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จากไม้ของกลางสู่พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า ความอลังการท่ีโลกตะลึง 

วันท่ี 19 มกราคม 2565 - 18:54 น. 

 
จากไม้ของกลางสู่พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า ความอลังการท่ีโลกต้องตะลึง 

คุยกับ “ชีวะภาพ ชีวะธรรม” รองอธิบดีกรมป่าไม้ เพ่ืออัปเดตความคืบหน้าในการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เร่ืองไม้มีค่าเพ่ือประโยชน์ของ
แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ลา่สุดพบหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกําลังเร่งจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาในเร็วๆ นี้ 

. 

#ไม้ของกลาง #พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า #สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า #กรมป่าไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุรัตน์ วิเศษลา ผอ.ศูนย์ป่าไม้บึงกาฬ พร้อมด้วย นายสถาพร ปัททุม หัวหน้าป่านันทนาการหินสามวาฬ เจ้าหน้าท่ีประจํา
ศูนย์และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองบึงกาฬ กลุ่มอาสาป่าไม้ภูสิงห์ ดําเนินการกิจกรรมการลดปริมาณเชื้อเพลิงในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 
จัดทําแนวกันไฟและจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันไฟป่า เพ่ือเป็นการลดปริมาณเชื้อเพลิงท่ีทําให้เกิดไฟป่า และแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ณ ป่า
นันทนาการหินสามวาฬ ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ 

นายสุรัตน์ กล่าวว่า สถานการณ์ไฟป่าท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม เกิดมลพิษหมอกควัน เกิดอันตรายด้าน
สุขภาพอนามัย ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม การคมนาคม และการท่องเที่ยว ตลอดจนการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชน จึงจําเป็นอย่าง
ย่ิงท่ีจะต้องเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมไฟป่าอย่างเข้มข้นในทุกพ้ืนท่ี จึงมีมาตรการ “ชิงเก็บก่อน” คือ การเก็บเศษใบไม้ท่ีจะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี 
ท้ังในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ หรือนอกเขตป่า โดยร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วนและชุมชนในพ้ืนท่ีสามารถนําเศษใบไม้เหล่านี้ไปใช้
ประโยชน์ได้ เช่น นําเอาใบไม้ไปบดอัดและเผาจนกลายเป็นถ่านอัดแท่ง หรือนําไปแปรรูปเป็นสินค้าชนิดๆ อ่ืน ขณะเดียวกัน ก็มีบริษัทห้างร้าน
เอกชนเข้ามาขอซ้ือเศษวัสดุ ซ่ึงจะทําให้ชาวบ้านสามารถนําไปขายสร้างรายได้และสามารถลดปริมาณเชื้อเพลิงในพ้ืนท่ีปา่ไปด้วย 
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ได้เลย อีกท้ังยังทับซ้อนทางข้ึนลงท่ีประชาชนและนักท่องเที่ยวจะข้ึนไปเย่ียมชมบนเขาตะเกียบ และพ้ืนท่ีทับซ้อนของชาวบ้านจํานวน 53 รายท่ี
อาศัยพักพิงมาช้านานซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนี้ 

นายอุดม กล่าวว่าการย่ืนหนังสือถึงกรมป่าไม้ในคร้ังนี้เพ่ือให้ทางกรมป่าไม้ได้พิจารณาบริษัทเอกชนเข้าทําประโยชน์ในเขตพ้ืนท่ีป่าไม้เขาตะเกียบ ซ่ึง
ชาวบ้านส่วนใหญ่คัดค้านไม่เห็นด้วย ซ่ึงเร่ืองนี้จะนําเข้าวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหินในวันท่ี 4 ก.พ.นี้ และเชื่อว่า สท.ท้ังหมดจะคัดค้าน
อย่างแน่นอน. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
เม่ือวันท่ี 19 ม.ค.65 ท่ีสํานักจัดการทรัพยากรและป่าไม้ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี นายอุดม ดวงแข ประธานสภาเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
พร้อมด้วย นายชีพ สุกสี รองประธานสภาเทศบาลเมืองหัวหิน ได้เข้าย่ืนหนังสือถึงอธิบดีกรมป่าไม้ ผ่าน นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผอ.สํานักจัดการ
ทรัพยากรและป่าไม้ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี กรณีสภาเทศบาลเมืองหัวหินได้รับหนังสือจาก เอกชน 2 บริษัท ขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตพ้ืนท่ีป่า
ไม้(เขาตะเกียบ) ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 เพ่ือจัดทําสถานพักผ่อนหย่อนใจและที่เกี่ยวเนื่องเนื้อท่ีประมาณ 23 ไร่ 1 งาน 32 
ตารางวา และเนื้อท่ีประมาณ 20 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา 

