาชน ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 ตรวจเยี่ยมผลการด าเนินงานศูนย์อ านวยการจิตอาสาภาค 4  
๑๔. กระบวนการยุติธรรม ศาลตัดสิน “จ าคุก 27 ปี” มือแขวนป้ายผ้าและเผาเสาไฟฟ้าในพื้นที่ อ.มายอ เมื่อ 4 พ.ค.61  
๑๕. การเจรจาเพื่อสันติ ๑) ผู้อ านวยความสะดวกมาเลย์เยือนใต้ จับตา BRN ร่วมโต๊ะพูดคุยฯ, ๒) เปิดก าหนดการ "ตันสรี ราฮิม" รับฟังข้อมูลจริงชายแดนใต้, ๓) 'ไทย-
มาเลเซีย'ร่วมหารือสันติสุข! หวังความสงบกลับคืนสู่ชายแดนใต้, ๔) มทภ.4 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการขับเคลื่อนสภาสันติสุขระดับจังหวัด  และ  ๕) พบปะ หารือ 
สร้างกรอบความร่วมมือร่วมกัน ระหว่าง ไทย-มาเลเซีย เชื่อมั่นว่า "สันติสุขจะกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเร็ว",  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต่อสถานการณ์ จชต. 

 

  จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดข้ึนจากการน าเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกท่ีมีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพ่ิมขึ้น จาก ๑.๖๖ ในสัปดาห์ที่แล้ว  
(๑-๗ มิ.ย. ๖๒) เป็น ๒.๘๓ ในสัปดาห์นี้ ในมิติของแนวโน้มการรับรู้เชิงบวก มีแนวโน้มฯ เพ่ิมข้ึน 
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๕. ประเด็นส าคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๘ – ๑๔ มิ.ย. ๖๒ 

 ประเด็นหลักเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สื่อต่างประเทศให้ความส าคัญรายงานข่าวอย่างกว้างขวางในรอบสัปดาห์ มี ๒ ประเด็นหลัก คือ  
          ๑) ประเด็นที่ ๑: การควบคุมตัวชาวโรฮิงญา ๖๕ คนที่เดินทางโดยเรือประมงขณะเรือจอดเสียอยู่ที่ชายหาดแห่งหนึ่งในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะลุเตา จังหวัด
สตูล ต ารวจได้จับกุมตัวกัปตันเรือคนไทย และชาวเมียนมาร์รวม ๕ คนเป็นผู้ต้องหาร่วมกันน าพาชาวต่างชาติลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ขณะที่ชาวโรฮิงญาทั้งหมดถูก
ควบคุมตัวโดยที่ไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาเนื่องจากต ารวจอยู่ระหว่างการสอบปากค าเพ่ือหาข้อเท็จจริงว่า คนกลุ่มนี้เป็นผู้อพยพหรือเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ ในสัปดาห์
เดียวกันต ารวจได้จับกุมชาวพม่าหลบหนีเข้าเมือง ๓๘ คนขณะถูกน าตัวซ่อนไว้ที่บ้านพักแห่งหนึ่งใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเตรียมน าพาไปยัง จ.ปัตตานี และ อ.สุไหงโก
ลก จ.นราธิวาส เพ่ือลักลอบเข้าประเทศมาเลเซีย ข่าวการควบคุมตัวชาวโรฮิงญาที่ จ.สตูล มีการรายงานในสื่อต่างประเทศทั้ง Reuters, AFP สื่อมาเลเซีย สิงคโปร์ และ 
อินโดนีเซีย 
          ๒) ประเด็นที่ ๒: การรายงานข่าวกันอย่างกว้างขวาง ถึงการเดินทางเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไม่เป็นทางการของตันสรี อับดุลราฮิม นูร์ ผู้อ านวยความ
สะดวกกระบวนการพูดคุยสันติสุข จชต. ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ มิ.ย. เพื่อพบปะพูดคุยกับแม่ทัพภาคท่ี ๔ นักการเมืองท้องถิ่น ผู้น าศาสนา และ ตัวแทนภาคประชาสังคม 
พร้อมกับให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ว่า การพูดคุยสันติสุขระหว่างตัวแทนรัฐบาลไทยกับฝ่ายผู้เห็นต่าง ที่เรียกตัวเองว่ามาราปาตานี จะเริ่มอีกครั้งภายใน ๒ 
สัปดาห์ที่ปีนัง ประเทศมาเลเซีย 
 
