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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๑๘-๒๔ เม.ย. ๖๓ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๑๖๘ ข0าว จากท่ีมี 

๑๓๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๓ ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขQองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๒๔ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๒๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑๑-๑๗ 

เม.ย. ๖๓) 

 ประเด็นข0าวเชิงลบ ไดQแก0  

          การยกระดับคุณภาพชีวิต: สถานการณ.การแพร0ระบาดของ Covid ๑๙ ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตQ 

 ประเด็นข0าวเชิงบวก ไดQแก0 

๑) การช=วยเหลือประชาชน: มาตรการการช0วยเหลือประชาชนเพ่ือลดการแพร0ระบาดของ Covid ๑๙ ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตQ และการมีส0วนร0วมในการ

ช0วยเหลือประชาชนของภาคส0วนต0างๆ 

๒) ยาเสพติด: ล0อซ้ือพรQอมจับกุมคู0รักชายหญิงอQางเปdนลูกตำรวจพรQอมไอซ. ๒ กิโลคร่ึง 

๓) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยIสิน: แฉโจรใตQแอบหลังไวรัสขQามแดนปgวนรอมฎอน   

๔) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: สวนกระแสโควิด จีนตQองการไม0อ้ัน ทุเรียนไทยออร.เดอร. ๒๐ ลQานตัน  

         จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหQระดับการรับรูQเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๒.๕ ในสัปดาห.ท่ีแลQว 

(๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๓) เปdน ๒.๘ ในสัปดาห.น้ี   

 ในส=วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต=างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช=วงวันท่ี ๑๘–๒๔ เม.ย. ๖๓ ดังน้ี 

       ประเด็นข0าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตQในรายงานส่ือต0างประเทศ ยังคงเปdนประเด็นท่ีเก่ียวขQองกับโรคระบาดไวรัสโควิด-๑๙ และทุกประเด็นเก่ียวขQองกับ

ความสัมพันธ.ชายแดนไทยมาเลเซีย ท้ังน้ีคำส่ังปnดด0านพรมแดนไทย-มาเลเซียท่ี อ.สะเดา จ.ว.ส.ข. เปdนเวลาหน่ีงสัปดาห.ระหว0างวันท่ี ๒๓-๒๙ เมษายน เน่ืองจากมีตำรวจ

คนเขQาเมือง ๒ คนติดเช้ือโควิด-๑๙ เปdนประเด็นข0าวท่ีมีการรายงานกวQางขวางท่ีสุด ท้ังส่ือมาเลเซีย สำนักข0าวซินหัวของทางการจีน และ benarnews.org ส่ือเว็บไซต.ท่ี

ไดQรับเงินทุนดำเนินงานจากรัฐบาลอเมริกัน 
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      นอกจากน้ีมีประเด็นท่ีส่ือมาเลเซีย รายงานข0าว คนไทยประมาณ ๔๐๐ คนลักลอบขQามพรมแดนเขQาประเทศไทยทางดQานแม0น้ำโกลก ใกลQอำเภอสุไหงโกลก เม่ือวัน

อาทิตย. ท่ี ๑๙ เมษายน  
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๒. ผลการวิเคราะหIสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธI ประจำวันท่ี ๑๘–๒๔ เม.ย. ๖๓ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข=าวเชิงบวก และประเด็นข=าวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๘-๒๔ เม.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก (เสQนทึบสีเขียว) ๑๖๘ ข0าว จากท่ีมี ๑๓๘ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี 

(เสQนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนQมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขQองกับ จชต. (เสQนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๒๔ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๒๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑๑-

๑๗ เม.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนQมความถ่ี (เสQนปะสีแดง) มีแนวโนQมฯ ค0อนขQางคงท่ี 
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๒.๒ ค=าสัดส=วนระหว=างข=าวเชิงบวก และข=าวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

วัน/เดือน/ปd จำนวนข=าวเชิงบวก (1) จำนวนข=าวเชิงลบ (2) ค=าสัดส=วน (3)=(1)/(2) 

2020-04-11 12 1 12 

2020-04-12 14 3 4.67 

2020-04-13 20 3 6.67 

2020-04-14 16 3 5.33 

2020-04-15 29 3 9.67 

2020-04-16 28 12 2.33 

2020-04-17 19 2 9.5 

 19.71 3.86 5.11 

2020-04-18 18 3 6 

2020-04-19 12 2 6 

2020-04-20 41 3 13.67 

2020-04-21 35 5 7 

2020-04-22 30 4 7.5 

2020-04-23 24 7 3.43 

2020-04-24 8 0 8 

 24 3.57 6.72 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ=งเล็ง ในช=วงวันท่ี ๑๘–๒๔ เม.ย. ๖๓ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ไม0มีข0าวท้ังเชิงบวก และเชิงลบ ในประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข ท้ังในสัปดาห.น้ี และในสัปดาห.ท่ีแลQว  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ไม0มีข0าว ในประเด็นเหตุรQายรายวัน ท้ังในสัปดาห.น้ี และในสัปดาห.ท่ีแลQว  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๘-๒๔ เม.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. จากท่ีมี ๕ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี 

