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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช>วงวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๓-๓ เม.ย. ๖๓ มขี>าวเชิงบวก ๑๒๒ ข>าว จากที่ม ี

๑๐๐ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๑-๒๗ มี.ค. ๖๓) ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกับ จชต. มขี>าวเชิงลบ ๓๘ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากทีม่ ี๒๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๑-๒๗ 

มี.ค. ๖๓) 

         ประเด็นข5าวเชิงลบ ได*แก5 การยกระดับคุณภาพชวิีต (จำนวนผู9ติดเช้ือโควิด ๑๙ ใน จชต. ที่เพิ่มมากข้ึน) 
         ประเด็นข5าวเชิงบวก ได*แก5 

๑) การช5วยเหลือประชาชน: มาตรการป\องกันการแพร>ระบาดเช้ือโควิท ๑๙ และ ทุกภาคส>วนร>วมมือกันในการป\องกันการแพร>ระบาดเช้ือโควิท ๑๙  

๒) สิทธิมนุษยชน: COVID-19 : ชายแดนใต9 องค+กรสทิธิฯ ขอกองกำลงัติดอาวุธทุกฝhายหยุดยิง-ยุติปiดล9อมตรวจค9น 

๓) การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยQสิน: จบั'สกุรี'มือวางระเบิดปhวนกรงุ เค9นสอบเอี่ยวบึ้ม อส.สะบ9าย9อย 

๔) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ศิริโชค เผย มาเลเซีย ตอบรับ เปiดด>านปาดังฯ 6 เม.ย.ให9ขนน้ำยางได9 

          จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสือ่มวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จาก ๒.๐๔ ในสปัดาห+ที่แล9ว 

(๒๑-๒๗ มี.ค. ๖๓)  เปoน ๑.๙๕ ในสัปดาห+น้ี  

  ในส5วนของประเด็นสำคญัจากสื่อมวลชนต5างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๒๘ ม.ีค. ๖๓–๓ เม.ย. ๖๓ ดังน้ี 

         ผลกระทบจากการแพร>ระบาดไวรัสโควิด-19 เปoนประเด็นหลกัที่สือ่ทั่วโลกให9ความสำคัญ รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกบัจงัหวัดชายแดนภาคใต9ที่รายงานโดยสื่อ

ต>างประเทศก็ยังเปoนประเด็นที่เกี่ยวกบัผลกระทบจากโควิด-19 โดยที่สื่อที่รายงานเกี่ยวกบั จชต. คือ สื่อมาเลเซียเปoนหลัก รายงานเกี่ยวกับผลกระทบต>อประชาชนที่อาศัย

อยู>ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย เช>น ปาดังเบซาร+เมืองชายแดนบรรยากาศเงียบกรบิร9านค9าปiดเกอืบทัง้เมือง หน>วยงานรัฐบาลทั้งสองประเทศอำนวยความสะดวกให9

ประชาชนเดินทางกลบัประเทศ และ ขบวนการแนวร>วมปฏิวัติแห>งชาติมลายูปาตานี หรือบอีาร+เอ็น ประกาศหยุดปฏิบัติการในพื้นที ่ จชต. เปiดทางให9ทุกหน>วยงานเดิน

ทางเข9าพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชนแก9ไขปuญหาการแพร>ระบาดโควิด-19 
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๒. ผลการวิเคราะหQสารสนเทศด*านการประชาสมัพันธQ ประจำวันท่ี ๒๘ มี.ค. ๖๓–๓ เม.ย. ๖๓ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข5าวเชิงบวก และประเด็นข5าวเชิงลบ 

 
ในช>วงวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๓-๓ เม.ย. ๖๓ มขี>าวเชิงบวก (เส9นทึบสเีขียว) ๑๒๒ ข>าว จากที่ม ี๑๐๐ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๑-๒๗ มี.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

(เส9นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึนเล็กน9อย ในส>วนของข>าวเชิงลบที่เกี่ยวข9องกับ จชต. (เส9นทึบสีแดง) มขี>าวเชิงลบ ๓๘ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๒๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว 

(๒๑-๒๗ มี.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน9มความถ่ี (เส9นปะสีแดง) มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึนเล็กน9อย 
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๒.๒ ค5าสัดส5วนระหว5างข5าวเชิงบวก และข5าวเชิงลบ 

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

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

2020-03-21 15 5 3 

2020-03-22 13 3 4.33 

2020-03-23 19 4 4.75 

2020-03-24 11 2 5.5 

2020-03-25 22 5 4.4 

2020-03-26 14 1 14 

2020-03-27 6 4 1.5 

 14.29 3.43 4.17 

2020-03-28 13 2 6.5 

2020-03-29 8 5 1.6 

2020-03-30 23 9 2.56 

2020-03-31 22 5 4.4 

2020-04-01 22 10 2.2 

2020-04-02 29 7 4.14 

2020-04-03 5 0 5 

 17.43 5.57 3.13 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ5งเล็ง ในช5วงวันท่ี ๒๘ ม.ีค. ๖๓–๓ เม.ย. ๖๓ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคยุเพ่ือสันติสขุ 

 
ไม>มีข>าวเชิงบวก และข>าวเชิงลบ ทั้งในช>วงวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๓-๓ เม.ย. ๖๓ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๑-๒๗ มี.ค. ๖๓)  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช>วงวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๓-๓ เม.ย. ๖๓ ไม>มขี>าวในประเด็นเหตุร9ายรายวัน จากที่มี ๔ ข>าว ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๑-๒๗ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง  
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        ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช>วงวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๓-๓ เม.ย. ๖๓ มขี>าวเชิงบวกในประเด็นการเมอืงเกี่ยวกับ จชต. ๑ ข>าว จากที่ไม>มีข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๑-๒๗ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9ม ความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนข>าวเชิงลบฯ ไม>มีข>าวเชิงลบในสัปดาห+น้ี จากทีม่ี ๒ ในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๑-๒๗ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ลดลง 

ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ฝhายค9าน-ไม>ขวาง พรก.กู9 2 แสนล9าน   
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยQสิน 

 
ในช>วงวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๓-๓ เม.ย. ๖๓ มขี>าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย+สิน ๔ ข>าว จากที่มี ๓ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๑-๒๗ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ  ต่ำค>อนข9างคงที ่  ในส>วนข>าวเชิงลบฯ ม ี๑ ข>าวในสัปดาห+น้ี จากที่มี ๕ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๑-๒๗ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำ

ค>อนข9างคงที่ ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> จับ'สุกรี'มือวางระเบดิปhวนกรุง เค9นสอบเอี่ยวบึม้ อส.สะบ9าย9อย ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> จะใช9ความรุนแรงตอบโต9 'บีอาร+เอ็น' หรือใช9 

'กำแพงหัวใจและพลังแห>งศรทัธา' สู> 'สันติวิธี'  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช>วงวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๓-๓ เม.ย. ๖๓ มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๑ ข>าว จากที่ม ี ๑๓ ข>าวในสปัดาห+ทีแ่ล9ว (๒๑-๒๗ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มขี>าวเชิงลบ ๒๑ ข>าว จากที่ม ี ๒ ข>าวในสัปดาห+ทีแ่ล9ว (๒๑-๒๗ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี 

มีแนวโน9มฯ เพิ่มข้ึน ภาพข>าวเชิงบวก ได9แก> ๑) เอ็นไอเอเปiด 'ศูนย+บ>มเพาะผู9ประกอบการ' ปuyนนศ.เปoน 'เถ9าแก>', ๒) มลูค>าการค9าชายแดนพุ>ง 2 เดือนทะลุ 1.71 แสนล9าน, 

๓) หนุนพื้นทีส่ตรี ภาคธุรกิจแดนใต9, ๔) พยากรณ+ไม9ผลภาคใต9 รอบแรก 'ทุเรียน' ออกผลมาก คาดผลผลิตรวมชุกกว>าป|ก>อน, ๕) ศิริโชค เผย มาเลเซีย ตอบรบั 

เปiดด>านปาดังฯ 6 เม.ย.ให9ขนน้ำยางได9 และ ๖) ผู9ว>าฯยะลา อนุญาตให9ผ>านส>งสินค9า ย้ำต9องใช9เอกสารยืนยัน ภาพข>าวเชิงลบ ได9แก> ๑) โควิดดึงดัชนีความเช่ือมั่นปชช. 14 

จังหวัดภาคใต9'วูบ' แนะภาครัฐใช9มาตรการเชิงรุก-ต้ังสถานพยาบาลสนาม, ๒) โควิดพ>นพิษ 12 สนามบินภูมิภาคร9าง ไม>มีเที่ยวบินพาณิชย+ให9บริการ, ๓) รถตู9โดยสาร 3 

เส9นทางพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต9หยุดว่ิงแล9ว, ๔) กยท.ยอมรับโควิด-19 กระทบราคายาง n มั่นใจไตรมาส3มปีuจจัยหนุนราคาขยับ และ ๕) ' 'ยะลา'ปiดเมือง! 

ห9ามปชช.เดินทางเข9า-ออกข9ามจังหวัด สกัด'โควิด-19'ลาม 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช>วงวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๓-๓ เม.ย. ๖๓ ไม>มขี>าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด จากทีม่ี ๔ ข>าวในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๑-๒๗ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ 

ลดลง ในส>วนของข>าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม>มขี>าวเชิงลบทั้งในสัปดาห+น้ี และในสัปดาห+ที่แล9ว (๒๑-๒๗ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน9มความถ่ี มีแนวโน9มฯ ต่ำค>อนข9าง

คงที่  
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช>วงวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๓–๓ เม.ย. ๖๓ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช>วงวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๓–๓ เม.ย. ๖๓ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

             ในช>วงวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๓–๓ เม.ย. ๖๓ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก9ไขปuญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคบัใช*กฎหมาย 

             ในช>วงวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๓–๓ เม.ย. ๖๓ ไม>มีข>าวเชิงลบ ในประเด็นการบงัคับใช9กฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* 
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ประเด็นข5าวเชิงลบ 

๑. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ปuตตานียอดติดโควิด-19 เพิ่มอีก 7 ราย รวมเปoน 41 ราย สูงสุดจงัหวัดชายแดนใต9, ๒) ฉุดไม>อยู>! 

ปuตตานีพบติดเช้ือโควิดเพิม่อีก7รวม41ราย ยอดพุ>งสุดในชายแดนใต9, ๓) ยะลาสั่งปiดเมือง ห9ามประชาชนเดินทางเข9า-ออกข9ามเขตพื้นทีจ่ังหวัดสกัดโควิด, ๔) 

ตลาดนัดปuตตานีเริ่มตรวจแล9ว หลังพบผู9ปhวยโควิดเพิ่มเปoน41ราย, ๕) มัสยิดในอำเภอยะหากว>า22แห>งยังมีการละหมาดในวันศุกร+ ผู9ปhวยโควิด-19เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย, 

๖) ปuตตานีพบผู9เสียชีวิตติดเช้ือโควิดรายแรก, ๗) ยะลาศพ2ชายวัย79, ๘) ปiดถนนเด็ดขาด เข9าเขตอำเภอยะรัง หลังพบมีผู9เสียชีวิตในอำเภอ1ราย, ๙) 

