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1. สถานการณ์การเมือง  
- นายวิรัชฯ ส.ส.บัญชีรายช่ือ/รอง หน.พรรค พปชร. ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรค

ร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎรว่า ในวัน
อังคารจะมีการประชุมของฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้านและสภาในวันอังคารที่ 6 ก.ค. เพื่อหามาตรการในการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร กมธ.วิสามัญ แก้ รธน. นั้น ก็จะมีการเริ่มประชุมในวันอังคารที่ 6 ก.ค. โดยมีวาระการเลือกประธาน 
กมธ. ก าหนดวันเวลาในการประชุม ซึ่งคาดว่าจะให้เสร็จไม่เกิน 2-3 สัปดาห์     

แหล่งที่มา : แนวหน้าออนไลน,์ ไอเอ็นเอ็นออนไลน,์ มติชนออนไลน,์ สยามรัฐออนไลน ์
- เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 64 บรรดากลุ่มม็อบต่างๆ ซึ่งรวมตัวกันที่สะพานผ่านฟ้าลีลาศ  อาทิ กลุ่มไทยไม่ทน 

คณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทย กลุ่มแท็กซี่ไม่ทน ฯลฯ ส่วนกลุ่มประชาชนคนไทย ซึ่งรวมตัวที่ที่บริเวณ
ด้านหน้าพณิชยการพระนคร เดินมุ่งหน้าไปประชิด ท าเนียบรัฐบาล เรียกร้องให้ นรม./รมว.กห. ลาออก 
ขณะเดียวกันม็อบบางกลุ่ม ขับรถวนไปวนมาบีบแตรไล่รัฐบาล แต่ต ารวจ น าแผงเหล็ก ลวดหนามมากั้นไว้ในหลาย
ช่องทางโดยไม่มีเหตุการณ์รุนแรง ท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าว ในขณะที่  นายจตุพรฯ แกนน าคนหนึ่งเช่ือว่า
อนาคตคนจะมาชุมนุมมากกว่าเดิมทั้งอ้างว่าตนเองถูกทางการกาหัวไว้แล้วว่าจะจับเข้าคุก อย่างไรก็ตามในส่วน 
Car Mob ของนายสมบัติฯ หรือ บก.ลายจุด ได้เปลี่ยนเป้าไปแยกราชประสงค์ บีบแต่ไล่รัฐบาลเป็นเชิงสัญลักษณ์
ก่อนแยกย้ายยุติการชุมนุม 

