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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๑๓-๑๙ มิ.ย. ๖๓ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๑๐๖ ข0าว จากท่ีมี 

๑๐๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๖-๑๒ มิ.ย. ๖๓) ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขPองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๑๔ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๒๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๖-๑๒ มิ.ย. 

๖๓)  

 ประเด็นข4าวเชิงลบ ได*แก4  

          เหตุร*ายรายวัน: อุกอาจ! คนรPายบุกเด่ียวกระหน่ำยิง 'ทหารจรยุทธ.' ขณะปฏิบัติหนPาท่ีต้ังด0านลอย 

          ประเด็นข4าวเชิงบวก ได*แก4 

๑) ยาเสพติด: ๑) ทลายแก[งยา ๓ ป\ รวย ๓ พันลPาน และ ๒) ตะลึง! ยัดพืชกระท0อมเต็มคันรถเก̂งตำรวจควนโดนรวบผูPตPองหาไดP ๑ ราย  

๒) การช4วยเหลือประชาชน: ความร0วมมือในการช0วยเหลือประชาชนในสถานการณ.แพร0ระบาดของโควิด-๑๙ ของทุกภาคส0วน 

๓) สิทธิมนุษยชน: กก.สิทธิฯ บุกค0ายทหารพราน ๔๘ รับฟfงคำช้ีแจงปมแชทชูPสาวรือเสาะ 

๔) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยOสิน: ๑) ใชPภาพ 'อส.ทพ.' ปลอมตัวจีบสาว ศูนย.กักตัว'โควิด', ๒) กอ.รมน.ภาค ๔ ส0วนหนPา แจงเหตุปะทะ กลุ0ม 

คนรPาย ในพ้ืนท่ีสายบุรี, ๓) แม0ทัพภาคท่ี ๔ เย่ียมใหPกำลังใจชาวไทยพุทธในพ้ืนท่ี ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ. นราธิวาส, ๔) ปfตตานีตรวจเขPมหลัง มีเหตุคนรPายยิงเจPาหนPาท่ี 

และ ๕) แม0ทัพภาคท่ี ๔ สรPางขวัญกำลังใจประชาชนชาวภูเขาทอง จ.นราธิวาส 

๕) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) ทPองถ่ินพูด: สมพิศ เปาะ ประธานกลุ0มบPานลางา คิดคPนลายผPา 'บุหงารายา', ๒) ยะลา จับมือ ปkดทองหลังพระฯ 

รับซ้ือทุเรียนคุณภาพ ๓ จังหวัดชายแดนใตPหลังวิกฤติโควิด-๑๙ เร่ิมคล่ีคลาย และ ๓) ๖ สถานประกอบการ SME นราธิวาส มุ0งพัฒนาผลิตภัณฑ.และบริการสู0ตลาดสากล   

          จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหPระดับการรับรูPเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๒.๓๗ ในสัปดาห. 

ท่ีแลPว (๖-๑๒ มิ.ย. ๖๓) เปuน ๒.๙๗ ในสัปดาห.น้ี ในมิติของแนวโนPมการรับรูPเชิงบวก มีแนวโนPมฯ เพ่ิมข้ึน 
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    ในส4วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๑๓–๑๙ มิ.ย. ๖๓ ดังน้ี 

 Benarnews.org เว็บไซต.ข0าวท่ีไดPรับเงินทุนดำเนินงานจากหน0วยงานรัฐบาลสหรัฐ อPางคำใหPสัมภาษณ. พลเอก วัลลภ รักเสนาะ หัวหนPาคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัด

ชายแดนใตP ระบุว0า หากสถานการณ.การแพร0ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ คล่ีคลายคาดว0าการพูดคุยกับตัวแทนขบวนการบีอาร.เอ็นคร้ังต0อไปน0าจะจัดข้ึนในเดือนกรกฎาคมหรือ

สิงหาคม 

          สำนักข0าวซินหัวของทางการจีนรายงานความคืบหนPาการก0อสรPางสกายวอล.คจุดชุมวิวทะเลหมอกท่ีอัยเยอร.เวง จ.ว.ย.ล. แลPวเสร็จไปแลPวรPอยละ ๗๗ ล0าชPากว0า

กำหนดเน่ืองจากการแพร0ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ทำใหPการก0อสรPางหยุดชะงัก 

          สำนักข0าวเบอนามาของทางการมาเลเซีย รายงานว0า ด0านพรมแดนบูกิตกายูฮิตัม ซ่ึงคิดกับด0านพรมแดนสะเดา จ.ว.ส.ข. ซ่ึงใหPบริการครบวงจรท้ังตรวจคนเขPาเมือง 

ศุลกากร และด0านกักกักพืช และสัตว. ซ่ึงเปkดบริการ ๒๔ ช่ัวโมงต้ังแต0วันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ไดPลดเวลาการใหPบริการเหลือ ๑๘ ช่ัวโมงต้ังแต0วันท่ี ๑๙ มิถุนายน เน่ืองจาก

ในรอบหน่ีงป\ท่ีผ0านมาช0วงหลังเท่ียงคืนถึงหกโมงเชPา มีรถบรรทุกหนักขนสินคPาผ0านแดนเพียงรPอยละ ๑ ของจำนวนรถบรรทุกหนักท้ังหมด 

         Benarnews.org รายงานอPางคำใหPสัมภาษณ.ตำรวจไทยระบุว0า ในช0วงท่ีผ0านมาทางการมาเลเซียควบคุมเรือผูPอพยพโรงฮิงญาสามลำ แต0เจPาหนPาท่ีความม่ันคง

มาเลเซียปฏิเสธว0าไม0เปuนความจริง 
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๒. ผลการวิเคราะหOสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธO ประจำวันท่ี ๑๓–๑๙ มิ.ย. ๖๓ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข4าวเชิงบวก และประเด็นข4าวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๓-๑๙ มิ.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก (เสPนทึบสีเขียว) ๑๐๖ ข0าว จากท่ีมี ๑๐๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๖-๑๒ มิ.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนPมความถ่ี 

(เสPนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนPมฯ ค0อนขPางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขPองกับ จชต. (เสPนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๑๔ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๒๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว 

(๖-๑๒ มิ.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนPมความถ่ี (เสPนปะสีแดง) มีแนวโนPมฯ ค0อนขPางคงท่ี 
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๒.๒ ค4าสัดส4วนระหว4างข4าวเชิงบวก และข4าวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

