
 สรุปขาวประจําวันที่  7-9 ม.ค.  2566 
สื่อสิ่งพิมพ  

- แถลงพระอาการองคภาฉบับ3  (เดลินิวส  9 ม.ค. 66  หนา 6) 

- คอลัมน ซูมเหะหะพาที เท่ียว “วันเด็ก”  (ไทยรัฐ  7 ม.ค. 66 หนา 5) 

- คอลัมนขาวสดบทบรรณาธิการ คืนสิทธิบางกลอย  (ขาวสด  7 ม.ค. 66  หนา 2) 

- คอลัมนทั่วไทยขาวสด  (ขาวสด  7 ม.ค. 66  หนา 12) 

- แจงตุนลงทุนรีสอรทไรกําแพงดาว  (เดลินวิส  7 ม.ค. 66  หนา 13) 

- ศรีสะเกษจับมอดไม-ยาบา  (มติชน  8 ม.ค. 66  หนา 4) 

สื่อออนไลน 

- เซ็นทรัลพัฒนา เตรียมฉลองวันเด็กในแคมเปญ  (มติชนออนไลน  7 ม.ค. 66)   

www.matichon.co.th/publicize/news_3759870  

- ‘ปาชุมชนบานชัฎหนองยาว  ’ SUCCESS CASE โครงการ Care the Wild  (ไทยโพสต  7 ม.ค. 66) 

www.thaipost.net/news-update/298372/ 

- บก.ปทส. บุกทําลาย “ไรฝน” ทวงคืนผืนปากลางหุบเขาชายแดนไทย  (สยามรัฐ  7 ม.ค. 66) 

https://siamrath.co.th/n/413164 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

ตาํรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบงัคบัการปราบปรามการกระทาํความผิดเกียวกบัทรพัยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้ม (บก.ปทส.) ภายใตก้ารอาํนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูรเิดช ผบช.ก., พล.ต.ต.วิวฒัน ์ชยัสงัฆะ รอง ผบช.ก., 

พล.ต.ต.วชัรนิทร ์พสูิทธิ ผบก.ปทส., พ.ต.อ.อรยิพล สินสอน รอง ผบก.ปทส.เจา้หนา้ทีชดุจบักุม นาํโดย พ.ต.อ.ศานวุงษ ์

คงคาอนิทร ์ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.ชานนท ์รตันประทีป    สว.กก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.ยศวฒัน ์เอกกุล สว.กก.4 

บก.ปทส. พรอ้มดว้ยเจา้หนา้ทีตาํรวจ กก.4 บก.ปทส. และชุดปฎบิตัิการสืบสวนปราบปรามจงัหวดัตาก, ชดุปฏิบตัิการ

พิเศษ กก.4 บก.ปทส. รว่มกบั เจา้หนา้ที ตชด.346 เจา้หนา้ทีหน่วยป้องกนัรกัษาป่าที ตก.6 (รม่เกลา้) เจา้หนา้ทีอทุยาน

แห่งชาตินาํตกพาเจรญิ และเจา้หนา้ทีฝ่ายปกครองอาํเภอพบพระ สนธิกาํลงักว่า 50 นาย สถานทีตรวจสอบ พืนทีป่าสงวน

แห่งชาติป่าแม่สอด (พืนทีเตรียมการอทุยานแห่งชาตินาํตกพาเจริญ)พฤตกิารณ ์เนืองดว้ย บก.ปทส. ไดร้บัการประสาน

ขอ้มลูเรืองการลกัลอบทาํไรฝิ่น ในพืนทีป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด (พืนทีเตรียมการอทุยานแห่งชาตินาํตกพาเจรญิ) จาก

สถาบนัสาํรวจและติดตามการปลกูพืชเสพติด (สพส.) ต่อมาในวนัที 5 ม.ค.66 คณะเจา้หนา้ทีไดท้าํการลาดตระเวนยงั

บรเิวณพนืทีเปา้หมายดว้ยวิธีการเดินเทา้ พบว่ามีผูล้กัลอบปลกูฝินแทรกอยู่ในป่าเพือตบตาเจา้หนา้ทีอยู่จรงิ อีกทงัยงัมี