แหล่งที่มา : แนวหน้าออนไลน์, ไอเอ็นเอ็นออนไลน์, มติชนออนไลน์, สยามรัฐออนไลน์ และ นสพ.ทุกฉบบั 
2. การป้องกันประเทศ 
 - พ.อ.เฉลิมพลฯ รอง ผบ.ฉก.ลาดหญ้า กกล.สุรสีห์ สั่งการให้ จนท.มว.ลว. ที่ 4 จุดตรวจร่วมเขาหนีบ 
ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ท าการจับกุมผู้กระท าผิดลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต 
และฝ่าฝืนค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จว.ก.จ.ที่ 5522/63 ลงวันที่ 29 ธ.ค.63 และฝ่าฝืน พ.ร.บ.โรคติดต่อ  
พ.ศ.2558 จ านวน 8 คน บริเวณบ้านหนองบ้านเก่า หมู่ 7 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จว.ก.จ. พร้อมของกลางเป็นรถยนต์
กระบะโตโยต้า วีโก้ ตอนครึ่ง สีด า หมายเลขทะเบียน 2 ฒล 9023 กทม. ภายหลังจาก จนท. ได้ท าการขยายผล 
ในกรณีที่จับกุมแรงงานต่างด้าว จ านวน 3 คน ได้เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา จนทราบว่าจะมีการน าพาคนต่างด้าว
ลักลอบหลบหนีเข้ามาโดยรถยนต์ผ่านเส้นทางบริเวณพิกัดดังกล่าว มว.ลว.ที่ 4 จึงท าการจัด  จนท. ร่วมกับ
หน่วยงานข้างต้น ท าการ ลว. ซุ้มเฝ้าตรวจ บริเวณดังกล่าว พบรถยนต์กระบะต้องสงสัยขับมายังเส้นทางที่  จนท. 
ท าการซุ้มเฝ้าตรวจจงึจะแสดงตัวขอตรวจสอบ แต่รถยนต์คันดังกล่าวเมื่อเห็นว่าทางข้างหน้ามี จนท. อยู่ จึงท าการ
เลี้ยวรถเข้าซอยข้างถนน จนท. จึงขับติดตามกระทั่งพบรถคันดังกลา่วจึงขอตรวจค้น จากการตรวจค้นภายในรถพบ
แรงงานต่างด้าวจ านวน 7 คน และ นาย วิน ไม่มีนามสกุล อายุ 35 ปี สัญชาติมอญ ผู้น าพา จากการสอบถาม
ผู้ต้องหา ให้การเบื้องต้นว่า พวกตนเดินทางมาจากเมืองอิรวดี ประเทศเมียนมา เพื่อจะไปยังท างานยัง จ ว.ช.บ. 
และให้การอีกว่าพวกตนได้จ่ายเงินให้นายหน้าก่อนเดินทางแล้ว เป็นจ านวนเงินคนละ 25,000 บาท จากนั้น 
จนท.สธ. ได้ท าการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ผู้ต้องหาเบื้องต้นไม่พบอุณหภูมิร่างกายสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส 
และได้น าตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกาญจนบุรี เพื่อด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.   
 แหล่งที่มา : แนวหน้าออนไลน์, ไอเอ็นเอ็นออนไลน์, มติชนออนไลน์, สยามรัฐออนไลน์ 
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3. การรักษาความมั่นคงภายใน 
 - นพ.โสภณฯ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค, นพ.วิฑูรย์ฯ ผอ.องค์การเภสัชกรรม และ นพ.สมศักดิ์ฯ อธิบดี
กรมการแพทย์ ร่วมแถลงประเด็นส าคัญด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดย นพ.โสภณฯ กล่าวว่า สถานการณ์ 
โควิดในปัจจุบันถือว่าน่าเป็นห่วง เพราะการระบาดระลอกล่าสุดเดือน เม.ย. พบสายพันธ์ุเดลต้า ที่แพร่ระบาด  
ได้เร็ว แม้ช่วงแรกจะอยู่ใน กทม. และปริมณฑล แต่ระยะหลังเข้าไปยังสถานประกอบการ ขณะนี้มีเข้าไปในชุมชน
และครัวเรือนมากข้ึน ผู้ติดเช้ือแตะหลัก 2,000 รายวันที่สอง อีกทั้งคนกลับจาก กทม. ไปต่างจังหวัดมากข้ึน เมื่อมี
ผู้ติดเช้ือไปในพื้นที่  แต่ละพื้นที่ก็เร่งสอบสวนและควบคุมโรคเพื่อจ ากัดไม่ให้แพร่เช้ือต่อ ยอมรับว่าน่าเป็นห่วง  
แต่ถ้าประเมินสถานการณ์ 1-2 เดือนข้างหน้าคงต้องดูต่อไป และด้วยความตื่นตัวของประชาชนและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เราคงจ านวนผู้ติดเช้ือไว้ในระดับที่เพิ่มไม่มากนัก แต่สิ่งส าคัญต้องดูแล ผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรัง 
เพราะหากรักษาช้าอาการจะรุนแรงและเสียชีวิตได้ เราจึงต้องร่วมมือกันลดการแพร่เช้ือ และข้อก าหนดฉบับที่ 25 
ที่เพิ่งออกมามุ่งเน้นไปที่ลดการเคลื่อนย้าย และลดการแพร่เช้ือ เห็นได้จากการปิดแคมป์คนงานและไม่ให้
รับประทานอาหารในร้าน สิ่งที่ยังเหลืออยู่คือการแพร่เช้ือในชุมชนและครัวเรือน ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตส่วนใหญ่  
ก็ติดเช้ือจากที่บ้าน ดังนั้นการป้องกัน ผู้สูงอายุติดเช้ือจึงเป็นเรื่องส าคัญมาก คนที่ออกไปท างานก็ต้องป้องกันตัว 
หากทุกคนป้องกันการติดเช้ือในครัวเรือนและมีการฉีดวัคซีนผู้สูงอายุมากข้ึนเร็วข้ึน หากท าได้จะลดการเสียชีวิต  
ในกลุ่มนี้ได้ ดังนั้นสิ่งส าคัญคือมาตรการป้องกันส่วนตัว และเรื่องวัคซีนที่ต้องเร่งด าเนินการ 

