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1. สถานการณ์การเมือง  
 - พล.อ.ประวิตรฯ หน.พรรค พปชร. ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมใหญ่พรรค พปชร. ว่าไม่มีวาระ
เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค และยังย้อนถามสื่อว่าที่ถามเรื่องเลขาธิการพรรคนั้นสื่อไปเกี่ยวอะไรด้วย 
พร้อมทั้งยืนยันว่า จะอยู่ครบทั้ง 4 ปี แต่เมื่อถามอีกว่า ยืนยันว่าจะไม่มีการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรค  
ใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตรฯ กล่าวว่า ตนยังไม่รู้เรื่อง ต้องอยู่ที่สมาชิกพรรค สมาชิกพรรคจะเสนออะไรก็ว่าไป ส่วนที่
นายอนุชาฯ กล่าวว่า การตัดสินใจข้ึนอยู่กับหัวหน้าพรรคนั้นหัวหน้าพรรคไม่เกี่ยว การประชุมครั้งนี้ก็เกี่ยวกับเรื่อง
การเงินที่จะต้องรายงาน กกต. เพราะเราเลื่อนมาตลอดจนไม่รู้จะท าอะไรแล้ว และทาง กกต. ก็เร่งมา 
 แหล่งที่มา : ช่อง 3,ททบ.,ช่อง 7,ช่อง 9 และ นสพ.ทุกฉบับ 
 - นายวิษณุฯ รอง นรม. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีกระแสข่าวเรื่ องการยุบสภา ว่าไม่ เคยได้ยิน  
พล  .อ .ประยุทธ์ ฯ ไม่เคยเอ่ยในที่ประชุม ครม   .ถ้ามีเขาก็ไม่พูด ส่วนที่ตนเข้าพบนายกฯ ในช่วงเช้าวันที่  9 มิ  .ย.   
ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ก็เป็นการพูดคุยถึง พ  .ร .ก .  ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม  
จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ  .ศ  . 2564 วงเงินไม่เกิน 5 แสนล้านบาท ไม่ได้หารือ
เรื่องอื่น 
 แหล่งที่มา : ช่อง 3,ททบ.,ช่อง 7,ช่อง 9 และ นสพ.ทุกฉบับ 
 - นายอนุทินฯ รอง นรม./รมว.สธ. กล่าวถึงกระแสข่าวการยุบสภาว่า ไม่มี ยืนยันว่าความสัมพันธ์  
พรรคร่วมก็เป็นไปด้วยดี ส่วนที่ข่าวยังออกมาเรื่อยๆ เพราะมีคนไม่พอใจและต้องการแซะไปมาหรือไม่นั้น  
นายอนุทินฯ กล่าวว่า ข่าวใคร เช่ือว่าไม่มีความไม่พอใจ ถ้ามีก็คงเป็นพวกไม่อยากให้เกิดความสงบ แต่ระดับผู้ใหญ่ 
หน.พรรคร่วม ทุกคนไม่มีปัญหาอะไรกัน ซึ่ง พล.อ.ประวิตรฯ ก็ยืนยันไปแล้ว ตนไม่ต้องยืนยันอะไรอีก เพราะไม่
เคยมีอะไรกันอยู่แล้ว และการท างานยังดีอยู่ เมื่อถามว่า นรม. เคยพูดกับ หน.พรรคร่วม ถึงค ามั่นสัญญาว่าจะอยู่
กันครบเทอมช่วยกันท างาน หรือจะมีอุบัติเหตุทางการเมืองอะไรเกิดข้ึนก่อนหรือไม่ นายอนุทินฯ กล่าวว่า ตราบใด
ที่ นรม. ยังสั่งงานทางไลน์วันละ 20 ครั้งก็ถือว่าอาการยังดีอยู่ เพราะคนเราถ้าไม่อยากท างานคงไม่สั่ง แต่ นรม.  
