
 สรุปขาวประจําในวันท่ี  8 เม.ย. 65 

สื่อส่ิงพิมพ  

- “บานขอใต” เนนการมีสวนรวม รวมดับไฟปา  (ไทยโพสต  8 เม.ย. 65  หนา 16) 

-  กรมโยธาฯ ชี้แจงกรณีผังเมืองเอ้ือประโยชนเหมืองทองคํา  (มติชนสุดสัปดาห  8-14 เม.ย. 65  หนา 7) 

- ลุนอีก 2 อาญา ‘ทรัพยสินเท็จ-รุกปา’ ศาลฟน ‘ปารีณา’ ยุติชีวิตการเมือง  (กรุงเทพธุรกิจ  8 เม.ย. 65  หนา 

12,9) 

- ปารีณาเซนรุกปาปดฉากชีวิตการเมือง  (เดลินิวส  8 เม.ย. 65  หนา 1,2) 

- ตร.โชวปราบคดีปาไมรวบผูตองหา 7 พันราย  (ไทยโพสต  8 เม.ย. 65  หนา 3) 

- เกาะสีชังวุนน้ํามันซัดหาด  (ขาวสด  9 เม.ย. 65  หนา 1,12) 

- ซีพีเอฟฟนฟูปา ‘ตนน้ําลุมน้ําปาสัก’ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวลดปลอยกาซเรือนกระจก  (กรุงเทพธุรกิจ  8 เม.ย. 65  

หนา 22)  

สื่อออนไลน 

- จุดประทัดเฮ! หลัง ‘ปารีณา’ พน ส.ส. ลั่นเหมือนฟาเปด  (แนวหนา  8 เม.ย. 65)  
https://www.naewna.com/local/646336 
- ตร.เดินหนาชนแกงมอดไม เผย 2 ไตรมาส จับไปแลว 8,370 คดี  (ผูจัดการออนไลน  7 เม.ย. 65)  
https://mgronline.com/crime/detail/9650000033809 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9277
วันที่: ศุกร์ 8 เมษายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 16(บน)

หัวข้อข่าว: "บ้านขอใต้" เน้นการมีส่วนร่วม ร่วมดับไฟป่า

รหัสข่าว: C-220408008068(8 เม.ย. 65/04:46) หน้า: 1/2

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 108.99 Ad Value: 163,485 PRValue : 490,455 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9277
วันที่: ศุกร์ 8 เมษายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 16(บน)

หัวข้อข่าว: "บ้านขอใต้" เน้นการมีส่วนร่วม ร่วมดับไฟป่า

รหัสข่าว: C-220408008068(8 เม.ย. 65/04:46) หน้า: 2/2

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 108.99 Ad Value: 163,485 PRValue : 490,455 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 2173
วันที่: ศุกร์ 8 - พฤหัสบดี 14 เมษายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 7(บนขวา)

หัวข้อข่าว: กรมโยธาฯ ชี้แจงกรณีผังเมืองเอื้อประโยชน์เหมืองทองคำ

รหัสข่าว: C-220408031053(8 เม.ย. 65/04:04) หน้า: 1/1

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 370

Col.Inch: 11.08 Ad Value: 4,099.60 PRValue : 12,298.80 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 35 ฉบับที่: 12093
วันที่: ศุกร์ 8 เมษายน 2565
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 12(ซ้าย), 9

หัวข้อข่าว: ลุ้นอีก2อาญา'ทรัพย์สินเท็จ-รุกป่า'ศาลฟัน'ปารีณา'ยุติชีวิตการเมือง

รหัสข่าว: C-220408011043(8 เม.ย. 65/04:13) หน้า: 1/1

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,400

Col.Inch: 46.51 Ad Value: 65,114 PRValue : 195,342 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26475
วันที่: ศุกร์ 8 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 2

หัวข้อข่าว: ปารีณาเซ่นรุกป่า ปิดฉากชีวิตการเมือง ศาลฎีกาชี้ฝ่าจริยธรรม-สิ้นสภาพสส.

รหัสข่าว: C-220408004040(8 เม.ย. 65/04:40) หน้า: 1/3

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 171.75 Ad Value: 309,150 PRValue : 927,450 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26475
วันที่: ศุกร์ 8 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 2

หัวข้อข่าว: ปารีณาเซ่นรุกป่า ปิดฉากชีวิตการเมือง ศาลฎีกาชี้ฝ่าจริยธรรม-สิ้นสภาพสส.

