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1. สถานการณ์การเมือง  
- ในที่ประชุม ครม. ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ นรม./รมว.กห. ได้พูดถึงการแก้ไข รธน.  ที่จะมีการ

พิจารณาร่างแก้ไขฯ จ านวน 13 ร่าง ในการประชุมรัฐสภา ระหว่างวันที่ 23-24 มิ.ย. นี้ว่า ไม่มีปัญหาอะไร  
หากการแก้ไข รธน.เป็นไปด้วยเหตุและผล จึงขอความร่วมมือพรรคร่วมรัฐบาลในการพิจารณา 

แหล่งที่มา : ช่อง 3,ททบ.,ช่อง 7,ช่อง 9 และ นสพ.ทุกฉบับ 
- นายชวนฯ ปธ.รัฐสภา เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.  ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 

ต่อเนื่อง ใน ม.55 ถึง ม.67 กระทั่งเวลา 14.55 น. นายพรเพชรฯ รอง ปธ.รัฐสภา ท าหน้าที่ประธานการประชุม
ขณะนั้น ได้ให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่สาม ผลปรากฏว่าเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ด้วยคะแนน 611 ต่อ 4 
งดออกเสียง 2 และไม่ลงคะแนน 1 เสียง 
 แหล่งที่มา : ช่อง 3,ททบ.,ช่อง 7,ช่อง 9 และ นสพ.ทุกฉบับ 
 - นายจุรินทร์ฯ หน.พรรค ปชป./รอง นรม./รมว.พณ. กล่าวถึง การแก้ไข รธน.ว่า การประชุมร่วมรัฐสภา
จะพิจารณาในวันพรุ่งนี้ (23 มิ.ย.) ในส่วนของพรรค ปชป.ได้มีมติชัดเจนแล้วว่า จะสนับสนุนร่างแก้ไข รธน.   
ทั้ง 13 ร่าง ซึ่งในจ านวนนั้นเป็นร่างของพรรค ปชป. 6 ร่าง , ภท., ชพ. 2 ร่าง และเป็นของพรรคฝ่ายค้าน พท.  
4 ร่าง ของ พปชร.อีก 1 ร่าง นายจุรินทร์ฯ กล่าวว่า เหตุผลที่พรรค ปชป.มีมติสนับสนุนทั้ง 13 ร่าง เพราะต้องการ
แสดงจุดยืนที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการที่จะให้แก้ไข รธน. เพื่อน าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งข้ึน ซึ่งเป็นจุดยืน
ส าคัญของพรรค ปชป. และพรรคถือหลักว่าจะถือร่างไหนนั้นก็จะข้ึนอยู่กับเงื่อนไข 3 ข้อคือ ร่างนั้นต้องสะท้อน
ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น ต้องไม่มีผลเปลี่ยนแปลงหมวด 1 กับหมวด 2 เรื่องรูปแบบการปกครองของประเทศ 
ต้องยืนหยัดการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่แตะหมวดที่ว่าด้วยสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และจะต้องเป็นประโยชน์กับประชาชน  

แหล่งที่มา : ช่อง 3,ททบ.,ช่อง 7,ช่อง 9 และ นสพ.ทุกฉบับ 
- นายภราดรฯ โฆษกพรรค ภท. กล่าวถึง แนวทางการลงมติร่าง รธน. จ านวน 13 ฉบับ ที่ที่ประชุมร่วม

รัฐสภาจะพิจารณาและลงมติในวันที่  23-24 มิ.ย.นี้ว่า พรรค ภท. ได้พูดคุยกันเบื้องต้นถึงแนวทางในการพิจารณา 
ซึ่งเห็นด้วยกับการแก้ไข รธน.ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ส่วนประเด็นอื่นๆ พรรคจะมีการหารือร่วมกันอีกครั้ง ทั้งนี้
ส่วนตัวไม่เห็นด้วยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกบันักการเมอืงหรอืพรรคการเมือง โดยเฉพาะเรื่องบัตรเลอืกตั้ง ส่วนพรรค 
ภท. จะลงมติเห็นด้วยกับร่างแก้ไข รธน. 8 ฉบับ ที่ลงช่ือสนับสนุนไว้หรือไม่นั้น พรรคจะต้องมีการหารือร่วมกันอีก
ครั้งก่อนลงมติ มีรายงานข่าวจากพรรค ภท. แจ้งว่า ส าหรับแนวทางการลงมติของพรรค ภท. เบื้องต้นจะยกมือ
สนับสนุนร่างแก้ไข รธน. จ านวน 8 ร่างของพรรคร่วมรัฐบาลที่ ส.ส.ของพรรคได้ลงช่ือไว้ ส่วนร่างของพรรคร่วม
ฝ่ายค้านจ านวน 4 ร่างนั้น พรรค ภท. จะไม่เอาด้วย 

แหล่งที่มา : ช่อง 3,ททบ.,ช่อง 7,ช่อง 9 และ นสพ.ทุกฉบับ 
- นายพิจารณ์ฯ รอง หน.พรรค กก. กล่าวถึง จุดยืนของพรรค กก. ในการพิจารณาร่างแก้ไข รธน. วันที่ 

