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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๔ - ๑๐ เม.ย. ๖๓ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๑๒๔ ข0าว จากท่ีมี 

๑๒๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๘ มี.ค. ๖๓-๓ เม.ย. ๖๓) ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขQองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๒๒ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๓๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๘ 

มี.ค. ๖๓-๓ เม.ย. ๖๓)  

          ประเด็นข4าวเชิงลบ ได*แก4  

          ๑) การเมือง: ประสิทธิภาพในการแกQไขปXญหาหลากหลายมิติเก่ียวกับ. จชต.  ของรัฐบาล 

          ๒) การเยียวยา: อดีตเลขาฯ ศอ.บต. 'ทวี สอดส0อง' มอง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน กับอำนาจรัฐ และ ประสิทธิภาพ 'รัฐบาลประยุทธ.' 

         ประเด็นข4าวเชิงบวก ได*แก4 

๑) การพูดคุยเพ่ือสันติสุข: บีอาร.เอ็น ประกาศ “ระงับกิจกรรมท้ังหมด” เปbดทางภาครัฐจัดการไวรัสโคโรนาสายพันธุ.ใหม0ระบาดในชายแดนภาคใตQ  

๒) ยาเสพติด: ๑) บุกรวบแกdงรุ0นใหญ0คQายาบQา-ไอซ.  และ  ๒) ปbดค0ายพักพิงเพ่ือการบำบัดจังหวัดนราธิวาส รุ0นท่ี 2 

๓) การช4วยเหลือประชาชน: แม0ทัพเดฟ" พล.ท.พรศักด์ิ พูลสวัสด์ิ แม0ทัพภาคท่ี ๔ ลงพ้ืนท่ีมอบขวัญใหQกำลังใจและมอบอุปกรณ.เคร่ืองมือทางการแพทย.ท่ีจำเปkนแก0

โรงพยาบาล ๔ แห0ง ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตQ 

๔) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยQสิน: ปXตตานีนำโจรใตQ ๕ หมายจับทำแผนขโมยรถเตรียมจะก0อเหตุ 

         จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหQระดับการรับรูQเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๑.๙๕ 

ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๘ มี.ค. ๖๓-๓ เม.ย. ๖๓) เปkน ๒.๕ ในสัปดาห.น้ี    

         ในส4วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๔–๑๐ เม.ย. ๖๓ ดังน้ี 

         การนำเสนอข0าวของส่ือต0างประเทศเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตQในรอบสัปดาห.น้ี ยังอยู0ในรูปแบบเดียวกับ ๒ สัปดาห.ท่ีผ0านมา คือ ใหQน้ำหนักการรายงานข0าวท่ี

เก่ียวกับผลกระทบจากการแพร0ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุQใหม0เปkนสำคัญ  
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         ในรอบสัปดาห.น้ี ส่ือท่ีรายงานเก่ียวกับ จชต. คือ ส่ือมาเลเซียเปkนหลัก โดยมีประเด็นท่ีนำเสนอดังน้ี คือ สถานการณ.การแพร0ระบาด และ การกักตัวเพ่ือควบคุมโรค

ในจังหวัดชายแดนภาคใตQ มาตรการลาดตระเวน และ ปpองกันการลักลอบกระทำผิดกฏหมายตามแนวชายแดนมาเลเซีย-ไทย ของหน0วยงานความม่ันคงมาเลเซีย การ

ดำเนินการช0วยเหลือชาวมาเลเซียท่ีตกคQางในประเทศไทยใหQเดินทางกลับประเทศ  
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๒. ผลการวิเคราะหQสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธQ ประจำวันท่ี ๔–๑๐ เม.ย. ๖๓ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข4าวเชิงบวก และประเด็นข4าวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๔-๑๐ เม.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก (เสQนทึบสีเขียว) ๑๒๔ ข0าว จากท่ีมี ๑๒๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๘ มี.ค. ๖๓-๓ เม.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี 

(เสQนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนQมฯ เพ่ิมข้ึนเล็กนQอย ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขQองกับ จชต. (เสQนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๒๒ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๓๘ 

ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๘ มี.ค. ๖๓-๓ เม.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี (เสQนปะสีแดง) มีแนวโนQมฯ ลดลง 
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๒.๒ ค4าสัดส4วนระหว4างข4าวเชิงบวก และข4าวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

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

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 

2020-04-04 11 4 2.75 

2020-04-05 18 6 3 

2020-04-06 21 0 21 

2020-04-07 23 2 11.5 

2020-04-08 18 3 6 

2020-04-09 14 3 4.67 

2020-04-10 19 4 4.75 

 17.71 3.29 5.38 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ4งเล็ง ในช4วงวันท่ี ๔–๑๐ เม.ย. ๖๓ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๔-๑๐ เม.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ๑ ข0าว จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๘ มี.ค. ๖๓-๓ เม.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี (เสQนปะสีน้ำเงิน) 

มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขQองกับ จชต. ไม0มีข0าวเชิงลบท้ังในสัปดาห.น้ี และ ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๘ มี.ค. ๖๓-๓ เม.ย. ๖๓) 

สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี (เสQนปะสีแดง) มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 โควิด-๑๙ : บีอาร.เอ็น ประกาศ “ระงับกิจกรรมท้ังหมด” 

เปbดทางภาครัฐจัดการไวรัสโคโรนาสายพันธุ.ใหม0ระบาดในชายแดนภาคใตQ  

 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

6 

 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ไม0มีข0าวในประเด็นเหตุรQายรายวัน ท้ังในช0วงวันท่ี ๔-๑๐ เม.ย. ๖๓ และ ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๘ มี.ค. ๖๓ - ๓ เม.ย. ๖๓)  
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     ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๔-๑๐ เม.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๘ มี.ค. ๖๓-๓ เม.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี 

มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๑ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๘ มี.ค. ๖๓-๓ เม.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี 

มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี ภาพข0าวเชิงลบ ไดQแก0 ประสิทธิภาพในการแกQไขปXญหาหลากหลายมิติเก่ียวกับ. จชต.  ของรัฐบาล 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยQสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๔-๑๐ เม.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ. ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๓ ข0าว จากท่ีมี ๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๘ มี.ค. ๖๓-๓ เม.ย. ๖๓) 

ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ  ต่ำค0อนขQางคงท่ี  ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๑ ข0าว จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๘ มี.ค. ๖๓-๓ เม.ย. ๖๓) 

ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ปXตตานีนำโจรใตQ 5 หมายจับทำแผนขโมยรถเตรียมจะก0อเหตุ ภาพข0าวเชิงลบ ไดQแก0 คน 3 

จังหวัดชายแดนภาคใตQตQองการรูQว0า 'เอ็นจีโอ' คนน้ันเปkนใคร  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๔-๑๐ เม.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๒ ข0าว จากท่ีมี ๒๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๘ มี.ค. ๖๓-๓ เม.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี 

มีแนวโนQมฯ ค0อนขQางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข0าวเชิงลบ ๗ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๒๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๘ มี.ค. ๖๓-๓ เม.ย. ๖๓) 

ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ลดลง ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ๑) เปbดวาร.ปขQาว 2 สายพันธุ.ไทย รสอร0อยมากคุณประโยชน., ๒) ทัพภาค 4 

หนุนกาลังพลเล้ียงไก0ไข0ขาย, ๓) ยางสัญญาณดีจีน-มาเลย.ซ้ือราคาขยับข้ึน, ๔) เฉลิมชัย ร0อนหนังสือ 'ศบค.' ประสาน 'มท.' ส่ังพ0อเมืองผ0อนปรนเคอร.ฟbวชาวสวนยาง และ 

๕) 'โควิด' พลิกมุมคิดคนท0องเท่ียว 'สุรวัช อัครวรมาศ' จุดประกาย ขายบะหม่ีเบตง 'จ๊ีกิม! บะหม่ีฮกเก้ียน' ภาพข0าวเชิงลบ ไดQแก0 ๑) ปbดด0านถาวรสะเทือนหนัก ทุบคQา 

ชายแดน'63 วืดเปpา, ๒) ด0วน! มาเลเซีย เล่ือนเปbดด0านปาดังฯ ดีเดย. 7 เม.ย. น้ี, ๓) เตือนชาวสวนไมQผลระวังเพล้ียแปpงทุเรียน, ๔) รถไฟกรุงเทพฯ 

หยุดว่ิงเหลือขบวนทQองถ่ินสายใตQอาจว่ิงเปkนวันสุดทQาย และ ๕) เดลินิวส.ก0อนข้ึนแท0น: เช็งเมQงเบตงเงียบเหงา 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๔-๑๐ เม.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๒ ข0าว จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๘ มี.ค. ๖๓-๓ เม.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ 

ต่ำค0อนขQางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม0มีข0าวเชิงลบ ท้ังในสัปดาห.น้ี และ ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๒๘ มี.ค. ๖๓-๓ เม.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี 

มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ๑) บุกรวบแกdงรุ0นใหญ0คQายาบQา-ไอซ.  และ  ๒) ปbดค0ายพักพิงเพ่ือการบำบัดจังหวัดนราธิวาส รุ0นท่ี 2 
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

              ในช0วงวันท่ี ๔–๑๐ เม.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

              ในช0วงวันท่ี ๔–๑๐ เม.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

              ในช0วงวันท่ี ๔–๑๐ เม.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกQไขปXญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

              ในช0วงวันท่ี ๔–๑๐ เม.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชQกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส4งผลกระทบต4อการรับรู* 

 

การพูดคุยเพ่ือสันติสุข 
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ประเด็นข4าวเชิงลบ 