สั่งจนตนหัวฟูหมดแล้ว ส่วนในความเห็นที่แตกต่างของลูกพรรคจะส่งผลอะไรหรือไม่นั้น เช่ือว่าไม่มี เพราะเวลาท า
หน้าที่ ส.ส. เราให้อภิสิทธ์ิเขา เมื่อถามว่าบรรยากาศพรรคร่วมตอนน้ียังดีอยู่ใช่หรือไม่ นายอนุทินฯ พยักหน้าและ
กล่าวว่า ตนมั่นใจว่าการท างานในฐานะที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาล รัฐนาวาอยู่นี้ก็ยังโอเคอยู่ คลื่นลมไม่มี ฟ้าใส  
เมื่อถามว่า ฝ่ายค้านมองว่ารัฐบาลไม่มีเสถียรภาพและไปต่อไม่ได้แล้ว นายอนุทินฯ กล่าวว่า ขอให้ถึง วันนั้นก่อน 
วันน้ียังโอเคอยู่และท างานได้อยู่ท างานทุกวัน เมื่อถามว่า แบบนี้ต้องบอกบางฝ่ายให้หยุดเสี้ยมหรือไม่ นายอนุทินฯ 
กล่าวว่า ไม่มีใครเสี้ยมได้ ถ้าทุกคนมีความหนักแน่น ซึ่ง นรม. พล.อ.ประวิตรฯ นายจุรินทร์ฯ นายวราวุธฯ และตน 
ทุกคนหนักแน่น ซึ่งเราแยกได้อันไหนเรื่องงานอันไหนเรื่องส่วนตัว แต่ละคนมีฐานะอย่างตน นายจุรินทร์ฯ  
นายวราวุธฯ เราเป็นทั้ง รมต. และ ส.ส. ดังนั้นอยู่บทบาทไหนแยกแยะภารกิจให้ถูก 
 แหล่งที่มา : ช่อง 3,ททบ.,ช่อง 7,ช่อง 9 และ นสพ.ทุกฉบับ 
 - นายประเสริฐฯ ลธ.พรรค พท. กล่าวว่า ไม่กังวลหากจะยุบสภาก่อนแก้ไข รธน. จะแล้วเสร็จ แต่ถามว่า
เป็นไปได้หรือไม่ เห็นว่าเป็นไปได้ พรรคเราไมได้กังวลเพราะเตรียมพร้อมอยู่แล้ว ไม่ว่ากติกาเดิมหรือกติกาใหม่  
หากมีการแก้ไข แม้จะยุบสภาในสถานการณ์ต่างๆ แต่อยากให้งบประมาณผ่านในเดือน ก.ย. นี้ก่อน เพราะ
งบประมาณเป็นเรื่องส าคัญ หากเลือกตั้งจรงิพรรคเราพรอ้มและมั่นใจมาก จะส่งผู้สมัครทั้ง 350 เขตจากครั้งที่แล้ว
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ส่งผู้สมัคร 250 เขต และถ้าเป็น รธน.ใหม่ 400 เขตเราก็ส่งครบ ไม่กังวล ส.ส. ไหลออก คิดว่าทุกคนยังมั่นใจที่จะ
อยู่กับเรา เพราะพรรค พท. เป็นสถาบันการเมือง มีความมั่ นคง แม้พรรค พปชร. จะไปจัดประชุมที่ จว.ข.ก.  
ถือเป็นการประชุมตามกฎหมายก าหนด พรรค พท. ก็เตรียมจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของพรรคเร็วๆ นี้ 
ยอมรับว่าจะปรับเปลี่ยนโครงสร้าง คกก.บริหารพรรคเล็กน้อย เพิ่มบางต าแหน่งเท่านั้น แต่ไม่เปลี่ยนแปลง
ต าแหน่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน ลธ.พรรค พท. กล่าวถึงเสียง ส.ส.พรรค พท. ที่หายไปจากคะแนนโหวต พ.ร.ก.  กู้เงิน  
5 แสนล้านบาท ว่าทุกคนได้แจ้งลาก่อนโหวตเเล้ว ติดภารกิจและลาป่วยไปพบแพทย์ ซึ่งเป็นเหตุผลที่รับฟังได้  
อีกทั้งเข้าใจว่าการโหวตจะเกิดข้ึนใน 9 มิ.ย. และพรรคให้เวลาการอภิปรายกับ ส.ส. อย่างเต็มที่ภายใต้เวลาที่ได้รับ
จัดสรรมา โดยไม่กีดกันทั้ง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2565 และ พ.ร.ก.กู้เงิน 
 แหล่งที่มา : ช่อง 3,ททบ.,ช่อง 7,ช่อง 9 และ นสพ.ทุกฉบับ 
2. การป้องกันประเทศ 
 - ก าลังททหาร ฉก.ม.3 กกล.ผาเมือง ภายใต้การอ านวยการของ ผบ.ฉก.ม.2 น าโดย ผบ.ร้อย ค.2 ได้จัด
ก าลังท าการ ลว. ช่องทางข้ามพรมแดนทางธรรมชาติบริเวณ บ.สันทรายใหม่ ต.แม่สาย อ.แม่สาย จว.ช.ร.  
