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บทสรุปผู้บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการน าเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๓ - ๙ พ.ย. ๖๑ มีข่าวเชิงบวก ๑๕๓ ข่าว จากที่มี ๑๒๒ ข่าวใน
สัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ต.ค. ๖๑ - ๒ พ.ย. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๖ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ต.ค. ๖๑ - 
๒ พ.ย. ๖๑)  
         ภาพข่าวส าคัญเชิงลบ ได้แก่  

๑. เหตุร้ายรายวัน: ๑) คนร้ายป่วนยะลา! ลอบยิง อส.บาดเจ็บสาหัส, ๒) ปัตตานีพบระเบิดซุกกระสอบ คนร้ายลอบเผา จยย.คลาสสิก และ ๓) ปัตตานี-ตรวจสอบ
เหตุ ๔ คนร้ายยิงเจ้าหน้าที่อาสาเสียชีวิต ๑ นาย  

๒. ทุจริตคอรัปชั่น: ม็อบคนชราลุกฮือ! อบต.ยะรม ค้างเบี้ยยังชีพมา ๒ เดือนบุกทวงถามหวั่นเงินล่องหน 
๓. สิทธิมนุษยชน:๑) สื่อนอกเล่าอันตรายคนข่าวในอาเซียน ถูกปิดปากด้วยกฎหมาย - ตายหลายร้อย, ๒) ผลประเมินระบุ กรรมการสิทธิฯ อาเซียนเชื่องช้า ต่อ 

เหตุการณ์การละเมิด - ไม่โปร่งใส, ๓) กสม. ชี้ลงโทษซ้อมพลทหารถือเป็นการละเมิดสิทธิฯ แนะกองทัพบกวางระเบียบป้องกัน  และ  ๔) ท่าน...รู้หรือไม่? การบังคับเกณฑ ์
ทหารเป็นเศษส่วนน้อยของโลกใบนี้  

๔. การศึกษา: แฉทุจริตจ้างครูผีตัวติดคุกแต่เงินเดือนยังไหลเข้าบัญชีตั้งแต่ปี ๕๓ 
         ภาพข่าวส าคัญเชิงบวก ได้แก่  

๑. การช่วยเหลือประชาชน/ยกระดับคุณภาพชีวิต: รพ.ยะหาเดินหน้าเคาะประตูตามชุมชน ระดมบุคลากรค้นหาผู้ป่วยโรคหัดถึงบ้าน 
๒. การเมือง:  แย้ม‘รปช.’จ่อเดินคารวะแผ่นดิน เยือนภาคใต้ที่‘นราธิวาส 
๓. ยาเสพติด: ๑) ชูวัด-มัสยิดดูแลผู้ติดยา, ๒) นราธิวาสปล่อยแถวกวาดล้างยาเสพติด รวมพลังคืนความสุข ๓ จว.ชายแดนใต้, ๓) ศอ.บต.-กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

ก าหนดเป้าบ าบัดรักษาผู้เสพยาชายแดนใต้, ๔) ล้างบางยานรกหาดใหญ่ จับนักค้าหน้าใหม่ ผันตัวจากผู้เสพ ยึด ๙ หมื่นเม็ด, ๕) แม่ทัพภาคท่ี ๔ เปิดงาน KICK OFF 
"ปฏิบัติการรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติด คืนความสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้", ๖) แม่ทัพภาคท่ี ๔ พบปะคณะผู้บริหาร ม.อ.ปัตตานี และนักศึกษา เดินหน้า นโยบายการ
เสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะเร่งด่วนคือแก้ปัญหายาเสพติด  และ  ๗) ผอ.รมน.ภาค ๔ พบสื่อมวลชนชายแดนใต้ ชู นโยบายขจัดภัยยาเสพติด เน้นการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
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๔. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) ลุยสอบงบอุดหนุนปอเนาะใต้, ๒) ยึดกระสุนอาก้าซุกป่าปัตตานี, ๓) บิ๊กแดงตั้งด่านคุม เข้มชายแดนสกัดสินค้าเถ่ือน-พืชเกษตร 
ทะลัก, ๔) มทภ.๔ คุยสื่อช่วยหนุนสันติสุข, ๕) ประชุมต่อต้านการสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้าย, , ๖) มทภ.๔ พบผู้บริหาร-นศ.ม.อ.ปัตตานี เดินหน้านโยบาย 
เสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้, ๗) ‘เบตง’ทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัย‘คร’ู และ ๘) DSI บุกทลายซ่อง-โอเกะ กลางเมืองนราฯจับ ๕๓ สาวลาว ส่อค้ามนุษย์ 
 จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกท่ีมีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพ่ิมขึ้น (๒.๑๙ ในสัปดาห์นี้ จาก ๒.๐๙ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ 
ต.ค.๖๑ - ๒ พ.ย.๖๑)) 
 ในส่วนของประเด็นส าคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๓ – ๙ พ.ย. ๖๑ ดังนี้ 
       ในรอบสัปดาห์นี้ ไม่พบรายงานข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตรงในสื่อต่างประเทศ แต่พบรายงานข่าวเกี่ยวกับภัยแทรกซ้อน สื่อมาเลเซียรายงาน
การจับกุมวัยรุ่นสัญชาติพร้อมใบกระท่อมน้้าหนัก ๑๔๓ กิโลกรัม ที่ปาดัง เทรัป เมืองชายแดนรัฐเคดาห์ ขณะเตรียมลักลอบน้าเข้าประเทศไทย  
      ภัยแทรกซ้อนที่ส้าคัญอีกปัญหาคือ การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ส้านักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่า ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลพม่ากับบังกลาเทศ
เตรียมผลักดันผู้อพยพชาวโรฮิงญาที่พ้านักในบังกลาเทศกลับประเทศพม่าในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการอพยพทางเรือมุ่งหน้าสู่ไทย และมาเลเซีย
ระลอกใหม่ และในรอบสัปดาห์นี้หน่วยยามฝั่งบังกลาเทศได้จับกุมชาวโรฮิงญา และบังกลาเทศบนเรือประมงในน่านน้้าทางภาคใต้ของบังกลาเทศขณะเดินเรือมุ่งหน้า
ประเทศมาเลเซีย 
     ประเด็นอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ทางอ้อม คือ การพัฒนาเศรษฐกิจในรัฐเคดาห์ใกล้พรมแดนไทย ซึ่งมุขมนตรีรัฐเคดาห์ประกาศ ๒ โครงการส้าคัญคือ 
นโยบายพัฒนาเกาะลังกาวีให้เป็นเขตสินค้าปลอดภาษี เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันกับเมืองท่องเที่ยวของไทย และโครงการ Kulim Hi-tech Park 
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๒. ผลการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์ ประจ าวันที่ ๓ – ๙ พ.ย. ๖๑ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน้มความถี่ การน าเสนอประเด็นข่าวเชิงบวก และประเด็นข่าวเชิงลบ 

