
 
สรุปขาวประจําในวันท่ี  2 ก.พ. 64   

ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

สื่อส่ิงพิมพ 
- ‘วราวุธ ศิลปอาชา’ ลุยตรวจไฟปาภาคเหนือบูรฯการทุกหนวยงาน-สรางการมีสวนรวม  (เดลินิวส  2 ก.พ. 64  
หนา 10) 
- ทส.เรงขับเคลื่อนไทยไปดวยกัน 3 จว.  (แนวหนา  2 ก.พ. 64  หนา 8) 
- เคลียรพิพาทแนวเขตวัดไชยราชเปดทางขอใหพ้ืนที่ปาไม 2 จังหวัด (มติชน  2 ก.พ. 64  หนา 17) 
- ลุงพลโดนอีกโคนกระถิ่นปา  (ขาวสด  2 ก.พ. 64  หนา 1,11) 
- จับตาฝุนพิษพุง กทม.รวม 51 จุด  (ไทยรัฐ  2 ก.พ. 64  หนา 12) 
 
เว็บไซต 
- นน.4 (ทาวังผา) สนธิกําลังเจาหนาที่ปาไม ตรวจยึด/จับกุมการลักลอบตัดโคนตนไมและชักลากออกมาจาก  
(เชียงใหมนิวส  2 ก.พ. 64) 
- อบจ.กระบี่ ปดถมดินรุกปาชายเลน ยันขออนุญาตจากกรมปาไมแลว  (บานเมือง  1 ก.พ. 64) 
- เจาหนาที่ปาไมตรวจสอบไมที่ลุงพลพรอมยูทูปเบอรตัด  (เนชั่น 22 1 ก.พ. 64) 
- วัด ‘ตอไมลุงพล’ จนท.เตรียมเรียกสอบ เอาผิดพรอมยูทูปเบอร (ไทยรัฐออนไลน  1 ก.พ. 64) 
- ขีดเสนกลุมยูทูบเบอร ถายไดเฉพาะบานลุงพล ใครทําผิดกฎไลพนบานกกกอก  (ขาวสดออนไลน  1 ก.พ. 64) 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีที่: - ฉบับที่: 26045
วันที่: อังคาร 2 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 10(บน)

หัวข้อข่าว: 'วราวุธ ศิลปอาชา'ลุยตรวจไฟป่าภาคเหนือบูรณาการทุกหน่วยงาน-สร้างการมีส่วนร่วม

รหัสข่าว: C-210202035015(1 ก.พ. 64/08:05) หน้า: 1/2

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 74.46 Ad Value: 156,366 PRValue : 469,098 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26045
วันที่: อังคาร 2 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 10(บน)

หัวข้อข่าว: 'วราวุธ ศิลปอาชา'ลุยตรวจไฟป่าภาคเหนือบูรณาการทุกหน่วยงาน-สร้างการมีส่วนร่วม

รหัสข่าว: C-210202035015(1 ก.พ. 64/08:05) หน้า: 2/2

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 74.46 Ad Value: 156,366 PRValue : 469,098 คลิป: สี่สี(x3)



 
 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 เวลาประมาณ 15.20 น. เจาหนาที่สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3 สาขาแพร โดยการ
อํานวยการสั่งการของนายประสิทธิ์ ทาชาง ผอ.สจป.ที่ 3 สาขาแพร , นายชาตรี สัทธรรมนุวงค ผอ.สวนปองกันรักษาปาและ
ควบคุมไฟปา , นายภูริทัศน แมดเมือง เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาหนวยปองกันรักษาปาที่ นน.4 (ทาวังผา) ,  นายลอย 
ใจจูน ผอ.ศูนยปาไมนาน นายพิษณุพันธ วงคขันธ ชุดปฏิบัติการพิเศษปาไม สจป. ที่ 3 สาขาแพร ,ร.ต.อ.สมบัติ แกวกลา เจาหน้ําที่
ตํารวจ ชุด กก.4 บก.ปทส จ.นาน พรอมเจาหนาที่ปาไมหนวยปองกันรักษาปาที่ นน.4 (ทาวังผา) พรอมพวกพวกไดรวมกันจับกุม
นายสิทธิชัย เทียมเมธ บานเลขที่ 111 หมูที่ 7 บานน้ําฮาว ตําบลจอมพระ อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน พรอมดวยของกลาง 1.