มีแนวโนQมฯ ลดลง ในส0วนข0าวเชิงลบฯ ไม0มี0ข0าวเชิงลบฯ ท้ังในสัปดาห.น้ี และ ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี  
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยIสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๘-๒๔ เม.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๑ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๓) 

ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ  ต่ำค0อนขQางคงท่ี  ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๑ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๓) 

ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 แฉโจรใตQแอบหลังไวรัสขQามแดนปgวนรอมฎอน  ภาพข0าวเชิงลบ ไดQแก0 

เม่ือหน0วยความม่ันคงไปไม0เปdน กับยุทธศาสตร. 'ท้ิงป|น หยุดระเบิด' ของบีอาร.เอ็น  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๘-๒๔ เม.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๘ ข0าว จากท่ีมี ๖ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ต่ำ

ค0อนขQางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข0าวเชิงลบ ๑ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี 

มีแนวโนQมฯ ต่ำค0อนขQางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ๑) สวนกระแสโควิด จีนตQองการไม0อ้ัน ทุเรียนไทยออร.เดอร. 20 ลQานตัน, ๒) 'จุรินทร.'บุกหQางโมเดิร.นเทรด! นำ 

เกษตรกรทำสัญญาขายผลไมQ 16,700 ตัน 762 ลQานบาท, ๓) พณ.จับมือเกษตรฯ ผุด 6 มาตรการด0วน ช0วยชาวสวนผลไมQ, ๔) สหกรณ.เช่ือมโยงเครือข0าย 

กระจายผลผลิตมะม0วงช0วยเกษตรกร กว0า 34 ตัน, ๕) เกษตรกรเตรียมเฮ! 'ทุเรียน'ราคาดีสวนกระแสเศรษฐกิจและสถานการณ.โควิด-19 และ ๖) ใตQรับมือ'ทุเรียน-มังคุด' 8 

แสนตันออก เปnดรับสมัครรถเร0กระจายสินคQา-หQองเย็นเก็บสต�อก ภาพข0าวเชิงลบ ไดQแก0 โควิด-19 ทำเศรษฐกิจซบเซา ส0งผลใหQพ0อคQาแม0คQาไม0กลQาเดินทางมารับซ้ือทุเรียน -

เงาะ กระทบผลไมQลQนตลาด  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๘-๒๔ เม.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๔ ข0าว จากท่ีมี ๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ ต่ำ

ค0อนขQางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม0มีข0าวเชิงลบท้ังในสัปดาห.น้ี และ ในสัปดาห.ท่ีแลQว (๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนQมความถ่ี มีแนวโนQมฯ 

ต่ำค0อนขQางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดQแก0 ล0อซ้ือพรQอมจับกุมคู0รักชายหญิงอQางเปdนลูกตำรวจพรQอมไอซ. 2 กิโลคร่ึง  
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช0วงวันท่ี ๑๘–๒๔ เม.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช0วงวันท่ี ๑๘–๒๔ เม.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

             ในช0วงวันท่ี ๑๘–๒๔ เม.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกQไขป�ญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

            ในช0วงวันท่ี ๑๘–๒๔ เม.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชQกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส=งผลกระทบต=อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต=อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส=งผลกระทบต=อการรับรู* 
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ประเด็นข=าวเชิงลบ 

๑. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ป�ตตานี ผูQติดเช้ือเพ่ิมข้ึนทุกวัน ล0าสุดพบอีก1ราย รวมเปdน 88ราย, ๒) ป�ตตานีผูQปgวยโควิค-19เพ่ิมอีก 2 ราย คุมไม0อยู0ในพ้ืนท่ีทุ0งยางแดง, 

๓) เปnด 10 อันดับจว.มีผูQปgวยโควิด-19 สะสมสูงสุด, ๔) แรงงานคนไทยตกคQาง 800 คนในมาเลเซียไม0มีเงินทำใบรับรองแพทย., ๕) 27 รายใหม0 ยังมาจากสัมผัสผูQปgวย พบมี 

2 คน ติดเช้ือหลังไปสถานท่ีชุมชน, ๖) วุ0นตม.สะเดาติดเช้ือโควิด2คนส0งคนใกลQเชิดท่ีพักท่ีทำงานตรวจอีก70นาย, ๗) แรงงานไทยในมาเลเซียลักลอบเขQาไทย 

ยอมเส่ียงโดนจับ เหตุเอกสารไม0ครบ ขอยาก, ๘) แรงงานไทยแห0กลับวันท่ี5 โดนหลอกทำเอกสารปลอม, ๙) ผูQว0าฯยะลา ส0งมอบเคร่ืองอุปโภค-บริโภค ใหQวัดในพ้ืนท่ี 

