
 สรุปขาวประจําวันท่ี  13 ธันวาคม  2565 
สื่อสิ่งพิมพ  

-  ภาพขาว จตุพร บุรุษพัฒน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมออกรานงานกาชาด  (ไทยรัฐ  

12 ธ.ค. 65  หนา 7) 

-  ทส.เพิ่มปาเศรษฐกิจอีก 15.87 ลานไร  (ไทยรัฐ  10 ธ.ค. 65  หนา 7) 

-  คอลัมนขาวส้ันทันโลก  สกัดแกงมอดไม  (ไทยรัฐ  12 ธ.ค. 65  หนา 12) 

-  ‘ใบเฟรน’ ปดรีวิว รสีอรตหรู รุกปา  (ไทยรัฐ  12 ธ.ค. 65  หนา 1,11,12) 

-  ผจก.ใบเฟรนโรแจงวุนรีสอรทฉาว  (เดลินิวส  12 ธ.ค. 65  หนา 6) 

-  ผบก.นานเรียกสอบ ‘ใบเฟรน’ รีวิวรีสอรตหรูรุกปา  (ขาวสด  12 ธ.ค. 65  หนา 1,12) 

-  ตร.นานยึดรีสอรตหรูไรกําแพงดาวรุกปา ‘ดอยภูคา’-อางคนดังหุนสวน  (มติชน  11 ธ.ค. 65  หนา 1,5) 

-  ‘ใบเฟรน’ ปดรวีิวรสีอรตหรู  (ไทยรัฐ  11 ธ.ค. 65  หนา 1,11)   

-  ภาพขาว  ลอบตัดไมประดู  (มติชน  14 ธ.ค. 65  หนา 15) 

 

สื่อออนไลน 

-  ผูวาฯนาน สั่งจัดระเบียบรสีอรต – ที่พัก  บนสะปน-บอเกลือสํารวจนาํขึ้นทะเบียนใหถูกกฎหมายภายใน 

30 ธ.ค. นี้  (มติชนออนไลน  11 ธ.ค. 65)  www.matichon.co.th/region/news_3720386 

-  โดน ตร.เรียกสอบ ใบเฟรนโต รีวิวรีสอรตรุกปา  (ขาวสดออนไลน  11 ธ.ค. 65)  

www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_7408665 

-  “ใบเฟรน” ปดรวีิวรสีอรตหรู บุกรุกปานาน ยันไปพักพรอมพบตํารวจ  (ไทยรัฐออนไลน  11 ธ.ค. 65)  

www.thairath.co.th/news/local/north/2574880 

-  วัดรางไมเอา ขอปากลับมา ชาวบานตาน ไมมีบอศักดิ์สิทธิ์ควายใชกินน้าํ  (ขาวสดออนไลน  12 ธ.ค. 65)  

www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7410898 

-  ชาวบานรองขอความเปนธรรม “เสรีพิศุทธ” ถูกปาไมแจงเอาผิดขอหาบุกรุกปาสงวนฯ  (บานเมือง  11 

ธ.ค. 65)  www.banmuang.co.th/news/region/308087 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23701
วันที่: จันทร์ 12 ธันวาคม 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(กลาง)

ภาพข่าว: จตุพร บุรุษพัฒน์

รหัสข่าว: C-221212009049(12 ธ.ค. 65/06:25) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 10.50 Ad Value: 10,500 PRValue : 31,500 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23699
วันที่: เสาร์ 10 ธันวาคม 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ทส.เพิ่มป่าเศรษฐกิจอีก 15.87 ล้านไร่

รหัสข่าว: C-221210009087(10 ธ.ค. 65/07:00) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 20.71 Ad Value: 20,710 PRValue : 62,130 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23701
วันที่: จันทร์ 12 ธันวาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่างขวา)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: สกัดแก๊งมอดไม้

รหัสข่าว: C-221212039098(11 ธ.ค. 65/04:19) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 6.59 Ad Value: 6,590 PRValue : 19,770 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23701
วันที่: จันทร์ 12 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 11, 12

หัวข้อข่าว: 'ใบเฟิร์น'ปัดรีวิวรีสอร์ตหรูบุกป่า

รหัสข่าว: C-221212039154(11 ธ.ค. 65/04:28) หน้า: 1/2

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,000

Col.Inch: 85.23 Ad Value: 170,460 PRValue : 511,380 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23701
วันที่: จันทร์ 12 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 11, 12

หัวข้อข่าว: 'ใบเฟิร์น'ปัดรีวิวรีสอร์ตหรูบุกป่า

รหัสข่าว: C-221212039154(11 ธ.ค. 65/04:28) หน้า: 2/2

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,000

Col.Inch: 85.23 Ad Value: 170,460 PRValue : 511,380 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26723
วันที่: จันทร์ 12 ธันวาคม 2565
Section: First Section/ต่อข่าวหน้า 1

หน้า: 6(กลาง)

หัวข้อข่าว: ผจก.ใบเฟิร์นโร่แจงวุ่นรีสอร์ทฉาว

รหัสข่าว: C-221212035034(11 ธ.ค. 65/06:32) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 15.44 Ad Value: 14,668 PRValue : 44,004 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23700
วันที่: อาทิตย์ 11 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: 'ใบเฟิร์น'ปัดรีวิวรีสอร์ตหรู

