สรุปสถานการณ+จังหวัดชายแดนภาคใต9 จากการนำเสนอข>าวสารของสื่อมวลชน

บทสรุปผู*บริหาร
จากการติดตามสถานการณ.ข0าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช0วงวันที่ ๓๑
ก.ค. ๖๔ - ๖ ส.ค. ๖๔ พบว0า มีข0าวเชิงบวก ๑๑๘ ข0าว จากที่มี ๗๕ ข0าวในสัปดาห.ที่แลSว (๒๔ - ๓๐ ก.ค. ๖๔)
ในส0วนของข0าวเชิงลบ ที่เกี่ยวขSองกับ จชต. มีข0าวเชิงลบ ๔๔ ข0าว จากที่มี ๒๕ ข0าวในสัปดาห.ที่แลSว (๒๔ - ๓๐ ก.ค.
๖๔)
ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ
ประเด็นขFาวเชิงลบ ได*แกF
๑) การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยQสิน: ๑) รอบรั้วเมืองใตS : 5 สิงหาคม 2564 และ ๒) ชาวบSานแห0ร0วมพิธีฝ_ง
“รอซาลี หลำโสะ” ความสูญเสียในวาระ “วันทหารบีอาร.เอ็น”
๒) การเมือง: ๑) ชาวใตSจี้รัฐช0วยพักหนี้ประชาชน แกSโควิดใหSมีประสิทธิภาพ, ๒) 20210801
ประมวลภาพ : คาร.ม็อบทั่วไทย ไลประยุทธ. 1 สิงหา และ ๓) กลุ0มปnวนใตSสุมไฟผสมโรงไล0รัฐบาล ป_กหมุด
“วันทหาร” ลุยก0อเหตุซ้ำรอยบึ้มกรุง?
๓) เหตุร*ายรายวัน: ๑) โจรใตSบุกถล0มชุดจรยุทธ.ทหารพราน จนท.เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 4, ๒)
คนรSายลอบวางบึ้มรถนายอำเภอสุคิริน อส.พลขับบาดเจ็บ1, ๓) คนรSายขวSางระเบิดไปปrบอมบ.ใส0ฐานทหารระแงะ
โชคดีไรSเจ็บ-ตาย และ ๔) ยิง M203 ใส0ป_uมบันนังสตา โชคดีระเบิดดSาน – ดับอดีตกำนันดังชSางเผือก
๔) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการแพร0ระบาดของโควิด ๑๙
๕) การยกระดับคุณภาพชีวิต: การเพิ่มขึ้นของอัตราการติดเชื้อ และจำนวนผูSเสียชีวิต จากการแพร0
ระบาดของโควิด ๑๙
๖) อาชญากรรมในพื้นที่: ดักซุ0มยิง 'อดีตกำนันดัง' ที่จะแนะเสียชีวิต
ประเด็นขFาวเชิงบวก ได*แกF
๑) เศรษฐกิจ และการสร*างรายได*: ๑) เมืองตSนแบบที่ ๔ เมืองอุตสาหกรรมในอนาคต และ ๒) มาตรการ
ของรัฐบาล และภาคเอกชน ในการลดภาระทางเศรษฐกิจใหSกับประชาชนที่ไดSรับผลกระทบจากสถานการณ.โควิด
๒) ยาเสพติด: ๑) คอลัมน. เดลินิวส.ก0อนขึ้นแท0น: 'ยะลา'ล็อกพ0อคSายาบSา, ๒) จับหนุ0มคSายาผัวเมียขนไอซ., ๓) ตำรวจน้ำนราธิวาสจับผูSตSองหาพรSอมใบกระท0อมสด 180 กิโลกรัม, ๔)
รวบเอเย0นต.คSายานรกพรSอมของกลาง สารภาพขายใหSกับคนงานสวนผลไมS และ ๕) ตชด.ภาค 4
รวบหนุ0มคSายาเสพติด พรSอมยาบSา 6000 เม็ด ส0งดำเนินคดี
๓) การ รปภ.ชีวิต/ทรัพยQสิน: ๑) กอ.รมน.ภาค 4 ส0วนหนSาชี้แจงจนท.ใชSกม.ผูSก0อเหตุรุนแรง
แกนนำระดับสั่งการ จว.ป_ตตานี และ ๒) การดำเนินการตามมาตรการรับมือกับการแพร0ระบาดของโควิด ๑๙ และ
การใหSกำลังใจบุคลากรทางการแพทย.
๔) การยกระดับคุณภาพชีวิต: การรับมือกับการแพร0ระบาด และการเยียวยาประชาชนผูSไดSรับผลกระทบ
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ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนตFางประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต*
เหตุการณ.เจSาหนSาที่ทหารบังคับใชSกฎหมายเขSาจับกุมนายรอซาลี หลำโสะ ผูSตSองหาตามหมายจับคดีความ
มั่นคง และคดีอาญา และมีการยิงปะทะเนื่องจากผูSตSองหาใชSอาวุธป{นยิงใส0เจSาหนSาที่ก0อน จึงมีการยิงต0อสูSกัน เป|น
เหตุใหSนายรอซาลี เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเมื่อวันจันทร.ที่ ๒ สิงหาคม ต0อมาตอนเชSามืดวันอังคารไดSเกิดเหตุคนรSาย
ประมาณ ๑๕ คน ใชSอาวุธป{น และระเบิดลอบโจมตีหน0วยทหารที่ประจำการริมแม0น้ำโกลก ในพื้นที่ อ.ตากใบ
จ.ว.น.ธ เป|นเหตุใหSอาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิต ๑ คน และทหารไดSรับบาดเจ็บอีก ๔ คน โฆษก กอ.รมน.ภาค ๔
สน. ไม0ตัดประเด็นคนรSายอาจจะขSามแม0น้ำมาจากพรมแดนมาเลเซีย หรือหลังเกิดเหตุหนีขSามแม0น้ำโกลกเขSา
ประเทศมาเลเซีย ทางดSานสื่อมาเลเซียหลายสำนักรายงานว0า ผูSบัญชาการตำรวจรัฐกลันตันไดSลงพื้นที่บริเวณ
ชายแดนมาเลเซีย ห0างจากจุดเกิดเหตุในพรมแดนไทย ๔๐ เมตร และยืนยันว0า ไม0พบร0องรอย และพยานหลักฐานที่
ยืนยันไดSว0า คนรSายซุ0มโจมตีจากพรมแดนมาเลเซีย
จากสถานการณ.ข0าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส0งผลใหSระดับการรับรูSเชิงบวกที่มตี 0อ
สถานการณ. จชต. ในสัปดาห.นี้ เพิ่มขึ้น จาก ๑.๕๓ ในสัปดาห.ที่แลSว (๒๔ - ๓๐ ก.ค. ๖๔) เป|น ๑.๕๔ ในสัปดาห.นี้
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๒. ผลการวิเคราะหQสารสนเทศด*านการประชาสัมพันธQ ประจำวันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๔ – ๖ ส.ค. ๖๔
๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน*มความถี่ การนำเสนอประเด็นขFาวเชิงบวก และประเด็นขFาวเชิงลบ

ในช0วงวันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๔ - ๖ ส.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก (เสSนทึบสีเขียว) ๑๑๘ ข0าว จากที่มี ๗๕ ข0าวในสัปดาห.ที่แลSว
(๒๔ - ๓๐ ก.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโนSมความถี่ (เสSนปะสีน้ำเงิน) มีแนวโนSมฯ เพิ่มขึ้น ในส0วนของข0าวเชิงลบ
ที่เกี่ยวขSองกับ จชต. (เสSนทึบสีแดง) มีข0าวเชิงลบ ๔๔ ข0าว จากที่มี ๒๕ ข0าวในสัปดาห.ที่แลSว (๒๔ - ๓๐ ก.ค. ๖๔)
สำหรับในมิติของแนวโนSมความถี่ (เสSนปะสีแดง) มีแนวโนSมฯ เพิ่มขึ้น
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๒.๒ คFาสัดสFวนระหวFางขFาวเชิงบวก และขFาวเชิงลบ
เมื่อนำจำนวนข0าวเชิงบวก และจำนวนข0าวเชิงลบ ในแต0ละวันมาคำนวณหาค0าสัดส0วน
ระหว0างข0าวเชิงบวกกับข0าวเชิงลบ พบว0าในแต0ละวันจะมีค0าสัดส0วนฯ ดังนี้
วัน/เดือน/ปd
จำนวนขFาวเชิงบวก (1)
