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บทสรุปผูบ* ริหาร
จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๑๕-๒๑ มิ.ย. ๖๒ พบว>า มีข>าวเชิงบวก ๒๑๒ ข>าว จากที่มี ๑๖๗
ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๘-๑๔ มิ.ย. ๖๒) ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกับ จชต. มีข>าวเชิงลบ ๓๓ ข>าวในสัปดาห+นี้ จากที่มี ๑๘ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๘-๑๔ มิ.ย. ๖๒)
ประเด็นข5าวเชิงลบ ได*แก5
เหตุร*ายรายวัน: ๑) คนร9ายบุกใช9เอ็ม ๑๖ กราดยิง ๒ หนุ>มเสียชีวิต ๑ เจ็บ ๑, ๒) คนร9ายตามประกบยิง ๒ ผัวเมียดับคาที่ ก>อนชิงรถหนี-หวั่นทำจยย.บอมบ+, ๓)
คนร9ายลอบยิง 'อส.หนองจิก' พลีชีพอีก ๑ ราย และ ๔) ยิงดับหนุ>มลูกจ9าง-ศอ.บต.ยะลา
ประเด็นข5าวเชิงบวก ได*แก5
๑) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) ตม.-ตร.ท>องเที่ยวตรวจสนามบินเบตงเตรียมความพร9อมรับบริการประชาชน, ๒) ทดลองเป]ดแล9วด>านศุลกากรสะเดา -บู
กิตกายูฮิตัม ๒๔ ชั่วโมง, ๓) สะท9อนเสียงผู9ค9าตลาดสดหลังศาลปกครองคุ9มครองชั่วคราวให9วางเผงได9ตามปกติ, ๔) แม>ทัพภาคที่ ๔ นำประชาชนชายแดนใต9 ร>วมเป]ด
โครงการ ๔ จังหวัดชายแดนใต9เที่ยวฟรี ๓ เดือน ณ สวนนงนุช ชลบุรี และ ๕) “THAIFIGH เบตง” กระตุ9นเศรษฐกิจท>องเที่ยวของเมืองต9นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน
๒) การพูดคุยเพื่อสันติสุข: ๑) จับมือระเบิด ท>ามกลางการเยือนรอฮีม นูร+ เพื่อสานต>อสันติภาพที่ชายแดนใต9 และ ๒) กอ.รมน.ภาค ๔ สน. แจงข9อเท็จจริงกรณี
“การสำรวจความคิดเห็นพี่น9องประชาชน”
๓) ยาเสพติด: ๑) จับเอเย>นต+ค9ายาฝmงไอซ+ใต9ต9นมังคุด สารภาพผสมสารส9มเพิม่ ปริมาณหลอกขายวัยรุ>น, ๒) ชุดสยบไพรีซิว 'อดีตรอง อบต.' ค9ายา บุกยึดทรัพย+ ๕๐
ล9าน, ๓) ศปส.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประชุมการแก9ไขปmญหายาเสพติด เพื่อขับเคลือ่ นมวลชนญาลันนันบารู ให9ขึ้นตรงกับหน>วยเฉพาะกิจในพื้นที่ จชต., ๔) "รายการเดินหน9า
ปฏิรูป" เดินทางมาสัมภาษณ+ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ ในหัวข9อ "การกวาดล9างยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต9" และ ๕) รายงานผลการ
ปฏิบัติงานเดินหน9าแก9ปญ
m หายาเสพติดในห9วง (๑ พ.ย. ๖๑–๑๑ มิ.ย. ๖๒)
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๔) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยUสนิ : ๑) มทภ.๔ ลงพื้นที่ขับเคลื่อน งานเครือข>ายสตรีชายแดน, ๒) จับแล9วโจรใต9มือคาร+บอมบ+ 'บิ๊กซี' ปmตตานี, ๓)
"บูคอรี หลำโสxะ" เจ9าเก>า...สัง่ บึม้ ตลาดบ>อทอง?, ๔) รวบ "อส.ฮากิม" สงสัยยิงถล>มรถผู9ใหญ>บ9านบันนังกูแว!, ๕) มทภ.๔ เชื่อ 'บิ๊กตู'> ควบกลาโหมช>วยส>งเสริมงานดับไฟใต9,
๖) ผบช.ภ.๙ จับคดีฆ>า-บึ้มป}วนใต9, ๗) ตร.สัง่ ล>าโจรใต9ป~นโหด ยิง ๒ ผัวเมียดับ ใกล9ตลาดสดตันหยงมัส, ๘) เร>งขยายผลทลายเครือข>ายค9ามนุษย+ พบลักลอบขนโรฮิงญาเข9า
ไทยไม>หยุด และ ๙) โฆษก กอ.รมน.ภาค ๔ ส>วนหน9า ชี้เเจงกรณี การลงทะเบียนซิมการ+ด ด9วยระบบตรวจสอบใบหน9าเเละอัตลักษณ+
จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสือ่ มวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรูเ9 ชิงบวกทีม่ ีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+นี้ ลดลง จาก ๒.๘๓ ในสัปดาห+ที่
แล9ว (๘-๑๔ มิ.ย. ๖๒) เป€น ๒.๔๓ ในสัปดาห+นี้
ในส5วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต5างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันที่ ๑๕ – ๒๑ มิ.ย. ๖๒ ดังนี้
สื่อมาเลเซียให9ความสำคัญกับการไต>สวนหาข9อเท็จจริงจากพยานที่เกี่ยวข9องกับการค9นพบค>ายกักกันเหยื่อขบวนการค9ามนุษย+ชาวมุสลิมโรฮิงญาที่ Wang Kelian
รัฐเปอร+ลสิ ใกล9พรมแดนไทย เมื่อป‰ ๒๕๕๘ คณะกรรมการไต>สวนอิสระชุดนี้ได9รับการแต>งตั้งจากสมเด็จพระราชาธิบดีแห>งมาเลเซีย พยานคนสำคัญที่เข9าให9ข9อมูลเป€นคนที่
๔๗ คือ ตันสรี คาลิด อับดุล บาการ+ อดีตผูบ9 ัญชาการตำรวจแห>งชาติ ณ เวลานั้น ให9การว>า ผลการสอบสวนของตำรวจไม>พบว>า มีชาวมาเลเซียเกี่ยวข9องกับขบวนการค9า
มนุษย+ พร9อมระบุว>า ผูบ9 งการอยู>ทปี่ ระเทศไทย
ขณะเดียวกันสื่อมาเลเซียรายงานความคืบหน9าการสืบสวนสอบสวนกรณีชาวโรฮิงญา ๖๕ คนอพยพทางเรือมุง> หน9าไปมาเลเซีย แต>เครื่องยนต+เรือเสีย เรือจึงลอยมา
ติดฝm‹งทีเ่ กาะราวี จว.ส.ต. โดยอ9างโฆษกสำนักงานตำรวจแห>งชาติแถลงว>า ชาวโรฮิงญากลุม> นี้เป€นเหยื่อขบวนการค9ามนุษย+
การเป]ดบริการด>านชายแดนที่ อ.สะเดา ๒๔ ชั่วโมง สำหรับรถบรรทุกสินค9าขนาดใหญ>เป€นอีกประเด็นทีส่ ื่อมาเลเซียให9ความสนใจรายงานข>าวกันอย>างกว9างขวาง และ
รายงานในเชิงบวกว>า การขยายเวลาบริการที่ด>านสะเดา-บูกติ กายูฮิตัม รัฐเคดาห+ จะส>งผลต>อการค9าการลงทุนของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะทีเ่ มืองชายแดน ซึ่งขณะนี้
การค9าชายแดนมีสัดส>วนประมาณ ๖๐ เปอร+เซ็นต+ของมูลค>าการค9ารวมไทย-มาเลเซีย
กระทรวงการค9าภายใน และ คุ9มครองผูบ9 ริโภคมาเลเซียประสานการทำงานร>วมกับหน>วยงานความมั่นคงชายแดนตรวจตราเข9มปŒองกันการลักลอบนำสินค9าที่รัฐบาล
มาเลเซียอุดหนุนชดเชยราคาสินค9าให9ต่ำกว>าปรกติ เช>น น้ำมันเชื้อเพลิง และ น้ำมันพืช ออกไปต>างประเทศ
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๒. ผลการวิเคราะหUสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธU ประจำวันที่ ๑๕–๒๑ มิ.ย. ๖๒
๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถี่ การนำเสนอประเด็นข5าวเชิงบวก และประเด็นข5าวเชิงลบ

ในช>วงวันที่ ๑๕-๒๑ มิ.ย. ๖๒ มีข>าวเชิงบวก (เส9นทึบสีเขียว) ๒๑๒ ข>าว จากที่มี ๑๖๗ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๘-๑๔ มิ.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถี่ (เส9นปะสี
น้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ เพิม่ ขึ้น ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่ กี่ยวข9องกับ จชต. (เส9นทึบสีแดง) มีข>าวเชิงลบ ๓๓ ข>าวในสัปดาห+นี้ จากที่มี ๑๘ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๘-๑๔ มิ.ย.
๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถี่ (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ เพิ่มขึ้น
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๒.๒ ค5าสัดส5วนระหว5างข5าวเชิงบวก และข5าวเชิงลบ
เมื่อนำจำนวนข>าวเชิงบวก และจำนวนข>าวเชิงลบ ในแต>ละวันมาคำนวณหาค>าสัดส>วน ระหว>างข>าวเชิงบวกกับข>าวเชิงลบ พบว>าในแต>ละวันจะมีคา> สัดส>วนฯ ดังนี้
วัน/เดือน/ปf
จำนวนข5าวเชิงบวก (1)
จำนวนข5าวเชิงลบ (2)
ค5าสัดส5วน (3)=(1)/(2)
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
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
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๓. แนวโน*มในประเด็นที่เพ5งเล็ง ในช5วงวันที่ ๑๕–๒๑ มิ.ย. ๖๒
๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสขุ

ในช>วงวันที่ ๑๕-๒๑ มิ.ย. ๖๒ มีข>าวเชิงบวก ๓ ข>าว จากที่มี ๕ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๘-๑๔ มิ.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถี่ (เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ
ค>อนข9างที่ ในส>วนของข>าวเชิงลบทีเ่ กี่ยวข9องกับ จชต. ไม>มขี >าวเชิงลบในสัปดาห+นี้ จากทีม่ ี ๑ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๘-๑๔ มิ.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถี่ (เส9น
ปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) จับมือระเบิด ท>ามกลางการเยือนรอฮีม นูร+ เพื่อสานต>อสันติภาพที่ชายแดนใต9, ๒) กอ.รมน.ปmดทำโพล
รูปแบบการปกครอง และ ๓) กอ.รมน.ภาค ๔ สน. แจงข9อเท็จจริงกรณี “การสำรวจความคิดเห็นพี่น9องประชาชน”
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๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน

ในช>วงวันที่ ๑๕-๒๑ มิ.ย. ๖๒ มีข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ๒๒ ข>าว จากที่มี ๒ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๘-๑๔ มิ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถี่ มีแนวโน9มฯ เพิ่มขึ้น
ภาพข>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน ได9แก> ๑) คนร9ายบุกใช9เอ็ม ๑๖ กราดยิง ๒ หนุ>มเสียชีวิต ๑ เจ็บ ๑, ๒) คนร9ายตามประกบยิง ๒ ผัวเมียดับคาที่ ก>อนชิงรถหนี-หวั่นทำ
จยย.บอมบ+, ๓) คนร9ายลอบยิง 'อส.หนองจิก' พลีชีพอีก ๑ ราย, ๔) ยิงดับหนุ>มลูกจ9าง-ศอ.บต.ยะลา และ ๕) ประกบยิง ๒ สามีภรรยาสูงวัย ชิงมอเตอร+ไซค+สงสัยใช9ทำ
ระเบิด
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๓.๓ ประเด็นการเมือง

ในช>วงวันที่ ๑๕-๒๑ มิ.ย. ๖๒ มีข>าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๑๓ ข>าว จากที่ไม>มีข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๘-๑๔ มิ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถี่ มี
แนวโน9มฯ เพิ่มขึ้น ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีข>าวเชิงลบ ๓ ข>าวในสัปดาห+นี้ จากทีม่ ี ๓ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๘-๑๔ มิ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถี่ มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่
ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) เจาะเบื้องหลัง มท.๑ สัง่ ปลดนายกเทศมนตรีเมืองเบตง, ๒) นวัตกรรมการเลือกตั้งก9าวสู>โลก 'โซเชียลมีเดีย' เต็มตัว และ ๓) 'มหาดไทย' สั่งทำ
ข9อมูล เป]ดบ9านรับ 'บิ๊กปŽอก' คัมแบ็ค ! ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ถ9าชายแดนนราธิวาสคือ 'จุดบอด' สร9างกำแพงกั้น ดีกว>าใช9งบแสนล9านดับไฟใต9
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๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยUสิน

ในช>วงวันที่ ๑๕-๒๑ มิ.ย. ๖๒ มีข>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๓๓ ข>าว จากที่มี ๔๓ ข>าวในสัปดาห+ทแี่ ล9ว (๘-๑๔ มิ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถี่ มี
แนวโน9มฯ ลดลง ในส>วนข>าวเชิงลบฯ มีข>าวเชิงลบ ๑ ข>าวในสัปดาห+นี้ จากที่มี ๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๘-๑๔ มิ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถี่ มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9าง
คงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) มทภ.๔ ลงพื้นที่ขับเคลื่อน งานเครือข>ายสตรีชายแดน, ๒) จับแล9วโจรใต9มือคาร+บอมบ+ 'บิ๊กซี' ปmตตานี, ๓) "บูคอรี หลำโสxะ" เจ9าเก>า...สั่งบึ้มต
ลาดบ>อทอง?, ๔) รวบ "อส.ฮากิม" สงสัยยิงถล>มรถผู9ใหญ>บ9านบันนังกูแว!, ๕) มทภ.๔ เชื่อ 'บิ๊กตู'> ควบกลาโหมช>วยส>งเสริมงานดับไฟใต9, ๖) ผบช.ภ.๙ จับคดีฆ>า-บึ้มป}วนใต9,
๗) ตร.สั่งล>าโจรใต9ป~นโหด ยิง ๒ ผัวเมียดับ ใกล9ตลาดสดตันหยงมัส และ ๘) เร>งขยายผลทลายเครือข>ายค9ามนุษย+ พบลักลอบขนโรฮิงญาเข9าไทยไม>หยุด ภาพข>าวเชิงลบ
ได9แก> กอ.รมน.ภาค ๔ สน. จะปŒองกันอย>าให9คนไทยพุทธกลายเป€น “เหยื่อ”ของแนวร>วมได9หรือไม>
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๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได*

ในช>วงวันที่ ๑๕-๒๑ มิ.ย. ๖๒ มีข>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๕๕ ข>าวจากที่มี ๒๙ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๘-๑๔ มิ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถี่ มีแนวโน9มฯ
เพิ่มขึ้น ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม>มขี >าวเชิงลบในสัปดาห+นี้ จากทีม่ ี ๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๘-๑๔ มิ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถี่ มีแนวโน9มฯ
ต่ำค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) ตม.-ตร.ท>องเทีย่ วตรวจสนามบินเบตงเตรียมความพร9อมรับบริการประชาชน, ๒) สั่งรับมือซ>อมแหล>งกxาซเจดีเอฯ, ๓) เผย
ศักยภาพ 'ศูนย+บ>มเพาะ' สร9างลูกหลานเกษตรกรรุ>นใหม>สู> YSF, ๔) กยท.ทำแผนธุรกิจสำหรับชาวสวนยาง, ๕) ทดลองเป]ดแล9วด>านศุลกากรสะเดา -บูกิตกายูฮิตมั ๒๔
ชั่วโมง, ๖) สัมภาษณ+พิเศษ : STA กางแผนธุรกิจ ๑๐ ป‰ ปm’นธุรกิจ 'ถุงมือยาง' ติดท็อป ๓ ของโลก, ๗) สะท9อนเสียงผู9ค9าตลาดสดหลังศาลปกครองคุ9มครองชั่วคราวให9วาง
เผงได9ตามปกติ, ๘) แม>ทัพภาคที่ ๔ นำประชาชนชายแดนใต9 ร>วมเป]ดโครงการ ๔ จังหวัดชายแดนใต9เที่ยวฟรี ๓ เดือน ณ สวนนงนุช ชลบุรี และ ๙) “THAIFIGH เบตง”
กระตุ9นเศรษฐกิจท>องเที่ยวของเมืองต9นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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๓.๖ ประเด็นยาเสพติด

ในช>วงวันที่ ๑๕-๒๑ มิ.ย. ๖๒ มีข>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๑๘ ข>าวจากที่มี ๑๖ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๘-๑๔ มิ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถี่ มีแนวโน9มฯ
ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม>มีข>าวเชิงลบทัง้ ในสัปดาห+นี้ และ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๘-๑๔ มิ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน9มความถี่ มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9าง
คงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) สบยช.เตือนกลุ>มใช9 'สารเสพติด' ระวัง! สมองติดยาอาจพิการถาวร, ๒) สงขลา-ไอซ+ผสมสารส9ม, ๓) จับเอเย>นต+ค9ายาฝmงไอซ+ใต9ต9นมังคุด
สารภาพผสมสารส9มเพิ่มปริมาณหลอกขายวัยรุ>น, ๔) ชุดสยบไพรีซิว 'อดีตรอง อบต.' ค9ายา บุกยึดทรัพย+ ๕๐ ล9าน, ๕) ผบ.ฉก.ทพ.๔๔ ประชุมเกี่ยวกับการเเก9ไขปmญหายา
เสพติดในภายพื้นทีร่ ับผิดชอบของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ในห9วงต>อไปของมวลชนญาลันนันบารู ในพื้นที่ จ.ปmตตานี, ๖) ศปส.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประชุมการแก9ไขปmญหา
ยาเสพติด เพือ่ ขับเคลื่อนมวลชนญาลันนันบารู ให9ขึ้นตรงกับหน>วยเฉพาะกิจในพื้นที่ จชต., ๗) "รายการเดินหน9าปฏิรปู " เดินทางมาสัมภาษณ+ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์
มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ ในหัวข9อ "การกวาดล9างยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต9" และ ๘) รายงานผลการปฏิบัติงานเดินหน9าแก9ปญ
m หายาเสพติดในห9วง (๑
พฤศจิกายน–๑๑ มิถุนายน 2562)
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๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน
ในช>วงวันที่ ๑๕–๒๑ มิ.ย. ๖๒ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ได9แก> ๑) 'พืน้ ที่สเี ทา' เล>า ‘ความธรรมดา’ ในพื้นทีท่ ี่ ‘กฎหมายพิเศษ’ ยังคงอยู> และ ๒)
อดีต ปธ. PerMAS เข9าฟmงข9อกล>าวหาชุมนุมร>วมธนาธร เบื้องต9นปฏิเสธทุกข9อกล>าวหา
๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล
ในช>วงวันที่ ๑๕–๒๑ มิ.ย. ๖๒ มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล ได9แก> วอนช>วยครอบครัวตชด.เหยื่อไฟใต9
๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปqญหา จชต.