ฉุดไม>อยู>!ปuตตานีติดโควิดอีก7 'ทะลุ41รายสูง'อันดับ2ภาคใต9, ๑๐) 'ยะลา'ดับเซ>น'โควิด-19'รายแรก คนใกล9ชิดรักษาตัวอกี 2 ราย, ๑๑) ยะลาพบผู9ปhวยโควิดเสียชีวิต1ราย 

ผู9ว>าฯกำชับมัสยิดงดละหมาด, ๑๒) 'นราธิวาส'เอาไม>อยู>! ผู9ว>าฯสั่งปiดเมืองห9ามประชาชนเดินทางเข9า-ออกพื้นทีส่กัดโควิด, ๑๓) ปuตตานีสังเวยโควิด1ราย 

สัมผัสลูกชายกลับจากมาเลย+, ๑๔) ปuตตานีเสียชีวิตด9วยโควิดรายแรก! พบสมัผสัลกูชายที่เพิง่กลับจากมาเลย+, ๑๕) ยะลาตายเพิ่มราย2 กัก19ไทย ติดเช้ือจากอินโด  และ  

๑๖) ตรีศูล  
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ประเด็นเชิงบวก 

๑. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทQ ๑) 40 ป| พระมิง่ขวัญ'ชาว ตชด.' หยาดพระเสโทชุบชีวิตเด็กยากไร9  และ  ๒) ทิ้งหมัดเข9ามมุ: 

ร>วมสร9างสันติสุขกันดีกว>าไหม,  

๒. การศึกษา ๑) มรภ.สงขลาจัด'กลบับ9านกันฯ มหา'ลัยไปส>ง'  และ  ๒) กสศ.นำร>อง4จังหวัด'เปลี่ยนการอ>านเปoนทุนการศึกษา',  

๓. การช5วยเหลือประชาชน ๑) ปuตตานีล9างตลาดป\องกนัโคโรนา, ๒) ซ9อมแผน, ๓) ธารน้ำใจ 'คนบันเทงิ' รวมเปoนหน่ึงเดียวร>วมฝhาฟuน สนับสนุน 'ฮีโร>เสื้อกาวน+' 

พิชิตวิกฤติ 'ไวรัสโควิด-19', ๔) สนับสนุน, ๕) สอศ.เร>งผลิตอุปกรณ+เซฟคุณหมอ โควิด-19, ๖) ภาพข>าว: อาหารจากใจ, ๗) มัสยิดใน'เบตง'พร9อมงดละหมาดในวันศุกร+, ๘) 

เทศบาลเมอืงปuตตานีเข9มคนเข9าตลาด, ๙) แห>เปiดบญัชี, ๑๐) กักตัว, ๑๑) จ>อออกพ.ร.ฎ.ฟuนกกัตุนสินค9า 188ไทยในมาเลย+เฮได9กลับปท., ๑๒) คอลัมน+ ชีพจรทั่วไทย, ๑๓) 

ฆ>าเช้ือ, ๑๔) ในหลวงห>วงโควิด19, ๑๕) CPF ส>งอาหารแพทย+ 70 รพ.รัฐ เปoนกำลงัใจต9านภัยโควิด19, ๑๖) เลื่อนเกณฑ+ทหาร ยกระดับ ลดเวลางาน26หน>วย, ๑๗) 

เลื่อนเกณฑ+ทหาร ใช9พรก.สัง่ ลดเวลางาน'ขรก.', ๑๘) คุมเข9ม, ๑๙) 'โควิด-19'ลามต>อเน่ือง ติดเชอ52จงัหวัด มท.ยกระดับมาตรการเข9ม, ๒๐) ปiดเมอืงไปแล9วกลัวเอาไม>อยู> 

ผู9ว>าฯยะลาสั่งล็อกดาวน+อีก 8 หมู>บ9านห9ามเข9า-ออก, ๒๑) กต.แจ9ง3จว.ใต9อนุญาตคนไทยในมาเลย+ กลบัประเทศทางจุดผ>านแดน4แห>ง, ๒๒) ทอ.ออกบินพิเศษ 

ประชาสมัพันธ+ความรู9'โควิด-19'ให9พี่น9องชาวยะลา, ๒๓) ทอ.ใช9เครื่อง'พีชเมกเกอร+' บินกระจายเสียงสู9ภัย'โควิด', ๒๔) เช็คที่น่ี!!! ดีเดย+พรุ>งน้ี'มท.'กระจาย'หน9ากากอนามัย' 

1 ล9านช้ิน ถึงมือ'พ>อเมือง'ทั่วประเทศ, ๒๕) คนไทยเตรียมเฮ'มท.'สัง่แจกแมสก+ทั่วประเทศ1ล9านช้ิน, ๒๖) ซีพีเอฟร>วมต9านภัยโควิดส>งอาหารให9โรงพยาบาลรัฐ70แห>ง, ๒๗) 

'โบว่ี'สั่งแมสก+บรจิาคให9รพ. แต>เจอ'ของไม>ดี'แถมข้ึนรา!, ๒๘) 'สสจ.ยะลา'ออกประกาศพบบุคลากรแพทย+ติด'โควิด'1 ราย รอผลตรวจ-กักตัวอีก 7 ราย, ๒๙) 

'ณเดชน+'มาแล9ว!บริจาค2.5ล9าน ให96โรงพยาบาลสู9'โควิด', ๓๐) คนหล>อใจบญุ! 'ณเดชณ+ คูกิมิยะ'บรจิาค2.5ล9าน ช>วย6โรงพยาบาล, ๓๑) มาตรการสู>โควิด! 