จำนวนขFาวเชิงลบ (2) คFาสัดสFวน (3)=(1)/(2)
2021-07-24
18
2
9
2021-07-25
1
1
1
2021-07-26
8
3
2.67
2021-07-27
9
3
3
2021-07-28
18
7
2.57
2021-07-29
15
6
2.5
2021-07-30
6
3
2
10.71
3.57
3
2021-07-31
12
7
1.71
2021-08-01
8
4
2
2021-08-02
28
7
4
2021-08-03
15
3
5
2021-08-04
24
13
1.85
2021-08-05
17
6
2.83
2021-08-06
14
4
3.5
16.86
6.29
2.68
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๓. แนวโน*มในประเด็นที่เพFงเล็ง ในชFวงวันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๔ – ๖ ส.ค. ๖๔
๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข

ในช0วงวันที่ ๒๔ ก.ค. ๖๔ - ๖ ส.ค. ๖๔ ไม0มีทั้งข0าวเชิงบวก และข0าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข
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๓.๒ ประเด็นเหตุร*ายรายวัน

ในช0วงวันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๔ - ๖ ส.ค. ๖๔ มีข0าวในประเด็นเหตุรSายรายวัน ๒๔ ข0าว จากที่มี ๓ ข0าว ในสัปดาห.ที่แลSว
(๒๔ - ๓๐ ก.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถี่ มีแนวโนSมฯ เพิ่มขึ้น ภาพข0าวในประเด็นเหตุรSายรายวัน ไดSแก0 ๑)
โจรใตSบุกถล0มชุดจรยุทธ.ทหารพราน จนท.เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 4, ๒) คนรSายลอบวางบึ้มรถนายอำเภอสุคิริน
อส.พลขับบาดเจ็บ1, ๓) คนรSายขวSางระเบิดไปปrบอมบ.ใส0ฐานทหารระแงะ โชคดีไรSเจ็บ-ตาย และ ๔) ยิง M203
ใส0ป_uมบันนังสตา โชคดีระเบิดดSาน
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๓.๓ ประเด็นการเมือง

ในช0วงวันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๔ - ๖ ส.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๑ ข0าว จากที่มี ๑
ข0าวในสัปดาห.ที่แลSว (๒๔ - ๓๐ ก.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถี่ มีแนวโนSมฯ ต่ำค0อนขSางคงที่
ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มีข0าวเชิงลบ ๖ ข0าว จากที่ไม0มีข0าวในสัปดาห.ที่แลSว (๒๔ - ๓๐ ก.ค. ๖๔)
ในมิติของแนวโนSมความถี่ มีแนวโนSมฯ เพิ่มขึ้น ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 เช็คชื่อ! กกต.ประกาศผลการเลือกตั้ง 22
เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0 ๑) ชาวใตSจี้รัฐช0วยพักหนี้ประชาชน
แกSโควิดใหSมีประสิทธิภาพ, ๒) 20210801 ประมวลภาพ : คาร.ม็อบทั่วไทย ไลประยุทธ. 1 สิงหา และ ๓)
กลุ0มปnวนใตSสุมไฟผสมโรงไล0รัฐบาล ป_กหมุด “วันทหาร” ลุยก0อเหตุซ้ำรอยบึ้มกรุง?
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๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยQสิน

ในช0วงวันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๔ - ๖ ส.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย.สิน ๒๖ ข0าว จากที่มี ๓
ข0าวในสัปดาห.ที่แลSว (๒๔ - ๓๐ ก.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถี่ มีแนวโนSมฯ เพิ่มขึ้น ในส0วนข0าวเชิงลบฯ มี
ข0าวเชิงล ๓ ข0าว จากที่มี ๑ ข0าวในสัปดาห.ที่แลSว (๒๔ - ๓๐ ก.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถี่ มีแนวโนSมฯ ต่ำ
ค0อนขSางคงที่ ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) ใหS วิฯ หัวโจกโจรใตS!เหิมสูSจนท.ลSอม-เจรจาไตSผล, ๒) ทัพ 4 ลุยเป‚ด
รพ.สนามใน ค0ายทหารเพิ่ม - ยะลาป‚ดตลาดนัดธารโตสกัดโควิด, ๓) เป‚ดประวัติ 'รอซาลี หลำโสะ' โจรใตS 9
หมายจับ ป.วิอาญา, ๔) ไทม.ไลน. 5 ชั่วโมงเจรจา ก0อนวิสามัญ "รอซาลี หลำโสะ", ๕) กอ.รมน.ภาค 4
ส0วนหนSาชี้แจงจนท.ใชSกม.ผูSก0อเหตุรุนแรง แกนนำระดับสั่งการ จว.ป_ตตานี, ๖) ไอเดียแม0ทัพภาค 4 ทำเตียงไมSไผ0ใชS
รพ.สนามโควิดชายแดนใตS, ๗) แม0ทัพภาค 4 ดอดเงียบพื้นที่นราฯ มอบเสื้อ PPE- อุปกรณ.ป‡องกันโควิดด0านหนSา,
๘) สุดเจˆง!ฉก.ทพ.นราธิวาส ทำเตียงสนาม จากไมSไผ0รับผูSปnวยโควิดพุ0ง, ๙) นายกฯ เสียใจทหารพราน ถูกซุ0มโจมตี
บาดเจ็บ-เสียชีวิต
ขณะป‡องกันลักลอบเมือง,
๑๐)
ผบ.ฉก.นราธิวาส
เยี่ยมใหSกำลังใจกำลังพลที่ไดSรับบาดเจ็บจากเหตุการณ.ความไม0สงบในพื้นที่ อ.ตากใบ, ๑๑) แม0ทัพภาคที่ 4
เยี่ยมใหSกำลังใจ นักรบแนวหนSา ในจังหวัดชายแดนใตS ผ0านวิกฤต covid-19 ไปดSวยกัน และ ๑๒)
ผูSบังคับหน0วยเฉพาะกิจนราธิวาสเดินหนSาช0วยเหลือพี่นSองประชาชนในพื้นที่ ซ0อมสรSาง ป_นสุข มอบบSาน
บรรเทาความเดือดรSอนในช0วงวิกฤติโควิค ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0 ๑) รอบรั้วเมืองใตS : 5 สิงหาคม 2564 และ ๒)
ชาวบSานแห0ร0วมพิธีฝ_ง “รอซาลี หลำโสะ” ความสูญเสียในวาระ “วันทหารบีอาร.เอ็น”
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๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร*างรายได*

ในช0วงวันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๔ - ๖ ส.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๓ ข0าว จากที่มี ๑๘
ข0าวในสัปดาห.ที่แลSว (๒๔ - ๓๐ ก.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถี่ มีแนวโนSมฯ ลดลง
ในส0วนของข0าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข0าวเชิงลบ ๓ ข0าว จากที่มี ๔ ข0าวในสัปดาห.ที่แลSว (๒๔ - ๓๐ ก.ค.
๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถี่ มีแนวโนSมฯ ค0อนขSางคงที่ ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) เมืองตSนแบบที่ 4'
เมืองอุตสาหกรรมแห0งอนาคต', ๒) เยียวยาคนชรา เงินช0วย-พักหนี,้ ๓) ชายคาพระพิรุณ : ร0วมฝnาวิกฤติโควิด...