แหล่งที่มา : นสพ.ทุกฉบับ 
- ศบค. รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจ าวัน ว่า มีผู้ติดเช้ือรายใหม่ 6,230 ราย เป็นการติดเช้ือ 

ในประเทศ 5,932 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 4,412 ราย มาจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 
1,520 ราย จากเรือนจ าและที่ต้องขัง 294 ราย และเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 4 ราย ท าให้มียอด ผู้ติดเช้ือ
สะสม 277,151 ราย ผู้หายป่วย เพิ่ม 3,159 ราย ยอดรวมหายป่วยแล้ว 217,499 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 
57,470 ราย อาการหนัก 2,045 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 589 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 41 ราย เป็นชาย 21 ราย หญิง 
20 ราย อยู่ใน กทม. 29 ราย ยะลา สมุทรสาคร จังหวัดละ 2 ราย กาญจนบุรี ก าแพงเพชร ฉะเชิงเทรา นนทบุรี 
นครนายก ระนอง อ่างทอง อุดรธานี จังหวัดละ 1 ราย ท าให้ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตสะสม 2,182 ราย ขณะที่ 
การฉีดวัคซีนวันที่ 2 ก.ค. 345,109 โดส แบ่งเป็นเข็มแรก 275,533 ราย เข็มที่สอง 69,576 ราย ท าให้ขณะนี้ 
มียอดฉีดสะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 10,572,292 โดส ขณะที่สถานการณ์โลกมีผู้ป่วยสะสม 183,850,940 ราย 
เสียชีวิตสะสม 3,979,901 ราย 

แหล่งที่มา : นสพ.ทุกฉบับ 
 - พล.ท.สันติพงศ์ฯ รอง ลธ.กอ.รมน. ได้มอบแนวทางเร่งด่วนตามข้อก าหนดฉบับที่ 25 ให้ กอ.รมน.ภาค 
และ กอ.รมน.จังหวัด ร่วมกับหน่วยในพื้นที่ก ากับติดตามการเคลื่อนย้ายของแรงงานข้ามเขตจังหวัด โดยเฉพาะ
แรงงานที่เดินทางมาจากในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งร่วมกับสหวิชาชีพเพื่อสร้างการรับรู้พร้อมท า
ความเข้าใจกับผู้ประกอบการและแรงงาน ถึงเหตุผลความจ าเป็นในมาตรการช่ัวคราวที่ก าหนด และขอความ
ร่วมมือกับประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในชุมชนให้ด าเนินการตามกฎหมาย
โดยเฉพาะในพื้นที่ควบคุมสูงสุด พร้อมทั้งขอให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานในพื้นที่ในการตรวจเขตชุมชน 
ตลาด หรือสถานที่เสี่ยงด้วยวิธีคัดกรองเชิงรุกและเร่งค้นหาผู้ติดเช้ือเพื่อจ ากัดพื้นที่แพร่ระบาด หากพบการ  
แพร่ระบาดเป็นกลุม่ก้อนจะด าเนินการตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเครง่ครัด รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือพี่น้อง
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปิดสถานที่ , กลุ่มเปราะบาง, ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ทั้งนี้ กอ.รมน.  
หวังเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือจากประชาชน โดยปฏิบัติตามมาตรการช่ัวคราวที่ก าหนด และยังคงขอความ