ขณะท่ียอดผูQติดเช้ือเพ่ิม 2 ราย, ๑๐) เปnดด0านปาดังเบซาร.วันแรกคนไทยในมาเลเซียเขQาข0ายเฝ�าระวังโควิด9คน, ๑๑) แรงงานไทยกลับจากมาเลเซีย 

ด0านเบตงตรวจพบพบมีไขQ2ราย, ๑๒) 109คนงานลอบขQามแดนมาเลย.กลับไทย ทนกดดันไม0ไหว, ๑๓) 'ยะลา'พบปgวยโควิดใหม0 2 ราย 

ผูQว0าฯเร0งส0งมอบเคร่ืองอุปโภคใหQวัดในพ้ืนท่ี, ๑๔) รอบร้ัวเมืองใตQ : 23 เมษายน 2563, ๑๕) ปnดด0านสะเดา7วัน พบจนท.ติดโควิดแลQว 5 นาย กักตัว 42 ราย กลุ0มเส่ียงอีก 

27คน, ๑๖) เปnดด0านปาดังเบซาร.วันแรก! คนไทยกลับจากมาเลฯ เฝ�าระวังโควิด9ราย, ๑๗) หนุ0มกรงปnนังเคราะห.รQาย รับจQางขุดบ0อน้ำ ฝนตกหนักดินถล0มทับเสียชีวิต, ๑๘) 

ป�ตตานีพบผูQปgวยติดเช้ือไวรัสโรคโควิด-19 รายใหม0เพ่ิมอีก 1 ราย, ๑๙) 'หมอ' เผยความจริง โควิด-19 เขQาเน้ือ 'ลุง' เพ้ียนตัดงบ 3,600 ลQาน, ๒๐) 

ยะลาแจงเหตุติดโควิดเพ่ิม, ๒๑) 130 คนไทยพยายามหนีคัดกรอง โควิด-19 ขQามแดนจากมาเลเซียผ0านช0องทางธรรมชาติ  และ  ๒๒) 
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'บัญชีดำ'หนีเขQาปท.คนไทยขอกลับอีกอ้ือ จากสหรัฐเกือบ2พัน  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. การบังคับใช*กฏหมาย ภาพข0าว: ลงพ้ืนท่ี๒) ความเขQาใจในกฎหมายฉุกเฉิน,  

๒. กีฬา ๑) ส.บอลขอประยุทธ. เตะไทยลีกแบบปnด  และ  ๒) ไทยลีก3โฉมใหม0! เช็คช่ือ76ทีมแบ0ง6โซน,  

๓. อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ๑) จู0โจมจับยกแก�ง ปธ.สภาอบต., ๒) จับแก�งยิงพ0ออดีตปธ.อบต.ป�ตตานี, ๓) จับทีมฆ0าพ0ออดีตปธ.สภาฯอบต. ปมแยQงการเมืองทQองถ่ิน  และ  

๔) ปูพรมรวบกลุ0มมือป|น ยิงพ0ออดีต ปธ.สภาอบต.ป�ตตานีเสียชีวิต,  

๔. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) 'กลQวยหิน'อร0อยแปรรูปไดQ เปdนแนวกันลมก็เย่ียม, ๒) คอลัมน.: สุจิตต. วงษ.เทศ: ลิเก ถุงเทQายาวสีขาว ทันสมัย ใกลQชิดฝร่ัง, ๓) คอลัมน. 

กรุงเทพมอนิเตอร.: อพวช.ประกวดภาพถ0าย'วิทย.ติดเลนส.', ๔) อริยะโลกท่ี 6: รำลึก1ป�-วันมรณกาล หลวงปูgแกQว ธัมมาราโม, ๕) เช็กเลย ดวงอาทิตย.ต้ังฉากจังหวัดไหนบQาง 

26 เม.ย.คนกรุงเตรียมไรQเงา ลุQนอุณหภูมิสูงสุด, ๖) 26 เม.ย.น้ี ชาวกรุงเตรียมไรQเงาคร้ังแรกของป� 63  และ  ๗) 

ป�ตตานีไฟเขียวเปnดตลาดอำนวยความสะดวกชาวมุสลิมละศีลอด,  

๕. ยาเสพติด ๑) ตะครุบลูกสาวตำรวจลอบขายไอซ., ๒) จับสาวอQางลูกตร.-คQาไอซ.3กก., ๓) ล0อซ้ือพรQอมจับกุมคู0รักชายหญิงอQางเปdนลูกตำรวจพรQอมไอซ. 2 กิโลคร่ึง  และ  

๔) จนท.จับลูกสาวอQางพ0อเปdนตำรวจคQายาไอซ.มูลค0า1ลQานบาท,  

๖. การช=วยเหลือประชาชน ๑) คอลัมน. กีฬาภูธร: 'เปาหมี' แกนนำคนกีฬาแจกหนQากากท่ัวไทย 'นQองเทนนิส' สอนเทควันโดออกยูทูบ, ๒) 'บ้ี-กุ�บก๊ิบ' นำทีมศิลปnนดารา 

ทำหนQากากป�องกันมอบโรงพยาบาล, ๓) ภาพข0าว: คอลัมน. คนหนQา 5: น้ำใจ, ๔) แจกขQาวกล0องช0วยเหลือผูQประสบภัย, ๕) 

ผบ.ฉก.นราธิวาสลงพ้ืนท่ีช0วยผูQไดQรับผลกระทบไวรัส, ๖) 'มนัญญา'ระดมถุงยังชีพส0ง3จ.ชายแดนใตQ, ๗) 'กรมพระศรีสวางควัฒน' ทรงห0วงใยบุคลากรทางการแพทย. 