เร0งกระจายผลไมSภาคใตSดSวยพลังเครือข0ายสหกรณ., ๔) แบงก.ขยายพักหนี้สีแดงเขSม29จังหวัด เป‚ดยื่นถึง15ส.ค.นี้,
๕) เลขาธิการ ศอ.บต.ลงพื้นที่รับทราบป_ญหาการรับซือ้ ผลผลิตทางการเกษตร, ๖) นายกฯสั่งเก็บตก
ช0วยกลุ0มกิจการ ใหSทั่วถึง ยันงบประมาณมีเพียงพอ, ๗) พัฒนาฝ‘มือแรงงานนราธิวาสสวนวิกฤติโควิด-19
ลุยฝ’กบริหารจัดการ ตลาดออนไลน. ผ0านระบบประชุมออนไลน., และ ๘) 'อพท.'ผนึก ภาคี
เตรียมรองรับรักท0องเที่ยว หลังโควิดนำร0อง 8 ชุมชนเชิงสรSางสรรค.เป|นตSนแบบการทำตลาด ภาพข0าวเชิงลบ ไดSแก0
๑) สมาคมธนาคารไทย แจSงข0าวแบงก.ป‚ด ใหSบริการสาขาในศูนย.การคSาในพื้นที่สีแดงเขSม 29 จังหวัด, ๒)
ย0านเศรษฐกิจเป|นเมืองรSาง 'ป_ตตานี' ติดเชื้อใหม0 228 ตาย 8 ชาวบSานรอขSาวแจกประทังชีวิต และ ๓)
ขยาย'ล็อกดาวน.'ฉุด ศก.ทรุด
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๓.๖ ประเด็นยาเสพติด

ในช0วงวันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๔ - ๖ ส.ค. ๖๔ มีข0าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๖ ข0าวจากที่มี ๓ ข0าวในสัปดาห.ที่แลSว
(๒๔ - ๓๐ ก.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโนSมความถี่ มีแนวโนSมฯ ต่ำค0อนขSางคงที่ ในส0วนของข0าวเชิงลบ
ในประเด็นยาเสพติด ไม0มีในช0วง ๒๔ ก.ค.-๖ ส.ค. ๖๔ ในมิติของแนวโนSมความถี่ มีแนวโนSมฯ เพิ่มขึ้น
ภาพข0าวเชิงบวก ไดSแก0 ๑) คอลัมน. เดลินิวส.ก0อนขึ้นแท0น: 'ยะลา'ล็อกพ0อคSายาบSา, ๒) จับหนุ0มคSายาผัวเมียขนไอซ., ๓) ตำรวจน้ำนราธิวาสจับผูSตSองหาพรSอมใบกระท0อมสด 180 กิโลกรัม, ๔)
รวบเอเย0นต.คSายานรกพรSอมของกลาง สารภาพขายใหSกับคนงานสวนผลไมS และ ๕) ตชด.ภาค 4
รวบหนุ0มคSายาเสพติด พรSอมยาบSา 6000 เม็ด ส0งดำเนินคดี ไม0มีข0าวเชิงลบ ในสัปดาห.นี้
๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน
ในช0วงวันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๔ – ๖ ส.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน
๓.๘ ประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล
ในช0วงวันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๔ – ๖ ส.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบํารุงขวัญกําลังพล
๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก*ไขปsญหา จชต.
ในช0วงวันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๔ – ๖ ส.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแกSไขป_ญหา จชต.
๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช*กฎหมาย
ในช0วงวันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๔ – ๖ ส.ค. ๖๔ ไม0มีข0าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใชSกฎหมาย
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๔. ประเด็นที่สFงผลกระทบตFอการรับรู* และแนวโน*มระดับผลกระทบตFอการรับรู*เชิงบวก
๔.๑ ประเด็นที่สFงผลกระทบตFอการรับรู*
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ประเด็นขFาวเชิงลบ
๑. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยQสิน ๑) รอบรั้วเมืองใตS : 5 สิงหาคม 2564, ๒)
ชาวบSานแห0ร0วมพิธีฝ_ง “รอซาลี หลำโสะ” ความสูญเสียในวาระ “วันทหารบีอาร.เอ็น” และ ๓) เลียบค0ายกองทัพ:
พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ.
๒. การเมือง ๑) ชาวใตSจี้รัฐช0วยพักหนี้ประชาชน แกSโควิดใหSมีประสิทธิภาพ, ๒) 30กลุ0ม25จว.คาร.ม็อบวันนี้, ๓)
20210801 ประมวลภาพ : คาร.ม็อบทั่วไทย ไลประยุทธ. 1 สิงหา, ๔) กลุ0มปnวนใตSสุมไฟผสมโรงไล0รัฐบาล ป_กหมุด
“วันทหาร” ลุยก0อเหตุซ้ำรอยบึ้มกรุง?, ๕) สารคามคึกคาร.ม็อบไล0'ตู0' และ ๖) เอกภาพ ความคิด ขับไล0 ประยุทธ.
จันทร.โอชา เอกภาพ การเมือง
๓. เหตุร*ายรายวัน ๑) โจรใตSบุกถล0มชุดจรยุทธ.ทหารพราน จนท.เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 4, ๒)
โจรใตSบุกถล0มชุดจรยุทธ.ทหารพราน ย0องตัดไฟก0อนยิง-ขวSางไปปrบอมบ.ทหารดับ1เจ็บ4, ๓)
โจรใตSปnวนไม0เลิกขวSางระเบิดใส0ฐานทหารที่ระแงะ คาดเป|นการทดสอบความพรSอมจนท., ๔)
คนรSายลอบวางบึ้มรถนายอำเภอสุคิริน อส.พลขับบาดเจ็บ1, ๕) แนวร0วมขบวนการ 'บีอาร.เอ็น'
วางระเบิดรถนายอำเภอสุคิริน, ๖) แนวร0วมขบวนการ บีอาร.เอ็น วางระเบิดรถนายอำเภอสุคิริน อส.บาดเจ็บ, ๗)
คนรSายขวSางระเบิดไปปrบอมบ.ใส0ฐานทหารระแงะ โชคดีไรเจ็บ-ตาย, ๘) ลSางแคSน!โจรใตSยิงเอ็ม79ใส0ฐานจนท.
เชื่อเอาคืนจับตายแกนนำ, ๙) โจรใตSวางระเบิดรถ 'นายอำเภอสุคิริน' อส.บาดเจ็บ 1 นาย, ๑๐)
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ลอบวางระเบิดรถนายอำเภอสุคิริน อส.บาดเจ็บ เชื่อเป|นฝ‘มือแนวร0วม ขบวนการ บีอาร.เอ็น, ๑๑) ดักบึ้มรถ
“นายอำเภอสุคิริน” ที่ยี่งอ - อส.บาดเจ็บ, ๑๒) เหตุบึ้มรถนายอำเภอสุคิริน ใชSระเบิดซุกถังแก”ส 25 กิโลฯ, ๑๓)
ยิงถล0มฐานทหารพรานดับ 1 เจ็บ 4 ที่ตากใบ - นายกฯเสียใจ สั่ง ทบ.ดูแล, ๑๔) แฉขวSางไปปrบอมบ.-ยิงถล0ม
“ชป.จรยุทธ. ตากใบ” ริมชายแดน - แม0ทัพลุยตรวจที่เกิดเหตุ, ๑๕) พบคนรSายบุกโจมตีฐาน ชป.จรยุทธ.ตากใบ
จากชายแดนฝ_•งไทย ไปปrบอมบ. 19 ลูก!, ๑๖) 'เอ็ม79'ถล0มฐาน ทพ.ใตSดับ1เจ็บ4, ๑๗) ปา “ไปปrบอมบ.”