๕.๑ ข่าวการควบคุมตัวชาวโรฮิงญาที่เดินทางมากับเรือประมงมุ่งหน้าประเทศมาเลเซีย แต่เครื่องยนต์มีปัญหากลางทะเล คลื่นพัดมาเกยตื้นที่ชายฝั่งแห่งหนี่งในอุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะตะลุเตา จ.สตูล กระท่ังเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของไทยพบและควบคุมตัวไว้เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน เป็นประเด็นข่าวที่สื่อต่างประเทศให้ความส าคัญมี
การรายงานโดยส านักข่าวระดับโลกคือ Reuters และ AFP รวมทั้งสื่อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์  
ส านักข่าวระดับโลกให้ความส าคัญกับการอพยพทางเรือของชาวโรฮิงญา ซึ่งมีที่มีต้นทาง ๒ แห่งคือจากรัฐยะไข่ ประเทศเมียนมาร์ และจากค่ายผู้อพยพท่ีค็อกซ์บาร์ซาร์ 
ประเทศบังกลาเทศ ซึ่งเคยมีการอพยพครั้งใหญ่เมื่อปี ๒๕๕๘ ตามมาด้วยการปราบปรามจับกุมขบวนการค้ามนุษย์ในประเทศไทยและมาเลเซีย รวมทั้งที่บังกลาเทศ ส่งผล
ให้การอพยพทางทะเลลดลง กระทั่งเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ความม่ันคงหลายประเทศในภูมิภาคพบการอพยพของชาวโรฮิงญาทางเรือหลายครั้งที่มีจุดหมาย
ปลายทางท่ีประเทศมาเลเซีย ท าให้เกิดความกังวลว่า ก าลังมีการอพยพละลอกใหม่ของชาวโรฮิงญา 
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(Scores of Rohingya Muslims have boarded boats in recent months to try to reach Malaysia, part of what authorities fear could be a new wave 
of people smuggling by sea after a 2015 crackdown on trafficking./Reuters 

ที่มาข้อมูล ; https://www.thestar.com.my/news/world/2019/06/11/rohingya-muslims-found-stranded-on-thai-island--officials/ 
 
ต่อมาวันที่ ๑๒ มิถุนายน Reuters อ้างค าให้สัมภาษณ์ของพล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จเรต ารวจแห่งชาติ บอกว่า ได้จับกุมตัวและตั้งข้อหากัปตันเรือคนไทย และลูกเรือชาว
พม่าอีก ๕ คนในข้อหากระท าความผิดร่วมกันน าพาชาวต่างชาติเข้าเมืองอย่างผิดกฏหมาย ซึ่งมีโทษจ าคุกสูงสุด ๑๐ ป ีส่วนผู้อพยพชาวโรฮิงญายังไม่มีการตั้งข้อหาใดใด
เนื่องจากอยู่ระหว่างการสอบปากค าว่า พวกเขาเป็นผู้อพยพโดยสมัครใจหรือเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ 
(The crew - five Myanmar nationals and the Thai captain - were charged with assisting foreign nationals to enter the country illegally, an 
offence that can carry a prison term of up to 10 years. 

"We have charged the Thai and Myanmar suspects with assisting illegal entry for migrants," Police General Suchart Thirasawat told Reuters. 

"We have not pressed charges against the Rohingya passengers and are still working to determine whether they are victims or not," Suchart 
said./ Reuters 

