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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๓ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๑๓๘ ข0าว จากท่ีมี 

๑๒๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๔-๑๐ เม.ย. ๖๓) ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขRองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๒๗ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๒๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๔-๑๐ เม.ย. 

๖๓) 

 ประเด็นข0าวเชิงลบ ไดRแก0  

          การยกระดับคุณภาพชีวิต: สถานการณ.การแพร0ระบาดของ Covid ๑๙ ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตR 

 ประเด็นข0าวเชิงบวก ไดRแก0 

๑) การเมือง: ๑๓ ส.ส.สามจังหวัดชายแดนใตRไม0แบ0งพรรคถอดหมวกการเมืองช0วยปชช.สูRโควิด-๑๙ 

๒) การชAวยเหลือประชาชน: มาตรการการช0วยเหลือประชาชนเพ่ือลดการแพร0ระบาดของ Covid ๑๙ ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตR และการมีส0วนร0วมในการ

ช0วยเหลือประชาชนของภาคส0วนต0างๆ  

๓) ยาเสพติด: ๑) บุกรวบผัวเมีย พรRอมยึดยาไอซ. ๙ กก. ยาบRา ๓ แสนเม็ด มูลค0ากว0า ๕ ลRานบาท และ ๒) กอ.รมน.ภาค ๔ ส0วนหนRา ช้ีแจงเหตุคนรRายลอบ 

ยิงราษฎรและการจับกุมคดียาเสพติด 

          จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหRระดับการรับรูRเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี ค0อนขRางคงท่ี จาก ๒.๕ 

ในสัปดาห.ท่ีแลRว (๔-๑๐ เม.ย. ๖๓) เปjน ๒.๕ ในสัปดาห.น้ี  

 ในสAวนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนตAางประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในชAวงวันท่ี ๑๑ – ๑๗ เม.ย. ๖๓ ดังน้ี 

       ประเด็นข0าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตRในรอบสัปดาห.เปjนประเด็นเก่ียวกับชายแดนไทย-มาเลเซีย ซ่ึงหน0วยงานความม่ันคงชายแดนของมาเลเซียมีการเพ่ิม

มาตรการลาดตระเวณตามแนวพรมแดนปkองกันการลักลอบเขRาประเทศมาเลเซีย ต้ังแต0เปงกลันกุโบร. ตรงขRามอำเภอตากใบไปจนถึงปาเส มาส ตรงขRาม อ.สุไหงโกลก 

จ.ว.น.ธ. 

       การอำนวยความสะดวกช0วยเหลือพลเมืองของท้ังสองประเทศใหRเดินทางกลับประเทศไทย และมาเลเซีย ก็เปjนอีกประเด็นท่ีส่ือมาเลเซียใหRความสนใจ แต0ประเด็นท่ีส่ือ

มาเลเซียใหRความสนใจรายงานมากท่ีสุด คือเร่ืองราวของชาวประมงไทยวัย ๔๕ ปmท่ีติดคRางอยู0ท่ีชายแดนรัฐเปอร.ลิ เน่ืองจากมาตรการปoดพรมแดนของท้ังสองประเทศ หนุ0ม
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ไทยชาวสตูลติดคRางอยู0ท่ีมาเลเซียหลายวัน ทนคิดถึงครอบครัวไม0ไหวตัดสินใจว0ายน้ำขRามคลองก้ันแนวพรมแดนระยะทางหน่ึงรRอยเมตรกลับไทย ระหว0างท่ีถูกกระแสน้ำพัด

พาออกทะเล ใกลRจะหมดแรง โชคดีไดRรับการช0วยชีวิตจากตำรวจน้ำไทยนำตัวกลับข้ึนฝqrง นำไปตรวจร0างกายท่ีโรงพยาบาลก0อนถูกนำตัวไป กักบริเวณเฝkาระวังโรคเปjนเวลา 

๑๔ วัน 
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๒. ผลการวิเคราะหZสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธZ ประจำวันท่ี ๑๑–๑๗ เม.ย. ๖๓ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นขAาวเชิงบวก และประเด็นขAาวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก (เสRนทึบสีเขียว) ๑๓๘ ข0าว จากท่ีมี ๑๒๔ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๔-๑๐ เม.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนRมความถ่ี 

(เสRนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนRมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขRองกับ จชต. (เสRนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๒๗ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๒๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๔-๑๐ 

เม.ย. ๖๓) ๒๗ ข0าวในสัปดาห.น้ี) สำหรับในมิติของแนวโนRมความถ่ี (เสRนปะสีแดง) มีแนวโนRมฯ ค0อนขRางคงท่ี 
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๒.๒ คAาสัดสAวนระหวAางขAาวเชิงบวก และขAาวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

วัน/เดือน/ป̀ จำนวนขAาวเชิงบวก (1) จำนวนขAาวเชิงลบ (2) คAาสัดสAวน (3)=(1)/(2) 

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 

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 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพAงเล็ง ในชAวงวันท่ี ๑๑–๑๗ เม.ย. ๖๓ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงบวกฯ  จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๔-๑๐ เม.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนRมความถ่ี (เสRนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนRมฯ ลดลง 

ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขRองกับ จชต. ไม0มีข0าวเชิงลบฯ ท้ังในสัปดาห.น้ี และในสัปดาห.ท่ีแลRว (๔-๑๐ เม.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนRมความถ่ี (เสRนปะสีแดง) 

มีแนวโนRมฯ ต่ำค0อนขRางคงท่ี  
 
 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

6 

 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ไม0มีข0าวในประเด็นเหตุรRายรายวัน ท้ังในสัปดาห.น้ี และ ในสัปดาห.ท่ีแลRว (๔ - ๑๐ เม.ย. ๖๓) ข0าวในสัปดาห.น้ี) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ต่ำค0อนขRางคงท่ี 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ๕ ข0าว จากท่ีไม0มีข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๔-๑๐ เม.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี 