รถยนต บรรทุก 6 ลอ (รถดั้ม) ยีห่อโตโยตา สีน้ําเงิน ทะเบียน 81-2170 นาน จํานวน 1 คัน 

2.ไมเหียงทอน จํานวน 9 ทอน ปริมาตร 1.60 ลบ.ม. คาเสียหายของรัฐคิดเปนเงิน 48,000 บาท 3. เลื่อยโซยนต ยี่หอ ARTO รุน CS 2800 

E จํานวน 1 เครื่อง พรอมดวยอุปกรณ ในการตัดไม 
 

 หลงัจากที เจา้หนา้ทชีดุจบักมุไดร้บัแจง้จากชาวบา้นวา่ มีการลกัลอบตดัโค่นตน้ไมแ้ละชกัลากออกมาจากป่าหว้ยผึง 

ทอ้งที บา้นนาํฮาว หมูที่ 7 ตาํบลจอมพระ อาํเภอทา่วงัผา จงัหวดันา่น 

จึงไดส้นธิกาํลงัเจา้หนา้ทจีาํนวนหนงึ ออกตรวจลาดตะเวนตามทีรบัแจง้ดงักลา่วขณะทีตรวจมาตามเสน้ทางสายบา้นนาํฮาว – 

บา้นก๋ง ถึงบรเิวณปากทางเขา้ป่าหว้ยผึง พบรถบรรทกุ 6 ลอ้ ของกลาง ไดบ้รรทกุขนไมท้อ่นออกมาจากป่า เจา้หนา้ทจีึงได ้
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แสดงตวัเป็นเจา้หนา้ทป่ีาไมแ้ละขอตรวจสอบไมท้ีอยูห่ลงักระบะของรถดงักลา่ว โดยมีนายสิทธิชยั เทียมเมธ บา้นเลขที 111  

หมูท่ี 7 บา้นนาํฮาว ตาํบลจอมพระ อาํเภอทา่วงัผา จงัหวดันา่น คนขบัรถแสดงตวัเป็นเจา้ของไมแ้ละเป็นเจา้ของรถคนัทีบรรทกุ

ไม ้ดงักลา่ว และเจา้หนา้ทไีดท้าํการตรวจสอบพบไมเ้หียง ท่อน จาํนวน 9 ท่อน อยู่ในกระบะทา้ยของรถ ไมท้งัหมดมีลกัษณะ

ใหม่-สด ถกูตดัทอนดว้ยเลือยโซ่ยนต ์ไม่มีรอ่งรอยว่าไดผ้่านการใชป้ระโยชนเ์ป็นสิงปลกูสรา้งหรือเครืองใชม้าก่อน ทีหนา้ตดั

ดา้นหวัและทา้ยของไมท้งัหมดไมม่รูีปรอยดวงตราใดๆของทางราชการตีประทบัไวแ้ตอ่ยา่งใด 

จากการสอบถามนายสิทธิชยั ฯใหก้ารว่าไมท้่อนทงัหมดตนไดซ้ือมาจากชาวเขาเผ่ามง้ไม่ทราบชือ เป็นราษฎรบา้นป่ากลาง 

อาํเภอปัว จงัหวดัน่าน ซึงเป็นผูเ้ช่าทีดิน สปก.4-01 ของนายโง่น สมมุติ และชายชาวมง้เป็นผูต้ดัโค่นไมใ้นทีดิน สปก.แปลง

ดงักลา่วขายใหต้นในราคา 1,000 บาท เป็นไมเ้หียง จาํนวน 3 ตน้ ตนจึงไดใ้ชเ้ลือยโซ่ยนตข์องตนทาํการตดัทอนเป็นท่อนๆได้

