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บทสรุปผู*บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนำเสนอของส่ือมวลชนภายในประเทศในช0วงวันท่ี ๒๑-๒๗ มี.ค. ๖๓ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๑๐๐ ข0าว จากท่ีมี 

๑๕๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๔-๒๐ มี.ค. ๖๓) ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขSองกับ จชต.  มีข0าวเชิงลบ ๒๔ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๕๙ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๔-๒๐ 

มี.ค. ๖๓)  

          ประเด็นข5าวเชิงลบ ได*แก5 

๑) การเมือง: ๑) จุดไฟ การเมือง ใหS 'ประยุทธ.' ลาออก ป]กธง ความคิด และ ๒) คอลัมน. มองรอบทิศ: อยู0ดSวยกันยาก! 

๒) เหตุร*ายรายวัน: วางบ้ึม'ทหารพราน'เจ็บ ๒ กลับจากบ๊ิกคลีนน่ิงมัสยิด 

๓) สิทธิมนุษยชน: เร่ือง'ผูSหญิง' ไม0ใช0 การสงเคราะห. แต0เปeนวาระ'ระดับโลก' 

๔) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยQสิน: ๑) คาร.บอมบ. ศอ.บต. บีอาร.เอ็น ลูบคม? ความรุนแรงชายแดนใตSยืดเย้ือเร้ือรัง และ ๒) รายงาน: เจาะ ๔ ปม 

คาร.บอมบ. หนSา ศอ.บต. จับตาโยงป]ญหา'ขัดแยSงภายใน' 

๕) การยกระดับคุณภาพชีวิต: พบผูSปhวยติดเช้ือ 'โควิด-19' เสียชีวิตรายท่ี ๕ อยู0ท่ีจังหวัดนราธิวาส 

         ประเด็นข5าวเชิงบวก ได*แก5 

๑) ยาเสพติด : ๑) ลุยจับเอเยนต.ยาเสพติดสงขลา, ๒) รวบหม่ืนคนผูSตSองหายาเสพติด และ ๓) รวบคาด0าน! หนุ0มเชียงใหม0ขนยาเคเกือบ ๒๐๐ โลซุกลังสSมเตรียม 

ทะลักลงใตS  

๒) การช5วยเหลือประชาชน: พรก.ฉุกเฉินท่ัวราชอาณาจักร 'บ๊ิกตู0'ล่ันจัดการเด็ดขาด-ไม0ปรานีพวกฉวยโอกาส  

๓) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) โอเคเบตง!!เท่ียวบินแรกผ0านฉลุย, ๒) ขายยางฯ ไม0ไดSราคาเลยหันมาปลูกลำไย, ๓) นำร0องยกระดับกลุ0ม สตรี'คSาขาย 

ออนไลน. 'ใหSป]ง, ๔) ลด แลก แจกแถม: ขSาวกลSองออร.แกนิก, ๕) ศึกษาแผนเช่ือม'อ0าวไทย-อันดามัน' และ ๖) กยท. ป]pนทายาทเกษตรกรชาวสวนยาง เปeนนวัตกร ดSาน 

ยางพารา แจกทุน ป.ตรี จนจบการศึกษา 

       จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหSระดับการรับรูSเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๑.๗๑ ในสัปดาห.ท่ีแลSว 

(๑๔ - ๒๐ มี.ค. ๖๓)  เปeน ๒.๐๔ ในสัปดาห.น้ี สืบเน่ืองจากภาพข0าวมาตรการในการปrองกัน และช0วยเหลือประชาชนของทุกภาคส0วน จากการแพร0ระบาดของ Covid 19 
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 ในส5วนของประเด็นสำคัญจากส่ือมวลชนต5างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๒๑ – ๒๗ มี.ค. ๖๓ ดังน้ี 

       ข0าวสารเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตSท่ีรายงานโดยส่ือต0างประเทศทุกช้ินเปeนประเด็นเก่ียวกับสถานการณ.การแพร0ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ.ใหม0 และ

ผลกระทบ ต้ังแต0ผลกระทบท่ีชายแดนไทย-มาเลเซีย ทหาร และ ตำรวจมาเลเซียตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนคุมเขSมท้ังจุดผ0านแดนทางการ และ จุดผ0านแดนตามธรรมชาติ

ปrองกันการลักลอบเขSาออกประเทศในช0วงเวลาท่ีมาเลเซียเผชิญการแพร0ระบาดรุนแรงท่ีสุดในอาเซียน การเสียชีวิตของชายไทยมุสลิมท่ีนราธิวาสซ่ึงติดเช้ือจากการร0วม

ประกอบศาสนกิจหมู0ท่ีกรุงกัวลาลัมเปอร. มาเลเซียเม่ือปลายเดือนกุมภาพันธ. และ การช0วยเหลืออำนวยความสะดวกใหSชาวมาเลเซียท่ีติดคSางในประเทศไทยภายหลังไทยปxด

พรมแดนติดมาเลเซีย ท้ัง ๙ ด0าน เดินทางกลับประเทศ 
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๒. ผลการวิเคราะหQสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธQ ประจำวันท่ี ๒๑–๒๗ มี.ค. ๖๓ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถ่ี การนำเสนอประเด็นข5าวเชิงบวก และประเด็นข5าวเชิงลบ 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๑-๒๗ มี.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก (เสSนทึบสีเขียว) ๑๐๐ ข0าว จากท่ีมี ๑๕๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๔-๒๐ มี.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี 

(เสSนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนSมฯ ลดลงเล็กนSอย ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขSองกับ จชต. (เสSนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๒๔ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๕๙ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว 

(๑๔-๒๐ มี.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี (เสSนปะสีแดง) มีแนวโนSมฯ ลดลง 
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๒.๒ ค5าสัดส5วนระหว5างข5าวเชิงบวก และข5าวเชิงลบ 

เม่ือนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังน้ี 

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

2020-03-14 14 10 1.4 

2020-03-15 11 3 3.67 

2020-03-16 16 1 16 

2020-03-17 27 21 1.29 

2020-03-18 34 17 2 

2020-03-19 31 3 10.33 

2020-03-20 20 4 5 

 21.86 8.43 2.59 

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 
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๓. แนวโน*มในประเด็นท่ีเพ5งเล็ง ในช5วงวันท่ี ๒๑–๒๗ มี.ค. ๖๓ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

 
ไม0มีข0าวเชิงบวก ท้ังในช0วงวันท่ี ๒๑-๒๗ มี.ค. ๖๓ และ ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๔-๒๐ มี.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ต่ำค0อนขSางคงท่ี 

ในส0วนของข0าวเชิงลบท่ีเก่ียวขSองกับ จชต. ไม0มีข0าวเชิงลบในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๔-๒๐ มี.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถ่ี (เสSนปะสีแดง) 

มีแนวโนSมฯ ลดลง  
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๑-๒๗ มี.ค. ๖๓ มีข0าวในประเด็นเหตุรSายรายวัน ๔ ข0าว จากท่ีมี ๓๑ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๔-๒๐ มี.ค. ๖๓) ๔ ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ 

ลดลง ภาพข0าวในประเด็นเหตุรSายรายวัน ไดSแก0 วางบ้ึม'ทหารพราน'เจ็บ 2 กลับจากบ๊ิกคลีนน่ิงมัสยิด  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
ไม0มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเก่ียวกับ จชต. ท้ังในช0วงวันท่ี ๒๑-๒๗ มี.ค. ๖๓ และ ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๔-๒๐ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ต่ำ

ค0อนขSางคงท่ี ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๒ ข0าว ในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๔ ข0าว ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๔-๒๐ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ต่ำ

ค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0 ๑) จุดไฟ การเมือง ใหS 'ประยุทธ.' ลาออก ป]กธง ความคิด และ ๒) คอลัมน. มองรอบทิศ: อยู0ดSวยกันยาก! 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยQสิน 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๑-๒๗ มี.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๓ ข0าว จากท่ีมี ๔๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๔-๒๐ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี 

มีแนวโนSมฯ  ลดลง  ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๕ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๑ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๔-๒๐ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ต่ำ

ค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 แม0ทัพภาค 4 ส่ังถอนกำลังดSานนอกเข่ือนป]ตตานี กันเปeนพ้ืนท่ีหSามเขSาช่ัวคราว  ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0 ๑) คาร.บอมบ. ศอ.บต. 

บีอาร.เอ็น ลูบคม? ความรุนแรงชายแดนใตSยืดเย้ือเร้ือรัง และ ๒) รายงาน: เจาะ 4 ปมคาร.บอมบ.หนSา ศอ.บต. จับตาโยงป]ญหา'ขัดแยSงภายใน' 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได* 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๑-๒๗ มี.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๓ ข0าว จากท่ีมี ๗ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๔-๒๐ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ 

เพ่ิมข้ึนเล็กนSอย ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข0าวเชิงลบ ๒ ข0าวในสัปดาห.น้ี จากท่ีมี ๑๒ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๔-๒๐ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี 

มีแนวโนSมฯ ลดลง ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) โอเคเบตง!!เท่ียวบินแรกผ0านฉลุย, ๒) ขายยางฯ ไม0ไดSราคาเลยหันมาปลูกลำไย, ๓) นำร0องยกระดับกลุ0ม 

สตรี'คSาขายออนไลน.'ใหSป]ง, ๔) ลด แลก แจกแถม: ขSาวกลSองออร.แกนิก, ๕) ศึกษาแผนเช่ือม'อ0าวไทย-อันดามัน' และ ๖) กยท. ป]pนทายาทเกษตรกรชาวสวนยาง เปeนนวัตกร 

ดSานยางพารา แจกทุน ป.ตรี จนจบการศึกษา ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0 ๑) 76 จังหวัดอ0วมพิษ 'โควิด' เศรษฐกิจ-คSาชายแดนระส่ำ !! และ ๒) ชายแดนใตSเผชิญวิกฤติ "โควิด-

ปxดด0าน-ยางถูกเท" 
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 
ในช0วงวันท่ี ๒๑-๒๗ มี.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๔ ข0าว จากท่ีมี ๓ ข0าวในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๔-๒๐ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ ต่ำ

ค0อนขSางคงท่ี ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม0มีข0าวเชิงลบท้ังในสัปดาห.น้ี และ ในสัปดาห.ท่ีแลSว (๑๔-๒๐ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโนSมความถ่ี มีแนวโนSมฯ 

ต่ำค0อนขSางคงท่ี ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) ลุยจับเอเยนต.ยาเสพติดสงขลา, ๒) รวบหม่ืนคนผูSตSองหายาเสพติด และ ๓) รวบคาด0าน! หนุ0มเชียงใหม0ขนยาเคเกือบ 200 

โลซุกลังสSมเตรียมทะลักลงใตS  
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช0วงวันท่ี ๒๑–๒๗ มี.ค. ๖๓ มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ไดSแก0 เร่ือง'ผูSหญิง' ไม0ใช0 การสงเคราะห. แต0เปeนวาระ'ระดับโลก' 

 ๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

            ในช0วงวันท่ี ๒๑–๒๗ มี.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปrญหา จชต. 