รหัสข่าว: C-221211009059(11 ธ.ค. 65/03:21) หน้า: 1/2

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,000

Col.Inch: 68.83 Ad Value: 137,660 PRValue : 412,980 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23700
วันที่: อาทิตย์ 11 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: 'ใบเฟิร์น'ปัดรีวิวรีสอร์ตหรู

รหัสข่าว: C-221211009059(11 ธ.ค. 65/03:21) หน้า: 2/2

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,000

Col.Inch: 68.83 Ad Value: 137,660 PRValue : 412,980 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16345
วันที่: อาทิตย์ 11 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 5

หัวข้อข่าว: ตร.น่านยึดรีสอร์ตหรูไร่กำแพงดาว รุกป่า'ดอยภูคา'-อ้างคนดังหุ้นส่วน

รหัสข่าว: C-221211038033(10 ธ.ค. 65/06:34) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 68.39 Ad Value: 112,843.50 PRValue : 338,530.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16345
วันที่: อาทิตย์ 11 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 5

หัวข้อข่าว: ตร.น่านยึดรีสอร์ตหรูไร่กำแพงดาว รุกป่า'ดอยภูคา'-อ้างคนดังหุ้นส่วน

รหัสข่าว: C-221211038033(10 ธ.ค. 65/06:34) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 68.39 Ad Value: 112,843.50 PRValue : 338,530.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23700
วันที่: อาทิตย์ 11 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: 'ใบเฟิร์น'ปัดรีวิวรีสอร์ตหรู

รหัสข่าว: C-221211009059(11 ธ.ค. 65/03:21) หน้า: 1/2

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,000

Col.Inch: 68.83 Ad Value: 137,660 PRValue : 412,980 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23700
วันที่: อาทิตย์ 11 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: 'ใบเฟิร์น'ปัดรีวิวรีสอร์ตหรู

รหัสข่าว: C-221211009059(11 ธ.ค. 65/03:21) หน้า: 2/2

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,000

Col.Inch: 68.83 Ad Value: 137,660 PRValue : 412,980 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16348
วันที่: พุธ 14 ธันวาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 15(บน)

ภาพข่าว: ลอบตัดไม้ประดู่

รหัสข่าว: C-221214038090(13 ธ.ค. 65/07:21) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 14.45 Ad Value: 17,340 PRValue : 52,020 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

ผูวาฯนาน สั่งจัดระเบียบรีสอรต-ที่พัก บนสะปน-บอเกลือ สํารวจนําข้ึนทะเบียนใหถูกกฎหมายภายใน  

30 ธ.ค.น้ี 

จากกรณี ที่จังหวัดนาน ไดสนธกิําลงั ตํารวจ กบั ฝายปกครองอําเภอบอเกลือ พรอมดวยหนวยปองกันรักษา

ปาที่ นน.7 (บอเกลอื) สํานักจดัการทรัพยากรปาไมที่ 3 สาขาแพร กรมปาไม นาํหมายศาลจังหวัดนานเขา

ตรวจคน ที่รี starwall sapan สอรท ไรกําแพงดาว ในแหลงทองเที่ยวยอดฮิต สะปน-บอเกลือ แยกหวยหมี

หวยโทน บานนาโปง หมู 1 ต.ดงพญา อ.บอเกลือ จ.นาน หลังฝาฝนประกาศ เปนพื้นที่ถูกตรวจยึดดําเนินคดี

อาญาและยึดทรัพย ต้ังแตเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เนื่องจากไดกอสรางบานพักบรกิารนักทองเที่ยวจํานวน 

12 หลัง.รุกเขตปาสงวนแหงชาติปาดอยภูคาและปาผาแดง เนื้อท่ี 3 ไรกวา และไดประกาศหามบุคคลใดเขา

พื้นที่หรือกระทําการดวยการกระทําใดๆ หากฝาฝนจะมีความผิดตามกฎหมาย แตผูประกอบการ ไดฝาฝน

ประกาศ ยังคงเปดบริการใหแกนักทองเที่ยว และดาํเนินการขายหองพักในราคา หองละ 5,000-10,000 บาท 



ใหกับนักทองเที่ยวผานสื่อโซเชียล อีกทั้งยังมีการนําดาราสาวชื่อดังมาเปนพรีเซน็เตอรเขาพักท่ีรีสอรต และมี

การนําชื่อบุคคลมีชื่อเสียงในวงการตางๆมาแอบอางเปนหุนสวนเพื่อสรางความนาเชื่อถือ 

โดยมีการจับกุมผูตองหา 4 ราย และตรวจยึดของกลางรวม 11 รายการ พรอมกับตั้งขอกลาวหา รวมกันสราง 

แผวถาง เผาปาและยึดถือครอบครองหรือกระทําการดวยประการใดๆ ซึ่งมีความผิดตาม พรบ.ปาสงวน

แหงชาติ พ.ศ.2507 ตามที่นําเสนอขาวไปนั้น 

ลาสุดวันที่ 11 ธันวาคม 2565 นายวิบูรณ แววบัณฑิต ผูวาราชการจังหวัดนาน เปดเผยวา จังหวัดนานไดตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบกรณีที่พักรีสอรตท่ี หมูบานสะปน อ.บอเกลือ รวมทั้งที่ ตําบลสกาด อ.ปว ซึ่งพบมี