รหัสข่าว: C-220408004040(8 เม.ย. 65/04:40) หน้า: 2/3

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 171.75 Ad Value: 309,150 PRValue : 927,450 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26475
วันที่: ศุกร์ 8 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 2

หัวข้อข่าว: ปารีณาเซ่นรุกป่า ปิดฉากชีวิตการเมือง ศาลฎีกาชี้ฝ่าจริยธรรม-สิ้นสภาพสส.

รหัสข่าว: C-220408004040(8 เม.ย. 65/04:40) หน้า: 3/3

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 171.75 Ad Value: 309,150 PRValue : 927,450 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9277
วันที่: ศุกร์ 8 เมษายน 2565
Section: First Section/บทความ - ในประเทศ

หน้า: 3(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: ตร.โชว์ปราบคดีป่าไม้รวบผู้ต้องหา7พันราย

รหัสข่าว: C-220408008060(8 เม.ย. 65/04:46) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 30.06 Ad Value: 36,072 PRValue : 108,216 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11455
วันที่: เสาร์ 9 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 12

หัวข้อข่าว: เกาะสีชังวุ่น น้ำมันซัดหาด

รหัสข่าว: C-220409037000(8 เม.ย. 65/07:25) หน้า: 1/2

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 57.57 Ad Value: 94,990.50 PRValue : 284,971.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11455
วันที่: เสาร์ 9 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 12

หัวข้อข่าว: เกาะสีชังวุ่น น้ำมันซัดหาด

รหัสข่าว: C-220409037000(8 เม.ย. 65/07:25) หน้า: 2/2

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 57.57 Ad Value: 94,990.50 PRValue : 284,971.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 35 ฉบับที่: 12093
วันที่: ศุกร์ 8 เมษายน 2565
Section: การเงิน-ลงทุน/-

หน้า: 22(กลาง)

หัวข้อข่าว: ซีพีเอฟพื้นฟูป่า'ต้นน้ำลุ่มน้ำป่าสัก'

รหัสข่าว: C-220408011067(8 เม.ย. 65/04:26) หน้า: 1/3

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 143.14 Ad Value: 229,024 PRValue : 687,072 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 35 ฉบับที่: 12093
วันที่: ศุกร์ 8 เมษายน 2565
Section: การเงิน-ลงทุน/-

หน้า: 22(กลาง)

หัวข้อข่าว: ซีพีเอฟพื้นฟูป่า'ต้นน้ำลุ่มน้ำป่าสัก'

รหัสข่าว: C-220408011067(8 เม.ย. 65/04:26) หน้า: 2/3

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 143.14 Ad Value: 229,024 PRValue : 687,072 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 35 ฉบับที่: 12093
วันที่: ศุกร์ 8 เมษายน 2565
Section: การเงิน-ลงทุน/-

หน้า: 22(กลาง)

หัวข้อข่าว: ซีพีเอฟพื้นฟูป่า'ต้นน้ำลุ่มน้ำป่าสัก'

รหัสข่าว: C-220408011067(8 เม.ย. 65/04:26) หน้า: 3/3

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 143.14 Ad Value: 229,024 PRValue : 687,072 คลิป: สี่สี(x3)



 
 

ชาว โพธาราม พรอ้มใจกนัจดุประทดักวา่แสนนดั หวงัมีการเปลยีนแปลงทางการเมือง หลงั ศาลฎีกาฯ ตดัสทิธิ เอ ๋ปา

รณีา ลงการเมืองตลอดชีวิต 

 

วนัท ี7 เมษายน 2565 เวลา 16.09 น. ชาวบา้น จาก ต.ทา่ชมุพล ต.นางแกว้ ต.เขาชะงุม้ ต.สรอ้ยฟา้ ต.เจ็ดเสมียน ต.