ซ่ึงทางสภาเทศบาลเมืองหัวหินขอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพ้ืนท่ีป่าไม้ท่ีทาง 2 บริษัทนี้ได้ย่ืนคําขอฯเพ่ือนําเข้าสภาคือบริเวณเขาตะเกียบ ซ่ึงเป็น
สถานท่ีท่องเที่ยวท่ีสําคัญของเมืองหัวหินมาช้านานเป็นป่าไม้ในเมืองท่ีอุดมสมบูรณ์เป็นท่ีอยู่อาศัยของลิงแสมและสัตว์ป่าอ่ืนๆร่วม 3,000 ตัว เป็น
พ้ืนท่ีประชาชนสัญจรใช้ประโยชน์ร่วมกันมาช้านานและยังเป็นท่ีต้ังของวัดเขาตะเกียบและหน่วยราชการอ่ืนๆ ซ่ึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ของป่าไม้ท่ีจะขอ
เข้าทําประโยชน์ได้เลย 

ท่ีผ่านมาเมื่อปี 2559 บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ได้เคยย่ืนเร่ืองขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯในพ่ีนท่ีเขาตะเกียบจํานวน 31 ไร่ 2 งาน 31 ตาราง
วา และสภาเทศบาลฯมีมติไม่เห็นชอบท่ีจะให้ใช้ แต่บริษัทกลับได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตทําประโยชน์ในป่าเล่มท่ี 021 ฉบับท่ี 09 ลงวันท่ี 21 
ก.พ.2560 ระยะเวลา 3 ปี จนถึงวันท่ี 20 ก.พ.63 ปัจจุบันหมดอายุแล้ว ท่ีผ่านมาสภาเทศบาลฯได้ย่ืนหนังสือคัดค้านและขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
สัญญาเช่าท่ีได้ไปแก่อธิบดีกรมป่าไม้คนเก่า พร้อมท้ังขอให้ตรวจสอบกรณีมีการนํารถแม๊คโครเข้าไปไถปรับ ถมดินบนเขาตะเกียบ ต่อมาสํานัก
จัดการทรัพยากรและป่าไม้ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี ได้ออกหนังสือให้พักใช้ใบอนุญาตทําประโยชน์ในเขตป่าของบริษัทดังกล่าว ซ่ึงทางบริษัทฯอุทธรณ์
คําสั่งฯ ต่อมาคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมวินิจฉัยว่าเป็นคําสั่งท่ีชอบด้วยกฎหมาย 

 



จากข้อเท็จจริงดังกล่าวสภาเทศบาลเมืองหัวหินอันประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหัวหิน (สท.) จํานวน 18 คน ขอให้กรมป่าไม้พิจารณาให้
บริษัทฯผู้ขออนุญาตใช้พ้ืนท่ีป่าไม้ว่ามีสิทธิในการใช้พ้ืนท่ีของกรมป่าไม้หรือไม่ เพราะพ้ืนท่ีป่าไม้เขาตะเกียบเป็นพ้ืนท่ีท่ีไม่เข้าหลักเกณฑ์ท่ีจะอนุญาต
ได้เลย อีกท้ังยังทับซ้อนทางข้ึนลงท่ีประชาชนและนักท่องเที่ยวจะข้ึนไปเย่ียมชมบนเขาตะเกียบ และพ้ืนท่ีทับซ้อนของชาวบ้านจํานวน 53 รายท่ี
อาศัยพักพิงมาช้านานซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนี้ 

นายอุดม กล่าวว่า การยื่นหนังสือถึงกรมป่าไม้ในคร้ังนี้เพ่ือให้ทางกรมป่าไม้ได้พิจารณาบริษัทเอกชนเข้าทําประโยชน์ในเขตพ้ืนท่ีป่าไม้เขาตะเกียบ 
ซ่ึงชาวบ้านส่วนใหญ่คัดค้านไม่เห็นด้วย ซ่ึงเร่ืองนี้จะนําเข้าวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหินในวันท่ี 4 ก.พ.นี้ และเชื่อว่า สท.ท้ังหมดจะ
คัดค้านอย่างแน่นอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชาวหัวหินค้านนายทุนเช่าพื้นท่ีเขาตะเกียบ 

