
สรุปขาวประจําในวันที่ 15 ธ.ค. 64 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

ขาวเว็บไซต 

เชาพ้ืนท่ีปาไมเขาตะเกียบสอวุน! กระทบชาวบานท่ีอาศัยเดิม   (บานเมือง 14 ธันวาคม 2564) 
https://www.banmuang.co.th/news/region/262466 
เชาท่ีดินเขาตะเกียบหัวหินสอวุน เทศบาลยื้อเสนอสภาพิจารณา หลังบริษัทดังขอเชาจากกรมปาไม 23 ไร แตเจอตอทับซอน
พ้ืนท่ีบุกรุกของชาวบาน 52 ครอบครัว   (AEC TV Online 14 ธันวาคม 2564) 
https://aec-tv-online2.com/?p=790306 
ประชุมหารือขาราชการและติดตามการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัด สจป.3 สาขาแพร  
(เชียงใหมนิวส 15 ธันวาคม 2564) 
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1869354/ 
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นายทุนเช่าพ้ืนท่ีป่าไม้เขาตะเกียบผ่านสภาเทศบาลส่อวุ่น! กระทบชาวบ้านท่ีอาศัยเดิม 

เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม จากท่ีมีชาวบ้านจํานวน 52 ครอบครัว ท่ีอาศัยรอบเขาตะเกียบ หมู่บ้านเขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าพบ นาย
นพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เพ่ือคัดค้านกรณีมีกลุ่มนายทุนได้ทําเร่ืองขอเช่าพ้ืนท่ีเขาตะเกียบจากกรมป่าไม้ซ่ึงทับซ้อนกับพ้ืนท่ีของ
ชาวบ้านท่ีอยู่อาศัยกันมานานกว่า 30 ปี โดยเทศบาลกําลังนําเร่ืองนี้เข้าสู่สภาเทศบาลเมืองหัวหินเพ่ือขอความเห็นชอบ ซ่ึงนายนพพร กล่าวว่าการ
ขออนุญาติเช่าพ้ืนท่ีป่าไม้นั้นสามารถท่ีจะนาํเร่ืองเสนอต่อสภาฯได้ตามข้อกฎหมายป่าไม้และกฏหมายท้องถ่ิน แต่เม่ือเสนอเข้ามาก็จะมีอยู่ 3 ทางคือ 
1.สภาเห็นชอบ 2.สภาไม่เห็นชอบ 3.สภาเลื่อนวาระการพิจารณาออกไป ซ่ึงสภาเทศบาลจะต้องดําเนินการตามนี้จะไม่รับไม่ได้ ถ้าชาวบ้านท้ัง 52 
รายนี้คัดค้านการเช่าพ้ืนท่ีป่าไม้ หากเทศบาลฯพิจารณาไม่ให้อาจส่งผลกระทบกับชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวท่ีอยู่ระหว่างการดําเนินการ
จัดหาท่ีดินทํากินของรัฐให้กับชาวบ้านตะเกียบตามระเบียบและขั้นตอนของกรมป่าไม้ 

นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้บริหารเทศบาลเมืองหัวหินและประธานสภาเทศบาลหัวหินอยู่ระหว่างการ
พิจารณาเพ่ือบรรจุญัตติในวาระการประชุมสภาเทศบาลในวันท่ี 17 ธันวาคม นี้ กรณี บริษัทหัวหินพัฒนา พร๊อพเพอร์ต้ี จํากัด ขออนุญาตเข้าทํา
ประโยชน์ในเขตป่าไม้ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป่าไม้ 2484 เพ่ือใช้ประโยชน์ในท่ีดิน 23 ไร่ 1 งาน 32 ตารางวา ท่ีหมู่บ้านเขา
ตะเกียบ เพ่ือทําสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและท่ีเกี่ยวเนื่อง โดยทราบว่าบริษัทฯต้องการนําเอกสารท่ีเกี่ยวข้องผ่านการพิจารณาของสภาเทศบาล เพ่ือ
นําไปย่ืนขออนุญาตผ่านสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี และเสนอกรมป่าไม้ตามขั้นตอน ซ่ึงก่อนหน้านี้เม่ือเดือน ก.พ.63 อธิบดี
กรมป่าไม้ได้สั่งเพิกถอนสิทธิการเช่าท่ีดินดังกล่าวเนื่องจากทราบว่าบริษัทฯดําเนินการผิดเงื่อนไขการใช้ท่ีดิน ประกอบกับพ้ืนท่ีป่าไม้บริเวณดังกล่าว
เป็นท่ีอยู่อาศัยของลิงแสมจํานวนมาก ท้ังนี้การย่ืนเอกสารการขอเช่าผ่านสภาเทศบาลเป็นเพียงการพิจารณาขอใช้พ้ืนท่ี หากมติสภาไม่เห็นด้วยหรือ
ความเห็นแย้งถือว่าไม่มีผลในการพิจารณาของกรมป่าไม้ 