หนองโพ ต.คลองข่อย และ ชาวเทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ กวา่ 30 คน รวมตวักนัไปตามจดุต่างๆ เพอืจดุประทดั

จาํนวน 110,000 นดั หลงัฟังผลคาํตดัสินของศาลฎีกา พิพากษาคดีที คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาติ 

(ป.ป.ช.) ยืนคาํรอ้งขอใหศ้าลวินจิฉยัการฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏิบตัิตามมาตรฐานทางจรยิธรรมอยา่งรา้ยแรงของ น.ส.ปารณีา ไกรคปุต ์

ส.ส.ราชบรีุ เขต 3 พรรคพลงัประชารฐั กรณีบกุรุกพืนทป่ีาสงวนใน จ.ราชบรีุ อนัเป็นการขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตวัและ

สว่นรวม 

ศาลพิพากษาวา่ น.ส.ปารณีา ฝ่าฝืนไมป่ฏิบตัิตามมาตรฐานจรยิธรรม มีคาํสงัใหพ้น้จากตาํแหนง่นบัจากวนัที 25 ม.ีค.64 

ซงึเป็นวนัทศีาลฎีกา สงัใหห้ยดุปฏิบตัิหนา้ท ีและใหเ้พิกถอนสทิธิสมคัรรบัเลอืกตงัของผูค้ดัคา้นตลอดไป และเพิกถอนสิทธิเลอืกตงั

มีกาํหนดเวลาไมเ่กิน 10 ปี มีผลให ้น.ส.ปารณีา ไมม่สีทิธิรบัเลอืกตงัเป็น ส.ส. สว. ผูบ้รหิารทอ้งถินและดาํรงตาํแหนง่ทางการเมือง

ใดๆ ตามรฐัธรรมนญูมาตรา 235 วรรคส ีและ พ.ร.ป.ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาติ พ.ศ. 2561 มาตรา 81, 87 และ 

 

 
1/2 



มาตรฐานจรยิธรรมของตลุาการศาลรฐัธรรมนญูและองคก์รอสิระ ขอั 3 ขอ้ 17 ประกอบขอ้ 27 วรรคสอง 

ทาํใหก้ลุม่ชาวบา้นดงักลา่วจึงไดอ้อกมาแสดงความรูส้กึตอ่คาํตดัสนิของศาลฎีกาดงักลา่ว และนาํประทดัออกไปจดุตามตาํบล

ตา่งๆ จาํนวน 110,000 นดั 

หนงึในผูท้อีอกมาจดุประทดัดงักลา่ว กลา่ววา่ ตนและชาวบา้นเป็นอีกหนงึคนทีมคีวามรูส้กึดใีจทจีะมีการเปลียนแปลง

การเมืองในพนืท ีเพราะทผี่านมามีการวา่งเวน้ ส.ส.ททีาํหนา้ทีในพืนทขีองอาํเภอโพธาราม เพราะถกูศาลสงัหยดุปฏิบตัิหนา้ท ีอีก

ทงัจะไดม้ีผูแ้ทนราษฎรรุ์น่ใหม่ๆ เพอืมาเป็นปากเป็นเสยีงของประชาชน และ มาพฒันาพืนทใีหช้าวบา้น. 

หนงึในผูท้อีอกมาจดุประทดั กลา่วอีกวา่ สาํหรบัตนกบัทาง คณุเอ ๋ปารณีา ก็คุน้เคยกนัดี เพราะเขาเป็น ส.ส.มาพนืทแีละ

พบเจอกนั แตพ่อมามีข่าวเรอืงการครอบครองพนืทป่ีาขนเป็นคดีความกนั ก็รูส้กึวา่ไมน่า่ทีจะเป็นเรอืงแบบนี เพราะเป็น ส.ส.เป็น

ตวัอยา่งใหก้บัประชาชน 

สว่นทอีอกมาจดุประทดักนั เพราะเป็นการแสดงความรูส้กึเหมือนฟา้เปิด ต่อไปเราจะมีผูแ้ทนทมีาช่วยเหลือประชาชนที

แทจ้รงิและเป็นปากเป็นเสียงใหป้ระชาชน และมาพฒันาพนืทใีหม้คีวามเจรญิตอ่ไป 
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MGR Online - รอง ผบ.ตร.สงัเดินหนา้ขบัเคลอืนงานปราบปรามการลกัลอบตดัไมท้าํลายป่า ทรพัยากรธรรมชาติและ

สงิแวดลอ้ม เผยผลการปฏิบตัิ 2 ไตรมาส ดาํเนินคดีไปแลว้ 8,370 คดี จบักมุผูต้อ้งหาได ้7,143 ราย รวมมลูคา่ความเสียหายกวา่ 