เพื่อป้องกันการลักลอบข้ามพรมแดนโดยผิดกฎหมาย ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 รวมไปถึง 
สิ่งผิดกฎหมาย โดยได้ตรวจพบบุคคลต้องสงสัย จ านวน 4 คน ก าลังเดินข้ามล าน้ าสายมาจากประเทศเมียนมา  
ทาง จนท. จึงได้แสดงตนขอท าการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฏหมาย จากการสอบถามผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า
ลักลอบข้ามพรมแดนมาจาก จ.ท่าข้ีเหล็ก ประเทศเมียนมา เพื่อจะเดินทางกลับยังภูมิล าเนา เบื้องต้นทาง จนท.  
ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาน าส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่สาย เพื่อด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ส าหรับสถานการณ์
การลักลอบข้ามพรมแดนในพื้นที่ อ.แม่สาย ทาง จนท. ได้ท าการ ลว. ตามแนวชายแดนรวมไปถึงน าสิ่งกีดขวาง  
เพื่อป้องกันการลักลอบเข้ามาในประเทศ รวมไปถึงสิ่งผิดกฏหมาย โดยทาง ฉก.ม.3 กกล.ผาเมือง ได้มีการตรวจ 
เชิงรุกตามแหล่งพักของแรงงานต่างด้าวเพื่อตรวจสอบว่ามีผู้ที่หลบหนีเข้าเมืองมาพักอยู่ในพื้นที่หรือไม่ นอกจากนี้
ยังได้มีการตรวจคัดกรองหาเช้ือไวรัสโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือด้วย 
 แหล่งที่มา : แนวหน้าออนไลน์ 
 - ผบ.ฉก.ลาดหญ้า กกล.สุรสีห์ พร้อม จนท.ทหาร ฉก.ลาดหญ้า จนท.ตร.สภ.สังขละบุรี จนท.ตม. และ 
อส.อ.สังขละบุรี ประจ าจุดตรวจร่วมสะพานรันตี หมู่ที่ 1 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จว.ก.จ. ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวัง
และตรวจตรารถยนต์ที่สัญจรไปมา พบรถยนต์กระบะโตโยต้ารีโว่ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กน 3745 
กาญจนบุรี ขับผ่านมาท่าทางมีพิรุธ จึงเรียกให้หยุด โดยนายชนนฯ อายุ 20 ปี ชาว อ.สังขละบุรี เป็นคนขับ  
ค้นในรถพบแรงงานชาวเมียนมาจ านวน 2 คน เป็นชาย 1 คน และเด็กอีก 1 คน ซุกซ่อนอยู่ในรถโดยมีสิ่งของ 
วางทับและมีผู้ที่โดยสารมากับ นายชนนฯ นั่งทับอีกที จากการสอบถาม นายชนนฯ ให้การรับสารภาพว่ารับ
แรงงานชาวเมียนมาทั้ง 2 คนมาจากด่านเจดีย์สามองค์ เพื่อน าส่งในพื้นที่ กทม. ขณะที่แรงงานชาวเมียนมาให้การ
ว่าตนเองลักลอบเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยการเดินเท้าลัดเลาะมาตามเส้นทางธรรมชาติ และมี
รถยนต์มารับจะเดินทางไปท างานที่ กทม. จนท. ได้ท าการวัดอุณหภูมิร่างกายพบว่าปกติ จากนั้นจึงได้น าตัว
ผู้ต้องหาส่ง สภ.สังขละบุรี เพื่อท าการสอบสวนพร้อมด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 
  แหล่งที่มา : แนวหน้าออนไลน์ และ นสพ.ไทยโพสต์ น.3  
3. การรักษาความมั่นคงภายใน 
 - พล.อ.ณัฐพลฯ ผอ.ศปก.ศบค. เปิดเผยถึงกรณีเตรียมเสนอที่ประชุมใหญ่ ศบค. ใน 18 มิ.ย.64 นี้  
จะพิจารณายกเลิกการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ส าหรับผู้กักตัวที่เดินทางกลับจาก ตปท. โดยเครื่องบิน ในสถานกักกัน