๑. การเมือง รอบร้ัวเมืองใตQ : 9 เมษายน 2563  

๒. การเยียวยา รายงานพิเศษ: อดีตเลขาฯ ศอ.บต. 'ทวี สอดส0อง' มอง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน กับอำนาจรัฐ และประสิทธิภาพ 'รัฐบาลประยุทธ.'  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. การพูดคุยเพ่ือสันติสุข โควิด-19 : บีอาร.เอ็น ประกาศ “ระงับกิจกรรมท้ังหมด” เปbดทางภาครัฐจัดการไวรัสโคโรนาสายพันธุ.ใหม0ระบาดในชายแดนภาคใตQ  

๒. ยาเสพติด ๑) บุกรวบแกdงรุ0นใหญ0คQายาบQา-ไอซ.  และ  ๒) ปbดค0ายพักพิงเพ่ือการบำบัดจังหวัดนราธิวาส รุ0นท่ี 2,  

๓. การช4วยเหลือประชาชน ๑) ไทยแลนด.โอนล่ี น้ำใจสูQภัย 'โควิด-19', ๒) ทำความสะอาด, ๓) บทความพิเศษ: บทเรียนคนไทยตQองไดQกลับบQาน 

กรณีศึกษาคนไทยในปากีสถาน, ๔) ย0อยข0าวกีฬา: กรมพละทำเฟซชิลด.ใหQ 5 จ.ใตQ, ๕) เก็บตกข0าวฮาประสาทหาร, ๖) 'ไทยลีก'ขอเตะปbดหวังดึงคนเฝpาบQาน, ๗) สนับสนุน, 

๘) ไทยแลนด.โอนล่ี น้ำใจสูQภัย 'โควิด-19', ๙) นักเรียนรร.อัยเยอร.เวงผุดไอเดียประดิษฐ.หุ0นยนต.กดเจลแอลกอฮอล., ๑๐) คอลัมน. การศึกษาสู0เศรษฐกิจ: 

อาชีวะปXตตานีผลิต'เจลลQางมือ'ตQานโควิด-ช0วยผิวชุ0มช้ืน, ๑๑) คอลัมน. จับกระแสภูมิภาค: ดึงปชช.ร0วมสกัดโรคระบาด, ๑๒) พลังเยาวชนไทย ร0วมใจตQานภัย'โควิด-19', 
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๑๓) ใหQกำลังใจ, ๑๔) เรียงคนมาเปkนข0าว: เพ่ือสังคม, ๑๕) มูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง(ภาฯ)ฯ พระราชทานเงิน9รพ.สูQโควิด, ๑๖) 'ซีพีเอฟ'ทุ0ม200ล.ส0งอาหาร นักรบเส้ือกาวน.-

ครอบครัว, ๑๗) 'บ๊ิกติ'นำกรมพลศึกษาทำหนQากากเฟซชิลด. มอบโรงพยาบาลจังหวัดชายแดนภาคใตQ, ๑๘) นายกฯห0วง'หมอ'ติดเช้ือพุ0ง80คน, ๑๙) คอลัมน. 

จับกระแสภูมิภาค: แจกหนQากากผQาใหQมูลนิธิ, ๒๐) ภาพข0าว: คอลัมน. เรียงคนมาเปkนข0าว: เพ่ือสังคม, ๒๑) ถQาเคอร.ฟbวยังเอาไม0อยู0 ฮ่ึมล็อกดาวน., ๒๒) จับข0าวเอามายำ, 

๒๓) คอลัมน. จับข0าวเอามายำ, ๒๔) จับกระแสภูมิภาค: ดึงปชช.ร0วมสกัดโรคระบาด, ๒๕) การศึกษาสู0เศรษฐกิจ: อาชีวะปXตตานีผลิต'เจลลQางมือ'ตQานโควิด-ช0วยผิวชุ0มช้ืน, 

๒๖) กลไกสภาสันติสุขใชQเปkนประโยชน. อย0าว0าแต0'โควิด'พ0ายแมQ'ไฟใตQ'ก็ดับ, ๒๗) จับประเด็น: ขQาวไก0แจQมอบขQาวสารใหQโรงพยาบาล, ๒๘) ภาพข0าว: ตรวจด0าน, ๒๙) 

หQามผ0าน, ๓๐) มหาดไทยยกระดับ ส่ังทุกจว. เพ่ิมสถานท่ีกักตัว, ๓๑) ฆ0าเช้ือ, ๓๒) ส่ังออกนอกบQานตQองสวมหนQากาก, ๓๓) 'นราธิวาส' เตรียมสถานท่ีรองรับกลุ0มเส่ียง-

พักฟ��นโควิด-19, ๓๔) คนไทยไม0ท้ิงกัน 'เจ เจตริน'พรQอมครอบครัวบริจาคเงินแสนช0วยโรงพยาบาลยะลาสูQสถานะการณ.โควิด 19, ๓๕) อัปเดตช่ือ80หQองแล็บท่ัวประเทศ 