23-24 มิ.ย.ว่า การแก้ไข รธน.ทั้ง 13 ร่าง ไม่ว่าร่างอื่นจะเป็นอย่างไร แต่ตนคิดว่าร่างที่เสนอโดยพรรค พปชร.  
จะผ่านการพิจารณาในวาระที่ 1 อย่างแน่นอน เพราะเห็นแล้วว่าการพิจารณาร่างแก้ไข รธน.ในครั้งนี้ เป็นการท า
เพื่อให้แน่ใจว่า พล.อ.ประยุทธ์ฯ จะได้กลับมาเป็น นรม. หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองจนน าไปสู่การยุบสภาใน
เร็วๆ นี้ ซึ่งสิ่งที่พบเห็นในการพิจารณาร่าง รธน.ในครั้งนี้คือความเร่งรีบ ทั้งที่ในวันนี้ที่มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.  
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ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และ พ.ร.บ.ยาเสพติด ถึง 3 ร่าง ซึ่งเสนอเข้ามาโดย ครม. และมีความส าคัญเป็น
อย่างยิ่ง เพราะหากกฎหมายทั้ง 3 ฉบับสามารถผ่านไปได้ จะมีประโยชน์ต่อกระบวนการในการจัดการกับผู้ที่ท าผิด
หรือผู้ต้องหา เพราะเป็นการรวบรวมกฎหมายแต่ละฉบับ รวมเป็นประมวลกฎหมายให้บังคับใช้ได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งมีการให้อ านาจ สธ. และ พม. ในการใช้กฎหมายเพื่อฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แต่กลับมีการ
บรรจุญัตติแก้ไข รธน.ในวันพรุ่งนี้ (23 มิ.ย.) และหากวันน้ี (22 มิ.ย.) พิจารณากฎหมายยาเสพติดไม่เสร็จก็จะถูก
ดองไว้อีก ตนคิดว่าเป็นการจัดล าดับความส าคัญที่ดูแปลกๆ นายพิจารณ์ฯ กล่าวด้วยว่า กรณีที่ร่างแก้ไ ข ม.256  
ที่เสนอโดยพรรค พท. ไม่ได้ถูกบรรจุระเบียบวาระในการประชุมครั้งนี้ โดยสภาฯอ้างเงื่อนไขค าวินิจฉัยของศาล 
รธน. ให้มีการท าประชามติก่อน ซึ่งหากต้องรอร่างนี้ท าประชามติ เหตุใดจึงไม่รอพิจารณาร่วมกับร่างอื่นๆ พร้อม
กับร่างแก้ไข รธน.จากภาคประชาชน ซึ่งขณะนี้มีการรวบรวมรายช่ือเกือบจะครบหลักเกณฑ์ 50,000 รายช่ือแล้ว 
เพื่อให้ทุกร่างได้น าเข้าสู่สภาจะเป็นการเหมาะสมกว่าหรือไม่ และจะเป็นการประหยัดงบประมาณมากกว่าหรือไม่ 
เพราะไม่ว่าแต่ละพรรคการเมืองนอกเหนือจากพรรค พปชร. ที่ยื่นร่างแก้ไข รธน. แต่หากไม่สามารถปิดสวิตช์ ส.ว.
ในการเลือก นรม.ออกไปได้ ก็ไร้ประโยชน์ ต่อให้ระบบการเลือกตั้งจะสะท้อนเสียงประชาชนได้ดีแค่ไหนก็ตาม 
ส่วนจะมีการหารือในที่ประชุมเกี่ยวกับร่าง ม.256 ของพรรค พท. หรือไม่ นายพิจารณ์ฯ กล่าวว่า ไม่ใช่แค่ร่างของ
พรรค พท. แต่รวมถึงการล่ารายช่ือของภาคประชาชนด้วย ซึ่งจะมีการตั้งค าถามไปทีป่ระธานในวันพรุ่งนี้ (23 มิ.ย.) ด้วย 

แหล่งที่มา : ช่อง 3,ททบ.,ช่อง 7,ช่อง 9 และ นสพ.ทุกฉบับ 
- กมธ. การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลือ่มล้ า วุฒิสภา ที่มีนายสังศิตฯ เป็นประธาน ได้ประชุม

หารือเกี่ยวกับการพิจารณาร่าง รธน.แก้ไขเพิ่มเติม จ านวน 13 ฉบับ ที่รัฐสภาก าลังพิจารณาโดย กมธ. มีมติไม่เห็น
ด้วยกับการเสนอแก้ไข รธน. ม.144 และ 185 เนื่องจากบทบัญญัติทั้ง 2 มาตรา ได้วางหลักการส าคัญ ที่ห้ามมิให้ 
ส.ส., สว. รวมถึง ครม. เข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ และมีส่วน
ร่วมในการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายหรือให้ความเห็นชอบในการจัดท าโครงการใดๆ ของหน่วยงานของรัฐ  
ซึ่งเป็นหลักการที่บัญญัติไว้ตั้งแต่ รธน.40 และ 50 แม้ว่าการเสนอแก้ไขครั้งนี้จะยังไม่ได้ท าลายหลักการส าคัญ
ดังกล่าว แต่การเสนอแก้ไขตัดทอนส่วนส าคัญ ที่มีข้ึนเป็นครั้งแรกใน รธน.60 ออกไป ทั้งการตัดบทลงโทษ  
ส.ส.,สว.,ครม. และข้าราชการประจ าที่มีส่วนในการเข้ามาใช้งบประมาณรายจ่าย ตัดข้อห้าม สส.และ สว. เข้ามามี
ส่วนในการใช้จ่ายหรืออนุมัติงบประมาณรายจา่ย และการเข้ามาแทรกแซงการท างานของข้าราชการประจ าถือเป็น
การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญ เนื่องจากบทบัญญัติส่วนที่ถูกเสนอตัดออกไปจาก 2 มาตรา ในการเสนอแก้ไข รธน.
ครั้งนี้ เป็นหนึ่งในหัวใจส าคัญของการป้องกันการทุจรติคอร์รัปชันของ รธน.60 ที่ได้รับสมญาว่า “รธน.ฉบับปราบโกง” 
โดยน ามาเป็นสาระส าคัญช้ีแจงต่อพี่น้องประชาชนในช่วงก่อนลงประชามติ  ทั้งนี้ บทบัญญัติใน ม.185  
ยังสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านคอร์รัปช่ัน ซึ่งไทยเป็นสมาชิกอยู่ ดังนั้น หากมีการ
แก้ไขตัดออกจะกระทบต่อความน่าเช่ือถือ การค้า และการลงทุน ได้ //// นายค านูณฯ  ส.ว. และ กมธ.ฯ ในฐานะ
โฆษกวิปวุฒิสภา ช้ีแจงถึงการแถลงข่าวครั้งนี้ว่า เป็นการแสดงความไม่เห็นด้วยต่อการแก้ไข รธน.ใน ม.144 และ 
185 ของพรรค พปชร. แต่สุดท้าย ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจการลงมติของวุฒิสภา ที่มีเอกสิทธ์ิในการลงมติ ส่วนการ
จัดสัมมนาถึงแนวทางการลงมติร่างแก้ไข รธน. ที่จัดโดยวุฒิสภา เมื่อวานนี้ (21 มิ.ย) นั้น ก็เป็นการจัดเสวนา 
Morning Talk ไม่ได้มีการก าหนดถึงแนวทางการลงมติใดๆ แต่เป็นการให้ข้อมูลแก่ ส.ว.ในการพิจารณาลงมติ 
เช่นเดียวกับการเสนอตัดอ านาจ ส.ว.ในการโหวตเลือก นรม. ก็ถือเป็นเรื่องที่ ส.ว.แต่ละคนจะพิจารณา 