'บิ๊กตู>'สัง่พิจารณาเว9นภาษีนำเข9า'หน9ากาก-เครื่องมือเวชภัณฑ+', ๓๒) 6ผู9ปhวยโควิด'จะนะ'หายแล9ว หมอวอนสังคมอย>ารงัเกียจ, ๓๓) ฉก.ทพ.41ยะลาใช9รถกระจายเสียง 

ช้ีแจงปชช.ปiดเมืองสู9โควิด, ๓๔) รถไฟขบวน37ที่มีผู9เสียชีวิตติดโควิด-19 จนท.พ>นยาฆ>าเช้ือทัง้ขบวน-เตรียมเดินรถพรุ>งน้ี, ๓๕) รอรับที่บ9านได9เลย!ดีเดย+แจกฟรี 

'หน9ากากผ9า'ถึงมือ 11 เม.ย.น้ี!!, ๓๖) ข>าวภูมิภาค : 2 เมษายน 2563, ๓๗) สอศ.เดินหน9าเต็มตัวปกป\องทีมแพทย+ ผลิตอุปกรณ+ป\องกันต>อสู9 โควิด-19 แจกทั่วไทย, ๓๘) 

ข>าวสั้นกทม. : 2 เมษายน 2563, ๓๙) 'ผู9ว>าฯนราธิวาส'รบัมอบอุปกรณ+ป\องกันโควิด แจกจ>ายให9บุคลากรทางการแพทย+, ๔๐) 'เบตง' 

เข9มคัดกรองทุกคนที่มาจากพื้นทีเ่สี่ยงป\องกันโควิดระบาดเข9าพื้นที่, ๔๑) 'เทศบาลนครยะลา'เพิ่มด>านคัดกรอง ป\อง'โควิด'แพร>เข9าตลาดเก>า-เขตเศรษฐกิจ, ๔๒) 

สภากาชาดเร>งจัดส>งถุงยังชีพให9ผู9ยากไร9กักตัวเอง14วัน, ๔๓) 'บิ๊กแดง'ห>วงจ.ภูเก็ต สั่ง มทภ.4 ดูแลหลงัพบผู9ปhวยโควิดพุ>ง, ๔๔) แม>บ9านบก.ทท.ส>งก.อะคริลกิ 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของส่ือมวลชน 

 
 

  

14 

กันเช้ือโควิดให9รพ.จชต., ๔๕) น้ำใจไทยในวิกฤต..สู9โควิดยามยาก, ๔๖) นร.อัยเยอร+เวงสุดเจ�ง ผุดไอเดียประดิษฐ+หุ>นยนต+กดเจลแอลกอฮอล+อัตโนมัติ ต9านไวรัส COVID-19, 

๔๗) นาย ณภัทร บรจิาคหน9ากากN95 1100 ช้ิน ให9รพ.ต>างจังหวัดสู9โควิด-19, ๔๘) ทัพอากาศนำเครื่องบินข้ึนกระจายเสียงทางอากาศ 

แนะความรู9โรคโควิดหลังระบาดหนักในชายแดนใต9, ๔๙) 'สว.ประภาศรี'ห>วงหมอ-ปชช.3จว.ใต9ติดโควิดแนะศบค.กำหนดยุทธศาสตร+แก9ไขเฉพาะ, ๕๐) 

คนปuตตานีร>วมปรบมอืเพือ่เปoนกำลงัให9กบัหมอและพยาบาล, ๕๑) 'จุ�บ วุฒนัินต+'ส>งความช>วยเหลือ โรงพยาบาลบันนังสตา, ๕๒) รายงาน: ต9องเร>ง'อุดรูโหว>'ที่ชายแดนใต9 

ไม>ให9เอื้อต>อการแพร>'โควิด-19', ๕๓) มท. จ>อ แจกหน9ากากอนามัย 1 ล9านช้ิน ให9 ปชช.ทั่วไทย, ๕๔) ทหารกำชับกำลังพลคุมเข9มโควิดตามเขตพรมแดนไทย-มาเลเซีย, ๕๕) 

มอ.ปuตตานี แจงกรณีนักศึกษาไทยจากปากีสถานกกัตัวในหอพัก, ๕๖) 'อำเภอสุไหงปาดี' สกัดเข9มโควิค-19 ทุกด>านเข9า-ออก, ๕๗) เยาวชนที่ไปศึกษาในปากสีถาน 

ถึงปuตตานี พร9อมจัดพื้นทีก่ักตัว, ๕๘) ท็อป ดารณีนุช โพสต+เผยดาราทำดี บรจิาคเงินช>วยแพทย+สู9โควิด-19, ๕๙) ใกล9ไกล...ก็ไปถึง 'CPF ส>งอาหารจากใจ ร>วมต9านภัยโควิด-

19' ใน รพ.รัฐ กว>า 70 แห>งทั่วไทย, ๖๐) ผู9ว>าฯยะลา แต>งต้ังชุดปฏิบัติการระดับอำเภอประจำจุดตรวจ, ๖๑) 'ณเดชน+'บริจาค 2.5 ล9านบาท ช>วยโรงพยาบาลต>างจงัหวัด, 

๖๒) นายกฯสั่งเว9นภาษีนำเข9าหน9ากากอนามัย-เวชภัณฑ+-เครื่องมอืแพทย+๖๓) ด>านสไุหงโก-ลก เปiดรบัคนไทยตกค9างวันแรก, ๖๔) นายกฯ สั่ง กรมศุลกากร 

ยกเว9นภาษีนำเข9า หน9ากาก-เครื่องมือเวชภัณฑ+, ๖๕) ชวนร>วมบรจิาค 'สู9โควิท-19 เพื่อชาวนรา', ๖๖) โบว่ี อัฐมา ช้ีแจงแล9ว แมสก+บางและข้ึนรา 

ต9องแจ9งความถ9าเคลมให9ไม>ได9, ๖๗) รพ.จะนะเจ�งรักษาผู9ปhวยโควิด- 19 หาย 6 คนรวดกลับบ9านได9ทั้งหมด, ๖๘) อบจ.ยะลา ตบมือเปoนเวลา 5 นาที ให9กำลงัใจแพทย+ 