จาํนวน 9 ทอ่น โดยมีชายชาวมง้ จาํนวน 3 คนไดช่้วยตนขนไมท้งัหมดขนึรถบรรทกุ ชายชาวมง้ทงัสามคนจาํหนา้ไดแ้ต่ไม่รูจ้กั

ชือ ทราบเพียงว่าเป็นราษฎรบา้นป่ากลาง หลงัจากนนันายสิทธิชยั ฯ จึงไดพ้าเจา้หนา้ทไีปตรวจสอบตอของไมท้งัหมดโดยเชิญ

นายโง่น สมมุติ เจ้าของทีดินไปเป็นผูน้าํชีขอบเขตแปลงทีดิน สปก.4-01 แปลงที 14 ระวาง สปก.ที 2019 สารบญัทะเบียน

ทดีินในเขตปฏิรูปทีดิน อาํเภอทา่วงัผา  จากการสอบถามนายโง่น สมมุติ ใหก้ารรบัว่าไมท้งัหมดถูกตดัโค่นและนาํออกมาจาก

ทดีินแปลง สปก.ของตนจริง ในสว่นรถยนตบ์รรทกุ 6 ลอ้ คนัทีนายสิทธิชยั ฯ ขบัและบรรทกุไมอ้ยู่นนั เป็นรถยนตบ์รรทกุ(ของ

กลาง) นายสิทธิชยั ฯใหก้ารวา่เป็นรถคนัดงักลา่วของตนและไมเ่คยขายใหใ้ครมาก่อนจากนนั เจา้หนา้ทีไดร้ว่มกนัตวัสอบแลว้

เห็นวา่ไมท้ีเกิดขึนเองในทีดิน สปก.ยงัเป็นไมห้วงหา้ม ตาม พ.ร.บ.ป่าไม ้พ.ศ.2484 การครอบครองไมเ้หียงท่อนดงักลา่วเป็น

ความผิดจึงไดแ้จง้ขอ้กลา่วหาแกนายสทิธิชยั ฯ ว่า มีความผิด ตาม พ.ร.บ.ป่าไม ้พ.ศ.2484 มาตรา 11 ฐาน “ ทาํไมห้วงหา้ม

โดยมิไดร้บัอนญุาตจากพนกังานเจา้หนา้ทฯี “, มาตรา 69 ฐาน “ มีไมห้วงหา้มอนัยงัมิไดแ้ปรรูปโดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวง

หรือรอยตรารฐับาลขาย ไวใ้นครอบครองโดยมิไดร้บัอนญุาตฯ “ มาตรา 70 ฐาน “ รบัไวด้ว้ยประการใดๆ ซ่อนเรน้ จาํหน่าย 

หรือช่วยพาเอาไปเสียใหพ้น้ซึงไมท้ีตนรูอ้ยู่แลว้ว่าเป็นไมที้มีผูไ้ดม้าโดยการกระทาํผิดกฎหมาย “ จึงไดค้วบคุมตวัพรอ้มของ

กลางทังหมด นาํส่ง พงส.สภ.ท่าวังผา เพือดาํเนินคดี กับนายสิทธิชัย ฯ พรอ้มพวกทงัเร่งหาตัวผู้ทีเกียวข้องในคดีนี เพือ

ดาํเนินคดีตามกฎหมายตอ่ไป 
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ปีที่: 44 ฉบับที่: 15668
วันที่: อังคาร 2 กุมภาพันธ์ 2564
Section: ประชาชื่น/ภูมิภาค

หน้า: 17(บน)