ที่มาข้อมูล ; https://www.thestar.com.my/news/world/2019/06/12/thailand-charges-crew-of-stranded-rohingya-boat/ 
ส านักข่าว AFP รายงานเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ว่า หมู่เกาะตะลุเตา จ.สตูล เป็นเส้นทางท่ีขบวนการค้ามนุษย์ใช้ล าเลียงชาวโรฮิงญาจากค็อกซ์บาร์ซาร์ และรัฐยะไข่ มุ่งหน้า
ไปยังประเทศมาเลเซีย ที่มีความคึกคักและท าเงินให้ขบวนการค้ามนุษย์นับล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อนที่เพลาๆลงหลังการปราบปรามขบวนการคามนุษย์ในปี ๒๕๕๘ 
AFP รายงานว่าผู้ต้องหาคนไทยที่ท าหน้าที่กัปตันเรือชื่อนายสังคม ประพันธ์ มีภูมิล าเนาเป็นคนจังหวัดระนอง ได้รับการจ้างจากคนเมียนมาร์จ านวน ๑ แสนบาท 
AFP รายงานว่า พลโทวีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกรัฐบาล แถลงว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งรัดกระบวนการสืบสวนสอบสวนให้ได้
ข้อสรุปโดยเร็วว่าชาวโรฮิงญากลุ่มนี้เป็นผู้อพยพโดยสมัครใจหรือเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ 

https://www.thestar.com.my/news/world/2019/06/11/rohingya-muslims-found-stranded-on-thai-island--officials/
https://www.thestar.com.my/news/world/2019/06/12/thailand-charges-crew-of-stranded-rohingya-boat/
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(The same area was the hub of multi-million-dollar trafficking route, which unravelled in 2015 after the discovery of mass graves of Rohingya 
and Bangladeshi migrants along the border with Malaysia. 

Police said the boat, which was carrying the stateless Rohingya minority and was found on Tuesday on an island off the coast of Satun 
province, was captained by Sangkhom Paphan, a Thai from nearby Ranong province. 

Police said he was hired to transport the Rohingya to Malaysia and has been “charged with smuggling in illegal immigrants“, according to police 
general Suchart Theerasawat of the National Police Office. 

“He was paid 100,000 baht (about US$3,200) by a Myanmar man,” Suchart told AFP, adding that authorities were still interrogating him. 

Junta chief-turned-prime minister Prayut Chan-O-Cha has instructed agencies “to speed up” investigation on whether the Rohingya found were 
refugees or illegal labourers, said government spokesman Werachon Sukhondhapatipak./ AFP 

ที่มาข้อมูล ; https://www.nst.com.my/world/2019/06/495969/thai-captain-shipwrecked-rohingya-boat-charged-smuggling 
 
รายงานข่าวของ Reuters และ AFP รวมทั้งรายงานของ Bernama ส านักข่าวของทางการมาเลเซีย เกี่ยวกับการควบคุมตัวชาวโรฮิงญา ๖๕ คนที่จ.สตูล เป็นแหล่งข้อมูลที่
มีการน าไปรายงานต่อในสื่อมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย คือ The Star, Malaysiakini, New Straits Times, Straits Times, The Jakarta Post และ Benarnews 

๕.๒ ส านักข่าว Bernama รานงานเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ว่า ต ารวจไทยได้ปฏิบัติการช่วยเหลือชาวเมียนมาร์ ๓๘ คน ที่ถูกขบวนการค้ามนุษย์น ามาซุกซ่อนไว้ในบ้านหลัง
หนึ่งในอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมกับใส่กุญแจล็อคบ้านป้องกันการหลบหนี 

https://www.nst.com.my/world/2019/06/495969/thai-captain-shipwrecked-rohingya-boat-charged-smuggling
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พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จเรต ารวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ปฏิบัติการช่วยเหลือชาวเมียนมาร์เหยื่อขบวนการค้ามนุษย์เป็นผลจากคลี่คลายคดีที่ต ารวจจับกุมคนขับรถตู้น าพา
ชาวเมียนมาร์หลบหนีเข้าเมืองจากสงขลามุ่งหน้าปัตตานี และการสอบสวนท าให้มีการขยายผลไปสู่ปฏิบัติการช่วยเหลือชาวพม่า ๓๘ คน ซึ่งถูกกักขังอย่างแออัดและไม่มี
อาหารตกถึงท้องมา ๓ วันก่อนต ารวจเข้าไปช่วยเหลือ 

จากการสอบปากค าชาวเมียนมาร์ที่เข้าเมืองผิดกฎหมายกลุ่มนิ้ได้ข้อมูลว่า แต่ละคนต้องจ่ายเงินให้กับขบวนการค้ามนุษย์เป็นค่าน าพาตัวจากประเทศเมียนมาร์ผ่านประเทศ
ไทยไปยังปลายทางที่มาเลเซีย  