การหลบเลียงการตรวจสอบทางอากาศเนืองจากอยู่ติดตะเข็บชายแดน สาํหรบัพืนทีทีมีการลกัลอบปลกูฝินนนั เป็นพืนที

รอยต่อระหว่างประเทศไทย และเมียนมา อยู่ในพืนทีป่าเขาสูงชนั เจา้หนา้ทีตอ้งเดินเทา้ลดัเลาะไปตามสนัเขาเพือเขา้ถงึ

พืนที 

 



จากการตรวจสอบไรฝิ่น พบว่ามีตน้ฝินสงูประมาณ 100-150 เซนติเมตร โดยพบรอ่งรอยการกรดี และเก็บขีฝิน (ยาง) ไป

แลว้กอ่นหนา้นี นอกจากนียังพบว่าผูก้ระทาํความผิดไดท้ิงรอ่งรอยใหม่ของการกรดีตดัฝินไวใ้นไรด่งักล่าว จากการ

ตรวจสอบพบวา่มีรอ่งรอยการตดัฝินทีไม่เป็นระบบระเบียบ และมีตน้ฝินบางส่วนทียงัไมส่ามารถตดัไดท้นั เจา้หนา้ทีคาดว่า 

ก่อนทีเจา้หนา้ทีจะเดินทางไปถึงพืนที อาจมีผูท้าํหนา้ทีดูตน้ทาง ส่งสญัญาณแจง้ใหค้นงานรีบกรดีฝินใหเ้สรจ็ก่อนการ

ปฏิบตัิการของเจา้หนา้ที และเมือถงึเวลาทีเจา้หนา้ทีเขา้ตรวจสอบ กลุ่มผูก้ระทาํความผิดไดอ้าศยัความชาํนาญในพืนที

หลบหนีการจบักุมไปได ้โดยหลงัจากนนัเจา้หนา้ทีจงึไดเ้รง่ทาํลายไรฝิ่นทงัหมด และจะไดสื้บสวนหาตวัผูก้ระทาํความผิด

ดงักล่าวต่อไป นอกจากนีเจา้หนา้ทียงัไดเ้ฝา้ระวงัพนืทีในป่าลกึ เพือเป็นการป้องปรามผูที้จะกลบัเขา้มาลกัลอบดไูรฝิ่น 

และเพอืเตรียมการลาดตระเวนตามแผนอกีครงัในวนัรุง่ขนึต่อมาในวนัที 6 ม.ค.66 ระหว่างทีคณะเจา้หนา้ทีกาํลงัทาํการ

ลาดตระเวนในพืนทีเป้าหมายตามแผนการปฏิบตัิ ไดพ้บกลุ่มคนจาํนวนหนึงขบัขีรถยนตก์ระบะออกจากพืนทีหมู่บา้นแห่ง

หนงึ หมู่ 2 ต.คีรีราษฎร ์อ.พบพระ จ.ตาก อย่างรวดเรว็ มีเหตุอนัควรสงสยั เจา้หนา้ทีจงึไดท้าํการเขา้ตรวจสอบยงัพนืททีี

กลุ่มคนดงักล่าวขบัขีรถออกมา เมือไปถงึพบมีการแพว้ถางพืนทีป่า ซงึพืนทีดงักล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด 

โดยมีการแพว้ถางหญา้ ตดัตน้ไมเ้ล็กโดยรอบ และพบการเตรียมเผาตน้ไมใ้หญ่โดยขุดเจาะกลางลาํตน้ไมเ้พือเตรียมการ

จดุเผาต่อไป จนพืนทีป่าดงักล่าวกลายเป็นทีโล่ง เจา้หนา้ทีจึงทาํการตรวจยดึพืนทีป่าทีถกูบกุรุกจาํนวน 1 แปลง เนือที

จาํนวน 3-0-08 ไร ่พรอ้มดว้ยของกลางเพอืนาํส่งพนกังานสอบสวน สภ.พบพระ เพือใหด้าํเนินตามกฎหมาย และจะไดท้าํ