มีแนวโนRมฯ เพ่ิมข้ึน ในส0วนข0าวเชิงลบฯ ไม0มีข0าวเชิงลบ ท้ังในสัปดาห.น้ี และในสัปดาห.ท่ีแลRว (๔-๑๐ เม.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ต่ำค0อนขRางคงท่ี 

ภาพข0าวเชิงบวก ไดRแก0 13 ส.ส.สามจังหวัดชายแดนใตRไม0แบ0งพรรคถอดหมวกการเมืองช0วยปชช.สูRโควิด-19 ไม0มีข0าวเชิงลบ ในสัปดาห.น้ี 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยZสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน จากท่ีมี ๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๔-๑๐ เม.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ  

ต่ำค0อนขRางคงท่ี  ในส0วนข0าวเชิงลบฯ ไม0มีข0าวเชิงลบฯ ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๔-๑๐ เม.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ต่ำค0อนขRาง

คงท่ี    
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๖ ข0าว จากท่ีมี ๑๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๔-๑๐ เม.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ลดลง 

ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข0าวเชิงลบ ๔ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๔-๑๐ เม.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ลดลง 

ภาพข0าวเชิงบวก ไดRแก0 ๑) เปoดศูนย.เรียนรูRเพาะฟqกลูกปู พัฒนาอาชีพประมงอย0างย่ังยืน และ ๒) EGCOงัดแผนบริหาร เดินธุรกิจช0วงโควิด-19 ย้ำโรงไฟฟkาไม0สะดุด! 

ภาพข0าวเชิงลบ ไดRแก0 ๑) กพท.ขยายปoดน0านฟkาถึง 30 เม.ย. 23 สนามบินไทยไรRเท่ียวบินพาณิชย., ๒) คนโก-ลก เจอพิษโควิด-19 เอาครกเขRาโรงรับจำนำ แลกเงิน 200 และ 

๓) ระวังเพล้ียไฟทำลายผลมังคุดช0วงผลผลิตออก 
 



 

                         สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน 

 
 

  

10 

 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๓ ข0าว จากท่ีมี ๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลRว (๔-๑๐ เม.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ ต่ำ

ค0อนขRางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม0มีข0าวเชิงลบ ท้ังในสัปดาห.น้ี และ ในสัปดาห.ท่ีแลRว (๔-๑๐ เม.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโนRมความถ่ี มีแนวโนRมฯ 

ต่ำค0อนขRางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดRแก0 ๑) บุกรวบผัวเมีย พรRอมยึดยาไอซ. 9 กก. ยาบRา 3 แสนเม็ด มูลค0ากว0า 5 ลRานบาท, ๒) กอ.รมน.ภาค 4 ส0วนหนRา 

ช้ีแจงเหตุคนรRายลอบยิงราษฎรและการจับกุมคดียาเสพติด และ ๓) ตร.ยะลา เขRาจับพระคากุฏิ วัดสวนใหม0 พรRอมของกลางยาบRา-กระท0อม  
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช0วงวันท่ี ๑๑–๑๗ เม.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

             ในช0วงวันท่ี ๑๑–๑๗ เม.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

             ในช0วงวันท่ี ๑๑–๑๗ เม.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกRไขปqญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

             ในช0วงวันท่ี ๑๑–๑๗ เม.ย. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชRกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีสAงผลกระทบตAอการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบตAอการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีสAงผลกระทบตAอการรับรู* 
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*หมายเหตุ ประเด็นเชิงลบคAาเปvนลบ 

ประเด็นขAาวเชิงลบ 

๑. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) ปqตตานี พบผูRป�วยโควิดเพ่ิม 3 ยอดรวม 77 ราย, ๒) สงกรานต.ปqตตานีท่ีเคยคึกคัก ภัยโควิด-19 เงียบ, ๓) ปqตตานีพบผูRติดเช้ือเพ่ิมอีก5 

ยอดสะสมพุ0ง82ราย, ๔) ศาลเปoดสถิติ 13 เม.ย.สงกรานต.วันเดียว ทำผิด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 1,553 คน, ๕) อ้ึงท้ังจังหวัด! ผอ.รพ.รือเสาะ ทำหนังสือแจงกักตัว28บุคลากร 

หลังสัมผัสผูRป�วยโควิด, ๖) แรงงานไทยหนีโควิด-19ฝqrงมาเลย.ขRามแม0น้ำสุไหงโก-ลก, ๗) พบผูRติดเช้ือโควิดปqตตานีเพ่ิมอีก 1 ราย ท่ีอำเภอทุ0งยางแดง, ๘) 

เมียผูRใหญ0บRานปqตตานีโพสต.โวย ปoด'23หมู0บRาน'ใหRหากินเอาเอง!, ๙) ซวยเพราะเฟซบุ�ก สาวย0าง'แมวดาว'ปทส.รวบถึงสวนสRม, ๑๐) ปqตตานีฉุดไม0อยู0ติดเช้ือ'โควิด' อีก 3 

ทำยอดสะสมพุ0ง 85 ราย, ๑๑) 'ผูRว0าฯ'ส่ังประชาชนไปรับของแจก 'สถานีรถไฟยะลา'รายงานตัวด0วน!, ๑๒) รพ.รือเสาะกักตัวบุคลากร28คน 

หลังผูRป�วย'โควิด'ไม0บอกประวัติ, ๑๓) วุ0น!แรงงานไทยในมาเลย.ฯ ต้ังแง0ไม0ขอใบรับรองแพทย., ๑๔) นราฯผวาแนวร0วมติด'โควิด' ลอบเขRาตามแนวชายแดน, ๑๕) 