            ในช0วงวันท่ี ๒๑–๒๗ มี.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกSไขป]ญหา จชต. 

 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย 

            ในช0วงวันท่ี ๒๑–๒๗ มี.ค. ๖๓ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชSกฎหมาย 
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๔. ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นท่ีส5งผลกระทบต5อการรับรู* 
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ประเด็นข5าวเชิงลบ 

๑. การเมือง ๑) จุดไฟ การเมือง ใหS 'ประยุทธ.' ลาออก ป]กธง ความคิด  และ  ๒) คอลัมน. มองรอบทิศ: อยู0ดSวยกันยาก!  

๒. เหตุร*ายรายวัน ๑) โจรใตSวางระเบิดทหารพราน เจ็บ 2 กลับจากบ๊ิกคลีนน่ิงมัสยิดปrองกันเช้ือโควิด-19, ๒) โจรซุ0มวางระเบิด ทหารพรานเจ็บ 2 ขณะกลับจากมัสยิด, 

๓) วางบ้ึม'ทหารพราน'เจ็บ2 กลับจากบ๊ิกคลีนน่ิงมัสยิด  และ  ๔) โจรใตSปhวน ลอบกดบ้ึม ทหารเจ็บ2  

๓. สิทธิมนุษยชน ๑) เร่ือง'ผูSหญิง' ไม0ใช0 การสงเคราะห. แต0เปeนวาระ'ระดับโลก'  และ  ๒) เร่ือง'ผูSหญิง' ไม0ใช0 การสงเคราะห. แต0เปeนวาระ'ระดับโลก'  

๔. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยQสิน ๑) คาร.บอมบ. ศอ.บต. บีอาร.เอ็น ลูบคม? ความรุนแรงชายแดนใตSยืดเย้ือเร้ือรัง, ๒) รายงาน: เจาะ4ปมคาร.บอมบ.หนSา 

ศอ.บต. จับตาโยงป]ญหา'ขัดแยSงภายใน', ๓) คอลัมน. ยุทธจักรแปดแฉก, ๔) เบ้ืองหลัง 'คาร.บอมบ.' ท่ีหนSา ศอ.บต. BRN บีบ กอ.รมน.และไดSพ่ีเล้ียงดีท่ีเปeน 'ฝร่ังหัวแดง'  

และ  ๕) รายงานพิเศษ: จาก ศอฉ.เส้ือแดง ถึง ศอฉ.COVID ชะตาอาถรรพ. 3 ป. กว0าจะคลอด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 'บ๊ิกตู0' คุมเกมทหาร ต้ัง 'บ๊ิกกบ' หัวหนSาทีมม่ันคง กับบทบาท 

'บ๊ิกแดง' กลางวิกฤต  

๕. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) พบผูSปhวยติดเช้ือ 'โควิด-19' เสียชีวิตรายท่ี 5 อยู0ท่ีจังหวัดนราธิวาส, ๒) ชาวบSานนราธิวาส แห0ซ้ือไข0ไก0เกล้ียงตลาดจองคิวซ้ือล0วงหนSา 

รับสถานการณ.พรก.ฉุกเฉิน, ๓) ด0วน!! ปxดศูนย.ดาวะห.แห0งประเทศไทย มัสยิดอิล-นูร ปrองกันการระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19, ๔) 
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โควิดปhวน'ยะลา'!ผูSว0าฯส่ังปxดสำนักทะเบียนทุกแห0ง 'รพ.บันนังสตา'ปxด7วันหลังแพทย.ติดเช้ือ, ๕) ส่ังกักตัว4พนง.คุมประพฤติ หลังสอบ'ผูSตSองกัก'ติดโควิด, ๖) 

ชาวเบตงแห0ตุนไข0ไก0! หว่ันขาดตลาด รSานคSาของขาดเกล้ียงแผง, ๗) ขาดแคลนหนัก!'พยาบาลยะลา' ตัดชุดปrองกัน'โควิด'เอง, ๘) ภาพข0าว: ไข0ขาด  และ  ๙) คอลัมน. 

ข0าวสดท่ัวไทย: ยะลา-ไหมSวอด  
 
ประเด็นเชิงบวก 

๑. การศึกษา ม.อ.ป]ตตานีสอนออนไลน.หนีโรครSาย  

๒. กีฬา ๑) อัพเดทสถานการณ.วันต0อวัน บอลไทยลีกคัมแบ�กเม่ือไหร0, ๒) ย0อยข0าวกีฬา: ตบทีมชาติร0วมตSานโควิด, ๓) วงแตก! ทีมไทยลีกทยอยเลิกซSอมหนีโควิด  และ  ๔) 

ท0าเรือเลิกซSอม มาดามแปrง'ออกกฎเหล็กปrองโควิด,  

๓. ยาเสพติด ๑) ลุยจับเอเยนต.ยาเสพติดสงขลา, ๒) รวบหม่ืนคนผูSตSองหายาเสพติด, ๓) จับเคตามีน186กก.ซุกลังสSมมุ0งสงขลา  และ  ๔) รวบคาด0าน! 

