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1. สถานการณ์การเมือง  
 - นายสรวุฒิฯ ส.ส.ชลบุรี พรรค พปชร. ในฐานะ ปธ.กมธ. ครุภัณฑ์ ICT ในคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณา 
ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กล่าวว่า การพิจารณาเสนอของบประมาณของ
เหล่าทัพจะขยับการพิจารณาออกไป 1 สัปดาห์ จากเดิมที่มีก าหนดการพิจารณาในวันที่ 12 ก.ค. เนื่องจากงดการ
ประชุม กมธ. มา 1 สัปดาห์ และขณะนี้เหล่าทัพยังไม่ได้แจ้งรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์มา แต่เบื้องต้น  
อนุกรรมาธิการจะพิจารณา 2 ส่วน ว่าเป็นงบประมาณที่ตั้งขอรับใหม่หรือเป็นงบประมาณในโครงการผูกพัน 
 แหล่งที่มา : นสพ.ทุกฉบบั 
 - พล.ต.ต.ปิยะฯ รอง ผบช.น., พ.ต.อ.กฤษณะฯ รองโฆษก สตช. แถลงการปฏิบัติหน้าที่ในการ รปภ.  
การชุมนุมขับไล่ นรม. ของหลายกลุ่มวันที่ 2 - 4 ก.ค. 64 ที่ผ่านมา พล.ต.ต.ปิยะฯ รอง ผบช.น. กล่าวว่า  
การชุมนุมห้วงที่ผ่านมาเป็นความผิดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน, พ.ร.บ.ควบคุมโรค, พ.ร.บ.รักษาความสะอาด และ พ.ร.บ.
จราจร ส่วนที่มีกลุ่มบุคคลที่ลักลอบจ าหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการชุมนุมเปิดท้ายขาย เป็นความผิด
จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่ได้รับอนุญาต ผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.สุรา ในส่วนนี้ พงส. ได้ร วบรวม
พยานหลักฐานมีกลุ่มบุคคลที่ต้องถูกด าเนินคดีแล้วทั้งสิ้น 70 ราย และจะมีการร้องทุกข์กล่าวโทษใน 5 ก.ค. 
รถยนต์ที่ใช้ในการกระท าความผิดอีกจ านวนหนึ่งที่ พงส. อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานด าเนินคดีในเร็วๆ นี้ 
นอกจากนี้ พงส. ก าลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานที่เป็นกล้องวงจรปิดในเขตพื้นที่ที่กลุ่มคาร์ม็อบเดินทางผ่าน
ก่อให้เกิดความเดือดร้อน กีดขวางการจราจรหรือว่ามีลักษณะที่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นหรือไม่ ถ้ามีลักษณะอันตราย
จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเป็นผู้ร่วมกระท าความผิดทั้งหมด การบีบแตร  
ก็เป็นการก่อให้เกดิความเดือดร้อนแก่ผู้อืน่ตาม ป.อาญา พ.ต.อ.กฤษณะฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า เบื้องต้น จนท. สามารถ
พิสูจน์ทราบตัวบุคคลที่กระท าผิดได้ 70 ราย แต่ไม่ได้หมายความว่ามีเพียง 70 ราย ที่ต้องถูกด าเนินคดี เป็นเพียง
การเริ่มต้น การด าเนินคดีต้องเริ่มจากการพิสูจน์ทราบตัวบุคคลการรวบรวมพยานหลักฐานตามกรอบของกฎหมาย 
อย่างที่เรียนว่าถ้ามีการออกมาชุมนุมถ้ามีการฝ่าฝืนกฎหมายบทใดจะมีการด าเดนินคดีถ้าเดินหน้าไปแล้วถอยหลัง
ไม่ได้ 
 แหล่งที่มา : กรงุเทพออนไลน,์ ไทยโพสต์ออนไลน์ และ นสพ.ทุกฉบบั 
2. การป้องกันประเทศ 

-  
3. การรักษาความมั่นคงภายใน 
 - นายอนุชาฯ โฆษกประจ าส า นร. เปิดเผยว่า นรม./รมว.กห. มีความกังวลและห่วงใย กรณีที่เมื่อ 1 ก.ค.64 
นรม. และ รมต. ที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไป จว.ภ.ก. เพื่อเปิด Phuket Sandbox และสร้างขวัญก าลังใจแก่ ปชช. 
และผู้ประกอบการ แต่ภายหลังทราบว่ามีผู้ติดเช้ือโควิด-19 เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย นรม. จึงจะใช้เวลาช่วงนี้ 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการติดตามและการบริหารราชการภายในพื้นที่ของตนเอง เพื่อคลายความวิตกกังวลของภาคส่วน
และบุคคลที่ เกี่ยวข้อง แต่ทั้งนี้ยืนยันว่า นรม. ยังคงปฏิบัติภารกิจตามปกติ และติดตามสถานการณ์ต่างๆ  
อย่างใกล้ชิด รวมทั้งไม่มีผลตรวจที่เป็นบวก และที่ผ่านมาก็มีการตรวจโควิด -19 อย่างต่อเนื่อง และยังคงตรวจ 
เป็นระยะๆ ต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้ความมั่นใจกับ ปชช. ว่าประเทศยังเดินไปข้างหน้า และสถานการณ์โควิด-19 ยังต้อง
ดูแล และแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ นรม. ยังฝากถึง ปชช. ขอความร่วมมือทุกคนให้ช่วยกันป้องกัน  
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โรคโควิด-19 ปฏิบัติตนตามมาตรการ สธ. D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัดถึงแม้ว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19  
แล้วก็ตาม ด้วยการหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ และ
สแกนแอพลิเคช่ัน ตามที่พื้นที่ก าหนด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับ นรม. จะใช้เวลา 1 สัปดาห์ในการกักตัว 
เนื่องจากได้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มไปเรียบร้อยแล้ว 