ถล0มฐานทหารพรานระแงะ โชคดีไรSเจ็บ, ๑๘) ยิง M203 ใส0ป_uมบันนังสตา โชคดีระเบิดดSาน ดับอดีตกำนันดังชSางเผือก, ๑๙) โจรใตSยิงM79ถล0มทหารพรานดับ1เจ็บ4, ๒๐)
โจรใตSลอบโจมตีฐานทพ.เจ็บ4ดับ1, ๒๑) โจรใตSลอบโจมตีฐานทพ.เจ็บ4ดับ1, ๒๒) โจรใตSขSามแดน
เอ็ม79ถล0มฐานทพ., ๒๓) โจรใตSยิงอดีตกำนัน-ถล0มฐานทพ. และ ๒๔) โจรใตSวางบึ้มถล0มรถนอภ.สุคิริน
๔. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) สมาคมธนาคารไทย
แจSงข0าวแบงก.ป‚ดใหSบริการสาขาในศูนย.การคSาในพื้นที่สีแดงเขSม 29 จังหวัด, ๒) ย0านเศรษฐกิจเป|นเมืองรSาง
'ป_ตตานี' ติดเชื้อใหม0 228 ตาย 8 ชาวบSานรอขSาวแจกประทังชีวิต และ ๓) ขยาย'ล็อกดาวน.'ฉุดศก.ทรุด
๕. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) โควิดป_ตตานีพุ0ง308ราย! ผูSปnวยสีเขียวเดินเพ0นพ0าน-กูSชีพทำงานหนัก, ๒)
ป_ตตานีติดเชื้อพุ0ง 308 สังเวย 5 ศพพบปชช.เมินมาตรการป‡องกัน-กูSชีพทำงานหนักขึ้น, ๓) สลด!ป_ตตานี 5
วันในเดือนสิงหาฯโควิดคร0า 28 ราย กูโบร.ฝ_งศพเริ่มแน0น, ๔) ป_ตตานีติดเชื้อโควิดพุ0ง 309 ราย เสียชีวิตอีก3 ราย,
๕) ป_ตตานีวิกฤติยอดติดโควิดพุ0ง 320 ราย เตียงสนามเหลือนSอยแลSว, ๖) ป_ตตานีติดเชื้อพุ0ง309รายดับอีก3
เดินหนSาฉีดวัคซีนแบบไดร.ฟทรู และ ๗) เดลตSาโผล0 2 อำเภอยะลา
๖. อาชญากรรมในพื้นที่ ดักซุ0มยิง 'อดีตกำนันดัง' ที่จะแนะเสียชีวิต
ประเด็นเชิงบวก
๑. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต เดลินิวส.วาไรตี้: 'เทือกเขา'ที่สูงสลับซับซSอน แนวพรมแดนธรรมชาติ
๒. การบำรุงขวัญกำลังพล มหาดไทยตั้งปลัด แต0งตั้ง-โยก28บิ๊ก
๓. การสร*างความเข*าใจ และความสมานฉันทQ ๑) คอลัมน.: ลึกแต0ไม0ลับ, ๒) คอลัมน. คนตามข0าว: สมคิด
จันทมฤก อธิบดีป‡ายแดง-พัฒนาชุมชน, ๓) นิทรรศการพิเศษ 'สืบสานงานพ0อ สานต0องานแม0' และ ๔)
เป‚ดคำสั่งแต0งตั้ง'บิ๊กมหาดไทย'และโยกยSายผวจ.,
๔. เศรษฐกิจ และการสร*างรายได* ๑) เมืองตSนแบบที่4'เมืองอุตสาหกรรมแห0งอนาคต', ๒)
เมืองตSนแบบที่4'เมืองอุตสาหกรรมแห0งอนาคต', ๓) เยียวยาคนชรา เงินช0วย-พักหนี้, ๔) ภาพข0าว: ผลไมSราคาตก,
๕) ชายคาพระพิรุณ : ร0วมฝnาวิกฤติโควิด... เร0งกระจายผลไมSภาคใตSดSวยพลังเครือข0ายสหกรณ., ๖)
แบงก.ขยายพักหนี้สีแดงเขSม29จังหวัด เป‚ดยื่นถึง15ส.ค.นี้, ๗) ส.ธนาคารไทยย้ำพักหนี้2เดือน
ครอบคลุมพื้นที่สีแดงเขSม29จังหวัด, ๘) เลขาธิการ
ศอ.บต.ลงพื้นที่รับทราบป_ญหาการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร, ๙) นายกฯสั่งเก็บตก ช0วยกลุ0มกิจการใหSทั่วถึง
ยันงบประมาณมีเพียงพอ, ๑๐) พัฒนาฝ‘มือแรงงานนราธิวาสสวนวิกฤติโควิด-19
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ลุยฝ’กบริหารจัดการตลาดออนไลน. ผ0านระบบประชุมออนไลน., ๑๑) 'อพท.'ผนึก ภาคี
เตรียมรองรับรักท0องเที่ยวหลังโควิดนำร0อง 8 ชุมชนเชิงสรSางสรรค.เป|นตSนแบบการทำตลาด, ๑๒)
ต0อชีวิตรSานอาหารในศูนย.ฯ4หมื่นราย และ ๑๓) HTCเครื่องแรงโควิดซามีนิวไฮครึ่งแรกป_นผล,
๕. ยาเสพติด ๑) คอลัมน. เดลินิวส.ก0อนขึ้นแท0น: 'ยะลา'ล็อกพ0อคSายาบSา, ๒) จับหนุ0มคSายา-ผัวเมียขนไอซ., ๓)
ตำรวจน้ำนราธิวาสจับผูSตSองหาพรSอมใบกระท0อมสด 180 กิโลกรัม, ๔) รวบเอเย0นต.คSายานรกพรSอมของกลาง
สารภาพขายใหSกับคนงานสวนผลไมS, ๕) ตชด.ภาค 4 รวบหนุ0มคSายาเสพติด พรSอมยาบSา 6000 เม็ด ส0งดำเนินคดี
และ ๖) ตร.น้ำนราฯ จับกุมผูSตSองหาพรSอมใบกระท0อมกว0า 200 กิโลส0งดำเนินคดีตามกม.,
๖. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยQสิน ๑) ภาพข0าว: ใหSกำลังใจ, ๒) วิฯหัวโจกโจรใตS!เหิมสูSจนท.ลSอมเจรจาไตSผล, ๓) ปะทะหนองจิกวิสามัญแกนนำปnวนใตS, ๔) รุดเยี่ยม, ๕) ภาพข0าว: รุดเยี่ยม, ๖)
พบประวัติโชกโชน, ๗) ทัพ 4 ลุยเป‚ด รพ.สนามในค0ายทหารเพิ่ม - ยะลาป‚ดตลาดนัดธารโตสกัดโควิด, ๘)
เป‚ดประวัติ 'รอซาลี หลำโสะ' โจรใตS 9 หมายจับ ป.วิอาญา, ๙) ด0วน ปะทะเดือด 'โจรใตS' วิสามัญ 1 ศพ
บ.บSานทุ0งโพธิ์ อ.หนองจิก จ.ป_ตตานี, ๑๐) ดวลสนั่นป_ตตานี-จับตาย แกนนำมี9หมายจับไฟใตS, ๑๑) ไทม.ไลน. 5
ชั่วโมงเจรจา ก0อนวิสามัญ "รอซาลี หลำโสะ", ๑๒) “รอซาลี” กับ “สามพี่นSองตระกูลหลำโสะ”
บนเสSนทางสายความรุนแรง, ๑๓) กอ.รมน.ภาค 4 ส0วนหนSาชี้แจงจนท.ใชSกม.ผูSก0อเหตุรุนแรง แกนนำระดับสั่งการ
จว.ป_ตตานี, ๑๔) ปะทะเดือด! วิสามัญคนรSาย 9 หมายความมั่นคง หลังยิงสูSจนท.ที่ป‚ดลSอมสวนยาง ป_ตตานี, ๑๕)
จับตาย!แกนนำโจรใตS9หมายจับ ประวัติโชก 'ปลSนฆ0า-ลอบบึ้ม-ยิงตร.ดับ', ๑๖) ไอเดียแม0ทัพภาค 4
ทำเตียงไมSไผ0ใชS รพ.สนามโควิดชายแดนใตS, ๑๗) แม0ทัพภาค 4 ดอดเงียบพื้นทีน่ ราฯ มอบเสื้อ PPEอุปกรณ.ป‡องกันโควิดด0านหนSา, ๑๘) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส0วนหนSา
แจงกรณีจนท.ติดตามบังคับใชSกม.ผูSก0อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอหนองจิก, ๑๙) วิสามัญแกนนำโจรใตSตัวฉกาจ!
