
สรุปข่าวประจำในวันที่ 21 ธ.ค. 65 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ์ 
- 'วราวุธ'เร่งเครื่อง Net zero กระตุ้นภาคธุรกิจปลูกป่าศก.ลด CO2 (ฐานเศรษฐกิจ 22-24 ธันวาคม 2565 หน้า 7) 
- 'ใบเฟิร์น'ดาราสาวชื่อดังพบตร. หลังเข้าพัก'รีสอร์ตหรู'รุกป่าสงวน (สยามรัฐ 21 ธันวาคม 2565 หน้า 10) 
- 'ใบเฟิร์น'พาทนายรุดให้ปากคํา 1 ชม.กรณีเข้าพักรีสอร์ตหรูบุกรุกป่าจ.น่าน (สยามกีฬา 21 ธันวาคม 2565 หน้า 20,16) 

ข่าวเว็บไซต์ 
“ใบเฟิร์น” ย่องให้ปากคำกลางดึก ปมพักรีสอร์ตหรู รุกป่าสงวน ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ (ผู้จัดการออนไลน์ 20 ธันวาคม 2565) 
https://mgronline.com/entertainment/detail/9650000120393 
"ใบเฟิร์น" ให้ปากคำ ตำรวจ กว่า 1 ชั่วโมง ปมเข้าพักรีสอร์ทหรู บุกรุกป่าสงวน (คมชัดลึก 20 ธันวาคม 2565) 
https://www.komchadluek.net/entertainment/thai-entertainment/539146 
 

https://mgronline.com/entertainment/detail/9650000120393
https://www.komchadluek.net/entertainment/thai-entertainment/539146


ปีที่: 42 ฉบับที่: 3846
วันที่: พฤหัสบดี 22 - เสาร์ 24 ธันวาคม 2565
Section: First Section/Zero Carbon

หน้า: 7(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: 'วราวุธ'เร่งเครื่อง Net zero กระตุ้นภาคธุรกิจปลูกป่าศก.ลด CO2

รหัสข่าว: C-221222022027(21 ธ.ค. 65/05:35) หน้า: 1/2

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 98.31 Ad Value: 122,887.50 PRValue : 368,662.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 3846
วันที่: พฤหัสบดี 22 - เสาร์ 24 ธันวาคม 2565
Section: First Section/Zero Carbon

หน้า: 7(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: 'วราวุธ'เร่งเครื่อง Net zero กระตุ้นภาคธุรกิจปลูกป่าศก.ลด CO2

รหัสข่าว: C-221222022027(21 ธ.ค. 65/05:35) หน้า: 2/2

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 98.31 Ad Value: 122,887.50 PRValue : 368,662.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 24966
วันที่: พุธ 21 ธันวาคม 2565
Section: First Section/อาชญากรรม - ข่าวต่อ

หน้า: 10(บนซ้าย)

หัวข้อข่าว: 'ใบเฟิร์น'ดาราสาวชื่อดังพบตร. หลังเข้าพัก'รีสอร์ตหรู'รุกป่าสงวน

รหัสข่าว: C-221221021028(21 ธ.ค. 65/04:32) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 12.66 Ad Value: 10,761 PRValue : 32,283 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 38 ฉบับที่: 13806
วันที่: พุธ 21 ธันวาคม 2565
Section: First Section/สยามดารา

หน้า: 20(กลาง), 16

หัวข้อข่าว: 'ใบเฟิร์น'พาทนายรุดให้ปากคำ 1 ชม.กรณีเข้าพักรีสอร์ตหรูบุกรุกป่าจ.น่าน

รหัสข่าว: C-221221030069(21 ธ.ค. 65/05:42) หน้า: 1/1

Siam Sport
Circulation: 200,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 33.79 Ad Value: 42,237.50 PRValue : 126,712.50 คลิป: สี่สี(x3)
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“ใบเฟิร์น” ย่องให้ปากคำกลางดึก ปมพักรีสอร์ตหรู รุกป่าสงวน ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ 
เผยแพร่: 20 ธ.ค. 2565 08:42   ปรับปรุง: 20 ธ.ค. 2565 08:42   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

 
 