3 
 

ร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยที่ผ่านมาสามารถสกัด
กั้นจับกุมแรงงานต่างด้าว ที่หลบหนีเข้าเมืองได้จากการแจ้งเบาะแสเข้ามาที่สายด่วนความมั่นคง 1374 กอ.รมน. 
พร้อมมุ่งมั่น บูรณาการ ขับเคลื่อน ประสานงาน และเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส.  
 แหล่งที่มา : แนวหน้าออนไลน,์ ไอเอ็นเอ็นออนไลน,์ มติชนออนไลน,์ สยามรัฐออนไลน ์
 - โฆษก กอ.รมน. แถลงว่าตามที่รัฐบาลได้ออกข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 25 เรื่อง การควบคุม  และป้องกันการแพร่ระบาด 
ในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง โดยสั่งปิดสถานที่ก่อสร้าง สั่งหยุดท างานก่อสร้าง และห้ามแรงงานเคลื่อนย้ ายเป็นการ
ช่ัวคราวอย่างน้อย 30 วัน เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่เป้าหมายเฉพาะในเขตพื้นที่
สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล และพื้นที่ จชต. โดยมีผลตั้งแต่ 28 มิ.ย. 64 
เป็นต้นไปนั้น.    
 แหล่งที่มา : แนวหน้าออนไลน,์ ไอเอ็นเอ็นออนไลน,์ มติชนออนไลน,์ สยามรัฐออนไลน ์

- ผบ.มทบ.27 ได้จัดรถยีเอ็มซี 3 คัน ล าเลียงเตียงนอนเหล็ก ที่ให้ก าลังพลเสียสละเอาที่นอนลงไปนอน  
กับพื้น เพื่อน าเตียงจ านวน 100 เตียง ขนไปให้ความช่วยเหลือเป็นที่นอน ส าหรับคนไข้ โควิด - 19 ที่ รพ.สนาม
แห่งที่ 1 หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเปิดเป็น รพ.สนาม อีกครั้ง เพื่อรองรับผู้ป่วยขอรับการดูแล และควบคุมไว้ 
ก่อนอาการจะหายดี เพื่อเดินทางกลับบ้านพร้อมกับรองรับผู้ป่วย จว.ร.อ. ที่เดินทางกลับภูมิล าเนาใช้เป็นที่กักตัว 
ตามมาตรการจังหวัด ที่ไม่ปฏิสธการเดินทางกลับบ้าน ขอคนที่ พบว่าติดเช้ือแต่ต้องมาอยู่ในนความควบคุม  
ด้วยมาตรการเข้มข้นของคณะกรรมการควบคุมโรค ไม่ใช้น าเช้ือไปติดคนในครอบครัว และระบาดในชุมชน
ภูมิล าเนาของตนเองโดยเด็ดขาด เหตุที่ต้องให้ทหารเสียสละนอนพื้น แล้วน าเตียงเหล็ก มาช่วยเหลือ สืบเนื่องจาก 
ก่อนหน้านั้น ตนพร้อมกับก าลังฝ่ายสนับสนุนคณะกรรมการควบคุมโรคโควิด - 19 เดินทางไปตรวจสอบรับฟัง
ปัญหาอุปสรรคเพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือและร่วมแก้ปัญหาเตรียมรับมือและแก้ไขปัญหาร่วมกับจังหวัด ซึ่งเจ้า
หน้าห้องปฏิบัติการดูแลผูป้่วย รพ.สนาม หอประชุมจังหวัด ซึ่งพบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นสูงต่อเนื่องตลอดเวลา หลังเปิด
รพ.สนามอีกรอบเมื่อ 2 ก.ค.64 ซึ่งมีผู้ป่วยระลอกแรกเข้ารับการรักษา 46 คน แต่มีเตียงกระดาษรองรับประมาณ 
60 เตียงเท่านั้น และจะมีเตียง SCG มาเสริมอีกรอบหลังวันที่ 6 ก.ค.  ซึ่งไม่ทันต่อความต้องการ ในขณะที่ยังมี ผู้ที่
จะเดินทางกลับมาอีก 3 คน ติดต่อจองเตียงผู้ป่วยเพิ่มอีก 3 เตียง รวมแล้วเป็น 59 คน ซึ่งมีแนว โน้มว่าเตียง
รองรับผู้ป่วยที่ตอนนี้มี 60 เตียง จะไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วย ซึ่งจะมีการเดินทางกลับของผู้ป่วยที่ทยอย
เดินทางกลับอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา อย่างแน่นอน และขอความร่วมมือทาง มทบ.27 ช่วยเหลือ จึงน าเข้าสู่ที่
ประชุมของกองพล และแจ้งไปยัง ทภ.2 เพื่อขออนุมัติซึ่งได้รับความเห็นชอบ ตามบทบาทหน้าที่ของทหาร ในการ
ช่วยเหลือประชาชน จึงได้ขนเตียงเหล็กมาช่วยเหลือก่อนเป็นเบื้องต้นจ านวน 100 เตียงก่อน.    