พยาบาล, ๖๙) ผู9ว>าฯนราธิวาส ประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดสรรหน9ากากอนามัย ย้ำต9องสู>กลุ>มเป\าหมาย, ๗๐) เปiดมาตรการ9ข9อม.หาดใหญ>เสนอรัฐสกัดโควิด-

19ระบาด, ๗๑) 'จุ�บ วุฒินันต+' ส>งความช>วยเหลือ น้ำใจมอบน้ำสิงห+ให9 รพ.บันนังสตา, ๗๒) นายกเทศมนตรีนครยะลา ขอความร>วมมือผู9นำชุมชน สกัดการแพร>โรคโควิด-

19 เขตเทศบาลนครยะลา, ๗๓) อำเภอสุไหงปาดี คุมเข9มพืน้ที่เสี่ยงตำบลสุไหงปาดี ตามประกาศนราธิวาส, ๗๔) สกัดโควิด-19 

กองทัพภาค4ส>งกำลังพลล9างฆ>าเช้ือเมืองนครศรีฯ, ๗๕) ณเดชน+ บริจาคเงิน 2.5 ล9านบาท ให9 6 โรงพยาบาลสู9โควิด-19, ๗๖) 'โบว่ี'ย่ืนคำขาดผู9ขายแก9ไข7วัน 

เซ็งบรจิาคหน9ากากไร9คุณภาพ, ๗๗) ทย.แจ9งผดส.วางแผนเดินทางก>อนไปสนามบินทุกแห>ง, ๗๘) ลองฟuงข9อมลูอีกด9าน 'ลุงเสียชีวิตบนรถไฟ' ติดเช้ือโควิด 

ถูกโซเชียลด>วนสรปุเพียงแค>เห็นคลิป, ๗๙) ปuตตานีเข9มด>านใหญ>ประตูเมืองสู>3จงัหวัดชายแดน หลงัประกาศเคอร+ฟiว, ๘๐) ผู9ว>าฯนราธิวาส รับมอบอุปกรณ+ป\องกัน COVID 

- 19 จากสโมสรโรตารีนราธิวาส, ๘๑) ปศุสัตว+นราธิวาส เร>งระดมฉีดฆ>าเช้ือหลังพบผู9ติดเช้ือรายที่ 14, ๘๒) อนัอันเหลา 

เราส>งมอบอาหารเพิ่มพลังแพทย+และพยาบาลต9านโควิด-19  และ  ๘๓) ปศุสัตว+นราฯฉีดพ>นน้ำยาฆ>าเช้ือสนามชนไก> ป\องกันแพร>กระจายโควิด19,  

๔. การเมือง ฝhายค9าน-ไม>ขวาง พรก.กู9 2 แสนล9าน  
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๕. สิทธมินุษยชน COVID-19 : ชายแดนใต9 องค+กรสิทธิฯ ขอกองกำลังติดอาวุธทกุฝhายหยุดยิง-ยุติปiดล9อมตรวจค9น  

๖. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยQสิน ๑) บทความพิเศษ : การแก9ไขปuญหาจังหวัดชายแดนภาคใต9 ภายใต9การดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย, ๒) 

จับ'สุกรี'มือวางระเบิดปhวนกรุง เค9นสอบเอี่ยวบึ้มอส.สะบ9าย9อย, ๓) รอบรั้วเมืองใต9 : 2 เมษายน 2563  และ  ๔) รวบแล9ว! จับมอืวางระเบิดในพื้นที่กทม.เมื่อป|62,  

๗. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) เอ็นไอเอเปiด'ศูนย+บ>มเพาะผู9ประกอบการ'ปuyนนศ.เปoน'เถ9าแก>', ๒) ดีป\าปรับแผนหนุนดิจิทลัสตาร+ทอัพ, ๓) 

'ศูนย+บ>มเพาะผู9ประกอบการ' 'กองทุนยุวสตาร+ทอัพ', ๔) 'ดีป\า'ทุ>ม90ล9านหนุน'สตาร+ทอัพ'ฝhาโควิด, ๕) 'ศูนย+บ>มเพาะผู9ประกอบการ' 'กองทุนยุวสตาร+ทอัพ', ๖) 

มูลค>าการค9าชายแดนพุ>ง 2เดือนทะลุ 1.71แสนล9าน, ๗) เอน็ไอเอ ลงพื้นที่ จ.พะเยา เฟ\นหานวัตกรรมเพื่อสงัคมหนุนงบ 4.5 ล9านบาท สร9าง 15 

นวัตกรรมแก9ไขปuญหาชุมชน, ๘) หนุนพื้นทีส่ตรี ภาคธุรกิจแดนใต9, ๙) หนุนพื้นทีส่ตรี ภาคธุรกิจแดนใต9, ๑๐) วว.ขับเคลื่อนโครงการครัวชุมชน 

มุ>งสร9างนวัตอัตลักษณ+ผลิตภัณฑ+, ๑๑) พยากรณ+ไม9ผลภาคใต9 รอบแรก 'ทเุรียน' ออกผลมาก คาดผลผลิตรวมชุกกว>าป|ก>อน, ๑๒) TPOLY ช้ีโควิด-19 

กระทบธุรกจิน9อยมาก ปuกหมุดป|น้ีรายได9ทะลุ4พันล.-ทบุสถิติสูงสุดใหม>, ๑๓) 'ดีป\า' เร>งรื้องบ 2563 ขานรับ 'รมว.ดีอีเอส' สั่งช>วยสตาร+ทอัพ นำร>อง 90 ล9านบาท 