หนุ0มเชียงใหม0ขนยาเคเกือบ200โลซุกลังสSมเตรียมทะลักลงใตS,  

๔. การบำรุงขวัญกำลังพล ๑) ร.10พระราชทานดอกไมSแก0ทหารนราฯ, ๒) ข0าวสดท่ัวไทย: นราธิวาส-ใหSกำลังใจ  และ  ๓) ผูSว0าฯ นราธิวาส 

เชิญดอกไมSและตะกรSาส่ิงของแก0ทหารท่ีบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนSาท่ี ในพ้ืนท่ีระแงะ,  

๕. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต คอลัมน. วงการพระสุดสัปดาห.  

๖. การช5วยเหลือประชาชน ๑) เจลลSางมือเสริมโพลีแซคคาไรด., ๒) เจลลSางมือเสริมโพลีแซคคาไรด., ๓) 'กลุ0มอสม.ป]ตตานี'เดินรณรงค.ปrองกัน COVID-19, ๔) 

พ้ืนท่ีชายแดนใตSเส่ียงโควิด-19 คนผวาติดเช้ือ วอนรัฐชัดเจน-ช0วยครอบคลุม, ๕) ชีพจรท่ัวไทย, ๖) คอลัมน. ชีพจรท่ัวไทย, ๗) 'ป]ตตานี'ติดไวรัสพุ0ง20ห0วงปกปxด-

ระบาดหนัก, ๘) รายงานพิเศษ: ซีพีเอฟ ส0งอาหารปลอดภัย รพ.กว0า 40 แห0ง เดินหนSาเปeนกำลังใจร0วมตSานภัยโควิด-19, ๙) ต้ัง362ด0าน คัดกรองขSามจว.ท่ัวปท., ๑๐) 

กทม.ส่ังปxดกราวรูดหSาง-ตลาด, ๑๑) ข0าวขSนคนเขSม: ปrองกัน, ๑๒) พรก.ฉุกเฉินท่ัวราชอาณาจักร 'บ๊ิกตู0'ล่ันจัดการเด็ดขาด-ไม0ปรานีพวกฉวยโอกาส 

26มีนาคมถึง30เมษายน, ๑๓) รายงานพิเศษ : 'ศอ.บต.'ตSองใชSวิกฤติเปeนโอกาส ในการสรSางความเขSาใจกับสังคม'มาลายู', ๑๔) 

ผูSว0าฯส่ังด0วน'ปxดนราธิวาส'ระงับเดินทางเขSาออกโดยยานพาหนะ ควบคุม'โควิด', ๑๕) ปxด'รพ.บันนังสตา'7วัน ส0งแพทย.ช0วยกูSวิกฤติ'หมอ'ติดเช้ือ'โควิด', ๑๖) คนสวยใจบุญ! 

'คิมเบอร.ล่ี'บริจาคเคร่ืองอบฆ0าเช้ือ10เคร่ืองใหSรพ.ตจว.สูSโควิด, ๑๗) ส่ังหSามเขSา-ออกยะลาเด็ดขาดแลSว สุดเขSม!คัดกรองปrองกันโควิด-19, ๑๘) แวดวงนักปกครอง : 21 
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มีนาคม 2563, ๑๙) มท.ออกคำส่ังด0วนถึงผูSว0าฯ ปxดพรมแดน คุมเขSมสกัดไวรัสโควิด-19, ๒๐) เช็คท่ีน่ี! เปxดแผนท่ีแสดงจังหวัดท่ีมีผูSปhวยติดเช้ือโควิด-19 ท่ัวประเทศ, ๒๑) 

ปxดแลSวด0านไทย-มาเลย.3แห0ง เวSนคนประจำรถขนส0งสินคSา, ๒๒) เร่ิมเท่ียงคืนน้ี!ผูSว0าฯ4จว.ใตS ปxดด0านผ0านแดนไทย-มาเลย., ๒๓) สถานการณ.น0าเปeนห0วง! 

'ยะลา'ยอดติดเช้ือ'โควิด-19'แตะ17ราย รอดูอาการกว0า200ราย, ๒๔) 'ด0านเบตง'ปรับเวลาจุดผ0านแดน ระงับเดินทางเขSา-ออกของบุคคลทุกสัญชาติ, ๒๕) 

ทหารผูSนำศาสนาพรSอมใจทำความสะอาดมัสยิดกลางปrองกันโควิด, ๒๖) ผูSว0าฯส่ังด0วน'ปxดเมืองยะลา'สกัดโควิด 'หSามเขSา-ออก' เวSนรถพยาบาล สินคSาจำเปeน, ๒๗) 