แหล่งที่มา : แนวหน้าออนไลน์, ไอเอ็นเอ็นออนไลน์, มติชนออนไลน์, สยามรัฐออนไลน์ 
4. การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
 - ผกก.สภ.บ้านโสร่ง อ.ยะรัง จว.ป.น. รับแจ้งเกิดเหตุคนร้ายขว้างระเบิดใส่ป้อมจุดตรวจของ ฉก.ทพ.20 
ตั้งอยู่ริมถนนสายปัตตานี-ยะลา หน้าโรงไฟฟ้า ต.เขาตูม จึงน าก าลังทั้ง3 ฝ่ายเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบช้ินส่วน
ระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในกระป๋องฉีดยากันยุง ยี่ห้อไบก้อน สีเขียว จ านวน 2 กระป๋อง ตกอยู่บริเวณข้างป้อม  
จุดตรวจ และมีช้ินส่วนระเบิดสะเก็ดระเบิดตกกระจายไปทั่ว และมี จนท.ทหารบาดเจ็บเล็กน้อยถูกสะเก็ดระเบิด 
ที่แขน จ านวน 1 คนส่ง รพ.อ าเภอยะรัง นอกจากนั้น จนท. ได้เก็บพยานหลักฐานต่างๆ เพื่อท าการสืบสวน
สอบสวน จากการสอบสวนทราบว่า มีทหารจ านวน 6 นาย กระจายก าลังยืนตรวจผู้ที่เดินทางไปมาเพื่อดูแลความ
ปลอดภัย และตรวจสอบบุคคลที่เข้าออก จว.ป.น. กับ จว.ย.ล. ตามมาตรการณ์การป้องกันการแพร่กระจาย 
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โรคโควิด-19 เนื่องจากเป็นป้อมรอยต่อระหว่างจังหวัด ขณะที่ทั้ง 6 นายปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้นได้มีคนร้ายจ านวน 2 
คน ได้ใช้เส้นทางหมู่บ้านหลงัปอ้มเข้ามา และขว้างระเบิดเข้าข้างป้อมดังกลา่วจนเสยีงดังสนั่นหว่ันไหว ท าให้ จนท.  
ต่างหลบหาที่ก าบัง และยิงข้ึนฟ้าตอบโต้คนร้ายท าให้คนร้ายอาศัยความมืดเร่งเครื่องหลบหนีไปทางหลังป้อม
หายไป หลังเกิดเหตุ จนท. ก็ได้ประสานวิทยุขอก าลังเสริม และเข้าปิดล้อมในพื้นที่แต่ไม่พบ เช่ือว่าเป็นการสร้าง
สถานการณ์ของกลุ่มแนวร่วมในพื้นที่เพื่อให้บ้านเมืองวุ่นวาย.  
 แหล่งที่มา : แนวหน้าออนไลน์, ไอเอ็นเอ็นออนไลน์, มติชนออนไลน์, สยามรัฐออนไลน์ 
 5. การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 
 -   
6. ข่าวท่ัวไป  