 

ในช่วงวันที่ ๓ - ๙ พ.ย. ๖๑ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๕๓ ข่าว และ ๑๒๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ต.ค. ๖๑ - ๒ พ.ย. ๖๑) ส าหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้น
ปะสีน้ าเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มี ๓๖ ข่าว ในสัปดาห์นี้ และ ๓๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ต.ค. ๖๑ - ๒ พ.ย. 
๖๑) ส าหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงท่ี 
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๒.๒ ค่าสัดส่วนระหว่างข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ 

เมื่อน าจ านวนข่าวเชิงบวก และจ านวนข่าวเชิงลบ ในแต่ละวันมาค านวณหาค่าสัดส่วน ระหว่างข่าวเชิงบวกกับข่าวเชิงลบ พบว่าในแต่ละวันจะมีค่าสัดส่วนฯ ดังนี้ 
วัน/เดือน/ปี จ านวนข่าวเชิงบวก (1) จ านวนข่าวเชิงลบ (2) ค่าสัดส่วน (3)=(1)/(2) 
2018-10-27 19 6 3.17 

2018-10-28 13 5 2.6 

2018-10-29 28 5 5.6 

2018-10-30 17 0 17 

2018-10-31 20 2 10 

2018-11-01 16 5 3.2 

2018-11-02 9 8 1.13 

 17.43 4.57 3.81 

2018-11-03 24 6 4 

2018-11-04 17 6 2.83 

2018-11-05 25 8 3.13 

2018-11-06 15 3 5 

2018-11-07 24 4 6 

2018-11-08 23 6 3.83 

2018-11-09 25 3 8.33 

 21.86 5.14 4.25 
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๓. แนวโน้มในประเด็นที่เพ่งเล็ง ในช่วงวันที่ ๓ – ๙ พ.ย. ๖๑ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข 

 

ในช่วงวันที่ ๓ - ๙ พ.ย. ๖๑ ไม่มีข่าวเชิงบวก จากที่มีข่าว ๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ต.ค. ๖๑ - ๒ พ.ย. ๖๑) ส าหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ าเงิน) มี
แนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ไม่มีข่าวเชิงลบ ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ต.ค. ๖๑ - ๒ พ.ย. ๖๑) ส าหรับในมิติของ
แนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่   
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน 

 

ในช่วงวันที่ ๓ - ๙ พ.ย. ๖๑ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๗ ข่าว จากที่มี ๑๓ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ต.ค. ๖๑ - ๒ พ.ย. ๖๑) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ 
ลดลง ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) คนร้ายป่วนยะลา! ลอบยิง อส.บาดเจ็บสาหัส, ๒) ปัตตานีพบระเบิดซุกกระสอบ คนร้ายลอบเผา จยย.คลาสสิก และ 
๓) ปัตตานี-ตรวจสอบเหตุ ๔ คนร้ายยิงเจ้าหน้าที่อาสาเสียชีวิต ๑ นาย  
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 

ในช่วงวันที่ ๓ - ๙ พ.ย. ๖๑ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๒๐ ข่าว จากท่ีมี ๒๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ต.ค. ๖๑ - ๒ พ.ย. ๖๑) ในมิติของแนวโน้ม
ความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงท่ี ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ต.ค. ๖๑ - ๒ พ.ย. ๖๑) ในมิติของแนวโน้ม
ความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงท่ี ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ลั่นทันทีหลังประกาศ พรฎ.เลือกตั้ง บิ๊กตู่ปลดล็อก ธ.ค., ๒) เปิดบ้านพรุ่งนี้! ‘ทวีศักดิ์’แย้ม‘รปช.’จ่อเดิน
คารวะแผ่นดิน เยือนภาคใต้ที่ ‘นราธิวาส’, ๓) ‘เนวิน’สั่ง‘น้องโอ๋’น า‘ภท.’รุกหนัก! ชูแก้ปาล์มผลิตไฟฟ้าดูดเสียงปักธง‘ส.ส.’ใต้ และ ๔) ธนาธร ปลุกคนรุ่นใหม่สร้างความ
เปลี่ยนแปลงสังคม ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ไฟใต้ อาจดับได้เร็วขึ้น ถ้า กอ.รมน. กับ ศอ.บต. เป็นเนื้อเดียวกัน  
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน 