ปญหาเชนกัน หลังจากที่มีกรณีรองเรียนท้ังเรื่องเต็นทท่ีพักขึ้นรา และ กาแฟแพง มาตั้งแตปที่แลว โดยไดมีการ

ประชุมหามาตรการและวางแผนตรวจสอบติดตามเปนระยะ ทั้งเรื่องการบุกรุกลํานํ้า บุกรุกท่ีดินพื้นที่ปาสงวน

ฯ พื้นที่สาธารณะ การไมไดรับอนุญาตปลูกสิ่งกอสราง ตาม พรบ.ควบคมุอาคาร มาตรการเรื่องขยะและ

สิ่งแวดลอม ซึ่งมีกฎหมายหลายฉบับมาประกอบเพื่อจัดระเบียบใหถูกตอง ทั้งในเชิงการปองกันและ

ปราบปราม และ เชิงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการทองเท่ียวใหสอดคลองกับบริบทของทองถ่ินชุมชน 

ทั้งนี้ปญหาการบุกรุกพื้นที่ปาสงวน ฯ โดยสวนใหญพบวานายทุนที่มาลงทุนในพื้นที่ สวนหนึ่งมาจากการซื้อ

ขายที่ดินที่ไมถูกตองตามกฎหมาย เนื่องจากทั้งผูขายและผูซ้ือไมมีความรูความเขาใจ และไมรอบคอบ เรื่อง

เอกสารสิทธิ์ การใชประโยชนพื้นท่ี และบางพื้นที่มีกฎหมายหามชัดเจน 

โดยขณะน้ีไดสั่งการใหนายอําเภอทั้งสองพื้นที่ เรงรัดผูประกอบการใหมาขึ้นทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมาย 

ภายใน 30 ธันวาคม นี้ สวนในบางรายยังอยูระหวางการดาํเนินการแกไข ไดผอนผันใหเปดดําเนินกิจการไดไป

กอนในชวงไฮซีซั่นนี้ เพื่อไมใหกระทบดานการทองเท่ียว ซึ่งหลังจากนั้นจะไดมีการติดตามตรวจสอบตอเนื่อง 

เพื่อเรงรัดแกไขใหถูกตองและมาขึ้นทะเบียน และในสวนท่ีกระทําความผิดชัดเจนก็มีการตรวจยึดและสงฟอง

ดําเนินคดี 

 

 



 

จุดเที่ยวสุดฮิต‘สะปน-บอเกลือ’ ผจก.ซปุตารยันไมไดเกี่ยวของ แคไปพักผอน แชะรูป-เช็กอิน 

‘ใบเฟรน พิมพชนก’งานเขา ตํารวจนานออกหมายเรียกนางเอกสาวรีวิวรีสอรต รุกปาผิดกฎหมาย ผูจัดการ

สวนตัวซุปตารสาวยืนยันไปเทีย่ว-จายคาท่ีพักกันเอง ดาราสาวไมมีสวนเก่ียวของดวย พรอมใหความรวมมือ

เจาหนาท่ีเต็มที่ บุกรุกผืนปาแหลงทองเท่ียวชื่อดัง ‘สะปน-บอเกลือ’ ปาไมนานเผยภาพถายทางอากาศยืนยันป 

59 ยังเปนผืนปา ขณะที่ ผูวาฯ เดินหนาจัดระเบียบขีดเสนผูประกอบการตองข้ึนทะเบียนใหถูกตามกฎหมายใน 

วนัที่ 30 ธ.ค. 

คืบหนากรณหีนวยปฏิบัติการพิเศษ สนธิกําลังรวมกับฝายปกครองอําเภอบอเกลือ หนวยปองกันรักษาปาที่ 

นน.7 (บอเกลือ) สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3 สาขาแพร กรม ปาไม เจาหนาที่กรมเจาทา นําหมายศาล

จังหวัดนานเขาตรวจคนที่รีสอรตไรกําแพงดาว starwall sapan รีสอรตวิวหลกัลาน ในแหลงทองเที่ยวยอดฮิต 

สะปน-บอเกลือ แยกหวยหมีหวยโทน บานนาโปง หมู 1 ต.ดงพญา อ.บอเกลือ จ.นาน รุกเขตปาสงวนแหงชาติ

ปาดอยภูคาและปาผาแดง เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.ที่ผานมา 

เม่ือวันที่ 10 ธ.ค. พล.ต.ต.ปยะพันธ ภัทรพงศสนิธุ ผบก.ภ.จว.นาน เผยวา กรณีรีสอรต ดังกลาวนําดาราสาว 

ชื่อดัง ‘ใบเฟรน’ พิมพชนก ลือวิเศษไพบูลย มาเปนพรีเซ็นเตอรเขาพักที่รีสอรต และนําชือ่บุคคลมีชื่อเสียงใน

วงการตางๆ มาอางเปนหุนสวน เพื่อสรางความนาเชื่อถือน้ัน การมีภาพที่ใชในการโฆษณาวามีดาราสาวชื่อดัง 

ใบเฟรน พิมพชนก รีววิท่ีพักท่ีทาํผิดกฎหมายดังกลาว ใหพนักงานสอบสวน สภ.บอเกลือ ออกหมายเรียกให

ดาราสาวเขามาชี้แจงวามีสวนเก่ียวของกบัขบวนการรุกพื้นที่ปาสงวนดังกลาวหรือไม ท้ังนี้ อยูในขั้นตอนของ