9หมายจับ'บึ้ม-ฆ0า-ปลSนรSานทอง', ๒๐) ป‚ดลSอมแกนนำโจรใตSตัวฉกาจ 9 หมายจับ คดีปลSนรSานทอง
ฆ0าโหดหลายคดี, ๒๑) สุดเจˆง!ฉก.ทพ.นราธิวาสทำเตียงสนามจากไมSไผ0รับผูSปnวยโควิดพุ0ง, ๒๒)
หน0วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน 10 เร0งผลิตเตียงสนาม เพื่อใชSรองรับผูSปnวย รพ.สนามติดโควิดพุ0งต0อเนื่อง, ๒๓)
นายกฯ เสียใจทหารพราน ถูกซุ0มโจมตี บาดเจ็บ-เสียชีวิต ขณะป‡องกันลักลอบเมือง, ๒๔) ผบ.ฉก.นราธิวาส
เยี่ยมใหSกำลังใจกำลังพลที่ไดSรับบาดเจ็บจากเหตุการณ.ความไม0สงบในพื้นที่ อ.ตากใบ, ๒๕) แม0ทัพภาคที่ 4
เยี่ยมใหSกำลังใจ นักรบแนวหนSา ในจังหวัดชายแดนใตS ผ0านวิกฤต covid-19 ไปดSวยกัน และ ๒๖)
ผูSบังคับหน0วยเฉพาะกิจนราธิวาสเดินหนSาช0วยเหลือพี่นSองประชาชนในพื้นที่ ซ0อมสรSาง ป_นสุข มอบบSาน
บรรเทาความเดือดรSอนในช0วงวิกฤติโควิค,
๗. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) พระ3จว.ไดSช0วยโควิดไม0แบ0งพุทธ-มุสลิม, ๒) พระ3จว.ไดSช0วยโควิดไม0แบ0งพุทธมุสลิม, ๓) คอลัมน.: สมุนไพรเพื่อสุขภาพ: กระเชSาผีมด และหัวรSอยรู, ๔) ครม.ไฟเขียวเยียวยา'29จว.'
เพิ่มช0วย'13จังหวัด'อีกเดือน กกร.ถกรับมือพิษล็อกดาวน., ๕) ภาพข0าว: คอลัมน. เรียงคนมาเป|นข0าว:
มอบเครื่องช0วยหายใจ, ๖) ภาพข0าว: คอลัมน. เรียงคนมาเป|นข0าว: มอบเครื่องช0วยหายใจ, ๗)
บุกรวบ'61โจˆปาร.ตี้จะนะ' ระบาดชาวเล-ป‚ดหลีเปœะ, ๘) คอลัมน. กฎหมาย4.0: เกาะโลซิน มุมมองทาง ก.ม.ยุค4.0,
14
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๙) พาณิชย.ยันสินคSาพอไม0ตSองกักตุน!, ๑๐) ภาพข0าว: ส0งมอบ, ๑๑) สารพัน เศรษฐกิจ สังคม:
ร0วมเดินหนSาสูSโควิด-19, ๑๒) ชายแดนใตSพาเหรดต0อเวลาล็อกดาวน. - เบตงเฮฉีดวัคซีนเกือบ 50%, ๑๓) ป‚ด
"บิ๊กซี" 14 วัน หวั่นคลัสเตอร.ใหญ0, ๑๔) รพ.รามันพบผูSปnวย 1 ใน 3 สายพันธุ.เดลตSา - สั่งเลิก “กักตัวที่บSาน”, ๑๕)
คอลัมน. สดจากเยาวชน: อยากขึ้นเขา เฝ‡านกเงือก, ๑๖) รวบ 61 วัยรุ0นปาร.ตี้ริมหาดจะนะ ไม0กลัวโควิดไม0สนเคอร.ฟ‚ว, ๑๗) ชงมท.ขยายไถ0ถอนทรัพย.จำนำ, ๑๘) คอลัมน. สดจากเยาวชน: อยากขึ้นเขา เฝ‡านกเงือก,
๑๙) สธ.เป‚ดแผนฉีด'ไฟเซอร.' 4 กลุ0ม เผย ส.ค.กระจายวัคซีน 10 ลSานโดส ตจว.ไดSมากขึ้น, ๒๐) เลขาธิการ
ศอ.บต. ลงพื้นที่ อ.กาบัง จ.ยะลา หลังถูกป‚ดหมู0บSาน 14 วัน, ๒๑) กางปฏิทิน-เป‚ดเงื่อนไข 'ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ.'
เป‚ดใหSจอง 'ซิโนฟาร.ม' รอบ2, ๒๒) รัฐบาลเดินหนSาเยียวยา 'แท็กซี'รอลุSน 'สุชาติ'ย้ำผลักดันเต็มที่, ๒๓)
'กรมการขนส0ง'ขยายมาตรการตามประกาศ'ศบค.' งดใหSบริการดSานใบขับขี่ทุกกรณี, ๒๔)
สธ.กระจายไฟเซอร.ลอตแรกฉีดบุคลากรการแพทย. จ0อส0งรอบ 2 ตามเร็วๆ นี้, ๒๕) 'กรมฯราง' สั่ง 'รถไฟ '
จำกัดบริการเดินรถขSามพื้นที่สีแดงเขSมถึง 31 ส.ค.นี้, ๒๖) รพ.เบตง เร0งฉีดวัคซีนโควิดครอบคลุมพื้นที่, ๒๗)
ชาวอ.รามัน เร0งฉีดวัคซีน หลังพบสายพันธุ.เดลตSาจากการสุ0มตรวจ, ๒๘) อว.จับมือ 11
มหาวิทยาลัยราชภัฏสรSาง'วิศวกรสังคม' ตามพระบรมราโชบายของ'ในหลวง', ๒๙) เช็คด0วนโอนแลSว2,500บาท
เยียวยาม.33 ชุดแรก13จว.โดนพิษโควิด, ๓๐)
'บิ๊กตู0'สั่งเยียวยาทุกกลุ0ม29จังหวัดสีแดงเขSมม.33โอนเกือบ2ลSานราย๓๑) ตร.ตั้ง 3 ขSอหา
เอาผิดแก”งจัดปาร.ตี้วันเกิดริมหาดสงขลา พบอายุต่ำกว0า 18 ป‘ 35 ราย, ๓๒) 'นิพนธ.'
ติดตามความกSาวหนSาการพัฒนาชายแดนใตS 4 อำเภอสงขลา, ๓๓) ป_ตตานีจัดระเบียบ!