ในช>วงวันที่ ๑๕–๒๑ มิ.ย. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปmญหา จชต.
๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย
ในช>วงวันที่ ๑๕–๒๑ มิ.ย. ๖๒ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช9กฎหมาย
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๔. ประเด็นที่ส5งผลกระทบต5อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก
๔.๑ ประเด็นที่ส5งผลกระทบต5อการรับรู*
อาชญากรรมในพื้นที่
เศรษฐกิจ และการสร9างรายได9
การพูดคุยเพื่อสันติสุข
การสร9างความเข9าใจ และความสมานฉันท+
การช>วยเหลือประชาชน
วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
กีฬา
ยาเสพติด
การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย+สิน
การเยียวยา
การยกระดับคุณภาพชีวิต
การศึกษา
การเมือง
การบำรุงขวัญกำลังพล
สิทธิมนุษยชน
เหตุร9ายรายวัน
(5.00)

(4.00)

(3.00)

(2.00)

(1.00)

-

1.00
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ประเด็นข5าวเชิงลบ
๑. เหตุรา* ยรายวัน ๑) เรียกมาฆ>าตอนหัวเช9า ยิงลูกจ9าง ศอ.บต.ที่ยะลา ตาย 1 สาหัส 1, ๒) โจรใต9ฆ>าโหด ประกบยิงผัวเมีย2ศพ ชิงรถ หวั่นไปทำจยย.บอมบ+, ๓) กลุม> ยา
การียายิงสองตายายชิงรถไปประกอบจยย.บอมบ+, ๔) คนร9ายประกบยิงสามีภรรยาค9าอาหารตามสั่งก>อนชิงรถจยย.หนี, ๕) โจรใต9เหิมไม>เลิก ยิงอส.ปmตตานีดับ ชาวระแงะ
500คน, ๖) คนร9ายบุกใช9เอ็ม16 กราดยิง2หนุ>มเสียชีวิต 1 เจ็บ 1, ๗) คนร9ายตามประกบยิง2ผัวเมียดับคาที่ ก>อนชิงรถหนี-หวั่นทำจยย.บอมบ+, ๘) ล>าโจรใต9ยิงหัวผัว-เมีย
ดับ ชิงจยย.ติดระเบิดบึ้มเจ9าหน9าที,่ ๙) คนร9ายลอบยิง'อส.หนองจิก'พลีชีพอีก1ราย, ๑๐) ไฟใต9ระอุ-ยิงดับอส.หนองจิก, ๑๑) ไฟใต9ระอุ-ยิงดับอส.หนองจิก, ๑๒) ยิงดับ
หนุ>มลูกจ9าง-ศอ.บต.ยะลา, ๑๓) ประกบยิง 2 สามีภรรยาสูงวัย ชิงมอเตอร+ไซค+สงสัยใช9ทำระเบิด, ๑๔) ยิงดับผัวเมียชิงจยย.ที่นรา, ๑๕) คนร9ายตามประกบยิง 2 ผัวเมียชิง
รถจักรยานยนต+, ๑๖) คนร9ายรัวยิงอส.ปmตตานีดับ'ระแงะ'รวมตัวต9านรุนแรง, ๑๗) โจรตามยิง'ผัวเมีย'ดับฉกมอเตอร+ไซค+ไปด9วย'ตร.ระแงะ'สกัดหวั่นบึม้ , ๑๘) นราฯดุคนร9าย
ยิง2สามีภรรยาดับ, ๑๙) ภาพข>าว: ไฟใต9, ๒๐) 2โจรใต9ขี่จยย.ไล>ประกบยิงอส.ดับ, ๒๑) โจรใต9เหี้ยมฆ>าสองผัวเมียชิงจยย. และ ๒๒) ภาพข>าว: ฆ>า2ศพ
ประเด็นเชิงบวก
๑. อาชญากรรมในพื้นที่ ๑) แกxงฆ>าโจ£ฝmงกุโบร+เข9ามอบตัว1ราย, ๒) ภาพข>าว: ฆ>าฝmงกุโบร+ และ ๓) โจ£เอี่ยวฆ>าอริวัย17มัดมือเท9าฝmงดิน อำพรางศพในกุโบร+จะนะ มอบตัว
แล9ว,
๒. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) ตม.-ตร.ท>องเที่ยวตรวจสนามบินเบตงเตรียมความพร9อมรับบริการประชาชน, ๒) กทม.-เบตงขนาดบินยังไกลนาน2ชม., ๓) 'ปmญญา
แก9วทอง' Smart Farmer ต9นแบบ ทำนาครบวงจร, ๔) คอลัมน+: เรื่องจากปก: จากแดนไกล, ๕) คอลัมน+: จับกระแสภูมิภาค: อบรมเพิ่มมูลค>าไม9ไผ>, ๖) บุญชอบ ทองดี
Smart Farmer ต9นแบบด9านข9าว ยึดวิถีทำนาอย>างยั่งยืน, ๗) คอลัมน+: จับกระแสภูมิภาค: อบรมเพิม่ มูลค>าไม9ไผ>, ๘) สั่งรับมือซ>อมแหล>งกxาซเจดีเอฯ, ๙) ปm’นไกด+ไลน+ร9าน
อร>อยอาเซียน, ๑๐) กสทช.ทุ>ม200ล9านทดสอบ'5จี', ๑๑) เผยศักยภาพ 'ศูนย+บ>มเพาะ' สร9างลูกหลานเกษตรกรรุ>นใหม>สู> YSF, ๑๒) คอลัมน+: รอยเท9านักเดินทาง: มุมบ9านๆ
วิวหลักล9าน, ๑๓) โชห>วยป}วนคนแห>ตุนน้ำมันปาล+ม 'ส.ค9าปลีก'ชี้ขึ้นราคาทำเดือดร9อน๑๔) คุมราคาน้ำมันปาล+มป}วนค9าปลีกวุ>นคนแห>ซื้อตุนสอท.แนะดันศก.ฐานราก, ๑๕)
ภาพข>าว: หนุนมหาลัยฯ, ๑๖) กยท.ทำแผนธุรกิจสำหรับชาวสวนยาง, ๑๗) บุญชอบ ทองดี Smart Farmer ต9นแบบด9านข9าว ยึดวิถีทำนาอย>างยั่งยืน, ๑๘) ทดลองเป]ด
แล9วด>านศุลกากรสะเดา -บูกิตกายูฮิตัม 24 ชั่วโมง, ๑๙) บุญชอบ ทองดี Smart Farmer ต9นแบบด9านข9าว ยึดวิถีทำนาอย>างยั่งยืน, ๒๐) 'กฤษฏา'สยบม็อบประมงหลังฮึ่ม
เคลื่อนไหว, ๒๑) 3ม.ดังร>วมทดสอบ5จี, ๒๒) เตรียมรองรับเป]ดสนามบินเบตง, ๒๓) เตรียมรองรับเป]ดสนามบินเบตง, ๒๔) ข>าวภูมิภาค : 17 มิถุนายน 2562, ๒๕)
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เป]ดตัวอเวนเจอร+สทีมศก. ปชป.เดินหน9า 9ผู9เชี่ยวชาญหลากสาขา, ๒๖) ทะลุ3บาท/กก. ชาวสวนปาล+มยิ้มออก ราคาพุ>งอย>างต>อเนื่อง, ๒๗) 'กฤษฏา'สยบม็อบประมง22
จว. หลังฮึ่มเคลื่อนไหว28มิ.ย.นี้, ๒๘) เร>งจัดทำแนะนำร9านอาหารอาเซียน, ๒๙) รมว.เกษตรฯสัง่ ทุกหน>วยลงพื้นที่ รับฟmงและเร>งแก9ปญ
m หาให9เกษตรกร, ๓๐) รายงานพิเศษ
: 'บุญชอบ ทองดี' Smart Farmer ต9นแบบด9านข9าว, ๓๑) กสทช.จับมือ3มหาวิทยาลัยตั้งศูนย+ทดลองทดสอบ5Gกระจายทั่วประเทศ, ๓๒) กสทช.ผนึก3 มหาวิทยาลัย ตั้ง
ศูนย+ทดลองทดสอบ5G ทั่วประเทศ, ๓๓) 'เอไอเอส'จับมือ 5 มหาวิทยาลัยศึกษาวิจัย 5G, ๓๔) รายงานพิเศษ : อัพเดทงานสร9าง 'รถไฟทางคู>สายใต9' มั่นใจเสร็จป‰ 64