วัน/เดือน/ปd จำนวนข4าวเชิงบวก (1) จำนวนข4าวเชิงลบ (2) ค4าสัดส4วน (3)=(1)/(2) 

2020-06-06 13 2 6.5 

2020-06-07 13 5 2.6 

2020-06-08 13 3 4.33 

2020-06-09 27 1 27 

2020-06-10 20 4 5 

2020-06-11 10 3 3.33 

2020-06-12 7 3 2.33 

 14.71 3 4.9 

2020-06-13 10 1 10 

2020-06-14 13 0 13 

2020-06-15 12 1 12 

2020-06-16 19 0 19 

2020-06-17 18 5 3.6 

2020-06-18 18 7 2.57 

2020-06-19 16 0 16 

 15.14 2.43 6.23 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ4งเล็ง ในช4วงวันท่ี ๑๓–๑๙ มิ.ย. ๖๓ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๖-๑๙ มิ.ย. ๖๓ ไม0มีท้ังข0าวเชิงบวก และข0าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข ในการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศ 
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๓-๑๙ มิ.ย. ๖๓ มีข0าวในประเด็นเหตุรPายรายวัน ๔ ข0าว จากท่ีไม0มีข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลPว (๖-๑๒ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ เพ่ิมข้ึน 

ภาพข0าวในประเด็นเหตุรPายรายวัน ไดPแก0 อุกอาจ! คนรPายบุกเด่ียวกระหน่ำยิง 'ทหารจรยุทธ.' ขณะปฏิบัติหนPาท่ีต้ังด0านลอย  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๓-๑๙ มิ.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๔ ข0าว จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๖-๑๒ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนPมความถ่ี 

มีแนวโนPมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๑ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๖-๑๒ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ 

ค0อนขPางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดPแก0 ด0วนท่ีสุด! กกต. ประกาศแบ0งเขตเลือกต้ัง อบจ.กลุ0มแรก 19 จังหวัด  ภาพข0าวเชิงลบ ไดPแก0 คอลัมน. ตีโฉบฉวย: 

ปลูกฝfงแนวคิดสุดโต0ง  
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยOสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๓-๑๙ มิ.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๑๘ ข0าว จากท่ีมี ๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๖-๑๒ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนPมความถ่ี 

มีแนวโนPมฯ  เพ่ิมข้ึน  ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๑ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๖-๑๒ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ ต่ำ

ค0อนขPางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดPแก0 ๑) ใชPภาพ 'อส.ทพ.' ปลอมตัวจีบสาว ศูนย.กักตัว'โควิด', ๒) เหลือแต0ตอ, ๓) กอ.รมน.ภาค 4 ส0วนหนPา แจงเหตุปะทะกลุ0มคนรPาย 

ในพ้ืนท่ีสายบุรี, ๔) แม0ทัพภาคท่ี 4 เย่ียมใหPกำลังใจชาวไทยพุทธในพ้ืนท่ี ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ. นราธิวาส, ๕) ปfตตานีตรวจเขPมหลังมีเหตุคนรPายยิงเจPาหนPาท่ี และ ๖) 

แม0ทัพภาคท่ี 4 สรPางขวัญกำลังใจประชาชนชาวภูเขาทอง จ.นราธิวาส ภาพข0าวเชิงลบ ไดPแก0 รายงานพิเศษ: 'รูP' แต0ไม0ทำอะไร ก็ย0อมไรPประโยชน.ต0อการดับ 'ไฟใตP'  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๓-๑๙ มิ.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๙ ข0าว จากท่ีมี ๔๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๖-๑๒ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ 

ลดลง ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มี ๗ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๖ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๖-๑๒ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ ค0อนขPาง

คงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดPแก0 ๑) จับตาตู0คืนชีพเขต ศก.พิเศษ ดันอีกเฮือกปลุกชายแดนโต, ๒) หุPนกลุ0มพลังงานไฟฟ�า ธุรกิจไม0ติด'โควิด', ๓) ทPองถ่ินพูด: สมพิศ เปาะ 

ประธานกลุ0มบPานลางา คิดคPนลายผPา 'บุหงารายา', ๔) 'บ๊ิกตู0'แกPผลผลิตตกต่ำ ลุยใชPน้ำยางเปuนวัสดุหลักทำถนน, ๕) ยะลา จับมือ ปkดทองหลังพระฯ รับซ้ือทุเรียนคุณภาพ 

3 จังหวัดชายแดนใตPหลังวิกฤติโควิด-19 เร่ิมคล่ีคลาย, ๖) 6 สถานประกอบการ SME นราธิวาส มุ0งพัฒนาผลิตภัณฑ.และบริการสู0ตลาดสากล และ ๗) กนอ. จัดโปรฯ 

แจกแหลกดึงลงทุน 'นิคมฯยางพารา' ภาพข0าวเชิงลบ ไดPแก0 ๑) โรงรับจำนราธิวาส เตรียมเงิน 70 ลPานซับน้ำตาพิษโควิด, ๒) โรงรับจำนำยะลาตุนงบ 100 ลPาน 

เตรียมใหPบริการประชาชนรับเปkดเทอม และ ๓) โดนพิษโควิด-ยางราคาตก! ซ้ือ'ชุดนักเรียน'รับเปkดเทอมนราธิวาสซบเซา 
 
 
 
 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

10 

 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๓-๑๙ มิ.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๗ ข0าว จากท่ีมี ๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลPว (๖-๑๒ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ เพ่ิมข้ึน 

ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม0มีข0าวเชิงลบท้ังในสัปดาห.น้ี และ ในสัปดาห.ท่ีแลPว (๖-๑๒ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนPมความถ่ี มีแนวโนPมฯ ต่ำค0อนขPางคงท่ี 

ภาพข0าวเชิงบวก ไดPแก0 ๑) ทลายแก[งยา 3 ป\ รวย 3 พันลPาน และ ๒) ตะลึง! ยัดพืชกระท0อมเต็มคันรถเก̂งตำรวจควนโดนรวบผูPตPองหาไดP 1 ราย  
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช0วงวันท่ี ๑๓–๑๙ มิ.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช0วงวันท่ี ๑๓–๑๙ มิ.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปqญหา จชต. 

