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1. สถานการณ์การเมือง  
 - นายชวนฯ ปธ.สภาฯ กล่าวถึง กรณีที่องค์ประชุมสภาฯ ท าให้การประชุมล่ม เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ว่าต้อง
ขอบคุณสมาชิกส่วนใหญ่ที่ยังร่วมมือกันท างาน เมื่อตรวจสอบองค์ประชุมพบว่า มีสมาชิกทั้งอยู่ในห้องประชุม  
และนอกห้องประชุม แต่ทราบว่ามีความเห็นขัดแย้งกันเรื่อง พ.ร.บ. วัตถุอันตรายที่ กมธ. ก าลังพิจารณาอยู่ จึงหา
ข้อยุติไม่ได้ว่าจะถอนหรือลงมติ ในที่สุดสมาชิกส่วนหนึ่งคิดว่าจะให้กลับไปทบทวนร่างกฎหมายฉบับนี้ จึงไม่แสดง
ตน เพราะเกรงว่าลงมติแล้วจะมีปัญหา ยืนยันว่าไม่ได้แก้ต่างแทน ส.ส. ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในที่ประชุม แต่ไม่กดบัตร
แสดงตน เพราะอาจจะเจตนาไม่ให้ลงมติ ม.6  
 แหล่งที่มา : ช่อง 3,ททบ.,ช่อง 7,ช่อง 9 และ นสพ.ทุกฉบับ 
 - นพ.สุกิจฯ ที่ปรึกษา ปธ.สภาฯ ยืนยัน สภาฯ มีมาตรการเข้มในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส  
โคโรน่า หรือ โควิด-19 โดยจะไม่ปล่อยให้เป็นคลัสเตอร์อย่างแน่นอน และจะพยายามทุกวิถีทางไม่ให้มีการ  
แพร่ระบาด ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่สภาฯ จะหยุดท างาน แต่ทั้งนี้ นายชวนฯ ปธ.รัฐสภา ไม่ได้เป็นผู้ที่ใช้อ านาจ
ตัดสินใจเพียงล าพัง โดยขอให้ นายสุชาติฯ รอง ปธ.สภาฯคนที่ 1  นัดประชุมวิป 3 ฝ่าย คือ วิปฝ่ายค้าน วิปรัฐบาล 
และวิปวุฒิสภา รวมทั้ง ตัวแทนจากรัฐบาล ในวันอังคารที่ 6 ก.ค.นี้ เวลา 10.00 น. เพื่อตัดสินใจว่าจะด าเนินการ
อย่างไรต่อไป โดยใช้เหตุและผล เพื่อให้สามารถท างานได้ โดยที่ยังมีความปลอดภัย ส่วนกรณีที่มีรายงานว่ามี  
คลัสเตอร์ จนท. และมีการปิดบังข้อมูลนั้น นพ.สุกิจฯ กล่าวว่าได้คุยเรื่องนี้โดยตลอด ซึ่งตนในฐานะที่ดูแล  
ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง และทุกกรณีได้รับทราบและรายงานประธานรัฐสภาทุกครั้ง จึงยืนยันได้ว่าไม่มีการ
ปกปิดข้อมูลแต่อย่างใดและกรณี จนท.ชวเลข ที่สามีเป็นโควิด-19 นั้น ได้มีการตรวจเช้ือแล้วผลเป็นลบ และ จนท.
ที่ใกล้ชิดก็ตรวจแล้ว ผลเป็นลบเช่นกัน 
 แหล่งที่มา : ช่อง 3,ททบ.,ช่อง 7,ช่อง 9 และ นสพ.ทุกฉบับ 
 - นายณัฐชาฯ โฆษกพรรค กก. ในฐานะคณะท างานติดตามนโยบายการปฏิรูปกองทัพและการเกณฑ์ทหาร 
กล่าวถึง กรณีที่มีเอกสารของ กห. ขอสนับสนุนวัคซีนไปยังอธิบดีกรมควบคุมโรค เพื่อจัดสรรให้กับทหารเกณฑ์ 
45,000 นาย พร้อมพนักงาน จนท. และบริวาร 15,000 นาย รวมทั้งสิ้น 60,000 นายว่า ขณะนี้ไม่มีความจ าเป็น
ใดๆ ในการเรียกระดมพล แต่มีการขยายเวลาการเข้ารับราชการทหาร จาก 1 พ.ค. 64 เป็น 1 มิ.ย.64 ซึ่งวันน้ีผ่าน
ไป 1 เดือน เริ่มมีการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ภายในกรมกองต่างๆ และมีการกักตัวทหารหลายพันนายในทุกกองทัพ 
แบบนี้เรียกว่าไม่ฟังเสียงเตือนและค านึงถึงสถานการณ์ในขณะนี้หรือไม่ แต่กลับมาเรียกร้องขอวัคซีนแซงคิว
ประชาชน ขณะที่ประชาชนยังต้องรอคอยวัคซีน นายณัฐชาฯ กล่าวว่า เอกสารฉบับดังกล่าวมีรายละเอียด  
มีรายช่ือก าลังพล ครอบครัว และบริวารที่พักอาศัยในบ้านของข้าราชการ อยากถามว่า ครอบครัวของทหารต้อง
ได้รับความปลอดภัยของประชาชนใช่หรือไม่ หรือแสดงว่าไม่ต้องการให้คนรอบตัวท่านมีความเสี่ยง เพื่อให้ตัวท่านเอง
มีความปลอดภัยด้วยหรือไม่ สรุปแล้วทหารเป็นรั้วของชาติจริงหรือเปล่า ทั้งนี้ ข้าศึกมาในรูปแบบสงครามเช้ือโรค 
คนที่เป็นแนวหน้าตัวจริงคือ บุคลากรทางการแพทย์ แต่วันนี้บุคลากรทางการแพทย์ฉีดวัคซีนครบแล้วหรือยัง
โดยเฉพาะวัคซีนที่มีคุณภาพ 
 แหล่งที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์ และ นสพ.ทุกฉบบั 
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 - กลุ่มไทยไม่ทน น าโดย นายจตุพรฯ และคณะน าโลงศพพร้อมดอกไม้จันทน์มาเผาที่บริเวณหน้ารัฐสภา
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เรียกร้อง ส.ส.  ลาออกหลังจากไม่ท าหน้าที่ของตนเอง จนท าให้สภาล่ม สะท้อนว่า
กระบวนการหน้าที่ที่รบัผดิชอบของสภาในการแก้ปญัหา ไม่ได้ยืนบนหลักผลประโยชน์ของประชาชน สิ้นเปลืองเงนิ
ภาษีประชาชน  