แหล่งที่มา : ช่อง 3,ททบ.,ช่อง 7,ช่อง 9 และ นสพ.ทุกฉบับ 
- นายอนุชาฯ โฆษกประจ า นร. ตอบค าถามแทน นรม./รมว.กห. ถึงการนัดชุมนุมในวันที่ 24 มิ.ย.  

ที่ท าเนียบรัฐบาล ของกลุ่มไทยไม่ทน เพราะยอดติดเช้ือ โควิด-19 ยังสูงอยู่ว่า นรม. มีความเป็นห่วงประชาชน
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 หวังว่าประชาชนจะได้พิจารณาว่าการออกมาร่วมชุมนุม อาจท าให้เกิด
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ความสุ่มเสี่ยงติดเช้ือ เพราะคลัสเตอร์ต่างๆ ยังมีเกิดข้ึน จึงอยากให้ประชาชนพิจารณาหลีกเลี่ยงการรวมตัว หาก
เกิดการกระท าความผิด ผ่านการชุมนุมลักษณะต่างๆ ก็คงต้องใช้กฎหมายที่มีอยู่พิจารณาต่อไป 

แหล่งที่มา : ช่อง 3,ททบ.,ช่อง 7,ช่อง 9  และ นสพ.ทุกฉบบั 
- นายจตุพรฯ ปธ.นปช., นายนิติธร, ตัวแทนกลุ่มประชาชนคนไทย (ปท.) พร้อมด้วยสมาชิกคณะสามัคคี

ประชาชนเพื่อประเทศไทย ยื่นหนังสือถึง นรม./รมว.กห. เพื่อขอให้ลาออกให้รัฐสภาเลือกบุคคลอื่นมาท าหน้าที่แทน 
รวมถึงให้ร่าง รธน. ที่มีความเป็นประชาธิปไตยฉบับใหม่ โดยประชาชนที่เป็นผู้มีอ านาจสถาปนา รธน. มีนายสมพาศฯ 
ที่ ปษ.สง.ปล.กห. เป็นตัวแทนรับหนังสือ นายจตุพรฯ กล่าวว่า วันที่ 24 มิ.ย. คณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทย 
จะนัดชุมนุมกันที่  สะพานผ่านฟ้าลีลาศ ในเวลา 16.00 น. และจะเคลื่อนขบวนมาขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ฯ  
ที่ท าเนียบรัฐบาลใช้เส้นทางผ่านถนนนครสวรรค์ หากถูกสกัดกั้น จะใช้แผนพิฆาตฟ้าทลายโจรจัดการกับ  
พล.อ.ประยุทธ์ฯ แต่ไม่ขอเปิดเผยว่าเป็นรูปแบบใด ยืนยันจะใช้แนวทางสันติวิธี เพียงแต่เจ้าหน้าที่จะต้องไม่ใช้
ความรุนแรง หากใช้ความรุนแรง ประชาชนจะมาเพิ่มอีกหลายเท่าตัว  ส่วนจะมีการยกระดับการชุมชนหรือไม่ 
ข้ึนอยู่กับสถานการณ์  

แหล่งที่มา : ช่อง 3,ททบ.,ช่อง 7,ช่อง 9 และ นสพ.ทุกบับ 
- นายจตุภัทร์ฯ หรือไผ่ ดาวดิน เปิดเผยถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมชุมนุม "ราษฎรยืนยันดันเพดาน"  