- มทบ.15 เปิดเผยว่า หลังจากมีปัญหาขยะล้นเมืองใน จว.ป.ข. วันละกว่า 200 ตัน โดยเฉพาะในเขต
เทศบาลเมืองหัวหิน เทศบาลเมืองประจวบฯ และ อปท. อีก 20 แห่ง เนื่องจากมีการปิดบ่อขยะแบบผังกลบใน
พื้นที่ ศร. อ.ปราณบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. ที่ผ่านมา ก่อนหน้านั้นได้เดินทางไปตรวจสอบการบริหารจัดการขยะ
ร่วมกับ จนท.ศร. พบว่าการขออนุญาตเปิดบ่อขยะตั้งแต่เดือน ส.ค. 44 ตลอดระยะเวลาได้ด าเนินการผิดเงื่อนไข
อย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการปล่อยให้มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขณะที่ ศร. ได้แจ้งให้ทุก อปท. ทราบว่าจะปิด
บ่อฝังกลบหากหมดสัญญาในเดือน ส.ค. 64 แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้เตรียมความพร้อมวางแผนล่วงหน้า  
ส่วนข้อเรียกร้องให้เปิดบ่อขยะแห่งเดิมใน ศร. เป็นการช่ัวคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน คาดว่าอาจจะมีการ
เจรจาในระดับนโยบาย จากรายงานการติดตามและประเมินในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐ พบว่าการจัดการขยะ ภายใน ศร. มีขยะฝังกลบ 300 ตัน ต่อวัน 
แต่ความสามารถในการก าจัดรองรับสูงสุดเพียง 60 ตันต่อวัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีรายได้จากการรับก าจัด
ขยะ 25 ล้านบาทต่อปี จากการเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อตรวจสอบค่าโลหะหนัก 10 ชนิด  
ตามมาตรฐานคุณภาพน้ าใต้ดินละการตรวจสอบระบบระบายก๊าซ ท าให้พื้นที่รอบบ่อขยะมีความเสี่ยงที่มีกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม.    

แหล่งที่มา : แนวหน้าออนไลน์, ไอเอ็นเอ็นออนไลน์, มติชนออนไลน์, สยามรัฐออนไลน์ 
7. กีฬา 

-  
8. คอลัมน์และบทความ  
คอลัมน์ สับรางวันอาทิตย์ 

- เขียนว่า รัฐบาลต้องตั้งหลักให้ดี หยุดโควิด-19ให้ได้หรือได้เห็นตัวเลขลดลง ด้านท่องเที่ยวก็บริหารไป
ตามแผน ต้องประเมินกันเป็นวันๆไป "วัคซีน"ยังเป็นตัวหลักที่จะท าให้การแพร่ระบาดลดลง ยิ่งเช้ือเดลต้า ที่ระบาด
ได้เร็ว แม้ในสหรัฐฯที่วัคซีนพร้อมและฉีดไปเกือบค่อนประเทศ จนให้ประชาชนไม่ต้องสวมหน้ากาก แต่พอเจอ  
เดลตาจากอินเดีย ต้องรณรงค์ให้สวมหน้ากากกันอีก สถานการณ์ของรัฐบาล ณ เวลานี้ต้องบอกว่าหนัก  
พล.อ.ประยุทธ์ นายกฯ จะบริหารประเทศต่อไปได้อีกหรือไม่ด้วยประเด็นโควิด -19 เป็นหอกทิ่มแทงทุกวัน  
ต้องยอมรับว่า การระบาดรอบที ่1-2 รัฐบาลสามารถจดัการกับโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี แต่มาเจอรอบนี้ซึ่งหนักกว่า
มากท าให้เห็นข้อบกพร่อง และความสามารถ ของผู้น าประเทศ 120 วันเปิดประเทศกลายเป็น เงื่อนเวลาใหม่ 
ที่จะก าหนดชะตาของรัฐบาล ยิ่งหยุดโควิด-19 ไม่ได้ยิ่งจบเกมเร็ว แต่ยังไงเสีย 3 ป.คงไม่ยอมปล่อยมือง่ายๆ ก็ต้อง
ดิ้นทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะให้ได้ในทุกเกม 
          แหล่งที่มา:  นสพ.ไทยรัฐ น.2 
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คอลัมน์ บุคคลในข่าว 
- เขียนว่า ในภาวะสงครามเช้ือโรคบุกโจมตีรอบทิศ ล าพัง แพทย์ พยาบาล ที่รับมือด้านหน้าคงต้านไม่อยู่ 