แหล่งที่มา : ช่อง 3,ททบ.,ช่อง 7,ช่อง 9 และ นสพ.ทุกฉบับ 
- นายพริษฐ์ฯ แกนน ากลุ่มคณะราษฎร โพสต์เฟซบุ๊คว่า ประกาศเชิญชวนล่วงหน้า ศุกร์นี้ผมและเพื่อนๆ 

จะไปไล่ประยุทธ์ จึงขอเชิญชวนพี่น้องราษฎรทุกคนมาไล่ประยุทธ์ด้วยกัน รายละเอียดและสถานที่จะแจ้งให้ทราบ
ต่อไป ใครไม่อยากก้มหน้าทนรัฐบาลบักคู่แล้วกรุณาเตรียมยืดเส้นยืดสายรอ "ทั้งนี้ พ่อค้าแม่ขายที่เดือดร้อนจาก
การท างานของรัฐบาลนี้ โปรดเตรียมของมาเปิดตลาดขายกันโดยพร้อมเพรียง" นอกจากนี้เฟซบุ๊ค "แนวร่วม
ธรรมศาสตร์และการชุมนุม" โพสต์ข้อความระบุว่า ในกลียุคเช่นน้ี ร้านค้า ผู้ประกอบการท่านใดก าลังล าบากบ้าง? 
จะดีกว่ามั้ยถ้ามาไล่ประยุทธ์และขายของได้พร้อมๆ กัน พบกัน ศุกร์ที่ 2 ก.ค. นี้ 16:00 น.- 22:00 น. เปิดตลาด
ราษฎรพร้อมขับไล่เผด็จการ โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม 