หัวข้อข่าว: เคลียร์พิพาทแนวเขตวัดไชยราชเปิดทางขอใช้พื้นที่ป่าไม้2จังหวัด

รหัสข่าว: C-210202020037(2 ก.พ. 64/03:11) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 13.91 Ad Value: 15,301 PRValue : 45,903 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 
 เมื่อเวลา 10.00 น. วันท่ี 1 ก.พ.64 นายอรรถพล หิรญัพงศ เลขานกุารนายก อบจ.กระบี่ พรอมดวยนายสราวุธ เขยีน
ขาบ วิศวกรกรมเจาทา จนท.อุทยานแหงชาติหาดนพรตันธารา-หมูเกาะพีพี เขาตรวจสอบพ้ืนที่ปาชายเลนบริเวณใกลทาเทียบเรือ 
อบจ.กระบี่ ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ ซึง่มีผูรองเรยีนวาพื้นที่ดังกลาว มีการถมดินรุกล้าํลงไปในพ้ืนที่ปาโกงกางหรือไม ซึ่งตรวจสอบ
แลวพบวาพื้นที่ดังกลาว ไมไดต้ังอยูในเขตอุทยานแหงชาติ แตเปนพ้ืนที่ติดในเขตปาสงวนแหงชาติ ในความรับผิดชอบของกรมปา
ไม โดยพบวาพื้นที่ดังกลาว มีการปรับสภาพพ้ืนที่เปนจุดขนยายวัสดุกอสรางของ อบจ.กระบี่ ปจจบุนัใหทาง สนง.เจาทาภูมิภาค 
สาขากระบ่ี ใชเปนพ้ืนที่ขนสงวสัดกุอสรางท่ีใชในการปรับปรุงทาเทยีบเรือ อบจ. 
 นายอรรถพล ชี้แจงวา พื้นที่ดังกลาว เปนพ้ืนที่ที่ทาง อบจ.กระบี่ ไดทําเรื่องขอใชประโยชนจากกรมปาไม มาตั้งแตป 
2517 เปนเนื้อที่ปาเสื่อมโทรมรวม 671 ไร โดยไมมีกําหนดระยะเวลาในการใชประโยชน ปจจุบันหลายจุดทาง อบจ.ใหหนวยงาน
ราชการตาง ๆ ไดเขามาใชเปนที่ตัง้ของศูนยราชการ สวนจุดท่ีมีการรองเรียน เปนบริเวณทาเรือขนสงสินคาเนื้อที่ประมาณ 4 ไร
เศษ กอนนี้ใหเอกชนเขามาเชาสําหรับใชขนสงสินคา แตหมดสัญญาเชา ทาง อบจ.จึงเขามาดูแลเอง ยืนยันวาพื้นที่ดังกลาว ไมมีการ
ถมดินล้ําลงไปในทะเล และไมมีการถมเพ่ือขยายพ้ืนที่เพ่ิมเติม ซึ่งพ้ืนที่แหงน้ีมีการไถปรับพ้ืนที่มานานกวา 30 ปแลว และในอนาคต 
อบจ.อาจจะมโีครงการปรับภมูิทัศนพื้นที่ ใหเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ เพราะเปนจดุที่อยูใกลสภาพปาธรรมชาติ กอนนี้เคยมี
โครงการจะกอสรางเปนทาเทียบเรือมารีนา เพ่ือใหเอกชนไดนําเรือยอรชเขามาจอดได แตติดเรื่องสิ่งแวดลอม เพราะอยใกลกับปา
โกงกาง จึงดําเนินการไมได 
 ดานนายสราวุธ กลาวดวยวา พื้นที่ดังกลาวอยูในความดูแลของ อบจ.กระบี่ ตามภาพที่ปรากฏวามเีสาเข็ม และแทนตอก
เสาเขม็ อยูในจุดดังกลาว ไมใชเปนการเตรียมกอสรางในจุดนี้ แตทางเจาทา ขอใชพ้ืนที่จาก อบจ.เพื่อใชเปนจุดเก็บ และขนยาย
วัสดุกอสราง ที่จะนําไปใชกอสรางปรับปรุงทาเทยีบเรือ อบจ.ที่กําลังดําเนินการอยู จึงเกรงวาประชาชนอาจจะเขาใจผิดวาจะมีการ
กอสรางในจุดดังกลาว. 