แหล่งที่มา : ช่อง 3,ททบ.,ช่อง 7,ช่อง 9 และ นสพ.ทุกฉบับ 
 - พล.อ.ณัฐพลฯ ลธ.สมช. ในฐานะ ผอ.ศปก.ศบค. กล่าวถึงการออกประกาศผ่อนคลายมาตรการแรงงาน
ก่อสร้างว่าเป็นไปตามค าขอของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมที่เสนอแนะมา ซึ่งที่ประชุม ศปก.ศบค. 
หารือกันแล้วเห็นว่าเหมาะสมให้ผ่อนคลาย เพราะบางกิจการถ้าปิดไซต์ก่อสร้างไปนานๆ อาจมีผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยได้ จึงเสนอ นรม./รมว.กห. ในฐานะ ผอ.ศบค. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ส่วนการประชุมในสัปดาน์นี้จะ
ผ่อนคลายหรือเข้มงวดมาตราการใดเพิ่มข้ึนหรือไม่ ผอ.ศปก.ศบค. กล่าวว่า ขณะนี้ ก าลังรอฟัง สธ. อยู่ โดยจะ
ประเมินสถานการณ์และพิจารณามาตรการว่าหากเข้มงวดมาตรการข้ึนจะท าให้การติดเช้ือลดลงหรือไม่ จึงต้อง 
ดูกันในรายละเอียด เนื่องจากมีความเป็นห่วงเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากมีผู้ประกอบการเดือดร้อน  
แต่หากฝั่ง สธ. สั่งให้เข้มงวดยิ่งข้ึน จะต้องฟัง สธ. เพราะไม่เช่นนั้นแล้วจะกระทบเศรษฐกิจระยะยาวมากยิ่งข้ึน 
การประชุมในห้วงสัปดาห์นี้ยังไม่เพิ่มมาตรการในร้านเสริมสวย ส่วนกรณี นรม. อนุมัติในหลักการการให้อนุญาต
ส าหรับการก่อสร้างโครงการกอ่สร้างบางประเภท และเคลื่อนย้ายแรงงานในกรณีที่มีความจ าเป็น โดยเสนอขอให้มี
การผ่อนคลายข้อก าหนดฉบับที่ 25 กรณีค าสั่งห้ามการก่อสร้างในโครงการก่อสร้างบางประเภท พล.อ.ณัฐพลฯ 
กล่าวว่า จ าเป็นผ่อนคลายมาตรการให้กับธุรกิจก่อสร้าง เพื่อป้องกันอันตรายจากการหยุดก่อสร้างเป็นเวลานาน  
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัย โดย นรม. ให้ความเห็นชอบในหลักการตั้งแต่วันที่มีการประชุม จึงท าให้การ
แจ้งมาตรการผ่อนคลายล่าสดุ เมื่อถามถึงกรณี รพ.เอกชนระบุว่าเกิดข้อติดขัดจากรัฐบาล ท าให้มีปญัหาความล่าช้า
การจัดหาวัคซีนทางเลือก พลอ.ณัฐพลฯ กล่าวว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (3 ก.ค.) มีหน่วยงานที่รับผิดชอบหารือเรื่อง
การน าเข้าทั้งในส่วนของโมเดอร์นาและไฟเซอร์ ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งด า เนินการแล้ว แต่ต้องขออภัย
เนื่องจากมาตรการการด าเนินการต้องระมัดระวังในแง่ของกฎหมายด้วย เนื่องจากหากมีข้อผิดพลาด หน่วยงาน  
ที่รับผิดชอบก็ต้องรับผิดชอบด้วย ส่วนกระแสที่ต่อต้านการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 3 ให้กับบุคลากรด่านหน้า 
เพราะเกรงจะถูกมองว่าวัคซีนซิโนแวคไม่มีประสิทธิภาพป้องกันโควิด พล.อ.ณัฐพลฯ กล่าวว่า ขอให้ไปถาม สธ.  
ไม่สามารถตอบแทนได ้///ผู้ว่าฯ กทม. และผู้บริหารหารือ โดยให้ทาง กทม. เร่งท าระบบ Home Isolation ที่มี
มาตรฐานยอมรับได้ และจัดต้ัง Comunity Isolation หรือ รพ.สนามในชุมชน พล.อ.ณัฐพลฯ กล่าวว่าผู้ติดเช้ือมา
จาก 3 ส่วนหลัก คือ คนที่เดินไปตรวจที่ รพ. จุดตรวจหาเช้ือของทาง กทม. 6 จุด และการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 
ซึ่งจะต้องน าผู้ป่วยทั้ง 3 กลุ่มเข้าสู่ระบบการรักษาให้ได้ ซึ่งตั้งเป้าว่าผู้ป่วยทั้ง 100% ต้องเข้าสู่ระบบทั้งหมด  
เพื่อความปลอดภัยของ ปชช. ส่วนผู้ป่วยที่ไม่มีอาการจะเข้าสู่ระบบ Home Isolation แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าสู่
ระบบ Home Isolation ได้ ต้องดูเรื่องความเหมาะสมสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย โดยหากอาการไม่รุนแรงทาง  
รพ.เอกชนต้องจัด Home Isolation แต่หากประเมินว่าคุณสมบัติไม่เหมาะสมให้ส่งมายัง Comunity Isolation 
ของ กทม. ซึ่งจะเร่งจัดต้ัง 20 จุดในพื้นที่ กทม.   
 แหล่งที่มา : ช่อง 3,ททบ.,ช่อง 7,ช่อง 9 และ นสพ.ทุกฉบับ 