 

ในช่วงวันที่ ๓ - ๙ พ.ย. ๖๑ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๑๒ ข่าว จากที่มี ๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ต.ค. ๖๑ - ๒ พ.ย. ๖๑) ในมิติของแนว โน้ม
ความถี่ มีแนวโน้มฯ  ค่อนข้างคงท่ี  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลย ๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ต.ค. ๖๑ - ๒ พ.ย. ๖๑) ในมิติของแนวโน้ม
ความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ลุยสอบงบอุดหนุนปอเนาะใต้, ๒) ยึดกระสุนอาก้าซุกป่าปัตตานี, ๓) บิ๊กแดงตั้งด่านคุม เข้มชายแดนสกัดสินค้า
เถื่อน-พืชเกษตรทะลัก, ๔) มทภ.๔ คุยสื่อช่วยหนุนสันติสุข, ๕) ประชุมต่อต้านการสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้าย, , ๖) มทภ.๔ พบผู้บริหาร-นศ.ม.อ.ปัตตานี เดินหน้า
นโยบายเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้, ๗) ‘เบตง’ทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัย‘คร’ู และ ๘) DSI บุกทลายซ่อง-โอเกะ กลางเมืองนราฯจับ ๕๓ สาวลาว ส่อค้า
มนุษย์ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ชาวบ้านรับไม่ได้ยิงทหารพรานดับกลางตลาดยะหริ่ง ถามท าแบบนี้จะอยู่อย่างไร?  
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ 

 

ในช่วงวันที่ ๓ - ๙ พ.ย. ๖๑ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๒ ข่าว จากที่มี ๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ต.ค. ๖๑ - ๒ พ.ย. ๖๑) ในมิตขิองแนวโน้มความถี่ มี
แนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๓ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ต.ค. ๖๑ - ๒ พ.ย. ๖๑ในมิติ
ของแนวโน้มความถ่ี มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) คมนาคมเฟ้นโครงการใหญ่ เร่งสร้างจุดพักรถ-สนามบิน, ๒) วว. ผุดโครงการ ยกระดับ OTOP 
ในพ้ืนที่ ๑๐ จังหวัดเป้าหมาย, ๓) ครม.ไฟเขียว MOU การบินอาเซียน เพ่ิมสิทธิขนส่งหนุนเส้นทางเมืองรอง, ๔) เจ๋ง! หนึ่งเดียวในโลก พิซซ่าหน้าปลานิล สายน้ าไหล 
OTOP ที่ เบตง ยะลา, ๕) ส้มโอแดงบางนรา กินขายราคาดี และ ๖) ในวิกฤติมีโอกาส ชาวบ้านนราธิวาส จับปลาดุก-กุ้งแม่น้ า สดใหม่ขายรายได้ดี,! ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ 
เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ไม่กระเตื้อง  
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 ๓.๖ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช่วงวันที่ ๓ – ๙ พ.ย. ๖๑ มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ได้แก่ ๑) สื่อนอกเล่าอันตรายคนข่าวในอาเซียน ถูกปิดปากด้วยกฎหมาย - ตายหลายร้อย, 
๒) ผลประเมินระบุ กรรมการสิทธิฯ อาเซียนเชื่องช้าต่อเหตุการณ์การละเมิด - ไม่โปร่งใส, ๓) กสม. ชี้ลงโทษซ้อมพลทหารถือเป็นการละเมิดสิทธิฯ แนะกองทัพบกวาง 
ระเบียบป้องกัน และ ๔) ท่าน...รู้หรือไม่? การบังคับเกณฑ์ทหารเป็นเศษส่วนน้อยของโลกใบนี้ 
 ๓.๗ ประเด็นการบ ารุงขวัญก าลังพล 

             ในช่วงวันที่ ๓ – ๙ พ.ย. ๖๑ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบ ารุงขวัญก าลังพล 

 ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. 
             ในช่วงวันที่ ๓ – ๙ พ.ย. ๖๑ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. 
 ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย 

             ในช่วงวันที่ ๓ – ๙ พ.ย. ๖๑ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย 
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๔. ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ และแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ 

 

 

 (5.00)  (4.00)  (3.00)  (2.00)  (1.00)  -  1.00  2.00  3.00  4.00  5.00

เหตรุ้ายรายวนั

ทจุริตคอร์รัปชัน่

สทิธิมนษุยชน

การศกึษา

การยกระดบัคณุภาพชีวิต

เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

ยาเสพติด

การรักษาความปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สนิ

กีฬา

การบ ารุงขวญัก าลงัพล

ความร่วมมือของภาคประชาชน

การเมือง

การช่วยเหลอืประชาชน

วฒันธรรม และวิถีชีวิต

การเยียวยา

การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉนัท์

กระบวนการยติุธรรม
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ประเด็นข่าวเชิงลบ 