โรคของรัฐ (State quarantine) ซึ่งเดิมรัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด โดยจะเริ่มตั้งแต่ 1 ก.ค.64 เป็นต้นไป 
ส่วนการเดินทางเข้าประเทศทางบก ยังคงให้มีสถานกักกันโรคของรัฐ แบบที่รัฐออกค่าใช้จ่ายให้ต่อไป ทั้งนี้เพื่อลด
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ภาระด้านงบประมาณ หลังพบว่าในปัจจุบัน มีคนไทยเดินทางเข้าประเทศด้วยเหตุจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 น้อยลง และยังพบการเดินทางไปกลับด้วยวัตถุประสงค์อื่นมากข้ึน หลังจากนี้ผู้ที่เดินทางกลับจาก 
ตปท. ยังคงข้อก าหนดต้องกักตัว 14 วัน ในสถานกักกันโรคทางเลือก (Alternative State quarantine) ซึ่งขณะนี้
อยู่ระหว่างการพิจารณาว่า รัฐอาจเพิ่มทางเลือกสถานที่กักตัวในราคาย่อมเยา ส าหรับผู้ที่ เดินทางเข้าประเทศโดย
เครื่องบิน โดยผู้เข้าพักจะต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดด้วย 
 แหล่งที่มา : ช่อง 3,ททบ.,ช่อง 7,ช่อง 9 และ นสพ.ทุกฉบับ 
 - พญ.อภิสมัยฯ ผช.โฆษก ศบค. รายงานตัวเลขผู้ติดเช้ือโควิด 19 เพิ่มข้ึน 2,290 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 
189,828 ราย หายป่วยเพิ่ม 5,711 ราย รวมหายป่วยแล้ว 144,998 ราย รักษาตัวอยู่ที่  รพ. 43,428 ราย  
เป็นผู้ป่วยอาการหนัก 1,287 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 352 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 27 คน ผู้เสียชีวิตสะสมรวม 1,402 คน 
ผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอกใหม่ ตั้งแต่ 1 เม.ย.63–11 มิ.ย.64 จ านวน 160,965 ราย ส าหรับสถานการณ์ผู้ติดเช้ือทั่ว
โลก 175 ล้านราย เสียชีวิตสะสมทั่วโลก 3.78 ล้านคน สหรัฐฯ เป็นประเทศที่มีผู้ติดเช้ือมากที่สุด 34.2 ล้านราย, 
ตามด้วยอินเดีย 29.2 ล้านราย, บราซิล 17.2 ล้านราย, ฝรั่งเศส 5.7 ล้านราย, ตุรกี 5.3 ล้านราย และประเทศไทย
อยู่ล าดับที่ 79 
 แหล่งที่มา : ช่อง 3,ททบ.,ช่อง 7,ช่อง 9 และ นสพ.ทุกฉบับ 
 - หอประชุมโรงละคร อบจ.น.ศ. สนามหน้าเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช สถานที่บริการฉีดวัคซีนป้องกัน
โควิด–19 ของ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เปิดบริการฉีดวัคซีนให้กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ข้ึนไป และกลุ่มผู้ป่วย  
7 โรคเรื้องรัง ที่ลงทะเบียน หมอพร้อม เข้ารับการฉีดวัคซีนตามวันเวลาที่นัด ตั้งแต่ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมา นอกจากนี้  
ที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีนแห่งนี้ ยังเปิดฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมาย ตามมาตรการเร่งด่วน ตามมติ คกก. โรคติดต่อ 
จว.น.ศ. ประกอบด้วย กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์  จนท.ด่านหน้า กลุ่มด่านหน้าที่เสี่ยงสัมผัส ทหาร ตร.  