พระราชทานเคร่ืองช0วยหายใจช0วยเหลือผูQปgวยโควิด-19, ๘) เอไอเอส ผลักดันองค.กรแบ0งป�นน้ำใจผสานนวัตกรรมดิจิทัล 

สนับสนุนการทำงานแพทย.ทันต0อสถานการณ.โควิด-19, ๙) สูQภัยโควิด-19, ๑๐) ใหQกำลังใจ, ๑๑) ระดมเครือข0ายนวัตกร 'FabLab' 

สรQางอุปกรณ.ลดเส่ียงบุคลากรการแพทย., ๑๒) 'บ้ี-กุ�บก๊ิบ' นำทีมศิลปnนดารา ทำหนQากากป�องกันมอบโรงพยาบาล, ๑๓) ภาพข0าว: คอลัมน. คนหนQา 5: น้ำใจ, ๑๔) 

เร0งกระจายไข03จว.ใตQ, ๑๕) เอไอเอส ผลักดันองค.กรแบ0งป�นน้ำใจผสานนวัตกรรมดิจิทัล สนับสนุนการทำงานแพทย.ทันต0อสถานการณ.โควิด-19, ๑๖) 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

15 

'กรมพระศรีสวางควัฒน' ทรงห0วงใยบุคลากรทางการแพทย. พระราชทานเคร่ืองช0วยหายใจช0วยเหลือผูQปgวยโควิด-19, ๑๗) รัฐป�ดปลดลอก32จว. หว่ันประมาททำระบาดซ้ำ, 

๑๘) คอลัมน.: ในประเทศ: เปnดโปรเจ็กต. 'ธนาธร' 'คอนเน็กช่ันวิศวะ' อุปกรณ.การแพทย.สูQโควิด, ๑๙) เก็บตกข0าวฮาประสาทหาร, ๒๐) คอลัมน. กลางกระแส: สสส.-

สธ.ส0งชุดอุปกรณ.ดูแลตัวเอง'สูQ!โควิด-19 ไปดQวยกัน', ๒๑) คอลัมน. เก็บตกข0าวฮาประสาทหาร, ๒๒) เรียงคนมาเปdนข0าว: ช0วย5จว.ใตQ, ๒๓) ภาพข0าว: คอลัมน. เกียร.ว0าง: 

'ลามิน0า'มอบ'เฟซชิลด.', ๒๔) ไข0ไก03จังหวัดใตQยังแพง'พาณิชย.'เร0งจัดส0งเพ่ิม, ๒๕) ชีพจรท่ัวไทย, ๒๖) 'ธนาธร'เปnดรง.ผลิตอุปกรณ.แพทย., ๒๗) ภาพข0าว: ตรวจชายแดน, 

๒๘) ภาพข0าว: คอลัมน. เรียงคนมาเปdนข0าว: ช0วย5จว.ใตQ, ๒๙) 'เฟซชิลด.' นวัตกรรมการพิมพ. 3 มิติ, ๓๐) กกท.ใชQสนามกีฬากลางจ.นราธิวาส 

กักตัวผูQเส่ียงติดโควิดกลับจากมาเลย., ๓๑) ภาพข0าว: เตรียมพรQอม, ๓๒) เขQมด0านธรรมชาติ4จว.ใตQ กลับจากมาเลเซีย4พันคน, ๓๓) 

บ๊ิกแป�ะส่ังด0านตรวจเขQมหลายพ้ืนท่ีเฮปลอดไวรัส, ๓๔) คอลัมน. วิสามัญบันเทิง: ตนตQองเปdนท่ีพ่ึงของตน, ๓๕) คอลัมน. จับประเด็น: 'กัลฟ�' มอบหนQากากผQา 13,000 ช้ิน, 

๓๖) ร.10พระราชทานถุงยังชีพ ปชช.รอบเขตพระราชฐาน, ๓๗) เร0งบรรจุ, ๓๘) แม0ทัพภาค4แจกถุงยังชีพ-3จว.ใตQ, ๓๙) 'ผบ.ทบ.' ส่ังตรวจเขQมชายแดน 

รับคนไทยล็อตใหญ0จ0อกลับประเทศอีกรอบ, ๔๐) ค0าแรงวันละ 300 บาท ทำงานท่ีบQานแห0สมัครเกิน8,000 คน, ๔๑) เช็กก0อน! 3 กลุ0มจังหวัด ไดQเปnดรQานอาหาร-หQาง 