๑. เหตุร้ายรายวัน ๑) คนร้ายป่วนยะลา!ลอบยิงอส.บาดเจ็บสาหัส, ๒) ปัตตานีพบระเบิดซุกกระสอบ คนร้ายลอบเผาจยย.คลาสสิก, ๓) ปัตตานี-ตรวจสอบเหตุ 4 คนร้าย
ยิงเจ้าหน้าที่อาสาเสียชีวิต 1 นาย  และ  ๔) ภาพข่าว: โหมไฟใต้  
๒. ทุจริตคอร์รัปชั่น ม็อบคนชราลุกฮือ! อบต.ยะรมค้างเบี้ยยังชีพมา2เดือนบุกทวงถามหวั่นเงินล่องหน  
๓. สิทธิมนุษยชน ๑) สื่อนอกเล่าอันตรายคนข่าวในอาเซียน ถูกปิดปากด้วยกฎหมาย-ตายหลายร้อย, ๒) ผลประเมินระบุ กรรมการสิทธิฯ อาเซียนเชื่องช้าต่อเหตุการณ์
การละเมิด-ไม่โปร่งใส, ๓) กสม. ชี้ลงโทษซ้อมพลทหารถือเป็นการละเมิดสิทธิฯ แนะกองทัพบกวางระเบียบป้องกัน  และ  ๔) ท่าน...รู้หรือไม่? การบังคับเกณฑ์ทหารเป็น
เศษส่วนน้อยของโลกใบนี้  
๔. การศึกษา ๑) แฉทุจริตจ้างครูผีตัวติดคุกแต่เงินเดือนยังไหลเข้าบัญชีตั้งแต่ปี53, ๒) แจ้งทรัพย์สิน  และ  ๓) คอลัมน์: การศึกษา: ทางตันมหาวิทยาลัยไทย กก.สภา หนี
ตายยื่นทรัพย์สิน ป.ป.ช.  
 