ฝ่ายปกครอง อส. มูลนิธิ กลุ่มที่ต้องสัมผัส เช่น จนท.เรือนจ า และบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น 
 แหล่งที่มา : มติชนออนไลน์ 
4. การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
 -  
5. การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 
 - ผบ.มทบ.32 พร้อมด้วย พ.อ.ถิรวัฒน์ฯ เสธ.มทบ.32 เดินทางเยี่ยมและช่วยเหลือครอบครัวของ  
พลฯ จุลทิตย์ ท้วมทอง ทหารกองประจ าการ ผลัดที่ 2/63 สังกัด ร้อย.มทบ.32 ณ บ้านเลขที่ 118/1 หมู่ 4  
บ้านน้ าโทกหัวดง ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จว.ล.ป. ขณะที่ พ.อ.วิชาญฯ รอง ผบ.มทบ.32 เดินทางไปเยี่ยมและช่วยเหลือ
ครอบครัวของ พลฯ ณัฐพงษ์ สุขเกษม ทหารกองประจ าการ ผลัดที่ 1/63 สังกัด ร้อย.มทบ.32 ณ บ้านเลขที่ 52 
หมู่ 6 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จว.ล.ป. โดย มทบ.32 มอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ าดื่มและหน้ากากอนามัย 
แก่ครอบครัวพลทหารทั้ง 2 นาย ซึ่งครอบครัวของพลทหารทั้ง 2 นาย รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ ผบช. ได้ใส่ใจตน
พร้อมทั้งห่วงใยครอบครัว ทั้งนี้ ผบ.มทบ.32 ได้ให้ความส าคัญกับขวัญก าลังใจของพลทหารของหน่วยที่มีฐานะ
ยากจนและความเป็นอยู่ที่ยากล าบาก ได้มอบหมายให้ ผบช.ตามล าดับช้ัน สอบถามความเป็นอยู่ของครอบครัวพล
ทหารของหน่วย หากมีความเป็นอยู่ที่ยากล าบากและสามารถสร้างขวัญก าลังใจที่ดีแก่พลทหารนั้นๆ แล้ว หน่วย
พร้อมเข้าให้ความช่วยเหลือโดยทันที เพราะขวัญก าลังใจก าลังพลนั้นถือเป็นสิ่งที่ส าคัญที่หน่วยต้องรักษาไว้ให้ดี 
เพื่อภารกิจอันส าคัญที่มีในวันข้างหน้าต่อไป 
 แหล่งที่มา : เนช่ันทีวี 
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6. ข่าวท่ัวไป  
- พ.อ.พงษ์เพชรฯ หน.ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. พร้อม นายชาญชัยฯ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการ  

หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) น าก าลัง จนท. ชุดพยัคฆ์ไพร  และ ศปป.4 กอ.รมน. ลงพื้นที่ป่าไม้
บนภูทับเบิก ต.วังบาล และ ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จว.พ.ช. จากการตรวจสอบ ก าหนดพื้นที่เป้าหมาย พบสิ่ง 
ปลูกสร้างอาคาร รีสอร์ท จุดกางเต๊นท์ ที่เกิดข้ึนใหม่  และก่อสร้างต่อเติมจากพื้นที่เดิม ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย 
มากกว่า 50 แห่ง พ.อ.พงษ์เพชรฯ เปิดเผยว่า หลังจากตรวจสอบพื้นที่  พบว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่ าสงวน  
กว่า 50 แห่ง คณะ จนท. จึงจัดเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด เพื่อตรวจสอบเปรียบเทียบ กับภาพถ่ายทางอากาศ 
และข้อมูลสิทธิการถือครองที่ดิน โดยละเอียดทุกเป้าหมาย กลุ่มนายทุนอาศัยช่วงที่มีสถานการณ์โควิด -19  
เร่งก่อสร้างอาคารจ านวนมาก หากปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปจะมีที่พักรีสอร์ตที่ผิดกฎหมายผุดข้ึนบนยอดเขาเต็ม 
ไปหมดจนยากต่อการควบคุมและแก้ไขปัญหา ดังเช่นในอดีตที่ต้องบังคับใช้กฎหมายจนถึงข้ันต้องรื้อทุบทิ้ง ซึ่งไม่
