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1. สถานการณ์การเมือง  
 - นายยุทธพงศ์ฯ รอง หน.พรรค พท. แถลงข่าวสรุปการอภิปราย พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้านบาท และ  
การเตรียมยื่นแก้ไข รธน. 5 ร่าง นายยุทธพงศ์ฯ เปิดเผยว่า การประชุมการอภิปรายงบประมาณปี 2565 ที่เริ่มจาก
ภาพรวมเศรษฐกิจไทย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช้ีแจงถึงการจัดเก็บรายได้ในปีหน้า รวมจ านวน 3.10 ล้าน
ล้านบาท ส่วนงบฯ ในปีนี้ สามารถจัดเก็บรายได้ จ านวน 3.30 ล้านล้านบาท ต่ ากว่าเป้า ส่วนสัปดาห์หน้าจะมีการ
พิจารณาตั้งอนุกรรมาธิการ 8 คณะ เพื่อพิจารณาแผนงานพื้นฐานและยุทธศาสตร์รวม 8 ด้าน  นายยุทธพงศ์ฯ  
ยังกล่าวถึงการเปิดแฟนเพจเฟซบุก๊ของ ทร. เพื่อเปลี่ยนแนวความคิดของ ปชช. ที่มีต่อการจัดซื้อเรือด าน้ า โดยมอง
ว่าการจัดซื้อเรือด าน้ าในขณะนี้ไม่มีความจ าเป็น เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19  
ที่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินแก้ไขเรื่องนี้ และปีที่แล้วก็เคยมีการถก เถียงว่าจะซื้อเพิ่มอีก 2 ล า ก่อนถอนเรื่อง
ออกไป พร้อมท้าให้ท าโพลล์ส ารวจความคิดเห็นของ ปชช. ว่าเห็นด้วยกับเรื่องนี้หรือไม่ ส่วนเรื่องการสรุปเรื่อง 
พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้านบาท มองว่า นรม. ตอบไม่ตรงค าถาม ไม่ตอบในประเด็นส าคัญ ข่มขู่ ส.ส. ในสภา ทั้งยังไม่
มีรายละเอียดในการใช้เงิน เหมือนตีเช็คเปล่า เมื่อตรวจสอบย้อนไปถึงงบฯ เก่า ก็ยังใช้ไม่หมด แต่ยังมากู้เงินเพิ่ม 
จึงมองว่าการกู้เงินในครั้งนี้ไม่คุ้มค่า และ นรม. สอบตกในการบริหารประเทศ ขณะที่การบริหารจัดการวัคซีนของ
รัฐบาลยังไม่เพียงพอต่อจ านวนความต้องการของ ปชช. ส าหรับท่าทีของพรรค พท. ต่อการแก้ไข รธน. นายยุทธพงศ์ฯ 
ระบุว่าพรรคยืนยันที่จะแก้ไข รธน. โดยด าเนินการยื่นทั้งของแก้ทั้งฉบับ แต่จะไม่แตะหมวด 1 และหมวด 2 ส่วนที่
แก้เป็นรายมาตราจะให้แก้ในหมวดที่ 3 แก้การปิดสวิตซ์ ส.ว. ส่วนรายละเอียดทั้งหมด พรุ่งนี้จะมีการประชุมกับ
พรรคร่วมฝ่ายค้าน ผู้สื่อข่าวสอบถามประเด็นเรื่องกระแสการยุบสภา นายยุทธพงศ์ฯ ยืนยันว่า หากมีการยุบสภา 
พรรคก็พร้อมเลือกตั้ง โดยมั่นใจว่าจะได้ ส.ส.เพิ่ม และพร้อมส่ง ส.ส. ทั้ง 350 เขต 
 แหล่งที่มา : ช่อง 3,ททบ.,ช่อง 7,ช่อง 9 และ นสพ.ทุกฉบับ 
 - นายชัยธวัชญ ลธ.พรรค กก. แถลงถึงการแก้ไข รธน.ฉบับพรรค พปชร. คือ การต่ออายุระบอบ คสช .
การเสนอแก้ไขหลายมาตราเพียงท าให้สับสนและปะผุให้แก่ รธน.ฉบับ คสช   .เป้าหมายแท้จริง อาทิ แก้ไขระบบ
เลือกตั้งที่ คสช.  เช่ือมั่นว่าจะเป็นขนมล่อให้นักเลือกตั้งจ านวนมากสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐ แก้ระบบเลือกตั้ง
ให้ตนเองได้เปรียบ ไม่ยกเลิกอ านาจ ส .ว .  เลือกนายกฯ การเปิดช่องให้ฝ่ายรัฐบาลเข้าไปเบียดบังน างบประมาณ
ของประเทศ มาใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมือง จึงเป็นเพียงการต่ออายุให้แก่ระบอบ คสช. 
 แหล่งที่มา : นสพ.ทุกฉบับ 
2. การป้องกันประเทศ 