ยิ่งถ้า ประชาชน แนวหลัง ไม่ร่วมแรง ร่วมใจ รักษามาตรการสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โอกาสโดน โควิด  
กินเมือง เจ็บตายเกลื่อนเหมือนอย่างอินเดีย ก็อาจเกิดข้ึนได้ 

- ในภาวะวิกฤติโควิด รัฐบาลต้องระดมสรรพก าลัง แก้ปัญหาโรคระบาด เยียวยา ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน
จากสถานการณ์โควิด เร่งแก้ปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ด าดิ่งเพราะ พิษโควิด ขณะที่ แพทย์ พยาบาล บุคลากร  
ด้านสาธารณสุข และ อสม. ทั่วประเทศต้องท างานหนักสายตัวแทบขาด แต่ ส.ส. ฝ่ายค้านบางคน อภิปราย 
ในสภาฯ โจมตีรัฐบาลพาดพิงไปถึงแพทย์ที่มาช่วยงานรัฐบาล เล่นการเมืองไม่ลืมหูลืมตา ไร้จิตส านึกเกินเยียวยา  
        แหล่งที่มา:  นสพ.ไทยรัฐ น. 
คอลัมน์ ข่าวข้นคนเข้ม 

- เขียนว่า วัคซีนตัวเลือก ที่โรงพยาบาลเอกชนสั่งเข้ามา นพ.บุญ วนาสิน ประธานฯ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป 
แฉที่ยังไม่ไปถึงไหน เพราะรัฐบาลไม่เซ็นสัญญาสั่งซื้อ ทั้ง ไฟเซอร์ และโมเดอร์นา  นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์  
ผอ.องค์การเภสัชกรรม ที่ เป็นหน่วยงานที่มีอ านาจผ่านเรื่อง อ้างว่าสั่ง จองมาเยอะจึงให้กลับไปทบทวน  
สงสัยประเทศน้ีมีแค่ ซิโนแวค กับ แอสตร้าเซนเนก้า ฉีดให้ประชาชน 

- อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สาธารณสุข ระบุการพิจารณาวัคซีน ของประเทศไทยต้องผ่าน
ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการวิชาการวัคซีน ประกอบด้วย ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ กั บ รศ.นพ.ทวี 
โชติพิทยสุนนท์ และ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ขณะที่พญ.กุลกัญญา บอกเป็นเพียงผู้ให้ความเห็นทางวิชาการเท่านั้น 
ไม่ได้มีส่วนกับการจัดหาวัคซีนใดๆ เลย ตกลงใครเป็นผู้รับผิดชอบแน่ 
            แหล่งที่มา:  นสพ.ข่าวสด น. 
คอลัมน์ ใบตองแห้ง 