แหล่งที่มา : กรงุเทพธุรกจิออนไลน์ และ นสพ.ทุกฉบบั 
2. การป้องกันประเทศ 

- ฉก.ลาดหญ้า กกล.สุรสีห์ ได้รับแจ้งจากสายข่าวว่า จะมีขบวนการลักลอบน าพาแรงงานต่างด้าว  
ชาวเมียนมาข้ามแดนเข้ามาในราชอาณาจักร โดยจะมีรถยนต์กระบะมารับต่อไปอีกทอดหนึ่ง โดยใช้เส้นทาง 
บ้านพุกร่าง ม.9 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย หลังรับแจ้งจึงสั่งการให้หมวดลาดตระเวนที่ 4 ประจ าจุด
ตรวจช่องเขาหนีบ ม.14 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จว.ก.จ. ร่วมกับกองร้อยเคลื่อนที่เร็ว (ร้อย.คร.) กกล.สุรสีห์ จ นท.
หมวดลาดตระเวนป้องกันชายแดน (เพิ่มเติมที่1) บ.พุน้ าร้อน ชุดปฏิบัติการข่าว กกล.สุรสีห์ รวมทั้ง จนท.ตร.สภ.
ด่านมะขามเตี้ย จนท.ฝ่ายปกครอง อ.ด่านมะขามเตี้ย ร่วมกันออกลาดตระเวนหาข่าว พร้อมกับซุ่มโป่งตามเส้นทาง
ที่เป็นชายป่า จนกระทั่งเวลาประมาณ 09.30 น. จนท.พบรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ สีบรอนซ์ 
หมายเลขทะเบียน ผฉ 4638 ระยอง ว่ิงออกมาจากป่าเชิงเขา จนท. จึงแสดงตัวเพื่อขอตรวจค้น จากการตรวจ
ค้นพบแรงงานชาวเมียนมานั่งแออัดกันมาภายในห้องโดยสาร รวมทั้งคนขับ จ านวน 8 คน จากการตรวจ 
วัดอุณหภูมิร่างกาย เบื้องต้น ไม่พบอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส เบื้องต้นหลังจากคนขับรถและแรงงานให้
การยอมรับสารภาพ จนท. จึงน าตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ด่านมะขามเตี้ยด าเนินคดีตามข้ึนตอนของกฎหมาย
ต่อไป  

แหล่งที่มา : แนวหน้าออนไลน์ และ นสพ.แนวหน้า น. 1   
3. การรักษาความมั่นคงภายใน 

- พญ.อภิสมัยฯ ผช.โฆษก ศบค. แถลงตัวเลขผู้ติดเช้ือรายใหม่วันนี้ (1 ก.ค.) 5 ,533 ราย เป็นผู้ป่วยราย
ใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 3 ,788 ราย ค้นหาผู้ติดเช้ือเชิงรุกในชุมชน 1 ,689 ราย จากเรือนจ า/  
ที่ต้องขัง 44 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 12 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 235,971 ราย หายป่วยวันนี้ 
3,223 ราย เสียชีวิต 57 ราย ผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ 52 ,052 ราย แบ่งเป็นป่วยรักษาใน รพ. 24,454 ราย รักษา 
ใน รพ.สนาม 27,598 ราย อาการหนัก 1,971 ราย และใส่เครื่องช่วยหายใจ 566 ราย  

แหล่งที่มา : ช่อง 3,ททบ.,ช่อง 7,ช่อง 9   
4. การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
 -  
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5. การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 
- รองโฆษก ทบ. เปิดเผยว่า ผบ.ทบ. มอบให้หน่วยทหารเข้าดูแลช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ  

ผู้พิการเจ็บป่วย ผู้ยากไร้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด โดยน าเครื่องอุปโภค-บริโภคสิ่งของ
เครื่องใช้ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และอาหาร ในชุมชนพื้นที่โดยรอบหน่วยทหาร ส่งผ่านความห่วงใย  
และบรรเทาความเดือดร้อน ส าหรับในชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่ บก.ทบ. ได้แจกจ่ายมาอยางต่อเนื่อง โดยเฉพาะ  
ในห้วงวันส าคัญ “ล่าสุด ผบ.ทบ. มอบให้ สลก.ทบ. ด าเนินกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับประธานชุมชน อาสาสมัคร
สาธารณสุข และจิตอาสาในพื้นที่เขตพระนครและใกล้เคียง น าผ้าอ้อมส าเร็จรูปส าหรับผู้ใหญ่ไปมอบให้ครอบครัว 
ที่มีผู้ป่วยติดเตียงใน 20 ชุมชนของเขตพระนคร เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย บรรเทาความเดือดร้อนจาก
สถานการณ์โควิด โดยเฉพาะครอบครัวที่ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง และเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน” 