เกณฑ.ชQา-เร็วไม0เท0ากัน, ๔๒) ศอ.บต.แจกถุงยังชีพเกือบ3แสน, ๔๓) พ้ืนท่ีปnด, ๔๔) 'จุรินทร.' กำชับเร0งส0งไข0ไก0เพ่ิมเติมไป3 จว.ชายแดนใตQสูQ'โควิด-19', ๔๕) โกวิท20 ร0วม 

คณะ กมธ.สิทธิฯ ส0งกำลังใจช0วยนักรบชุดขาวมอบ PPE 200 ชุด, ๔๖) พระราชทาน, ๔๗) ห0วงใย, ๔๘) ภาพข0าว: พระราชทาน, ๔๙) ผบ.ทบ. ตรวจแนวชายแดนไทย - 

มาเลเซีย สกัดหลบหนีไม0ผ0านคัดกรองโควิด-19, ๕๐) ข0าวขQนคนเขQม: พระมหากรุณาธิคุณ, ๕๑) ใชQสนามบอลรับแรงงาน, ๕๒) หมอธีระวัฒน. เผย ป�ตตานี 

จะเปdนตQนแบบใชQ Rapid Test คQนหาผูQปgวยแฝง โควิด-19, ๕๓) กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานเคร่ืองช0วยหายใจ รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สูQโควิด-19, 

๕๔) มทภ.4 เขQมชายแดนใตQ รับไทยกลับจากมาเลย.ฯ262 คน, ๕๕) 'หมอหนู'มอบตQนแบบชุดเคร่ืองมือสสส. 'สูQ!โควิด-19ไปดQวยกัน' นำร0อง10จังหวัด, ๕๖) 

'ยะลา'ต้ังการ.ดแน0น! เขQมคัดกรองผูQเดินทางเขQาออก สกัด'โควิด-19'ลาม, ๕๗) 'ด0านเบตง'เขQมคัดกรองโควิด-19 ไรQเอกสารรับรองหQามผ0านเด็ดขาด, ๕๘) 

สธ.เผย'เคล็ดลับ'เสริมแกร0งผูQสูงอายุสูQโควิด-19 หลังพบอัตราเสียชีวิตพุ0ง 1 ต0อ 4, ๕๙) เปnด5เง่ือนไขทีม'อาจารณ.หมอ' ชงคลายล็อกดาวน. '32 จว.'ลุQนเฮก0อนพ.ค.น้ี, ๖๐) 

ทอ.จัดC-130 ส0งถุงยังชีพ ใหQ3 รพ.ชายแดนใตQ, ๖๑) 'บ๊ิกแดง'กำชับ กกล.ป�องชายแดน คุมเขQมช0องธรรมชาติ, ๖๒) 

'วงอินดิโกQ'ไลฟ�1แชร.100บาทร0วมซ้ืออุปกรณ.ทางการแพทย.ส0งพ้ืนท่ีชายแดนภาคใตQ, ๖๓) ยะลาออกรณรงค. เขQมคQนหาคัดกรอง ตรวจเช้ือโควิด-19, ๖๔) 

'บ๊ิกแดง'ตรวจเขQมช0องทางธรรมชาติโกลก สกัดแรงงานไทยหนีกลับ-ไม0ผ0านตรวจโควิด, ๖๕) 'ธนาธร'ผลิตอุปกรณ.การแพทย. แจก12รพ.ขาดแคลน, ๖๖) 

เปnดด0านเบตงรับ45คนไทยกลับจากมาเลเซีย จนท.คัดกรองเขQมก0อนส0งกักตัว14วัน, ๖๗) 'ธนาธร'โชว.หQองตรวจเช้ือ-เตียงเคล่ือนยQายผูQปgวยโควิด เตรียมมอบใหQ 12 
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รพ.ท่ัวปท., ๖๘) คุณแหน : 22 เมษายน 2563, ๖๙) 'ในหลวง-พระราชินี'พระราชทานถุงยังชีพแก0ประชาชน รอบเขตพระราชฐานต0างจังหวัด, ๗๐) 

ผบ.ทสส.ส่ังปnด'ด0านสะเดา'ถึง29เม.ย. เร0งทำความสะอาดหลัง ตม.ติดโควิด, ๗๑) เช็คท่ีน่ี 25 จุดท่ัวประเทศ เตรียมเอาขวดมากรอก'น้ำแร0ฟรี'เพ่ือประชาชน, ๗๒) 

'ยะลา'เขQมป�องกันโควิด หQามเด็กต่ำกว0า5ขวบซ้ืออาหาร, ๗๓) ในหลวงทรงห0วงใย พระราชทานโรงครัวบริการประชาชนจังหวัดนราธิวาส, ๗๔) สมช.เสนอต0อพรก.ฉุกเฉิน 

คุมไวรัสลุกลาม สถานการณ.ยังไม0น0าไวQใจ, ๗๕) เปnดโครงการ'ส0งความห0วงใยถึงพ่ีนQองไทยใน3จังหวัดชายแดนใตQฯ', ๗๖) เปnด23ด0านท่ัวประเทศ รับคนไทยกลับ 