15 ชั่วโมงท่ีแล้ว 

 
ประธานสภาหัวหินนําทีมย่ืนเรื่องกรมป่าไม้ค้านนายทุนเช่าพ้ืนท่ีเขาตะเกียบ 

เม่ือวันท่ี 19 ม.ค. ท่ีสํานักจัดการทรัพยากรและป่าไม้ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี นายอุดม ดวงแข ประธานสภาเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
พร้อมด้วย นายชีพ สุกสี รองประธานสภาเทศบาลเมืองหัวหิน ได้เข้าย่ืนหนังสือถึงอธิบดีกรมป่าไม้ ผ่าน นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผอ.สํานักจัดการ
ทรัพยากรและป่าไม้ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี กรณีสภาเทศบาลเมืองหัวหินได้รับหนังสือจากบริษัทเอกชน  2 แห่ง ขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขต
พ้ืนท่ีป่าไม้(เขาตะเกียบ) ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 เพ่ือจัดทําสถานพักผ่อนหย่อนใจและท่ีเกี่ยวเนื่องเนื้อท่ีประมาณ 23 ไร่ 1 งาน 
32 ตารางวา และเนื้อท่ีประมาณ 20 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา ซ่ึงทางสภาเทศบาลเมืองหัวหินขอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพ้ืนท่ีป่าไม้ท่ีทาง 2 บริษัทนี้
ได้ย่ืนคําขอเพ่ือนําเข้าสภาคือบริเวณเขาตะเกียบซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีสําคัญของเมืองหัวหินมาช้านานเป็นป่าไม้ในเมืองท่ีอุดมสมบูรณ์เป็นท่ีอยู่
อาศัยของลิงแสมและสัตว์ป่าอ่ืนๆร่วม 3,000 ตัว เป็นพ้ืนท่ีประชาชนสัญจรใช้ประโยชน์ร่วมกันมาช้านานและยังเป็นท่ีต้ังของวัดเขาตะเกียบและ
หน่วยราชการอ่ืนๆซ่ึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ของป่าไม้ท่ีจะขอเข้าทําประโยชน์ได้เลย ท่ีผ่านมาเมื่อปี 2559 บริษัทเอกชนได้เคยย่ืนเร่ืองขอความเห็นชอบ
จากสภาเทศบาลฯในพ่ีนท่ีเขาตะเกียบจํานวน 31 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา และสภาเทศบาลมีมติไม่เห็นชอบท่ีจะให้ใช้ แต่บริษัทได้รับอนุญาตตาม
ใบอนุญาตทําประโยชน์ในป่าเล่มท่ี 021 ฉบับท่ี 09 ลงวันท่ี 21 ก.พ.2560 ระยะเวลา 3 ปี จนถึงวันท่ี 20 ก.พ.63 ปัจจุบันหมดอายุแล้ว ท่ีผ่านมา
สภาเทศบาลฯได้ย่ืนหนังสือคัดค้านและขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงสัญญาเช่าท่ีได้ไปแก่อธิบดีกรมป่าไม้คนเก่า พร้อมท้ังขอให้ตรวจสอบกรณีมีการ
นํารถแบล็กโฮเข้าไปไถปรับ ถมดินบนเขาตะเกียบ ต่อมาสํานักจัดการทรัพยากรและป่าไม้ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี ได้ออกหนังสือให้พักใช้ใบอนุญาตทํา
ประโยชน์ในเขตป่าของบริษัท ซ่ึงทางบริษัทอุทธรณ์คําสั่ง ต่อมาคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของ รมว.ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมวินิจฉัยว่าเป็นคําสั่งท่ีชอบ
ด้วยกฎหมาย 

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวสภาเทศบาลเมืองหัวหินอันประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหัวหิน (สท.) จํานวน 18 คน ขอให้กรมป่าไม้พิจารณาให้
บริษัทผู้ขออนุญาตใช้พ้ืนท่ีป่าไม้ว่ามีสิทธิในการใช้พ้ืนท่ีของกรมป่าไม้หรือไม่ เพราะพ้ืนท่ีป่าไม้เขาตะเกียบเป็นพ้ืนท่ีท่ีไม่เข้าหลักเกณฑ์ท่ีจะอนุญาต
ได้เลย อีกท้ังยังทับซ้อนทางข้ึนลงท่ีประชาชนและนักท่องเที่ยวจะข้ึนไปเย่ียมชมบนเขาตะเกียบ และพ้ืนท่ีทับซ้อนของชาวบ้านจํานวน 53 รายท่ี
อาศัยพักพิงมาช้านานซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนนี้ 