'ปqตตานี'แห0กูRเงินธ.ออมสิน คิวยาวเหยียดเมินระยะห0าง, ๑๖) รายงานพิเศษ: พิษโควิดงดขายเหลRา-สาดนำสงกรานต., ๑๗) เปoบพิสดาร, ๑๘) ปoดด0วนรพ.รือเสาะ ใหRกักตัว 

28แพทย.-พยาบาล, ๑๙) เดRงผูRว0าฯภูเก็ตเซ0นโควิด! ทุ0งยางแดงยังลามอีก3คน, ๒๐) คอลัมน. โหมโรง: โจทย.ยาก ของการสูRโควิด, ๒๑) คอลัมน. อสังหาริมทรัพย.ต0างแดน: 
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อย0าใหR 'โควิด-19' ทำความม่ันคงของชาติพังทลาย  และ  ๒๒) รพ.ขาดแมสก.-ชุดพีพีอี  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. การบังคับใช*กฏหมาย ความเขRาใจในกฎหมายฉุกเฉิน  

๒. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทZ ๑) คอลัมน. เก็บตกข0าวฮาประสาทหาร  และ  ๒) 'สมัชญ.พล' นำทีมแบรนด. 'บาบาร0า' แจกโชคสน่ันเมือง! รอบ2 

ของรางวัลเพียบ,  

๓. การบำรุงขวัญกำลังพล คอลัมน. กากีกะสีเขียว  

๔. การเมือง ๑) ภท.ถอดหมวกทางการเมืองฝ�าโควิด, ๒) 13สส.ใตRร0วมช0วยปชช.ไม0แบ0งฝ�าย'รบ.-คRาน' 'พรรคพท.'จัดไลฟ�สดสะทRอนปqญหาชาวบRาน, ๓) 13 

ส.ส.สามจังหวัดชายแดนใตRไม0แบ0งพรรคถอดหมวกการเมืองช0วยปชช.สูRโควิด-19, ๔) สส.ชายแดนใตR เตรียมต0อสายแรงงานไทยในมาเลยเซียใหRม่ันใจรัฐบาลไม0ท้ิง 

เสนอเยียวยาช0วยค0าดำรงชีพต0างแดนเร0งด0วน  และ  ๕) ส.ส.3 จังหวัดชายแดนใตRพบผูRว0าฯนราธิวาส พรRอมช0วยเหลือประชาชนจากสถานการณ.โควิด-19,  

๕. การชAวยเหลือประชาชน ๑) ปoดเทอมสรRางประโยชน.เพ่ือสังคม พลังเยาวชนไทย ตRานภัยโควิด-19, ๒) โบว.ล่ิงเชิญชวนบริจาคช0วยรพ., ๓) คอลัมน. 

เก็บตกข0าวฮาประสาทหาร, ๔) คอลัมน. รอบร้ัวท่ัวทRองถ่ินไทย, ๕) มอบหนRากากอนามัย, ๖) ร.10ทรงช่ืนชมคนไทย ร0วมมือกัน สูRจนสถานการณ.ดีข้ึน, ๗) ย0อยข0าวกีฬา: 

ศูนย.ผูRตัดสินฯมอบเฟซชิลด.ใหRรพ., ๘) ปkองกันโควิด-19แพร0ระบาด, ๙) ซ้ืออุปกรณ.การแพทย., ๑๐) คอลัมน. สะกิดต0อม, ๑๑) ครม.ไฟเขียวข้ึนเงินเดือน หมอ-

พยาบาลสูRไวรัสมรณะ, ๑๒) พ0อเมืองปqตตานีประกาศใหRปชช.สวมหนRากากอนามัย, ๑๓) กรมสมเด็จพระเทพฯ 

พระราชทานหุ0นยนต.ปorนโตและกระจกระบบส่ือสารทางไกลแก0รพ. 73 แห0ง เพ่ือรักษาผูRป�วยโควิด-19, ๑๔) บ๊ิกตู0ล่ันมีเงินจ0าย5พัน ครบ3เดือน ขอโทษทำปชช.สับสน, ๑๕) 

นายกฯยันเงินเยียวยา5พัน จ0ายครบ3เดือนรวด, ๑๖) กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานหุ0นยนต.ปorนโตและกระจกระบบส่ือสารทางไกลแก0รพ. 73 แห0ง 

เพ่ือรักษาผูRป�วยโควิด-19, ๑๗) สงขลารับคนไทยจากมาเลย. จ0อกัก1.2พันราย, ๑๘) ชีพจรท่ัวไทย, ๑๙) คอลัมน. ชีพจรท่ัวไทย, ๒๐) 

ราชทัณฑ.พักโทษผูRตRองขัง8พันรายลดแออัด-ปkองโควิด, ๒๑) ขอใหRประวัติศาสตร. อย0าไดRซ้ำรอย, ๒๒) ชีพจรท่ัวไทย, ๒๓) กลุ0ม ปตท. ร0วมสูRวิกฤติโควิด-19 

ช0วยบุคลากรการแพทย.-ประชาชน, ๒๔) แวดวงทูเดย.: สนับสนุนครุภัณฑ., ๒๕) 'ซิโกR'ร0วมสมทบ'เถRาแก0นRอย'สูRโควิด ลุยแจกหนRากาก11รพ.ท่ัวประเทศ, ๒๖) 

'ซิโกR'ลุยสมทบ'เถRาแก0นRอย'สูRโควิด19ร0วมแจกหนRากาก11รพ.ท่ัวประเทศ, ๒๗) ภาพข0าว: คอลัมน. แวดวงทูเดย.: สนับสนุนครุภัณฑ., ๒๘) เปoดไทม.ไลน.ผูRป�วยโรคโควิด-19 
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รายท่ี 22 นราธิวาส เดินทางโดยรถไฟ, ๒๙) ภาพข0าว: คุมเขRม, ๓๐) ด0วนท่ีสุด ยะลาเตรียมกักตัว 503 คน กลับจากมาเลเซีย - อินเดีย, ๓๑) ทRองถ่ินพูด: นพ.ก๊ิฟลัน 