พิษ'โควิด'!ผูSว0าฯส่ังปxดศูนย. ดะฮ.วะห.มัรกัสยะลาช่ัวคราว, ๒๘) 'นราธิวาส' ทำความสะอาด 'วัด' 99 แห0ง ปrองกันโรคระบาดโควิด-19, ๒๙) 'จิตอาสา-

หน0วยเฉพาะกิจนราธิวาส' ทำความสะอาดสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก, ๓๐) 'ไทยสมายล.'ขานรับมาตรการเวSนระยะห0างย้ำยังใหSบริการปกติเสSนทางในประเทศ, ๓๑) 

เจSาหนSาท่ีต้ังด0าน แจSงประชาชนหSามออกจากบSานปrองกันการแพร0ระบาดโควิด-19 ในป]ตตานี, ๓๒) สส.นราธิวาส เขต.2 เดินหนSาแจกหนSากากอนามัย 

และร0วมกิจกรรมรณรงค.ทำความสะอาดมัสยิดปrองกันโรค COVID- 19, ๓๓) เผยสาเหตุ หมอ-พยาบาล รพ.บันนังสตา ปhวยโควิด-19 ติดเช้ือจากครอบครัว, ๓๔) 

ยะลาพบผูSติดเช้ือ COVID-19 ในพ้ืนท่ี 26 ราย เฝrาระวังอีกกว0า 200ราย, ๓๕) ศอ.บต.ร0วมมือกับ กระทรวงการต0างประเทศ และสถานทูตกว0า 27 ประเทศ 

ดูแลนักศึกษาไทย, ๓๖) สนง.คณะกรรมการอิสลามฯ5จว.ใตS พรSอมรพ.อำเภอบันนังสตา จ.ยะลา ประกาศปxด7วัน, ๓๗) เทศบาลเมืองนราธิวาส ทำความสะอาดบริเวณ 

ตลาดสด เพ่ือปrองกันการแพร0ระบาดเช่ือไวรัสโคโรน0า 2019 Covid-19, ๓๘) 'ยะลา' ต้ังศูนย.เฝrาระวัง และ ปrองกันการแพร0ระบาดเช้ือโควิด-19 

จะมีการประเมินสถานการณ.ทุกวัน, ๓๙) แพทย.ยะลา ย้ำชัด กลุ0มติดเช้ือไวรัสโควิด - 19 จำนวน 3 ราย มาจากมาเลเซีย๔๐) ผปก.สถานบันเทิงสุไหงโก-ลก 

พรSอมใจปxดบริการช่ัวคราวเพ่ือสังคม, ๔๑) เตือนชาวมุสลิม! ประธานอิสลามยะลาแนะปฏิบัติตนเคร0งครัดปrองกันโควิด-19, ๔๒) กอ.รมน.ภาค4 ส0วนหนSา 

ส0งมอบส่ิงของอุปกรณ.ใหSหน0วยในพ้ืนท่ี ร0วมใจตSานภัยโควิด-19, ๔๓) ป]ตตานีพบผูSปhวยโรค COVID -19 เพ่ิมอีก 1 รวม 8 ราย, ๔๔) ยะลาพบผูSติดเช้ือโควิคเพ่ิม17ราย 

รอดูอาการกว0า200คน, ๔๕) ป]ตตานีน0าห0วงหลังพบผูSติดเช้ือเพ่ิม12ราย, ๔๖) วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดกิจกรรมการทำหนSากากผSา, ๔๗) 

ประชาชนจิตอาสาร0วมกับเจSาหนSาท่ีร0วมทำความสะอาดมัสยิดกลางป]ตตานี, ๔๘) ขนส0งนราธิวาส ระดมคัดกรองรถโดยสาร หลังพบผูSปhวยโควิด-19, ๔๙) 

ชาวเบตงรวมพลังปฏิบัติการลSางส่ิงปนเป�pอนในเขตเทศบาลเมืองเบตง 4มุมเมืองปrองกันโควิด-19, ๕๐) 

ผบ.ตร.ส่ังทุกด0านภาคใตSคุมเขSมคัดกรองรถขนส0งสินคSาสกัดแพร0โควิด, ๕๑) เช็กด0วน ผูSปhวย 'โควิด-19 ' จำนวน 827 คน อยู0ในจังหวัดไหนบSาง, ๕๒) ทหารนาวิกโยธิน 

ร0วมกับผูSนำศาสนาพรSอมใจทำความสะอาดมัสยิดกลางปrองกันเช้ือไวรัสโควิด-19, ๕๓) นิพนธ. ร0วมประชุม ครม.ผ0านระบบประชุมทางไกลหารือ 

วาระสำคัญรับสถานการณ.ไวรัสโคโรน0า 2019 ท่ีกระทรวงมหาดไทย, ๕๔) เทศบาลนครยะลา เดินหนSาต0อเน่ืองทำความสะอาด ขจัดไวรัสโควิด-19 ต0อเน่ือง, ๕๕) 
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แม0ทัพภาค 4 ขอความร0วมมือพ่ีนSองประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตS, ๕๖) เทศกิจเทศบาลนครยะลา 

แจกใบปลิวตามจุดผ0อนผันจำหน0ายสินคSาใหSหยุดขายต้ังแต0พรุ0งน้ี, ๕๗) แม0ทัพภาคท่ี 4 พบปะและประสานงานควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 

กับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส, ๕๘) ศอ.บต. เร0งประสานหน0วยงานท่ีเก่ียวขSองช0วยเหลือ นศ. ไทย ในต0างแดนท่ีติดคSางกลับไทยไม0ไดS, ๕๙) 

หน0วยกองกำลังนราธิวาส บูรณาการร0วม 3 ฝhาย ทำความสะอาดสถานีรถไฟและจุดพักรถ ปrองกันเช้ือไวรัสโควิด-19, ๖๐) ทีมแพทย.พยาบาล หSองผ0าตัดโรงพยาบาลยะลา 

โพสเฟสบุ�ค ร0วมกันตัดเย็บชุดสวมใส0 หนSากากปrองกัน สำหรับใชSในหSองผ0าตัด, ๖๑) ผูSว0าฯนราธิวาส เปxดกิจกรรมรณรงค.ทำความสะอาดวัด เพ่ือปrองกันโรค COVID - 19  

และ  ๖๒) ประชาชนจิตอาสา ร0วมกับหน0วยเฉพาะกิจนราธิวาส ทำความสะอาดสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก,  

๗. การบังคับใช*กฏหมาย ยSอนอดีตไม0เคยลืม ไทยเคยประกาศเคอร.ฟxว จากการรัฐประหาร สลายม็อบฝhายตSาน  

๘. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) โอเคเบตง!!เท่ียวบินแรกผ0านฉลุย, ๒) ลุยศึกษาท0าเรือน้ำลึกอันดามัน-อ0าวไทย, ๓) เปxดแผนพัฒนาท0าเรือน้ำลึกเจSาท0าอันดามัน-

อ0าวไทยเรือเช่ือมลSอ-ราง, ๔) ขายยางฯไม0ไดSราคาเลยหันมาปลูกลำไย, ๕) ขายยางฯไม0ไดSราคาเลยหันมาปลูกลำไย, ๖) 'เจSาท0า'ศึกษาสรSาง4ท0าเรือใหม0ภาคใตS, ๗) 

นำร0องยกระดับกลุ0มสตรี'คSาขายออนไลน.'ใหSป]ง, ๘) ลด แลก แจกแถม: ขSาวกลSองออร.แกนิก, ๙) ศึกษาแผนเช่ือม'อ0าวไทย-อันดามัน', ๑๐) 

TPCHมีสัญญาณผลงานโตโดดจ0อCODชีวมวล-ขยะ59MW, ๑๑) กยท. ป]pนทายาทเกษตรกรชาวสวนยาง เปeนนวัตกรดSานยางพารา แจกทุน ป.ตรี จนจบการศึกษา, ๑๒) 

TPCH ส0งซิกป� 63 ผลงานโตกSาวกระโดด จ0อ COD โรงไฟฟrาชีวมวล -ขยะ 59 MW  และ  ๑๓) TPCH ส0งซิกป� 63 ผลงานโตกSาวกระโดด จ0อ COD โรงไฟฟrาชีวมวล -ขยะ 

59 MW พรSอมลุยโรงไฟฟrาชุมชนสนองนโยบายรัฐ,  
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 ๔.๒ ระดับผลกระทบต5อการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต5อสถานการณQ จชต. 

 
  จากสถานการณ.ข0าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของส่ือมวลชน ส0งผลใหSระดับการรับรูSเชิงบวกท่ีมีต0อสถานการณ. จชต. ในสัปดาห.น้ี เพ่ิมข้ึน จาก ๑.๗๑ ในสัปดาห.ท่ีแลSว 

(๑๔ - ๒๐ มี.ค. ๖๓)  เปeน ๒.๐๔ ในสัปดาห.น้ี ในมิติของแนวโนSมการรับรูSเชิงบวก มีแนวโนSมฯ เพ่ิมข้ึนเล็กนSอย สืบเน่ืองจากภาพข0าวมาตรการในการปrองกัน และ

ช0วยเหลือประชาชนของทุกภาคส0วน จากการแพร0ระบาดของ Covid 19 
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๕. ประเด็นสําคัญจากส่ือมวลชนต5างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในช5วงวันท่ี ๒๑ – ๒๗ มี.ค. ๖๓ 

       ข0าวสารเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตSท่ีรายงานโดยส่ือต0างประเทศทุกช้ินเปeนประเด็นเก่ียวกับสถานการณ.การแพร0ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ.ใหม0 และ

ผลกระทบ ต้ังแต0ผลกระทบท่ีชายแดนไทย-มาเลเซีย ทหาร และ ตำรวจมาเลเซียตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนคุมเขSมท้ังจุดผ0านแดนทางการ และ จุดผ0านแดนตามธรรมชาติ

ปrองกันการลักลอบเขSาออกประเทศในช0วงเวลาท่ีมาเลเซียเผชิญการแพร0ระบาดรุนแรงท่ีสุดในอาเซียน การเสียชีวิตของชายไทยมุสลิมท่ีนราธิวาสซ่ึงติดเช้ือจากการร0วม

ประกอบศาสนกิจหมู0ท่ีกรุงกัวลาลัมเปอร. มาเลเซียเม่ือปลายเดือนกุมภาพันธ. และ การช0วยเหลืออำนวยความสะดวกใหSชาวมาเลเซียท่ีติดคSางในประเทศไทยภายหลังไทยปxด