การขยายผลหาความเชื่อมโยงไปยังกลุมบุคคลที่อยูเบื้องหลัง เพื่อดําเนินการตามกฎหมายกับผูที่มสีวน

เก่ียวของตอไป 

ดานนายวิบูรณ แววบัณฑิต ผวจ.นาน เผยวา ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีที่พัก รีสอรตที่หมูบานสะปน  

อ.บอเกลือ และที่ ต.สกาด อ.ปว หลังจากที่มีกรณีรองเรียนทั้งเร่ืองเตน็ทที่พกัขึ้นรา และกาแฟแพง ต้ังแตปที่

แลว การประชุมหามาตรการและวางแผนตรวจสอบติดตามเปนระยะ ท้ังเร่ืองการบุกรุกลํานํ้า บุกรุกที่ดินพ้ืนที่

ปาสงวนฯ พื้นที่สาธารณะ การไมไดรับอนุญาตปลูกส่ิงกอสราง ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร มาตรการเรื่องขยะ

และสิ่งแวดลอม มีกฎหมายหลายฉบับมาประกอบเพื่อจัดระเบียบใหถูกตอง ทั้งในเชิงการปองกันและ



ปราบปราม และเชิงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการทองเที่ยวใหสอดคลองกับบริบทของทองถิ่นชุมชน โดยให

นายอําเภอทั้งสองพื้นที่ เรงรัดผูประกอบการใหมาขึ้นทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมาย ภายใน 30 ธ.ค. นี้ 

สวนบางรายยังอยูระหวางการดําเนินการแกไข ผอนผันใหเปดดําเนินกิจการไดไปกอนไมใหกระทบดานการ

ทองเท่ียว แตมีการติดตามตรวจสอบตอเนื่อง เพื่อเรงรัดแกไขใหถูกตองและมาขึ้นทะเบียน และในสวนที่

กระทําความผิดชัดเจนตรวจยึดและสงฟองดําเนินคด ีสวนกรณีนักธุรกิจที่มาลงทุนในพื้นที่ พบสวนหนึ่งซื้อขาย

ที่ดนิที่ไมถูกตองตามกฎหมาย เนื่องจากท้ังผูขายและผูซื้อไมมีความรูความเขาใจ และไมรอบคอบ เรื่องเอกสาร

สิทธิ การใชประโยชนพื้นที่ และบางพื้นท่ีมีกฎหมายหามชัดเจน 

ดานปาไมจังหวัดนานเปดเผยขอมูลวา จากภาพถายดาวเทียม เมื่อป 2556 พื้นท่ีตั้งรีสอรต ดังกลาวยังเปน

สภาพปา ตนไมขึ้นปกคลุมในพื้นท่ีอยู จากนั้นจากภาพถายเมื่อป 2562 เริ่มมีการบุกรุก แตยังเปนพื้นที่สีเขียว 

จนเม่ือป 2563 มีการแพวถางจนตนไมหายไปหมดเปนที่มาของการตรวจยึดพ้ืนที่ดังกลาวเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 

ที่ผานมา โดยในพื้นที่หมูบานสะปนยังมีที่พักอยูอีกหลายที่บุกรุกพื้นที่ปา อยูในระหวางการรวบรวม

พยานหลักฐานดาํเนินการทางกฎหมาย โดยจะปฏิบัติการตรวจยึดอยางตอเนื่อง เพื่อทวงคืนผืนปา 

นายนพดล เตชะยศ หัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไม หนวยปองกันรักษาปาไมนานที่ 7 อําเภอบอเกลือ 

กลาววา สําหรับพื้นที่รีสอรตดังกลาวทางปาไมติดปายประกาศหลังตรวจยึด แตไดมีการทําลายปาย เมื่อวันที่ 7 

ธ.ค. เจาหนาท่ีติดปายอีกครั้ง แตมีคนนําเอาผาหมมาปดไว ทั้งนี้ ในสวนของจังหวัดนานเองหลายหนวยงานยัง

มีการปฏิบัติการทวงคืนผืนปา รวมท้ังจะมีการตรวจยึดสิ่งปลูกสราง รวมทั้งยึดพื้นท่ีที่มีการบุกรุกเพื่อจะไดฟนฟู

ปลูกปา โดยเร็วๆ นี้ จะเปดปฏิบัติการอีกครั้งเพื่อตรวจยึดพื้นที่ ที่มีบุคคลมีชื่อเสียงอยูเบื้องหลัง แตยังไม

สามารถเปดเผยได เนื่องจากกลุมคนพวกนี้ใชชองทางทางกฎหมายในการเอาตัวรอด หรือใหบุคคลอื่นถือครอง

แทน 

วันเดยีวกัน ผูจัดการสวนตัวของ ใบเฟรน พิมพชนกเผยวา ใบเฟรนเห็นขาวแลว ยอมรับวาตกใจแตไมไดเครียด 

เนื่องจากไมไดไปเกี่ยวของอยูแลวจึงไมไดใสใจอะไร ยืนยันรอยเปอรเซ็นตวาใบเฟรนไมไดรีวิว ไมเคยรับเงินจา

กรีสอรตที่เปนขาวสักบาท พวกตนเดินทางไปเที่ยวปกติจองที่พักและจายเงินปกติ ลงรูปปกติ แท็กสถานที่ปกติ 