500 ลา้นบาท 

 

วนัน ี(7 เม.ย.) พล.ต.อ.รอย องิคไพโรจน ์รอง ผบ.ตร. ในฐานะ ผูอ้าํนวยการศนูยป์ราบปรามการลกัลอบตดัไมท้าํลายป่า 

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม สาํนกังานตาํรวจแหง่ชาติ (ศปทส.ตร.) เปิดเผยวา่ ตามนโยบายรฐับาล โดยพล.อ.ประยทุธ ์

จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุรรณ รองนายกรฐัมนตร ีทเีลง็เห็นถงึ

ความสาํคญัและตอ้งการแกไ้ขปัญหาการลกัลอบตดัไมท้าํลายป่า ทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม ซงึเป็นปัญหาสาํคญัเรง่ด่วน 

มีมลูคา่ความเสียหายอนัเกิดจากการกระทาํความผิดเป็นมลูคา่สงู สง่ผลกระทบตอ่ประชาชนและทรพัยากรของชาติในสว่นรว่ม 

ตลอดจนสง่ผลถึงภาพลกัษณข์องประเทศไทยในระดบัสากล 

 

สาํนกังานตาํรวจแหง่ชาติ โดย พล.ต.อ.สวุฒัน ์แจง้ยอดสขุ ผบ.ตร. ไดน้าํนโยบายรฐับาลมาสูก่ารปฏิบติัในดา้นการ

ป้องกนัปราบปราม โดยไดจ้ดัตงั “ศนูยป์ราบปรามการลกัลอบตดัไมท้าํลายป่า ทรพัยากรธรรมชาติ และสงิแวดลอ้ม สาํนกังาน

ตาํรวจแหง่ชาติ (ศปทส.ตร.)” โดยมอบหมายให ้พล.ต.อ.รอย องิคไพโรจน ์รอง ผบ.ตร. เป็น ผอ.ศปทส.ตร. โดยมี พล.ต.ท.ประจวบ 

วงศส์ขุ ผูช่้วย ผบ.ตร. เป็น รอง ผอ.ศปทส.ตร.ในฐานะหวัหนา้สว่นปฏิบตัิการ และมี พล.ต.ท.กิตติรฐั พนัธุเ์พ็ชร ผูช้่วย ผบ.ตร. เป็น 

รอง ผอ.ศปทส.ตร.ในฐานะหวัหนา้สว่นอาํนวยการ ตาม คาํสงัสาํนกังานตาํรวจแหง่ชาติที 513/2564 ลงวนัที 14 ตลุาคม 2564  
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โดยมีเปา้หมาย “เพอืใหก้ารปราบปรามการลกัลอบตดัไมท้าํลายป่า ทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม ในภาพรวมของสาํนกังาน

ตาํรวจแหง่ชาติ เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย มีประสิทธิภาพและบรรลผุลสาํเรจ็เป็นรูปธรรมในทกุมิต”ิ 

 

พล.ต.อ.รอย กลา่ววา่ ผลการปฏิบตัิของศนูยป์ราบปรามการลกัลอบตดัไมท้าํลายป่า ทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม 

สาํนกังานตาํรวจแหง่ชาติ (ศปทส.ตร.) ในรอบ 2 ไตรมาส (1 ต.ค.64 - 31 ม.ีค.65) ทผี่านมา มีผลการปฏิบตัิในคดีเกียวกบั

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม ทงั 4 ดา้น ทวัประเทศ ดงัน ี

1. การตดัไมท้าํลายป่า ดาํเนินคดี จาํนวน 2,550 คดี มลูคา่ความเสียหาย 111,355,009 บาท 

2. การบกุรุกพนืทป่ีา ดาํเนินคดี จาํนวน 1,423 คดี มลูคา่ความเสยีหาย 333,105,824 บาท 

3. การคา้สตัวป่์าและพนัธุพื์ช ดาํเนินคดี จาํนวน 588 คดี มลูคา่ความเสยีหาย 10,798,720 บาท 

4. การทาํลายสงิแวดลอ้ม ดาํเนนิคดี จาํนวน 3,809 คดี มลูคา่ความเสยีหาย 51,433,665 บาท 

