
 
สรุปขาวประจําในวันท่ี  29 ม.ค. 64   

 

ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

สื่อส่ิงพิมพ 
- ปกปาคําสั่งยึกพญานาค ลุงพล สรางในปาสงวน  (ไทยรัฐ 29 ม.ค. 64  หนา 1,6) 
- ‘ลุงพล’ ลั่นพรอมสูคดีรุกปาสรางพญานาคไมเสียดาย งบ 6 แสนเพราะเปนเงินเอฟซีบริจาค  (ผูจัดการรายวัน 
360°  หนา 11) 
- ภาพขาว เบรกกอสราง  (เดลินิวส  29 ม.ค. 64  หนา 1) 
- ‘ลุงพล’ ประกาศพรอมสูคดีรุกปา  (เดลินิวส  29 ม.ค. 64  หนา 11) 
- จอทุบ ‘พญานาค’ ลุงพลไมเสียดายเงินสราง 6 แสน  (ขาวสด  29 ม.ค. 64  หนา 1,2) 
- เชียงใหม 6 อปท. คิกออฟแกไฟปาลําปางจมฝุนยาว  (มติชน  29 ม.ค. 64  หนา 1,7) 

สื่อออนไลน 
- “ลุงพล” แถลงขอความเปนธรรม อยาเพ่ิงตัดสินศาลยังไมพิพากษา  (เนชั่น 22 29 ม.ค. 64) 
- จนท. นําคาํสั่งพรอมปกปายหนาพญานาคใหหยุดการกอสราง ดานลุงพลเผยความรูสึก  (คมชัดลึก  29 ม.ค. 64) 
 
  ปาไม ชี้แจง อนุมัติตั้ง ‘ปาชุมชน’ โปรงใสทุกขั้นตอน (www.77kaoded.com วันที่ 24 พ.ย. 63) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23019
วันที่: ศุกร์ 29 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 6

หัวข้อข่าว: ปักป้ายคำสั่งยึด พญานาค'ลุงพล' สร้างในป่าสงวน

รหัสข่าว: C-210129009105(29 ม.ค. 64/04:59) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 52.44 Ad Value: 115,368 PRValue : 346,104 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26041
วันที่: ศุกร์ 29 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา)

ภาพข่าว: เบรกก่อสร้าง

รหัสข่าว: C-210129004028(29 ม.ค. 64/04:37) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 15.36 Ad Value: 32,256 PRValue : 96,768 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11020
วันที่: ศุกร์ 29 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 2

หัวข้อข่าว: จ่อทุบ'พญานาค' ลุงพลไม่เสียดาย เงินสร้าง6แสน

รหัสข่าว: C-210129012016(29 ม.ค. 64/05:26) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 49.89 Ad Value: 77,329.50 PRValue : 231,988.50 คลิป: สี่สี(x3)