ควรจะเกิดข้ึนอีก ถ้าทุกคนเคารพกฎหมายบ้านเมือง รวมทั้ง จนท.รัฐ ที่รับผิดชอบทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความเข้มแข็ง แต่เนื่องจากมีสถานการณ์โรคโควิด-19 ท าให้ จนท. ท างานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ กลุ่มนายทุน
จึงอาศัยช่องว่างเร่งการก่อสร้าง รวม 2 พื้นที่ทั้งเขาค้อ และภูทับเบิก มีโรงแรม รีสอร์ต สร้างขึ้นใหม่ กว่า 100 แห่ง 
พ.อ.พงษ์เพชรฯ เผยต่อว่า ได้ประสานการปฏิบัติกับ นายชีวะภาพฯ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อวางแผน 
การปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย กับกลุ่มนายทุนที่บุกรุก และยึดถือครอบครองพื้นที่ป่า ก่อสร้างที่พัก โรงแรม  
รีสอร์ต อาคารที่ผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อหยุดยั้งการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 2 แห่ งให้ได้  
ซึ่งเป็นพื้นที่บนภูเขาสูง และเป็นพื้นที่ต้นน้ าป่าสัก รวมทั้งเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งมีทั้งเรื่องการชะล้างพังทลายของหน้าดิน จนเกิดดินสไลด์ น้ าเสียจากรีสอร์ต ขยะตกค้าง และการก าจัดขยะ  
ที่ไม่ถูกต้องอีกด้วย 

แหล่งที่มา : ไทยโพสต์ออนไลน ์  
7. กีฬา 

- 
8. คอลัมน์และบทความ  
คอลัมน์ บทบรรณาธิการ ข่าวสด 
 - เขียนว่า ที่ประชุมสภาฯ  มีมติอนุมัติ พ.ร.ก. กู้เงินเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม วงเงิน 5 แสนล้านบาท
ท าให้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ฯ เป็นรัฐบาลที่ก่อหนี้ให้ประเทศมากที่สุด พ.ร.ก.ฉบับนี้ มีสาระส าคัญ 3 แผนงานคือ 
แผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาด ของโควิด -19 เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแพทย์ และสาธารณสุข การวิจัย
พัฒนาวัคซีนภายในประเทศ วงเงิน 30,000 ล้านบาท  แผนงานช่วยเหลือ เยียวยา ประชาชนในทุกสาขาอาชีพฯ 
วงเงิน 300,000 ล้านบาท แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบฯวงเงิน170,000 ล้านบาท จากนี้ไป
จึงได้แต่หวังว่ารัฐบาลจะมีแผนการใช้เงินที่ชัดเจน รอบคอบ ที่ส าคัญต้องโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ 
           แหล่งที่มา:  นสพ.ข่าวสด น.2 
คอลัมน์ บทน ามติชน 
 - เขียนว่า รัฐบาลมีวาระตามรัฐธรรมนูญ 4 ปี ถ้ารัฐบาลปัจจุบันอยู่ครบเทอม แล้วจัดการเลือกตั้งในปี 66 
จะยังอยู่ภายใต้บังคับของบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ ที่ระบุให้วุฒิสภาชุดแรกมีวาระการด ารงต าแหน่ง 5 ปี 
และใน 5 ปีแรกให้ ส.ว. 250 คน มีอ านาจเลือกนายกฯด้วย ดังนั้น หากรัฐบาลอยู่ครบเทอม 4 ปี แล้วลงสมัคร
เลือกตั้งยังไงๆ นายกรัฐมนตรี ก็ต้องได้กลับมาอีกครั้ง เพราะมี ส.ว.รองรับอยู่แล้ว 250 เสียง ส่วนสภาผู้แทนฯอีก 
500 เสียง จะสนับสนุนกี่คนเป็นเรื่องของเกมการเมือง 
          แหล่งที่มา:  นสพ.มติชน น.2 
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คอลัมน์ เลียบค่ายกองทัพ 
 - เขียนว่า กิจกรรมเหล่าทัพ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห.และ พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปล.กห. 