พรมแดนติดมาเลเซีย ท้ัง ๙ ด0าน เดินทางกลับประเทศ 

 

๕.๑ ส่ือมาเลเซีย รายงานเม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม อSางคำใหSสัมภาษณ.ของพลตรีเกรียงไกร ศรีรักษ. รองแม0ทัพภาคท่ี ๔ คาดการณ.ว0ามีนคนไทยท่ีทำงานและเรียนหนังสิอท่ี

มาเลเซียเดินทางกลับประเทศประมาณ ๕ หม่ืนคน ภายหลังรัฐบาลมาเลเซียประกาศปxดประเทศระหว0างวันท่ี ๑๘-๓๑ มีนาคม เพ่ือชะลอและควบคุมการแพร0ระบาดไวรัส

โคโรนาสายพันธ.ใหม0  

พลตรีเกรียงไกร บอกว0า ทางฝhายไทยก็มีการประกาศปxดพรมแดนติดต0อกับมาเลเซียท้ัง ๘ จุด และด0านพรมแดนทางทะเลท่ีท0าเรือตำมะลัง จ,สตูล ต้ังแต0วันท่ี ๒๑ มีนาคม 

เปeนตSนไป  

(Nearly 50,000 Thai nationals working in Malaysia have returned home following the Malaysian government’s decision to impose the Movement 

Control Order (MCO) from March 18 to 31 to contain COVID-19.Fourth Army deputy commander Maj Gen Kriangkrai Srirak said it was estimated 

that, 100,000 Thais were working and 1,100 were studying in Malaysia.“The authorities have decided to close all entry points of the Malaysia-

Thailand border following an increase in the number of COVID-19 cases in the southern provinces of the kingdom,” he said.  

Eight land entry points - Satun (Wan Prachan), Songkhla (Ban Prakob, Sadao and Padang Besar), Yala (Betong) and Narathiwat (Sungai Kolok, 

Bukohta and Takbai) - as well as one sea entry point namely the Tammalang Port in Satun have been closed beginning today.) 

ท่ีมาขSอมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1823570 
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https://www.malaysiakini.com/news/516013 

๕.๑.๑ สำนักข0าว Bernama รายงานอSางแถลงการณ.ของนายณรงค. ศศิธร เอกอัครราชฑูตไทยประจำกรุงกัวลาลัมเปอร. ประกาศว0า รัฐบาลไทยมีคำส่ังปxดพรมแดนติ

มาเลเซียทุกด0าน ๙ จุด เพ่ือควบคุมและชะลอการแพร0ระบาด COVID-19 โดยคำส่ังน้ีจะมีผลจนกว0าจะมีคำส่ังเปล่ียนแปลง ท้ังน้ีไดSมีการย่ืนหนังสือแจSงใหSกระทรวงการ

ต0างประเทศมาเลเซียทราบแลSว 

ในช0วงท่ีมีคำส่ังปxดพรมแดนพลเมืองท้ังสองประเทศ ท่ีประสงค.จะเดินทางกลับประเทศไทยหรือมาเลเซีย ตSองเดินทางโดยเคร่ืองบินเท0าน้ัน อย0างไรก็ตามเพ่ืออำนวยความ

สะดวกการขนส0งสินคSาผ0านแดนของท้ังสองประเทศ จึงมีการเปxดด0านพรมแดนหน่ึงด0านเพ่ือการขนส0งสินคSาทางรถยนต.เท0าน้ัน 

(The Thai government has closed nine border checkpoints to Malaysia until further notice to curb the spread of Covid-19. 

The Malaysian Customs Department said in a statement that the Thai Ambassador to Malaysia, Narong Sasitorn has notified the matter to the 

South-East Asian division secretary at the Foreign Ministry today. 

"All nine Thai-Malaysian checkpoints via land and sea have been closed and the border closure is also implemented at all Thai border 

checkpoints with Laos, Cambodia and Myanmar. 

"During the closure period, all Thai nationals and foreigners are barred from entering or exiting Thailand via land or sea," the Customs 

department added. 

Thai nationals and Malaysians are only allowed to return to their respective countries by air. 

Meanwhile, only one land or sea checkpoints in each designated territory bordering Malaysia will be opened for the transporting of goods 

across Thai borders. 
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Other stringent rules included allowing only one Malaysian driver in each heavy vehicle on land while only five crew members are allowed in a 

boat to transport goods by sea. 

However, the drivers and boat crews will only be allowed to enter after the mandatory health screening at the border. – Bernama) 

 

ท่ีมาขSอมูล ; https://www.nst.com.my/news/nation/2020/03/577464/covid-19-thailand-closes-9-border-checkpoints-malaysia 

 

๕.๑.๒ ส่ือมาเลเซียรายงานเม่ือวันท่ี ๒๗ มีนาคม อSางคำใหSสัมภาษณ.กงสุลมาเลเซียประจำสงขลา ว0า ไดSมีการประสานกับผูSว0าราชการจังหวัดสงขลาและนราธิวาส เพ่ือ

ขอใหSช0วยอำนวยความสะดวกอนุญาตใหSชาวมาเลเซียท่ีติดคSางอยู0ในประเทศไทย ภายหลังรัฐบาลไทยมีคำส่ังปxดพรมแดน 

ท้ังน้ีชาวมาเลเซียท่ีประสงค.เดินทางกลับประเทศมีท้ังนักท0องเท่ียวและนักเรียนปอเนาะ รวม ๑๔๔ คน 

กงสุลมาเลเซีย เปxดเผยว0าผูSว0าราชการจังหวัดสงขลาและนราธิวาสอนุญาตใหSตามท่ีรSองขอ แต0ขอใหSเดินทางผ0านจุดผ0านแดนท่ีกำหนดและในเวลาท่ีกำหนดเท0าน้ัน 

(A total of 144 Malaysians stranded in southern Thailand have been sent home today, said the Consulate General of Malaysia, Muhammad 

Ridzuan Abu Yazid, in Songkhla. 