แหล่งที่มา : ช่อง 9 
- ร.อ.หญิง กัญญ์ณณัฐฯ ผช.โฆษก ทบ. เปิดเผยว่า ตามที่ ผบ.ทบ.  ได้ให้ความส าคัญในการสืบสาน

เอกลักษณ์วัฒนธรรมของประเทศไทย โดยเฉพาะเอกลักษณ์อันส า คัญของชาวล าปาง เมืองแห่งรถม้าที่มีความ
ผูกพันกับประชาชนในพื้นที่มายาวนานร่วม 100 ปี นับเป็นจังหวัดเดียวที่ยังคงมีการใช้ม้าเป็นพาหนะให้บริการ
ประชาชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดย ผบ.ทบ.ได้มีด าริให้ มทบ.32 ร่วมกับกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3  
กส.ทบ. พิจารณาสนับสนุนม้าของ ทบ. ที่มีสุขภาพแข็งแรง ผ่านการดูแลฝึกฝนจนสามารถเสริมภารกิจด้านต่างๆ 
ทั้งงานพระราชพิธีและปฏิบัติการทางทหาร อาทิ การลาดตระเวนเฝ้าระวัง สกัดกั้นแนวชายแดนหรือพื้นที่ที่มี
ข้อจ ากัดต่อการเข้าถึง และการช่วยขนย้ายบรรทุกสิ่งอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการ
อาชาบ าบัด, โรงเรียนสอนข่ีม้าและส่งเสริมด้านการกีฬาเพื่อสนับสนุนการแข่งขันของเยาวชนในระดับประเทศ  
และนานาชาติ โดยได้ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดและชมรมข่ีม้า จว.ล.ป. ส ารวจความต้องการของประชาชน  
ในพื้นที่ และด าเนินการส่งมอบม้าจ านวนทั้งสิ้น 12 ตัว พร้อมอาหารและเวชภัณฑ์ ณ โพนี่แคมป์ อ.เมือง จว.ล.ป. 
เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.64 ที่ผ่านมา ภายใต้รูปแบบกิจกรรมสอดคล้องตามมาตรการ ศบค. เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อน และลดภาระประชาชนในการจัดหาม้าตัวใหม่ที่มาราคาค่อนข้างสูง ทดแทนตัวเดิมที่มีอายุและการใช้
งานระยะเวลานาน ขณะเดียวกันทางหน่วยจะมีการติดตามข่าวสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างส่วนราชการในพื้นที่
และประชาชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลอนุรักษ์ม้า ส่งเสริมการประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนผ่าน
รถม้าบริการท่องเที่ยว และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัด เตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยว
หากสถานการณ์คลี่คลายในอนาคต ตลอดจนร่วมสืบสานเอกลักษณ์รถม้าคู่เมืองให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้ การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นหนึ่งในภารกิจการช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะในช่วงที่เผชิญกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคโควิด-19 ซึ่ง ทบ.ยืนยันจะด ารงการใช้ศักยภาพของทรัพยากรที่มีอยู่ในทุกมิติให้เกิดประสิทธิภาพอย่าง
สูงสุดเพื่อดูแลเคียงข้างประชาชน และร่วมฟื้นฟูบรรเทาทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบให้สามารถข้ามผ่าน
วิกฤตการณ์ กลับมาด าเนินตามสภาวะปกติสุขได้โดยเร็ว  