ตั้งแตทํางานมาไมเคยใหใบเฟรนรับรีวิวท่ีพักเลยสักที่เดียว เชื่อวาทางเจาหนาที่อาจจะมีการเขาใจผิด แตสงสัย

วาทําไมเจาหนาที่ถึงม่ันใจวาเปนการรีวิว เพราะวารูปที่ใบเฟรนลงไมไดรวีวิอะไรเลย ถาเกิดมีหลักฐานวาทาง 

รีสอรตโอนเงนิมาให ใบเฟรนสามารถสั่งฟองไดเลย เพราะมั่นใจวาไมมีเด็ดขาด 

ผูสื่อขาวถามวา ไมทราบมากอนวารีสอรต นั้นรุกปาสงวน ผูจัดการใบเฟรน กลาววา แถวนั้นรีสอรตเยอะมาก 

ถาทั้งเขามีรีสอรตเดยีวคงจะแปลกใจ แตระยะทางที่เขาไปหลายๆ กิโลเมตรมีรีสอรตเยอะมาก รวมถึงมีคนรูจัก



บอกวาเท่ียวแถวน้ีสวย เลยไปเสิรชหาในอินเตอรเน็ตดูรีวิว แลวเจอวาบอเกลือนาเที่ยวจังเลยจึงตัดสินใจขับรถ

ไปเที่ยวกัน 3 วัน เมื่อประมาณเดือนที่แลว และเปนครั้งแรกที่ไปเที่ยวจ.นานดวย 

ตอขอถามวาขาวที่ออกมาทําใหชื่อเสียง ใบเฟรนเสียหายจะมีการดําเนินคดีไหม ผูจัดการดาราสาวกลาววา 

ขาวสามารถออกไดและมีการเขาใจผิดกันได สวนตัวไมไดซีเรยีสอะไร หากเจาหนาท่ีจะตดิตอมาสามารถให

ขอมูลได ไมมีปญหา 

รายงานขาวแจงวา ลาสุดเพจเฟซบุกของ รีสอรตดังกลาวไดถอดภาพที่มี ใบเฟรน พิมพชนก ออกไปทั้ง

หมดแลว 

 



 

“ใบเฟรน-พิมพชนก” นางเอก สุดฮอตงานเขาเต็มๆ ตํารวจจอออกหมายเรียกกรณีโพสตรูปถายรีวิวเขา

พักรีสอรตหรูบานสะปน อ.บอเกลือ จ.นาน ที่จงใจฝาฝนคําสั่งหามใชพ้ืนที่ เพราะบุกรุกปาสงวนแหงชาติ

สรางหองพัก ดานผูจัดการสวนตัวดาราสาวยันไปเท่ียวกันเองไมไดรับงานเปนพรีเซนเตอร ยินดีเขาพบ

พนักงานสอบสวนเพื่อชี้แจงขอเท็จจริง ขณะที่รีสอรต “ไรกําแพงดาว” ประกาศหยุดกิจการชัว่คราว พรอมคืน

เงินเตม็จํานวนใหลูกคาที่จองเขามา 

บานปลายใหญโต กรณีตํารวจนําหมายศาล จงัหวดันาน บุกรีสอรตหรู “ไรกําแพงดาว starwall sapan”  

แยกหวยหมีหวยโทน บานนาโปง หมู 1 ต.ดงพญา อ.บอเกลือ จ.นาน ฝาฝนเปดบริการใหนักทองเท่ียวเขาพัก 

หลังถูกคําส่ังอายัดหามเขาใชพื้นที่เพราะบุกรกุปาสงวนแหงชาติภูคา-ผาแดงปาตนน้าํนาน ในเฟซบุกรสีอรตมี

รูปดารานางเอกสาวชื่อดัง ใบเฟรน-พิมพชนก ลือวิเศษไพบลูย รีวิวเขาพักรีสอรตดังกลาว มีนักทองเที่ยวอยาก

ตามรอยดาราสาวจาํนวนมาก ทําใหตํารวจเตรียมออกหมายเรียกดาราสาวคนดงัมาใหปากคําวามีสวนเกี่ยวของ

กบักิจการรสีอรตแหงนี้หรือไม 

ความคืบหนาวันท่ี 10 ธ.ค. ผูส่ือขาวรายงานวา นายนพดล เตชะยศ หวัหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไม 

หนวยปองกันรักษาปานานท่ี 7 อ.บอเกลือ จ.นาน กลาววา พื้นที่รีสอรตดังกลาว เจาหนาที่ปาไมจากหนวย

ปองกันรักษาปา นานที่ 7 อ.บอเกลือ สํานักงานจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3 สาขาแพร กรมปาไม และตํารวจ 

สภ.บอเกลือ รวมกันตรวจยดึพื้นที่จํานวน 3 ไร 3 งาน 65 ตร.ว. ในขอหาบุกรุกพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาดอย

ภคูาและปาผาแดง เมื่อวันท่ี 31 ต.ค.65 รวมทั้งปดประกาศ “หามบุคคลใดเขาพื้นที่หรือกระทําการดวย

ประการใดๆหากฝาฝนจะมีความผิดตามกฎหมาย” แตไดมีการทําลายปาย กระทั่งเมื่อวนัที่ 7 ธ.ค.65 