             ในช0วงวันท่ี ๑๓–๑๙ มิ.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกPไขปfญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

            ในช0วงวันท่ี ๑๓–๑๙ มิ.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชPกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* 
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ประเด็นข4าวเชิงลบ 

๑. เหตุร*ายรายวัน ๑) คนรPายบุกเด่ียวลอบยิงทหารเจ็บ ผูPก0อเหตุถูกตอบโตPกลับดับ, ๒) อุกอาจ! คนรPายบุกเด่ียวกระหน่ำยิง'ทหารจรยุทธ.' ขณะปฏิบัติหนPาท่ีต้ังด0านลอย, 

๓) ข0าวส้ัน: คนรPายซุ0มยิง ทพ.ลาดตระเวนปfตตานี  และ  ๔) ภาพข0าว: เจอยิง  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทO ๑) Activity for FUN: ประกวดคลิปวิดีโอ 'New Normal', ๒) ย0อยข0าวกีฬา: กรมพละชวนประกวดคลิปปfนสุข, ๓) 

ย0อยข0าวกีฬา: กรมพละชวนประกวดคลิปปfนสุข, ๔) Activity for FUN: ประกวดคลิปวิดีโอ 'New Normal', ๕) ดวลคลิปวิถี'นิวนอร.มอล'  และ  ๖) 

ดวลคลิปวิถี'นิวนอร.มอล',  

๒. ยาเสพติด ๑) ทลายแก[งยา 3ป\รวย3พันลPาน, ๒) ทลายฟอกเงินก[วนยาบPา, ๓) คPายา, ๔) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: จับแก[งยาบPาภาคใตP, ๕) 

ทลายแก[งยา'ดาวเรือง'สะพัด3พันล. เปkดรPานทองบังหนPา, ๖) ตะลึง! ยัดพืชกระท0อมเต็มคันรถเก̂งตำรวจควนโดนรวบผูPตPองหาไดP 1 ราย  และ  ๗) 

ไล0ล0าเก̂งขนใบกระท0อมซ่ิงหนีขPามอำเภอจนมุมซอยตันท้ิงรถหลบหนี,  
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๓. การช4วยเหลือประชาชน ๑) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: นPาหลานหลงป�าปลอดภัย, ๒) กลุ0มลูกเหรียงจัดคาราวานแจกขPาวสาร๓) ทางคนทางข0าว: 'ชบาแดนใตP', ๔) 

จับกระแสภูมิภาค: สรPางรอยย้ิมใหPเด็กกำพรPา, ๕) คอลัมน. จับกระแสภูมิภาค: สรPางรอยย้ิมใหPเด็กกำพรPา, ๖) มูลนิธิป�อเต็กต๊ึงในกองทุน ธารน้ำใจ สูPภัยโควิด-19 

มอบอุปกรณ.และเคร่ืองมือทางการแพทย.ใหPกับ รพ.ท่ีขาดแคลน รวม 17 จังหวัด, ๗) นายอำเภอเบตงนำทีม จนท. คPนหา นPา-หลาน หลงป�าเบตง เขPาวันท่ี 3 จนพบตัว, ๘) 

รับซ้ือถึงท่ี, ๙) 'มูลนิธิป�อเต็กต๊ึง'มอบอุปกรณ.-เคร่ืองมือแพทย.ใหP 20 รพ.ท่ีขาดแคลน รวม 17 จังหวัด, ๑๐) ขอขมาเปkดตา'ส่ิงล้ีลับ'เปuนผล เจอแลPว'นPา-หลาน'หลงป�า, ๑๑) 

นายอำเภอเบตงนำทีม จนท.คPนหานPา หลาน หลงป�าเบตง เขPาวันท่ี 3 จนพบตัว, ๑๒) จุฬาฯข้ึนท็อป 100 โลก สรPางประวัติศาสตร.มหาวิทยาลัยไทย, ๑๓) 

เลขาธิการศอ.บต ตรวจสอบ2หมู0บPานชาวประมงเดือดรPอนสันทรายพังถล0มทับเสPนทางร0องน้ำในช0วงมรสุม  และ  ๑๔) หน0วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 48 จัดกิจกรรม 

'Army Delivery',  

๔. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) เก็บตกข0าวฮาประสาทหาร: ข้ึนเขา๒) พระราชทานส่ิงของทหารใตP, ๓) ผูPว0าฯปfตตานี เชิญส่ิงของพระราชทาน 

มอบจนท.ไดPรับบาดเจ็บจากเหตุความไม0สงบ  และ  ๔) ในหลวง-พระราชินี พระราชทานดอกไมPตระกรPาส่ิงของ เย่ียมพลทหารถูกลอบยิง,  

๕. การเยียวยา ๑) ดูแลกัน  และ  ๒) เปkดศูนย.ช0วยเหลือเด็กสตรีสูPโควิด,  

๖. สิทธิมนุษยชน ๑) สอบทหารแชตคุยสาวถูกกักตัว, ๒) ฉก.ทพ.48สอบกำลังพล ปมทักไลน.สาวกักตัวโควิด ยืนยันไม0เก่ียวแชทชูPสาว  และ  ๓) กก.สิทธิฯ 

บุกค0ายทหารพราน 48 รับฟfงคำช้ีแจงปมแชทชูPสาวรือเสาะ,  

๗. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) 'จัดหางานยะลา'สรPางอาชีพสูPวิกฤติโควิดเปkดอบรม'การทำขนมไทย'แก0ประชาชน, ๒) 'สาธารณสุข'ชู'ปfตตานีโมเดล' 

นำร0องดูแลผูPป�วยนอกวิถีใหม0, ๓) คอลัมน. จับกระแสภูมิภาค: จัดระเบียบท่ีพักป�องโควิด, ๔) จับกระแสภูมิภาค: จัดระเบียบท่ีพักป�องโควิด, ๕) ทPองถ่ินพูด: รัตนา ถิระโชติ 

เกษตร จ.นราธิวาส 'ส0งเสริมแหล0งอาหารในครัวเรือน', ๖) ยธ.ต้ังอดีตปลัด'สุพจน.'อนุกก., ๗) วิจัยวัคซีนโควิดรุดหนPา 'อนุทิน'อาสา ทดลองฉีดเปuนคนแรก, ๘) 

ศูนย.พัฒนาพิกุลทองฯ จัดหลักสูตรสวนไมPผลคุณภาพแบบครบวงจร, ๙) รายงานพิเศษ: 

เงินกูP4แสนล.โครงการหม่ืนล.ระดับกระทรวงกับ'หลักแสนระดับชุมชน'ใครจะไดPไปต0อ?, ๑๐) 'สมศักด์ิ' ลุย ผุดนิคมฯ ราชทัณฑ. สรPางอาชีพนักโทษย่ังยืน หลังพPนเรือนจำ, 