การสืบสวนจบักมุตวัผูก้ระทาํความผิดต่อไป จากนนัจึงถอนกาํลงัออกจากพืนทีก่อนพลบคาํเพือความปลอดภยั 

ทงันีการตดัตอนทาํลายไรฝิ่น ในพืนที จงัหวดัตาก และการตรวจยดึคืนพืนทีป่านนัถือเป็นนโยบายทีตอ้งดาํเนินการอย่าง

ต่อเนือง เพือลดปัญหาการแพรร่ะบาดของยาเสพติด อกีทางหนึงซงึทีผ่านมายงัคงพบการลกัลอบปลกูกนัอย่างต่อเนืองทกุ

ปี ซงึฝิน (Opium) ถือเป็นยาเสพติดถือเป็นสิงผิดกฎหมาย เพราะมฤีทธิเขา้ไปกดระบบประสาท ส่งผลใหผู้เ้สพมอีาการ

เสพติดทงัทางรา่งกาย จิตใจ และยงัมีภาวะขาดยาทางร่างกายและทาํใหเ้สียชีวิตไดใ้นทีสดุและยงัเป็นสารตงัตน้ของยา

เสพติดอีกหลายประเภท ผลเสียของฝินไม่เพียงส่งผลต่ออนาคตของตวัผูเ้สพเท่านนั แต่ยังทาํใหผู้อ้ืนในสงัคม เด็ก และ

เยาวชน อาจไดร้บัผลกระทบจากอาการมนึเมาจากการเสพยาเสพติดและเป็นสิงทีไม่ควรเอาเป็นเยียงอย่างอกีประการ 

การตรวจยดึพืนทีป่านนัยงัคงเป็นสิงทีตอ้งดาํเนินการอย่างต่อเนืองเช่นกนั เพือป้องปรามการบุกรุกทีพบมากขึนอย่างมาก

ในปัจจุบนั ทงัยงัเป็นการพิทกัษแ์ละรกัษาไวซ้งึผืนป่าของประเทศไทยอนัเป็นทรพัยากรทีสาํคญั ใหค้งอยู่สู่รุ่นลกูหลาน

สืบไป 

 

ตาํรวจสอบสวนกลางขอเตือนภยัถงึพีนอ้งประชาชน ว่าตอ้งไม่เป็นจดุเรมิตน้ของกระบวนการยาเสพติดนี กล่าวคือ “หยดุ

ปลกูฝิน” เพืออนาคตของลูกหลานของท่าน อกีทงัยงัเป็นการลดการบกุรุกป่า เพือสรา้งความสมดลุในธรรมชาติต่อไป ทงันี

หากพบบคุคลทีมพีฤติกรรมการการกระทาํความผิดเกียวกบัทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มสามารถแจง้เบาะแสมาที

กองบงัคบัการปราบปรามการกระทาํความผิดเกียวกบัทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม, สายด่วน 1136 

 



ปีที่: - ฉบับที่: 26751
วันที่: จันทร์ 9 มกราคม 2566
Section: First Section/ต่อข่าวหน้า 1-บทความ

หน้า: 6(บน)

หัวข้อข่าว: แถลงพระอาการองค์ภาฉบับ3

รหัสข่าว: C-230109004037(9 ม.ค. 66/04:24) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 29.83 Ad Value: 28,338.50 PRValue : 85,015.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23727
วันที่: เสาร์ 7 มกราคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 5(ซ้าย)

คอลัมน์: เหะหะพาที: เที่ยว "วันเด็ก" เสาร์หน้า+พาณิชย์ "Grand Sale 2023"

รหัสข่าว: C-230107009020(7 ม.ค. 66/02:18) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 44.60 Ad Value: 44,600 PRValue : 133,800 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11728
วันที่: เสาร์ 7 มกราคม 2566
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ ข่าวสด: คืนสิทธิบางกลอย

รหัสข่าว: C-230107012007(7 ม.ค. 66/03:01) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 39.47 Ad Value: 47,364 PRValue : 142,092 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11728
วันที่: เสาร์ 7 มกราคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่างขวา)