ประเด็นเชิงบวก 

๑. กระบวนการยุติธรรม ๑) ศาลปกครองคุ้มครองชั่วคราวให้สิทธินักเรียนมุสลิมสวมฮิญาบไปโรงเรียน  และ  ๒) ศาลปค.สั่งคุ้มครองชั่วคราว ห้ามตัดคะแนน นร.อนุบาล
ปัตตานีสวมฮิญาบ,  
๒. การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ ๑) ติวเข้มสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี, ๒) ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: สังสรรค์ศิษย์เก่า, ๓) เจาะปัญหาสังคมสะท้อนผ่านสื่อ, 
๔) รร.สตรีอ่างทองคว้าแชมป์ประกวดคลิปสื่อสร้างสรรค์, ๕) ศาสตร์แห่งวาทศิลป์ พจนศิลป์ ปี3 เฟ้นหาสุดยอดเยาวชนนักพูด, ๖) พจนศิลป์ ปี 3 สานพลังสู่ความยั่งยืน 
สนับสนุนเยาวชนพูดอย่างสร้างสรรค์, ๗) บิ๊กโจ๊กน าครอบครัว ทอดกฐินสามัคคีวัดระโนด กว่า 6 ล้านบาท (ชมคลิป)  และ  ๘) คอลัมน์: คนสวย...วันนี้...,  
๓. การเยียวยา ๑) ร.10พระราชทานสิ่งของญาติอส.ทพ.  และ  ๒) กสม. จัดวงถกการเข้าถึงกระบวนการเยียวยาของผู้ได้รับผลกระทบด้านสิทธิฯ,  
๔. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) พลังเยาวชนสร้างสื่อสะท้อนสังคม, ๒) เล่าเรื่องริมน้ าเจ้าพระยาผ่านศรัทธาสถาน, ๓) รายงานพิเศษ: คุยกับทูต เคส ราเดอ สัมพันธไมตรี
กว่าสี่ร้อยปีสยาม-เนเธอร์แลนด์ (1), ๔) อยากสัมผัสธรรมชาติ! รถนักท่องเที่ยวขับชมวิวทะเล สุดท้ายจมขึ้นไม่ได้, ๕) พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  และ  ๖) แม่ทัพภาคที่ 4 
เป็นประธานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดรัตนานุภาพ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส,  
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๕. การช่วยเหลือประชาชน ๑) รพ.ยะหาเดินหน้าเคาะประตูตามชุมชน ระดมบุคลากรค้นหาผู้ป่วยโรคหัดถึงบ้าน, ๒) สธ.ชี้อย่าตกใจหัดเยอรมันระบาดญี่ปุ่น, ๓) สธ.
ปัตตานี บุกบ้านฉีดวัคซีนโรคหัด หลังพบป่วยเกือบ 450 ราย, ๔) ประจวบฯ-มทบ.15 จดัพิธีรับศพ"จ.ส.อ.ทัศนะ"อย่างสมเกียรติ, ๕) เบตงฝนถล่มหนัก! น้ าเอ่อท่วม
บ้านเรือนปชช. เฝ้าระวังดินถล่มทับถนนสายหลักยะลา-เบตง, ๖) ฝนถล่มนราธิวาส ประมงถอดเครื่องยนต์ยกเรือขึ้นฝั่ง, ๗) รอบรั้วเมืองใต้ : 8 พฤศจิกายน 2561, ๘) เฝ้า
ระวัง‘เพชรบุรี-ประจวบฯ-14จว.ใต้’ เสี่ยงท่วมฉับพลัน โคลนถล่ม คลื่นลมแรง, ๙) ชาวบ้านสะบือรัง เดือดร้อนน้ ากัดเซาะตลิ่งที่ดินท ากินหายไปกับน้ ากว่า 6 ปี  และ  ๑๐) 
ภาพข่าว: ฉีดวัคซีน,  
๖. การเมือง ๑) หยั่งเสียงเลือกหัวหน้าปชป.พ้ืนที่ภาคอีสาน-ใต้ผ่านฉลุย, ๒) เสมา1ชงบิ๊กตู่ตั้งสอบวินัยร้ายแรง ขรก.เอ่ียวอควาเรียมหอยสังข์แล้ว, ๓) (ต่อ1) ลั่นทันทีหลัง
ประกาศพรฎ.เลือกตั้ง บิ๊กตู่ปลดล็อกธค., ๔) คอลัมน์: บนความเคลื่อนไหว: พปชร.ชูธงนักบริหาร4.0 ร่วมกันคิด-ช่วยกันท า, ๕) คอลัมน์: ในประเทศ: จากเดินคารวะ
แผ่นดิน ถึงปฏิบัติการ คืนนกหวีด มวลชน กปปส.เปลี่ยน แต่ ลุงก านัน ไม่เปลี่ยน, ๖) คอลัมน์: ลึกแต่ไม่ลับ, ๗) พปชร.จัดทัพใหญ่ เปิดทีมปัญญาประชารัฐ, ๘) พลัง
ประชารัฐจ่อเดินสาย 4 ภาค, ๙) เปิดบ้านพรุ่งนี้!‘ทวีศักดิ์’แย้ม‘รปช.’จ่อเดินคารวะแผ่นดิน เยือนภาคใต้ท่ี‘นราธิวาส’, ๑๐) ‘เนวิน’สั่ง‘น้องโอ๋’น า‘ภท.’รุกหนัก! ชูแก้
ปาล์มผลิตไฟฟ้าดูดเสียงปักธง‘ส.ส.’ใต,้ ๑๑) ยืนยัน-ไทม์ไลน์ เลือกตั้ง24กพ.นี้, ๑๒) พรรคพลังท้องถิ่นไทเปิดประชุมวิสามัญแก้ไขข้อบังคับและนโยบายพรรค, ๑๓) ธนา
ธร ปลุกคนรุ่นใหม่สร้างความเปลี่ยนแปลงสังคม  และ  ๑๔) คอลัมน์: บทความพิเศษ: สมบัติของชาติ ตอนที่ 3 : ข้อขัดข้องยุทธศาสตร์ชาติในท้องถิ่น (ตอนจบ),  
๗. ความร่วมมือของภาคประชาชน ‘เบตง’ออกสตาร์ท‘หมอชวนวิ่ง’เพ่ือสุขภาพ  
๘. การบ ารุงขวัญก าลังพล ๑) มหาดไทยประกาศ5นายอ าเภอดีเด่น สุไหงฯแหวนเพชร-ปัตตานีแหวนทอง, ๒) ร.10 ทรงพระราชทานพวงมาลาวางที่หน้าหีบศพ 
อาสาสมัครทหารพราน, ๓) หัวหน้าส านักงานจังหวัด, ๔) คอลัมน์: ข่าวสั้น: สร้างขวัญก าลังใจการปฏิบัติหน้าที่  และ  ๕) แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีรดน้ าศพ 
อาสาสมัครทหารพราน สังกัดกรมทหารพรานที่ 42 เสียชีวติ จากกรณีเหตุคนร้ายลอบยิง บริเวณตลาดนัดบ้านตังหยง จ.ปัตตานี,  
๙. กีฬา ๑) คอลัมน์: มุมที่5, ๒) ช้างเผือกคว้าแชมป์ไทยลีก3 นายด่านกับนักรบอโยธยาเลื่อนชั้น, ๓) ภาพข่าว: ทดเวลาเจ็บ: พ.อ.อิศรา จันทะกระยอม  และ  ๔) 
เทศบาลสุราษฏร์ฯเจ้าไต้ฝุ่น18ปีกรีฑาดาวรุ่ง,  
๑๐. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ๑) คอลัมน์: เด่นทั่วไทย: ลุยสอบงบอุดหนุนปอเนาะใต้, ๒) คอลัมน์: ยึดกระสุนอาก้าซุกป่าปัตตานี, ๓) บิ๊กแดงตั้ง
ด่านคุมเข้มชายแดนสกัดสินค้าเถื่อน-พืชเกษตรทะลัก, ๔) มทภ.4คุยสื่อช่วยหนุนสันติสุข, ๕) ปัตตานี-ขยายผลยึดกระสุนอาก้า 600 นัดซุกป่า คาดโยงยิงทหารพราน 2 ศพ
, ๖) ประชุมต่อต้านการสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้าย, ๗) ทัพ 4 สั่งสอบ "ทุจริตงบอุดหนุน" ครู-นักเรียนชายแดนใต้, ๘) ทภ.3 เปิดค่ายรับทหารใหม่ผลัด 2 และ