- กกล.สุรสีห์ พร้อม ร้อย ตชด.136 ร่วมกับ ตร.ภูธรไทรโยค และฝ่ายปกครอง จัดชุด ลว. เฝ้าตรวจ
บริเวณช่องทางธรรมชาติและพื้นที่ตามแนวชายแดน เพื่อสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ยังคงพบกลุ่ม
บุคคลสัญชาติเมียนมา ลักลอบข้ามแดน 11 คน จากการซักถามทราบว่าจะเดินเข้าไปท างานที ่กทม., จว.ส.ค. และ 
จว.ส.ฎ. นอกจากนี้ยังจับกุมแรงงานเพื่อนบ้าน ลักลอบเคลื่อนย้ายและเตรียมออกนอกประเทศ 9 คน พร้อมผู้
น าพา 1 คน จากการซักถามทราบว่าถูกเลิกจ้างงานมาจาก จว.ช.บ. , จว.ส.ค. และ จว.น.บ. ซึ่งหน่วยได้ท าการ
ตรวจวัดอุณหภูมิขั้นต้นและน าตัวส่งด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 แหล่งที่มา : ช่อง 7, ข่าวสดออนไลน์  
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3. การรักษาความมั่นคงภายใน 
 - นายอนุทินฯ รอง นรม./รมว.สธ. ได้ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีหลายโรงพยาบาลได้ออกมาประกาศชะลอ 
การฉีดวัคซีนโควิดออกไปก่อน ท าให้ประชาชนสงสัยถึงแผนการจัดสรรวัคซีนจาก สธ. ว่ากระทรวงจัดสรรวัคซีนให้ 
กทม. ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วไป 5 แสนโดส ทั้งที่กระทรวงตกลงจะจัดสรรให้ กทม. 1 ล้านโดสนี่ยังไม่ถึง 2 สัปดาห์ 
กระทรวงฯ ส่งให้ กทม. ไปครึ่งหนึ่งแล้ว ฉะนั้นตกลงไว้ 1 ล้าน ส่งไปแล้ว 5 แสน ค าว่าวัคซีนไม่ได้ส่งจาก สธ.  
พูดไม่ได้ พูดอย่างนี้ปราศจากความรับผิดชอบ ส านักอนามัยและส านักการแพทย์ กทม. ควรจะต้องบริหารจัดการ
วัคซีนที่ได้รับไปจาก สธ. ให้ดีที่สุด สธ. จัดการทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบไปให้ กทม.  หมดแล้ว 
นายอนุทินฯ กล่าวต่อว่า สัปดาห์หน้าจะทยอยส่งให้ กทม. อีกการกระจายวัคซีนไปตามจุดไหนก็ตามเป็นหน้าที่
ของ กทม. สธ. ท าตามกฎหมายท ามากกว่านี้ไม่ได้ สธ. มีหน้าที่ท าตามที่ ศบค. มอบหมายมันต้องบริหารจัดการ
วัคซีน กระจายวัคซีน จ านวนฉีดต่อวัน ต้องวางแผนอย่างดี  สธ. ในส่วนที่รับผิดชอบทั่วประเทศก็ไม่เห็นมีใคร 
มีปัญหาแบบนี้ไม่ใช่ว่าได้มาเท่าไหร่ก็กระจายแบบไม่วางแผน ขอความกรุณาอย่าบอกว่า สธ. ท าอะไร  สธ.  
หาวัคซีนทั้งหมดก็กระจายไปตามค าสั่งของ ศบค . หมดแล้ว ตามเวลาที่ก าหนดไว้ ถ้า สธ. เป็นคนวางแผนเอง  
เป็นคนบริหารจัดการให้ฉีดเอง ค่อยมาโทษ สธ. 
 แหล่งที่มา : นสพ.ทุกฉบบั 
 - นายอนุชาฯ โฆษกประจ า นร. กล่าวว่า หลังจาก นรม./รมว.กห. เริ่มนโยบายปูพรมฉีดวัคซีนทั่วประเทศ 
ตั้งแต่วันที่ 7 มิ .ย .ถึงวันที่ 12 มิ .ย .มีการฉีดวัคซีนทั่วประเทศจ านวน 1,865,190 โดส และตั้งแต่วันที่ 28 ก  .พ .- 12 
มิ  .ย  . 2564 มีการฉีดสะสมแล้วรวมทั้งสิ้น 6,081,242 โดสส่งผลให้ไทยมียอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสมเป็น
อันดับที่ 3 ของอาเซียน ส าหรับการฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ส านักงานประกันสังคมได้ปรบัปรุงระบบ
การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ผู้ประกันตนในพื้นที่ กทม  .ได้มีประสิทธิภาพมากข้ึน จะเปิดให้บริการแก่
ผู้ประกันตน ม. 33 ที่นายจ้างได้ลงทะเบียนในระบบ e-Service อีกครั้งในวันที่ 14 มิ .ย. 2564 อย่างแน่นอน 
 แหล่งที่มา : นสพ.ทุกฉบับ 
 - ศบค. รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจ าวันที่ 12 มิ.ย.64 ว่า พบผู้ติดเช้ือใหม่เพิ่มข้ึนอีก 2,804 คน 
แบ่งเป็นการติดเช้ือในประเทศ 2,334 คน ตปท. 61 คน และจากเรือนจ า 409 คน ท าให้ผู้ป่วยสะสมระลอกนี้
เพิ่มข้ึนเป็น 167,046 คน มีผู้หายป่วย 4,143 คน ผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 18 คน สะสมเสียชีวิต 1,355 คน คิดเป็น 
0.81% โดยสะสมรวมตั้งแต่ปี 2563 รวม 1,449 คน คิดเป็น 0.71% ซึ่งในจ านวนนี้เป็นผู้เสียชีวิตคนไทย 1,409 
คน ชาวต่างชาติ 40 คน ส าหรับผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ กทม. 12 คน จว.ช.บ. 2 คน ส่วนที่เหลืออยู่ใน 
จว.ป.ท. จว.ส.ข. จว.ส.พ. และ จว.ภ.ก. จว.ละ 1 คน เป็นชาย 7 คน หญิง 11 คน ส่วนใหญ่มีโรคประจ าตัว ติดเช้ือ
จากคนในครอบครัว และในชุมชน ส าหรับพื้นที่ กทม. ยังน่าเป็นห่วง พบทั้งผู้ติดเช้ือใหม่เพิ่มข้ึนอีก 924 คน  
ใหญ่เป็นผู้เข้ามารักษาในระบบ รพ. ท าให้ยอดสะสมเพิ่มข้ึนเป็น 53,185 คน เสียชีวิตสะสม 716 คน คิดเป็น 
1.35% ขณะเดียวกันวันน้ียังพบการติดเช้ือเป็นกลุ่มก้อนรายใหม่เพิ่มข้ึนอีก 4 คลัสเตอร์ ได้แก่ เขตจตุจักร พบที่ 
บริษัทเอเอจี อินเทลลิเจนท์ เขตห้วยขวาง เป็นแคมก่อสร้าง Syntec ถ.ก าแพงเพชร 7 เขตคันนายาว เป็นแคมป์
คนงาน บริษัทซิโนทัย และที่เขตบางนา แคมป์ก่อสร้าง บริษัทจอมธกล 
 แหล่งที่มา : ช่อง 3,ททบ.,ช่อง 7,ช่อง 9 
4. การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
 -  
5. การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 