ดอเลาะ นายกสมาคมจันทร.เส้ียวฯ ช0วยเหลือช0วงโควิดระบาด, ๓๒) มท.2รุด'โก-ลก'ถกช0วยแรงงานไทย, ๓๓) ผุดรพ.สนามรับกลับถ่ิน 8พันคนไทย, ๓๔) ซอกแซก 108: 

สนับสนุนครุภัณฑ., ๓๕) วสท.ผนึก 'อิตาเลียนไทย สรRาง 200 ตูRความดันลบมอบรพ.สูRโควิด-19, ๓๖) กีฬารอบวัน: ศูนย.เปาส0งหนRากากช0วยร.พ., ๓๗) ภาพข0าว: สูRโควิด, 

๓๘) 'พระเทพฯ'พระราชทานหุ0นปorนโต73รพ., ๓๙) กีฬารอบวัน: ศูนย.เปาส0งหนRากากช0วยร.พ., ๔๐) การรถไฟฯแจงด0วนกรณีภาพ 

ปชช.รอรับของแจกแน0นสถานีรถไฟยะลา, ๔๑) ผูRว0าฯ - เจRาคณะจังหวัดยะลา ยกระดับคุมโควิด-19 ส่ังงดออกรับบิณฑบาตทุกพ้ืนท่ี, ๔๒) ด0วน ผูRว0าฯ ยะลาส่ัง ปชช. 

เบียดเสียดรับของแจกรายงานตัวคัดกรองโควิด-19, ๔๓) ภาพข0าว: ปkองกัน, ๔๔) กำหนดมาตราการควบคุมคนไทย เดินทางเขRาประเทศผ0านชายแดน!, ๔๕) 

7ผูRนำศาสนายะลากลับบRานแลRว หลังกักตัวครบ 14 วันไม0พบติดเช้ือโควิด-19, ๔๖) '1ภาพรRอยความรูRสึก-คนนRอยก็สูR' นักรบเส้ือฟkา-ขาวยะลาขอกำลังใจ, ๔๗) 

'บ๊ิกแดง'ลงใตRถกแผนรับมือกลุ0มตRมยำกุRงเดินทางกลับไทย, ๔๘) 'ผูRว0ายะลา'ยืนยันรับมือไดRแน0! 'กลับจากมาเลย.'อีก3.8พันคน, ๔๙) ปล0อย'187แรงงานไทย'ไรRโควิด! 

หลังกลับมาเลย.ผ0านกักตัว14วัน, ๕๐) กรมชลฯระดมเคร่ืองสูบน้ำช0วยแกRภัยแลRงท่ัวประเทศ, ๕๑) 'ยะลา'เพ่ิมมาตรการคุม'โควิด' ส่ังพระสงฆ.งดบิณฑบาต, ๕๒) 

'ยะลา'หRาม'พระ-เณร'บิณฑบาต ทุกพ้ืนท่ีคุมเขRมปkองกัน โควิด-19, ๕๓) 'มนัญญา'ส0งถุงยังชีพ4พันถุงแจกตรงถึงหมู0บRานชายแดนใตR, ๕๔) 'มิตซูบิชิ'ร0วมตRานภัยโควิด-19 

บริจาคเคร่ืองช0วยหายใจพรRอมอุปกรณ.ปkองกันแก06โรงพยาบาล, ๕๕) 'ยะลา'เตรียมพรRอมสถานท่ีกักตัวแรงงานกลับจากมาเลเซีย พบบางส0วนมุดเขRาเส่ียงไม0ผ0านคัดกรอง, 

๕๖) เถRาแก0นRอย นำทัพศิลปoน จัดกิจกรรม 'สูRไปดRวยกัน ผ0านวิกฤตโควิด-19', ๕๗) 'นราธิวาส' เตรียมเปoดด0านศุลกากรสุไหงโก-ลก รองรับคนไทยจาก 'มาเลเซีย' 100 

คนต0อวัน, ๕๘) 'มนัญญา'มอบถุงยังชีพ4,000ชุดใหRประชาชน3จว.ชายแดนใตR กักตัวช0วงโควิด-19, ๕๙) 'ยะลา'เปล่ียนท่ีกักตัวกลุ0มกลับจากมาเลเซีย 

ย้ำปชช.รับแจกของท่ีสถานีรถไฟรายงานตัว, ๖๐) อาเล็ก-เตRย ลงมือแพ็คของบริจาคชุด PPE ใหR 5 โรงพยาบาลช0วยโควิด-19, ๖๑) มท. เผย 47 ผูRว0าฯ ส่ัง 

ช0วงสงกรานต.หRามขายเหลRา สกัดแพร0ระบาดโควิด-19, ๖๒) เอ็กโก กรุ�ป ร0วมฝ�าวิกฤต COVID-19 มอบเงิน 15 ลRานบาท สนับสนุนโรงพยาบาลศูนย.หลักท่ัวประเทศ 

รักษาผูRป�วย COVID-19, ๖๓) จ.นราธิวาสส่ังงดขายเหลRา สุราวันท่ี 11- 20 เมษาฯน้ี, ๖๔) ผูRว0าฯนราธิวาส เผย นศ.ปากีสถานท่ีกักตัวจะไดRกลับภูมิลำเนา 13 เม.ย 

พรRอมส่ังหRามขายสุรา, ๖๕) มท.เผยท้ัง 76 จังหวัดออกคำส่ังงดขายเหลRาแลRวลดความเส่ียงติดเช้ือโควิด-19, ๖๖) เอาจริง! 