ให9บริการต9นป‰ 65, ๓๕) ลาซาด9าโรดโชว+กระตุ9นผูป9 ระกอบการต>างจังหวัด แนะโอกาสสร9างรายได9ด9วยธุรกิจอีคอมเมิร+ซ, ๓๖) รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายไตรมาส :
ธุรกิจโรงแรม ไตรมาส 1/2562, ๓๗) น้ำยางสดผลิตหุ>นฝªก ช>วยลดผลผลิตสู>ตลาด, ๓๘) แหล>งกxาซ JDA หยุดจ>าย14วัน !! กระทบผลิตไฟ-เอ็นจีวีทางใต9, ๓๙) สัมภาษณ+
พิเศษ : STA กางแผนธุรกิจ 10 ป‰ ปm’นธุรกิจ 'ถุงมือยาง' ติดท็อป 3 ของโลก, ๔๐) เตรียมจัดทำไกด+ไลน+ 'เมืองวัฒนธรรม อาหารอร>อย' เป€นคู>มือเที่ยวอาเซียน, ๔๑) ททท.
เป]ดยิ่งใหญ>งานมหกรรมอาหาร Amazing Thai Taste Festival 2019, ๔๒) คอลัมน+: ข>าวล>าสุด: ปตท-กฟผ.เตรียมรับเจดีเอป]ดซ>อม, ๔๓) พิธีขยายเวลาทำการด>าน
ศุลกากรสะเดา - บูกิตกายูฮิตมั เป€น ๒๔ ชั่วโมง, ๔๔) ภาพข>าว: กลุม> ทรู เดินหน9า 5G พันธมิตรการศึกษา ผนึกมหาวิทยาลัยเชียงใหม> มหาวิทยาลัยขอนแก>น และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร+ พร9อมร>วมพัฒนาเทคโนโลยี 5G สานพลังขับเคลื่อนประเทศพร9อมสู>ยุคดิจทิ ัลเต็มรูปแบบ, ๔๕) เอไอเอส ผนึก 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำครบทุก
ภาคทั่วไทย ศึกษาวิจัย 5G สร9างองค+ความรู9ทางวิชาการ เตรียมต>อยอดสู>บริการจากเทคโนโลยีอนาคตที่ดีทสี่ ุดเพื่อคนไทย, ๔๖) สะท9อนเสียงผู9ค9าตลาดสดหลังศาลปกครอง
คุ9มครองชั่วคราวให9วางเผงได9ตามปกติ, ๔๗) สะท9อนเสียงผูค9 9าตลาดสดเทศวิวัฒน+หลังศาลปกครองสัง่ คุ9มครองชั่วคราววางเผงได9ตามปกติ, ๔๘) ททท.ชูเที่ยวเมืองรองปm’น
รายได92ล9านล., ๔๙) ชาวสวนปาล+มสงขลา พอใจมาตรการช>วยเหลือ ปรับราคาปาล+มน้ำมันสูงขึ้น, ๕๐) แม>ทัพภาคที่ 4 นำประชาชนชายแดนใต9 ร>วมเป]ดโครงการ 4
จังหวัดชายแดนใต9เที่ยวฟรี 3 เดือน ณ สวนนงนุช ชลบุรี และ ๕๑) “THAIFIGH เบตง” กระตุ9นเศรษฐกิจท>องเที่ยวของเมืองต9นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคัง่
ยั่งยืน,
๓. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทU ๑) คอลัมน+: เล>นกับไฟ: ตูน-ก9าวคนละก9าวแบบอย>างดีงาม, ๒) คอลัมน+: เล>นกับไฟ: ตูน-ก9าวคนละก9าวแบบอย>างดีงาม, ๓)
ภาพข>าว: เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร: พบสื่อ, ๔) บู คู เ อ ฟ ซี สันติภาพบนสนามหญ9า, ๕) ก9าวคนละก9าวปรากฏการณ+จิตอาสาเพื่อปวงชน, ๖) ภาพข>าว: ต9อนรับ, ๗)
ก9าวคนละก9าวปรากฏการณ+จิตอาสาเพื่อปวงชน, ๘) คอลัมน+: ตาชั่งพันดาว, ๙) กฟก. เผยรายชื่อผู9แทนเกษตรกรชุดใหม> ที่ชนะผลเลือกตั้ง 16 มิ.ย.62, ๑๐) ประกวด
จิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 10 : 2019 UOB Painting of the Year, ๑๑) หัวหน9าสำนักงานจังหวัดใหม>, ๑๒) เจ9าพนักงานที่ดินจังหวัดใหม>, ๑๓) นปส.73 ต>างสังกัด มท.,
๑๔) แม>ทพั ภาคที่ 4 เป€นประธานในกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนส>วนกลาง ตามโครงการพัฒนาสัมพันธ+สื่อมวลชนครั้งที่ 3 ของศูนย+ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการ
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รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, ๑๕) กอ.รมน.ภาค 4 สน.พบปะสื่อมวลชน พื้นที่จงั หวัดยะลาและปmตตานี พร9อมแจงนโยบายขับเคลื่อนการแก9ไขปmญหาและพัฒนา
จชต, ๑๖) แม>ทพั ภาคที่ 4 ป]ด การอบรมหลักสูตร พสบ.รุ>นที่ 26 และ พสบ.จชต.รุ>นที่ 15 และ ๑๗) ผู9แทนพิเศษของรัฐบาล ประชุม สัมมนาพบปะสื่อมวลชนภาครัฐใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต9,
๔. การเจรจาเพื่อสันติ ๑) รายงานพิเศษ: จับมือระเบิด ท>ามกลางการเยือนรอฮีม นูร+ เพื่อสานต>อสันติภาพที่ชายแดนใต9, ๒) คอลัมน+: ข>าวสั้น: กอ.รมน.ปmดทำโพลรูปแบบ
การปกครอง และ ๓) กอ.รมน.ภาค ๔ สน. แจงข9อเท็จจริงกรณี “การสำรวจความคิดเห็นพี่น9องประชาชน,
๕. การช5วยเหลือประชาชน ๑) ร9องศูนย+ดำรงธรรม5พันกว>าเรื่อง, ๒) มรสุมถล>ม 4 จังหวัดใต9, ๓) ทส.ถกเตรียมรับมือหมอกควันข9ามแดนเข9าไทย, ๔) ปภ.รายงานมีพื้นที่
ประสบวาตภัย 4 จังหวัด เร>งสำรวจความเสียหายและให9การช>วยเหลือโดยด>วน, ๕) ปภ.รายงานมีพื้นที่ประสบวาตภัย 6 จังหวัด เร>งสำรวจความเสียหายและให9การ
ช>วยเหลือโดยด>วน และ ๖) ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 7 จังหวัด เร>งสำรวจความเสียหายและให9การช>วยผู9เหลือประสบภัย,
๖. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) แม>ทัพภาค4ให9กำลังใจผู9แสวงบุญพิธีฮจั ย+, ๒) แม>ทัพภาค4อวยพรผู9แสวงบุญ ไปประกอบ'พิธีฮัจย+นครเมกกะ', ๓) คอลัมน+: สุจิตต+ วงษ+เทศ:
มลายูเป€นบรรพชนร>วมลิเก มีต9นทางจาก 'ดิเกร+', ๔) Art for War 'ต>อสู'9 ด9วย 'ศิลป¶', ๕) คอลัมน+: อริยะโลกที6่ : พ>อท>านเมือง โกมโก วัดปากบางท>าพญา, ๖) คอลัมน+:
อริยะโลกที6่ : พ>อท>านเมือง โกมโก วัดปากบางท>าพญา, ๗) ข>าวภูมิภาค : 21 มิถุนายน 2562, ๘) สะแล..แกงส9มอร>อย, ๙) คอลัมน+: เรื่องเก>าเล>าสนุก: จากเปอร+เซียมาตั้ง