คอลัมน์: ข่าวสดทั่วไทย: ศรีสะเกษ-จับมอดไม้

รหัสข่าว: C-230107012124(7 ม.ค. 66/03:50) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 7.58 Ad Value: 9,096 PRValue : 27,288 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26749
วันที่: เสาร์ 7 มกราคม 2566
Section: First Section/ต่อข่าวหน้า 1

หน้า: 13(กลาง)

หัวข้อข่าว: แจ้งตุ๋นลงทุนรีสอร์ทไร่กำแพงดาว

รหัสข่าว: C-230107004062(7 ม.ค. 66/04:10) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 20.95 Ad Value: 19,902.50 PRValue : 59,707.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16373
วันที่: อาทิตย์ 8 มกราคม 2566
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: ศรีสะเกษจับมอดไม้-ยาบ้า

รหัสข่าว: C-230108038002(7 ม.ค. 66/07:10) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 9.07 Ad Value: 10,884 PRValue : 32,652 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

  สนุกกับไฮไลตก์จิกรรมมากมาย อาท ิเซ็นทรัลเวิลด ์พบกบั DinowOrld Fest สวนสนกุจ าลอง

ไดโนเสารย์คุจรูาสิคใหญ่ท่ีสดุในประเทศ, เซ็นทรัล เวสตเ์กต กบัภารกิจรกัษโ์ลก ป่ันจกัรยานสรา้ง Clean 

Energy และฐานเกมสแ์ยกขยะ, เซ็นทรัล พระราม 2 Forest of Play ลานเลน่ท่ีสรา้งจากวสัดธุรรมชาติ 

รว่มกบั แปลนทอยส,์ เซ็นทรัล ระยอง รว่มอดุหนนุพ่อคา้แมค่า้ตวันอ้ยและนอ้งๆ กลุม่ออทิสติกจากโรงเรียน

ระยองปัญญานกุลูในตลาด Kids Flea, เซ็นทรัล เชยีงใหม่ ท่องโลกใตท้อ้งทะเล ในธีม ANIMAL LOVERS 

: Undersea Kingdom, เซ็นทรัล ภูเกต็ รว่มกิจกรรมเวิรค์ชอปผา้ปาเต๊ะ โดยเครือข่ายออทิสติก จ.ภเูก็ต 

 สานต่อพันธกิจรักษโ์ลกจัดกจิกรรม ปลูกจิตส านึกและอุปนิสัยสู่การเป็น Eco-Citizen 

 ผลงานศิลปะและเวิรก์ช้อปจาก Autism Artist ARTSTORY by Autistic Thai 

 รับไอศกรีมฟรี จาก Central FoodPark เมื่อสมัครเป็นสมาชกิ Central Life X ในสาขาทีร่่วมรายการ 



บริษัท เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) รว่มกบั กรมป่าไม,้ ARTSTORY, PLANTOYS,  myDNA, Tetra Pak และ 

TPBI เตรียมเปิดพืน้ท่ีศนูยก์ารคา้ทั่วประเทศจดังานฉลองวนัเดก็แห่งชาติ ในแคมเปญ “Central Kids Day 2023” คิด

(ส)์ครีเอทโลก เปิดลานเลน่สรา้งสรรคส์  าหรบัเดก็เจนอลัฟ่าและครอบครวัไดม้ีช่วงเวลาแห่งความสขุรว่มกนั ภายใต้

คอนเซปท ์“ECO CREATIVE CAMP” ลานเลน่สรา้งสรรค ์เพ่ือโลกของฉนัในอนาคต ครัง้แรกกบัแคมป์กิจกรรมเปลี่ยน

โลกที่ใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย ใหเ้ดก็ๆ ไดส้นกุกบัมิชชั่นสายกรีน เพ่ือปลกูจิตส านกึและอปุนิสยัสูก่ารเป็น Eco-

Citizen ในอนาคต พบกบักิจกรรมและโปรโมชั่น ในช่วงวนัเดก็แห่งชาติ เนรมิตลานเลน่สรา้งสรรคแ์ห่งความสนกุ มอบ