ส>งเสริมดิจทิัลสตาร+ทอัพรีสตาร+ทธุรกิจ, ๑๔) TPCH เคาะจ>ายเงินปuนผลระหว>างกาล 0.123 บาท ลั่นป| 63 จ>อ COD โรงไฟฟ\าชีวมวล-ขยะ 59 MW, ๑๕) TPCHปuนผล 

12.3สด. เสนอบอร+ด23เม.ย.น้ี ป|น้ีCODเพิ่ม59เมกฯ, ๑๖) 'เอสเอ็มอี'เฮ'ธพว.'พักชำระหน้ีเงินต9นอัตโนมัติทุกราย 3 เดือนและลดดอกเบี้ย 1% กลุ>มธุรกจิท>องเที่ยว, ๑๗) 

TPCHปuนผล0.123บ.จ>อCODชีวมวล-ขยะเป\าPPAครบ250MW, ๑๘) เตือนชาวสวนไม9ผลระวังเพลี้ยแป\งทุเรียนระยะใกล9เก็บเกี่ยวช>วงฤดูแล9ง, ๑๙) ศิริโชค เผย มาเลเซีย 

ตอบรบั เปiดด>านปาดังฯ 6 เม.ย.ให9ขนน้ำยางได9, ๒๐) ผู9ว>าฯยะลา อนุญาตให9ผ>านส>งสินค9า ย้ำต9องใช9เอกสารยืนยัน  และ  ๒๑) ด>วน! มาเลเซียพร9อมเปiดด>านปาดังเบซาร+ 6 

เม.ย. 63 น้ี,  
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๔.๒ ระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต5อสถานการณQ จชต. 

 
  จากสถานการณ+ข>าวที่เกิดข้ึนจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส>งผลให9ระดับการรับรู9เชิงบวกที่มีต>อสถานการณ+ จชต. ในสัปดาห+น้ี ลดลง จาก ๒.๐๔ ในสปัดาห+ที่แล9ว 

(๒๑-๒๗ มี.ค. ๖๓)  เปoน ๑.๙๕ ในสัปดาห+น้ี ในมิติของแนวโน9มการรับรู9เชิงบวก มีแนวโน9มฯ ค>อนข9างคงที ่
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๕. ประเด็นสําคญัจากสื่อมวลชนต5างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๒๘ มี.ค. ๖๓ – ๓ เม.ย. ๖๓ 

    ผลกระทบจากการแพร>ระบาดไวรัสโควิด-19 เปoนประเด็นหลักที่สือ่ทั่วโลกให9ความสำคัญ รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับจงัหวัดชายแดนภาคใต9ที่รายงานโดยสื่อต>างประเทศก็

ยังเปoนประเด็นทีเ่กี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 โดยทีส่ื่อที่รายงานเกี่ยวกับ จชต. คือ สื่อมาเลเซียเปoนหลัก รายงานเกี่ยวกับผลกระทบต>อประชาชนที่อาศัยอยู>ตามแนว

ชายแดนไทย-มาเลเซีย เช>น ปาดังเบซาร+เมอืงชายแดนบรรยากาศเงียบกรบิร9านค9าปiดเกือบทั้งเมือง หน>วยงานรัฐบาลทั้งสองประเทศอำนวยความสะดวกให9ประชาชน

เดินทางกลับประเทศ และ ขบวนการแนวร>วมปฏิวัติแห>งชาติมลายูปาตานี หรือบีอาร+เอ็น ประกาศหยุดปฏิบัติการในพืน้ที ่ จชต. เปiดทางให9ทุกหน>วยงานเดินทางเข9าพื้นที่

ดูแลสุขภาพประชาชนแก9ไขปuญหาการแพร>ระบาดโควิด-19 

 

๕.๑ benarnews.org เวปไซตQท่ีให*น้ำหนักข*อมลูข5าวสารโลกมุสลิมในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต* ท่ีได*รับเงินทุนสนับสนุนจากหน5วยงานรัฐบาลอเมริกัน และสื่อ

มาเลเซีย รายงานแถลงการณQของบีอารQเอ็น ประกาศยุติการปฏิบัติการในพ้ืนท่ีจชต.เป�ดทางให*ทุกฝ�ายเดินทางเข*าพ้ืนท่ีดูแลประชาชนแก*ปrญหาการแพร5ระบาดโควิด

19 โดยมีรายละเอียดตามรายงานของ benarnews.org ดังน้ี;  

ขบวนการแนวร>วมปฏิวัติแห>งชาติมลายูปาตานี (บอีาร+เอ็น) ได9ประกาศเมื่อวันศุกร+ที่ผ>านมาว>า ได9ยุติการปฏิบัติการในพืน้ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต9 เพื่อให9เจ9าหน9าที่ฝhาย

บ9านเมืองสามารถให9ความช>วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได9โดยปลอดภัย โดยมีเงื่อนไขว>า ฝhายเจ9าหน9าที่ต9องไม>ปฏิบัติการต>อสมาชิกกลุ>มของตนด9วย 

ทั้งน้ี ในสี่จงัหวัดภาคใต9ของไทยมผีู9ติดเช้ือโควิด-19 รวม 143 ราย เสียชีวิตแล9วอย>างน9อย 5 ราย มผีู9ติดเช้ือจากการไปชุมนุมทางศาสนา ที่มาเลเซีย อย>างน9อย 13 ราย 

และที่อินโดนีเซีย 30 ราย 

ในหนังสอืจากกองเลขานุการกลาง แนวร>วมปฏิวัติแห>งชาติมลายูปาตานี ได9ระบุว>า การหยุดยิงดังกล>าว มีผลต้ังแต>วันศุกร+ทีผ่>านมาน้ี 

“เพื่อสร9างบรรยากาศที่มีความสงบและความสะดวกมากข้ึน สำหรบัประชาชนปาตานี เกี่ยวกับความพยายามทุกประเภท โดยบรรดาเจ9าหน9าทีส่าธารณสขุ หน>วยงานที่