แหล่งที่มา : ข่าวสดออนไลน์  
6. ข่าวท่ัวไป  

- โฆษก ทบ. เปิดเผยว่า ทบ.มีความพร้อมรับการรายงานตัวของ ทหารกองประจ าการ ผลัดที่ 1/2564  
ที่จะเดินทางมาในวันที่ 1 และ 3 ก.ค.64 นี้ ด้วยมาตรการที่รัดกุมเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดการแพร่ระบาดแบบกลุ่ม
ของหน่วยฝึกทหารใหม่ทั่วประเทศ ตามนโยบาย ผบ.ทบ. ที่มอบให้ ยศ.ทบ. เป็นผู้ก าหนดมาตรการในการบริหาร
จัดการฝึกทหารใหม่ ให้มีความปลอดภัย ลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเช้ือ และเป็นไปตามที่ ศบค.  ก าหนดนั้น  
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จึงได้ก าหนดข้ันตอนการปฏิบัติ ออกเป็น 3 ข้ันตอนได้แก่ 1. ข้ันการเตรียมการก่อนการฝึก โดยจัดเตรียมพื้นที่ฝึก
และพักอาศัยให้อยู่ในระบบปิด แบบ Bubble and Seal จ ากัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการฝึกเท่านั้น 
ส าหรับทหารที่ท าหน้าที่เป็น ผู้ฝึก ครูฝึก ผู้ช่วยครู และ จนท.ประจ าหน่วยฝึกทุกนาย ได้ท าการกักตัวภายในหน่วย
ฝึกล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วันก่อนวันที่ทหารใหม่จะมาถึง รวมทั้งด าเนินการด้านการตรวจหาเช้ือเชิงรุก 
และจัดให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อให้มั่นใจว่าครูฝึก และ จนท.ทุกนาย ปลอดภัยจากเช้ือไวรัส 2. ข้ันการ
ด าเนินการ ในวันที่ทหารใหม่เข้ามารายงานตัวในหน่วยฝึกทหารใหม่ทั้ง 311 หน่วยทั่วประเทศ ได้จัดให้มีชุดแพทย์
ท าการตรวจคัดกรองอย่างละเอียด หากพบผู้ติดเช้ือจะแยกออกเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษา ณ รพ.ประจ าค่าย
ทหาร ที่มีอยู่จ านวน 37 แห่ง ส าหรับส่วนที่เหลือจะแยก กักตัวภายในหน่วยฝึกเป็นเวลา 14 วันเพื่อให้พร้อมท า
การฝึกในข้ันต่อไป 3. ข้ันการฝึกและเสริมสร้าง โดยระหว่างการกักตัว จะใช้วิธีการแยกสอนในห้องเรียน หรือใช้
การเรียนแบบออนไลน์ไปก่อน เมื่อครบก าหนด 14 วัน จึงสามารถท าการฝึกในสนามฝึกได้ แต่จะต้องเป็นไปตาม
มาตรการการเว้นระยะหา่งของ สธ. (DMHTT) ทุกประการ ซึ่งทั้งครูฝึกและทหารใหม่ ตลอดจน จนท.ต่างๆ ทุกคน 
จะถูกจ ากัดให้อยู่แต่ภายในหน่วยฝึกไม่ให้ปะปนสู่ชุมชนภายนอก ส าหรับในส่วนของ กทม. และปริมณฑล ซึ่งเป็น
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้ก าหนดให้ใช้พื้นที่ของ มทบ.11 เป็นสถานที่แรกรับรายงานตัว ซึ่งจะมารายงาน
ตัวจ านวน 2 รอบ คือ รอบวันที่ 1 ก.ค.64 จ านวน 2,716 คน โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีภูมิล าเนาทหารอยู่ใน กทม. 
และ จังหวัดใกล้เคียง และรอบวันที่ 4 ก.ค.64 จ านวนประมาณ 1,519 คน ส่วนใหญ่มาจากจังหวัดทางภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง พบ. ได้เตรียมหน่วยแพทย์คัดกรองมาด าเนินการตรวจหาเช้ือเชิงรุกทุกนาย หากตรวจพบ
จะแยกไปท าการรักษาที่ รพ.สนามของ ทบ. ที่เตรียมไว้ (รพ.สนามเกียกกาย และ รพ.สนาม มทบ.11-2) ส่วนผู้ที่มี
ความเสี่ยงสูง จะให้ท าการกักตัวในสถานกักตัวของหน่วย (OQ) เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วันก่อนส่งตัวเข้าสู่
กระบวนการฝึกต่อไป นอกจากนั้น ผบ.ทบ.ยังได้สั่งการเพิ่มเติมการปฏิบัติในส่วนของผู้ที่ต้องเดินทางมาจากภาค
อีสาน โดยจะใช้ชุดแพทย์ทหารต้นทาง ท าการตรวจหาเช้ือเชิงรุกภายในจังหวัดของตนเองตั้งแต่แรก หากตรวจพบ
ก็ให้ท าการรักษาในจังหวัดน้ันๆ ก่อนยังไม่ต้องเดินทางเข้ามายัง กทม. ทั้งนี้ ผบ.ทบ.ได้ห่วงใยและให้ความส าคัญใน
การดูแลทหารกองประจ าการที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ ทบ.เป็นพิเศษ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีมาตรการเพิ่มเติมการ
ดูแลด้านสุขอนามัย โภชนาการ เวชศาสตร์การกีฬา ตลอดจนการเพิ่มโอกาสในการรับราชการ เพราะถือว่าทหาร
กองประจ าการทุกนายเป็นผู้มีความเสียสละ เข้ามาดูแลด้านความมั่นคง ช่วยเหลือประชาชนในหลากหลายภารกิจ 
ตลอดจนเป็นครอบครัวของ ทบ.ที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด      