- โฆษก ศบค. เปิดเผยถึงผู้ติดเช้ือรายใหม่ 6,166 คน ว่าเป็นการติดเช้ือในประเทศ 6,070 คน ติดเช้ือ 
ในเรือนจ า 84 คน และมีผู้เดินทางมาจาก ตปท. ตรวจพบเช้ือในสถานที่กักกันตัว 12 คน ท าให้ยอดผู้ป่วยสะสม
ตั้งแต่ปี 63 เพิ่มเป็น 289,233 คน ขณะที่มีผู้ป่วยรักษาหายเพิ่ม2,534 คน จ านวนผู้ป่วยรักษาหายสะสม 223,437 
คน ทั้งนี้ในการระบาดรอบใหม่เดือน เม.ย.64  มีผู้ติดเช้ือแล้ว 260,370 คน รักษาหายแล้ว 196,011 คน ขณะนี้มี
ผู้ป่วยระหว่างการรักษา 63,520 คน อยู่ใน รพ.สนาม 31,460 คน รักษาใน รพ.บาล 32,060 คน ในจ านวนนี้ปอด
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อักเสบ อาการหนัก 2,199 คน ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ 603 คน โดยวันน้ียอดผู้เสียชีวิตสะสมขยับเพิ่มเป็น 2,276 
คน ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 50 คน เป็นคนไทยทั้งหมด มีอายุระหว่าง 28-91 ปี เป็นเพศชาย 34 คน เพศหญิง 16 คน 
โดย กทม. ยังเป็นพื้นที่ๆ มีผู้เสียชีวิตสูงสุด 17 คน ส าหรับผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีโรคประจ าตัว เบาหวาน ความดัน 
ไขมันในเลือดสูง แต่มีรายงานผู้เสียชีวิตไม่มีประวัติโรคประจ าตัว มากถึง 9 คน ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงติดเช้ือสูงสุดเป็น
การอาศัยหรือเดินทางเข้าไปในพื้นที่ระบาด พบมากถึง 22 คน สัมผัสเช้ือในครอบครัว 12 คน โดยผู้เสียชีวิตมี
ประวัติการรักษานานที่สุด 60 วัน เสียชีวิตระหว่างการรักษาวันที่ 7-14 วัน และเสียชีวิตต้ังแต่รู้ผลตรวจจนถึงการ
รักษาวันที่ 6 อย่างละ 18 คน และวันน้ีค่ากลางระยะเวลาการรักษาต้ังแต่ทราบผลติดเช้ือจนถึงเสียชีวิต คือ 9 วัน  

แหล่งที่มา : ช่อง 3,ททบ.,ช่อง 7,ช่อง 9 และ นสพ.ทุกฉบับ 
- รองโฆษก ทบ. ช้ีแจงตามที่ นพ.นิธิพัฒน์ฯ รพ.ศิริราช ได้โพสต์ถึงการสนับสนุนจากจัดตั้ง รพ.สนาม 

ดูแลผู้ป่วยโควิดว่า มีบางพื้นที่ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยทหาร ทั้งๆ ที่นโยบายของ ทบ. พร้อมสนับสนุนนั้น 
ทบ. ได้รับทราบข้อห่วงใยและความกังวลใจของ นพ.นิธิพัฒน์ฯ แล้วได้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทันที 
พร้อมกับให้หน่วยที่เกีย่วข้องประสานสอบถามข้อมูลไปยัง นพ.นิธิพัฒน์ฯ โดยตรงแล้ว ในข้ันต้นทราบว่าเป็นหน่วย
ทหารในพื้นที่ จว.ส.บ. คือ ศม. ทั้งนี้ ทบ. ได้การตั้งกรรมการสอบสวนข้อเทจ็จริงกับหน่วยดังกลา่ว ถึงข้อจ ากัดหรอื
เหตุผลความจ าเป็นที่ไม่สามารถให้การสนับสนุนพื้นที่ตามการร้องขอได้ เพราะการปฎิบัติดังกล่าวไม่เป็นไปตาม
นโยบายของ ทบ. ที่ด าเนิการมาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมในการสนับสนุนทุกภาคส่วนอย่างเต็มศักยภาพ  
เพื่อคลี่คลายสถานการณ์โควิด ทั้งการทุ่มเททรัพยากรที่มี และศักยภาพของบุคคลากรสายแพทย์ อีกทั้งนโยบาย
ของ ทบ. ไม่ประสงค์ที่จะให้เกิดข้อติดขัดใดๆ ในการสนับสนุนหน่วยงานอื่น เพราะสถานการณ์โควิดในขณะนี้ทุก
ภาคส่วนต้องร่วมมือกันด้วยความทุ่มเท เสียสละ เพื่อระงับการแพร่ระบาดและบรรเทาความเดือดร้อนของ ปชช. 
ทั้งนี้ในปัจจุบัน ทบ. ได้จัดต้ัง รพ.สนาม สนับสนุนการดูแลผู้ป่วยโควิดของรัฐบาล 14 แห่ง และ รพ.สนามของ ทบ. 
อีก 37 รพ. สามารถรองรับผู้ติดเช้ือได้ 6,108 เตียง อย่างไรก็ตาม ทบ. ขอเป็นก าลังใจให้กับบุคคลากรทาง
การแพทย์ทุกส่วนที่ก าลังร่วมกันดูแลประเทศชาติ และ ปชช. ในวิกฤตโควิดครั้งนี้   