 

 จากกรณีที่มคีลิปชองยูทูปชื่อวา ยูทูป ชาญชัย กินใหอวนรวย ซึ่งมีผูติดตามกวา 3.93 แสนคน ไดมีการถายทอดสดเมื่อ
วันท่ี 20 พ.ย. 2020 โดยเปนกิจกรรมทีลุ่งพลไดทําการตดัตนไมจํานวน 4 ตน เพื่อปรับสภาพพ้ืนที่เตรยีมสรางองคพญานาค จาก
คลิปจะเห็นไดวาลุงพลไดใชเลื่อยตดัไม โดยคลิปดังกลาวเปนหลักฐานมัดตัวเอาผิดกับคนทีตั่ดไมเพราะรวมกันบุกรุกปาสงวน 

โดยเมื่อชวงเชาที่ผานมาเวลา 10.00 น. วันน้ี 1 กุมภาพันธ 2564 ไดมีเจาหนาที่นอกเครื่องแบบจากหนวยปองกันรักษาปาที่ มห.2 
(ดงหลวง) เขามาตรวจสอบพรอมกับวัดขนาดของตอไมที่ยังคงเหลืออยูโดยไดมีการถายรูปสภาพทั่วไปพรอมกับตามหาชิ้นสวนของ
ไมที่ไดถูกนําไปทิ้งบรเิวณใกลเคียง โดยบางสวนไดถูกนําไปใชไปที่พักคนงานกอสรางที่เขามาทําการกอสรางพญานาค และสวนที่
เหลือจากการทําที่พักก็ไดนําไปวางไวตามรมิถนน ซึ่งเจาหนาไดถายภาพเพ่ือนําไปเก็บเปนหลักฐาน พรอมกับเตรียมเรียกผูท่ีมสีวน
เก่ียวของท่ีมีภาพปรากฏในคลิปวดีีโอเขาสอบสวนภายในอาทิตยนี ้
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 นอกจากเรื่องของบุกรุกปาสงวนแลวยังมีการโพสตขอความผาน เพจชมรมชวยเหลือเหยื่ออาชญากรรม โดยระบุขอความ
วา # ลุงรูหรือเปลาพระพุทธชินราชตองขอพระบรมราชานญุาต แลวใครเอามาให มีเบ้ืองหลังยังไงเอามาเตือนใหทราบ แลวไดมี
แนบเอกสารเก่ียวกับเอกสาร ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการกอสรางอนสุาวรียแหงชาติและการจําลองพระพุทธรูปสําคัญ 
พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งพระพุทธชินราชที่ลุงพลนํามาใหคนกราบไหวนั้นอยูในรายชื่อพระพุทธรูปสําคัญ พ.ศ. ๒๕๒๐ ที่มีทั่งหมด 60 
รายชื่อ และพระพุทธชินราชอยูในอันดับที1่7 ซึ่งตองไปดูวาลุงพลจะเขาขายความผิดหรือไมในกฎหมายขอนี้หรือไม 
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วันท่ี 1 ก.พ. เจาหนาที่นอกเครื่องแบบ หนวยปองกันรักษาปาที่ มห.2 (ดงหลวง) เขาตรวจสอบตอไมและทอนไมทีลุ่งพลพรอมเหลา
ยูทูบเบอรลงมือตัดตามคลิปที่ไดมีการเผยแพรเมื่อที่ 20 พ.ย.63 ทางชองยูทูบชื่อ ชาญชัย กินใหอวนรวย ซึ่งมีผูตดิตาม 3.93 แสนคน 
ไดมีการถายทอดสดกิจกรรมทีลุ่งพลทําการตดัตนไม จํานวน 4 ตน เพ่ือปรับสภาพพ้ืนที่เตรยีมสรางองคพญานาค จากคลิปจะเห็น

ไดว้่าลงุพลไดใ้ชเ้ลอืยตดัไม ้ทาํใหค้ลปิดงักลา่วเป็นหลกัฐานมดัตวัเอาผิดคนทีตดัไม ้เพราะรว่มกนับกุรุกป่าสงวนฯ ชดัเจน 