- ผบ.ชค.กรม.ทพ.12 ฉก.อรัญประเทศ กกล.บูรพา สั่งการให้ ผบ.ร้อย ทพ.1201 น าก าลังพลจิตอาสา  
เราท าความดีด้วยหัวใจของ ร้อย ทพ.1201 ออกลุยรับซื้อพืชผกัสวนครัวและผลไม้ จากเกษตรกรในพื้นที่ ต.ท่าข้าม 
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อ.อรัญประเทศ จว.ส.ก. เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและบรรเทาความเดือดร้อนผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สร้างความยินดีและดีใจให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างมาก ทั้งนี้หลังจากรับ
ซื้อพืชผักสวนครัวและผลไม้จากเกษตรกรในหมู่บ้านแล้ว ได้น าพืชผักผลไม้ที่รับซื้อมาไปส่งให้ พ.ท.ณัฐพลฯ  
รอง ผบ.ชค.กรม.ทพ.12 เพื่อน าไปใส่รถปันสุขของ ชค.กรม.ทพ.12 ที่มีทั้งสิ่งของข้าวสาร อาหารแห้ง และอุปกรณ์
ป้องกันไวรัสโควิด-19 เช่น หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ออกแจกจ่ายให้กับพี่น้อง ปชช. ตามหมู่บ้าน
ชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นการช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระ และ
บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น สร้างความยินดีและดีใจแก่พี่น้อง ปชช. ตามหมู่บ้านชายแดนเป็นอ ย่างมาก  
พ.อ.เอกพงษ์ฯ กล่าวว่า ชค.กรม.ทพ.12 ฉก.อรัญประเทศ กกล.บูรพา ได้จัดรถปันสุข ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 แล้ว  
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ นรม. และ ผบ.ทบ. ที่ก าชับมายัง มทภ.1 และ กกล.บูรพา ให้หน่วยทหารในพื้นที่  
ตามแนวชายแดน ให้ดูแลช่วยเหลือ ปชช. ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างดีที่สุด 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ ปชช.  