๑๑) จุฬาฯภูมิใจติดมหาวิทยาลัย ท็อป 100 ของโลก ดPานช่ือเสียงวิชาการ, ๑๒) คอลัมน. SOCIETY: ภารกิจ 5G สูPโควิด, ๑๓) 'สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย' 

มอบเงินและถุงยังชีพใหPคนตาบอดในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตP, ๑๔) พัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส รวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป�าเฉลิมพระเกียรติฯ  และ  ๑๕) 

อำเภอสุไหงปาดี รับบริจาคโลหิต ในโครงการ 'plus 1 เพ่ิมจำนวนคร้ังเอ เพ่ิมโลหิต เพ่ิมช์ีวิต,  
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๘. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) คอลัมน.: เร่ืองส้ัน: คืนป\เสือ (4), ๒) คอลัมน.: ท0าอากาศยานต0างความคิด: ปากะศิลป¬ฉบับอ0านใหม0 (35)๓) คอลัมน.: สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ: 

พังแหร พืชยาวงศ.เดียวกับกัญชา, ๔) คอลัมน.: เร่ืองส้ัน: คืนป\เสือ(3), ๕) คอลัมน. โกวิท วงศ.สุรวัฒน.: ว0าดPวยแพนเดมิคในประวัติศาสตร., ๖) SPECIAL SCOOP: 

ศูนย.ฯธรรมกายยึดโมเดลยานแม0บอกบุญ  และ  ๗) คอลัมน. เร่ืองเก0าเล0าสนุก: พระสนมต0างชาติในราชวงศ.จักรี! เช้ือสายสุลต0านมุสลิมไดPข้ึนครองราชย.!!,  

๙. การศึกษา ๑) สวทช. ประกาศผล 'สเปซ ฟลายอ้ิง โรบอท 2020', ๒) 'วีระ' ถกติดตามงานการศึกษาชายแดนใตP, ๓) ผูPว0าฯนราธิวาส ร0วมใหPกำลังใจนักเรียนในกิจกรรม 

'เรียนทางทีวีท่ีไหนก็เรียนไดPกับไทยพีบีเอส'  และ  ๔) 'ศอ.บต.' เร0งหารือประชุมแกPไขปfญหาการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตP หลังไดPรับผลกระทบจากโควิด,  

๑๐. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยOสิน ๑) จับตายโจรใตPยิงทหารเจ็บ1, ๒) เจอยิง, ๓) ใชPภาพ'อส.ทพ.' ปลอมตัวจีบสาว ศูนย.กักตัว'โควิด', ๔) 

'ฉก.ปfตตานี'วิสามัญคนรPายยิงทหาร, ๕) เหลือแต0ตอ, ๖) ทหารใตPปะทะเดือดคนรPาย, ๗) ไม0สงบ, ๘) วิสามัญฆาตกรรม คนรPายหมายจับ ป.วิอาญา 

ยิงเปkดทางทหารแกPมทะลุสาหัส, ๙) ล0าคนรPายปะทะจนท.สน่ัน'สายบุรี' พบก0อกวนหPามชาวบPานกรีดยาง, ๑๐) คนรPายซุ0มยิงทหารพราน เปkดฉากปะทะเดือดสน่ัน'สายบุรี', 

๑๑) ไม0รอด! เด็ดหัวโจรใตPบุกเด่ียวกระหน่ำยิง'ทหารจรยุทธ.'บาดเจ็บ, ๑๒) โจรใตPยิงมาทหารสวนกลับ แม0นเหมือนจับวางถึงตายไม0มีโกง, ๑๓) กอ.รมน.ภาค 4 ส0วนหนPา 

แจงเหตุปะทะกลุ0มคนรPายในพ้ืนท่ีสายบุรี, ๑๔) ฉก.ทพ.44 ปะทะกับคนรPายในพ้ืนท่ีบPานละอาร., ๑๕) แม0ทัพภาคท่ี 4 เย่ียมใหPกำลังใจชาวไทยพุทธในพ้ืนท่ี ต.โคกสะตอ 

อ.รือเสาะ จ. นราธิวาส, ๑๖) ปfตตานีตรวจเขPมหลังมีเหตุคนรPายยิงเจPาหนPาท่ี, ๑๗) โฆษกกอ.รมน.ภาค 4 สน.แจงวิสามัญคนรPายท่ีปfตตานี  และ  ๑๘) แม0ทัพภาคท่ี 4 

สรPางขวัญกำลังใจประชาชนชาวภูเขาทอง จ.นราธิวาส,  

๑๑. การบังคับใช*กฏหมาย ราชกิจจาฯ ประกาศ ต0ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทPองท่ีนราธิวาส ไปอีก 3 เดือน  

๑๒. การเมือง ๑) ด0วนท่ีสุด! กกต.ประกาศแบ0งเขตเลือกต้ัง อบจ.กลุ0มแรก 19 จังหวัด, ๒) กกต.ประกาศแบ0งเขตเลือกต้ัง อบจ.กลุ0มแรก19จังหวัด, ๓) 

ราชกิจจาฯเผยแพร0ประกาศกกต. แบ0งเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาองค.การบริหารส0วนจังหวัด 19 จังหวัด  และ  ๔) ประกาศ กกต.แบ0งเขตเลือกต้ัง อบจ. 19 จังหวัด,  

๑๓. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) ออกคู0มือเก็บค0าต̂งเพลง คนดนตรีอPอนรัฐผ0อนผัน, ๒) ซอกแซกงานศิลป¬, ๓) จับตาตู0คืนชีพเขตศก.พิเศษ 

ดันอีกเฮือกปลุกชายแดนโต, ๔) คอลัมน. ซอกแซกงานศิลป¬, ๕) จับตาตู0คืนชีพเขตศก.พิเศษ ดันอีกเฮือกปลุกชายแดนโต, ๖) รถโดยสารสาธารณะยะลาเปkดเดินปกติ-

เขPมมาตรการป�องกันโควิด๗) หุPนกลุ0มพลังงานไฟฟ�า ธุรกิจไม0ติด'โควิด', ๘) กระจกไรPเงา: เปkดช0องเรียนรูPส่ิงใหม0, ๙) ทPองถ่ินพูด: ผุสสดี จ̂ายเจริญ พาณิชย. จ.ยะลา 

'ทุเรียนป\น้ีราคาสูงกว0าป\ก0อน', ๑๐) ทPองถ่ินพูด: สมพิศ เปาะ ประธานกลุ0มบPานลางา คิดคPนลายผPา 'บุหงารายา', ๑๑) เกษตรกรแห0ปลูกทุเรียน'มูซานคิง', ๑๒) 