ทำงานเพื่อป\องกันและควบคุมโรคระบาดโควิด-19 บีอาร+เอน็จะยุติปฏิบัติการทกุรปูแบบ เพื่อเปiดช>องทางให9แก>ความช>วยเหลือทางมนุษยธรรม โดยตระหนักว>า ณ เวลาน้ี 
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ศัตรูหลกัของมนุษยชาติคือโควิด-19 การประกาศคำน้ีจะมผีลบังคับใช9ต้ังแต>วันศุกร+ที่ 3 เมษายน 2020 ตรงกับวันที่ 9 ชะอ+บาน 1441 ฮ. ตราบใดที่บีอาร+เอ็นไม>ได9รับการ

โจมตีจากฝhายเจ9าหน9าทีร่ัฐบาลไทย” หนังสอืแถลงการณ+ทีเ่ผยแพร>ทางโซเชียลมีเดีย และได9ส>งถึงเบนาร+นิวส+ระบ ุ

แถลงการณ+ ยังระบอุีกว>า บีอาร+เอ็น ตระหนักว>า โควิด-19 หรือเช้ือไวรัสโคโรนา เปoนภัยคุกคามอันย่ิงใหญ>สำหรบัประชาคมโลกทัง้ปวง รวมถึงปาตานีด9วย ณ ปuจจบุันน้ี 

จำนวนผู9ติดเช้ือและผู9เสียชีวิตนับวันก็ย่ิงมากข้ึน และคาดการณ+ว>า จำนวนเหล>าน้ีจะเพิ่มข้ึนอีก ถ9าหากว>าประชาชน โดยเฉพาะประชาชนปาตานี ไม>เอาจริงเอาจงักบั

มาตรการการป\องกันการแพร>ขยายเช้ือโรค 

ทั้งน้ี บีอาร+เอ็น กล>าวหาทางการไทยว>า “ในขณะที่ประชาชนปาตานีกำลงัเผชิญหน9ากบัความเดือดร9อนและภาวะฉุกเฉินดังเช>นปuจจบุันน้ี สถานการณ+ก็ย่ิงแย>ลง ด9วยการ

ยกระดับของปฏิบัติการทางทหารที่ไม>มีมนุษยธรรมและไร9น้ำใจ รวมไปถึง การตรวจค9น การปiดล9อมบ9านของผู9ต9องสงสัย และการจับกมุผู9ต9องสงสัยชาวมลายู ปฏิบัติการ

ลักษณะเช>นน้ีย>อมทำให9สถานการณ+ทีล่ำบากแล9วย่ิงแย>ลง และประชาชนปาตานีก็จำเปoนต9องเผชิญหน9ากับความหวาดกลัว" 

ในเรื่องน้ี พ.อ.ปราโมทย+ พรหมอินทร+ โฆษก กองทัพภาคที่ 4 ได9กล>าวต>อแถลงการณ+น้ีว>า ไม>มีนัยยะใดๆ ต>อทางการ 

“กรณีทีม่ีกลุ>มที่อ9างตัวเปoน BRN ออกมาแถลงน้ัน อยากเรียนว>า ตลอดเวลาทีผ่>านมา รัฐทำหน9าที่ในการรกัษาความสงบเรียบร9อยภายในประเทศ ภายใต9อำนาจหน9าที่ตาม

กฏหมาย ด9วยการบงัคับใช9กฏหมายกบัผู9กระทำความผิดทัง้ต>อเจ9าหน9าที่รฐัและประชาชนผู9บรสิุทธ์ิเท>าน้ัน ในฐานะความเปoนรัฐทีจ่ำเปoนต9องบังคับใช9กฏหมายเพือ่รักษา

ความสงบเรียบร9อยภายในประเทศ ไม>เกี่ยวกบัการสั่งหยุดยิง” พ.อ.ปราโมทย+ กล>าวแก>เบนาร+นิวส+ 

“ในส>วนของกลุ>มดังกล>าวจะสามารถสัง่การในพื้นที่ได9หรือไม>น้ัน ผมคงไม>มีความเห็น รวมถึงประเด็นที่บอกว>า ถ9าไทยไม>ปฏิบัติการ เขาก็จะไม>ปฏิบัติการ ก็ไม>มีความเห็น..” 

พ.อ.ปราโมทย+ กล>าวเพิม่เติม 

นับต้ังแต>ที่บอีาร+เอ็น เริม่การปฏิบัติการด9วยความรุนแรงอีกครั้ง เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2547 จนถึงปuจจุบัน ได9มีผู9เสียชีวิตแล9วกว>า 7,000 คน ซึ่งแกนนำในสภาองค+กรนำ

ของบีอาร+เอ็น ไม>เคยแสดงความรบัผิดชอบต>อการก>อเหตุใดๆ เว9นไว9เพียงว>ามีบางครั้งที่แกนนำกลุ>มปฏิบัติการในพื้นที่ ที่เรียกว>า อาร+เคเค จะยอมรบัว>ากลุ>มของตนเปoนผู9ลง

มือโจมตี 
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ซึ่งเจ9าหน9าที่ฝhายความมั่นคงคาดการณ+ว>า บอีาร+เอ็น มีผู9ปฏิบัติก>อการในพื้นทีป่ระมาณ 8,000 คน 

ที่มาข9อมลู ; https://www.benarnews.org/thai/news/TH-deepsouth-BRN-04042020134555.html 

https://www.malaysiakini.com/news/518908 

 

๕.๒ หน>วยงานรัฐบาลไทยและมาเลเซียอำนวยความสะดวก ให9ประชาชนเดินทางผ>านด>านชายแดนกลบัประเทศ 