แหล่งที่มา : กรงุเทพธุรกจิออนไลน,์ข่าวสดออนไลน์,มติชนออนไลน ์
- ผบ.มทบ.26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก พร้อมคณะนายทหาร เดินทางมาตรวจเยี่ยมการ  

รับ-ส่งทหารกองเกิน เข้าเป็นทหารกองประจ าการในผลัดที่ 1 ประจ าปี 64 ของ จว.บ.ร. จ านวน 552 นาย ก่อนที่
แยกเดินทางไปเข้าประจ าการตามหน่วยต่างๆ ในสังกัดของ ทบ. ,ทอ. และ ทร. โดยได้จัดทีมแพทย์ พยาบาล  
จนท.สธ.จาก รพ.บุรีรัมย์ และ รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก รวมถึงเจ้าหน้าที่ อสม. มาตรวจคัดกรอง
ทหารใหม่ทุกนาย ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่ สธ.ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การจัดเตรียมสถานที่ การเว้น
ระยะห่าง การตรวจวัดอุณหภูมิ การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และทุกคนจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาที่อยู่ร่วมกัน ก่อนเดินทางเข้าในพื้นที่รับรายงานตัว จากนั้นทีมแพทย์ได้ท าการตรวจคัดกรองเช้ือแบบ 
Swab แก่ทหารใหม่ทุกนาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 นอกจากนี้ในส่วนของทหารกองเกิน  
ที่เข้ากองประจ าการในหน่วยทหารที่อยู่ในพื้นที่ จว.บ.ร. ซึ่งมี มทบ.26 กับ ร.23 พัน.4 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยา  
มหากษัตริย์ศึก ได้มีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ตั้งแต่การเดินทางเข้ารายงานตัวจากพื้นที่อ าเภอต่างๆ  
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การจัดยานพาหนะ การเคลื่อนย้ายทหารเข้าหน่วย การปรับสภาพ และคัดกรองเฝ้าระวังควบคุมโรคใน 14 วันแรก 
ตามมาตรการพิทักษ์พล และแนวทางของ ศบค. ภายใต้สถานการณ์โควิด เพื่อป้องกันเช้ือไวรัสโควิด -19 เพื่อให้
หน่วยทหารและชุมชนปลอดภัยจากโควิด ส าหรับการด าเนินการตามมาตรการพิทักษ์พล แบ่งเป็น 3 ข้ันตอน คือ 
ข้ันการเตรียมการ ให้ด าเนินการกักตัวผู้ฝึก และครูฝึกก่อนท าการฝึก 14 วัน เฝ้าระวังก่อนท าการฝึก ซึ่งในระหว่าง
นี้จะให้ความรู้ ในการดูแลป้องกันตนเอง ลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเช้ือโควิด -19 รวมทั้งปรับสภาพความพร้อม
ก่อนการฝึก โดยท าการฉีดวัคซีนให้กับทหารใหม ่รวมทั้งเจา้หน้าที่ก าลังพลหน่วยฝึกทีเ่กี่ยวข้องทุกนาย เพื่อป้องกัน
การเกิดกลุ่มระบาดใหม่ในค่ายทหารและชุมชน เพื่อให้ค่ายทหารและชุมชนเกิดความปลอดภัย 