'บ๊ิกตู0'แกPผลผลิตตกต่ำ ลุยใชPน้ำยางเปuนวัสดุหลักทำถนน, ๑๓) ฮือฮาแหล0งเท่ียวยะลา 'สกายวอล.ทะเลหมอก'ใกลPเสร็จแลPว, ๑๔) ยะลา จับมือ ปkดทองหลังพระฯ 
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รับซ้ือทุเรียนคุณภาพ 3 จังหวัดชายแดนใตPหลังวิกฤติโควิด-19 เร่ิมคล่ีคลาย, ๑๕) 6 สถานประกอบการ SME นราธิวาส มุ0งพัฒนาผลิตภัณฑ.และบริการสู0ตลาดสากล, ๑๖) 

TPCH จ0อ COD โรงไฟฟ�าชีวมวล, ๑๗) TPOLYลุPนควPาบ๊ิกโปรเจ็กต.ส้ินป\Backlogแตะ4พันลPาน, ๑๘) สกายวอล.กทะเลหมอกอัยเยอร.เวง คืบหนPา 80% คาดเปkดก.ย.น้ี  

และ  ๑๙) กนอ.จัดโปรฯแจกแหลกดึงลงทุน'นิคมฯยางพารา',  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต4อสถานการณO จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหPระดับการรับรูPเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๒.๓๗ ในสัปดาห.ท่ีแลPว 

(๖-๑๒ มิ.ย. ๖๓) เปuน ๒.๙๗ ในสัปดาห.น้ี ในมิติของแนวโนPมการรับรูPเชิงบวก มีแนวโนPมฯ เพ่ิมข้ึน 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๑๓ – ๑๙ มิ.ย. ๖๓ 

 Benarnews.org เว็บไซต.ข0าวท่ีไดPรับเงินทุนดำเนินงานจากหน0วยงานรัฐบาลสหรัฐ อPางคำใหPสัมภาษณ. พลเอก วัลลภ รักเสนาะ หัวหนPาคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัด

ชายแดนใตP ระบุว0า หากสถานการณ.การแพร0ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ คล่ีคลายคาดว0าการพูดคุยกับตัวแทนขบวนการบีอาร.เอ็นคร้ังต0อไปน0าจะจัดข้ึนในเดือนกรกฎาคมหรือ

สิงหาคม 

          สำนักข0าวซินหัวของทางการจีนรายงานความคืบหนPาการก0อสรPางสกายวอล.คจุดชุมวิวทะเลหมอกท่ีอัยเยอร.เวง จ.ว.ย.ล. แลPวเสร็จไปแลPวรPอยละ ๗๗ ล0าชPากว0า

กำหนดเน่ืองจากการแพร0ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ทำใหPการก0อสรPางหยุดชะงัก 

          สำนักข0าวเบอนามาของทางการมาเลเซีย รายงานว0า ด0านพรมแดนบูกิตกายูฮิตัม ซ่ึงคิดกับด0านพรมแดนสะเดา จ.ว.ส.ข. ซ่ึงใหPบริการครบวงจรท้ังตรวจคนเขPาเมือง 

ศุลกากร และด0านกักกักพืช และสัตว. ซ่ึงเปkดบริการ ๒๔ ช่ัวโมงต้ังแต0วันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ไดPลดเวลาการใหPบริการเหลือ ๑๘ ช่ัวโมงต้ังแต0วันท่ี ๑๙ มิถุนายน เน่ืองจาก

ในรอบหน่ีงป\ท่ีผ0านมาช0วงหลังเท่ียงคืนถึงหกโมงเชPา มีรถบรรทุกหนักขนสินคPาผ0านแดนเพียงรPอยละ ๑ ของจำนวนรถบรรทุกหนักท้ังหมด 

         Benarnews.org รายงานอPางคำใหPสัมภาษณ.ตำรวจไทยระบุว0า ในช0วงท่ีผ0านมาทางการมาเลเซียควบคุมเรือผูPอพยพโรงฮิงญาสามลำ แต0เจPาหนPาท่ีความม่ันคง

มาเลเซียปฏิเสธว0าไม0เปuนความจริง 

 

๕.๑ benarnews.org รายงานเม่ือวันท่ี ๑๙ มิถุนายน อ*างคำให*สัมภาษณOพลเอกวัลลภ รักเสนาะ หัวหน*าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต* เป�ดเผยกับเบ

นารOนิวสOว4า ทางคณะพูดคุยฯ คาดการณOว4าจะสามารถพบปะกับตัวแทนกลุ4มบีอารOเอ็นได*อีกคร้ัง ในเดือนกรกฎาคม หรือสิงหาคมน้ี หลังจากท่ีการระบาดของโรคโค

วิด-19 ทำไห*เกิดความไม4สะดวกในการเดินทางเพ่ือไปพบปะกันในมาเลเซีย 

ท้ังน้ี เม่ือต*นเดือนมีนาคมท่ีผ4านมาน้ี พลเอก วัลลภ รักเสนาะ ซ่ึงเข*ารับตำแหน4งหัวหน*าคณะฝ�ายไทยเม่ือปลายปdท่ีแล*ว ได*นำคณะฝ�ายไทยบินไปยังกรุงกัวลาลัมเปอรO 

เพ่ือพบปะกับคณะผู*แทนของบีอารOเอ็น ซ่ึงนำโดย อุสตาซ อานัส อับดุลเราะหOมาน (หรืออีกช่ือท่ีใช*คือ นายฮีพนี มะเร�ะ) เป�นคร้ังท่ีสอง โดยมี นายอับดุล ราฮิม บิน 

โมฮัมหมัด นูรO เป�นผู*อำนวยความสะดวก 
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ในคร้ังน้ัน แถลงการณOฝ�ายไทยระบุว4า “บรรยากาศการพูดคุยเป�นไปอย4างสร*างสรรคO โดยได*พูดคุยในเร่ืองการประสานงาน และการบริหารจัดการกระบวนการพูดคุย 

เพ่ือสร*างสภาวะแวดล*อมท่ีเก้ือกูลต4อกระบวนการพูดคุยด*วย ซ่ึงการพูดคุยประเด็นสารัตถะ คงจะต*องอาศัยเวลา ความต4อเน่ือง และแรงสนับสนุนจากทุกภาคส4วน.. 