เจาหนาท่ีปาไมไดมาติดปายอีกครั้ง แตมีคนนําผาหมมาปดไว และรีสอรตเปดใหบริการนกัทองเที่ยวเขาพัก ถือ

วามีความผิดจงใจฝาฝนคาํส่ัง จนนําไปสูการจับกุมคร้ังลาสุด 

นายนพดลกลาวตอวา ในสวนของ จ.นาน หลายหนวยงานยังปฏิบัติการทวงคืนผนืปา รวมทั้งตรวจยึดส่ิงปลูก

สรางและยึดพื้นท่ีที่มกีารบุกรุก เพื่อจะไดฟนฟูปลูกปา เร็วๆนี้จะเปดปฏิบัติการอีกคร้ัง เพื่อตรวจยึดพื้นที่ที่มี

บุคคลมชีื่อเสียงอยูเบื้องหลัง แตยังไมสามารถเปดเผยได เนือ่งจากกลุมคนพวกนี้ใชชองทางทางกฎหมายในการ

เอาตัวรอด หรือใหบุคคลอ่ืนเปนนอมินีถือครองแทน 

พล.ต.ต.ปยะพันธ ภัทรพงศสินธุ ผบก.ภ.จ.นาน กลาววา กรณีมีภาพที่ใชในการโฆษณาวามีดาราสาวชื่อดัง ใบ

เฟรน-พิมพชนก ไดรีวิวท่ีพักท่ีทําผิดกฎหมายดังกลาว ไดใหพนักงานสอบสวน สภ.บอเกลือ ออกหมายเรียกให



ดาราสาวมาชี้แจงวามีสวนเก่ียวของกับขบวนการรุกพื้นท่ีปาสงวนดังกลาวหรือไม ทั้งนี้ อยูในขั้นตอนของการ

ขยายผลเพื่อหาความเชื่อมโยงไปยังกลุมบุคคลท่ีอยูเบื้องหลังเพื่อจะไดดาํเนินการตามกฎหมายกับผูที่มีสวน

เก่ียวของตอไป 

ขณะที่นายวิบูรณ แววบัณฑิต ผวจ.นาน กลาววา กอนหนานี้จังหวัดนาน ไดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีท่ี

พักรีสอรตในพื้นที่หมูบานสะปน อ.บอเกลือ และพื้นท่ี ต.สกาด อ.ปว หลังมีกรณรีองเรยีนท้ังเรื่องเต็นทท่ีพัก

ขึ้นราคา และการขายกาแฟแพง มาตั้งแตปที่แลว มีการประชุมหามาตรการและวางแผนตรวจสอบติดตามเปน

ระยะ ทั้งเรื่องการบุกรุกลําน้ํา บุกรุกที่ดิน พื้นที่ปาสงวนฯพื้นที่สาธารณะ การไมไดรับอนุญาตปลูกสิ่งกอสราง 

ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร มาตรการเรื่องขยะและสิ่งแวดลอม มีกฎหมายหลายฉบับมาประกอบเพ่ือจัด

ระเบียบใหถูกตอง ทั้งในเชิงการปองกันและปราบปราม และเชิงการพัฒนาพื้นท่ีเพื่อการทองเที่ยวใหสอดคลอง

กับบริบทของทองถ่ินชุมชน ไดสั่งการใหนายอําเภอทั้ง 2 พื้นที่ เรงรัดผูประกอบการใหมาขึ้นทะเบียนอยาง

ถูกตองตามกฎหมาย ภายในวันท่ี 30 ธ.ค.นี้ 

นายวิบูรณกลาวอีกวา สวนบางรายยังอยูระหวางดําเนินการแกไข ไดผอนผันใหเปดดําเนินกิจการไดไปกอน 

เพื่อไมใหกระทบดานการทองเที่ยว แตไดติดตามตรวจสอบตอเนื่อง เพื่อเรงรัดแกไขใหถูกตองและมาขึ้น

ทะเบียน สวนที่กระทําความผิดชัดเจน ตองตรวจยึดและสงฟองดําเนินคดี กรณีนักธุรกิจที่มาลงทุนในพื้นที่

พบวา สวนหนึ่งมาจากการซื้อขายที่ดินที่ไมถูกตองตามกฎหมาย เนื่องจากทั้งผูขายและผูซื้อไมมีความรูความ

เขาใจ และไมรอบคอบเรื่องเอกสารสิทธิ การใชประโยชนพืน้ท่ี และบางพื้นที่มีกฎหมายหามชัดเจน 

วันเดยีวกัน ผูสื่อขาวไดโทรศพัทติดตอสอบถามเรื่องดังกลาวไปยัง เฟรน-ศุภรดา สุนทรเนตร ผูจัดการสวนตัว

ของนางเอกดัง ใบเฟรน-พิมพชนก เพื่อใหชี้แจงประเด็นที่มีขาววานางเอกสาวรีววิเขาพักรีสอรตที่บุกรุกพื้นที่

ปาสงวนวา ตนไดเห็นขาวแลว ยืนยันวาไมเคยรับงานรีวิวที่พักใหใบเฟรนเลยแมแตงานเดียว ทุกที่ที่เราไปพัก 

ไมวาจะที่เปนขาวหรือวากอนหนานี้ เราจองกันไปเอง แลวที่ใบเฟรนเช็กอินเพราะเปนความสะดวกใจของนอง