ตรวจเช้ือไวรัสโควิด-19, ๓๖) BEST EXPRESS บริการขนส0งฟรี หนุน'ณเดชน.'จัดส0งเจล-เฟซชิลด. บริจาค30รพ.ภาคอีสาน, ๓๗) ชาวบQานเห็นดQวยเร่ิมมาตรการเขQม 

'ล็อกดาวน.'เมืองเบตงเพ่ือรักษาไข0แดง, ๓๘) PEA มอบเงิน 10 ลQานบาทใหQนราธิวาส ตามโครงการสนับสนุนครุภัณฑ.ทางการแพทย. 77 รพ., ๓๙) 

กรมพละทำเฟซชิลด.ใหQ5จังหวัดใตQ, ๔๐) CPF เดินหนQาส0งอาหาร 88 รพ.ต0อเน่ือง พรQอมต0อยอดดูแลครอบครัวหมอ-พยาบาล, ๔๑) 'นราธิวาส' 

อนุมัติงบจัดซ้ืออุปกรณ.ปลูกผักสวนครัวใหQผูQกระทบโควิด 13 อำเภอ, ๔๒) สธ.ยันผูQป�วยตQองอยู0รพ.ครบ14วัน เปbด 2 ยุทธศาสตร.ตรวจหาเช้ือ'โควิด', ๔๓) สคร.12 

ลงพ้ืนท่ีบาเจาะ กลุ0ม 'ดะวะห.'ท่ีกักตัว วอนสังคมเห็นใจหลังกลับเขQาชุมชน, ๔๔) ทหารกลับจากจชต.เขQาโครงการ เก็บตัวเพ่ือครอบครัวและส0วนรวม, ๔๕) 

ส้ินสุดการรอคอย'ยายหลงป�า' 27วันรอดตายไดQกลับบQาน, ๔๖) เด็ดขาดมาก! ชาวยะลาส่ังเทหินทำคันปbดก้ันเสQนทางเขQา-ออกหมู0บQาน๔๗) ส0ง.ทหารพรานหญิง 

สรQางการรับรูQปpองกันโควิด-19, ๔๘) กรมชลฯสนับสนุนน้ำช0วยชาวบQานต0อเน่ือง พรQอมคุมเขQมปpองโควิด-19, ๔๙) 'สนามบินสงขลา' เตรียมรับคนไทยกลับจากอินโดนีเซีย 

100 ราย กักตัว 14 วัน, ๕๐) สภากาชาดลุยแจกหนQากาก10ลQานช้ิน ใหQผูQดQอยโอกาส-ผูQยากไรQท่ัวปท., ๕๑) ปXดเคอร.ฟbว24ช่ัวโมง, ๕๒) 

เปbดประมูลภาพจิตรกรรมช้ินเอกของ'ท0านอังคาร'รายไดQมอบใหQ10รพ.ต0างอำเภอสูQภัยไวรัสโควิด, ๕๓) รัฐบาลนQอมนำกระแสพระราชดำรัสและพระราโชบายใส0เกลQา 

ใส0กระหม0อม พรQอมนำไปเปkนแนวทางในการปฏิบัติงานแกQปXญหาการแพร0ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19, ๕๔) ทำต0อเน่ืองกว0า 1 เดือน! ซีพีเอฟ 

เดินหนQาหนุนอาหารปลอดภัย 'นักรบเส้ือกาวน.' ใน 88 โรงพยาบาลท่ัวไทย ร0วมตQานภัยโควิด-19, ๕๕) ผูQว0าฯนราธิวาส พรQอมคณะ 

มอบหนQากากอนามัยใหQแก0หน0วยกูQภัยในจังหวัด, ๕๖) กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชานุญาตใหQกองทุนชัยพัฒนาสูQโควิดจัดซ้ือหQองคัดกรอง-

หQองตรวจเช้ือพระราชทานโรงพยาบาล, ๕๗) มทภ.4 ใหQกำลังใจโรงพยาบาลนราธิวาส, ๕๘) ผูQว0าฯนราธิวาสส่ังการนายอำเภอบาเจาะมีมาตรการเขQม 
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หลังพบผูQเดินทางกลับจากการเผยแพร0ศาสนาจากประเทศอินโดนีเซียติดโควิด-19, ๕๙) นายกนครยะลา ประชุมผูQนำชุมชน แกQวิกฤติโควิด-19, ๖๐) กรมสมเด็จพระเทพฯ 

พระราชทานเงินจัดซ้ือหQองคัดกรอง-หQองตรวจเช้ือโควิด-19 พระราชทานแก0 รพ.ต0างๆ, ๖๑) 'ตร.ยะลา'เด็ดขาด! จับอีก6รายฝ�าฝ�นเคอร.ฟbว ส0งดำเนินคดีไม0ละเวQน, ๖๒) 

สคร.12 ลงพ้ืนท่ีบาเจาะ ดะวะห.วอนสังคมเห็นใจหลังกลับเขQาชุมชน, ๖๓) ผูQว0าฯ นราธิวาส กำชับทุกอำเภอตQองมีสถานท่ีกักกัน ท่ีพรQอมรองรับกลุ0มเส่ียง และจะดึง อปท. 