แหล่งที่มา : แนวหน้าออนไลน์  
6. ข่าวท่ัวไป  

- ผบ.มทบ.13 พร้อมด้วย ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.13, ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (ขุนภักดี 13) , 
อบต.สะแกราบ, ผู้น าท้องที่ ท้องถ่ิน ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
"ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ" ประจ าปี 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดหนองส าโรง 
ต.สะแกราบ อ.โคกส าโรง จว.ล.บ. โดยมี นายณรงค์ฯ นอภ.โคกส าโรง เป็น ปธ. พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ปชช.
จิตอาสา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปชช. ในชุมชนได้มีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษาและฟื้นฟูป่าไม้ ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตราการการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโควิด -19  
อย่างเคร่งครัด และยังมีการปลูกพันธ์ุไม้ประจ าถ่ิน 100 ต้น อีกด้วย 

แหล่งที่มา : สยามรัฐออนไลน ์  
7. กีฬา 

- 
8. คอลัมน์และบทความ  
คอลัมน์ ท้ิงหมัดเข้ามุม 
 - เขียนว่า พล.อ.ประยุทธ์ฯ กุมอ านาจมายาวนาน 7 ปี มีอ านาจทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น ค้ าจุนอุ้มชู 
ความเกรี้ยวกราดไม่ได้ท าให้ดูกล้าหาญหรือเข้มแข็งมากข้ึน ในทางกลับกัน ส.ส.ฝ่ายค้านที่ต้องยืนเผชิญหน้ากับ
อ านาจเหล่าน้ีโดยไม่หว่ันเกรงดูจะกล้าหาญยิ่งกว่า ประชาชนที่ออกมาต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยที่แท้จริง  
ให้มีลักษณะในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ทั่วถึง และเท่าเทียม ไม่หว่ันไหวการคุกคามในทุกรูปแบบ 
อย่างที่แกนน าราษฎรได้พิสูจน์ให้เห็น ย่อมกล้าหาญและน่ายกย่องยิ่งกว่า ซึ่งคนเหล่าน้ีล้วนจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ  