เอง 

ผูจัดการดาราสาวกลาวตอวา สวนที่พักที่เปนขาว เราหารีวิวจากคนที่ไปพักในอินเตอรเน็ตมา พอเห็นก็เลยจอง

ไปปกติ ไมไดเปนพรีเซนเตอรหรือวาเปนการจางรีวิวอยางที่เปนขาวแตอยางใด หาที่พักเอง จายเงินเองท้ังหมด 

และไมทราบเลยวาที่พักดังกลาวไปบุกรุกปา เพราะท่ีนั่นมคีนไปเท่ียวเยอะมาก เราก็หาท่ีพักตามรีวิวจริงๆ 

สวนเรื่องที่ตํารวจจะออกหมายเรียกใหไปชี้แจง ถาวางเราก็ยินดีไปชี้แจง เพราะมันไมมีอะไรเลยจริงๆ เราไป

เที่ยวโรดทริปของเรา ใบเฟรนเองพอรูเรื่องก็ตกใจเหมือนกัน แตก็ยินดีใหความรวมมือกับตํารวจถาหากเรียกให

ไปคุย และขอยืนยันอีกครั้งวาเราไมไดรับงานรีวิวหรือพรีเซนเตอรอยางแนนอน 

 

 



ดานเพจเฟซบุกไรกําแพงดาวที่กอนหนาขึ้นรูปใบเฟรน พิมพชนก นางเอกคนดังโชวในโปรไฟล ลาสุดได

เปลี่ยนโปรไฟลนํารูปดาราสาวออกแลว พรอมมีโพสตขอความถึงลูกคาวา “ประกาศจากไรกําแพงดาว เนื่อง

ดวยมีคําสั่งจากทางการใหไรกําแพงดาว หยุดพักดําเนินกิจการชัว่คราว ตองขออภัยลูกคาท่ีตองการเขาพักผอน

กับทางเราเปนอยางย่ิงที่ไมสามารถเปดรบัจองหองพักไดในขณะนี้คะ ขอขอบคุณลูกคาที่ใหความสนใจ และ

เขาใจในสถานการณที่เกิดขึ้น ท้ังยังมีความเปนหวงและอยากเขาพักที่พักเรานะคะ สําหรับลูกคาที่ทําการจอง

หองพักไว สามารถติดตอขอรับเงินคนืได “เต็มจํานวน” ตามชองทางท่ีจองเขามา หรือผานทาง Inbox ไดเลย

คะ ขอขอบพระคุณจากใจจริงคะ” 

 



 

วัดร้างไมเ่อา ชาวบ้านคา้น ขอป่าชุมชนกลับมา แจงไม่มีวตัถุโบราณ หรอืบ่อนําศักดิสทิธิ วัวควายชอบลงไปกนิ แค่

ขุดหินดินไปทาํถนนเท่านัน 

วนัท ี12 ธ.ค.2565 ชาวบา้นหว้ยขอ่ย หมู ่3 อ.วงัเหนือ จ.ลาํปางรวมตวัทีทางขนึวดัพทุธประทบั เพอืประทว้งใหเ้พิกถอน

สถานะวดัรา้งบนมอ่นป่าซาง เขตป่าชมุชน บา้นหว้ยขอ่ย หลงัมีคนแอบอา้งว่าวดัรา้งดงักลา่วมวีตัถโุบราณ และเจดยีเ์ก่า ซงึ

เป็นการสรา้งหลกัฐาน ปัจจบุนัวดัอยูใ่นพืนทป่ีาชุมชน และไมไ่ดข้ออนญุาตตงัสาํนกัสงฆด์ว้ย อกีทงัยงัสรา้งความแตกแยก

ใหก้บัชาวบา้นหว้ยข่อยมานานแลว้ 

ชาวบา้นเผยวา่วดัรา้งดงักลา่วมีวตัถโุบราณ บ่อนาํศกัดิสิทธิสามารถดืมกินได ้มคีนซอืทเีพมิรอบเขามอ่นป่าซาง ทาํใหช้าวบา้น

ไมส่ามารถสญัจรไปมาในไรส่วนไดเ้ลย 

ทงันขีอ้มลูดงักลา่วไมใ่ช่เรอืงจรงิ หมูบ่า้นไมม่วีดัรา้งหรอืบอ่นาํศกัดสิิทธิ เป็นเพียงแคบ่อ่รา้งทีขดุหินดินไปทาํถนนเขา้พืนที

การเกษตรชาวบา้น และเป็นหนองนาํทีววัควายลงไปกิน จึงอยากใหห้นว่ยงานทีเกียวขอ้งตรวจสอบการขยายพืนทวีดั เอาป่า

ชุมชนคืนมา จงึรวมตวัประทว้งดงักลา่ว 



 

เม่ือเวลา 11.30 น.ของวันที่ 8 ธ.ค 65ที่ผานมา นายชัยโย ลากุลเพลิน กับนายสวุิทย มากทอง และพวก ไดเขา

ยื่นหนังสือขอความเปนธรรมจาก พล.ต.อ.เสรพีิศุทธ เตมียเวส หัวหนาพรรคเสรีรวมไทย ฐานะประธาน

คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผูแทนราษฎร เร่ืองขอความ

ชวยร้ือฟนคดี หมายเลขดําที่ 185/2548  คดีหมายเลขแดงที่ 419/2560 เนื่องจากไมไดรับความเปนธรรมและ