ในวันที่ 24 มิ.ย. ว่าการจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา หัวข้อหลักของการจัดกิจกรรมคือ การแก้ไข รธน. 
ฉบับที่มาจากประชาชน โดยกิจกรรมจุดแรกเริ่มตั้งแต่เวลา 0500 - 0700 บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กิจกรรม
ในจุดดังกล่าวจะเป็นการจุดเทียนร าลึกถึงเหตุการณ์การปฏิวัติสยาม พ.ศ.2475 และอ่านแถลงการณ์ฉบับราษฎร 
รวมทั้งมีการฉายภาพผ่านโปรเจ็กเตอร์ กิจกรรมต่อมาจะเริ่มตั้งแต่เวลา 1100  โดยกลุ่มราษฎรจะมีการเคลื่อนตัว
จากอนุสรณ์สถาน 14 ต.ค. ไปรัฐสภา แยกเกียกกาย พร้อมแสดงสัญลักษณ์แห่หมุดคณะราษฎร ทั้งนี้ เพื่อเดินทาง
ไปยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล ต่อประเด็น รธน. จากประชาชน 
นายจตุภัทร์ฯ กล่าวว่า หากมีการสกัดกั้นการเคลื่อนตัวของกลุ่มจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ กลุ่มของตนก็จะปักหลักอยู่
ในบริเวณดังกล่าวตามแนวทางสันติวิธี ไม่มีการปะทะและจะใช้วิธีส่งตัวแทนไปยื่นหนังสอืที่รฐัสภา พร้อมกับตั้งเวที
ขนาดเล็กและมีแกนน าสลับกันข้ึนปราศรัย ส่วนกิจกรรมช่วงเย็นจะเริ่มตั้งแต่เวลา 1700 บริเวณสกายวอล์ก  
แยกปทุมวัน ในส่วนกิจกรรม ต้องรอการยืนยันจากกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่จะมีการประกาศผ่านโซเชียล
มีเดีย อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมทั้งหมดจะเป็นการท าในนามคณะราษฎร คาดว่าจะมีมวลชนออกมาร่วม
ประมาณหลักพันคน 

แหล่งที่มา : นสพ.ทุกฉบบั 
2. การป้องกันประเทศ 
 - จนท.กกล.บูรพา จับแรงงานชาว กพช. ลักลอบเข้าประเทศ 22 คน เป็นชาย 11 คน และหญิง 11 คน 
บริเวณสวนปาล์มรอยต่อ บ.เนินสมบูรณ์ กับ บ.เขาลูกช้าง อ.ตาพระยา จว.ส.ก. หลังเดินเท้าเข้ามาฝั่งไทย 
สอบสวนให้การว่าเสียค่าใช้จ่ายหัวละ 6,000 – 8,000 บาท มีชาว กพช. เป็นผู้น าพาก่อนหลบหนีกลับไป โดยบอก
ว่าจะมีคนมารับช่วงต่อไป 
 แหล่งที่มา : ช่อง 9   
3. การรักษาความมั่นคงภายใน 

- พล.อ.ณัฐพลฯ ลธ.สมช. ในฐานะ ผอ.ศปก.ศบค. เปิดเผยว่า ในการประชุม ศบค.วันนี้ ยังไม่มีการ
ทบทวนมาตรการแนวทางการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว หรือเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ หลังพบคลัสเตอร์ระบาด
ใหญ่ที่ จว.ย.ล. มีผู้ติดเช้ือ 402 ราย และกระจายไป 11 จ.ภาคใต้ เบื้องต้นใน จว.ภ.ก. ยังพบการระบาดไม่มาก 
ทาง มท. จึงให้จังหวัดใช้มาตรการที่เข้มข้นเพื่อควบคุมสถานการณ์ ส่วนมาตรการต่างๆ จะต้องรอประเมิน
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สถานการณ์ หลังจากนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รอง นรม./รมว.พน. ลงพื้นที่ไปติดตามความพร้อมในวันที่ 25 
มิ.ย.นี้ ก่อน ทั้งนี้ นรม. สั่งการ มท. และ สธ. ให้เพิ่มความเข้มข้นในการดูแลอยู่แล้ว  

แหล่งที่มา : ช่อง 7, ช่อง 9,กรุงเทพออนไลน์, ไทยโพสต์ออนไลน์ และ นสพ.ทุกฉบับ 
- ศบค. แถลงเปิดเผยยอดผู้ติดเช้ือโควิด-19 ในประเทศไทยล่าสุดว่า พบผู้ติดเช้ือรายใหม่ 4,059 คน ติด

เช้ือทั่วไป 3,984 คน และติดเช้ือในเรือนจ า 75 คน ท าให้ยอดรวมผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63 เพิ่มเป็น 225,365 คน 
เสียชีวิตเพิ่ม 35 ราย รวมเสียชีวิตแล้ว 1,693 ราย กลับบ้านเเล้ว 187,836 ราย (+ 2,047) และผู้ป่วยรักษาอยู่ 
35,836 ราย  

แหล่งที่มา : ช่อง 3,ททบ.,ช่อง 7,ช่อง 9 และ นสพ.ทุกฉบับ 
- พล.ท.สันติพงศ์ฯ รอง เสธ.ทบ. ในฐานะ ผอ.ศบค.19 ทบ. และคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม หน่วยฝึก