แหล่งที่มา : ไทยรัฐออนไลน ์  
7. กีฬา 

- 
8. คอลัมน์และบทความ  
คอลัมน์ บทน ามติชน 
 - เขียนว่า ปัญหาวัคซีนไม่เพียงพอในประเทศไทย เป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดเจน และเป็นที่รับรู้โดยทั่วไป 
ที่ส าคัญคือ คนไทยยังต้องการวัคซีนคุณภาพ ต้องการทางเลือก และวัคซีนที่สร้างภูมิคุ้มกันจากโควิดสายพันธ์ุอื่นๆ 
ที่เข้ามาระบาดในประเทศ ดังเสียงเรียกร้องจาก นพ.ก าธร มาลาธรรม นายกสมาคมโรคติดเช้ือฯ ท าหนัง สือถึง 
พล.อ.ประยุทธ์ฯ ให้รัฐบาลจัดหาวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยี mRNA และวัคซีนชนิดที่มีไวรัสเป็นพาหะให้มากแทน
สัดส่วนการน าเข้าวัคซีนชนิดเช้ือตายอย่าง Sinovac ที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันต่อไวรัสโควิด สายพันธ์ุ
อินเดีย ที่จะกลายเป็นเช้ือที่ระบาดวงกว้างทีสุ่ดทั่วโลก เป็นอีกเหตุผลที่ต้องมีวัคซีนทีห่ลากหลาย เพื่อ ให้ประชาชน
มีหลักประกันในการต่อสู้กับแพร่ระบาดมากขึ้น 
 แหล่งที่มา:  นสพ.มติชน น.2 
คอลัมน์  กล้าได้ กลา้เสีย 
 - เขียนว่า  โควิด-19 ของไทยยังอยู่ในอาการล าบาก เพราะสายพันธ์ุใหม่ เดลตา เข้ามาแพร่ระบาดในไทย
เรียบร้อยถือว่ารุนแรง และรวดเร็ว เนื่องจากระบาดได้ง่ายแค่เดินผ่านกันในเวลานิดเดียว ก็ติดต่อจากคนหนึ่ง 
ไปสู่อีกคนหนึ่งได้เลย ประเด็นส าคัญยังไม่มีวัคซีนตัวไหนการันตีว่าจะจัดการได้ เท่าที่ยืนยันได้ว่า 2 เข็มเอาไม่อยู่
ต้อง 3 เข็มเท่านั้น อย่าว่าแต่ 3 เข็มแค่เข็มเดียวก็ยังไม่ได้ฉีด ปัญหาคือไม่มีวัคซีนเพียงพอที่จะฉีดให้คนไทยได้ 
ล่าสุดแอสตราเซเนกา จัดส่งให้ไทยจ านวน 1.3 ล้านโดส โควตาเดือน มิ.ย. ในเดือนใหม่นี้ จะต้องจัดส่งให้ไทย  
10 ล้านโดส ยังไม่ชัดเจนว่าจะส่งให้ได้หรือไม่ รัฐบาลท าอะไรก็ผิดหมดต้องถูกด่าถูกไล่ ที่ส าคัญจากนี้ไปวัคซีนจาก
แอสตราเซเนกา ลอตประจ าเดือน ก.ค.นั้นยังไม่ได้รับค ายืนยันว่าจะได้แน่นอนหรือไม่ หากไม่ได้จะเกิดอะไรข้ึน  
ตั้งรับกันให้ดีก็แล้วกัน 
     แหล่งที่มา:  นสพ.ไทยรัฐ น.6 
คอลัมน์ บุคลในข่าว     
 - เขียนว่า ภายใต้สถานการณ์ที่โควิดระบาดถึงข้ันวิกฤติ พบผู้ติดเช้ือรายใหม่วันละ 4,000 -5,000 คน  
มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ย 50 รายต่อวัน เตียงรักษาผู้ป่วยใน รพ. และรพ.สนามเต็มหมด ก็ถือเป็นความจ าเป็นที่รัฐบาล
จะต้องออกมาตรการเข้ม เพื่อสกัดยับยั้งการแพร่ระบาด เพราะถ้าไม่ใช้มาตรการเข้ม ระบบสาธารณสุข อาจถึงข้ัน
ล่มสลาย แต่เมื่อใช้มาตรการแรง กึ่งล็อกดาวน์ ต้องมีผู้ ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ส าคัญการออก
มาตรการของ ศบค.ก็พิจารณาจากข้อเสนอของบรรดา อจ.แพทย์ ที่ห่วงว่าจะเกิดการระบาดระลอก 4 ภายใต้