ทหารตรวจเขRมแนวชายแดนสกัดคนหนีขRามแม0น้ำสุไหงโก-ลก ปkองกันโควิด-19, ๖๗) ศอ.บต. หารือวางแนวทางแกRไขปqญหาในระยะยาวของโควิด-19 ในพ้ืนท่ี จชต., ๖๘) 

'นิพนธ์ิ'เตรียมถกด0วนช0วยคนไทยติดคRางในมาเลเซียช0วงปoดด0านพรหมแดน, ๖๙) 13 ส.ส.ชายแดนใตR รบ.-ฝ�ายคRาน รวมใจเปjนหน่ึง ช0วยปชช.สูRโควิด-19, ๗๐) 

ผูRว0าฯปqตตานี ส่ังหRามขายสุรา กันการร0วมกลุ0มสรRางสรรค.-ลดเส่ียงการแพร0ระบาดโควิด-19, ๗๑) ผูRว0าฯปqตตานี ประกาศส่ังประชาชนสวมหนRากากอนามัย 
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ฝ�าฝ�นปรับไม0เกิน2หม่ืนบาท, ๗๒) นักโทษเฮ!เตรียมพักโทษอีก 8 พันรายลดคุกแออัด, ๗๓) 'บ๊ิกแดง' จ0อลงใตRถกแผนรับมือคนไทยทยอยกลับประเทศ ช้ี 

จากมาเลย.มากท่ีสุด, ๗๔) ปqตตานีส0ง 61 นศ.ไทยท่ีถูกกักตัวดูอาการโควิด-19 กลับบRานทุกคนปลอดเช้ือ, ๗๕) ผูRว0าฯนราธิวาส 

ร0วมส0งนักศึกษาปากีสถานกลับบRานหลังกักตัวครบ 14 วัน, ๗๖) สพร.23 ปqตตานี ร0วมกับเครือข0ายชาวบRานสาธิตการทำหนRากากอนามัย มอบใหRกับประชาชนในพ้ืนท่ี, 

๗๗) คาราวาน 'Lotus Rangers' ออกปฏิบัติการส0งท่ีนอนสนาม 3,000 ชุด มูลค0ากว0า 10 ลRานบาท ถึงมือเหล0านักรบชุดขาวใน 26 โรงพยาบาลสนาม, ๗๘) ธารน้ำใจ 

สภากาชาดไทย ถึงมือผูRไดRรับผลกระทบจากโควิด-19, ๗๙) แม0ทัพภาค 4 เตรียมมาตราการเปoดด0านไทย-มาเลย. 18 เม.ย.น้ี 

เตรียมบูรณาการหน0วยงานในพ้ืนท่ีเพ่ือนำคนเขRาระบบคัดกรองโควิด, ๘๐) WHO ช่ืนชม ไทยสามารถลดอันดับจำนวนผูRติดเช้ือ ดRวยไทยมีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 

กว0า 1,040,000 คน เปjนระบบการดูแลสุขภาพถึงระดับครอบครัว, ๘๑) ภาพข0าว: 'สโตนเฮRนจ.' เคียงขRางบุคลากรทางการแพทย. ผลิตหนRากาก Face shield รับมือโควิด-

19, ๘๒) ย่ิงกว0าลRานคำพูด!'หมออนามัยหญิง'ท่ียะลาสูRโควิดจนเพลียหลับคาชุด PPE แบบประยุกต.ใชRเอง, ๘๓) เบตงแจกขRาวกล0องช0วยคนตกงานจากพิษโควิด, ๘๔) 

บRานอูยิ จ.นราฯ ลุยจัดการตนเองสูRโควิด 'มอบถุงยังชีพจากมัสยิด ธารน้ำใจสู0ชุมชน'๘๕) รองมทภ.4 หนุนพ้ืนท่ีทหาร กักกันกลุ0มเส่ียงเดินทางกลับจากต0างประเทศ, ๘๖) 

อำเภอเมืองยะลา นำขRาวสารอาหารแหRงมอบใหR ปชช.ในพ้ืนท่ี, ๘๗) ผบ.ฉก.นราธิวาส มอบถุงยังชีพแก0ผูRไดRรับผลกระทบจากการระบาดของเช้ือโควิด COVID- 19, ๘๘) 

หน่ึงภาพแทนลRานความหมาย, ๘๙) รายงาน: จาก'คีรีวง'ถึง'สภาสันติสุขตำบล'! ถึงพลังชุมชนร0วมแกRโควิด-19ท่ี จชต., ๙๐) เจRาคณะจังหวัดนราธิวาสส่ังเร0งสำรวจ 

ก0อนบริจาคหนRากากอนามัย และเจลลRางมือใหRวัด, ๙๑) ผูRว0าฯยะลาส่ังด0วน ถึงนายอำเภอทุกอำเภอ เตรียมสถานท่ีรับกลุ0มผูRท่ีเดินทางกลับมาจากมาเลเซีย, ๙๒) 

ทหารใชRเรือเร็วลาดตะเวนตลอดแม0น้ำสุไหงโก-ลกสกัดโควิด-19, ๙๓) ทหารคุมเขRมตลอดแนวแม0น้ำสุไหงโกลกหลังแรงงานลักลอบหนีขRามเขRาไทย, ๙๔) แม0ทัพภาคท่ี 4 

เร0งจัดทำจัดถุงยังชีพ บรรเทาความเดือดรRอน ส0งต0อพ่ีนRองประชาชนชายแดนใตRท่ีไดRรับผลกระทบจากโควิด 19, ๙๕) ธารน้ำใจ! 'ชาวนรา-นักเตะไทยลีก' 

จัดซ้ืออุปกรณ.ทางการแพทย.ใหRกับโรงพยาบาลในพ้ืนท่ี จ.นราธิวาส, ๙๖) อลิอันซ. อยุธยา ประเดิม 1 ลRาน เปoดตัวโครงการ 'ส0งเกราะใหRหมอกัน', ๙๗) 

5จว.ชายแดนใตRเตรียมความพรRอม รับคนไทยเดินทางกลับจากมาเลเซีย, ๙๘) ธนาคารออมสินเปoดใหRชาวนราธิวาสเดือดรRอนจากโควิด-19ลงทะเบียน 