นายอุดม กล่าวว่าการย่ืนหนังสือถึงกรมป่าไม้ในคร้ังนี้เพ่ือให้ทางกรมป่าไม้ได้พิจารณาบริษัทเอกชนเข้าทําประโยชน์ในเขตพ้ืนท่ีป่าไม้เขาตะเกียบ ซ่ึง
ชาวบ้านส่วนใหญ่คัดค้านไม่เห็นด้วย ซ่ึงเร่ืองนี้จะนําเข้าวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหินในวันท่ี 4 ก.พ.นี้ และเชื่อว่า สท.ท้ังหมดจะคัดค้าน
อย่างแน่นอน 

 

 



 

ประธานสภาหัวหิน นําทีมยื่นเรื่องกรมป่าไม้ค้านนายทุนเช่าพื้นท่ีเขาตะเกียบ 

4 ชั่วโมง ago 

 
เม่ือวันท่ี 19 ม.ค.65 ท่ีสํานักจัดการทรัพยากรและป่าไม้ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี นายอุดม ดวงแข ประธานสภาเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
พร้อมด้วย นายชีพ สุกสี รองประธานสภาเทศบาลเมืองหัวหิน ได้เข้าย่ืนหนังสือถึงอธิบดีกรมป่าไม้ ผ่าน นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผอ.สํานักจัดการ
ทรัพยากรและป่าไม้ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี กรณีสภข่าว – ประธานสภาหัวหินนําทีมย่ืนเรื่องกรมป่าไม้ค้านนายทุนเช่าพ้ืนท่ีเขาตะเกียบ 

เม่ือวันท่ี 19 ม.ค. ท่ีสํานักจัดการทรัพยากรและป่าไม้ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี นายอุดม ดวงแข ประธานสภาเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบ คีรีขันธ์ 
พร้อมด้วย นายชีพ สุกสี รองประธานสภาเทศบาลเมืองหัวหิน ได้เข้าย่ืนหนังสือถึงอธิบดีกรมป่าไม้ ผ่าน นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผอ.สํานักจัดการ
ทรัพยากรและป่าไม้ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี กรณีสภาเทศบาลเมืองหัวหินได้รับหนังสือจาก บริษัทหัวหินพัฒนา พร้อพเพอร์ต้ี จํากัด และ บริษัทหัวหิน
ซีแอนด์เมาท์เทน จํากัด ขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตพื้นท่ีป่าไม้(เขาตะเกียบ) ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 เพ่ือจัดทําสถาน
พักผ่อนหย่อนใจและที่เกี่ยวเน่ืองเนื้อท่ีประมาณ 23 ไร่ 1 งาน 32 ตารางวา และเนื้อท่ีประมาณ 20 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา ซ่ึงทางสภาเทศบาล
เมืองหัวหินขอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพ้ืนท่ีป่าไม้ท่ีทาง 2 บริษัทนี้ได้ย่ืนคําขอฯเพื่อนําเข้าสภาคือบริเวณเขาตะเกียบซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
สําคัญของเมืองหัวหินมาช้านานเป็นป่าไม้ในเมืองท่ีอุดมสมบูรณ์เป็นท่ีอยู่อาศัยของลิงแสมและสัตว์ป่าอ่ืนๆร่วม 3,000 ตัว เป็นพ้ืนท่ีประชาชนสัญจร
ใช้ประโยชน์ร่วมกันมาช้านานและยังเป็นท่ีต้ังของวัดเขาตะเกียบและหน่วยราชการอ่ืนๆซ่ึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ของป่าไม้ท่ีจะขอเข้าทําประโยชน์ได้เลย 
ท่ีผ่านมาเม่ือปี 2559 บริษัทหัวหินพัฒนาพร้อพเพอร์ต้ี จํากัด ได้เคยย่ืนเร่ืองขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯในพี่นท่ีเขาตะเกียบจํานวน 31 ไร่ 
2 งาน 31 ตารางวา และสภาเทศบาลฯมีมติไม่เห็นชอบท่ีจะให้ใช้ แต่บริษัทกลับได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตทําประโยชน์ในป่าเล่มท่ี 021 ฉบับท่ี 
09 ลงวันท่ี 21 ก.พ.2560 ระยะเวลา 3 ปี จนถึงวันท่ี 20 ก.พ.63 ปัจจุบันหมดอายุแล้ว ท่ีผ่านมาสภาเทศบาลฯได้ย่ืนหนังสือคัดค้านและขอให้
ตรวจสอบข้อเท็จจริงสัญญาเช่าท่ีได้ไปแก่อธิบดีกรมป่าไม้คนเก่า พร้อมท้ังขอให้ตรวจสอบกรณีมีการนํารถแม๊คโครเข้าไปไถปรับ ถมดินบนเขา
ตะเกียบ ต่อมาสํานักจัดการทรัพยากรและป่าไม้ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี ได้ออกหนังสือให้พักใช้ใบอนุญาตทําประโยชน์ในเขตป่าของบริษัทหัวหิน
พัฒนาพร้อพเพอร์ต้ีจํากัด ซ่ึงทางบริษัทฯอุทธรณ์คําสั่งฯ ต่อมาคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมวินิจฉัยว่า
เป็นคําสั่งท่ีชอบด้วยกฎหมาย 