แหล่งที่มา : กรงุเทพออนไลน,์ แนวหน้าออนไลน์   
4. การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
 - ผบ.ตร. พร้อมด้วย มทภ.4, ผบช.ภ.9, ผบ.ฉก.ปัตตานี ร่วมกันตรวจสอบเหตุวิสามัญฆาตกรรมคนร้าย  
2 ราย ที่ รร.ปอเนาะแห่งหนึ่งในต.เตราะบอน อ.สายบุรี จว.ป.น. โดย ผกก.สส.ภ.จ.ปัตตานี กล่าวรายงานสรุป
เหตุการณ์ ว่าเมื่อเวลา 06.30 น. เจ้าหน้าที่ทหาร ต ารวจ และฝ่ายปกครอง สนธิก าลังเข้าปิดล้อมพื้นที่ ม.3  
บ.บาโงยือริง ต.บือเระและพื้นที่รอยต่อ ม.5 บ.ชะเมาสามต้น ต.เตราะบอน อ.สายบุรี หลังสืบทราบว่าคนร้าย 
กลุ่มของนายยาการียา บาโง คนร้ายมีหมายจับ ป.วิอาญา 19 หมาย ซึ่งก่อเหตุยิงแล้วเผารถรับส่งสินค้าเสียชีวิต 
ทั้งครอบครัว รวม 3 ราย เมื่อวันที่ 24 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยหลังเหตุปะทะที่ อ.ยะหริ่ง สายรายงานว่าพบคนร้าย 
มาหลบซ่อนตัวในโรงเรียนปอเนาะแห่งหนึ่งในพื้นที่ ม.5 บ.ชะเมาสามต้น ต.เตราะบอน เมื่อไปถึงปรากฏว่าคนร้าย
ที่อาศัยอยู่ในเพิงที่พักช่ัวคราวภายในป่าเสม็ด ท าหน้าที่ดูต้นทาง เปิดฉากยิงเ ข้าใส่ท าให้เกิดการปะทะข้ึน ท าให้
คนร้ายที่หลบอยู่ในปอเนาะรู้ตัวใช้ระเบิดแสวงเครื่องขว้างใส่เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ 3 นายมี ส.ต.อ.ธงชัยฯ, 
อส.ทพ.วิโรจน์ฯ และส.ต.ท.ธีรณัฐฯ ทั้งหมดถูกน าตัวส่ง ร.พ.สมเด็จพระยุพราชสายบุรี อาการปลอดภัย จากนั้น
เจ้าหน้าที่ได้ตรึงก าลังพร้อมทั้งเรียกก าลังเสริมเข้ามาที่จุดปะทะ โดยให้ผู้น าศาสนา มาเจรจาให้กลุ่มคนร้ายออกมา
มอบตัวแต่ก็ไม่เป็นผลและมีเสียงปืนดังอยู่ตลอดเวลา กระทั่งเย็น เสียงปืนจึงสงบลงก่อนพบคนร้ายถูกยิงเสียชีวิต
ดังกล่าว เบื้องต้นทราบช่ือ 1 ศพ คือ นายคูไมดีฯ อายุ 33 ปี มีหมายจับ คดีลอบยิงนายวินิจฯ ได้รับบาดเจ็บ  
ในพื้นที่ อ.สายบุรี เมื่อวันที่ 3 ก.ค.63 และ ร่วมกันปล้นร้านทองสุธาดา อ.นาทวี จว.ส.ข. เมื่อวันที่ 3 ก.ย.62  
เป็น 1 ใน 29 เป้าหมายกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงคนส าคัญในพื้นที่ จว.ป.น. ขณะเดียวกันมีรายงานว่า ชุดปฏิบัติการ
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ร่วมที่ออกไล่ล่ากลุ่มคนร้ายที่หลบหนีอกีชุดหนึ่ง ได้ปะทะกันอีกระลอกในพื้นที ่ต.กะดุนง อ.สายบุรี ห่างจากจุดเกิด
เหตุประมาณ 5 ก.ม. แต่ไม่มี ฝ่ายใดได้รับบาดเจ็บหรอืเสียชีวิต ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ปิดล้อมบริเวณดังกล่าว ก าลังไล่
ติดตามการหลบหนีต่อไป 
 แหล่งที่มา : ข่าวสดออนไลน์, เดลินิวส์ออนไลน์, ไทยรัฐออนไลน์, มติชนออนไลน์, INNNEW และ  
นสพ.ทุกฉบับ  
5. การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 

- น.ส.ไตรศุลีฯ รองโฆษกประจ า นร. กล่าวว่า จากกรณีที่ในช่วงเช้า 5 ก.ค.64 ได้เกิดเหตุระเบิด
โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติก ในซอยกิ่งแก้ว 21 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จว.ส.ป. และมี ปชช. ได้รับบาดเจ็บ
บ้านเรือนเสียหายเป็นจ านวนมากนั้น นรม./รมว.กห. ได้รับรายงานเหตุการณ์ในครั้ งนี้ และได้ก าชับ จนท. และ
หน่วยงานด้าน ปภ. ให้ประสานการท างานกับทั้งส่วนกลางและท้องถ่ิน เพื่อให้การดูแลความปลอดภัยกับ ปชช.  
มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ นรม./รมว.กห. ขอให้ทุกหน่วยงานที่เข้าไปปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ให้ความส าคัญกับความ
ปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของ ปชช. เป็นอันดับแรก เนื่องจากโรงงานที่เกิดเหตุตั้งอยู่ในชุมชน เป็นโรงงานที่มี
คลังเก็บสารเคมีไว้จ านวนมาก นอกจากผลกระทบจากแรงระเบิดแล้ว อาจมีผลกระทบในส่วนมลพิษทางอากาศ
ด้วย จึงขอให้การควบคุมสถานการณ์ด าเนินการอย่างรอบด้าน พร้อมกับให้ก าลังใจ จนท. ให้ปฏิบัติภารกิจลุล่วง 
ดูแล ปชช. ให้กลับสู่ภาวะปกติเร็วที่สุด น.ส.ไตรศุลีฯ กล่าวว่า เนื่องจากสถานที่เกิดเหตุมีที่ตั้งอยู่ใกล้กับท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นท่าอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศไทย นรม. ขอให้ คค. , บริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จ ากัด(มหาชน) ในฐานะผู้บริหารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อติดตามข้อมูล 
ประเมินเหตุที่เกิดข้ึนว่าส่งผลกระทบต่อการให้บริการของท่าอากาศยานหรือไม่เพียงใด เพื่อปรับการให้บริการให้
เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของสากล หากมีการเปลี่ยนแปลงใดข้ึนก็ให้เร่งแจ้งข่าวสารผู้ใช้บริการทราบต่อไป 

แหล่งที่มา : ช่อง 3,ททบ.,ช่อง 7,ช่อง 9  
- โฆษกประจ ารอง นร. เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตรฯ รอง นรม. ได้กล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ

ผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงาน หมิงตี้ เคมีคอล จ ากัด ซอยกิ่งแก้ว จนเกิดระเบิดเป็นวงกว้าง 
มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายราย โดย รอง นรม. ได้สั่งการให้ มท. โดย ปภ. และ กทม. รวมทั้งกรมควบคุม
มลพิษ และ ตร. เร่งเข้าไปช่วยประเมินและคลี่คลายสถานการณ์ในพื้นที่ทันที โดยให้จัดการจราจรและกัน ปชช. 
ออกจากพื้นที่ในรัศมีที่ปลอดภัยสูงสุด และหากมีความจ าเป็นให้อพยพ ปชช. ออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่
ปลอดภัยทันที โดยขอให้ กทม. เตรียมพื้นที่ปลอดภัยเป็นที่พักช่ัวคราวรองรับ พร้อมทั้งขอให้กองทัพจัดก าลังพล 
ยานพาหนะ รวมทั้งยุทโธปกรณ์ที่จ าเป็น และ จนท.แพทย์สนาม เข้าไปดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งเข้ารับการรักษา 
และสนับสนุนการเคลื่อนย้าย ปชช. โดยให้ท างานร่วมกับ ปภ. และกรมควบคุมมลพิษ อย่างใกล้ชิดในการควบคุม
เพลิง การควบคุมสารพิษที่รั่วไหล และประเมินสถานการณ์เป็นระยะๆ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย  ///  
โฆษก กห. กล่าวว่า กห. โดยทุกเหล่าทัพ ได้จัดส่งก าลังพล ยานพาหนะ รถดับเพลิงโฟมและสารเคมี ชุดเผชิญเหตุ
สารเคมี อากาศยานไร้คนขับ รวมทั้งรถพยาบาล พร้อม จนท. แพทย์สนาม และ สห. เข้าพื้นที่เสริมการท างานของ 
จว.ส.ป. แล้วที่ผ่านมา ในการควบคุมเหตุเพลิงไหม้โรงงานสารเคมี หมิวนี้ เคมีคอล จ ากัด และเกิดเหตุระเบิด  
ที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง โดย พล.อ.ชัยชาญฯ รมช.กห. ได้ก าชับสั่งการทุกเหล่าทัพ ให้เร่งเข้าไปสนับสนุน 
จว.ส.ป. เคลื่อนย้าย ปชช. ออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่ก าหนด และให้ระดมขนย้ายโฟมดับเพลิงที่มีอยู่
ของทุกเหล่าทัพ เร่งเข้าไปสนับสนุนการดับไฟและการควบคุมมลพิษจากสารเคมีในพื้นที่ จนกว่าสถานการณ์จะ
คลี่คลาย โดยให้จัดชุดเผชิญเหตุสารเคมีสนับสนุนการท างานร่วมกับ ปภ. อย่างใกล้ชิด พร้อมกันนี้ให้เตรียม
เครื่องมือกลสายช่างสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่ต่อเนื่องกันไป เพื่อให้ ปชช. กลับมาใช้ชีวิตปกติโดยเร็ว 

แหล่งที่มา : ข่าวสดออนไลน์, มติชนออนไลน์, แนวหน้าออนไลน์ และ นสพ.ทุกฉบบั  



5 
 

- รองโฆษก ทบ. เผยว่า จากกรณีเกิดเหตุระเบิดและไฟไหม้ที่ บริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จ ากัด ซอยกิ่งแก้ว 21 
เมื่อ 5 ก.ค.64, 0320 เหตุดังกล่าวท าให้มีผู้บาดเจ็บเป็นจ านวนมากนั้น ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ทบ. โดย ศบภ.ทบ. 
ได้ส่งก าลังชุดเคลื่อนที่เร็วจาก พล.ร.11 ซึ่งมีที่ตั้งใกล้ที่เกิดเหตุเข้าช่วยเหลือและควบคุมสถานการณ์ร่วมกับ 
ปภ.จว.ส.ป. ในการอพยพผู้บาดเจ็บ พร้อมน าผูท้ี่ได้รับผลกระทบออกจากบริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุในรัศมี 5 กม. 
จัดการจราจรในพื้นที่อ านวยความสะดวก และ รปภ. ให้ผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางที่ก าหนดไว้ พร้อมกันนี้ได้ส่งชุด
ปฏิบัติการกู้ภัยสารเคมีจาก วศ.ทบ. เข้าประเมินตรวจสอบสารเคมีในพื้นที่เกิดเหตุ ล่าสุด ทบ. ใช้ ฮ. KA-32 (ปภ.) 
2 ล า พร้อมนักบินและ จนท. ของ ทบ. ข้ึนบินตรวจประเมินสถานการณ์โดยรอบที่เกิดเหตุ ส าหรับในช่วงต่อไป 
ศบภ.ทบ. ได้เตรียมก าลังพล 100 นาย รถบรรทุกขนาดใหญ่ 10 คัน พร้อมส่งเข้าไปเสริมการควบคุมดูแลพื้นที่เกิดเหตุ 
นอกจากนี้ได้เตรียมการสนับสนุนสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิง อากาศยาน และหน้ากากป้องกันไอพิษ ส าหรับใช้ใน
การเตรียมอพยพ ปชช. หากมีความจ าเป็นตามการร้องขอจาก กอ.ควบคุมเหตุการณ์ และจะติดตามสถานการณ์
พร้อมเข้าปฏิบัติการดูแลพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย /// เวลา 1500 ฮ. KA-32 ซึ่ง ทบ. ร่วมกับ ปภ.  
ส่งเข้าสนับสนุนภารกิจระงับเหตุไฟไหม้ ได้ข้ึนบินเที่ยวแรกเพื่อโปรยทิ้งโฟมดับเพลงิบริเวณจุดที่ต้ังโรงงานพลาสติก 
โดยจะวางแผนและประเมินสถานการณ์การข้ึนบินเป็นระยะ ซึ่งนักบินขอปรับแผนเป็นการเทโฟม 300 ล. ผสมน้ า 
3,000 ล. โปรยโฟมแบบเต็มพื้นที ่พร้อมสนธิก าลังกับหน่วยงานภาคพื้นดินเข้าฉีดพ่นโฟมดับเพลิงเสริมอีกทางหนึ่ง 
ขณะที่ทาง กทม. ได้เร่งย้าย 3 แคมป์คนงาน พื้นที่เขตประเวศ เฉพาะแขวงดอกไม้ ซึ่งเป็นพื้นที่รัศมี 5 กม.  
จากโรงงานกิ่งแก้วที่ระเบิด ได้แก่ แคมป์หมู่บ้านแฮปปี้แลนด์ , แคมป์ jws และแคมป์หมู่บ้านพฤกษา ไปยังพื้นที่
ปลอดภัยแล้ว เวลา 1600 มีรายงานว่า ฮ. KA-32 โปรยโฟม เพื่อดับไฟไปแล้วจ านวน 6 เที่ยว โดยกลุ่มควัน 
เริ่มจางลงแล้ว 