และย่ืนกูRสินเช่ือฉุกเฉิน  และ  ๙๙) ผูRว0าฯ ปqตตานี แถลงเตรียมรับคนไทยกลับจากมาเลเซียและมาตราการเดือนรอมฎอนหว่ันโควิดระบาด,  

๑๑. การศึกษา ๑) พรรคผูRนำนักศึกษา ม.ดังปqตตานี ย่ืนขRอเรียกรRองวิกฤติโควิดตRองใหRเกรด A นักศึกษาทุกคน  และ  ๒) 

กสศ.ชูโมเดลความสำเร็จ'พัฒนาทักษะฯ'สูRวิกฤตโควิด,  

๑๒. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) อริยะโลกท่ี6: พ0อท0านดำ จันทสโร วัดใหม0นภาราม ตากใบ, ๒) คอลัมน. อริยะโลกท่ี6: พ0อท0านดำ จันทสโร วัดใหม0นภาราม ตากใบ  และ  
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๓) ปqตตานี ประกาศจุฬาราชมนตรี ถือศีลอดปกติ ปkองกันโรคแต0มาตรการเขRม,  

๑๓. ยาเสพติด ๑) บุกรวบผัวเมีย พรRอมยึดยาไอซ. 9 กก. ยาบRา 3 แสนเม็ด มูลค0ากว0า 5 ลRานบาท, ๒) กอ.รมน.ภาค 4 ส0วนหนRา 

ช้ีแจงเหตุคนรRายลอบยิงราษฎรและการจับกุมคดียาเสพติด  และ  ๓) ตร.ยะลา เขRาจับพระคากุฏิ วัดสวนใหม0 พรRอมของกลางยาบRา-กระท0อม,  

๑๔. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) คอลัมน. ถอดรหัสอาชีพ: ช0วยธุรกิจใชRเทคโนโลยีหลายกลุ0ม, ๒) ทัพภาค4หนุนกำลังพลเล้ียงไก0ไข0ขาย, ๓) 

เปoดศูนย.เรียนรูRเพาะฟqกลูกปู พัฒนาอาชีพประมงอย0างย่ังยืน, ๔) EGCOงัดแผนบริหาร เดินธุรกิจช0วงโควิด-19 ย้ำโรงไฟฟkาไม0สะดุด!, ๕) Gossip News: TPCH จ0อ COD 

โรงไฟฟkาชีวมวล  และ  ๖) TPOLYจ0อคิวชิงงานเอกชนชูเปkาหมายรายไดR4.5พันล.,  

๑๕. การเยียวยา 'บ๊ิกตู0'แจงจ0ายเยียวยา ใหRก0อน5พัน เดือนถัดไปรอรัฐกูRเงิน  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบตAอการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ตAอสถานการณZ จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหRระดับการรับรูRเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี ค0อนขRางคงท่ี จาก ๒.๕ ในสัปดาห.ท่ีแลRว 

(๔-๑๐ เม.ย. ๖๓) เปjน ๒.๕ ในสัปดาห.น้ี ในมิติของแนวโนRมการรับรูRเชิงบวก มีแนวโนRมฯ ค0อนขRางคงท่ี 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนตAางประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในชAวงวันท่ี ๑๑ – ๑๗ เม.ย. ๖๓ 

    ประเด็นข0าวเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตRในรอบสัปดาห.เปjนประเด็นเก่ียวกับชายแดนไทย-มาเลเซีย ซ่ึงหน0วยงานความม่ันคงชายแดนของมาเลเซียมีการเพ่ิม

มาตรการลาดตระเวณตามแนวพรมแดนปkองกันการลักลอบเขRาประเทศมาเลเซีย ต้ังแต0เปงกลันกุโบร. ตรงขRามอำเภอตากใบไปจนถึงปาเส มาส ตรงขRาม อ.สุไหงโกลก 

จ.ว.น.ธ. 

    การอำนวยความสะดวกช0วยเหลือพลเมืองของท้ังสองประเทศใหRเดินทางกลับประเทศไทย และมาเลเซีย ก็เปjนอีกประเด็นท่ีส่ือมาเลเซียใหRความสนใจ แต0ประเด็นท่ีส่ือ

มาเลเซียใหRความสนใจรายงานมากท่ีสุด คือเร่ืองราวของชาวประมงไทยวัย ๔๕ ปmท่ีติดคRางอยู0ท่ีชายแดนรัฐเปอร.ลิ เน่ืองจากมาตรการปoดพรมแดนของท้ังสองประเทศ หนุ0ม

ไทยชาวสตูลติดคRางอยู0ท่ีมาเลเซียหลายวัน ทนคิดถึงครอบครัวไม0ไหวตัดสินใจว0ายน้ำขRามคลองก้ันแนวพรมแดนระยะทางหน่ึงรRอยเมตรกลับไทย ระหว0างท่ีถูกกระแสน้ำพัด

พาออกทะเล ใกลRจะหมดแรง โชคดีไดRรับการช0วยชีวิตจากตำรวจน้ำไทยนำตัวกลับข้ึนฝqrง นำไปตรวจร0างกายท่ีโรงพยาบาลก0อนถูกนำตัวไป กักบริเวณเฝkาระวังโรคเปjนเวลา 

๑๔ วัน 

 

๕.๑ ส่ือมาเลเซียหลายสำนักราบงานเม่ือวันท่ี ๑๔ เมษายน เร่ืองราวของชาวประมงไทยวัย ๔๔  ป̀ ท่ีติดคAงอยูAท่ีรัฐเปอรZลิสมาเลเซียเน่ือ 

จากมาตรการป�ดพรมแดนของท้ังสองประเทศ ทนคิดถึงครอบครัวไมAไหวตัดสินใจเดินลัดเลาะตามชายแดนไปถึงจุดท่ีมีคลองก้ันพรมแดนระยะทาง 100 เมตร จึง