ตัวเป€นสุลต>านในไทย แข็งข9อต>อกรุงศรีอยุธยา! เกี่ยวพันมาเป€นพระญาติราชวงศ+จกั รี!!, ๑๐) สนามพระวิภาวดี 16/06/62, ๑๑) 'SACICT' จิตอาสา พลังครูช>างสร9าง
หัตถศิลป¶ชุมชน, ๑๒) มทภ.4 เป€นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป€นพระราชกุศลแด>บรู พมหากษัตริย+ และอุทิศแก>บรรพชนและแผ>นดินไทย, ๑๓) รองแม>ทัพภาคที่
4 เป€นประธานในพิธีทอดผ9าป}าสามัคคี เพื่อหารายได9นำปmจจัยสมทบทุนในการก>อสร9างศาลาการเปรียญ และห>มผ9าสไบทิพย+พระพุทธศรีวิชัยศากยมุณ,ี ๑๔) พันเอก รักชาติ
รัตนาศักดิ์ รองเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส>วนหน9า เป€นประธานในพิธีบำเพ็ญบุญไหว9พระสวดมนต+ และ ๑๕) "มทภ.4 พร9อมด9วย
ผู9บังคับบัญชาชั้นสูง ได9ร>วมพิธีรบั พระราชทานพระเครื่องสมเด็จพระพุฒาจารย+ (โต พรหมรังสี) รุ>นผงพระอุโบสถ วัดระฆังโฆสิตาราม",
๗. กีฬา ๑) เป]ดตัวนักเตะฟ€อกซ+ฮันท+รุ>น4, ๒) พิษณุโลกดึงปราการหลังจอมเก£าช>วยอุดรอยรั่ว และ ๓) พล.ต.กฤษดา พงษ+สามารถ รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. เป€น
ประธานการประชุมเตรียมความพร9อมจัดการแข>งขันชกมวยไทยโลก THAI FIGHT,
๘. ยาเสพติด ๑) คอลัมน+: เดลินิวส+ก>อนขึ้นแท>น: จับเอเย>นต+หาเงินคลอดลูก, ๒) ล>อซื้อจับค9ายาคาห9องพัก, ๓) สบยช.เตือนกลุ>มใช9'สารเสพติด' ระวัง!สมองติดยาอาจพิการ
ถาวร, ๔) คอลัมน+: ข>าวสดทัว่ ไทย: สงขลา-จับเอเยนต+ยาลูกอ>อน, ๕) ภาพข>าว: จับค9ายา, ๖) คอลัมน+: ข>าวสดทั่วไทย: สงขลา-ไอซ+ผสมสารส9ม, ๗) ภาพข>าว: ไอซ+สารส9ม,
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๘) คอลัมน+: ข>าวสดทั่วไทย: สงขลา-จับนักค9ายา, ๙) จับเอเย>นต+ค9ายาฝmงไอซ+ใต9ต9นมังคุด สารภาพผสมสารส9มเพิ่มปริมาณหลอกขายวัยรุ>น, ๑๐) รวบอดีตรองนายกฯอบต.
เพชรบูรณ+ แกxงยาเสพติดรายใหญ>-พบเป€นระดับสัง่ การ, ๑๑) ชุดสยบไพรีซิว'อดีตรองอบต.'ค9ายา บุกยึดทรัพย+50ล9าน, ๑๒) รวบหนุ>มค9ายาบ9าคอตกถูกจับสงสารลูกเมียอยู>
ตามลำพัง, ๑๓) ผบ.ฉก.ทพ.44 ประชุมเกี่ยวกับการเเก9ไขปmญหายาเสพติดในภายพื้นทีร่ ับผิดชอบของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ในห9วงต>อไปของมวลชนญาลันนันบารู ในพื้นที่
จ.ปmตตานี, ๑๔) ศปส.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ประชุมการแก9ไขปmญหายาเสพติด เพื่อขับเคลื่อนมวลชนญาลันนันบารู ให9ขึ้นตรงกับหน>วยเฉพาะกิจในพื้นที่ จชต., ๑๕) ญา
ลันนันบารูจเู นียร+ ค>ายสร9างภูมิคุ9มกัน ปŒองกันบุตรหลานให9หา> งไกลกับเสพติด, ๑๖) "รายการเดินหน9าปฏิรปู " เดินทางมาสัมภาษณ+ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.
รมน.ภาค 4 ในหัวข9อ"การกวาดล9างยาเสพติดในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต9", ๑๗) ฉก.ทพ.47 ร>วมจัด กิจกรรม “วันต>อต9านยาเสพติดโลก” และ ๑๘) รายงานผลการ
ปฏิบัติงานเดินหน9าแก9ปญ
m หายาเสพติดในห9วง (1 พฤศจิกายน – 11 มิถุนายน 2562),
๙. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยUสิน ๑) มทภ.4ลงพื้นที่ขบั เคลือ่ น งานเครือข>ายสตรีชายแดน, ๒) คอลัมน+: เก็บตกข>าวฮาประสาทหาร, ๓) ขานรับ'
ประยุทธ+'ควบกลาโหมดับไฟใต9, ๔) คอลัมน+: ข>าวสั้น: ปคม.กวาดล9างแรงงานเถื่อน, ๕) จับแล9วโจรใต9มือคาร+บอมบ+'บิ๊กซี'ปmตตานี, ๖) คอลัมน+: ข>าวสดทั่วไทย: สงขลาแรงงานเถื่อน, ๗) "บูคอรี หลำโสxะ" เจ9าเก>า...สัง่ บึ้มตลาดบ>อทอง?, ๘) รวบ "อส.ฮากิม" สงสัยยิงถล>มรถผู9ใหญ>บ9านบันนังกูแว!, ๙) ตร.ยังรอแจ9งข9อหา อส.ฮากิม เหตุโดนจับ
ตามกฎอัยการศึก!, ๑๐) มทภ.4 เชื่อ 'บิ๊กตู'> ควบกลาโหมช>วยส>งเสริมงานดับไฟใต9, ๑๑) คอลัมน+: ข>าวสดทั่วไทย: สตูล-ฟmนข9อหาค9ามนุษย+, ๑๒) ผบช.ภ.9จับคดีฆ>า-บึ้มป}วน
ใต9, ๑๓) ลุยแกxงค9ามนุษย+ ช>วย40เมียนมา, ๑๔) ตร.สัง่ ล>าโจรใต9ป~นโหด ยิง2ผัวเมียดับ ใกล9ตลาดสดตันหยงมัส, ๑๕) มทภ.4เชื่อ'บิ๊กตู'> ควบเก9าอี้กลาโหม, ๑๖) ส>งทีมกวาด
ล9างต>างด9าวยอดทะลุ6.5พันราย, ๑๗) จนท.อพยพ'โรฮีนจา'65ชีวิตพร9อมเด็ก ไปจุดพักพิงเหยือ่ ค9ามนุษย+, ๑๘) เร>งขยายผลทลายเครือข>ายค9ามนุษย+ พบลักลอบขนโรฮิงญา
เข9าไทยไม>หยุด, ๑๙) จับ35แรงงานเถื่อนซุกสวนปาล+มหาดใหญ> เตรียมส>งต>อประเทศมาเลเซีย, ๒๐) 'ประวิตร'สั่งสอบ คนไทยเอี่ยวค9าโรฮีนจา ตรวจแนวป}าสงขลา, ๒๑)
'ตม.สุราษฏร+ธานี'จับคนซ>อนเร9น-7คนงานเมียนมาลอบเข9าเมืองซุกบ9านเช>า, ๒๒) แม>ทพั ภาค4ขานรับ'บิ๊กตู'> ควบรมว.กลาโหม เผยอยากกินข9าวกับนักการเมือง, ๒๓) ขาน
รับ'ประยุทธ+'ควบกลาโหมดับไฟใต9, ๒๔) จับต>อเนื่องแรงงานต>างด9าวทำงานผิดกฎหมาย เผยยอดทะลุกว>า 6,500 ราย, ๒๕) ภาพข>าว: เหยือ่ ค9ามนุษย+, ๒๖) จับแล9วโจรใต9
มือคาร+บอมบ+ 'บิก๊ ซี'ปmตตานี, ๒๗) ผบ.ฉก.ทพ.47 ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน+และระบบรักษาความปลอดภัยฐานปฏิบัติการ, ๒๘) สร9างหมู>บ9าน