แหล่งที่มา : ช่อง 3,ททบ.,ช่อง 7,ช่อง 9 
- นายวัชระฯ อดีต ส.ส.ปชป. กล่าวว่า ได้รับแจ้งจากครอบครัว น.ส.สุปรียาฯ พร้อมสามีและลูกน้อยวัย  

6 ขวบ อยู่บ้านเลขที่ 26/574 ชุมชนก านันวิจิตร ซ.เพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม.  
ป่วยเป็นโควิด-19 และได้ร้องเรียนขอรถพยาบาลผ่านตนไปเมื่อ 4 ก.ค.64 ปรากฏว่า 5 ก.ค.64 , 1511 ได้มีรถ
กระบะทหารสีเขียวตรากงจักรทะเบียน 52014 ของศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ ายผู้ป่วยโควิด-19 ศปม. มารับ
ครอบครัว น.ส.สุปรียาฯ ไปรักษาตัวที่ รพ.สนามบางขุนเทียนแล้ว ท าให้ดีใจมาก และขอบคุณที่ช่วยประสานงาน
ให้เป็นผลส าเร็จ โอกาสนี้ นายวัชระฯ ได้กราบขอบพระคุณสื่อฯ และ นรม. ที่กรุณาช่วยส่งรถทหารมารับพี่น้อง 
ปชช. ผู้ป่วยโควิด-19 เพราะรถของศูนย์เอราวัณคงมีจ ากัดและมีภารกิจมาก รวมทั้งต้องขอบคุณ นายอนุชาฯ 
โฆษกรัฐบาล และพี่น้องชาวกลุ่มไลน์ที่ช่วยกันประสานงานตลอดจนส านักงานเขตหนองแขม กทม. ที่รวมพลังกัน
ช่วยครอบครัว น.ส.สุปรียาฯ ตนเช่ือแล้วว่า นรม. ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ขอให้ก าลังใจรัฐบาลท าหน้าที่ช่ วย ปชช.  
ได้พ้นทุกข์ หายไข้จากโรคนี้กันทุกคน ซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ที่สุดของรัฐบาลที่ต้องท าอย่างสุดความสามารถ 

แหล่งที่มา : แนวหน้าออนไลน ์
6. ข่าวท่ัวไป  
 -  
7. กีฬา 

- 
8. คอลัมน์และบทความ  
คอลัมน์ หมายเหตุประเทศไทย 

- เขียนว่า เวลานี้ประเทศไทยไม่เพียงพบ โควิด-19 สายพันธ์ุอัลฟา แต่ยังเจอ โควิด-19 สายพันธ์ุเดล 
ตามที่ก าลังระบาดอย่างรวดเร็ว ความร้ายของสายพันธ์ุเดลตา ระบาดได้ง่ายกว่าสายพันธ์ุอัลฟา 1.4 เท่า ท าให้เกิด
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การระบาดเพิ่มข้ึน ปัญหาที่น่าเป็นห่วงคือ การติดเช้ือโควิด-19 ในเด็ก และเยาวชนอายุต่ ากว่า 18 ปี ลงมาทั้งเด็ก
อ่อน และนักเรียนจ านวน 14-15 ล้านคน วันน้ีเริ่มมีข่าว เด็กในศูนย์เลี้ยงเด็ก เด็กนักเรียนติดโควิด-19 กันแล้ว ได้
แต่รักษาไปตามอาการ ยังไม่มีใครพูดถึงการฉีดวัคซีนในเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปีลงมา สหรัฐฯ ได้อนุมัติให้ใช้วัคซีน
ไฟเซอร์ ฉีดในเด็กอายุ 12-15 ปี วัคซีนโมเดอร์นา ฉีดในเด็กอายุ 12-17 ปีองค์การยายุโรป ก็อนุมัติ ให้ใช้วัคซีนไฟ
เซอร์ ฉีดในเด็กอายุ 12-15 ปีแล้ว นายกฯต้องท าทุกอย่างเพื่อจัดหาวัคซีนไฟเซอร์ โมเดอร์นา มา ให้ได้เร็วที่สุด 
เพื่อให้เด็กและผู้ใหญ่รอดไปด้วยกัน  

แหล่งที่มา:  นสพ.ไทยรัฐ น.5 
คอลัมน์ จับประเด็น 

- เขียนว่า กรณี พล.อ.ประยุทธ์ นายกฯ ออกค าสั่งปิดแคมป์ก่อสร้าง ตามมาตรการสกัดโควิด-19 นายวิชา 
มหาคุณ ได้ตั้งค าถาม เหตุใดผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จึงให้ผู้มีอ านาจ สั่งให้หยุดก่อสร้างทั้งหมด ทั่ว กทม.  
โดยมิได้ทักท้วง ตามแนวทางแห่งจริยธรรมของผู้ประกอบอาชีพ พร้อมระบุว่า ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรอบรู้กว่า
คนอื่นในงานการก่อสร้าง ต้องกล้าที่จะคัดค้านผู้มีอ านาจ ว่าการออกค าสั่งไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบของผู้ที่ขาด
ความรอบรู้ในวิชาชีพวิศวกรรมนั่น ย่อมกระทบถึงโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่หลายร้อยแห่งในกรุงเทพฯ หากต้อง
หยุดก่อสร้างอย่างฉับพลัน อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนที่อยู่ใกล้บริเวณการก่อสร้าง เพราะถ้าเกิดเหตุความ
สูญเสียต่อชีวิตประชาชน มันประเมินค่ามิได้. 