ตัดสินใจวAายน้ำข*ามไปยังประเทศไทย ระหวAางน้ันกระแสน้ำได*พัดพาชายชาวสตูล ออกทะเล แตAโชคดีท่ีมีชาวประมงเห็นเขาชอความชAวยเหลือจึงได*แจ*งตำรวจน้ำ

ออกไปชAวยชีวิต นำกลับประเทศไทย ชายท่ีมีภูมิลำเนาอยูAท่ีอำเภอเมือง สตูล ถูกนำตัวไปตรวจรAางกายท่ีโรงพยาบาล กAอนถูกนำไปกักบริเวณเพ่ือเฝ�าระวังโรคเปvน

เวลา ๑๔ วัน และถูกปรับ ๘๐๐  บาท ฐานความผิดเข*าเมืองผิดกฏหมาย 

(A Thai fisherman stranded in Malaysia for days following the closure of border checkpoints braved himself to swim home.However, the 45-

year-old fisherman from Piman, Muang district in Satun, Southern Thailand was found exhausted and drifting at sea close to the shore of Puyu 

sub-district in Satun yesterday.He was then rescued by Marine police. The man has been stranded at the Thai-Malaysian border in Perlis for 

days following the closure of border checkpoints since March 23.Missing his family members and unsure when the border checkpoints will 

reopen, the man decided to walk to the nearest border point and cross-over.Satun Marine Police Inspector Pol Lt Col Banjerd Manavej said the 
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man walked for two days and reached a narrow canal of about 100 metres wide and he decided to swim across.However, strong currents 

washed him further to the sea, he said.“Fisherman in the village found him swimming and alerted the police around 2.30 pm (local time) 

yesterday.“He was exhausted when we found him. However, he was very happy to see us. “He was brought to hospital for a medical checkup. 

He is in good condition and he will undergo 14-day quarantine at the state quarantine facility in Satun,” he told Bernama when contacted here 

today.Banjerd said the man told the police he only had a bottle of water and one lunch box during his ‘journey’ home.The man was charged 

for illegal entry and fined 800 baht.Meanwhile, Banjerd said Marine Police were stepping up patrols in Thai-Malaysian waters to prevent Thai 

nationals who are stranded in Malaysia to sneak in following the closure of border checkpoints between the two countries.Beginning March 23, 

the Thai government has closed nine checkpoints along its borders with Malaysia until further notice to curb the spread of COVID-19. However, 

the Thai Interior Ministry has announced that its citizens who are still stranded at the Malaysian border will be allowed to return if they meet 

the required conditions starting April 18.) 

ท่ีมาขRอมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1831959 

https://www.nst.com.my/news/nation/2020/04/584391/thai-man-stranded-malaysia-swims-home 

https://www.malaysiakini.com/news/520650 

 

๕.๒ ส่ือมาเลเซีย รายงานเม่ือวันท่ี ๑๕ เมษายน ว0า กงลสุลมาเลเซียประจำจังหวัดสงขลาไดRประสานกับหน0วยราชการไทยช0วยเหลืออำนวยความสะดวกใหRชาวมาเลเซียท่ี

ตกคRางอยู0ท่ีอำเภอเบตง จังหวัดยะลา จำนวน ๒๐ คนไดRเดินทางกลับมาเลเซียผ0านด0านตรวจคนเขRาเมืองท่ีเปงกาลัน ฮูลู ระหว0างวันท่ี ๓๐ มีนาคมถึง ๑๕ เมษายน ชาว

มาเลเซียกลุ0มน้ีมีอายุต้ังแต0 ๗ ถึง ๖๕ ปm 
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(Twenty Malaysians stranded in Betong, Thailand following the closure of the Thai border on March 23, have been allowed to return home in 

phases since March 30, through the Immigration, Customs, Quarantine and Security (ICQS) complex in Bukit Berapit, Pengkalan Hulu. 

Pengkalan Hulu district police chief DSP Zulkepli Ibrahim said all the Malaysians aged between seven and 65 years, were allowed to return on 

March 30, April 3, 9 and 15.) 

ท่ีมาขRอมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1832346 

https://www.malaysiakini.com/news/520867 

๕.๓ หน0วยงานความม่ันคงมาเลเซียเพ่ิมมาตรการลาดตระเวณตรวจตราชายแดนเมาเลเซียไทย ต้ังแต0อำเภอตุมปqต รัฐกลันตัน ตรงขRามอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสไป

จนถึงปาเส มาส ตรงขRามอำเภอสุไหงโกลก  

สำนักข0าวเบอนามา รายงานเม่ือวันท่ี ๑๓ เมษายนว0า กองพันท่ี ๗ ของหน0วย GOF ไดRเพ่ิมมาตรการลาดตระเวณปkองกันชายแดนนับต้ังแต0รัฐบาลมาเลเซียมีมาตรการจำกัด

เสรีภาพการใชRชีวิตนอกบRานและปoดพรมแดน เพ่ือปkองกันและลดการแพร0ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ โดยปฏิบัติงานร0วมกับตำรวจน้ำ ท้ังน้ีมีการเพ่ิมเจ0าหนRาท่ีทหารจาก ๓๐๐ 

เปjน ๕๕๐ นาย และเพ่ิมหน0วยลาดตรระเวณมอเตอร.ไซค.จาก ๑๕ เปjน ๓๕ ชุด พรRอมส0งเจRาหนRาท่ีเฝkาระวังจุดผ0านแดนตามธรรมชาติ ๘๘ จุดตามริมแม0น้ำโกลก 

(The General Operations Force (GOF) and the Marine Police Force have intensified land and water patrols as well as at ‘rat lanes’ following a 

directive by the Inspector-General of Police to thwart entry of illegal immigrants and to curb the spread of COVID-19. 