ช0วยหาเพ่ิมเติม, ๖๔) ' นิพนธ.' ส่ังคุมเขQม การเขQา-ออก ชายแดนไทยกับมาเลย. กำชับ ผูQว0าฯ 5 จว.ใตQ เขQมงวดช0องทางธรรมชาติ, ๖๕) มทภ.4 เปkนห0วงชายแดนใตQ 

พบผูQติดเช้ือยังสูง นำบ๊ิกคลีนน่ิงขณะท่ีโควิด-19ปXตตานีเพ่ิมอีก 1 ราย, ๖๖) จังหวัดนราธิวาส จับมือผูQประกอบการโรงแรมในอำเภอสุไหงโก-ลก 

เตรียมความพรQอมเปkนสถานท่ีรองรับผูQป�วยระยะพักฟ��นก0อนกลับบQาน ลดความแออัดในโรงพยาบาล, ๖๗) ทหารคุมเขQมการระบาดโควิด19 

ลาดตะเวนทางน้ำชายแดนตากใบ สุไหงโกลก, ๖๘) จ.นราธิวาส จับมือ ผปก.โรงแรมอำเภอสุไหงโก-ลก เตรียมพท.รองรับผูQป�วยโควิด-19, ๖๙) กอ.รมน.ภาค 4 ส0วนหนQา 

จังหวัดยะลา พรQอมประชาชนในพ้ืนท่ี ร0วมกันทำความสะอาดมัรกัสยะลา ลดการแพร0กระจายเช้ือโควิด - 19, ๗๐) รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. 

ลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมการปฏิบัติงานของชุดตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 ในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส, ๗๑) มท.ส่ังการทุกจังหวัดเตรียมความพรQอม กรณียกระดับปฏิบัติการยับย้ัง 

COVID-19, ๗๒) จังหวัดนราธิวาส จับมือผูQประกอบการโรงแรมในอำเภอสุไหงโก-ลก เตรียมความพรQอมเปkนสถานท่ีรองรับผูQป�วยระยะพักฟ��น, ๗๓) แพทย.จุฬาฯ 

ประดิษฐ.'ตูQความดันลบ'ปลอดภัย เวลาตรวจหาเช้ือโควิด  และ  ๗๔) 'ตูQความดันลบเก็บส่ิงส0งตรวจจากผูQป�วย' นวัตกรรมจากแพทย.จุฬาฯ 

เพ่ือความปลอดภัยในการตรวจเช้ือ COVID-19,  

๔. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทQ ๑) บทความพิเศษ : อนุสรณ.สถานของชุมชน (Community Memorial), ๒) จังหวัดนราธิวาส 

จัดพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟpาจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ.  และ  ๓) สสส. หนุนพลัง 'บูเดาะ' สรQางคลิปข0าวเล0าเร่ืองชุมชนสรQางสรรค. 

'ส่ือ' เพ่ือสรQางสันติภาพดQวย MoJo,  

๕. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต พบอีกท่ีเขายะลาภาพเขียนสีโบราณ  

๖. กีฬา ๑) ส.เรือพายช0วย! นักกีฬาแดนใตQ, ๒) แขQงดังประมูลเส้ือ ช0วยเหลือรพ.นราฯ, ๓) ไทยลีกประมูลเส้ือ-รายไดQใหQรพ., ๔) เรือใบส0งของปpองโควิดใตQ, ๕) 

แขQงไทยร0วมใจจัดประมูลเส้ือช0วยรพ.นราธิวาสสูQโควิด  และ  ๖) ส.เรือพายมอบอุปกรณ.ปpองกันไวรัสนักกีฬา 3 จังหวัดแดนใตQ,  

๗. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยQสิน ๑) พาโจรใตQ5หมายจับ-ทำแผนลักรถ๒) จับผูQตQองหา5หมายขโมยจยย.  และ  ๓) ปXตตานีนำโจรใตQ 

5หมายจับทำแผนขโมยรถเตรียมจะก0อเหตุ,  
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๘. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) ทำแผนฯ  และ  ๒) ทำแผนแกdงโจรป�วนใตQลักจยย.,  

๙. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) เปbดวาร.ปขQาว 2 สายพันธุ.ไทย รสอร0อยมากคุณประโยชน., ๒) ทัพภาค4หนุนกาลังพลเล้ียงไก0ไข0ขาย, ๓) คอลัมน. ถอดรหัสอาชีพ: 