แหล่งที่มา:  นสพ.ไทยรัฐ น. 
คอลัมน์ บุคคลในข่าว 

- เขียนว่า วิกฤตที่เกิดจากการระบาด ของไวรัสโควิด-19 กลายเป็นดาบกลับมาเชือด รัฐบาลจากปัญหา 
การติดกระดุมผิดต้ังแต่เม็ดแรก โควิดระบาดไปทั่วประเทศกระทบทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  //   

- สถิติการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ทั่วโลกฉีดวัคซีนไปแล้ว ประมาณ 3,100 ล้านโดส...ใน 201 
ประเทศ ในอาเซียนฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 95.75 ล้านโดส เฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 41.9 ล้านโดส ต่อวัน  สหรัฐฯ ฉีดได้
มากสุด 328 ล้านโดส มีชาวอเมริกัน ได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว ถึง 156 ล้านคนถึงกระนั้นโควิด - 19 ก็ยังไม่มี
ท่าทีว่าจะลดการแพร่ระบาดลงแต่อย่างใด 

- ส าหรับ ประเทศไทย ณ ปัจจุบัน ฉีดวัคซีนไปแล้ว รวมกว่า 10,227,183 โดสเป็นวัคซีน ซิโนแวค เข็ม  
ที่ 1 จ านวน 3,600,823 โดสเข็มที่ 2 จ านวน 2,802,349 โดสแอสตราเซเนกาเข็มที่ 1 จ านวน 3,705,978 โดส 
เข็มที่ 2 จ านวน 60,203 โดส และ ซิโนฟาร์ม วัคซีนทางเลือก เข็มที่ 1 ฉีดไปแล้ว 57,784 โดสเข็มที่ 2 จ านวน  
46 โดส เฉลี่ยการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติของ ประเทศไทย อยู่ที่ 270,070 โดสต่อวัน ยังต่ ากว่าเป้า ที่วางเอาไว้  
จะฉีดวัคซีนให้ครบ 100 ล้านโดส ในสิ้นปีนี้ ที่เฉลี่ยจะต้องฉีดให้ได้วันละ ประมาณ 4 แสนโดส 
          แหล่งที่มา:  นสพ.ไทยรัฐ น.4 
คอลัมน์ บทบรรณาธิการ ไทยรัฐ 
          เขียนว่า-วัคซีนยังคงเป็นปัญหา แพทย์หลายองค์กร ให้รัฐบาลจัดหาวัคซีน เอ็มอาร์เอ็นเอ ที่มีคุณภาพ  
เพื่อรับมือกับโควิดสายพันธ์ุใหม่ๆ สมาคมแพทย์ชนบท ระบุว่าขณะนี้ประเทศไทย มาถึงจุดที่ต้องเร่งฉีดวัคซีน
ขณะเดียวกัน โควิดสายพันธ์ุ เดลตา ได้ระบาดอย่างรวดเร็ว ในประเทศไทย คิดเป็น 70% ของการแพร่ระบาด  
แต่รัฐเพิ่งฉีดวัคซีนให้คนไทยได้ประมาณ 10 ล้านคน เกือบทั้งหมดฉีดแค่เข็มเดียว ซ้ ายังมีข่าวเกี่ยวกับ คุณภาพของ
วัคซีน จึงมีเสียงเรียกร้องจากหลายวงการขอฉีดวัคซีนอเมริกัน ต้องเป็นวัคซีนดีมีคุณภาพปริมาณที่เพียงพอ ถ้าจะ
ฉีดให้ได้ตามเป้า ยังมีปัญหาเดิมๆ ที่รัฐบาลแก้ไม่ตกคือวัคซีนไม่พอต้องรอ และต้องเลื่อนเวลาบ่อยครั้งจนขณะนี้
ไม่ได้มีปัญหาความไม่พอ แต่มีปัญหาเรื่องคุณภาพและความโปร่งใสด้วย 

แหล่งที่มา: นสพ.ไทยรฐั น.3 
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คอลัมน์ เรียงคนมาเป็นข่าว     
- เขียนว่า นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ทิ้งบอมบ์

ด้วยการตั้งข้อสงสัยท าไมรัฐบาลไม่ยอมเซ็นสัญญาซื้อ ไฟเซอร์-โมเดอร์นา เล่นเอาทั้งอัยการและองค์กรเภสัชกรรม
ต้องออกมาแถลงไข ฟากอัยการแถลงยืนยันว่ายังไม่เคยเห็นสัญญาจากองค์การเภสัชฯ ขณะที่องค์การเภสัชฯ  
โดย นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชฯ แจกแจงว่า ทุกอย่างเป็นไปตามข้ันตอน แต่โมเดอร์นามีราคาสูง 
ต้องรอให้ รพ.เอกชนวางเงินก่อนจึงจะท าสัญญา ขณะนี้รอตัวเลขที่ชัดเจน และพร้อมด าเนินการ 