 
สําหรับกรณีการขอเช่าท่ีดินของบริษัทหัวหินพัฒนาฯ จะเป็นปัญหาโดยตรงกับชาวบ้านชุมชนเขาตะเกียบจํานวน 52 ครอบครัวท่ีบุกรุกท่ีดินของ
กรมป่าไม้ หากสภาเทศบาลวินิจฉัยการขอเช่าใช้พ้ืนท่ีของเอกชนอย่างไรก็จะส่งผลผูกพันกับการบุกรุกของชาวบ้านในพ้ืนท่ีทับซ้อนแนวชายเขา



ตะเกียบ หลังจากท่ีผ่านมาเม่ือมีการเพิกถอนท่ีดินเช่าของบริษัทหัวหินพัฒนาฯในปี 2563 เทศบาลหัวหินได้รับแจ้งว่ากรมป่าไม้จะเสนอให้พ้ืนท่ี
ดังกล่าวเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายจัดท่ีดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

จากนั้นเทศบาลมีหนังสือแจ้งระงับการใช้อาคารสิ่งปลูกสร้างท้ัง 52 ครอบครัว ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 2522 เพ่ือไม่ให้มีปัญหากรณีผู้บริหาร
เทศบาลจะถูกฟ้องข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ชาวบ้าน 52 รายเดิมได้เดินทางมายกป้ายประท้วงท่ี
เทศบาล เกรงว่าการเช่าท่ีดินของบริษัทเอกชนจะส่งผลกระทบ อาจจะต้องถูกร้ือส่ิงปลูกสร้างทําให้ไม่มีท่ีอยู่อาศัย จึงขอให้ทางเทศบาลระงับการ
เสนอญัตติเข้าสภา หรือต้องการให้สภามีมติคัดค้านการเช่า ขอเรียนว่า หากสภาดําเนินการคัดค้านชาวบ้านท้ัง 52 ราย จะมีปัญหาเช่นกัน จึงมี
ข้อเสนอว่าหากชาวบ้านไม่เห็นด้วยกับการเช่าพ้ืนท่ีของบริษัทเอกชนให้ไปย่ืนเร่ืองคัดค้านการขอเช่าใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้โดยตรง” นาย
จีรวัฒน์ กล่าว. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เช่าท่ีดินเขาตะเกียบหัวหินส่อวุ่น เทศบาลย้ือเสนอสภาพิจารณา หลังบริษัทดังขอเช่าจากกรมป่าไม้ 23 ไร่  
แต่เจอตอทับซ้อนพื้นท่ีบุกรุกของชาวบ้าน 52 ครอบครัว 

ธันวาคม 14, 2021 

 
วันท่ี 14 ธันวาคม นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้บริหารและประธานสภาเทศบาลหัวหิน
อยู่ระหว่างการพิจารณา เพ่ือบรรจุญัตติในวาระการประชุมสภาเทศบาลใน วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 กรณี บริษัท หัวหินพัฒนา พร๊อพเพอร์ต้ี จํากัด 
ขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตป่าไม้ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)ป่าไม้ 2484 เพ่ือใช้ประโยชน์ในท่ีดิน 23 ไร่ 1 งาน 32 ตารางวา ท่ี
ชุมชนเขาตะเกียบ เพ่ือทําสถานท่ีท่ีพักผ่อนหย่อนใจและท่ีเกี่ยวเนื่อง โดยทราบว่าบริษัทฯต้องการนําเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผ่านการพิจารณาของสภา
เทศบาล เพ่ือนําไปย่ืนขออนุญาตผ่านสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี และเสนอกรมป่าไม้ตามขั้นตอน 

นายจีรวัฒน์ กล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ 2563 อธิบดีกรมป่าไม้ได้สั่งเพิกถอนสิทธิการเช่าท่ีดินดังกล่าว เนื่องจากทราบว่าบริษัทฯ
ดําเนินการผิดเงื่อนไขการใช้ท่ีดิน ประกอบกับพ้ืนท่ีป่าไม้บริเวณดังกล่าวเป็นท่ีอยู่อาศัยของลิงแสมจํานวนมาก ท้ังนี้การย่ืนเอกสารการขอเช่าผ่าน
สภาเทศบาลเป็นเพียงการพิจารณาขอใช้พ้ืนท่ี หากมติสภาไม่เห็นด้วยหรือความเห็นแย้ง ถือว่าไม่มีผลในการพิจารณาของกรมป่าไม้ 