สูQภัยโควิด-19 'หนุนผูQประกอบการ', ๔) เดินหนQา AEC: 'เบตง'เมืองตQนแบบการท0องเท่ียว, ๕) คอลัมน. ถอดรหัสอาชีพ: สูQภัยโควิด-19 'หนุนผูQประกอบการ', ๖) เดินหนQา 

AEC: 'เบตง'เมืองตQนแบบการท0องเท่ียว, ๗) ชาวสวนระวังเพล้ียแปpงทุเรียนช0วงใกลQเก็บเก่ียว, ๘) 'เบตงไฮแลนด.' โดย 'การอาชีพเบตง' พรQอมรองรับ'สนามบินเบตง', ๙) 

ยางสัญญาณดีจีน-มาเลย.ซ้ือราคาขยับข้ึน, ๑๐) เฉลิมชัย ร0อนหนังสือ 'ศบค.'ประสาน'มท.'ส่ังพ0อเมืองผ0อนปรนเคอร.ฟbวชาวสวนยาง, ๑๑) 

เตือนชาวสวนระวังเพล้ียไฟทำลายผลมังคุดใกลQผลผลิตออกในช0วงฤดูแลQง  และ  ๑๒) 'โควิด' พลิกมุมคิดคนท0องเท่ียว 'สุรวัช อัครวรมาศ' จุดประกาย ขายบะหม่ีเบตง 

'จ๊ีกิม! บะหม่ีฮกเก้ียน',  

๑๐. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ศอ.บต.เดินหนQาสาธารณสุขเขQมแข็ง, ๒) ศอ.บต.เดินหนQาสาธารณสุขเขQมแข็ง, ๓) คอลัมน. ดุลยภาพ ดุลยพินิจ: 

การจัดสรรงบประมาณรายจ0ายมิติพ้ืนท่ี, ๔) คอลัมน. ดุลยภาพ ดุลยพินิจ: การจัดสรรงบประมาณรายจ0ายมิติพ้ืนท่ี, ๕) รพ.บันนังสตาเปbดใหQบริการแลQว, ๖) 

ยะลาส0งเสริมการปลูกพืชระยะส้ัน, ๗) กำลังใจดีเย่ียม!'รพ.บันนังสตา'กลับมาใหQบริการตามปกติ หลังบุคลากรติดเช้ือโควิด-19, ๘) 'คนไทย' กลับจาก 'มาเลเซีย' 

ถึงสนามบินหาดใหญ0แลQว 76 ราย กักตัว 14 วัน, ๙) 76ไทยมุสลิมกลับจากอินโดฯ ตรวจเขQมโควิดก0อนพากักตัว, ๑๐) ปbดหาดอ0าวมะนาว! 'นราธิวาส' 

เขQมหQามคนนอกเขQาพ้ืนท่ีชุมชน, ๑๑) โฆษกรบ. เปbด 10 จังหวัดล็อคดาวน. หQามประชาชนเดินทางเขQา-ออก, ๑๒) ถึงประเทศไทยแลQวคนไทย 76 

คนเดินทางจากประเทศอินโดนีเซียผูQว0าราชการจังหวัดสงขลาพรQอมเจQาหนQาท่ีมารอรับ, ๑๓) ตร.ห้ิวกdวนอบายมุขต้ังวงเหลQา-การพนัน-ยาเสพติดแหกเคอร.ฟbวคืนท่ี3กว0า800 

ราย, ๑๔) สสจ.ยะลาใหQผูQเขQาร0วมกิจกรรมอัรลาเกาะห.ท่ีบQานพงยามู ต.บังนังสตาระหว0าง11-13 มี.ค.63เขQารายงานตัว, ๑๕) นายแพทย.สธ.ยะลา 

ยืนยันความพรQอมรับกลุ0มดาวะห.ไทย จากอินโดฯ เย็นน้ี ระบุ ทำตามมาตรการเขQมงวด, ๑๖) ผูQว0าฯปXตตานีคาดโทษไล0ออกผูQใหญ0บQาน หากปล0อยพ้ืนท่ีปกติไม0ระวังโควิด19, 

๑๗) ผูQว0าฯนราธิวาส พรQอมคณะ ลงพ้ืนท่ีเย่ียมใหQกำลังใจผูQปฏิบัติงานในจุดตรวจ 7 จุด  และ  ๑๘) ผูQว0านราฯพรQอมคณะตรวจพรQอมสถานท่ีระดับ อปท.,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต4อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต4อสถานการณQ จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหQระดับการรับรูQเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๑.๙๕ ในสัปดาห.ท่ีแลQว 

(๒๘ มี.ค. ๖๓-๓ เม.ย. ๖๓) เปkน ๒.๕ ในสัปดาห.น้ี  ในมิติของแนวโนQมการรับรูQเชิงบวก มีแนวโนQมฯ ค0อนขQางคงท่ี 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต4างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช4วงวันท่ี ๔ – ๑๐ เม.ย. ๖๓ 