ทหารใหม่ในพื้นที่ จว.ป.จ. ประกอบด้วย พล.ร.2 รอ., มทบ.12 และ รพ.ค่ายจักรพงษ์ โดยได้รับฟังบรรยายสรุป 
และน าข้อสั่งการ ความห่วงใยจากผู้บังคับบัญชา รวมทั้งข้อแนะน าจากกรมฝ่ายเสนาธิการ และ ยศ.ทบ.  
เป็นแนวทางเตรียมการใหก้ับหน่วย พร้อมชมสาธิตการรับทหารใหม่ตามกรรมวิธีคัดกรองภายใต้มาตรการโควิด-19 
ที่กองทัพบก โดย พบ.ทบ. และ ยศ.ทบ. ได้ก าหนดแนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 
ในการรับทหารใหม ่ส าหรบัแนวทางดังกล่าว ครอบคลุมมาตรการพิทักษ์พล, DMHTT ของ ศบค.และกระบวนการ
คัดกรองสอบสวนโรคของ สธ.อย่างเคร่งครัดในทุกข้ันตอน ตั้งแต่การรายงานตัวแรกรับ ณ ที่ว่าการอ าเภอ/  
ศาลากลางจังหวัด และมณฑลทหารบก ตลอดจนการเดินทางไปยังหน่วยฝึกทหารใหม่ทั้ง  311 หน่วยทั่วประเทศ 
ซึ่ง รพ.ในสังกัด ทบ.ทั้ง 37 แห่ง สนับสนุนอ านวยความสะดวก จนท.สายแพทย์ คัดกรองอุณหภูมิ ซักประวัติทหาร
ใหม่และตรวจหาเช้ือ ตั้งแต่ด่านแรกของการรายตัวที่ถือเป็นส่วนส าคัญที่สามารถพบผู้มีความเสี่ยงหรือผู้ติดเช้ือ 
เพื่อป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาด และด าเนินการส่งต่อสถานพยาบาลให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งที่
ผ่านมา ทบ.ได้ติดตามสถานการณ์ เตรียมพร้อมหน่วยฝึกทหารใหม่ในทุกมิติ ทั้งด้านก าลังพลผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ฝึกทุกนาย อาทิ ผู้ฝึก ครูฝึกและผู้ช่วยผู้ฝึก ที่เริ่มด าเนินการคัดกรองให้ปลอดภัยกักตัว 14 วัน ตั้งแต่ 16 มิ.ย.64 
และจะด าเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับครูฝึก และ จนท.หน่วยฝึกทุกนาย โดย รพ.ในสังกัด ทบ. ตามความ
เร่งด่วนในการบริหารจัดการวัคซีนของ สธ. และความเร่งด่วนที่ กห.จัดสรรให้ เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันหมู่ ควบคู่ไปกับ
การอบรมทบทวนแนวทางการฝึก และซักซ้อมแผนปฏิบัติการรับทหารใหม่อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามมาตรการ 
ที่ ทบ.ก าหนดอย่างเคร่งครัด ในส่วนของสถานที่มีการแยกพื้นที่ฝึกและพื้นที่กัก (Unit Quarantine) รวมทั้งพื้นที่
ประกอบกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นสัดส่วน, ปรับรูปแบบการฝึกลักษณะก าหนดเฉพาะพื้นที่และมีการควบคุมสูงสุด 
ในพื้นที่นั้นๆ (Bubble and Sealed) พร้อมทั้งเตรียม จนท.สายแพทย์ และชุดเสนารักษ์คัดกรอง ซักประวัติและ
สังเกตอาการในพื้นที่การฝึกอย่างใกล้ชิด รวมทั้งอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรค ที่อาจเกิดข้ึนระหว่างการฝึกและ  
การดูแลปฏิบัติตนให้มีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัย ทั้งนี้ ผบ.ทบ.ก าชับให้ทุกหน่วยฝึกทหารใหม่ เตรียมความพร้อม 
ในทุกด้านควบคู่ไปกับมาตรการพิทักษ์พลและแนวทางของ ศบค.เพื่อเป็น “หน่วยทหารปลอดโควิด” มีความ
ปลอดภัยทั้งในระดับบุคคล หน่วยทหาร และประชาชนทั่วไป พร้อมรับทหารกองประจ าการ ขอให้เช่ือมั่นใน
แนวทางด าเนินการที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างดีที่สุด เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมต่อการเข้ากองประจ าการ  
ซึ่ง ทบ.ยังคงสิทธิและสวัสดิการส าหรับทหารใหม่ตามปกติ และมอบให้ รพ.ในสังกัด ทบ.เตรียมด าเนินการ  
ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับทหารใหม่ผลัดที่ 1/64 ทั้ง 35,916 นาย ในโอกาสแรกที่เดินทางถึงหน่วยฝึก เพื่อร่วม
วาระแห่งชาติสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดการแพร่ระบาดหรือการสูญเสียก าลังพล สามารถด ารงการฝึกและปฏิบัติ  
ในทุกภารกิจภายใต้สถานการณ์โควิด-19 อย่างปลอดภัย  

แหล่งที่มา : แนวหน้าออนไลน์ 
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4. การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
 - ญาติของผู้ เสียชีวิตน าร่างของนายอัมรันฯ อายุ 28 ปี และนายอาดือเระ มันปูเตะ อายุ 31 ปี  
ไปประกอบพิธีทางศาสนาที่สุสานใน ต.ตาแกะ อ.ยะหริ่ง จว.ป.น. และสุสานใน ต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จว.ส.ข. 
ตามล าดับ หลังจากทั้งคู่เสียชีวิตจากเหตุยิงปะทะกับ จนท. 3 ฝ่ายในพื้นที่ บ.ปาตาบูดี ม.3 ต.แหลมโพธ์ิ อ.ยะหริ่ง  
จว.ป.น. เมื่อวานนี้ จากการตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ศพ เช่ือมโยงกับคดียิงแล้วเผาพ่อค้า ลูกสาว และ
หลานชาย รวม 3 ศพ ขณะเดินทางไปขายของที่นราธิวาส เหตุเกิดวันที่ 24 เม.ย. ใน อ.สายบุรี และจากการ
ตรวจสอบประวัติพบว่านายอัมรัน มีหมายจับติดตัว 5 หมาย ส่วนนายอาดือเระ มีหมายจับ 2 หมาย มีประวัติ
เกี่ยวข้องกับคดียิง อส.4 ศพ ใน อ.ยะรัง, ลอบวางระเบิด ต.ท่ายามู อ.ยะหริ่ง รวมถึงสนับสนุนทีมปลน้รถจากเต็นท ์
“วังโต้คาร์เซ็นเตอร์” อ.นาทวี จว.ส.ข. เพื่อน าไปประกอบระเบิด///ผบก.ภ.จว.ป.น. ระบุว่า ขณะนี้ชุดสืบสวนฯ 
ก าลังเร่งไล่ล่าผู้ร่วมก่อเหตุยิงแล้วเผา 3 ศพ หลังออกหมายจับคนร้ายกลุ่มนี้ไปแล้ว 2 คน เช่ือว่าคนร้ายที่ก่อเหตุ
เป็นกลุ่มใหญ่ เพราะมีพฤติกรรมรวมกลุ่ม หลังแนวร่วมในพื้นที่ถูกจับและวิสามัญฆาตกรรมเป็นจ านวนมาก 
 แหล่งที่มา : ช่อง 9 
5. การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 