 28 มกราคม  2564  เวลา 11.00 น. ที่ผานมา นายไชยพล วิภา หรือ ลุงพล พรอมดวยนางสมพร หลาบโพธิ์ 
ภรรยา และนายสมเกียรติ์ โรจนะวรกมล ทนายความ รวมกันแถลงขาวตอสื่อมวลชน บริเวณหนาบานของนายไชยพล 
เพ่ือชี้แจงทําความเขาใจตอสังคม ภายหลังจากเมื่อวานนี้นายไชยพล ไดถูกเจาหนาที่สนธิกําลงัควบคุมตัวไป
สอบปากคาํ กรณีกอสรางรูปปนพญานาคในเขตปาสงวน และถกูแจงขอหาตามความผิด พ.ร.บ.ปาไม และ พ.ร.บ.ปา
สงวน รวม 3 ขอหา สาระสําคญัของการแถลงขาวขาวในวนันี้ แทบไมมีการลงในรายละเอียดเก่ียวกับคดี สวนใหญเปน
การขอความเห็นใจและขอความเปนธรรมจากสังคม วา อยาเพิง่ตัดสินวา นายไชยพล ถูกหรือผิดจนกวา ศาลจะมีคาํ
พิพากษา 
 ในระหวางการแถลงขาว ผูสื่อขาวไดสอบถามนายไชยพล ในหลายประเด็น  หนึ่งในนั้นคือการไดมาซึ่งที่ดิน 2 
งาน 13 ตารางวา ที่ใชในการกอสรางวิมานพญานาค ซึ่งกอนหนานีน้ายไชยพล เคยใหสัมภาษณวา ไดซื้อที่ดนิตอจาก
เจาของเดิม ในราคา 150,000 บาท แตภายหลังไดใหสัมภาษณวา เจาของเดิมมอบใหตนเองไวทํากิน ไมไดซื้อขาย แต
ดวยความมีน้าํใจ ตนเองจึงมอบเงินใหจํานวนหนึ่งเพ่ือตอบแทนน้ําใจ 
 ขณะที่เมื่อชวงเชาที่ผานมา เจาหนาที่หนวยปองกันรกัษาปาที่ มห.2 (ดงหลวง) ไดเขาทาํการปกปายแปลง
ประกาศตรวจยึด ตามคดีอาญาที่ 19/2564 ยึดทรัพยที่ 12/2564 ตาม ปจว. ขอ 1 เวลา 18.00 น. ลงวันที่ 27 ม.ค.
2564 โดยขอความระบุวา พื้นทีต่รวจยึดอยูในเขตปาสงวนแหงชาตปิาดงภูพาน ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1127 พ.ศ. 
2528 ทองที่บานกกกอก ตําบลกกตูม อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร / อาศัยอํานาจตามมาตรา 25 แหง
พระราชบญัญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ในเขตปาสงวนแหงชาติ ใหผูกระทําผิดพรอมบรวิารออกหรืองดเวนการ
กระทําใดใดในพื้นทีต่รวจยดึ / โดยหนวยปองกันรักษาปาที่ มห.2 (ดงหลวง) วนัที่ปดประกาศ 28 มกราคม 2564 โดย
ในระหวางที่เจาหนาที่เขามาปกปาย นายไชยพล ไดใหความรวมมือกับเจาหนาที่เปนอยางด ี
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 มุกดาหาร – เจาหนาที่ปาไมจังหวัดมุกดาหาร นําคําสั่งพรอมปกปายหนาพญานาคบริเวณขางบานลุงพล
เพ่ือใหหยุดการกอสราง ตอมาลุงพล กับปาแตน พรอมดวยทนายความแถลงขาวในขอหาบุกรุกปาสงวนแหงชาติ 
ปาดงภูพาน 
 จากกรณีการกอสรางรูปปนองคพญานาคของนายไชยพล วิภา หรือลุงพล โดยเม่ือวันที่ 27มกราคม 64 
ตํารวจปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือ ปทส. พรอมเจาหนาที่ปา
ไมมุกดาหาร และหนวยงานที่เก่ียวของ สนธิกําลังกวา 50 นาย เขาควบคุมตัวนายไชยพล ไปสอบคําใหการ  
ที่ สภ.กกตูม อ.ดงหลวง  โดยพนักงานเจาหนาผูจับกุม ไดแจงขอกลาวหาใหผูถูกจับกุม กระทําผิดตาม พรบ.ปาไม 
พ.ศ.2484 มาตรา 54 ฐานกระทําดวยประการใดอันเปนการทําลายปาไม หรือเขายึดถือครอบครองปาเพ่ือตนเอง 
หรือผูอ่ืน และมาตรา 55 ฐานครอบครองปาที่ไดถูกแผวถาง โดยฝาฝนตอบทบัญญัติแหงมาตรา 54 ใหสันนิษฐาน
ไวกอนวา บุคคลนั้นแพวถางปา และกระทําผิดตาม พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 ฐานยึดถือ
ครอบครอง เขาทําประโยชน หรือ อยูอาศัยในที่ดิน กอสราง แผวถาง ทําไม หรือกระทําดวยประการใดๆ อันเปน
การทําใหเสื่อมเสียสภาพปาสงวนแหงชาต ิ
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ลาสุดเม่ือชวงเชาที่ผานมา ทางเจาหนาที่ปาไมมุกดาหาร ไดเขาตรวจยึดพรอมปกปายประกาศหามกอสรางโดยมี
ลุงพลมายืนดูแบบไมหาง  โดยขอความปายระบุวา “ ปกปายแปลงประกาศตรวจยึด ตามคดีอาญาที่ 19/2564 ยึด
ทรัพยที่ 12/2564 ตาม ปจว. ขอ 1 เวลา 18.00 น. ลงวันที่ 27 ม.ค.2564 พื้นท่ีตรวจยึดอยูในเขตปาสงวน
แหงชาติปาดงภูพาน ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1127 พ.ศ. 2528 ที่บานกกกอกตําบลกกตูมอําเภอดงหลวงจังหวัด
มุกดาหารอาศัยอํานาจตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติพ.ศ. 2507 ในเขตปาสงวนแหงชาติให
ผูกระทําผิดพรอมบริวารออกหรืองดเวนการกระทําใดใดในพื้นที่ตรวจยึดโดยหนวยปองกันรักษาปาที ่ม.ห. (2) ดง
หลวงวันที่ปดประกาศ 28 มกราคม 2564 ” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15664
วันที่: ศุกร์ 29 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 7

หัวข้อข่าว: เชียงใหม่-6อปท.คิกออฟแก้ไฟป่าลำปางจมฝุ่นยาว

รหัสข่าว: C-210129038008(28 ม.ค. 64/07:37) หน้า: 1/2

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 71.72 Ad Value: 78,892 PRValue : 236,676 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15664
วันที่: ศุกร์ 29 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 7

หัวข้อข่าว: เชียงใหม่-6อปท.คิกออฟแก้ไฟป่าลำปางจมฝุ่นยาว

รหัสข่าว: C-210129038008(28 ม.ค. 64/07:37) หน้า: 2/2

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 71.72 Ad Value: 78,892 PRValue : 236,676 คลิป: ขาว-ดำ(x3)