ได้ประชุมร่วมกับ กอ.รมน. นขต.กห. เหล่าทัพ และ ตร.เพื่อติดตามการสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ปัญหาโควิด-19 
ในภาพรวม กห. ทั้งนี้ รมช.กห. ได้ย้ าให้ทุกเหล่าทัพ กอ.รมน. และ ตร. ให้ความส าคัญคงความเข้มข้นสกัดกั้นและ
จับกุมการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยเฉพาะชายแดนเมียนมา กัมพูชา และมาเลเซีย และให้สนับ สนุนฝ่าย
ปกครองในการตรวจสอบสถานประกอบการ และโรงงานที่มีการใช้แรงงานผิดกฎหมาย น าเข้าสู่ระบบเพื่อการ
ควบคุมที่ถูกต้อง และให้จัดต้ังจุดตรวจร่วม เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามพื้นที่ ซึ่งยังพบการติดเช้ือเป็น
กลุ่มก้อน และให้เตรียมความพร้อมบรหิารจุดกระจายวัคซีน รพ. ทหารทั่วประเทศทั้ง 46 จุดที่ กห.จัดต้ังสนับสนุน 
สธ.ในการกระจายฉีดวัคซีนให้ประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 
            แหล่งที่มา:  นสพ.เดลินิวส์ น.8 
คอลัมน์ คาบลูกคาบดอก  
 - เขียนว่า สหรัฐฯ พยายามเจาะลึกถึงต้นตอการแพร่ระบาดของไวรัสที่ประเทศจีน เพราะถ้ายังหาต้นตอ
ของเชืื่อไวรัสไม่พบ การจะก าจัดโควิด-19 ไม่ใช่เรื่องง่าย  สงครามการค้าก้าวเข้าสู่ภาคสอง วัคซีนเป็นอาวุธที่ส าคัญ
ที่สุด ทั้งทางเศรษฐกิจ และความมั่นคง การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ชาวโลก ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ 
COVAX กลายเป็นดาบสองคม ประเทศผู้ผลิตวัคซีนในโลกนี้ก็มีแต่ จีน รัสเซีย อังกฤษ และอเมริกา จากนี้ไปใคร
ครอบครองวัคซีนโควิดไว้มากก็จะมีอ านาจมากที่สุด พล.อ.ประยุทธ์ฯ อาศัยอ านาจจาก ศบค. สั่งตั้งคณะท างาน
บริหารวัคซีนโควิด-19 หรือการให้อ านาจ อปท.  องค์กรต่าง ๆ สามารถสั่งซื้อวัคซีนโควิด -19 ได้ ทั้งนี้  
พล.อ.ประยุทธ์ฯ สามารถเข้าไปสั่งงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง เช่น องค์การเภสัชกรรม สถาบันวัคซีน
แห่งชาติ สภากาชาดไทย ราชวิทยาลัยจุฬากรณ์ ทุบหม้อข้าวของเดิมเป็นที่เรียบร้อย กลายเป็นฟางเส้นสุดท้าย 
 แหล่งที่มา ไทยรัฐ น.6 
9. ข้อพิจารณาและแนวโน้มการน าเสนอข่าว 

- สื่อมวลชนให้ความสนใจประเด็นทางการเมืองกรณีการขออนุมัติโครงการกู้เงิน ของรัฐบาล และกรณี  
การติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย และประเทศต่างๆ ทั่วโลก 

----------------------------- 
                                                                  ตรวจถูกต้อง                                                                          
        พ.อ.  
                 ( ณัฐวัฒน์   จันทร์สว่าง )  
            ฝสธ. สรปุวิเคราะห์ข่าว ศปส.ทบ. 
 
  
  
  
 
 
 
  
  