หลังมีคนรอฉีดวัคซีนโควิดแถวยาวเป|นกิโล, ๓๔) เป‚ดเกณฑ.โปร0งใสฉีดไฟเซอร.ใหSบุคลากรสธ. พรSอมยอดกระจาย
13 จว., ๓๕) ด0วน!เคาะเพิ่มพื้นทีแ่ ดงเขSมเป|น29จว.ขยายล็อกดาวน.อีก1เดือน, ๓๖) ผูSว0าฯ
ยะลาเดินสายส0งมอบมังคุดสรSางกำลังใจใหSบุคลากรทางการแพทย.โรงพยาบาลเบตง, ๓๗)
ป_ตตานีตรวจเชิงรุกวันเดียวตัวเลขผูSติดเชื้อพุ0ง 344 ราย, ๓๘) ผูSว0าฯ นราธิวาส
พรSอมนายกเหล0ากาชาดจังหวัดนราธิวาส รับมอบสิ่งของเครื่องจำเป|นเพื่อใชSในโรงพยาบาลสนาม, ๓๙) สธ.ขอ
2สัปดาห.นี้ลดการเดินทาง หวังทำใหSสถานการณ.ดีขึ้น, ๔๐)
ราชทัณฑ.ปลูกฟ‡าทะลายโจรยาสูSโควิดผลิตล็อตแรก8ลSานแคปซูล, ๔๑) 'เนชั่นทีวี'
สานต0อความช0วยเหลือพี่นSองคนไทย ในโปรเจกต. 'ป_นน้ำใจ...ใหSถึงบSาน' มอบกล0องยังชีพส0งตรงถึงหนSาบSาน
ปลอดภัยและไรSการสัมผัส, ๔๒) พช.นราธิวาส ติวเขSมแนวทางการบริหารการจัดเก็บขSอมูล จปฐ. และขSอมูล
กชช.2ค ป‘ 2564, ๔๓) เป‚ดลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร.มสำหรับบุคคลทั่วไปรอบ2วันที่4ส.ค.นี้, ๔๔)
'ทปษ.ยุทธพล' ส0งมอบโครงการป_กไมSไผ0ชลอคลื่นพื้นที่เพชรบุรี'กรมทะเล'
เผยแนวไมSไผ0ชลอคลื่นทุกพื้นที่ในป‘64ระยะ11.15กม.เสร็จสค.นี้ตามนโยบายบิ้กป‡อม, ๔๕) 'ยุทธพล'
ส0งมอบโครงการป_กไมSไผ0ชะลอคลื่น จ.เพชรบุรี ตามนโยบาย 'บิ๊กป‡อม', ๔๖) ผูSว0าฯป_ตตานีสั่งป‚ดบิ๊กซี 14 วัน
หลังติดโควิด 68 ราย เสี่ยงอีกเพียบ, ๔๗) ไฟเขียวทุ0มงบเพิ่ม6หมื่นล. เยียวยาแรงงาน29จังหวัด, ๔๘)
ไปรษณีย.ไทยร0วมหน0วยงานรัฐ ภาคเอกชน เร0งจัดส0งเตียงสนาม แก0 รพ. สนามทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
15
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ช0วยลดวิกฤตเตียงผูSปnวยขาดแคลน, ๔๙) รถบริการวัคซีนเคลื่อนที่ รพ.รามัน ฉีดวัคซีนใหSคุณยายวัย 94
ป‘รายแรกของอำเภอรามัน, ๕๐)
พัฒนาฝ‘มือแรงงานนราธิวาสมอบสิ่งของเครื่องใชSจำเป|นใหSรพ.สนามโรงเรียนราชประชานุเคราะห. 39, ๕๑)
ชาวรามันเร0งฉีดวัคซีนหลังพบสายพันธุ.เดลตSาติดเชื้อแลSว 3 รายในพื้นที่, ๕๒)
ชาวอ.รามันตื่น!เร0งฉีดวัคซีนหลังพบสายพันธุ.เดลตา, ๕๓) ผูSตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ประชุมตรวจติดตามงานเขตตรวจราชการที่ 7 พื้นที่กลุ0มจังหวัดภาคใตSชายแดน, ๕๔) คอลัมน. ข0าวย0อย: RBF
สนับสนุนชุด PAPR, ๕๕) RBF มอบชุด PAPR หนุนคุณหมอสูSโควิด-19, ๕๖) สถาบันพัฒนาฝ‘มือแรงงาน 25
นราธิวาส มอบสิ่งของเครื่องใชSจำเป|นใหSแก0 รพ.สนามโรงเรียนราชประชานุเคราะห. 39, ๕๗)
นิทรรศการพิเศษ'สืบสานงานพ0อ สานต0องานแม0', ๕๘) ภาพข0าว: คอลัมน. สังคมธุรกิจ: RBF มอบชุดป‡องกันเชื้อ
PAPR ใหSบุคลากรทางการแพทย., ๕๙) ผูSแทนพิเศษของรัฐบาล
พบปะเยี่ยมใหSกำลังใจแก0เจSาหนSาที่บุคลากรทางแพทย. รพ.สุไหงปาดี, ๖๐) หวัน่ คลัสเตอร.ใหม0!
หลังปชช.ต0อแถวรับวัคซีนเกือบ 1 กม รองผูSว0าฯสั่งจัดระเบียบด0วน, ๖๑) 'นิพนธ.' ติดตามความกSาวหนSา
พัฒนาชายแดนใตS 4 อำเภอ ในสงขลา ชูคุณภาพชีวิต สู0การพัฒนาเมือง ลดความรุนแรงในพื้นที่, ๖๒) ผงะ!!
ไม0เคยเกิดขึ้น ปชช.ต0อแถวรับวัคซีนเกือบ 1 กม. หวัน่ คลัสเตอร.ใหม0 สั่งจัดระเบียบด0วน, ๖๓) สมัครมาตรา 40
รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ชำระเงินงวดแรกภายใน 10 ส.ค., ๖๔) ก.แรงงาน เล็งใหSฟรีแลนซ. 16 จังหวัด สมัคร
ม. 40 เพิ่ม รับเยียวยา 5 พัน และ ๖๕) ภาพข0าว: ป‚ดหมู0บSาน,
๘. การเมือง เช็คชื่อ! กกต.ประกาศผลการเลือกตั้ง 22 เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
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๔.๒ ระดับผลกระทบตFอการรับรู*เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ตFอสถานการณQ จชต.

จากสถานการณ.ข0าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส0งผลใหSระดับการรับรูSเชิงบวกที่มีต0อสถานการณ.
จชต. ในสัปดาห.นี้ เพิ่มขึ้น จาก ๑.๕๓ ในสัปดาห.ที่แลSว (๒๔ - ๓๐ ก.ค. ๖๔) เป|น ๑.๕๔ ในสัปดาห.นี้
ในมิติของแนวโนSม การรับรูSเชิงบวก มีแนวโนSมฯ ค0อนขSางคงที่
๕. ประเด็นสําคัญจากสื่อมวลชนตFางประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* ในชFวงวันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๔ –
๖ ส.ค. ๖๔
เหตุการณ.เจSาหนSาที่ทหารบังคับใชSกฎหมายเขSาจับกุมนายรอซาลี หลำโสะ ผูSตSองหาตามหมายจับคดีความมั่นคง
และคดีอาญา และมีการยิงปะทะเนื่องจากผูSตSองหาใชSอาวุธป{นยิงใส0เจSาหนSาที่ก0อน จึงมีการยิงต0อสูSกัน เป|นเหตุใหS
นายรอซาลี เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเมื่อวันจันทร.ที่ ๒ สิงหาคม ต0อมาตอนเชSามืดวันอังคารไดSเกิดเหตุคนรSายประมาณ
๑๕ คน ใชSอาวุธป{น และระเบิดลอบโจมตีหน0วยทหารที่ประจำการริมแม0น้ำโกลก ในพื้นที่ อ.ตากใบ จ.ว.น.ธ เป|น
เหตุใหSอาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิต ๑ คน และทหารไดSรับบาดเจ็บอีก ๔ คน โฆษก กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ไม0ตัด
ประเด็นคนรSายอาจจะขSามแม0น้ำมาจากพรมแดนมาเลเซีย
หรือหลังเกิดเหตุหนีขSามแม0น้ำโกลกเขSาประเทศ
มาเลเซีย ทางดSานสื่อมาเลเซียหลายสำนักรายงานว0า ผูSบัญชาการตำรวจรัฐกลันตันไดSลงพื้นที่บริเวณชายแดน
มาเลเซีย ห0างจากจุดเกิดเหตุในพรมแดนไทย ๔๐ เมตร และยืนยันว0า ไม0พบร0องรอย และพยานหลักฐานที่ยืนยันไดS
ว0า คนรSายซุ0มโจมตีจากพรมแดนมาเลเซีย
๕.๑ benarnews.org เวปไซตQขFาวทื่ได*รับเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานจากรัฐบาลสหรัฐ รายงานเมื่อวันที่
๒ สิงหาคม วFา เจ*าหน*าที่ทหารไทยได*ปฏิบัติการจับกุมนายรอซาลี หลำโสะ ผู*ต*องหาตามหมายจับคดีความ
มั่นคงและคดีอาญา ตอนเช*ามืดวันที่ ๒ สิงหาคม ผู*ต*องหาใช*อาวุธป‰นยิงตFอสู* จึงเกิดการยิงปะทะกัน เป‹นเหตุ
ให*นายรอซาลี เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ.........