    การนำเสนอข0าวของส่ือต0างประเทศเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตQในรอบสัปดาห.น้ี ยังอยู0ในรูปแบบเดียวกับ ๒ สัปดาห.ท่ีผ0านมา คือ ใหQน้ำหนักการรายงานข0าวท่ี

เก่ียวกับผลกระทบจากการแพร0ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุQใหม0เปkนสำคัญ  

    ในรอบสัปดาห.น้ี ส่ือท่ีรายงานเก่ียวกับ จชต. คือ ส่ือมาเลเซียเปkนหลัก โดยมีประเด็นท่ีนำเสนอดังน้ี คือ สถานการณ.การแพร0ระบาด และ การกักตัวเพ่ือควบคุมโรคใน

จังหวัดชายแดนภาคใตQ มาตรการลาดตระเวน และ ปpองกันการลักลอบกระทำผิดกฏหมายตามแนวชายแดนมาเลเซีย-ไทย ของหน0วยงานความม่ันคงมาเลเซีย การ

ดำเนินการช0วยเหลือชาวมาเลเซียท่ีตกคQางในประเทศไทยใหQเดินทางกลับประเทศ  
 
๕.๑ The Star ส่ือมาเลเซียรายงาน เม่ือวันท่ี ๙ มีนาคม ว0า ชาวไทยมุสลิมท่ีเดินทางกลับจากประเทศอินโดนีเซียเม่ือวันจันทร. ท่ี ๖ เมษายน จำนวน ๗๖ คนติดเช้ือไวรัสโค

วิด-19 จำนวน ๔๒ คน 

ท่ีสนามกีฬาหลักเมือง จังหวัดสงขลาเปkนท่ีกักตัวผูQตQองสงสัย และผูQป�วยจำนวน ๒๒ คน ท่ีจังหวัดนราธิวาส ใชQโรงเรียนแสงธรรมวิทยา เปkนท่ีกักตัวควบคุมโรค เช0นเดียวกัน

จังหวัดปXตตานี ยะลาและสตูล ก็มีการจัดเตรียมสถานท่ีกักกันตัวควบคุมโรคท่ีดำเนินการโยภาครัฐ 

ส0วนนักบินและพนักงานตQอนรับบนเคร่ืองบินสายการบินไลออนแอร. ๓๕ ในเท่ียวบินท่ีนับคนไทยจากอินโดนีเซียมาท่ีหาดใหญ0 ไม0พบว0ามีอาการติดเช้ือโควิด-19 แต0ก็ตQอง

กักตัวท่ีโรงแรมแห0งหน่ึงในจังหวัดสงขลาเพ่ือเฝpาดูอาการ 

 

(Forty-two of 76 Thais who returned from Indonesia on Monday (April 6) are Covid-19 patients, a report on Tuesday said.Of the returnees, 22 

were sent to quarantine at Southern Lak Muang Stadium in Songkhla province, including 11 suspected cases, 10 patients, and one who tested 

negative.Seven returnees were sent for screening and quarantine to Seangtham Vittaya School in Narathiwat province. Five are suspected cases 

and two others are confirmed as infected.In Pattani province, 13 people have been quarantined at places provided by the province. Eight are 

suspected cases and seven people are infected.Amongst those who were sent to quarantine in Yala’s primary health centre, seven were 
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infected with the virus.The other 26 returnees have been quarantined at Songkhla Rajabhat University Satun campus, of whom16 were found 

with the virus.Also, 35 LionAir staff have been quarantined in a hotel in Songkhla’s Hat Yai district. They had no suspected symptoms.) 

ท่ีมาขQอมูล : https://www.thestar.com.my/news/regional/2020/04/09/42-of-76-thais-returning-from-indonesia-have-virus 

 

๕.๒ สำนักข0าวเบอนามา ของทางการมาเลเซีย รายงานว0า สำนักงานตำรวจแห0งชาติมาเลเซียไดQเพ่ิมมาตรการตรวจตราตามแนวชายแดนทุกดQานของมาเลเซีย โดยเฉพาะ

ชายแดนภาคเหนือท่ีติดกับประเทศไทย มีท้ังเพ่ิมจำนวนด0านความม่ันคง และเพ่ิมเจQาหนQาท่ีปฏิบัติงานอีกรQอยละ ๕๐ เพ่ือใหQมาตรการปbดประเทศและการจำกัดการใชQชีวิต

นอกบQานเพ่ืควบคุมการแพร0ระบาดไวรัสโควิด-19 มีประสิทธิภาพ 

(Bukit Aman will strengthen border security nationwide during the movement control order (MCO), says Comm Datuk Seri Acryl Sani Abdullah 

Sani.The Bukit Aman Internal Security and Public Order director said the number of personnel at border checkpoints would also be increased, 

especially at the northern border with Thailand. 