ท้ังน้ี คณะพูดคุยจะยึดม่ันแนวทางสันติวิธี และใช*ความพยายามอย4างเต็มความสามารถ ในการแก*ไขปqญหาจังหวัดชายแดนภาคใต* โดยท้ังสองฝ�ายจะพูดคุย

รายละเอียดในประเด็นต4าง ๆ ในโอกาสต4อไป” 

พลเอกวัลลภ กล4าวในวันน้ีว4า การเจรจาหยุดชะงักไป เพราะการเดินทางไม4สะดวก แต4เม่ือหากสถานการณOคล่ีคลายลงแล*ว ก็จะเตรียมการในการพูดคุยต4อไป 

“จะมีการพบปะหลังโควิด เพราะช4วงน้ี สถานการณOเดินทางลำบาก หลังโควิดก็น4าจะมีโอกาสได*พูดคุย ต*องดูสถานการณOก4อน ผมมองไว*เป�นกรกฎาคม หรือสิงหาคม 

ถ*าสถานการณOคล่ีคลาย ก็อาจมีการพูดคุย ช4วงโควิดไม4ได*มีการพูดคุยกัน” พลเอกวัลลภ กล4าวแก4เบนารOนิวสO 

อย4างไรก็ตาม พลเอกวัลลภ ไม4ได*ระบุว4าจะมีการหยิบยกหัวข*อใดข้ึนมาพูดคุยกันบ*าง 

ด*าน นายอับดุล ราฮิม นูรO ผู*อำนวยความสะดวกในการพูดคุยสันติสุขในมาเลเซีย ได*กล4าวแก4ผู*ส่ือข4าวเบนารOนิวสOในวันน้ีอีกคร้ัง ว4า การอำนวยความสะดวกการ

พูดคุย จะมีจนกว4าจะเกิดสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต* 

"การพูดคุยสันติภาพ ระหว4างรัฐบาลไทยและบีอารOเอ็น โดยมีมาเลเซีย เป�นผู*อำนวยความสะดวก จะยังคงดำเนินต4อไป จนกว4าจะประสบความสำเร็จในการสร*าง

สันติภาพ” นายราฮิม นูรO กล4าวแก4ผู*ส่ือข4าวเบนารOนิวสOในมาเลเซีย 

แต4 นายราฮิม นูรO ไม4ได*ให*คำตอบกลับมา เม่ือผู*ส่ือข4าวเบนารOนิวสOสอบถามว4า การพูดคุยจะดำเนินต4อในเดือนกรกฎาคม หรือสิงหาคม ตามท่ีฝ�ายไทยกล4าวหรือไม4 

หลังจากการระบาดของโรคโควิด-19 ได*กระจายตัวรุนแรงข้ึน ทางบีอารOเอ็นได*ออกแถลงการณOเม่ือต*นเดือนเมษายนว4า จะยุติการปฏิบัติการใด ๆ เพ่ืออำนวยความ

สะดวกให*เจ*าหน*าท่ีสามารถทำหน*าท่ีควบคุมโรคโควิด โดยมีเง่ือนไขว4า ทางฝ�ายเจ*าหน*าท่ีต*องงดการปฏิบัติการต4อฝ�ายตนด*วย 
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นับต้ังแต4วันท่ี 3 เมษายน 2563 ท่ีกลุ4มบีอารOเอ็นประกาศหยุดยิง จนถึงต*นเดือนมิถุนายน 2563 น้ี มีเหตุยิงข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต* ท้ังหมดกว4า 20 คร้ัง มี

ผู*เสียชีวิต 10 ราย ได*รับบาดเจ็บ 35 ราย ในจำนวนน้ี เป�นผู*ต*องหาเสียชีวิตจากการปะทะ 4 ราย ส4วนท่ีเหลือเป�นท้ังเจ*าหน*าท่ี และชาวบ*าน อิงตามตัวเลขการ

รายงานเหตุการณOของเจ*าหน*าท่ีตำรวจท่ีเบนารOนิวสOรวบรวมไว* 

(The head of Thailand’s delegation involved in peace talks with southern separatist rebels told BenarNews on Friday that he hoped to resume 

the Malaysia-facilitated talks in July or August, if the coronavirus pandemic further subsides in the neighboring countries. 

Direct negotiations between the Thai government and Barisan Revolusi Nasional (BRN) rebels opened in Kuala Lumpur in January. They held a 

second meeting in the Malaysian capital in early March, shortly before a full-blown viral outbreak disrupted the talks and led to COVID-19 

lockdowns in both countries. 

“There would likely be a chance for meeting after COVID subsides. I’m eyeing a meeting in July or August. If the situation eases, there will 

likely be a new meeting then,” said Gen. Wanlop Rugsanaoh, who last year took on the role as Thailand’s chief negotiator to negotiate an end 

to the decades-long insurgency in the southern border region. 

“During COVID we do not talk. It is inconvenient to travel,” he told BenarNews in a brief phone interview on Friday. 

Lately, COVID-19 infections in both countries have tapered off. As of Friday, Malaysia and Thailand had recorded 8,535 and 3,146 cases, 

respectively, and fewer than 200 deaths from the disease between them. The vast majority of infected people in both countries have since 

recovered, according to statistics from Malaysian and Thai health authorities. 
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Since taking over as head of the Thai delegation, Wanlop, working with Abdul Rahim Noor, the Malaysian broker of the peace process, 

persuaded representatives of the military wing of BRN – the largest and most powerful of southern Thai insurgent groups – to open direct talks 

with Bangkok. 

For the past several years until January, Malaysia had facilitated talks between the Thai side and MARA Patani, a panel representing BRN and 

other southern rebel groups and factions. But those talks yielded no breakthroughs and BRN’s military wing which, according to analysts, 

controls most of the rebel fighters in the field, had stayed away from the negotiations. 

In early March, soon after a new government came to power in Malaysia, Wanlop and his team met for a second time with a BRN delegation 

led by Anas Abdulrahman (alias Hipni Mareh). 

Wanlop said at the time that the new phase of direct peace talks with BRN would take time and require support from “all sectors.” 

That was the last time the two sides met.) 

“The peace talks between the Thai government and BRN, with Malaysia as facilitator, will persist until an agreement is achieved to have 

complete peace in South[ern] Thailand,” Noor told BenarNews via a text message late Friday, when asked whether the talks might resume next 

month or in August, as Wanlop had indicated. 