 ขณะเดียวกนั มกีารโพสตข์อ้ความผา่น เพจชมรมช่วยเหลอืเหยืออาชญากรรม โดยระบขุอ้ความวา่ #ลงุรูห้รอื

เปลา่พระพทุธชินราชตอ้งขอพระบรมราชานญุาต แลว้ใครเอามาให ้มีเบืองหลงัยงัไง เอามาเตือนใหท้ราบ แลว้ไดมี้แนบ

เอกสารเกียวกบัเอกสาร ระเบียบกระทรวงศกึษาธิการ วา่ดว้ยการก่อสรา้งอนสุาวรยีแ์หง่ชาติและการจาํลองพระพทุธรูปสาํคญั 

พ.ศ.2520 ซงึพระพทุธชินราชทลีงุพลนาํมาใหค้นกราบไหวน้นั อยูใ่นรายชือพระพทุธรูปสาํคญั พ.ศ. 2520 ทมีีทงัหมด 60 

รายชือ และพระพทุธชินราชอยูใ่นอนัดบั 

ท ี17 ซงึตอ้งไปดวูา่ ลงุพลจะเขา้ขา่ยความผิดในกฎหมายขอ้นีหรอืไม ่

 
 
 
 
 
 
  



 
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 ก.พ. ที่วัดกกกอก บานกกกอก อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร นายชัชวาล ทองชน นายอําเภอดงหลวง นาย
ประหยดั คุณมี ปลัดอาวโุส อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ลงพ้ืนที่บานกกกอก หลังชาวบานเขามารองเรยีนถึงการรุกล้ําสิทธิ์ของกลุมยู
ทูบเบอรที่สรางความเดือดรอนรําคาญใหกับชาวบาน โดยตัวแทนชาวบานที่รองเรียน และตัวแทนยูทูบเบอรเขาหารือ 

 นายประหยดั เปิดเผยวา่ ในวนัท ี8 ม.ค.ทผี่านมามตีวัแทนชาวบา้นกกกอก 20 คน มารอ้งเรยีนยงัอาํเภอวา่ถกูกลุม่ยู

ทบูเบอรก์่อใหเ้กิดความวุน่วายในลกัษณะพดูคยุเสียงดงั สรา้งความเดือดรอ้นราํคาญ ละเมิดสิทธิสว่นบคุคลและความไม่

ปลอดภยัในทรพัยส์นิ โดยกลุม่ยทูบูเบอรย์งัไลฟ์สดตลอดเวลา ในลกัษณะสรา้งความเกลียดชงั พดูจาใหเ้กิดความเกลียดชงั มี

การอา่นคอมเมนทใ์หเ้กิดความเกลยีดชงั สดุทา้ยชาวบา้นหวนัเรอืงโควิด-19 เพราะยทูบูเบอรม์าจากตา่งถิน จงึไดต้รวจสอบ

พบยทูบูเบอรส์ว่นใหญ่มาจากตา่งถิงจริง และไม่เขา้ใจการใชชี้วิตของชาวบา้นกกกอก 

 นายประหยดั เผยตอ่วา่ เบืองตน้ขอใหก้ลุม่ยทูบูเบอรถ์า่ยภาพ ถา่ยคลิปวิดีโอ หรอืไลฟ์สดทีหนา้บา้นลงุพลเป็นหลกั 

ไมอ่ยากใหไ้ปถ่ายติดชาวบา้น และอยากจะขอรอ้งกลุม่ยทูบูเบอร ์บคุคลคนใดก็ตามปฏิบตัิตามกฎการปอ้งกนัโรค หากไม่

ปฏิบตัิตามแลว้เกิดผลกระทบตอ่บคุคล หรอืหมู่บา้น จะตอ้งใหบ้คุคลนนัออกจากหมู่บา้นทนัที อยากใหก้ลุม่ยทูบูเบอรช่์วยกนั