เส้นทางลักลอบเข้าประเทศมาเลเซีย จากอ.หาดใหญ่ มุ่งหน้าไปปัตตานี และอ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส เพ่ือลักลอบเข้ามาเลเซีย 

(Thailand police foiled a human trafficking syndicate’s operation when they rescued 38 Myanmar nationals in a raid at Patong, Hatyai here. 
Director of the Royal Thai Police’s Centre for Children, Women, Family Protection, and Anti-Trafficking in Persons Police General Suchat 
Theerasawat said all the victims including a woman was locked up in a rented house and were believed to be smuggled into Malaysia. 
Prior to that, he added police arrested a local man who was also a van driver who brought the victims from Songkhla to Pattani at 12 noon 
yesterday. 
“Investigations led to the discovery of the victims' locked-up location. 
 
“When the police team arrived at the location, all the victims were in a state of being squeezed to each other, congested, weak and hungry. 
The victims also claimed they were locked up for three days without food. 
“Police are hunting down the mastermind of the human trafficking syndicate,” he said in a statement here today. 
Suchat said all victims had paid 20,000 baht (about RM2657) to be brought into Malaysia from Myanmar. 
 

“The victims are believed to have been brought from Hatyai to Pattani, and then to Sungai Golok before entering the Malaysian border,” he 
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said, adding all victims were brought to Thung Lung police station for further investigations.) 
 
ที่มาข้อมูล ; http://bernama.com/en/news.php?id=1734161 
https://www.nst.com.my/world/2019/06/495448/thai-police-rescue-38-malaysia-bound-myanmar-human-trafficking-victims 

 
๕.๓ การเดินทางเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไม่เป็นทางการของตันสรีอับดุลราฮิม นูร์ ผู้อ านวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ มิถุนายน เพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฝ่ายความมั่นคง คือ แม่ทัพภาคท่ี ๔ นักการเมืองท้องถิ่น ผู้น าศาสนาอิสลาม และตัวปทนภาคประชาสังคม
เป็นอีกหนี่งประเด็นเกี่ยวกับ จชต.ที่สื่อมาเลเซียให้ความส าคัญ 

ตันสรีอับดุลราฮิม นูร์ บอกว่า ในฐานะผู้อ านวยความสะดวกเขาต้องการรู้ถึงพันธะกิจของรัฐบาลไทยและฝ่ายผู้เห็นต่างคือมาราปาตานี รวมทั้งกลุ่มติดอาวุธในพ้ืนก่อนที่จะ
เริ่มกระบวนการพูดคุยอีกครั้งเร็วๆนี้ 

ส าหรับการแถลงลาออกจากหัวหน้าคณะพูดคุยของสุกรี ฮารี ก่อนหน้านี้ ผู้อ านวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยสันติสุข บอกว่า เขาไม่ทราบเหตุผลจริงๆแต่ยืนยันว่า
กระบวนการพูดคุยยังคงเดินหน้าต่อไปได้ไม่มีปัญหา 

(‘’As the facilitator, we want to know their commitment (Thai government, Majlis Syura Patani (Mara Patani) and the other armed groups) in a 
discussion which is to be held soon. 
 
‘’If there are no obstacles, the peace dialogue will be held in two more weeks in Penang, Malaysia,’’ he told reporters here today. 
On the resignation of the Mara Patani negotiating panel chief, Shukri hari, Abdul Rahim said that the peace dialogue to seek peace in the 
turbulent provinces would still be continued. 

http://bernama.com/en/news.php?id=1734161
https://www.nst.com.my/world/2019/06/495448/thai-police-rescue-38-malaysia-bound-myanmar-human-trafficking-victims
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‘’I don’t know why Shukri stepped down and who is going to replace him. Whatever it is, the peace talk will continue,” he said.) 
 