วางมาตรการคุมเขQม, ๗๗) ด0านเบตงรับแรงงานไทยในมาเลเซียรอบแรก 7 คนส0วนท่ีเหลือ13คนตรวจสอบเอกสาร, ๗๘) รมช. กษ. เปnดงาน 'ส0งความห0วงใยถึงพ่ีนQองไทยใน 

3 จังหวัดชายแดนใตQ สูQภัยโควิด - 19', ๗๙) 'อนุทิน'มอบชุดเคร่ืองมือสูQโควิดใหQ 10 จังหวัดนำร0อง, ๘๐) แรงงานไทยจากมาเลเซียผ0านการตรวจคัดกรอง 21คน ยอดแจQง 

39 คน ท่ีเหลือตรวจสอบเอกสาร, ๘๑) ผูQการ ทพ.45 เดินหนQาใหQความรูQโควิด-19 พรQอมแจกเคร่ืองอุปโภคบริโภค หนQากากอนามัยใหQชาวบQานท่ีระแงะ, ๘๒) ผูQว0าฯป�ตตานี 

ส่ังเจQาหนQาท่ีด0านยกระดับคัดกรองเขQมงวด หลังพบผูQติดเช้ือเพ่ิมข้ึนอย0างรวดเร็ว, ๘๓) รมช.มนัญญา สละเงินส0วนตัว แรงน้ำใจ สหกรณ.เกษตรฯ มอบขQาว อ.ส.ค. มอบนม, 

๘๔) รายงาน: ตQองจัดการ'กลุ0มด้ือดQาน'ใหQเด็ดขาด!เพ่ือหยุด2จุดระบาดมหันตภัยเช้ือโรค, ๘๕) ผบ.ทบ.กำชับตรวจเขQมช0องทางธรรมชาติ 

หว่ันลักลอบเขQาเมืองเส่ียงแพร0เช้ือโควิด, ๘๖) ผวจ.ยะลางัดมาตรการเชิงรุกแกQไขแพร0ระบาดของโรคโควิด-19, ๘๗) Beko 

ร0วมเปdนส0วนหน่ึงในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย.ท่ัวประเทศไทยต0อสูQกับเช้ือไวรัส COVID-19, ๘๘) รพ.สมเด็จพระยุพราชยะหา 

รับมอบหQองคัดกรองและหQองตรวจเช้ือ จากกองทุนชัยพัฒนาสูQภัยโควิด 19ฯ เพ่ือใชQในการรักษาผูQปgวย, ๘๙) วสท. ส0งมอบตูQความดันลบ แก0 18 รพ.ในจังหวัดชายแดนใตQ 

และภาคเหนือ สูQภัยโควิด-19, ๙๐) 3BB เดินหนQาส0งความห0วงใยและสนับสนุนการปฏิบัติงานป�องกันไวรัสโควิด-19 ของบุคลากรทางการแพทย.และเจQาหนQาท่ี, ๙๑) 

ทหารอากาศขนเคร่ืองมือแพทย.ข้ึนซี130 มอบใหQโรงพยาบาลใน3จังหวัดชายแดนใตQ, ๙๒) สคร.12 สงขลา ขอประชาชนม่ันใจ มาตรการคัดกรอง COVID- 19 

คนไทยกลับจากมาเลเซีย, ๙๓) ทหารพรานป�ตตานี เสียสละเงินส0วนตัวช0วยประชาชนในช0วงโควิด, ๙๔) ภาพข0าว: รมช.มนัญญาเปdนประธานเปnดโครงการ 'ส0งความห0วงใย 

ถึงพ่ีนQองไทยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตQ สูQภัยโควิด - 19'๙๕) ภาพข0าว: รองผูQว0าจ.ป�ตตานี ทดสอบความพรQอมเจลลQางมือแบบใชQเทQาเหยียบ, ๙๖) เปnดกิจกรรมรณรงค. 

'คQนหาคัดกรองตรวจเช้ือ COVID - 19' ใหQเสร็จส้ินก0อนเดือนรอมฏอน, ๙๗) นักธุรกิจป�ตตานีมอบอุปกรณ.ทางการแพทย.สูQโควิค-19, ๙๘) พระบาทสมเด็จพระเจQาอยู0หัว 

และสมเด็จพระนางเจQาฯพระบรมราชินี พระราชทานอุปกรณ.ทางการแพทย.ใหQหน0วยงานในสังกัดสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  และ  ๙๙) 'สูQไปดQวยกัน ผ0านวิกฤติโควิด-19' 