-  
6. ข่าวท่ัวไป  

- โฆษก กห. ช้ีแจงถึงกรณีการจัดซื้อเครื่องบินแอร์บัส ซี 295 ของ ทบ.ว่า กห.ได้อนุมัติ ให้ ทบ.จัดซื้อ 
ภายใต้การเสนอความต้องการของหน่วย และเป็นเครื่องบินล าเลียงขนาดกลาง ใช้ในภารกิจบรรทุกก าลังพล 
โดยเฉพาะการฝึกกระโดดร่ม การเคลื่อนย้ายทางยุทธวิธี ของหน่วยรบพิเศษ และการส่งก าลังผัดเปลี่ยนชายแดน 
การกู้ภัย การอพยพประชาชนในพื้นที่เกิดภัยพิบัติ และการเคลื่อนย้ายเครื่องมือแพทย์และผู้ป่วย รวมถึงการชุดส่ง
ชุดพลาดไปช่วยเหลือ ใน รพ.สนามและเรือนจ า ที่ จว.ช.ม. ที่ผ่านมาที่มีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ 
โฆษก กห. ช้ีแจงว่า อัตราที่ควรจะมี ก าหนดไว้ 8 ล า แต่ปัจจุบัน มีเพียง 4 ล า ปัจจุบันใช้การได้เพียงล าเดียว
เท่านั้น และใช้ในภารกิจฝนหลวง และเป็นรุ่นเก่าคาซ่า 212 ใช้มาตั้งแต่ปี 37 จนถึงขณะนี้ 27 ปี โดยจะปลด
ระหว่างในปี 66 หลังครบการใช้งาน 30 ปี พล.ท.คงชีพฯ ย้ าว่า การทยอยจัดซื้อเครื่องติดแอร์บัสซี 295 เริ่ม
ด าเนินการมาตั้งแต่ปี 58 ซึ่งเป็นการจะซื้อมาแล้วหนึ่งล าและในปี 61 อีกหนึ่งล า และปี 64 อีกหนึ่งล า ซึ่งจะใช้
เวลาในการจัดส่งได้อีกสองปีครึ่ง ซึ่งใช้งบประมาณของหน่วย ทบ. งบปี 64 ส่วนการตั้งข้อสังเกตในการจัดซื้อ
ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดเช้ือไวรัส โควิด-19 นั้น พล.ท.คงชีพฯ ระบุว่า อยากจะให้เข้าใจว่า เครื่องบิน
ดังกล่าว เป็นเครื่องบินสีพรางทางทหาร และเครื่องบินมีความจ าเป็น โดยเฉพาะการบรรทุกก าลังพล 70 นาย เรา
ไม่สามารถน าชีวิตทหารไปเสี่ยงได้ กับอุปกรณ์ที่เก่า ซึ่งจะต้องให้ก าลงัพลนั้นเช่ือมั่นในยุทโธปกรณ์ที่จะใช้ด้วย และ
ปัจจุบัน ฮ. และเครื่องบินที่ใช้อยู่ตามแนวใช้แดน ค่อนข้างที่จะเก่ามาก ซึ่งจะเห็นจากข่าวที่ตกกันอยู่ต่อเนื่อง มี
ชีวิตที่ต้องสูญเสียอยู่ตลอด พล.ท.คงชีพฯ ย้ าว่า ทบ. ได้จัดซื้อเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี และเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส  