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ครอบครัวเข้ากิจกรรมอย่างอบอุ่น, ๙) มทภ.4พบผู้บริหาร-นศ.ม.อ.ปัตตานี เดินหน้านโยบายเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้, ๑๐) ‘เบตง’ทบทวนมาตรการรักษาความ
ปลอดภัย‘ครู’, ๑๑) แม่ทัพภาค 4 ฝากนักศึกษาร่วมแก้ปัญหาใต้  และ  ๑๒) DSI บุกทลายซ่อง-โอเกะ กลางเมืองนราฯจับ 53 สาวลาว ส่อค้ามนุษย์,  
๑๑. ยาเสพติด ๑) น าสุนัขดมกลิ่นหาดเฉวงสกัดยาเสพติด, ๒) คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: ช่วยเหลือผู้บ าบัดยาเสพติด, ๓) คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: ช่วยเหลือผู้บ าบัด
ยาเสพติด, ๔) คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: กวาดล้างผู้ค้ายาเสพติด, ๕) บิ๊กอวบลุยค้นทัยพันไร่นักค้ายา, ๖) ชูวัด-มัสยิดดูแลผู้ติดยา, ๗) ทลายเครือข่าย เฮียทัย พันไร่ 
พ่อค้ายารายใหญ่โยงกลุ่มภาคใต้, ๘) นราธิวาสปล่อยแถวกวาดล้างยาเสพติด รวมพลังคืนความสุข3จว.ชายแดนใต้, ๙) นราธิวาสปล่อยแถวกวาดล้างยาเสพติด รวมพลัง
คืนความสุข3จว.ชายแดนใต้, ๑๐) จับวัยรุ่นเบตงลอบขนใบกระท่อม 45 กก. ใกล้ชายแดนมาเลย์ จับได้ 1 หนีไป 1, ๑๑) ศอ.บต.-กอ.รมน.ภาค4สน.ก าหนดเป้า
บ าบัดรักษาผู้เสพยาชายแดนใต้, ๑๒) ล้างบางยานรกหาดใหญ่ จับนักค้าหน้าใหม่ ผันตัวจากผู้เสพ ยึด 9 หมื่นเม็ด, ๑๓) คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: นราฯช่วยผู้ผ่านการบ าบัด
ฟ้ืนฟูรักษายาเสพติด, ๑๔) แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดงาน KICK OFF "ปฏิบัติการรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติด คืนความสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้", ๑๕) แม่ทัพภาคที่ 4 
พบปะคณะผู้บริหาร ม.อ.ปัตตานี และนักศึกษา เดินหน้านโยบายการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะเร่งด่วนคือแก้ปัญหายาเสพติด  และ  ๑๖) ผอ.รมน.
ภาค 4 พบสื่อมวลชนชายแดนใต้ ชู นโยบายขจัดภัยยาเสพติด เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน,  
๑๒. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ ๑) คอลัมน์: Centric: หนาวนี้ เวลาแห่งความสุข, ๒) หนาวนี้ เวลาแห่งความสุข, ๓) คมนาคมเฟ้นโครงการใหญ่ เร่งสร้างจุดพักรถ-
สนามบิน, ๔) วว. ผุดโครงการ ยกระดับ OTOP ในพ้ืนที่ ๑๐ จังหวัดเป้าหมาย, ๕) ครม.ไฟเขียวMOUการบินอาเซียน เพ่ิมสิทธิขนส่งหนุนเส้นทางเมืองรอง, ๖) เจ๋ง! หนึ่ง
เดียวในโลก พิซซ่าหน้าปลานิลสายน้ าไหล OTOP ที่ เบตง ยะลา, ๗) เพ่ิมจ.สุราษฎร์เป็นจุดบินตรงไปอินโด-มาเลฯ, ๘) ส้มโอแดงบางนรา กินขายราคาดี, ๙) ทดสอบจัด
จราจรอากาศใหม่บินหาดใหญ่, ๑๐) ไร่พันดาว เมืองจันท์ แนวคิด เกษตร 3 ขา พ่ึงพาตัวเองได้แบบครบวงจร, ๑๑) ในวิกฤติมีโอกาส ชาวบ้านนราธิวาส จับปลาดุก-กุ้ง
แม่น้ า สดใหม่ขายรายได้ดี, ๑๒) แนวโน้มไตรมาส 4 ชะลอตัว/เหตุสงครามการค้า-รายได้เกษตรกรต่ า ธปท.เผยเศรษฐกิจใต้น่าห่วง, ๑๓) ภาพข่าว: ทุเรียนคุณภาพ, ๑๔) 
นทท.มาเลเซีย-สิงคโปร์ แห่เที่ยว “หาดใหญ่” รับเทศกาลปิดเทอม, ๑๕) กระทรวงแรงงานเร่งขับเคลื่อน ม.83 ตามมติ ครม. เดินหน้าแก้ปัญหาแรงงานประมง, ๑๖) 
หาดใหญ่พร้อมรับนทท.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย ทดสอบระบบจราจรทางอากาศใหม่, ๑๗) งานพัฒนาผู้น ากลุ่ม OTOP พ้ืนที่ 10 จังหวัดเป้าหมาย, ๑๘) แอปพลิเคชัน 
ร้านฟาร์มสุข หนุนวิสาหกิจชุมชนสู่ไทยแลนด์ 4.0, ๑๙) ภาพข่าว: ทุเรียนคุณภาพ  และ  ๒๐) กนอ.ปลื้มต่างชาติจองนิคมฯ ยางพารา สร้างจุดขายมีระบบโลจิสติกส์ครบ
วงจร!!,  
๑๓. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) สพป.ยะลา-สาธารณสขุปูพรมทั่วจังหวัด คัดกรองโรคหัดในนักเรียน..ฉีดวัคซีนป้องกัน๒) แนะหญิงท้องเลี่ยงทัวร์ญี่ปุ่นใต้ป่วยโรคหัดพุ่ง
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79ราย, ๓) คอลัมน์: ชีพจรทั่วไทย, ๔) ลุ้น3สถาบันชิงงบ เอสอีเอถ่านหินใต้, ๕) สานต่อ เกษตรทฤษฎีใหม่, ๖) เยาวชนจากสถานพินิจฯ กับการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน หลัง
เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE, ๗) เปิดใจนายอ าเภอยะรัง ระดมพลัง 4 เสาหลักหยุดยั้งโรคหัด, ๘) รายงานพิเศษ : สวนพฤกษศาสตร์ชายแดน
ภาคใต้ตามพระราช, ๙) ปล่อยตัวโครงการหมอชวนวิ่ง สนับสนุนปชช.ร่วมออกก าลังกาย  และ  ๑๐) สบยช.เผยเทคนิคการเลิกสุราอย่างได้ผล แนะหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น
ภานนอก,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๔.๒ ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต่อสถานการณ์ จชต. 
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  จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดข้ึนจากการน าเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกท่ีมีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพ่ิมขึ้น (๒.๑๙ ในสัปดาห์นี้ จาก ๒.๐๙ 
ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐ - ๒๖ ต.ค. ๖๑)) ในมิติของแนวโน้มการรับรู้เชิงบวก มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงท่ี 
 