"At present, a total of 2,197 General Operations Force (GOF) personnel are stationed at various borders nationwide, which is 50% higher than 

before.) 

ท่ีมาขQอมูล ; https://www.thestar.com.my/news/nation/2020/04/08/cops-to-tighten-border-security-during-mco 

https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1829999 
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๕.๒.๑ New Straits Times ส่ือมาเลเซียอQางรายงานข0าวจาก Berita Harian ส่ือภาษามลายู ตรวจสอบความเคล่ือนไหวท่ีพรมแดนติดกับประเทศไทยทางดQาน Cergas 

Jaya และ Lega Temin ไม0พบว0า มีการลักลอบขนสินคQาผิดกฏหมายขQามพรมแดน นอกจากน้ี นิวสเตรทไทมส. รายงาน มาตรการเพ่ิมการตรวจตราเขQมงวดทำใหQพวกขน

ของผิดกฏหมายขQามแดนหยุดกิจกรรมผิดกฏหมายในช0วงน้ี 

(Several locations, known to be smuggling routes along the Malaysia-Thailand border, here, were devoid of activities following strict security 

measures put in place under the Movement Control Order (MCO). 

A Berita Harian checks at two of these locations; one at the border fence near the Cergas Jaya Duty Free Complex and another, near a gold 

club in Laka Temin, found no evidence of smuggling activities taking place.) 

ท่ีมาขQอมูล ; https://www.nst.com.my/news/nation/2020/04/582853/all-quiet-malaysia-thailand-border-front 

๕.๓ malaysiakini รายงานเม่ือวันท่ี ๗ เมษายน ว0า นายโจล่ี ซามูเอล เอกอัครราชฑูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย เปbดเผยว0ามาตรการปbดพรมแดนไทย-,มาเลเซีย ต้ังแต0

วันท่ี 23 มีนาคม และการจำกัดเท่ียวบินเขQาออกประเทศ ทำใหQมีชาวมาเลเซียจำนวนหน่ึงตกคQางอยู0ในประเทศไทย ซ่ึงสถานฑูตไดQประสานงานกับหน0วยราชการไทย 

จนกระท่ังสามารถอำนวยความสะดวกใหQชาวมาเลเซีย ๒๓๓ คนเดินทางกลับประเทศเปkนเรียบรQอยผ0านทางดQานด0านสะเดา จ.สงขลาและด0านสุไหงโกลก จ.นราธิวาส 

อย0างไรก็ตามเบอรนามา รายงาน ว0า ยังมีชาวมาเลเซียอีกจำนวนหน่ึงพอใจท่ีจะพำนักในประเทศไทยต0อไป 

(The Malaysian Embassy in Bangkok is working closely with Thai authorities to bring home Malaysians stranded in Thailand due to flight 

cancellations and travel restrictions imposed following the Covid-19 outbreak. 

Malaysian Ambassador to Thailand Jojie Samuel said there are 233 Malaysians stranded in the kingdom and most of them are in the southern 

provinces. 
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“The embassy is working with the Thai authorities in the southern provinces to allow them to leave the country via land border checkpoints. 

“So far, they have been able to cross the border checkpoints of Sadao-Bukit Kayu Hitam and Sg Kolok-Rantau Panjang. 

“However, a few of the stranded Malaysians preferred to stay in Thailand until the situation gets better,” he told Bernama in Bangkok today.) 

ท่ีมาขQอมูล ; https://www.malaysiakini.com/news/519339 

๕.๓.๑ สำนักข0าวเบอนามา รายงานเม่ือวันท่ี ๑๑ เมษายน อQางคำใหQสัมภาษณ.กงสุลมาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา ไดQดำเนินการช0วยเหลือชาวมาเลเซีย 433 คนเดินทาง

กลับประเทศเปkนท่ีเรียบรQอย ส0วนท่ีเหลือ ๒๗๐ คน สถานกงสุลกำลังอยู0ระหว0างประสานงานกับผูQว0าราชการจังหวัดสงขลา และคาดว0าจะไดQรับอนุญาตเดินทางผ0านแดน

กลับประเทศมาเลเซียเร็วๆน้ี  

(Two hundred and seventy Malaysians are still stranded in southern Thailand following the closure of border checkpoints with Malaysia on 

March 23 to curb the spread of COVID-19 outbreak. 

The Malaysian Consul General in Songkhla, Muhammad Ridzuan Abu Yazid said today, 433 Malaysians who were stranded in southern Thailand 

had been allowed to return home. 

“There are another 270 who are waiting for approval from the governors of southern provinces. 

“The Malaysian Consulate General in Songkhla are negotiating to seek approval for the Malaysians to return soon,” he told Bernama.) 

ท่ีมาขQอมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1830998 
 