รวมการดาํเนินคดีทวัประเทศ จาํนวน 8,370 คดี จบักมุผูต้อ้งหาได ้7,143 ราย รวมมลูคา่ความเสียหาย 506,693,218 บาท 

 

คดีทีสาํคญัทไีดร้บัความสนใจในหว่งระยะเวลาทีผ่านมา เช่น คดีพบซากชา้งป่าเสียชีวิต ในพนืท ีอ.กาบงั จ.ยะลา และ 

อ.สะบา้ยอ้ย จ.สงขลา จากการตรวจสอบทงั 2 คดี มีความเชือมโยงกนั โดยผูก้ระทาํความผิดเป็นบคุคลกลุม่เดียวกนั เชือว่าเป็น

การฆา่ชา้งเพอืเอางา จากการลงพนืทขีองชดุปฏิบตักิารสบืสวนสอบสวน สามารถจบัผูต้อ้งหา ผูร้บัซอืงาชา้ง และยืดอาวธุปืนทีใช้

ในการกระทาํความผิดได ้ขณะนอียูร่ะหวา่งสบืสวนสอบสวนขยายผลหาผูร้ว่มขบวนการเพอืดาํเนนิคดีเพมิเตมิ 

 

คดีเสือโครง่ สภ.ปิลอ็ก จ.กาญจนบรุ ีโดยจากการสบืสวนหาขา่วทราบวา่ ทหีมูบ่า้นซองกาเลยี ต.หนองล ูอ.สงัขละบรุ ีจ.

กาญจนบรุ ีมกีารนาํหนงัเสอืและชินสว่นของสตัวป่์าอืนๆ จากประเทศเพอืนบา้น มาเก็บไวเ้พอืจาํหนา่ยใหก้บันายทนุ ชุด

ปฏิบตัิการจงึไดว้างแผนทาํการติดตอ่เพอืขอซอืสตัวป่์าและซากของสตัวป่์า จนกระทงัต่อมาเมอืวนัท ี15 ก.พ.65 สายลบัไดท้าํการ

โอนเงินเขา้บญัชีผูต้อ้งหา จาํนวน 20,000 บาท และนดัหมายรบัสนิคา้ทสีกุญัญารสีอรท์ ต.หนองล ูอ.สงัขละบรุ ีจ.กาญจนบรีุ จึง

เขา้ไปทาํการตรวจสอบทีรสีอรท์ดงักลา่ว พบผูต้อ้งหาพรอ้มของกลาง ซงึไมไ่ดร้บัอนญุาตแตอ่ยา่งใด จงึทาํการจบักมุพรอ้มของ

กลางนาํสง่พนกังานสอบสวน สภ.สงัขละบรุ ีดาํเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 
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พล.ต.อ.รอย กลา่ววา่ สาํนกังานตาํรวจแหง่ชาติ ไดป้ฏิบตัิงานตามนโยบายของรฐับาล โดยเล็งเหน็ถึงความสาํคญัในการ

ปราบปรามการลกัลอบตดัไมท้าํลายป่า ทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ซงึเป็นปัญหาทีมคีวามสาํคญัเรง่ด่วน และมมีลูค่า

ความเสียหายอนัเกิดจากการกระทาํความผิดในมลูคา่สงู อีกทงัยงัสง่ผลกระทบตอ่ประชาชนและทรพัยากรของชาติในสว่นรว่ม 

ตลอดจนสง่ผลถึงภาพลกัษณข์องประเทศไทยในระดบัสากล พรอ้มทงักาํชบัใหเ้จา้หนา้ทตีาํรวจทกุนายหา้มยุง่เกียวหรอืเรยีกรบั

ผลประโยชนใ์นทางมิชอบ เพอืใหข้า้ราชการตาํรวจในสงักดัเป็นผูพิ้ทกัษ์สนัติราษฎร ์บาํบดัทกุขแ์ละบาํรุงสขุใหแ้ก่ประชาชนอยา่ง

เต็มกาํลงัความสามารถ พรอ้มทงัสามารถตอบสนองนโยบายของรฐับาลอนัเป็นประโยชนข์องประเทศในทกุมติิ เพอืความสงบสขุ

ของประชาชน สงัคมและประเทศชาติ สบืไป 
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