 
 
 
๕. ประเด็นส าคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๓ – ๙ พ.ย. ๖๑ 
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       ในรอบสัปดาห์นี้ ไม่พบรายงานข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตรงในสื่อต่างประเทศ แต่พบรายงานข่าวเกี่ยวกับภัยแทรกซ้อน สื่อมาเลเซียรายงาน
การจับกุมวัยรุ่นสัญชาติพร้อมใบกระท่อมน้้าหนัก ๑๔๓ กิโลกรัม ที่ปาดัง เทรัป เมืองชายแดนรัฐเคดาห์ ขณะเตรียมลักลอบน้าเข้าประเทศไทย  
      ภัยแทรกซ้อนที่ส้าคัญอีกปัญหาคือ การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ส้านักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่า ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลพม่ากับบังกลาเทศ
เตรียมผลักดันผู้อพยพชาวโรฮิงญาที่พ้านักในบังกลาเทศกลับประเทศพม่าในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการอพยพทางเรือมุ่งหน้าสู่ไทย และมาเลเซีย
ระลอกใหม่ และในรอบสัปดาห์นี้หน่วยยามฝั่งบังกลาเทศได้จับกุมชาวโรฮิงญา และบังกลาเทศบนเรือประมงในน่านน้้าทางภาคใต้ของบังกลาเทศขณะเดินเรือมุ่งหน้า
ประเทศมาเลเซีย 
     ประเด็นอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ทางอ้อม คือ การพัฒนาเศรษฐกิจในรัฐเคดาห์ใกล้พรมแดนไทย ซึ่งมุขมนตรีรัฐเคดาห์ประกาศ ๒ โครงการส้าคัญคือ 
นโยบายพัฒนาเกาะลังกาวีให้เป็นเขตสินค้าปลอดภาษี เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันกับเมืองท่องเที่ยวของไทย และโครงการ Kulim Hi-tech Park 

๕.๑ new Straits Times สื่อมาเลเซียรายงานเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน อ้างค้าให้สัมภาษณ์ของผู้บัญชาการกองพลน้อยที่ ๖ ของมาเลเซีย ระบุว่าทหารหน่วยป้องกัน
ชายแดนจับกุมวัยรุ่นสัญชาติไทยอายุ ๑๘ ปี ขณะขี่มอเตอร์ไซค์ พร้อมกับวัยรุ่นอีก ๒ คน บรรทุกใบกระท่อมน้้าหนัก ๑๔๓ กิโลกรัม มูลค่าประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ บาท  
จุดที่จับกุมอยู่ที่ Pos Sahara ในรัฐเคดาห์ใกล้พรมแดนไทย ขณะจับกุมวัยรุ่นอีก ๒ คนทิ้งรถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปได้ 
เชื่อว่าใบกระท่อมที่ถูกจับกุม ก้าลังเตรียมลักลอบเข้าประเทศไทย ซึ่งขายได้ในราคาที่แพงกว่าในมาเลเซียมาก 
 
(The armed forces detained a teenager and seized 143kg of ketum leaves worth RM13,000 near Pos Sehara today. 

Army 6 Brigade chief Brigadier-General Datuk Abdul Aziz Ismail said the teen, an 18-year-old Thai, was detained by a patrol team from 2 Border 
Regiment while he was riding a motorcycle heading towards the border with Thailand about 5am. 

Two of the teen’s accomplices, however, managed to escape. 

“The patrol, led by Corporal Zulkifly Ahmad, saw three men on motorcycles heading towards the border. They were acting suspiciously. 
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“The team attempted to stop the men, but two of them riding a motorcycle ditched the vehicle and managed to escape on foot. However, 
we managed to detain the teen who was riding solo on another motorcycle. 

“We seized six gunny sacks of ketum leaves which the three were carrying between their motorcycles,” he said. 

Aziz said the trio were believed to have been attempting to smuggle the ketum leaves into Thailand as the demand for it there was high.) 

ที่มาข้อมูล ; https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2018/11/428352/soldiers-detain-teen-attempting-smuggle-143kg-ketum-leaves-thailand 

๕.๒ สื่อมาเลเซียหลายแห่งน้ารายงานข่าวการอพยพทางเรือของชาวโรฮิงญาระลอกใหม่ของส้านักข่าวรอยเตอร์ส ไปเผยแพร่ต่อ โดยมีเนิ้อหาสรุปได้ว่า การจับกุมผู้อพยพ
ชาวโรฮิงญาที่หลบหนีจากค่ายผู้อพยพลงเรือประมงเดินทางจากอ่าวเบงกอลมุ่งหน้าประเทศมาเลเซียเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๘ พฤศจิกายน เป็นสัญญานเตือนว่า มีความ
เป็นไปได้สูงที่จะคลื่นผู้อพยพชาวโรฮิงญาระลอกใหม่ อันสืบเนื่องมาจากข้อตกลงระหว่างรัฐบาลพม่ากับบังกลาเทศ ที่จะด้าเนินการส่งกลับผู้อพยพชาวโรฮิงญาบางส่วนใน
ประเทศบังกลาเทศกลับพม่า ท้าให้ผู้อพยพชาวโรฮิงญาพยายามหลบหนีจากค่ายผู้ลี้ภัยเพราะไม่ม่ันใจความปลอดภัยในประเทศพม่า ประกอบกับช่วงเดือนพฤศจิกายนถึง 
กุมภาพันธ์ ทุกปี เป็นช่วงที่ทะเลปลอดคลื่นลมเหมาะแก่การเดินเรือ มุ่งหน้าสู่ประเทศไทยและมาเลเซีย  