สีขาวด9วยความร>วมมือ สนองความต9องการของคนในพื้นที่ กำจัดมือมืดทำลายหมูบ> 9าน สร9างสวรรค+สันติสุข อย>างแท9จริง, ๒๙) รับฟmงทุกประเด็นปmญหา พร9อมตอบในทุก
ข9อสงสัย ปรับความคิด ทัศนคติ เดินหน9า สร9างสันติสุขอย>างยั่งยืน, ๓๐) แม>ทัพภาคที่ 4 เสวนา ปรับทุกข+ ผูกมิตร ร>วมคิด ร>วมทำ เพิ่มศักยภาพผู9นำท9องที่ 126 หมูบ> 9าน
สร9างพื้นทีป่ ลอดภัย นำสันติสุขสู>ชายแดนใต9, ๓๑) แม>ทพั ภาคที่ 4 พบปะแกนนำกลุ>มสตรี พร9อมมอบแนวทางการทำงานให9เหมาะสมกับพื้นที่ และ ๓๒) มทภ.4 เดินทาง
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ลงพื้นที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร+ธานี เพื่อรับฟmงสรุปผลการดำเนินงานในห9วงที่ผ>านมาของชป.กกล.รส.ทภ.4,
๑๐. การเยียวยา ๑) 'มทภ.4'เยี่ยมให9กำลังใจครอบครัว2ผัวเมียถูกคนร9ายยิงเสียชีวิต, ๒) ลูกสาวเหยื่อโจรใต9วิงวอนให9เหตุร9ายหยุดเสียที และ ๓) ยุติการทำลาย ยุติการ
ฆ>ากัน ไม>ว>าไทยพุทธหรือมุสลิม จะต9องอยู>ร>วมกันได9 อย>างปลอดภัยและมีความสุข ทุกหมู>บ9าน,
๑๑. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ภูซางแต>ง'ค>าว'สกัดไข9เลือดออก, ๒) ภาพข>าว: ติดตามโครงการ, ๓) ภูซางแต>ง'ค>าว'สกัดไข9เลือดออก, ๔) เผยศักยภาพ'ศูนย+บ>มเพาะ'
สร9างลูกหลานเกษตรกรรุ>นใหม>สู> YSF ขยายเครือข>ายแพร>กระจายเข9าถึงชุมชน ลงลึกถึงรากหญ9า, ๕) คอลัมน+: ทางคนทางข>าว, ๖) 'ฝายบ9านธนูศิลป¶' ฟ~น’ ชีวิตชุมชน
ชายแดนใต9, ๗) คอลัมน+: อากาศวันนี,้ ๘) 'ตูน'วิง่ 'ก9าวคนละก9าว'ภาคสอง วันแรก'หนองคาย-อุดร'ได924.5ล., ๙) ตูนวิ่ง'ก9าวคนละก9าว'ภาคสองคึกคักวันแรก'หนองคาย-อุดร'
ได924.5ล., ๑๐) เตือนแดนใต9ไข9เลือดออกระบาดหนัก, ๑๑) 'ฝนหลวง'ปลื้มนายกฯให9กำลังใจเร>งปรับแผนรายพื้นที,่ ๑๒) 'กฤษฎา'เดือด! สัง่ ขรก.แจงมาตรการรัฐได9ผลจริง
อย>าปล>อยส.ส.ปลุกระดมก>อม็อบ, ๑๓) 'กฤษฏา'เดือดขรก.เกียร+ว>างจีล้ งพื้นที่เร>งแจงมาตรการรัฐบาล, ๑๔) คอลัมน+: รายงานพิเศษ: องค+กรปกครองส>วนท9องถิ่นทำไม...
ความโปร>งใสติด'เอฟ', ๑๕) อธิบดี พด. ลงพื้นที่ จ.ปmตตานี ติดตามการมอบบัตรดินดีแก>เกษตรกร และ ๑๖) ฉก.ทพ.47 จัดกิจกรรมสาธารณะ “เวทีกลุม> สตรีดีจริง”,
๑๒. การศึกษา ๑) ภาพข>าว: นวัตกรรมการสอน, ๒) ครู 4 แสนคน ลุยเยี่ยมบ9านปŒองกันเด็กยากจนหลุดออกจากระบบ, ๓) จากเด็กอมก£อยสูบ> ัณฑิตกยศ.ให9อนาคต-กู9มา
ต9องชำระ, ๔) นราฯจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1, ๕) เป]ดโครงการ 'จดหมายลาครู'สะท9อนความเหลือ่ มล้ำทางการศึกษาเด็กไทย, ๖) ก.ศึกษาฯลงนามประกาศ
ขรก.เกษียณ3หมื่นราย 'ปลัดศธ.-เลขาธิการ กพฐ.-เลขาธิการ กอศ.', ๗) จากเด็กอมก£อยสู>บัณฑิต กยศ.ให9อนาคต-กูม9 าต9องชำระ, ๘) กสศ.หาทางลดจดหมายลาครู-นร.
ยากจนทุกคนต9องได9เรียน, ๙) องคมนตรี ลงพื้นที่พบปะนักเรียนทุนพระราชทาน โครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จงั หวัดสงขลา และ ๑๐) องคมนตรี ลงพื้นทีพ่ บปะ
นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห+ 40 และโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จงั หวัดปmตตานี,
๑๓. การเมือง ๑) ตอกย้ำรัฐจัดการล9มเหลว 15ป‰ดับไฟใต9 หลงทาง-ปกป]ดคนพื้นที,่ ๒) ตอกย้ำรัฐจัดการล9มเหลว 15ป‰ดับไฟใต9 หลงทาง-ปกป]ดคนพื้นที่๓) คอลัมน+: เก็บ
ตกข>าวฮาประสาทหาร, ๔) คอลัมน+: เรียงคนมาเป€นข>าว, ๕) ส>องคอนเนคชั่น'ธรรมนัส'มือดีลการเมือง, ๖) พรรคการเมืองที่ชื่อว>า 'คนธรรมดาแห>งประเทศ', ๗) ส>ง'
ธรรมนัส'เคลียร+ตหู> ย>าศึกพปชร.ใต9-อีสาน, ๘) เจาะเบื้องหลัง มท.1 สั่งปลดนายกเทศมนตรีเมืองเบตง, ๙) กวาดบ9านรอ! มท.สัง่ รับ'บิก๊ ปŽอก'คัมแบ็ค 'นิพนธ+-ทรงศักดิ'์ นัง่
รมช., ๑๐) เพื่อน'บิ๊กตู'> เหนื่อยแน>! แกนนำ'ด9ามขวาน' ชี้ชิงนายก อบจ.สงขลาไม>ง>าย, ๑๑) ปชป.ดัน'พล.ต.ท.สาคร'ลงนายก อบจ.สงขลา แทน'นิพนธ+ บุญญามณี', ๑๒)
นวัตกรรมการเลือกตั้งก9าวสูโ> ลก'โซเชียลมีเดีย'เต็มตัว และ ๑๓) 'มหาดไทย'สัง่ ทำข9อมูล เป]ดบ9านรับ 'บิ๊กปŽอก'คัมแบ็ค !,
๑๔. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) ผู9ว>าฯเยี่ยมให9กำลังใจ'หมวดท็อป', ๒) ผู9ว>าฯเยี่ยมให9กำลังใจ'หมวดท็อป', ๓) คอลัมน+: ตาชั่งพันดาว และ ๔) แม>ทัพภาคที่ 4 รับมอบ
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ผลิตภัณฑ+เครื่องดืม่ จากสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดืม่ ไทย เพื่อแจกจ>ายให9แก>กำลังพล,
๑๕. สิทธิมนุษยชน ๑) ภาพข>าว: ต9านรุนแรง, ๒) ภาพข>าว: ต9านรุนแรง และ ๓) ชาวระแงะ เดินขบวนและละหมาดอายัต ต>อต9านความรุนแรง หลังคนร9ายประกบยิง 2
ผัวเมียเสียชีวิต
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๔.๒ ระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต5อสถานการณU จชต.

จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+นี้ ลดลง จาก ๒.๘๓ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๘๑๔ มิ.ย. ๖๒) เป€น ๒.๔๓ ในสัปดาห+นี้ ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที่
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๕. ประเด็นสําคัญจากสื่อมวลชนต5างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันที่ ๑๕ – ๒๑ มิ.ย. ๖๒
สื่อมาเลเซียให9ความสำคัญกับการไต>สวนหาข9อเท็จจริงจากพยานที่เกี่ยวข9องกับการค9นพบค>ายกักกันเหยื่อขบวนการค9ามนุษย+ชาวมุสลิมโรฮิงญาที่ Wang Kelian
รัฐเปอร+ลสิ ใกล9พรมแดนไทย เมื่อป‰ ๒๕๕๘ คณะกรรมการไต>สวนอิสระชุดนี้ได9รับการแต>งตั้งจากสมเด็จพระราชาธิบดีแห>งมาเลเซีย พยานคนสำคัญที่เข9าให9ข9อมูลเป€นคนที่
๔๗ คือ ตันสรี คาลิด อับดุล บาการ+ อดีตผูบ9 ัญชาการตำรวจแห>งชาติ ณ เวลานั้น ให9การว>าผลการสอบสวนของตำรวจไม>พบว>า มีชาวมาเลเซียเกี่ยวข9องกับขบวนการค9า
มนุษย+ พร9อมระบุว>า ผูบ9 งการอยู>ทปี่ ระเทศไทย
ขณะเดียวกันสื่อมาเลเซียรายงานความคืบหน9าการสืบสวนสอบสวนกรณีชาวโรฮิงญา ๖๕ คนอพยพทางเรือมุง> หน9าไปมาเลเซีย แต>เครื่องยนต+เรือเสียเรือจึงลอยมาติดฝmง‹
ที่เกาะราวี จ.สตูล โดยอ9างโฆษกสำนักงานตำรวจแห>งชาติแถลงว>า ชาวโรฮิงญากลุ>มนีเ้ ป€นเหยื่อขบวนการค9ามนุษย+
การเป]ดบริการด>านชายแดนที่อ.สะเดา ๒๔ ชั่วโมง สำหรับรถบรรทุกสินค9าขนาดใหญ>เป€นอีกประเด็นทีส่ ื่อมาเลเซียให9ความสนใจรายงานข>าวกันอย>างกว9างขวาง และ
รายงานในเชิงบวกว>า การขยายเวลาบริการที่ด>านสะเดา-บูกติ กายูฮิตัม รัฐเคดาห+ จะส>งผลต>อการค9าการลงทุนของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะทีเ่ มืองชายแดน ซึ่งขณะนี้
การค9าชายแดนมีสัดส>วนประมาณ ๖๐ เปอร+เซ็นต+ของมูลค>าการค9ารวมไทย-มาเลเซีย
กระทรวงการค9าภายในและคุ9มครองผูบ9 ริโภคมาเลเซียประสานการทำงานร>วมกับหน>วยงานความมั่นคงชายแดนตรวจตราเข9มปŒองกันการลักลอบนำสินค9าทีร่ ัฐบาล
มาเลเซียอุดหนุนชดเชยราคาสินค9าให9ต่ำกว>าปรกติ เช>นน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันพืช ออกไปต>างประเทศ
๕.๑ สื่อมาเลเซียหลายแห>ง รายงานการให9ข9อมูลของพยานผู9เกี่ยวข9องคดีการค9นพบค>ายกักกันเหยื่อการค9ามนุษย+ชาวโรฮิงญาเมื่อป‰ ๒๕๕๘ กับคณะกรรมการไต>สวนอิสระ
ที่ได9รับการแต>งตั้งโดยสมเด็จพระราชาธิบดีแห>งมาเลเซีย ตันสรีคาลิด อับดุล บาการ+ อดีตผูบ9 ัญชาการตำรวจแห>งชาติในขณะนั้น ให9การว>าค>ายกักกันที่ wang kelian เป€น
ค>ายที่ขบวนการค9ามนุษย+ที่มผี ู9บงการอยู>ในประเทศไทย นำเหยื่อชาวโรฮิงญาหลบหนีการกวาดล9างของเจ9าหน9าที่ไทยนำข9ามพรมแดนมาพักรอที่ชายแดนด9านรัฐเปอร+ลสิ
เขาบอกว>า ผลการสืบสวนสอบสวนไม>พบว>ามีชาวมาเลเซียร>วมกระทำความผิด แต>ตำรวจมาเลเซียได9ขึ้นบัญชีผู9ตอ9 งสงสัยชาวไทย ๑๐ คนพร9อมทั้งระบุว>าในจำนวนนี้หลาย
คนถูกตำรวจไทยจับกุม ซึง่ ตำรวจมาเลเซียมีหนังสือแจ9งขอร>วมสอบสวนแต>ก็ถูกปฏิเสธ
เมื่อถูกถามว>าทำไมตำรวจมาเลเซียไม>ทราบข9อมูลที่ตั้งของค>ายกักกันที่ Wang Kelian ก>อนหน9านี้ อดีตผบ.ตร.มาเลเซีย ตอบว>า เป€นเพราะที่ตงั้ ค>ายกักกันอยู>ในภูมิประเทศ
ที่เดินทางเข9าถึงลำบาก อีกทัง้ บริเวณนั้นยังไม>มีหมูบ9านหรือชุมชน ใดใดเลย
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(The temporary transit camps in Wang Kelian, Perlis are a safe haven for human trafficking camps operating in Thailand, says Tan Sri Khalid Abu
Bakar.
The former inspector-general of police said the masterminds of human smuggling are from Thailand.
"Investigations did not show that any parties from here (Malaysia) are involved.
"The modus operandi is usually to detain illegal immigrants in Thailand until the respective families in Bangladesh pay up before bringing them
into Malaysia.
"The activities (human trafficking) taking place on the Malaysian side were masterminded by the Thai side,” said Khalid.
He is the 47th witness on the 16th day of the Royal Commission of Inquiry (RCI) into the discovery of transit camps and mass graves Monday
(June 17).
Khalid said the temporary transit camps in Wang Kelian located about 200m from the Malaysian-Thai border, would be used when Thailand
conducted enforcement operations on the main camps.
"When Thailand disrupts them, they would run to our area (Malaysia). When the operations stopped, they would return to Thailand,” he said
to a packed public gallery.
He however explained that he was not officially told of the main camps in Thailand.
He said the Royal Malaysian Police had issued a wanted list of 10 Thai citizens involved in the case.
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Nonetheless, he said when several individuals in the list were arrested by Thai authorities, requests by Malaysia to interview the individuals
concerned were turned down by Thailand.
Asked why were the temporary transit camps were left out of police patrol, Khalid said it was due to the bad terrain and because there were
no residents there.
When giving his statement, Khalid also denied allegations that he did not take the discovery of transit camps and mass graves seriously or that
there were pacts with certain parties in Thailand.
Khalid, however, admitted the level of security at the Perlis-Thailand border was weak and it should be stepped up.
When asked on possible proposals, he said the usage of technological gadgets such as drones, cameras and sensors could be considered.)
ที่มาข9อมูล ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/06/17/wang-kelian-a-safe-haven-for-thai-human-traffickers-says-ex-igp/
https://www.malaysiakini.com/news/479953
๕.๒ สำนักข>าว Bernama รายงานเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ว>า โฆษกสำนักงานตำรวจแห>งชาติไทยแถลงว>า ชาวโรฮิงญาอพยพ ๖๕ คนที่เรือมาติดที่ชายฝm‹งเกาะราวี จ.สตูล
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ทั้งหมดเป€นเหยื่อขบวนการค9ามนุษย+ พวกเขาจึงถูกส>งไปตัวไปอยู>ในสถานที่พักพิงของกระทรวงความมั่นคงและทรัพยากรมนุษย+
คดีนี้ตำรวจจับกุมตัวกัปตันเรือและลูกเรือรวม ๖ คนเป€นผู9ตอ9 งหา ทั้งนีม้ ีรายงานในสื่อไทยว>า กัปตันเรือคนไทยให9การกับตำรวจว>า เขาได9รับการจ9างจากชาวพม>าเป€นเงิน ๑
แสนบาทให9นำชาวโรฮิงญากลุม> นี้ลกั ลอบเข9าประเทศมาเลเซีย
(Thai authorities have confirmed that the 65 ethnic Rohingya who were stranded on Rawi Island, off Satun in South Thailand, last June 11, are
human trafficking victims.
A police spokesman said the victims, comprising, 31 women, 29 men and five children, had been transferred to a protection centre in Surat
Thani and a protection centre for human trafficking in Songkhla.