มีหลักฐานใหม ลงวันที่ 24 พ.ย.2565 เพื่อพิจารณาตรวจสอบเจาพนักงานที่ดินจงัหวัดสระแกวออกเอกสาร

สทิธิหนงัสือรับรองการทําประโยชน น.ส.3 ก. ทะเบียน 550 เลม6ก หนา 50 เลขท่ีดิน 8 หมายเลข 5536 IV 

แผนท่ี 133 ตําบลหนองหอย(หันทราย) อําเภออรัญประเทศ จ.สระแกว และเพื่อแจงความดําเนินคดีกับปาไม

ตาพระยา ในฐานะผูท่ีเก่ียวของ ในขอหาความผิด ม.157 กรณีแจงเอาผิดตนในขอหาบุกรุกพื้นที่ปาสงวน

แหงชาติ ปาตาพระยา แตพื้นที่บริเวณรอบๆดังกลาว ไมไดมกีารตรวจสอบหรือตรวจยึดแตอยางใด จึงขอความ

เปนธรรมกรณีดังกลาว 

นายชัยโย ลากุลเพลนิ  กลาววา ตนและครอบครัวมีความเดือดรอนเร่ืองที่ดินจงึไดเดนิทางมายื่นหนังสือขอ

ความชวยเหลือจาก พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ เตมียเวส หัวหนาพรรคเสรีรวมไทย ฐานะประธานคณะกรรมาธิการ 

(กมธ.) ปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผูแทนราษฎรชวยร้ือฟนคด ีหมายเลขดําที่ 



185/2548  คดีหมายเลขแดงที่ 419/2560 เน่ืองจากไมไดรับความเปนธรรมและมีหลักฐานใหม ลงวันที่ พ.ย.

2565 เพื่อพิจารณาตรวจสอบเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสระแกวออกเอกสารสิทธิหนังสือรับรองการทํา

ประโยชน น.ส.3 ก. ทะเบียน 550 เลม6ก หนา 50 เลขท่ีดิน 8 หมายเลข 5536 IV แผนที่ 133 ตําบลหนอง

หอย(หันทราย) อําเภออรัญประเทศ จ.สระแกว   

นายสุวิทย มากทอง กลาววา ตนไดอาศัยอยูทํากินในพื้นที่ตําบลทัพไทย เขตทับทิมสยาม03 ในปจจุบัน ที่ออก

เอกสารใบ ภบท.6 ป 2517 ไดอาศยัอยูทํากินมาโดยตลอด ดวยความสุจริตและทาํกินอยางเปดเผย ตอมากรม

ปาไมไดมาทําการปลูกปา ทาํใหขาพเจาฯเหลือที่ดินอยู อาศัยทํากิน 16 ไรเศษ และอาศยัทํากินดวยความ

สุจริตและเปดเผยมาโดยตลอดตามเอกสารการอนุญาต หนังสือสิทธิทํากินในปาสงวนแหงชาติ ปาตาพระยา 

ทองที่ตําบลทัพเสด็จ อําเภอตาพระยาออกใหต้ังแตวันที่ 26 มิถุนายน 2528 ออกเอกสารอนุญาตโดยนาย 

อคุลย เจาหนาท่ีรังวัด มรดกท่ีดิน ไดสืบทอดมาตามลําดับของตระกูล โดยนายคุง เย็นอุรา ไดสืบทอดมาจาก 

พอ แม ของนายคุง เย็นอุรา โดยไดอาศัยอยูทํากินในท่ีดินตรงน้ีมากอนป 2507 ที่ไดออกกฎหมายปาไมถาวร 

มีหลักฐานอางอิงคอืสําเนาบัตรประชาชนและสาํเนาบัตรมรณะ ที่ไดบงบอกวันและเวลาในการอยูอาศยัทํากิน

ในที่ดินตรงน้ีจนตาย อางสิทธิประโยชนการอาศัยอยูทํา กินในพ้ืนที่ซึ่งเปนมรดกของตระกูลโดยมีนางพวงรัตน 

มากทอง สืบทอดตอจากบิดา ซึ่งไดรับสืบทอดอาศัย อยูทํากินในที่ดินสวนนี้มาโดยสุจริตและเปดเผยดังกลาว 

ตอมามีหนังสือเลขที่ 1217 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 35 เอกสารนี้ใหไวเพื่อแสดงวา นางพวกรัตน เย็นอุรา ซึ่งไดรับ

หนังสืออนุญาต สทก.1 ฉบับที่ 1945เลขที่ดนิ10 แผนที่106 ระวางหมายเลข 5537-2 อําเภอตาพระยา ในเขต

ปาสงวนแหงชาติปาตาพระยา จังหวัดปราจีนบุรีในขณะนั้น ไดยื่นคําขอเพื่อทําประโยชนและอยูอาศัยตอไปใน

พื้นที่ท่ีเคยไดรับอนุญาตตามแบบ สทก.1 มาแลว ลงช่ือนายเดชา นาคบํารุงศรี เจาหนาท่ีผูเปนหัวหนาควบคุม

สายสาํรวจ ดังนั้นขอให พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมาตร ีและผูมีอํานาจไดสั่งการในเรื่องนี้เพื่อให

ความเปนธรรมกับพวกตนดวย 