ผู้อพยพที่หลบหนีทางเรือ ที่ถูกจับกุมล่าสุดมีชาวโรฮิงญา ๓๓ คนและชาวบังกลาเทศ ๖ คน 

(Dozens of Rohingya Muslims in Myanmar and Bangladesh have boarded boats to try to reach Malaysia, officials and aid workers said on 
Thursday, raising fears of a fresh wave of such dangerous voyages after a 2015 crackdown on people smugglers. 

One boat attempted to set sail from the southern coast of Bangladesh on Wednesday, the coast guard said, while several vessels left Rakhine 
state in western Myanmar, according to Rohingya leaders, aid workers and a monitoring group. 

Officials detained 33 Rohingya and six Bangladeshis aboard a fishing boat bound for Malaysia in the southeastern part of the Bay of Bengal, said 
Foyezul Islam Mondol, the head of the coast guard in southeastern Teknaf upazila. 

https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2018/11/428352/soldiers-detain-teen-attempting-smuggle-143kg-ketum-leaves-thailand
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Six Bangladeshis were also arrested, he said. 

For years, Rohingya on both sides of the border have boarded boats organised by smugglers in the dry months between November and March, 
when the sea is calm. The perilous journey to Thailand and Malaysia, often undertaken in overcrowded, rickety vessels, has cost many lives. 

Thailand cracked down on the trade after discovering a series of mass graves in 2015, leading to a crisis when smugglers abandoned their 
human cargo and left boats adrift in the Andaman Sea. 

The new departures come as Myanmar prepares to take some of the refugees back after agreeing with Bangladesh to start repatriation on Nov. 
15, despite widespread opposition from Rohingya, who say they will not return without guarantees of basic rights, including citizenship and 
freedom of movement.) 

 

ที่มาข้อมูล ; https://www.thestar.com.my/news/world/2018/11/08/dozens-of-rohingya-flee-camps-by-boat-reviving-memories-of-2015-

tragedy/ 
https://www.nst.com.my/world/2018/11/429480/rohingya-myanmar-bangladesh-board-boats-bound-malaysia 
https://m.malaysiakini.com/news/451056 
 

 

๕.๓ สื่อมาเลเซียรายงานว่า มุขมนตรรีรัฐเคดาห์ ดาโต๊ะสรี มูห์กิซ โมฮัมหมัด ได้แถลงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจรัฐเคดาห์ ๒ นโยบายส้าคัญ คือ ยืนยันว่ารัฐบาลรัฐเค
ดาห์จะเดินหน้าพัฒนาให้เกาะลังกาวี มีบทบาทความเป็นเขตปลอดภาษีให้กว้างขวางกว่าปัจจุบัน เพ่ือเพ่ิมความสามารถทางแข่งขันกับเมืองท่องเที่ยวในประเทศเพ่ือนบ้าน 
โดยเฉพาะเกาะภูเก็ต 

https://www.thestar.com.my/news/world/2018/11/08/dozens-of-rohingya-flee-camps-by-boat-reviving-memories-of-2015-tragedy/
https://www.thestar.com.my/news/world/2018/11/08/dozens-of-rohingya-flee-camps-by-boat-reviving-memories-of-2015-tragedy/
https://www.nst.com.my/world/2018/11/429480/rohingya-myanmar-bangladesh-board-boats-bound-malaysia
https://m.malaysiakini.com/news/451056
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(The move to boost Langkawi as a duty-free zone proves the government under Pakatan Harapan (PH) is committed to continue defending the 
status of the tourism island as  a duty-free haven. 
In this regard, Kedah Menteri Besar Datuk Seri Mukhriz Tun Dr Mahathir said several proposals would be discussed with the federal government 
to propel Langkawi as an attractive tourist destination which could compete with the neighbouring countries such as Phuket in Thailand and 
Bali in Indonesia.) 
ที่มาข้อมูล  ; http://bernama.com/en/news.php?id=1661630 
 
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจส้าคัญโครงการที่ ๒ คือการดูแลสนับสนุนโครงการเขตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีกูลิม (Kulim Hi-Tech Park) ให้เติบโตเป็นเขตอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีที่ส้าคัญระดับประเทศและระดับภูมิภาค 
มุขมนตรีรัฐเคดาห์ บอกว่า นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมามีการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติมากกว่า ๘.๖ พันล้านริงกิต และส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในเขตอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีกูลิม 
(The Kedah government is committed to nurturing the growth of the Kulim Hi-Tech Park (KHTP) and paving its way to continue as the country’s 
leading technology park both locally and regionally. 
Menteri Besar Datuk Seri Mukhriz Mahathir said foreign investments in the state totalled more than RM8.6 billion since 2013, with the 
majority concentrated in KHTP.) 
ทึ่มาข้อมูล ; http://bernama.com/en/news.php?id=1662805 
 
 
 
 
 
 
 

http://bernama.com/en/news.php?id=1661630
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