6 
 

สถานการณ์ที่วิกฤติโควิด ข้ันสูงสุดรุกคืบเข้ามา ถ้าไม่มีมาตรการใดๆ สกัดยับยั้งคนที่จะต้องเดือดร้อนที่สุดก็คือ
ประชาชนทั้งประเทศ แน่นอนในภาวะอารมณ์ของคนที่เดือดร้อน ความถูกต้องกับ ความถูกใจมักไปกันคนละทาง 
แต่การป้องกันรักษาความปลอดภัยด้านสาธารณสุขให้แก่สังคมส่วนรวม และผู้คนส่วนใหญ่ของประเทศ ถือเป็น
หน้าที่และสิ่งจ าเป็นสูงสุดที่รัฐบาลต้องท า 
     แหล่งที่มา:  นสพ.ไทยรัฐ น.4 
คอลัมน์ ชกไม่มีมุม  
 - เขียนว่า การประท้วงรัฐบาลด้วยการชุมนุม และแสดงออกทางการเมืองยังท าไม่ได้ การระบายออกผ่าน
ทางเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ จึงร้อนแรงมาก ย้อนไปถึงการเข้ามาสู่อ านาจของรัฐบาลนี้ ความรับผิดชอบของกลุ่มคนที่ท า
ทุกอย่างให้เกิดรัฐประหาร 22 พ.ค.57 ทั้งมีกระบวนการรักษาอ านาจผูกขาดอ านาจจนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใดๆ 
ได้ตามวิถีการเมืองปกติ ท าให้ประชาชน ไม่เห็นแสงสว่างข้างหน้าแม้แต่น้อย คือสิ้นหวังเมื่อ รธน.แก้ไม่ได้ การเมือง
ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยน จะต้องอยู่กับรัฐบาลกึ่งทหาร ต่อไปอีก 2 ปีนี้ และอีก 4 ปีข้างหน้า เราก็จะได้เห็นการจัดซื้อเรือ
ด าน้ า ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต่อไปทั้งที่ขาดแคลนวัคซีน ไม่มีแผนการพร้อมงบประมาณในการปลุก เศรษฐกิจ  
เป็นข้อเสียของรัฐบาลกลุ่มอ านาจหนุนหลัง ทั้งกองทัพยันทุกกลไกทุกกระบวนการ กระแสความไม่พอใจจาก
ประชาชนจึงยิ่งรุนแรงต่อรัฐบาล ห่วงว่าถ้าไม่มีอะไรผ่อนคลายก็จะไปถึงจุดที่ไม่มีใครอยากให้เกิด 
     แหล่งที่มา:  นสพ.ข่าวสด น.2 
9. ข้อพิจารณาและแนวโน้มการน าเสนอข่าว 

- สื่อมวลชนให้ความสนใจประเด็นสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19  โดยเฉพาะการควบคุม 
การแพร่ระบาดโรคในคลัสเตอรใ์หม่ๆ อีกทั้งข้อห่วงใยไวรัสสายพันธ์ุใหม่อาจมีแนวโน้มแพร่กระจายในประเทศไทย 
ตลอดจนการบริหารการกระจายวัคซีน ประเด็นผู้ป่วยติดเช้ือโควิด -19 ไม่มีเตียงคนไข้รองรับ และประเด็น
มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

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

 
                                                                  ตรวจถูกต้อง                                                                          
        พ.อ.  
                 ( วิทิต   คล้ายทอง )  
         ฝสธ. สรปุวิเคราะห์ข่าว ศปส.ทบ. 