ที่มาข้อมูล; http://bernama.com/en/news.php?id=1735101 
 

๕.๓.๑ ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ส านักข่าว Bernama เผยแพร่รายงานข่าว ๒ ชิ้น ชิ้นหนึ่งอ้างความเห็นของนัดมุดดิน อุมาร์ อดีตสส.นราธิวาส และอีกชิ้นสัมภาษณ์ 
ผศ.ศรีสมภพ จิตต์ภิรมย์ศรี เกี่ยวกับกระบวนการพูดคุยสันติสุข 

นายนัดมุดดิน บอกกับ Bernama ว่าเขาม่ันใจว่ากระบวนการพูดคุยสันติสุขจะเริ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อประเทศไทยมีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาท าหน้าที่ซึ่งคาดว่าภายในเดือนมิถุนายน 
นนี้ 

ฝ่ายมาราปาตานีออกแถลงการณ์พักกระบวนการพูดคุยสันติสุขเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ เนื่องจากไม่พอใจพล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ หวัหน้าคณะพูดคุยตัวแทนรัฐบาล
ไทยที่ไม่ยอมพบกับหัวหน้าคณะผู้เจรจาฝ่ายมาราปาตานี ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ พร้อมประกาศว่า มาราปาตานีจะเข้าสู่กระบวนการพูดคุยอีกครั้งเมื่อประเทศไทยมีรัฐบาล
ที่มาจากการเลือกตั้ง 

ทางด้านอาวัง ยาบะ หัวหน้าคณะพุดคุยสันติสุขฝ่ายมาราปาตานี ยืนยันเมื่อสองสัปดาห์ก่อนว่า พร้อมเข้าสู่กระบวนการพูดคุยหลังประเทศไทยมีรัฐบาลชุดใหม่ 

Former Narathiwat Member of Parliament, Najmuddin Umar said the peace process between the Thai government and the Majlis Syura Patani 
(Mara Patani), which was suspended since February, must return to the dialogue table after the formation of the new Thai government is 
completed, expected this month. 
‘’I am confident the peace process will be continued to find peace in southern Thailand,’’ he told Bernama. 
 
On Feb 3, Mara Patani suspended the peace talk until the completion of the Thai general election on March 24 over the refusal of the Thai 

http://bernama.com/en/news.php?id=1735101
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government negotiation panel chief General Udomchai Thammasarorat to meet the negotiation panel of Mara Patani in Kuala Lumpur. 
But, last week, Mara Patani chairman, Awang Jabat said the body was ready to return to the dialogue table when the formation of the new 
government was completed. 
ที่มาข้อมูล ; http://bernama.com/en/news.php?id=1733686 
 

ทางด้านผศ.ศรีสมภพ ให้ความเห็นกับ Bernama ว่า กระบวนการพูดคุยสันติสุขจ าเป็นต้องมีตัวแทนกลุ่มบีอาร์เอ็นเข้าร่วม เนื่องจากประมาณ ๘๐%ของกลุ่มติดอาวุธที่
เป็นปฏิปักษ์กับรัฐไทย เป็นสมาชิกกลุ่มบีอาร์เอ็น พร้อมกับเสนอว่าจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดึงบีอาร์เอ็นเข้าร่วมกระบวนการพูดคุย โดยต้องใช้ความพยายามทุกวิถีทางรวมทั้ง
ความช่วยเหลือจากนานาชาติ 

Bernama อ้างแหล่งข่าวระบุว่า ความพยายามดึงตัวแทนกลุ่มติดอาวุธหรือปีกทางการทหารของ BRN เข้าร่วมกระบวนการพูดคุยสันติสุขยังคงด าเนินอยู่ในขณะนี้  

(“The peace dialogue will not have any chance of success without the participation of (the military wing) the BRN. They must be included and 
be part of it (peace dialogue),” he told Bernama recently, adding that their participation is vital. 
He said the current peace dialogue, which is facilitated by Malaysia, must find a way to get the participation of BRN's military wing, including 
through international cooperation, but he did not elaborate. 
 

Without the inclusion of the group's military wing, effort to attain peace in the four provinces of southern Thailand namely Pattani, Narathiwat, 
Yala and Songkhla would be difficult to attain, said Srisompob who also manned non-governmental organisation, the Deep South Watch (DSW). 
 
Sources told Bernama that efforts to get the participation of the BRN's military wing or the "hardcore" element of the group in the current 
peace process are ongoing.) 

http://bernama.com/en/news.php?id=1733686
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ที่มาข้อมูล ; http://bernama.com/en/news.php?id=1733672 

http://bernama.com/en/news.php?id=1733672