แหล่งที่มา : ช่อง 3,ททบ.,ช่อง 7,ช่อง 9 และ นสพ.ทุกฉบับ  
7. กีฬา 

- 
8. คอลัมน์และบทความ  
คอลัมน์ บุคคลในข่าว 
 - เขียนว่า นพ.ภูมินทร์ฯ รอง ผอ.รพ.จุฬาภรณ์ เปิดเผยว่า มูลนิธิของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ มีความประสงค์จะช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส จึงพระราชทาน
ทรัพย์จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม ไว้ให้บริการแก่ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส รวมถึง ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการ  
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ได้ตามปกติ เช่น ผู้สูงอายุยากไร้ คนเร่ร่อน โดยไม่คิดมูลค่า จ านวน 6,400 คน แบ่งเป็น ผู้พิการ 1,100-1,200 คน 
ที่เหลือเป็น ผู้สูงอายุ ผู้มีฐานะยากจน จะท าการฉีดใน 25 มิ.ย.นี้ บริเวณอาคาร 9 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
 - น่าวิตก นพ.ยง ภู่วรวรรณ  ผู้เช่ียวชาญด้านไวรัสวิทยา เปิดเผยว่า แนวโน้มที่ โควิดสายพันธ์ุอินเดีย   
จะเข้ามาระบาดในไทย แทนสายพันธ์ุอังกฤษ อย่างแน่นอน สายพันธ์ุอินเดียมีอ านาจกระจายการระบาดสูง และ 
หลบหลีกภูมิต้านทานได้ นพ.ยงฯ ยังเปิดเผยผลการศึกษาใน สกอตแลนด์ พบว่า โควิดสายพันธ์ุอินเดีย ท าให้ภูมิ
ต้านทานของวัคซีนลดลง ผู้ได้รับวัคซีน 2 เข็ม หลัง 14 วัน พบว่า วัคซีนไฟเซอร์ป้องกันได้เพียง 79% และ วัคซีน
แอสตราฯป้องกันได้เพียง 60% (สายพันธ์ุอังกฤษป้องกันได้ 92% และ73%) ถ้าฉีดวัคซีนเข็มเดียว หลัง จากฉีด  
28 วัน วัคซีนไฟเซอร์จะป้องกันได้แค่ 30% และวัคซีนแอสตราฯ จะป้องกันได้เพียง 18% เท่านั้น 
 แหล่งที่มา:  นสพ.ไทยรัฐ น.4 
คอลัมน์ กล้าได้กลา้เสีย ฝ่าดา่นการเมือง 
 - เขียนว่า ก่อนเลือกตั้ง การแก้ รธน.คือด่านส าคัญ แม้รัฐบาลจะหลุดจากปัญหา โดยเฉพาะโควิด -19 
จนกระทั่งประกาศเปิดประเทศภายใน 120 ทุกอย่างจึงคลี่คลาย เพียงแต่เดินตามแผนที่วางเอาไว้ เรื่องวัคซีนคง  
ไม่ต้องพูดถึงกันอีก ส่วนอีกด้านเป็นเรื่องส าคัญของรัฐบาลคือการเมือง ซึ่งรูปการณ์น่าจะหนักไม่น้อย การแก้ไข 
รธน. จะเป็นชนวนส าคัญ ไม่ใช่เรื่องเฉพาะรัฐบาลกับฝ่ายค้าน แต่จะครอบคลุมการเมืองทั้งระบบ รธน. คือโซ่ตรวน
ส าคัญ แม้ความเห็นในข้ัวฝ่ายค้านจะต่างกันบ้าง แต่ก็จะร่วมมือกันเพื่อเอาชนะเกมนี้ให้ได้ ในส่วน พปชร. ชิงยื่น
แก้ไข รธน. เพื่อตัดหน้าฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาล 3 พรรคจึงถูกจัดอยู่ในวาระส าคัญ โดยใช้เสียงจาก พปชร.
และ 250 ส.วเป็นตัวขับเคลื่อน บีให้พรรคการเมืองที่สนใจกาบัตร 2 ใบ ต้องให้การสนับสนุน แต่ไม่แตะต้อง สว . 
ทั้งนี้ พรรคฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาลก็มีความเห็นต่างกัน เพราะมองที่ผลได้เสียว่าแบบไหนจะท าให้ได้
ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ 
    แหล่งที่มา:  นสพ.ไทยรัฐ น.6 
คอลัมน์ หมายเหตุประเทศไทย รีบเปิดประเทศจะจบยาก 
 - เขียนว่า การระบาดโควิด-19 ในไทย ยังไม่ดีข้ึนโดยเฉพาะ กทม.และปริมณฑล ผู้ติดเช้ือเพิ่มวันละ 3 พัน
คนมาเป็นสัปดาห์ ไม่มีทีท่าลดลง แต่ นรม.ก็ยังยืนยันที่จะเปิดประเทศใน 120 วัน โดยไม่มีแผนที่ชัดเจนรองรับให้
ประชาชนและภาคธุรกิจรับรู้ วันนี้ประชาชนต้องต่อสู้เพื่ออยู่รอดทุกวันเพราะ รัฐบาลไร้ประสิทธิภาพ ไม่จัดหา
วัคซีนมาได้เพียงพอตามเป้าหมาย รัฐบาลคุยว่าสามารถฉีดวัคซีนได้วันละ 860,000 โดส แต่มีเพียงวันที่ 7 มิ.ย.  
ที่ฉีดได้เพียง 416,847 โดส แล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆจน 20มิ.ย.ฉีดได้วันละ 91,879 โดส เหลืออีก 112 วัน จะฉีดได้
ครบ 50 ล้านโดสหรือไม่ ในขณะที่จีน ฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,000 ล้านโดส แต่จีนก็ยังไม่เปิดประเทศ แต่เปิดให้คนจีน
เดินทางท าธุรกิจและท่องเที่ยวในประเทศ แต่ไทยเพิ่งฉีดไปได้แค่ 7.6 ล้านโดสจากประชากร 70 ล้านคน ประกาศ
เปิดประเทศใน 120 วัน ดูแล้วน่าเป็นห่วง จากจบง่าย อาจจะเป็นจบยาก 
    แหล่งที่มา:  นสพ.ไทยรัฐ น.5 
คอลัมน์ ส านักข่าวหัวเขียว  
 - เขียนว่า พรรค พปชร.ยื่นร่าง รธน.เป็นรายมาตราใน 5 ประเด็น ที่ส าคัญคือแก้ไขระบบเลือกตั้ง ส.ส.
กลับไปใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เพราะเชืื่อว่าจะท าให้ได้ ส.ส.เพิ่มข้ึนและแก้ไขมาตรา144 ยกเลิกข้อห้าม ส.ส.และ  
ส.ว.แปรญัตติงบประมาณไปเข้าพื้นที่ตนเอง ขณะที่ 3 พรรคร่วมรัฐบาลเสนอ 3 ประเด็น คือ ตัดสิทธ์ิ ส.ว.ไม่ให้
โหวตเลือกนายกฯ ยกเลิกแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนรม.ต้องมาจาก ส.ส.หรือบัญชีรายช่ือพรรคการเมือง 
ด้านพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นแก้ไขมาตรา 256 ให้ประชาชนเลือก ส.ส.ร.ยกร่าง รธน.ฉบับใหม่ปิดสวิตช์ ส.ว.ไม่ให้ 
โหวตเลือก นรม. และแก้ไขระบบเลือกตั้งบัตร 2 ใบเหมือนเดิม โดยสื่อไม่เห็นด้วย กับพรรค พปชร. ที่จะแก้ไข  
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มาตรา 144 ที่ห้าม ส.ส.และ ส.ว.แปรญัตติงบประมาณแผ่นดิน เปิดช่องให้ ส.ส.เข้าไปยุ่งเกี่ยว กับงบประมาณ 
อยากให้พรรคร่วมรัฐบาล และพรรคฝ่ายค้าน ช่วยกันโหวตค้านในประเด็นนี้ ไม่อยากให้เสียไปมากกว่าน้ี 
แหล่งที่มา ไทยรัฐ น.1,2  
คอลัมน์  บทบรรณาธิการ ซื้ออาวุธ-บอกประชาชน      
 - เขียนว่า  การจัดซื้ออาวุธเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจ แต่การไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ท าให้
ประชาชนรู้สึกเข้าไม่ถึง กรณีการจัดซื้อเครื่องบิน แอร์บัส ซี 295 เพิ่มเติมเป็นล าที่ 3 มูลค่า 1,200 ล้านบาท  
ข่าวดังกล่าวเป็นข้อมูลมาจากบริษัทผู้ผลิต และผู้ขายให้รัฐบาลไทย กห. อธิบายถึงความจ าเป็น และการใช้งาน   
ในภารกิจการขนส่งบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งหมอพยาบาล รวมถึงขนส่งวัคซีนโควิด  เพื่อกระจายฉีด ให้กับ
ประชาชน ในพื้นที่ห่างไกล หากซื้อมาคุ้มค่า และใช้ประโยชน์เพื่อประชาชน เหตุใดจึงไม่แจ้งก่อนว่าจ าเป็นต้องซื้อ
เพิ่มล าที่ 3 แต่กลับรอให้มีข่าวก่อน จึงช้ีแจง ฉะนั้นประชาชน ซึ่งเป็นเจ้าของเงิน ควรมีสิทธ์ิรับรู้ ถ้าทุกอย่าง
โปร่งใส ย่อมไม่ต้องเก็บง าข้อมูลไว้   
     แหล่งที่มา:  นสพ.ข่าวสด น.2 
คอลัมน์ มองมุมชายธง  
 - เขียนว่า นโยบายเปิดประเทศของนายกฯ คนเห็นด้วยก็มาก ไม่เห็นด้วยก็มี ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนอกจากจะ
อยู่คนละข้ัวการเมืองแล้ว ยังมีผู้ที่กังวลกับการรับมือโควิด-19 ที่จ านวนผู้ติดเช้ือ 4 หลักการเสียชีวิตยังอยู่ 2 หลัก 
มาร่วม 2 เดือน และไม่มีทีท่าจะลดลงด้วย ถ้าเปิดให้ต่างชาติเข้ามาอีก จะไม่ท าให้สถานการณ์หนักข้ึนอีกหรือเดิม
พันเปิดประเทศใน 120 วันน้ี แม้จะเสี่ยงสูงแต่ดูแล้วไม่มีอะไรเสีย  
 แหล่งที่มา เดลินิวส์ น.3 
คอลัมน์ บทน ามติชน   
 - เขียนว่า ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยระบุ นโยบายเปิดประเทศภายใน 120 วันของรัฐบาล 
อาจส่งผลกระทบ ต่อระบบการรักษาพยาบาลซึ่งมข้ีอห่วงใย 6 ประการ โดยสรุป ได้แก่ ต้องมีมาตรการควบคุมโรค
อย่างเต็มที่ เพื่อให้สถานการณ์การระบาดดีข้ึน  ไม่ควรให้มีวันหยุดยาว ซึ่งจะท าให้เกิดการแพร่กระจายเช้ือ  
ดังวันหยุดสงกรานต์ที่ผ่านมา ต้องคัดกรองเชิงรุกโดยเฉพาะในพื้นที่ระบาด คัดกรองโรคใน กทม.และปริมณฑล 
โรงงาน ตลาดสด และแคมป์คนงานทั่วประเทศ จ ากัดพื้นที่เมื่อพบการติดเช้ือ เพื่อจ ากัดการกระจายของแหล่งแพร่
เช้ือ ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในการควบคุมโรค ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว การลักลอบ  
เล่นการพนัน การมั่วสุมชุมนุมแหล่งบันเทิง ควบคุมการเดินทางของผู้มีความเสี่ยงหรือเป็นโควิด 
 แหล่งที่มา : มติชน น.2 
9. ข้อพิจารณาและแนวโน้มการน าเสนอข่าว 

- สื่อมวลชนให้ความสนใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเด็นมีคลัสเตอร์ใหม่เกิดข้ึน 
ท าให้มียอดผู้ติดเช้ือเพิ่มมากขึ้น  

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

 
                                                                  ตรวจถูกต้อง                                                                          
        พ.ต.  
                 ( จักรกฤษ   ปิยะศุภฤกษ์ )  
              ฝสธ. สรปุวิเคราะห์ข่าว ศปส.ทบ.  