GOF Seventh Battalion commanding officer Supt Azhari Nusi said, following the directive his team had also increased its personnel to 550 

compared to 300 before this to fully control the border. 
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He said in addition to foot patrols, roadblocks, border intelligence and monitoring of 88 illegal bases, they have now increased the number of 

motorcycle patrols. 

“Before this, we used 15 motorcycles to carry out patrol duties, but now it has been increased to 35,” he told reporters after patrolling the 

waters of Sungai Golok together with the Pengkalan Kubor region 3 Marine Police Force here, today.) 

๕.๓.๑ สำนักข0าวเบอนามา รายงานเม่ือวันท่ี ๑๗ เมษายน ว0า กระทรวงมหาดไทยเตรียมต้ังคณะทำงานเฉพาะกิจเพ่ือกำหนดมาตรการควบคุมปkองกันชายแดนท่ีติดกับ

ประเทศไทยใหRมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เพ่ือใหRการควบคุมชายแดนหลังรัฐบาลมาเลเซียยกเลิกคำส่ังจำกัดเสรีภาพการใชRชีวิตนอกบRานมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุม

ใหRการลักลอบขRามแดนผ0านช0องทางธรรมชาติระหว0างมาเลเซีย-ไทย ยุติลง ประชาชนท้ังสองประเทศเดินทางผ0านจุดผ0านแดนทางการเท0าน้ัน 

ดาโต�ะสรี ฮัมซา ไซนุดดิน รัฐมนตรีมหาดไทยบอกว0า แมRว0ารัฐบาลมาเลเซียจะยกเลิกมาตรการจำกัดเสรีภาพการใชRชีวิตนอกบRาน แต0รัฐบาลมาเลเซียตRองเชRมงวดการเดิน

ทางเขRาออกประเทศ เพ่ือปkองกันไม0ใหRเกิดการแพร0ระบาดไวราโควิด-๑๙ ท่ีควบคุมไม0ไดR 

(The Home Ministry (KDN) will set up a task force involving several relevant ministries to discuss on the control of the country's borders for the 

post-Movement Control Order (MCO), said Minister Datuk Seri Hamzah Zainuddin. 

He said it was important to monitor the movement of individuals who might try to exit and enter Malaysia without following the proper routes, 

and risking the people health even after the MCO had been lifted. 

"We will set up a task force to study the matter and it will involve several ministries, including the Ministry of Environment and Water. 
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“No restrictions on movement at the borders could cause the outbreak to spread again," he told reporters after observing the Malaysian-

Thailand border in Tumpat and Pasir Mas today.) 

ท่ีมาขRอมูล ; https://www.bernama.com/en/business/news.php?id=1833529 

 

๕.๔ สำนักข0าวเบอนามา เม่ือวันท่ี ๑๘ เมษายน รายงานการเปoดด0านพรมแดน ๕ แห0งติดประเทศมาเลเซีนเพ่ืออำนวยความสะดวกใหRกับคนไทยท่ีตRองการเดินทางกลับ

ประเทศว0าเปjนไปดRวยความเรียบรRอย ท่ีด0านเปงกาลัน ฮูลู ติดอำเภอเบตง จังหวัดยะลามีคนไทยแสดงความประสงค.กลับประเทศ ๒๐ คนแต0ไดRรับอนุญาตใหRเดินทางผ0าน

พรมแดน ๘ คน ท่ีเหลืออีก ๑๒ มีเอกสารไม0ครบถRวนคือขาดใบรับรองแพทย. จึงตRองกลับไปเตรียมเอกสารใหRครบถRวน 

ท่ีชายแดนรัฐเปอร.ลิส ติดกับด0านวังประจันต. อ.ควนโดน จ.สตูล มีคนไทยเดินทางกลับประเทศ ๒๓ คน 

ท่ีรันเตา ปqนยัง มีคนไทย ๓๒ คนเดืนทางกลับประเทศ  

เบอนามา อRางรายงานจากส่ือไทยระบุว0า มีคนไทยติดคRางในมาเลเซียประมาณ ๑๔,๐๐๐ คน 

(Eight Thai nationals stranded in Malaysia following the closure of the country’s border crossings since March 23 have been allowed to 

return home via the border gate at Bukit Berapit Immigration, Customs and Quarantine Complex in Pengkalan Hulu, today. 

Perak police chief Datuk Razarudin Husain said, all of them comprising two men and six women, aged between 25 and 45 years, arrived at the 

border crossing at Betong, Yala in Southern Thailand at 10 am this morning. 

“Today eight people were allowed to return home while 12 others were not allowed, because they had no medical screening documents. 
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Meanwhile, in Perlis, 23 Thai nationals who had worked in Malaysia and who had never been able to go back home, were allowed to return via 

the Wang Kelian border gate today.  

Padang Besar district acting police chief DSP Shahrim Azhar said the return of Thai nationals via the Wang Kelian border gate went smoothly. 

“Thai authorities started opening the border gate from 10 am to 1 pm and only those registered with the Thai Embassy in Malaysia and working 

in Perlis and Langkawi were allowed to return,” he told reporters at the Wang Kelian Immigration Post today. 

A check by Bernama found the Thais arriving at the Wang Kelian Immigration Post at about 9.30 am. 

In the meantime, in KOTA BHARU, as of this afternoon 32 Thais have crossed the border at Rantau Panjang to return to their country. 

“The number of people returning home is limited to 100 individuals per day, and they will be quaratined 14 days after entering Thailand,” said 

Kelantan Immigration Department director Azhar Abdul Hamid when contacted today. 

Yesterday, Bernama reported that four Thailand-Malaysia border gates were reopened and it was expected that more than 8,000 Thais stranded 

in Malaysia would return in stages starting today. 

Local media reported that more than 14,000 Thais were still stranded in Malaysia following the Movement Control Order.) 

ท่ีมาขRอมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1833525 

 
 