-เขียนว่า สถานการณ์การเมืองขณะนี้ ระบบอ านาจปัจจุบันเปลี่ยน พล.อ.ประยุทธ์ฯ ได้หรือไม่ เปลี่ยนได้
แต่ไม่รู้จะเอาใครเพราะ 7 ปีพล.อ.ประยุทธ์ฯ สร้างตัวเป็นศูนย์รวมแห่งการปกครองของฝ่ายอนุรักษ์นิยม  
ความเช่ือมั่น ความดันทุรังอยู่ที่ตัว พล.อ.ประยุทธ์ฯ ไม่ใช่รัฐบาลแม้ลดลง ก็เป็นสัญลักษณ์คู่กับอ านาจที่ไม่เปลี่ยน 
ได้ง่ายๆเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ยิ่งเสื่อมถอย สถานการณ์จากนี้จะยิ่งแย่ แต่ย่ิงเข้าทางตัน คนติดเช้ือคนตายมากข้ึนทุกวัน 
พร้อมกับคนตกงาน คนฆ่าตัวตาย คนโกรธรัฐบาลยิ่งกว้างขวาง แต่ไล่ไม่ได้ดันทุรังไม่ยอม หวังว่าจะอยู่จนโควิดจาง
แล้วความโกรธลดลง ก็จะใช้อ านาจบังคับต่อไป ภายใต้เศรษฐกิจหลังโควิดที่ยิ่งย่ าแย่ แต่ภายใต้สถานการณ์อย่างนี้ 
ที่รัฐจะแตก และพังครืน เพราะไม่ยอมปรับเปลี่ยน ลดความกดดัน ทั้งที่หาก พล.อ.ประยุทธ์ฯ ลาออกหรือ  
ปรับครม. ยุบ ศบค.ยกเครื่องใหม่อย่างที่หัวหน้าพรรคก้าวไกลเสนอแบบหวังดีที่สุดแล้ว ก็ยังพอจะลดแรงปะทะได้  
แต่คงไม่ท าอีกนั่นแหละ 

แหล่งที่มา ข่าวสด น.4 
คอลัมภ์ วิเคราะห์ 

- เขียนว่า  รัฐบาลออกค าสั่งเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. ห้ามกินในร้านในพื้นที่ 6 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกาศออกมา
แบบกระช้ันบรรดาร้านค้า ที่ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารต่างพร้อมใจกันด่ารัฐบาล ค าสั่งปิดแคมป์คนงานที่บอก
ล่วงหน้าท าให้เกิดปรากฏการณ์ผึง่แตกรงั กระจายเช้ือไปยังท้องถ่ิน โดยให้แต่ละจังหวัดรับมอื หลังจากนั้นทุกความ
เคลื่อนไหวของ พล.อ.ประยุทธ์ฯก็ตกเป็นเป้าสายตา ชู 2 นิ้วท่ามกลางกลุ่ม อจ.หมอ คลิปที่ถ่ายทอดเสียง หัวเราะ
ของผู้น าออกมา ได้กระตุ้นความรู้สึก เกลียดชังให้เกิดข้ึน ภาพที่ พล.อ.ประยุทธ์ฯ และคณะพักผ่อนริมทะเลในช่วง
ที่ไปต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ จว.ภูเก็ต กระตุ้นให้ความเกลียดผุดข้ึนอีกครั้ง วิกฤตที่เกิดจากโควิด-19 ได้ขยายตัวจาก
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ระบาดระลอก 3 และปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนเข้าสู่การระบาดรอบที่ 4 แล้ว ในช่วงครึ่งเทอมหลังหรือ 2 ปีที่เหลือ 
พล.อ.ประยุทธ์ฯ และรัฐบาลควรรับฟังข้อเสนอจากทุกฝ่าย เน้นน าเข้าวัคซีนและฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ  
เพื่อยับยั้งการระบาด ต้องรับฟังผู้ประกอบการรายย่อยและปรับมาตรการเยียวยาด้วยความเอาใจใส่มากกว่าเดิม 
ต้องหยุดยั้งตัวเลขผู้ป่วยที่พุ่งสูง คลายความอดอยาก และลดความหวาดกลัว แต่ถ้าแก้ไขไม่เสร็จ พล.อ.ประยุทธ์ฯ 
ต้องพบกับแรงปะทะอย่างหนักหน่วงจากสังคม ขณะก้าวลงจากต าแหน่ง ส่วนจะเกิดข้ึนเมื่อใดและรุนแรงแค่ไหน 
สุดจะคาดเดา 

แหล่งที่มา มติชน น.3 
9. ข้อพิจารณาและแนวโน้มการน าเสนอข่าว 

- สื่อมวลชนให้ความสนใจต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด -19 และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาของรัฐบาล 

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

 
                                                                            ตรวจถูกต้อง                                                                          
                  พ.อ.  
                        ( วัฒนา  รอดแสวง  )  
                  ฝสธ. สรปุวิเคราะห์ข่าว ศปส.ทบ. 
 