ความสขุกบักิจกรรมเวิรค์ชอปมากมายท่ีจะเสริมสรา้งทกัษะ ความคิดสรา้งสรรค ์และจินตนาการของเดก็ทกุคน พรอ้ม

รบัของขวญั ของรางวลัมากมาย ระหวา่งวนัท่ี 14 – 15 มกราคม 2566 นี ้ท่ีศนูยก์ารคา้เซน็ทรลั 38 สาขาทั่วประเทศ 

 



 

ความเขียวชอุ่มปกคลมุเปลยีนสภาพพืนทีแหง้แหง้ใหก้ลายเป็นป่า 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ขบัเคลือนโครงการ Care the Wild “ปลกูป้อง” Plant &Protect 

แพลตฟอรม์ปลูกป่าและติดตามผลการปลกู โดยทาํงานกบัภาคีเครือขา่ยการปลกูป่า ไดแ้ก่หน่วยงานภาครฐั อก

รมป่าไม ้ภาคเอกชน ผูส้นบัสนุนการปลกู และชุมชนทีดูแลป่า โดยเนน้การมีส่วนรว่มในการเพิมจาํนวนตน้ไม้

เพือสรา้งผืนป่าอยา่งเป็นรูปธรรม และมุ่งสรา้งระบบนิเวศใหส้มดลุตงัแต่ตน้ทาง 

ล่าสดุ SET ร่วมกบั ทีมงานกรมป่าไม ้และชมุชน ลงพืนทีติดตามผลการปลูกป่าบนพืนที 10 ไร ่ตน้ไม ้2,000 

ตน้  ณ ป่าชมุชนบา้นชฎัหนองยาว อ.ด่านชา้ง จ.สพุรรณบรุี นบัเป็นแปลงปลกูแรกของโครงการฯ ตงัแต่ปี 2562 

ดว้ยการสนบัสนนุจาก องคก์รภาคตลาดทนุ ไดแ้ก่ บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (TSD), 

บรษิัท สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั (TCH), ชมรมคสัโตเดียน และชมรมปฏิบตัิการหลกัทรพัย ์สมาคม

บรษิัทหลกัทรพัยไ์ทย (AscO) สนับสนุนงบประมาณ รวม 400,000 บาท เพือปลกูและป้องตน้ไมใ่หร้อด 100 % 

โดยชุมชนรว่มดแูลเป็นเวลาตอ่เนือง 6 ปี 



ป่าชมุชนบา้นชฎัหนองยาว เดิมเป็นพืนทีถกูบุกรุก ก่อนทวงคืนกลบัมาเป็นป่าชมุชน ความทา้ทายทีพบ คือพืนที

ปลกูมีความแหง้แลง้มาก เพระอยู่ในพืนทีเงาฝน บางปีไมม่ฝีนตกเลย และผลจากการปลกูพืชเชิงเดียวเป็น

เวลานานทาํใหค้ณุภาพดินไม่ดี กระทงัไดเ้ขา้รว่มเป็นพืนทีปลกูตน้แบบในโครงการ Care the Wild 

เป็นเวลากวา่ 3 ปี นบัจากวนัเรมิปลกูเมือวนัที 7 กนัยายน 2562 ตน้ไมท้งั 2,000 ตน้ ในพืนที 10 ไร ่รอดตาย

กวา่ 95% มีอตัราการเจรญิเติบโต วดัจากความสงู เพิมขนึโดยเฉลียทังแปลงกว่า 4 เมตร และในตน้ไมบ้าง

ประเภท สงูกวา่ 6.5 เมตร โดยมีวงรอบตน้ไมเ้ติบโตประมาณ 15 เซนติเมตร ซึงเป็นผลจากความรว่มมือของ

ชมุชนในพืนที รว่มใจชว่ยกนัดแูลรกัษาป่าอยา่งเขม้แข็ง  นับเป็น SUCCESS CASE ของโครงการฯ ทีเห็นถึงการ

เปลียนแปลงและความสาํเรจ็ของการดแูลปาชมุชนอยา่งยงัยนื 

 

 