นายจีรวัฒน์ กล่าวว่า สําหรับกรณีการขอเช่าท่ีดินของบริษัทหัวหินพัฒนาฯ จะเป็นปัญหาโดยตรงกับชาวบ้านชุมชนเขาตะเกียบจํานวน 52 
ครอบครัว ท่ีบุกรุกท่ีดินของกรมป่าไม้ หากสภาเทศบาลวินิจฉัยการขอเช่าใช้พ้ืนท่ีของเอกชนอย่างไร ก็จะส่งผลผูกพันกับการบุกรุกของชาวบ้านใน
พ้ืนท่ีทับซ้อนแนวชายเขาตะเกียบ หลังจากที่ผ่านมาเมื่อมีการเพิกถอนท่ีดินเช่าของบริษัทหัวหินพัฒนาฯ ในปี 2563 เทศบาลหัวหินได้รับแจ้งว่ากรม
ป่าไม้ จะเสนอให้พ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายจัดท่ีดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง จากนั้นเทศบาลมีหนังสือแจ้งระงับการใช้อาคารสิ่งปลูกสร้างท้ัง 52 ครอบครัว ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 2522เพ่ือไม่ให้มีปัญหากรณี
ผู้บริหารเทศบาลจะถูกฟ้องข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 

 “ ชาวบ้านท่ีอยู่อาศัย 52 รายเดิมได้เดินทางมายกป้ายประท้วงท่ีเทศบาล เกรงว่าการเช่าท่ีดินของบริษัทเอกชนจะส่งผลกระทบ อาจจะต้องถูกร้ือ
สิ่งปลูกสร้างทําให้ไม่มีท่ีอยู่อาศัย จึงขอให้ทางเทศบาลระงับการเสนอญัตติเข้าสภา หรือต้องการให้สภามีมติคัดค้านการเช่า ขอเรียนว่า หากสภา
ดําเนินการคัดค้านชาวบ้านท้ัง 52 ราย จะมีปัญหาเช่นกัน จึงมีข้อเสนอว่าหากชาวบ้านไม่เห็นด้วยกับการเช่าพ้ืนท่ีของบริษัทเอกชน ให้ไปย่ืนเร่ือง
คัดค้านการขอเช่าใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้โดยตรง ” นายจีรวัฒน์ กล่าว 



ด้านแหล่งข่าวระดับสูงจากเจ้าหน้าท่ีป่าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระบุว่า สาเหตุท่ีเทศบาลหัวหินไม่เร่งรัดนําเอกสารเข้าสู่การประชุมสภา หลังจาก
บริษัทฯเสนอเอกสารต้ังแต่เดือนตุลาคม 2564 หรือล่าสุดอาจจะไม่นําญัตติเสนอเข้าท่ีประชุม เพ่ือชะลอการเช่า สาเหตุดังกล่าวเนื่องจากมี
ผู้ประกอบการร้านอาหารซีฟู้ดชื่อดังเชิงเขาตะเกียบ ท่ีถูกเพิกถอนสัญญาเช่าจากกรมป่าไม้ ถูกสั่งเพิกถอนการใช้อาคาร และอยู่ระหว่างย่ืนอุทธรณ์
ต่อศาลปกครอง จะทําเร่ืองขอเช่าท่ีดินกับกรมป่าไม้อีกคร้ัง โดยเปรียบเทียบกับการบุกรุกท่ีดินกรมป่าไม้เพ่ือสร้างบ้านพักอาศัย 52 ครอบครัวโดย
ไม่ได้รับอนุญาต 

 “ ก่อนหน้านี้มีการใช้กฎหมายสั่งร้ือร้านอาหารซีฟู้ดชื่อดัง แต่ปัจจุบันร้านยังเปิดจําหน่ายปกติ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง 
สําหรับอาคารดังกล่าวมีมาก่อนกรมป่าไม้จะอนุญาตให้เอกชนเช่าพ้ืนท่ี ทําให้หลายฝ่ายแสดงความแปลกใจว่าเหตุใดเทศบาลหัวหินไม่จัดการปัญหา
การสร้างอาคารร้านอาหาร ท่ีไม่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างและเคยมีคําสั่งศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เทศบาลหัวหินดําเนินการ ก่อนบริษัทเอกชน
จะเช่าใช้พ้ืนท่ีและถูกกรมป่าไม้เพิกถอนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 “แหล่งข่าวระบุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประชุมหารือข้าราชการและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด สจป.3 สาขาแพร่ 

15 ธ.ค. 64 

 
วันท่ี 14 ธ.ค 2564 เวลา 08.30 น. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ โดยนายจีระ ทรงพุฒิ ผอ.สํานักฯ ,นายเสน่ห์ แสนมูล ผอ.ส่วน
อํานวยการ, นายชาตรี สัทธรรมนุวงศ์ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า, นายสงคราม ขาวสะอาด ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า, นายทัศนัย 
จิตต์ผ่อง ผอ.ส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้, นายวีระพล กึกก้อง 

ผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน, นายอุทัย โล่ห์ทอง ผอ.ส่วนโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ, นายนพดล ใจกลม ผอ.ศูนย์ป่าไม้แพร่ และผู้แทน ผอ.
ศูนย์ป่าไม้น่าน พร้อมด้วย หน.ฝ่าย ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้ประชุมหารือข้อราชการและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด สจป.3 สาขาแพร่ ณ 
ห้องประชุม สจป.3 สาขาแพร่โดยมีนายจีระ ทรงพุฒิ ผอ.สํานักฯ เป็นประธานการประชุม 

 