จากกรณี ตร.ภูธรจังหวัดน่าน บุกยึดรีสอร์ตหรูที่หมู่บ้านสะปัน ตำบลดงพญ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ก่อสร้างบุกรุกพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าภู
คา-ป่าผาแดง ก่อนที่ต่อมาเผยว่าพบช่ือ “ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์” นางเอกช่ือดัง เข้าพัก จึงได้สั่งการให้พนักงานสอบสวน สภ.บ่อ
เกลือ ออกหมายเรียกให้ดาราสาวเข้ามาชี้แจง ว่าได้รับเงินค่าจ้างมารีวิวหรือจ่ายเงินเอง โดยจะส่งประเด็นไปสอบ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งจะ
มีคณะพนักงานสอบสวนจาก สภ.บ่อเกลือ จ.น่าน โดยนัดหมาย ใบเฟิร์น มาให้ข้อมูลในวันที่ 26 ธ.ค.นี ้

แต่ปรากฏว่าเมื่อเวลา 22.00 น. เมื่อคืนที่ผ่านมา (19 ธ.ค.) ใบเฟิร์น พร้อมผู้จัดการและทนายความ ได้เดินทางไปท่ีสน.สายไหม ให้ปากคำพนักงาน
สอบสวน ภายหลังการสอบปากคำ 1 ชม. ใบเฟิร์น ได้ออกมา พร้อมยกมือไหว้กล่าวทักทายสื่อมวลชนสั้นๆ ว่า 

 “สวัสดีค่ะ” ก่อนข้ึนรถกลับทันที ขณะที่ทนายความบอกว่า “ยังไม่สะดวก”  
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"ใบเฟิร์น" ให้ปากคำ ตำรวจ กว่า 1 ชั่วโมง ปมเข้าพักรีสอร์ทหรู บุกรุกป่าสงวน  
20 ธ.ค. 2565 เวลา 08:42 น. 

 
นางเอกสาว "ใบเฟิร์น" ให้ปากคำ ตำรวจ กว่า 1 ชั่วโมง ปมเข้าพักรีสอร์ทหรู บุกรกุป่าสงวน สะปัน–บ่อเกลือ จ.น่าน ในฐานะพยาน 

สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้สนธิกำลังตรวจค้นรีสอร์ตวิวหลักล้าน ช่ือดังแห่งหนึ่ง ในแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต สะปัน–บ่อเกลือ จ.น่าน หลังฝ่า
ฝืนประกาศ เป็นพ้ืนที่ถูกตรวจยึดดำเนินคดีอาญาและยึดทรัพย์ เนื่องจากได้ก่อสร้างบ้านพักบริการนักท่องเที่ยวจำนวน 12 หลัง รุกเขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าดอยภูคาและป่าผาแดง  

ประกอบกับ พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ได้กล่าวถึงกรณี ดาราสาวช่ือดัง "ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก" เคยถ่ายรูป
เช็กอินที่รีสอร์ทดังกล่าว ซึ่งจากนี้จะให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกให้ดาราสาวชี้แจงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ ก่อนออกหมายเรียกดาราสาว 
เข้ามาชี้แจงกรณีเข้าพักว่า ได้รับค่าจ้างเข้าไปรีวิว หรือจ่ายค่าท่ีพักเอง 

"ใบเฟิร์น" ให้ปากคำ ตำรวจ กว่า 1 ช่ัวโมง ปมเข้าพักรีสอร์ตหรู บุกรุกป่าสงวน 

ล่าสุด เมื่อกลางดึก คืนวันที่ 19 ธันวาคม 2565 "ใบเฟิร์น" พร้อมผู้จัดการ และทนายความ เดินทางเข้าให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวน ที่ห้อง
ประชุมช้ัน 3 สน.สายไหม โดยภายหลังการสอบปากคำ นานกว่า 1 ช่ัวโมง ก่อนใบเฟิร์น ได้เดินลงจากห้องสอบสวน พร้อมโบกมือทักทายกับ
สื่อมวลชนที่มารอทำข่าว ด้านทางทนายความจะเอ่ยปากว่า "ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์" และไม่มีการตอบคำถามกับสื่อมวลชนแต่อย่างใด ก่อนพา
ดาราสาวข้ึนรถยนต์ส่วนตัวออกจากโรงพักทันที 

"ใบเฟิร์น" ให้ปากคำ ตำรวจ กว่า 1 ช่ัวโมง ปมเข้าพักรีสอร์ตหรู บุกรุกป่าสงวน 

  

  