 ท่ีมาข*อมูล ; https://www.benarnews.org/english/news/thai/peace-talks-06192020162527.html 

https://www.benarnews.org/thai/news/TH-peace-talks-06192020163501.html 
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๕.๒ benarnews.org รายงานเม่ือวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ว4า เม่ือไม4ก่ีสัปดาหOมาน้ี มาเลเซียได*กักเรือของชาวโรฮิงญาเอาไว*จำนวนสามลำ นอกเหนือจากหน่ึงลำท่ีได*

นำเข*าฝq�งเม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน ผู*บังคับการตำรวจน้ำของไทยคนหน่ึงบอกแก4เบนารOนิวสO โดยอ*างข*อมูลจากชาวประมงในพ้ืนท่ี แต4เจ*าหน*าท่ีความม่ันคงระดับสูงของ

มาเลเซีย ปฏิเสธรายงาน ดังกล4าว 

เรือของชาวโรฮิงญาประมาณหกลำ ถูกพบอยู4ในน4านน้ำมาเลเซียใกล*กับเขตแดนไทย “จนกระท่ังเม่ืออาทิตยOท่ีแล*ว” ตามคำกล4าวแก4เบนารOนิวสO ของ พ.ต.ท. 

บรรเจิด มานะเวช สารวัตรตำรวจน้ำ จังหวัดสตูล โดยระบุว4า “รับทราบเร่ือง จากส่ือจากผู*พบเห็นในพ้ืนท่ี แต4เราไม4ได*เห็นเอง” 

“เป�นเรือโรฮิงญา 6 ลำ อยู4ทางใต*ลงไปในเขตแดนมาเลเซีย ห4างจากเกาะหลีเป�ะ ประมาณ 12 ไมลOทะเล เรือท้ังหมดมุ4งหน*าลงใต* พบว4า อยู4บริเวณน้ันประมาณสาม

สัปดาหOจนถึงสัปดาหOท่ีแล*ว” พ.ต.ท.บรรเจิด กล4าวถึงเกาะของไทยในช4องแคบมะละกา ซ่ึงอยู4ติดกับตอนเหนือของมาเลเซีย 

“เช่ือว4าเขาต*องการไปมาเลเซีย แต4มาเลเซียเขาพยายามผลักดันกลับ” พ.ต.ท.บรรเจิด กล4าวแก4เบนารOนิวสO 

“ทราบว4า 2 ลำ ไปอินโดนีเซียต4อได* อีกหน่ึงลำมีปqญหา มาเลเซียเอาเรือมารับคน ข้ึนไปทางเกาะลังกาวี ส4วนอีก 3 ลำถูกมาเลเซียจับได*” พ.ต.ท.บรรเจิด กล4าว 

“ตามปกติ เม่ือมีเรือพวกน้ีผ4านมา มาเลเซียเขาไม4ได*ประสานอะไรกับเราเพ่ิม มีแต4แจ*งให*เราทราบอยู4” 

เจ*าหน*าท่ีความม่ันคงระดับสูงคนหน่ึงของมาเลเซียปฏิเสธรายงานดังกล4าว และพูดกับเบนารOนิวสOโดยไม4ประสงคOออกนาม เน่ืองจากไม4มีอำนาจท่ีจะพูดกับส่ือมวลชน

เก่ียวกับเร่ืองน้ี 

“ไม4มีเร่ืองเช4นน้ันเกิดข้ึน เรือลำสุดท*ายท่ีเทียบท4าท่ีน่ี คือเรือท่ีข้ึนฝq�งท่ีเกาะลังกาวี เม่ือเร็ว ๆ น้ี” เจ*าหน*าท่ีมาเลเซียดังกล4าวบอก เม่ือถูกถามถึงเรือสามลำข*างต*น 

เม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน ทางการมาเลเซียได*ลากเรือท่ีเสียลำหน่ึงเข*าฝq�ง และกักตัวชาวโรฮิงญาจำนวน 269 คนเอาไว* หลังจากท่ีชาวโรฮิงญาหลายสิบคนกระโดดหนี

ออกจากเรือ และว4ายน้ำไปยังเกาะลังกาวี เกาะท่ีอยู4ทางชายฝq�งตะวันตกเฉียงเหนือของคาบสมุทรมาเลเซีย น่ีเป�นคร้ังแรกในรอบกว4าสองเดือนท่ีผ4านมา ท่ีมาเลเซีย

อนุญาตให*ชาวโรฮิงญาข้ึนฝq�งได* 
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สองวันต4อมา หัวหน*าหน4วยยามฝq�งของมาเลเซียกล4าวว4า เรือของชาวโรฮิงญาอีกลำหน่ึง ท่ีมีชาวโรฮิงญาจำนวน 300 คน กำลังหลบอยู4ท่ีทางเหนือของเกาะลังกาวี 

นอกเกาะอาดังของไทย เรือมาเลเซียได*กันไม4ให*เรือลำน้ีเข*าไปยังน4านน้ำของมาเลเซียหลายคร้ัง เขากล4าว ส4วนกองทัพเรือไทยกล4าวว4า ไม4พบเรือลำดังกล4าว 

หลังจากน้ัน ได*มีการพยายามติดต4อหน4วยป�องกันน4านน้ำมาเลเซีย แต4ไม4ได*รับคำตอบแต4อย4างใด 

เจ*าหน*าท่ีความม่ันคงคนท่ีพูดกับเบนารOนิวสOเม่ือวันพุธ ยอมรับว4า เรือลำดังกล4าวน้ันไม4ได*อยู4ท่ีเกาะอาดังอีกต4อไปแล*ว จากการเฝ�าตรวจด*วยโดรน และการ

ลาดตระเวนทางอากาศ 

“เรือลำน้ันอาจอยู4ในทะเลอันดามันอีกคร้ัง หรือมุ4งหน*าไปยังจังหวัดอาเจะฮO ประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงอยู4ใกล*ท่ีสุด” แหล4งข4าวกล4าว โดยบอกว4ามาเลเซียจะร4วมมือกับ

เจ*าหน*าท่ีทางทะเลของไทยเพ่ือตามหาเรือลำน้ัน 

(Malaysia detained three Rohingya boats in recent weeks in addition to the one it brought ashore on June 8, a Thai marine police commander 

told BenarNews on Wednesday, citing information from local fishermen, but a senior Malaysian security official denied this. 

As many as six Rohingya boats were in Malaysian waters near Thailand “until last week,” according to Pol. Lt. Col. Banjerd Manawesh, an 

official in Satun, the southernmost province on Thailand’s west coast. He said his information came from local fishermen and news reports. 

“Three weeks ago, until last week, there were six boats in Malaysian territory, heading south, about 12 miles from Lipe Island,” Banjerd said, 

referring to a Thai island in the Strait of Malacca just north of Malaysia. 