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พันเอก เกียรติศักดิ์ ณีวงษ. โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส0วนหนSา กล0าวว0า เจSาหนSาที่ใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใตS ยิงผูSตSองหาในคดีก0อความไม0สงบเสียชีวิต 1 ราย หลังเจSาตัวปฏิเสธการเจรจาขอใหS
มอบตัวที่บSานของพ0อตา ในอำเภอหนองจืก จังหวัดป_ตตานี ในตอนเชSาของวันจันทร.นี้
พ.อ. เกียรติศักดิ์ และญาติของผูSตาย ระบุชื่อว0าคือ นายรอซาลี หลำโสะ ซึ่งตามฐานขSอมูลอาชญากรรม เป|น
ผูSตSองหารายสำคัญ มีหมายจับติดตัว 9 คดี รวมทั้งคดีฆ0าชิงทรัพย.สองสามีภรรยา แลSวนำศพไปทิ้งคลองและนำ
รถยนต.ไปประกอบระเบิด เหตุเกิดในพื้นที่ตำบลท0าม0วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม
ป‘ 2560
เจSาหนSาที่ระดับปฏิบัติการนายหนึ่ง (สงวนนาม เพราะไม0มีหนSาที่ใหSสัมภาษณ.สื่อมวลชนโดยตรง) กล0าวว0า
เจSาหนSาที่ไดSทำการป‚ดลSอมบSานเลขที่ 19 ในบSานทุ0งโพธิ์ ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก ป_ตตานี ในเวลาประมาณสี่
นา¦ิกา ไปจนถึง 9 นา¦ิกา
พ.อ. เกียรติศักดิ์ ระบุว0า เจSาหนSาที่ไดSสืบทราบว0าภายในบSานหลังที่เกิดเหตุ มีผูSก0อเหตุรุนแรง คือ นายรอซาลี
หลำโสะ เป|นผูSที่มีหมายจับ 9 หมาย หลบซ0อนและพักอาศัยอยู0 จึงไดSพยายามจับกุมตัว
“ทางเจSาหนSาที่ไดSไปติดต0อทางพ0อแม0และภรรยาของนายรอซาลี ใหSมาช0วยเจรจา แต0ทั้งหมดไม0ยอมเดินทางมา
เพื่อช0วยเกลี้ยกล0อมใหSนายรอซาลีออกมามอบตัว ทางเจSาหนSาที่จึงไดSใหSผูSนำทSองถิ่น ผูSนำศาสนา พยายามที่จะ
เจรจา แต0นายรอซาลีก็ไม0ยอมออกมามอบตัว สุดทSายนายรอซาลีก็ตัดสินใจใชSอาวุธยิงใส0เจSาหนSาที่ จนเกิดการ
ยิงปะทะ และทำใหSนายรอซาลีเสียชีวิต” พ.อ. เกียรติศักดิ์ กล0าวในการแถลงข0าว
ทั้งนี้ ในการป‚ดลSอมเจSาหนSาที่ระบุว0า ในการป‚ดลSอมนั้น บุคคลอื่น 6 คน ไดSออกมานอกตัวบSานแลSว ไดSแก0 นายอุ
เซ็ง มะลี โต”ะอิหม0าม เป|นเจSาของบSานและเป|นพ0อตาของผูSเสียชีวิต ภรรยาของโต”ะอิหม0าม บุตรสาวซึ่งเป|น
ภรรยาของผูSตายและลูกสาววัยสี่เดือน และหลานอีกสองคน
เจSาหนSาที่กล0าวว0า นายรอซาลี เป|นคู0แฝดกับนายซอบรี หลำโสะ ซึ่งเสียชีวิตจากการปะทะในพื้นที่ตำบลคอลอ
ตันหยง อำเภอหนองจิก จังหวัดป_ตตานี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ป‘ 2562 และเป|นนSองชายของ นายบูคอรี
หลำโสะ (ยังไม0ถูกจับกุม) มีภูมิลำเนาดั้งเดิมอยู0ที่บSานควนหรัน ตำบลเป‘ยน อำเภอสะบSายSอย จังหวัดสงขลา
โดยทั้งสามคนเป|นทีมปฏิบัติการคนสำคัญของกลุ0มผูSก0อเหตุรุนแรง ที่เรียกขานกันว0า "ทีมป_ตตานี" ซึ่งในช0วงที่
ผ0านมาก0อเหตุรุนแรงขนาดใหญ0บ0อยครั้ง
ทางดSานญาติของผูSเสียชีวิต ซึ่งขอสงวนนามสกุลเพื่อความปลอดภัย กล0าวกับเบนาร.นิวส.ว0า “เขาไปดีแลSว เหลือ
แต0เราที่ตSองสูSกันต0อไป เรารักเขา อัลลอฮ.รักเรามากกว0า สักวันเราจะเจอกัน ไม0ตSองห0วงทางนี้ พวกเราอีกมากที่
จะต0อสูSแทน”
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ขณะที่ นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผูSอำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ซึ่งเคยเรียกรSองใหSเจSาหนSาที่หลีกเลี่ยง
การตSอนผูSตSองสงสัย จนตSองยิงต0อสูS กล0าวว0า เจSาหนSาที่ยังทำใหSเหตุการณ.เป|นเหมือนเดิม
“ไม0ทำแบบนี้ก็ไดS ทำไมตSองจับตาย เรื่องอSางว0ามีแผนก0อเหตุในอนาคต ทำเพื่อป‡องกัน เขาคงไม0ไปวางแผนที่
บSานภรรยา มันน0าเศรSา ว0าเรายังมีภัยคุกคามเรื่องการก0อการรSายอยู0อีกไหม หรือมีแต0ความแคSนส0วนบุคคล”
นางสาวพรเพ็ญ กล0าวกับเบนาร.นิวส.
ที่มาข*อมูล : https://www.benarnews.org/thai/news/th-deepsouth-insurgent-killed08022021171606.html
๕.๒ benarnews.org และสำนักขFาวในประเทศมาเลเซียหลายแหFง รายงานขFาว กลุFมติดอาวุธประมาณ ๑๕
คนใช*อาวุธป‰นสงครามและระเบิดลอบโจมตีกำลังพลที่ตั้งฐานปฏิบัติการริมแมFน้ำโกลก อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
ตอนเช*ามืดวันอังคารที่ ๓ สิงหาคม เป‹นเหตุให*อาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิต ๑ คน และกำลังพลได*รับ
บาดเจ็บอีก ๔ คน..........
พ.อ. ทวีรัตน. เบญจาทิกุล ผบ.ฉก. กรมทหารพรานที่ 45 กล0าวว0า เมื่อเวลาประมาณ 02.19 น. เกิดเหตุคนรSาย
ใชSอาวุธโจมตีใส0ฐานชั่วคราว หน0วยจรยุทธ. กองรSอยทหารพรานที่ 4514 ซึ่งปฏิบัติหนSาที่เฝ‡าระวังการลักลอบ
ขSามแดนตามช0องทางธรรมชาติ ที่ริมแม0น้ำสุไหงโก-ลก ในพื้นที่บSานแฆแบะ ม.1 ต.นานาค อ.ตากใบ จ.
นราธิวาส
“ขณะเกิดเหตุมีกำลังพลปฏิบัติหนSาที่อยู0 8 นาย คนรSายไม0ต่ำกว0า 15 คน พรSอมอาวุธไดSแฝงตัวในความมืด ตัด
กระแสไฟฟ‡าส0องสว0าง โอบลSอมแลSวใชSอาวุธป{นและไปปrบอมบ.ขวSางใส0ที่ตั้ง เจSาหนSาที่ทหารพรานไดSยิงตอบโตS
จนเกิดการปะทะเป|นระลอก ๆ กว0า 15 นาที... เชื่อว0ากลุ0มคนรSายก0อเหตุเพื่อเป|นการตอบโตSการวิสามัญนายรอ
ซาลี หลำโสะ ในพื้นที่อำเภอหนองจิก ป_ตตานี” พ.อ. ทวีรัตน. กล0าว
พ.อ. ทวีรัตน. ระบุว0า ผูSเสียชีวิต คือ อส.ทพ. เกียรติขจร นาคดี ส0วนผูSบาดเจ็บ ประกอบดSวย 1. จ.ส.อ. กฤษฎา
แซ0บุˆน ถูกสะเก็ดระเบิดที่น0องขวา 2. อส.ทพ. มานะ เร็วสูงเนิน ถูกแรงระเบิดมีอาการแน0นหนSาอก 3. อส.ทพ.