โปรโมทบา้นกกกอก และสดุทา้ยถา้ชาวบา้นกกกอกอยากจะมีรายได ้อยากใหย้ทูบูเบอรช่์วยแนะนาํได ้
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นายชชัวาล เปิดเผยวา่ หลงัจากพดูคยุกนักบักลุม่ยทูบูเบอรน์านกว่า 2 ชวัโมง ตอนนีไดข้อ้ตกลงรว่มกนัแลว้วา่ทาํอยา่งไรถึงจะ

อยูร่ว่มกนัในแบบทจีะไมมี่การละเมิดสิทธิกนัและกนั หลกัคือการกาํหนดกติกา เพอืไมใ่หไ้ปละเมิดสิทธิชาวบา้น ไมใ่หน้าํเสนอ

อะไรทีทาํใหเ้กิดความแตกแยก และกลุม่ยทูบูเบอรเ์สนอมาเองวา่จะขอถา่ยเฉพาะบา้นลงุพล และจะไมถ่่ายคนอนืททีาํให้

กระทบสิทธิคนอนื  นายชชัวาล เผยตอ่วา่ สว่นพืนททีกีรมป่าไมไ้ดปั้กป้ายบกุรุกป่าสงวนแลว้นนนั ถา้เป็นกิจกรรมทีไมเ่กียวกบั

พนืทตีรงนนั สามารถทาํกิจกรรมได ้แตจ่รงิๆ ไมค่วรเขา้ไปขอ้งเกียว ขณะทกีรณีของผูใ้หญ่บา้นกกกอกทเีป็นสว่นหนงึของยทูบู

เบอรน์นั และมีการแนะนาํใหช้าวบา้นไปราํแกบ้น ถา้ไมม่ีการไปเกียวขอ้งกบัป่าไม ้ก็สามารถทาํได ้สว่นกรณีของพระพทุธชิน

ราชทีมีการตงัอยูที่ทวีงัพญานาคของลงุพลนนั เบืองตน้ลงุพลไมไ่ดข้ออนญุาตพระพทุธชินราชมาประดิษฐาน อาจขออนญุาต

สาํนกัพทุธก็ได ้

ผูส้อืข่าวรายงานเพมิเตมิว่า สว่นบรรยากาศทหีนา้บา้นนายไชยพ์ล วิภา หรอืลงุพล บรรยากาศคอ่นขา้งเงียบเหงา ซงึลงุพลและ

ป้าแตน๋ไมไ่ดมี้การออกจากบา้นมาเพอืทกัทายกลุม่ยทูบูเบอร ์แมท้งัคู่จะกลบัมาถึงบา้นตงัแต ่22.26 น. วนัท ี31 ม.ค. 
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ปีที่: 30 ฉบับที่: 11024
วันที่: อังคาร 2 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: ลุงพลโดนอีก โค่นกระถินป่า

รหัสข่าว: C-210202037098(1 ก.พ. 64/08:15) หน้า: 1/2

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 59.21 Ad Value: 91,775.50 PRValue : 275,326.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11024
วันที่: อังคาร 2 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: ลุงพลโดนอีก โค่นกระถินป่า

รหัสข่าว: C-210202037098(1 ก.พ. 64/08:15) หน้า: 2/2

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 59.21 Ad Value: 91,775.50 PRValue : 275,326.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23023
วันที่: อังคาร 2 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(กลาง)

หัวข้อข่าว: จับตาฝุ่นพิษพุ่ง กทม.รวม51จุด

รหัสข่าว: C-210202009002(2 ก.พ. 64/03:06) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 24.28 Ad Value: 26,708 PRValue : 80,124 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14524
วันที่: อังคาร 2 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 8(บนซ้าย)

หัวข้อข่าว: ทส.เร่งขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน3จว.ช่วยคนว่างงาน-จัดที่ทำกิน-ลดไฟป่าฝุ่นPM2.5

รหัสข่าว: C-210202005061(2 ก.พ. 64/06:10) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 35.92 Ad Value: 32,328 PRValue : 96,984 คลิป: ขาว-ดำ(x3)