“We believe they were destined to Malaysia but Malaysia blocked them,” he told BenarNews. 

Two of the boats headed for Indonesia, one was brought ashore by Malaysian boats and “three other boats were detained,” he said. 
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A senior Malaysian security official denied this, speaking on condition of anonymity because he was not authorized to speak to the media on 

the matter. 

“No such thing. The last boat that docked here was the one in Langkawi recently,” the official said when asked about the three boats. 

On June 6, Malaysian authorities towed a disabled boat ashore and detained 269 Rohingya after dozens jumped overboard and began 

swimming to Langkawi, an island off the northwest coast of peninsular Malaysia. The landing marked the first time that Rohingya had been 

allowed to disembark in Malaysia for more than two months. 

Two days later, Malaysian coast guard chief Mohd Zubil Mat Som said that another Rohingya boat carrying 300 people was sheltering north of 

Langkawi off the Thai island of Koh Adang. Malaysian boats had blocked its entry multiple times, he said. But Thailand’s navy said it had found 

no such boat. 

Subsequent calls and messages to Malaysia’s Maritime Enforcement Agency, the country’s coast guard, went unanswered. 

The security official who spoke to BenarNews on Wednesday acknowledged that the boat in question was no longer at Koh Adang, based on 

drone surveillance and air patrols. 

“It might be in the Andaman Sea again or heading to Aceh, Indonesia. That’s the nearest location,” the source said. He said Malaysia would 

work with Thai maritime officials to find the boat.) 

ท่ีมาข*อมูล; https://www.benarnews.org/english/news/thai/Rohingya-boats-06172020174606.html 

https://www.benarnews.org/thai/news/TH-MY-rohingya-boats-06172020224952.html 
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๕.๓ ส่ือมาเลเซียรายงานว4า ต้ังแต4วันท่ี ๑๙ มิถุนายน ด4านพรมแดนท่ีให*บริการครบวงจรท่ีบูกิตกายูฮิตัมติดกับด4านพรมแดนอ.สะเดา จ.สงขลา ลดเวลาการ

ให*บริการเหลือวันละ ๑๘ ช่ัวโมงระหว4าง ๐๖.๐๐ ถึง ๒๔.๐๐ น. 

ท้ังน้ีเน่ืองจากในช4วง ๑ ปdท่ีผ4านมาคือต้ังแต4วันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ท่ีท้ังสองประเทศเป�ดบริการด4านพรมแดนตลอด ๒๔ ช่ัวโมง พบว4าช4วงหลังเท่ียงคืนถึง 

๐๕.๕๙ มีรถบรรทุกขนาดใหญ4ขนสินค*าผ4านบูกิตกายูฮืตัมและสะเดา ประมาณร*อยละ ๑ ของจำนวนรถบรรทุกสินค*าท้ังหมด ทางการมาเลเซียและไทยจึงตัดสินใจ

ลดเวลาการให*บริการเหลือแต4วันละ ๑๘ ช่ัวโมง 

• Malaysia and Thailand will discontinue 24-hour operations at Immigration, Customs, Quarantine and Security (ICQS) Bukit Kayu Hitam 

and Customs, Immigration and Quarantine (CIQ) Sadao following a reduced volume of heavy vehicles and cargo. 

• In a statement, the ministry said that effective today, the operation hours at the Bukit Kayu Hitam ICQS for heavy vehicles would revert 

to 6am until midnight. 

• It said a study carried out by the 24-hour operations Effectiveness Evaluation Committee at both complexes found that vehicle 

movement and load between 12.01am and 5.59am was less than 1% of the total heavy vehicle movement and load. 

• “It does not have an effect or significant impact on enhancing bilateral trade between both countries to boost overall economic 

growth, including efforts to establish an integrated logistics hub, ” it said. 

• Both the Malaysian and Thai governments in bilateral talks had agreed to commence 24-hour operations at ICQS Bukit Kayu Hitam and 

CIQ Sadao from June 18 to Sept 17,2019, for a three-month trial period. 

• They then agreed to extend the trial period for nine more months. — Bernama 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2020/06/18/icqs-bukit-kayu-hitam-stops-24-hour-ops 
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https://www.malaysiakini.com/news/530528 

https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1851940 

 

๕.๔ สำนักข4าวซินหัว รายงานอ*างคำให*สัมภาษณOปลัดอบต.อัยเยอรOเวงนายอาลี หนูชูสุข พูดถึงความคืบหน*าการก4อสร*างสกายวอลOคจุดชมทะลเหมอกท่ีอัยเยอรOเวง 

อ.เบตง จ.ยะลา ว4า การแพร4ระบาดไวรัสโควิด-19 ส4งผลให*การก4อสร*างต*องหยุดชะงักไปหลายเดือน แต4ขณะน้ีเน่ืองจากสภานการณOการแพร4ระบาดสามารถควบคุม

ได* การก4อสร*างท่ีแล*วเสร็จไปแล*วร*อยละ ๗๗ จึงได*เร่ิมข้ึนอีกคร้ัง 

การก4อสร*สงสกายวอลOคท่ีอัยเยอรOเวงใช*อุปกรณOการก4อสร4งจากประเทศจีน เป�นสกาบวอลOคความสูง ๑๐๐ เมตรและมีความยาว ๖๑ เมตร ใช*งบประมาณก4อสร*าง 

๙๓ ล*านบาท  

จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเบอรOเวง มีเป�าหมายดึงดูดนักท4องเท่ียวท้ังในประเทศ รวมท้ังชาวมาเลเซียและสิงคโปรO 

 

(Thailand's southernmost district of Betong is yet to build up a skywalk as a major landmark to attract more tourists later this year, an official 

said on Wednesday (June 17). 

The construction of Aiyerweng skywalk in the Thai-Malaysian border district has been 77 per cent completed but been temporarily suspended 

due to the Covid-19 pandemic since the last few months, according to Ari Nuchusuk, the permanent secretary of Aiyerweng subdistrict 

administrative organisation. 

Construction materials are yet to be supplied from China in the latter phases of construction of the 100-metre-high, 61-metre-long skywalk, 

calculated to cost some 93 million baht (about US$2.98 million), Ari said. 
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Given Aiyerweng skywalk overlooking a sea of mist, more tourists are expected from Malaysia, Singapore and Thailand to visit Betong for sight-

seeing trips. – Xinhua) 

 

ท่ีมาข*อมูล ; https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2020/06/18/construction-of-landmark-skywalk-in-thai-malaysian-border-

district-to-resume 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 