เถQาแก0นQอยยกทัพศิลปnนดาราส0งกำลังใจ,  

๓๑. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) เบิกตัวจ0าพQนหQองขังเย่ียมแม0, ๒) แจงเหตุส่ังลงทัณฑ.'จ0าจำปา' มทพ.4เร0งเยียวยาครอบครัว, ๓) 'จ0าจำปา'ย้ิมไดQ'ส่ังลดโทษขัง' เหลือ 7 
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วันครบปล0อยตัววันน้ี, ๔) โฆษกกองทัพภาคท่ี 4 ช้ีแจงเหตุลงโทษทหารประพฤติตนไม0เหมาะสม พรQอมเขQาดูแลช0วยเหลือครอบครัวกำลังพล, ๕) 'แม0ทัพภาค4'ยอมรับปม 

'จ0าจำปา'กระทบความรูQสึกสังคม ส่ังตรวจสอบขQอเท็จจริง ย้ำทหารตQองยึดวินัย, ๖) สุดต้ืนตัน ! 'ผบ.พล.ร.5' ส่ังเบิกตัว 'จ0าจำปา' เย่ียมแม0 ท่ีตรังแลQว  และ  ๗) เลขาธิการ 

ศอ.บต. เย่ียมใหQกำลังใจบุคลากรโรงพยาบาลรือเสาะและโรงพยาบาลส0งเสริมสุขภาพตำบล,  

๓๒. การศึกษา บทความพิเศษ : ส0องหัวใจของการเรียนออนไลน.  

๓๓. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทI เล่ือนงานศพ 'พนมเทียน' ตำนาน 'เพชรพระอุมา' ไม0มีกำหนด  

๓๔. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) สวนกระแสโควิด จีนตQองการไม0อ้ัน ทุเรียนไทยออร.เดอร. 20 ลQานตัน, ๒) 'จุรินทร.'บุกหQางโมเดิร.นเทรด! 

นำเกษตรกรทำสัญญาขายผลไมQ 16,700 ตัน 762 ลQานบาท, ๓) พณ.จับมือเกษตรฯ ผุด6มาตรการด0วน ช0วยชาวสวนผลไมQ, ๔) 'จุรินทร.' บุกหQางโมเดิร.นเทรด 

นำเกษตรกรทำสัญญาขายผลไมQ 16,700 ตัน 762 ลQานบาท พรQอมส่ังพาณิชย.ท่ัวประเทศทำหนQาท่ี'เซลล.แมนจังหวัด'ขายผลไมQใหQเกษตรกร, ๕) 

สหกรณ.เช่ือมโยงเครือข0ายกระจายผลผลิตมะม0วงช0วยเกษตรกร กว0า 34 ตัน, ๖) นิสสันจัดแข0งขันทักษะประจำป� Nissan Skills Contest ชูแนวคิด 

'ลูกคQาเปdนหัวใจสำคัญของทุกส่ิง', ๗) เกษตรกรเตรียมเฮ! 'ทุเรียน'ราคาดีสวนกระแสเศรษฐกิจและสถานการณ.โควิด-19  และ  ๘) ใตQรับมือ'ทุเรียน-มังคุด'8แสนตันออก 

เปnดรับสมัครรถเร0กระจายสินคQา-หQองเย็นเก็บสต�อก,  

๓๕. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยIสิน แฉโจรใตQแอบหลังไวรัสขQามแดนปgวนรอมฎอน  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต=อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต=อสถานการณI จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหQระดับการรับรูQเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๒.๕ ในสัปดาห.ท่ีแลQว 

(๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๓) เปdน ๒.๘ ในสัปดาห.น้ี  ในมิติของแนวโนQมการรับรูQเชิงบวก มีแนวโนQมฯ ค0อนขQางคงท่ี 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต=างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช=วงวันท่ี ๑๘–๒๔ เม.ย. ๖๓ 

       ประเด็นข0าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตQในรายงานส่ือต0างประเทศ ยังคงเปdนประเด็นท่ีเก่ียวขQองกับโรคระบาดไวรัสโควิด-๑๙ และทุกประเด็นเก่ียวขQองกับ

ความสัมพันธ.ชายแดนไทยมาเลเซีย ท้ังน้ีคำส่ังปnดด0านพรมแดนไทย-มาเลเซียท่ี อ.สะเดา จ.ว.ส.ข. เปdนเวลาหน่ีงสัปดาห.ระหว0างวันท่ี ๒๓-๒๙ เมษายน เน่ืองจากมีตำรวจ

คนเขQาเมือง ๒ คนติดเช้ือโควิด-๑๙ เปdนประเด็นข0าวท่ีมีการรายงานกวQางขวางท่ีสุด ท้ังส่ือมาเลเซีย สำนักข0าวซินหัวของทางการจีน และ benarnews.org ส่ือเว็บไซต.ท่ี

ไดQรับเงินทุนดำเนินงานจากรัฐบาลอเมริกัน 

      นอกจากน้ีมีประเด็นท่ีส่ือมาเลเซีย รายงานข0าว คนไทยประมาณ ๔๐๐ คนลักลอบขQามพรมแดนเขQาประเทศไทยทางดQานแม0น้ำโกลก ใกลQอำเภอสุไหงโกลก เม่ือวัน