วุฒินันนท. ภารกิจ ถูกสะเก็ดระเบิดที่ตาขSางขวาและหัวไหล0ดSานซSาย และ 4. อส.ทพ. วิทวัฒน. อินทะระนก ถูก
สะเก็ดระเบิดที่นิ้วมือดSานขวา ทั้งหมดถูกนำตัวส0งโรงพยาบาลแลSว และอยู0ในอาการปลอดภัย
ทั้งนี้ เจSาหนSาที่ระดับปฏิบัติการผูSไม0ประสงค.ออกนาม เพราะไม0ไดSมีหนSาที่ใหSข0าว กล0าวเพิ่มเติมว0า คนรSายขSาม
แม0น้ำสุไหงโก-ลก มาจากฝ_•งมาเลเซีย เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติการจึงไดSถอนตัวหลบหนีไปทางฝ_•งมาเลเซีย
ดSาน พล.ท. เกรียงไกร ศรีรักษ. แม0ทัพภาคที่ 4 ไดSลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ.ในเวลาต0อมา และไดSระบุว0า ทาง
กองทัพภาคที่ 4 ไดSมีการขอความร0วมมือกับมาเลเซียแลSว แต0ไม0ไดSระบุรายละเอียด
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อย0างไรก็ตาม ในตอนบ0ายของวันนี้ พันเอก เกียรติศักดิ์ ณีวงษ. โฆษกกอ.รมน.ภาค 4 ส0วนหนSา ไดSแถลงข0าวถึง
เหตุการณ.ที่เกิดขึ้นและปฏิเสธรายงานที่ว0าคนรSายยิงลูกระเบิด เอ็ม. 79 มาจากฝ_•งมาเลเซีย
“ประเด็นและสาเหตุตอนนี้ เรายังไม0ไดSตัดประเด็นใดประเด็นหนึ่งออก แต0ยืนยันว0าเป|นคนไทยแทS ส0วนจะก0อ
เหตุที่อยู0จากฝ_•งมาเล มาก0อเหตุครั้งนี้หรือ อยู0ฝ_•งนี้แลSวขSามไปฝ_•งมาเลไหม ก็ยังไม0ตัดประเด็นใดประเด็นหนึ่งออก
ที่สำคัญ” พ.อ. เกียรติศักดิ์ กล0าวกับเบนาร.นิวส.
“ตรวจพบสลักและลูกระเบิดที่ไม0ทำงานรวมกันประมาณ 19 ลูก นอกจากนี้ยังไดSตรวจพบรอยเทSา บริเวณริม
ตลิ่งชายฝ_•งเขตประเทศไทย ซึ่งคาดว0าน0าจะเป|นของกลุ0มผูSก0อเหตุรุนแรง หลังก0อเหตุ คนรSายอาศัยความชำนาญ
ในพื้นที่หลบหนีไป ซึ่งในขณะนี้เจSาหนSาที่กำลังตรวจสอบความเชื่อมโยงว0าเป|นการกระทำของกลุ0มใดและเขSามา
จากทิศทางใดบSาง หากมีความคืบหนSาจะชี้แจงใหSทราบต0อไป” พ.อ. เกียรติศักดิ์ กล0าวเพิ่มเติม
ในเวลาไล0เลี่ยกัน เกิดเหตุคนรSายลอบวางระเบิดทำใหSเสาไฟฟ‡าขาด 1 ตSน ริมถนนสายตากใบ-สุไหงโก-ลก บSาน
สะหริ่ง ม.1 ต.โฆษิต อ.ตากใบ อย0างไรก็ตามไม0มีผูSไดSรับบาดเจ็บจากเหตุการณ.นี้
ต0อเหตุดังกล0าว พล.ท. คงชีพ ตันตระวาณิชย. โฆษกกระทรวงกลาโหม เป‚ดเผยต0อสื่อมวลชนว0า พล.อ. ประยุทธ.
จันทร.โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว0าการกระทรวงกลาโหม ไดSกล0าวแสดงความเสียใจกับกำลังพลที่
เสียชีวิต และไดSรับบาดเจ็บทุกนาย
ที่มาขSอมูล ; https://www.benarnews.org/thai/news/th-insurgency-deep-south08032021162000.html
https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2021/08/03/attack-on-narathiwat-armycamp-kills-ranger-injures-four-thai-soldiers
๕.๒.๑ New Straits Times และสื่อมวลชนมาเลเซียอีกหลายสำนักรายงานอSางใหSสัมภาษณ.ของดาโต”ะชาฟ‘อีน
มามัต ผูSบัญชาการตำรวจรัฐกลันตัน ภายหลังลงพื้นที่ชายแดนมาเลเซีย ห0างจากจุดเกิดเหตุกองกำลังติดอาวุธ
ลอบโจมตีที่ตั้งหน0วยทหารไทยริมแม0น้ำโกลก ในพื้นที่อ.ตากใบ
ดาโต”ะชาฟ‘อีน แถลงว0า ตำรวจรัฐกลันตันไม0พบพยานหลักฐาน เช0น ปลอกกระสุนป{น ในพรมแดนมาเลเซียที่ถูก
ระบุว0าอาจเป|นจุดที่คนรSายใชSเป|นที่ซุ0มโจมตีที่ตั้งฐานทหารไทยริมแม0น้ำโกลก
“ทหารไทยอSางว0า คนรSายซุ0มโจมตีมาจากริมแม0น้ำโกลกฝ_•งมาเลเซีย จึงตSองลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ แต0ก็ไม0พบ
ร0องรอยหรือหลักฐานใดใด ที่สามารถยืนยันไดSว0า คนรSายซุ0มโจมตีจากพรมแดนมาเลเซีย”
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หลังเกิดเหตุผูSบัญชาการตำรวจรัฐกลันตันไดSมีคำสั่งเพิ่มการลาดตระเวณตามแนวพรมแดนติดประเทศไทย เพื่อ
ป‡องกันบุคคลที่ไม0พึงประสงค.ลักลอบเข0าประเมศมาเลเซีย
PASIR MAS: Police have started checking areas along the Golok river for clues of yesterday's
attack by insurgents at a makeshift army camp in Takbai which saw a ranger killed and four
soldiers wounded.
Kelantan police chief Datuk Shafien Mamat said the patrols covered several locations along the
river including the Ikan Kering illegal jetty.
However, he said police did not find any evidence such as bullet casings or bullet holes at the
areas.
"Because of claims by Thai army that the attack came from the riverbank on the Malaysia's side
of the border, we decided to carry out checks to verify the claims.
MORE NEWS
"Our investigations including at the Ikan Kering illegal jetty, which is about 40m from the site of
the attack, did not find any evidence so far," he said in a statement.
Shafien also said that the sound of the explosion could be heard in several villages in Kelantan
such as Kampung Kubang Pak Itam, Kampung Meranti, Kampung Bakong and Kampung Jeram
Perdah.
Following the latest incident, he said the state police have stepped up security along the
borders.
"Our enforcement agencies will carry out surveillance along the Kelantan/Thai border roundthe-clock to prevent unwanted elements from sneaking into this country following the attack,"
he said.
ที่มาขSอมูล : https://www.nst.com.my/news/nation/2021/08/714856/kelantan-police-combingareas-along-golok-river-after-attack-takbai
https://www.malaysiakini.com/news/585846
https://www.bernama.com/en/crime_courts/news.php?id=1989314
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