แหล่งที่มา ข่าวสด น.7 
หัวข้อข่าว บทบรรณาธิการขา่วสด 
 - เขียนว่า ผลส ารวจความเช่ือมั่นผู้บริโภคที่ต่ าสุดเป็นประวัติการณ์คิดเป็นร้อยละ 44.7 ดัชนีความเช่ือมั่น
ผู้บริโภคโดยรวมในช่วงเวลาเดียวกันปรับตัวลดลงต่อเนื่อง เป็นเดือนที่ 2 ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ช่วงเวลา
ดังกล่าวเช้ือโควิด-19 ระบาดหนักและรัฐบาลควรใช้มาตรการคุมเข้ม แม้ไม่ใช้ค าว่าล็อกดาวน์ก็ตาม แต่มีผลต่อการ
ท ามาหากินของประชาชน อย่างหนักมาตลอดต้ังแต่เดือนเม.ย.-ปัจจุบัน ดัชนีความเช่ือมั่นปรับตัวลดลงทุกรายการ 
ต่ าที่สุดคือเศรษฐกิจโดยรวมเหลอืร้อยละ 38.9 ตามมาด้วยโอกาสหางานท าร้อยละ 41.3 และรายได้ในอนาคตร้อย
ละ 53.9 สาเหตุหลักมาจากความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 และซ้ าเติมด้วยสถานการณ์
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ทางการเมืองที่มเีสถียรภาพน้อยลง บวกกับการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่ลา่ช้า ผู้บริโภครู้สึกว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่
ฟื้นตัว และขาดแรงกระตุ้น แม้ว่ามาตรการของรัฐบาลมีการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ตาม รัฐบาลต้องทบทวนด้วย 
ว่าฝ่ายการเมืองต้องเป็นที่พึ่ง ในการแก้ปัญหาใช่ หรือไม่ 
          แหล่งที่มา ข่าวสด น.2 
หัวข้อข่าว บทบรรณาธิการ ไทยรัฐ 
 - เขียนว่า การเมืองเป็นเรื่องการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอ านาจ การแย่งชิงเป็นเลขาธิการพรรค จึงไม่ใช่เรื่อง
เสียหายเพราะเป็นธรรมชาติของการเมือง แต่จะต้องเป็นการแข่งขัน กันด้วยความสุภาพ ไม่ให้ชาวบ้านมองว่าเป็น
การแย่งชิงที่น่าเบื่อและเสื่อมศรัทธา สังคมไทยดูคล้ายกับสังคมอ านาจนิยม การต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอ านาจในทาง
การเมืองระดับชาติ ปกติประชาธิปไตยทั่วโลก จะสู้กันด้วยสันติวิธี ให้ประชาชน เลือกผู้บริหารประเทศ เพราะเป็น
เจ้าของอ านาจอธิปไตย แต่ผู้นิยมลัทธิอ านาจนิยมในไทยชอบใช้ก าลังยึดอ านาจ  โดยข้ออ้างเท่าที่คิดได้คณะ
รัฐประหารจะพยายามสร้างความชอบธรรม ให้แก่อ านาจที่ยึดมา เพื่อให้มีสีสันประชาธิปไตย โดยร่าง รธน.เพื่อสืบ
ทอดอ านาจ ทั้งยังเขียนไว้ ห้ามแก้ไขเกือบโดยเด็ดขาด 
  แหล่งที่มา ไทยรัฐ น.3 
คอลัมน์ สถานการณ์ร้อน 
 - เขียนว่า กระแสข่าวเรื่องยุบสภาออกมาเป็นระยะๆ ข่าวลือดังกล่าวออกมาถ่ีและดังข้ึนเรื่อยๆ คงเพราะ
มาจากบ้านเมืองที่อบอ้าวด้วยมวลปัญหาสารพัดเรื่อง อาทิ วิกฤตโรคระบาดโควิด -19 ปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง 
ยังฝืดเคือง ปัญหาเมืองทีย่ืดเยื้อ พรรคการเมืองพรอ้มเลือกตั้งมากแค่ไหน ซีกรัฐบาลพรรคการเมืองต่างๆ ยังคงเดิน
เกมผลงานเก็บแต้มคะแนน จากประชาชน เริ่มจากพรรค พปชร.ที่ได้เปรียบด้านทรัพยากร ทางการเมืองที่ดึงดูดใจ
นักเลือกตั้ง ให้ตบเท้าย้ายค่าย  รวมกับขณะนี้ก าลังมีการปรับทัพภายใน มีข่าวว่า ร.อ.ธรรมนัสฯ เดินเกมเตรียม
ผงาดนั่งเก้าอี้เลขาธิการพรรค ขยายบารมีน าพรรคเข้าโหมดเลือกตั้งอย่างเต็มที่ ด้านพรรคภูมิใจไทยเป็นอีกพรรค 
ที่เนื้อหอมมีทั้งทุนและทั้งอ านาจ พร้อมปูฐานการเมืองไว้กว้างขวาง ขณะที่พรรค ปชป.เร่งผลงานตามนโยบายของ
ตัวเอง พร้อมประกาศว่าเตรียมคนพร้อมสู้ทุกเขตเลือกตั้งแล้ว แต่เบื้องลึกวงในยังไม่แข็งแกร่งเพียงพอ 
ขณะเดียวกันอาจเกิดภาวะย้ายพรรคให้เห็นอีกครั้ง ส่วนพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่เหนียวแน่นตั้งแต่ต้น ยังไม่สามารถ
แสดงฝีมือในการอภิปรายนัดส าคัญๆ ขณะที่ ส.ส.งูเห่าจ านวนมากเตรียมย้ายหนีออกจากพรรค พท.ยังมีปัญหา
ภายในไม่สิ้นสุด และมีข่าวลูกพรรคเตรยีมจะลาออกไปพรรคใหมห่รอืย้ายค่าย ขณะที่นายใหญ่อย่างทักษิณ ชินวัตร 
ไม่เปิดท่อน้ าเลี้ยง สะดวกให้เหล่าสมาชิกเหมือนเคย คงเดาไม่ยากว่าความพร้อมยุบสภาอยู่ที่ใครเป็นส าคัญ 

แหล่งที่มา เดลินิวส์ น.3 
9. ข้อพิจารณาและแนวโน้มการน าเสนอข่าว 

- สื่อมวลชนให้ความสนใจต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 รวมถึงแนวทางการ 
ฉีดวัคซีนป้องกัน และผลกระทบจากการฉีดวัคซีน 

 
----------------------------- 
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