อาทิตย. ท่ี ๑๙ เมษายน  

๕.๑ สำนักข=าวเบอนามา รายงานเม่ือวันท่ี ๑๙ เมษายน อ*างคำหัสัมภาษณIของพลตรีเกรียงไกร ศรีรักษI รองแม=ทัพภาคท่ี ๔ เป�ดเผยว=า ในช=วงสองวันแรกของการ

เป�ดด=านชายแดนไทย-มาเลเซีย (๑๘ ถึง ๑๙ เมษายน) เพ่ืออำนวยความสะสวกให*คนไทยเดินทางกลับภูมิลำเนา วันละ ๓๕๐ คน มีคนไทยลักลอบข=มพรมแดนทาง

ช=องทางธรรมชาติ ประมาณ ๔๓๐ คน ถูกจับกุมเม่ือวันเสารIท่ี ๑๘ เมษษยน ๑๓๐ คน และวันอาทิตยIท่ี ๑๙ เมษายนอีกประมาณ ๓๐๐ คน  

ท้ังหมดไม=มีเอกสารใบรับรองแพทยIและไม=ได*ลงทะเบียนผ=านสถานฑูตไทยท่ีกรุงกัวลาลัมเปอรI  

พลตรีเกรียงไกร เป�ดเผยว=า คนไทยท่ีผิดกฏหมายเข*าเมืองมีโทษปรับคนละ ๘๐๐ บาท และถูกกักกันตัวเพ่ือรอดูอาการเป�นเวลา ๑๔ วัน ในสถานท่ีท่ีรัฐจัดไว*ให* 

คนงานท่ีเดิน่ืทงกลับประเทศ ส=วนใหญ=ทำงานในสวนปาลIมน้ำมันและเรือประมงท่ีมาเลเซีย 

(Thai authorities have arrested more than 400 of their citizens for attempting to sneak into the kingdom from Malaysia after five land border 

checkpoints were re-opened Saturday (April 18). 

Deputy Commander of Fourth Army Region, Maj Gen Kriangkrai Srirak said about 300 Thais crossed the border Sunday (April 19) without 

registering with the Royal Thai Embassy in Kuala Lumpur, Consulate-General in Penang or Kelantan, or for not having travel documents or “fit-

to-travel” documents. 

He said 130 were arrested on Saturday after crossing natural borders into the kingdom. 

“All of them were fined 800 baht (about RM100) and sent to state facilities for a 14-day quarantine,” he said. 
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The Thais, who mostly work in oil palm and rubber plantations as well as fishing vessels in Malaysia, returned home after Malaysia imposed the 

movement control order (MCO) on March 18, and after the closure of border checkpoints between the two countries since March 23.) 

 

ท่ีมาขQอมูล : https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1833755 

 

๕.๒ สำนักข0าวซินหังของทางการจีน สำนักข0าวเบอนามา ของทางการมาเลเซีย และbenarnews.org รายงานข0าวตำรวจตรวจคนเมือง ๒ คนท่ีด0านตรวจคนเขQาเมือง อ.

สะเดา จ.สงขลา ติดเช้ือโควิดเปdนสาเหตุใหQผูQว0าราชการจังหวัดสงขลามีคำส่ังปnดด0านตำรวจคนเขQาเมืองอ.สะเดา ระหว0างวันท่ี ๒๓-๒๙ เมษายน มีผลใหQตำรวจตรวจคนเขQา

เมือง ๗๐ คนตQองถูกกักตัวเพ่ือเฝ�าดูอาการเปdนเวลา ๑๔ วัน 

ด0านตรวจคนเขQาเมืองสะเดาเปdนหน่ึงในหQาด0านชายแดนไทย-มาเลเซีย ท่ีเปnดทำการเพ่ืออำนวจความสะดวกใหQคนไทยในมาเลเซียไดQเดินทางกลับภูมิลำเนา 

หลังมีคำส่ังปnดด0านอ.สะเดา ผูQว0าราชการจัหงวัดสงขลามีคำส่ังใหQเปnดด0านตรวจคนเขQาเมืองท่ีปาดังเบซาร. เปdนการช่ัวคราว 

 

(A border checkpoint in southern Thailand has been temporarily closed for a week of sanitisation after two immigration officials were found 

infected with Covid-19.Gen Pornpipat Benyasri, chief of the Thai Defence Forces, on Wednesday ordered the temporary closure of Sadao 

checkpoint in Songkhla province until April 29 after the two immigration officials, based at the Thai-Malaysian border checkpoint, were found 

infected and about 70 others have been put under a 14-day quarantine.Sadao checkpoint is one of the five border checkpoints in southern 

Thailand, through which about 8,000 Thai workers are currently allowed to return home from Malaysia. — Xinhua) 

ท่ีมาขQอมูล ; https://www.thestar.com.my/news/regional/2020/04/23/thai-border-checkpoint-closed-after-immigration-officers-down-with-covid-19 

https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1834876 

https://www.benarnews.org/english/news/thai/Thai-Malaysia-border-04222020191531.html 