สำนักข>าวเบอนามา ของทางการมาเลเซีย รายงานเมือ่วันที่ 30 มีนาคม อ9างคำให9สัมภาษณ+ของสรุีนา ซาอัด ผู9บญัชาการตำรวจรัฐเปอร+ลสิ เปiดเผยว>า หน>วยงานความ

มั่นคงมาเลเซียได9อำนวยความสะดวกเปiดด9านที่วังคะเหลียนติดกับด>านวังประจันต+ จ.สตูล อำนวยความสะดวกให9คนไทย 155 คนเดินทางกลับประเทศ 

เบอนามา รายงานว>า  คนไทยกลุ>มน้ีทำงานเปoนลูกเรือประมงในรัฐเปรกั เดินทางมาถึงที่ด>านวังคะเหลียนประมาณ 18.20 น. และข9ามเขาประเทศไทยเวลา 18.45 น. 

 

(A group of 155 Thai nationals employed in Malaysia were allowed to return to Thailand today. Perlis police chief Datuk Surina Saad, when 

contacted, said their cross-over at the Wang Kelian border point was approved by the Malaysian Immigration Department and the National 

Security Council. “All preparations had been done earlier and I was informed that the border gates at Wang Kelian were opened today to allow 

the 155 Thai nationals to cross over,” she said. Checks by Bernama at the Wang Kelian Immigration post on the Malaysian side of the border 

found that the 155 Thais, who are fishermen based in Perak, had arrived there at 6.20 pm. The Thai government open its border gates at 6.45 

pm (Malaysian time) and documentation processing ran smoothly on both sides of the border. Once they had crossed over, the Thai 

authorities were seen conducting health screenings on them before they were allowed to re-enter their country. The Thai government has 

closed all nine of its border points with Malaysia indefinitely in the effort to stem the spread of COVID-19. ) 

ที่มาข9อมลู ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1826848 
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สำนักข>าวเบอนามา รายงานเมื่อวันที่ 29 มีนาคม อ9างคำให9สัมภาษณ+กงสลุมาเลเซียประจำจงัหวัดสงขลา บอกว>า ได9พูดคุยประสานกับผู9ว>าราชการจังหวัดสงขลาขอให9

ทางการไทยอำนวยความสะดวกเปiดด>านพรมแดนให9ชาวมาเลเซีย ๗๙ คนเดินทางกลบัประเทศ ซึ่งได9รับความร>วมมือเปoนอย>างดีเปiดด>านที่อ.สะเดา ติดกับด>านบูกิตกา

ยูฮิตัมระหว>าง ๑๕ นา¼ิกาวันที่ ๒๙ มีนาคม ถึง๒๑.๓๐ น. วันที่ ๓๐ มีนาคม 

(A total of 79 Malaysians who were stranded in southern Thailand have been allowed to return home today, said Consul General of Malaysia in 

Songkhla Muhammad Ridzuan Abu Yazid.He said Songkhla Provincial Governor Jaruwat Kliangklao had given permission for a group of 

Malaysians who were traveling and visiting relatives in southern Thailand to leave the country.“They are allowed to leave via the Sadao-Bukit 

Kayu Hitam border from 3 pm (local time) today until 9.30 pm tomorrow,” he told Bernama.) 

ทีมาข9อมลู ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1826464 

 

 

๕.๓ The Star สื่อมาเลเซียรายงานว>า จังหวัดชายแดนภาคใต9ยะลา ปuตตานี นราธิวาส มีคำสังห9ามประชาชนเดินทางข9ามจังหวัด และห9ามประชาชนจากภายนอกเดิน

ทางเข9าพื้นที่ เพื่อป\องกันและควบคุมการแพร>ระบาดไวรัสโควิด-19 พร9อมระบุว>า ผู9ว>าราชการจังหวัดปuตตานี มีคำสั่งเมือ่วันที่ ๒๗ มีนาคม 

ทั้งน้ียกเว9นเฉพาะผู9ปฏิบัติทางด9านสาธารณสุขและรถขนส>งสินค9า สามารถเดินทางข9ามจังหวัดได9 
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รายงานข>าวระบุว>า ผู9เสียชีวิตจากโควิด-19 วัย ๕๐ ป| ที่จังหวัดนราธิวาส มีประวัติเดินทางไปร>วมประกอบศาสนกจิทีม่ัสยิดศรี เปตาลงิ กรงุกัวลาลัมเปอณ ช>วงปลายเดือน

กุมภาพนัธ+  

(The deep South provinces of Pattani and Yala have issued strict orders to deal with Covid-19 and prevent local people from getting 

infected.Pattani Governor Kraisorn Wisitwong signed an order on Friday (March 27) after the province was classified as a high-risk area by the 

communicable disease control committee on Wednesday (March 26).The order prohibits people from crossing into or leaving Pattani province, 

except for medical treatment, sterilisation, or transporting necessary products starting from Saturday (March 28).Only government vehicles, 

ambulances, rescue cars or vehicles permitted by relevant officials will be allowed to cross the province.The order comes as the government 

on Friday ordered the closing down of more public facilities and businesses in a bid to curb the spread of coronavirus, and extended existing 

closures until the end of April.Thailand reported 91 new coronavirus cases and one fatality on Friday, bringing the total to 1,136 cases and five 

deaths, a health official said. So far, 97 patients have recovered and gone home.The latest death is of a 50-year-old man in Narathiwat 

province, bordering Malaysia, who apparently contracted the disease from attending a religious gathering at a mosque in Kuala Lumpur last 

month, a Thai health official said. - The Nation/Asia News Network/Reuters) 

ที่มาข9อมลู https://www.thestar.com.my/news/regional/2020/03/28/pattani-yala-issue-orders-to-help-contain-covid-19-as-thai-cases-rise 
 