He said with the cooperation of the governors of Songkhla and Narathiwat, all the Malaysians were allowed to leave Thailand. 

He said among those stranded were students of pondok schools, tourists as well as those visiting family members in the region. 

“A total of 144 Malaysians have left (Thailand) at the appointed time by the local authorities.) 

ท่ีมาขSอมูล ; https://www.malaysiakini.com/news/517077 
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๕.๒ สำนักข0าว Bernama รายงานว0า ผูSบังคับการกองพันท่ี ๗ (GOF) มาเลเซียไดSส่ังการเพ่ิมกำลังเจSาหนSาท่ีประจำการตามแนวชายแดนมาเลเซีย-ไทย ติดรัฐกลันตัน เพ่ิม

อีก ๒๐๐ นายเพ่ือเพ่ิมการตรวจตราปrองกันมิใหSมีการลักลอบเผ0านพรมแดนในช0วงท่ีมาเลเซียปxดประเทศสูSภัยไวรัส COVID-19  

ในระหว0างน้ีเจSาหนSาท่ีหน0วยงานความม่ันคงมาเลเซีย จะลาดตระเวณตรวจตราทุกจุดตามแนวชายแดน โดยเฉพาะช0องทางตามธรรมชาติ ๘๘ จุดท่ีเปeนจุดผ0านแดนผิด

กฏหมาย โดยจะลาดตระเวณตลอด ๒๔ ช่ัวโมงตลอดแนวพรมแดนต้ังแต0รันตูป]นยัง ติดกับสุไหงโกลก ไปจนถึงเปงกาลันกุโบร. ติดกับอ.ตากใบ จ.นราธิวาส 

The 7th Battalion General Operations Force (GOF) has deployed more personnel at the three Immigration, Customs, Quarantine and Security 

Complexes (ICQS) along the Malaysia-Thailand border in Kelantan to enforce the Movement Control Order (MCO). 

Its commanding officer, Supt Azhari Nusi, said an additional 86 personnel were now helping the 372 officers and men previously stationed at 

the Rantau Panjang, Pengkalan Kubur and Bukit Bunga complexes. 

"(Tighter) checks are conducted at the entry-exit gates to prevent breaches of the MCO,” he told reporters when met at the Ibrahim Pencen 

Post in Rantau Panjang here today. 

"To tighten control at the Malaysia-Thailand border, some 200 personnel are also conducting 24-hour checks at the 88 illegal bases in Rantau 

Panjang, Jeram Perdah and Pengkalan Kubor.) 

ท่ีมาขSอมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1823695 

๕.๓ ส่ือมาเลเซียรายงานเม่ือวันท่ี ๒๗ มีนาคม กรณีการเสียชีวิตของชายไทยมุสลิมชาวนราธิวาส ท่ีเสียชีวิตจากอาการปhวยติดเช้ือ COVID-19 ซ่ึงเปeนผูSปhวยรายแรกท่ี

เสียชีวิตท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตS 
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นายปรีชา นวลจันทร. นายอำเภอสุไหงโกลก เปxดเผยว0า ชายคนท่ีเสียชีวิตเปeนหน่ึงในคนไทย ๑๓๒ คน ท่ีเดินทางไปร0วมประกอบศาสนกิจท่ีมัสยิดแห0งหน่ึงในกรุง

กัวลาลัมเปอร. ซ่ึงมีผูSเขSาร0วมพิธีวันน้ันกว0าหน่ึงหม่ืนคน  

ชายไทยคนน้ีนับเปeนคนไทยคนแรกท่ีเสียชีวิตจาการติดเช้ือท่ีมัสยิดศรี เปตาล่ิง 

Thailand today reported 91 new COVID-19 cases and one fatality - a Thai man who had attended a mass religious gathering at a mosque in 

Malaysia, bringing the total to 1,136 cases and five deaths.  

Sungai Kolok District Officer, Preecha Nuannoi said the 50-year-old Thai man is one of the 132 Thais who attended the mass religious gathering 

in Kuala Lumpur last month. 

“His condition deteriorated yesterday. He was pronounced dead at Sungai Kolok Hospital, Narathiwat at 3 am (local time) today,” he told 

Bernama when contacted. 

He added that family members of the deceased tested negative for COVID-19. 

It is the first death in Thailand linked to the Sri Petaling mosque gathering in Malaysia.) 

ท่ีมาขSอมูล ; https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=1825910 

https://www.nst.com.my/world/world/2020/03/578899/thailands-latest-covid-19-death-linked-sri-petaling-tabligh-gathering 

 
 