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After thorough investigation, police identified those who were stranded on the boat (at Rawi island) as human trafficking victims, he said, adding
that they were now placed under the care of the Thai Ministry of Community Development and Human Peace.
The Thai police had earlier detained six men, comprising the skipper and crew members of the boat.
According to media reports, the skipper, who is a Thai national, claimed that he was paid 100,000 Baht by a Myanmar national to bring the
group of ethnic Rohingya to Malaysia.)
ที่มาข9อมูล ; http://bernama.com/en/news.php?id=1737066
๕.๓ สื่อมาเลเซียรายงานเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ว>า หลังจากที่รอมานาน ด>านสะเดา-บูกิตกายูฮิตัม ก็เป]ดให9บริการรถบรรทุกสินค9าขนาดใหญ£ ๒๔ ชั่วโมงทุกวัน ตั้งแต>หลัง
เที่ยงคืนวันที่ ๑๘ มิถุนายน โดยจะทดลองเป]ดให9บริการเป€นเวลา ๓ เดือนสิ้นสุดวันที่ ๑๗ กันยายน ทั้งนิ้มาซูกิ ยาย>าห+ รัฐมนตรีช>วยว>าการต>างประเทศมาเลเซียเป€น
ประธานพิธีเป]ดด>าน ๒๔ ชั่วโมงร>วมกับนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีต>างประเทศ
รัฐมนตรีช>วยต>างประเทศมาเลเซียบอกว>า การขยายเวลาบริการที่ด>านชายแดนสะเดา-บุกิตกายูฮิตมั เป€น ๒๔ ชั่วโมง จะเป€นตัวดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต>างประเทศ
กระตุ9นการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และการขยายตัวของเศรษฐกิจเมืองชายแดนของทั้งสองประเทศ
ไทยเป€นคู>ค9าลำดับที่ ๕ ของมาเลเซีย และมูลค>าการค9าของทั้งสองประเทศในป‰ ๒๕๖๑ เติบโต ๑๓ เปอร+เซนต+จากป‰ก>อนหน9า โดยมีมลู ค>าการค9ารวม ๒๖ พันล9านดอลลาร+
สหรัฐ ซึ่งประมาณ ๖๐ เปอร+เซนต+ของมูลค>าการค9ารวมเป€นการค9าที่ชายแดน
(The wait to achieve smoother flow of goods between Thailand and Malaysia has ended after the border opened 24/7 since midnight
yesterday .
Both the Bukit Kayu Hitam Immigration, Customs, Quarantine and Security (ICQS) Complex and Sadao Customs, Immigration and Quarantine
(CIQ) Complex are now operating round the clock on a three-month trial basis.
Deputy Foreign Affairs Minister Datuk Marzuki Yahya said the 24-hour operation marked a historic event between both countries, adding that
the trial period would end on Sept 17.
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“For many years, the gate would close at exactly midnight.
“Starting from today, it is open 24 hours to facilitate trade across the national borders,” he said at the opening ceremony here yesterday.
The crossing was previously open from 6am to midnight daily.
For years, industrialists called for the heavy vehicles lanes to be open 24/7 to ease the flow of goods between the countries.
However, the public lane for people to cross remains open for only 18 hours from 6am to midnight.
Marzuki said both Malaysia and Thailand have set up teams to evaluate the effectiveness of the 24-hour operation.
Smooth transit: The Bukit Kayu Hitam ICQS Complex and Sadao CIQ were previously only open till midnight, prompting calls for extended
opening hours.
“Having shared a common border, it is vital to improve connectivity between both countries.
“The move will attract foreign direct investments, enhance industrialisation efforts as well as accelerate the process of economic growth of
both countries,” he said.
Marzuki said trade between the two countries continued to increase steadily, as Thailand is Malaysia’s fifth largest trading partner globally and
second largest trading partner among Asean member states.
“Our total trade with Thailand last year recorded an increase of 13.7% at USD$26.12bil (RM109.15bil) compared with USD$22.96bil (RM95.94bil)
in 2017.
“Border trade accounts for more than 60% of the total trade,” he said.)
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ที่มาข9อมูล ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/06/19/goods-cross-roundtheclock/
https://www.nst.com.my/news/nation/2019/06/496899/malaysia-thailand-run-24-hour-icqs-operations-midnight
๕.๓.๑ New Straits Times รายงานว>า การเป]ดบริการ ๒๔ ชั่วโมงวันแรกที่ด>านสะเดา-บูกิตกายูฮิตมั มีความขลุกขลักรถบรรทุกติดยาวเหยียดที่ชายแดนด9านอ.สะเดา
รถบรรทุกบางคันใช9เวลาเข9าคิวรอการตรวยพิธีการศุลกากรและตรวจคนเข9าเมืองนานถึง ๖ ชั่วโมง ทั้งนี้นอกจากรถบรรทุกสินค9าต9องทำพิธีการศุลกากรแล9ว คนขับรถยัง
ต9องลงจากรถบรรทุกมาทำเอกสารผ>านแดนกับตำรวจตรวจคนเข9าเมือง กระบวนนนี้ต9องใช9เวลานานถึง ๖ ชั่วโมง
(The first day of the Malaysia-Thailand 24-hour border operations in Bukit Kayu Hitam and Sadao on June 18 got off to a less-than-stellar start,
with motorists fuming over the long queues.
Motorists, especially lorry drivers, were left stewing in their vehicles, with six-hour queues reportedly marring the first day of operations.
Sources told the New Straits Timesthat the problem was due to a change in procedures undertaken by the Thai Customs Department for
vehicle clearance.
A source close to the Malaysian Customs Department said the vehicle clearance for motorists coming from Danok was conducted by their Thai
counterparts.
‘Previously, the procedure on the approval for lorry drivers’ travel documents was done at the Customs checkpoint, which was approximately
2km from the border.
‘Now, this procedure is conducted next to the border. The lorry drivers would have to get down from their vehicles to see the Thai
Immigration officers to get their passport stamped. This contributes to the six-hour queue.
‘The queue is on the Thai side, and even the drivers were caught unaware of this change,’ the source told NST.)
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ที่มาข9อมูล ; https://www.nst.com.my/news/nation/2019/06/498219/slow-start-border-operations
๕.๔ สำนักข>าว Bernama รายงานเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน อ9างคำให9สมั ภาษณ+ของรองอธิบดีกรมปŒองกันและปราบปราม กระทรวงการค9าภายในและคุ9มครองผูบ9 ริโภค
บอกว>า ขณะนื้ทางกระทรวงได9ประสานความร>วมมือกับหน>วยงานที่ดูแลความมั่นคงชายแดนมาเลเซีย-ไทย ดูแลปŒองกันไม>ให9มีการลักลอบขนสินค9าทีร่ ัฐบาลอุดหนุนชดเชย
ราคาสินค9าให9ต่ำกว>าปรกติ เช>นน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันพืช ออกนอกประเทศ
ทั้งนี้รองอธิบดีกรมปŒองกันและปราบปราม ให9สมั ภาษณ+ผู9สอื่ ข>าวระหว>างล>องเรือสำรวจลำน้ำโกลก พร9อมระบุว>า พื้นที่ทตี่ 9องมีการลาดตระเวณตรวจตราเป€นพิเศษ คือ
เส9นทางตั้งแต>รันตูปmนยัง ตรงข9ามอ.สุไหงโกลก ไปจนถึงเปงกาลันกุโบร+ตรงข9ามอ.ตากใบ จ.นราธิวาส
(The Domestic Trade and Consumer Affairs Ministry (KPDNHEP) has always taken a serious view of activities involving the smuggling of subsidised
and controlled items at the Malaysia-Thailand border to ensure that the subsidy on such items is enjoyed only Malaysian citizens.
KPDNHEP Deputy Enforcement Director Rosli Ahmad said that the ministry had also taken various measures to combat the smuggling of the
items by establishing closer ties with other enforcement agencies at the border.
He said the Kelantan-Thailand border stretched about 191 kilometres from Pengkalan Kubor to Kalai, Jeli, with the average width being 20
metres across Sungai Golok.
The stretch was conducive for quick smuggling activities, thus making it difficult for authorities to carry out enforcement.
“One of the enforcement strategies in curtailing the smuggling of controlled items is to collaborate with other border enforcement agencies.
“At present, border control is carried out by the 7th Battalion of the General Operations Force (PGA7) from Rantau Panjang to Pengkalan Kubor.
Both KPDNHEP and PGA7 have discussed the direction of enforcement at the border as well as sharing roles and law enforcement," he told
reporters after conducting a survey of the border by boat on Sungai Golok here today.)
ที่มาข9อมูล ; http://bernama.com/en/news.php?id=1736627
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