แหล่งที่มา: นสพ.มติชน น.4 
คอลัมน์ ท้ิงหมัดเข้ามุม  

- เขียนว่า โควิดระลอก 3 ยกระดับเข้าสู่ระลอก 4 แบบไร้รอยต่อ ตัวการคือ เช้ือโควิดสายพันธ์ุเดลตา  
ที่แพร่ กระจายเร็วกับสายพันธ์ุเบต้า เช้ือแรงแต่ลามไม่เร็ว สถานการณ์เข้าข้ันวิกฤตเอาไม่อยู่ ผู้เ ช่ียวชาญ  
โรคระบาดให้ข้อมูลว่า โควิดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นแค่ส่วนหัวระลอก 4 จับตาสัปดาห์นี้ไป จนสัปดาห์หน้าถึงจะเป็น
ช่วงตัวคลื่นสึนามิอย่างแท้จริง แนวโน้มตัวเลขผู้ป่วยใหม่รายวันแตะหลักหมื่น กับผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงข้ึนเรื่อยๆ ศบค.
ไม่ปฏิเสธการคาดการณ์ ได้เตรียมมาตรการรองรับไว้แล้ว และการเร่งฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้า ล่าสุดสถาบันวัคซีน
ระบุ แอสตร้าเซนเนก้าแจ้งว่า บริษัทมีก าลังจัดส่งวัคซีนให้ไทย 6 ล้านโดสต่อเดือน จากที่ตกลงกันไว้ 10 ล้านโดส 
ท าให้รัฐบาลเตรียมสั่งซิโนแวคเข้ามาเติมเต็ม วิธีแก้ปัญหาแบบนี้ไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจเพราะรู้อยู่ประสิทธิภาพสู้กับ
โควิด ได้มากน้อยแค่ไหน โดยเฉพาะสายพันธ์ุอินเดีย และแอฟริกาใต้ ทีมแพทย์ด่านหน้า เปรียบการ ฉีดซิโนแวค 
2 เข็ม ยังไงก็เหมือนกับการส่งทหารออกไปกู้ระเบิดโดยใช้เครื่องจีที 200 คือใช้การไม่ได้ 

แหล่งที่มา: นสพ.ข่าวสด น.7 
คอลัมน์ สถานการณ์ร้อนระอุ สหม็อบรุกรัฐบาลแพ้ภัยตัวเอง 

- เขียนว่า การเมืองร้อน อาศัยช่วงคนออกมาด่ารัฐบาล จากการแก้ปัญหาโควิด-19 ที่ม็อบได้จังหวะไม่รอ
โควิดซา รีบชิงกันออกมาเป็น สหม็อบหน้าท าเนียบประเดิมด้วย กลุ่มราษฎร จัดกิจกรรมเปิดท้ายน าโดย  
นาย พริษฐ์ ที่ประกาศนับถอยหลัง 120 วันชะตา พล.อ.ประยุทธ์ฯ นรม.จะไม่มีแผ่นดินอยู่ วันถัดมา แทคทีม  
3 ม็อบเริ่มด้วยกลุ่มของ นายนิติธร ล้ าเหลือ ขณะที่ม็อบสมบัติทัวร์ จัดกิจกรรมแรลลี่ ม็อบขับรถบีบแตรไล่ 
เผด็จการ ปิดท้ายด้วยกลุ่มไทยไม่ทนน าโดย นายจตุพร พรหมพันธ์ุ แกนน า นปช. ถึงเวลานายกฯ คนที่ 30  
เป็นใครก็ได้ แต่ต้องท า 3 ข้อ 3 แก้เร่งด่วน แก้โควิด แก้เศรษฐกิจ และแก้ รธน.ก่อนยุบสภาคืนอ านาจให้ประชาชน 
จับกระ แสม็อบวันนี้แต่ละกลุ่ม ยังสงวนท่าทีที่จะรวมกลุ่มกัน แม้จะมีเป้าหมายเดียวกันคือขับไล่ บิ๊กตู่ อย่างไร  
ก็ตามสิ่งที่รัฐบาลจะสกัดม็อบลามได้ ไม่ใช่การใช้ก าลัง และการบังคับใช้กฎหมาย แต่ทางรอดคือเร่งแก้โควิด  
ให้กลับมามีเช่ือมั่น และมีหวัง สิ่งที่ต้องการคือวัคซีนเร่งฉีดได้ตามเป้าก็อาจพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นต่อหยุด
ม็อบลามได้ แม้ล าพังม็อบจะปลุกไม่ขึ้น แต่รัฐบาลจะแพ้ภัยตัวเองที่ปลุกให้คนออกมา 

แหล่งที่มา:  นสพ.เดลินิวส์ น.3 
คอลัมน์ สังคมข่าว     

- เขียนว่า ช่วงนี้ โทนี่ วูดซัม หรือทักษิณ ชินวัตร อดีต นายกฯ ขยันมากไปหน่อยจนหลายคน ฟังไม่ได้
ศัพท์จับมากระเดียด ออกแรงไปขนาดน้ีไม่รู้หวังอะไร เพราะเมืองไทยยังไม่มีเลือกตั้งเร็ว ๆ นี้แน่  
        - การเมืองออกมาเคลื่อนไหว บนท้องถนนอีกครั้งหลายกลุ่มที่เดินกนัไปรวมตัว รอบท าเนียบรัฐบาล มีการ
เปิดตลาดค้าขาย ท ากิจกรรมตกดึกตั้งวงกินเหล้า เปิดดนตรีเต้นกันกลางถนนเย้ย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คุมการระบาด  
โควิด-19 ท าอะไรต้องรู้จักเวลากาลเทศะกันบ้าง เดี๋ยวก็ได้ติดโควิดกันเป็นกลุ่มก้อน เป็นคลัสเตอร์ใหญ่ กันอีก 
กรรมจะไปตกอยู่กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน 
    แหล่งที่มา: นสพ.เดลินิวส์ น.5 
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9. ข้อพิจารณาและแนวโน้มการน าเสนอข่าว 
- สื่อมวลชนให้ความสนใจกรณีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด -19 รวมถึง

แนวทางการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน เพื่อป้องกันเช้ือไวรัสโควิด -19 
 

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

                                                                  ตรวจถูกต้อง                                                                          
        พ.ท.  
                 ( นิทัสน์  ชูแก้ว )  
         ฝสธ. สรปุวิเคราะห์ข่าว ศปส.ทบ. 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
  

  