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวสภาเทศบาลเมืองหัวหินอันประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหัวหิน (สท.) จํานวน 18 คน ขอให้กรมป่าไม้พิจารณาให้
บริษัทฯผู้ขออนุญาตใช้พ้ืนท่ีป่าไม้ว่ามีสิทธิในการใช้พ้ืนท่ีของกรมป่าไม้หรือไม่ เพราะพ้ืนท่ีป่าไม้เขาตะเกียบเป็นพ้ืนท่ีท่ีไม่เข้าหลักเกณฑ์ท่ีจะอนุญาต
ได้เลย อีกท้ังยังทับซ้อนทางข้ึนลงท่ีประชาชนและนักท่องเที่ยวจะข้ึนไปเย่ียมชมบนเขาตะเกียบ และพ้ืนท่ีทับซ้อนของชาวบ้านจํานวน 53 รายท่ี
อาศัยพักพิงมาช้านานซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนี้ 

 

 



นายอุดม กล่าวว่าการย่ืนหนังสือถึงกรมป่าไม้ในคร้ังนี้เพ่ือให้ทางกรมป่าไม้ได้พิจารณาบริษัทเอกชนเข้าทําประโยชน์ในเขตพ้ืนท่ีป่าไม้เขาตะเกียบ ซ่ึง
ชาวบ้านส่วนใหญ่คัดค้านไม่เห็นด้วย ซ่ึงเร่ืองนี้จะนําเข้าวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหินในวันท่ี 4 ก.พ.นี้ และเชื่อว่า สท.ท้ัง หมดจะ
คัดค้านอย่างแน่นอน.สภาเทศบาลเมืองหัวหินได้รับหนังสือจาก บริษัทหัวหินพัฒนา พร้อพเพอร์ต้ี จํากัด และ บริษัทหัวหินซีแอนด์เมาท์เทน จํากัด 
ขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตพ้ืนท่ีป่าไม้(เขาตะเกียบ) ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 เพ่ือจัดทําสถานพักผ่อนหย่อนใจและท่ี
เกี่ยวเนื่องเนื้อท่ีประมาณ 23 ไร่ 1 งาน 32 ตารางวา และเนื้อท่ีประมาณ 20 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา ซ่ึงทางสภาเทศบาลเมืองหัวหินขอชี้แจง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพ้ืนท่ีป่าไม้ท่ีทาง 2 บริษัทนี้ได้ย่ืนคําขอฯเพื่อนําเข้าสภาคือบริเวณเขาตะเกียบซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีสําคัญของเมืองหัวหินมา
ช้านานเป็นป่าไม้ในเมืองท่ีอุดมสมบูรณ์เป็นท่ีอยู่อาศัยของลิงแสมและสัตว์ป่าอ่ืนๆร่วม 3,000 ตัว เป็นพ้ืนท่ีประชาชนสัญจรใช้ประโยชน์ร่วมกันมา
ช้านานและยังเป็นท่ีต้ังของวัดเขาตะเกียบและหน่วยราชการอ่ืนๆซ่ึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ของป่าไม้ท่ีจะขอเข้าทําประโยชน์ได้เลย ท่ีผ่านมาเมื่อปี 2559 
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และสภาเทศบาลฯมีมติไม่เห็นชอบท่ีจะให้ใช้ แต่บริษัทกลับได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตทําประโยชน์ในป่าเล่มท่ี 021 ฉบับท่ี 09 ลงวันท่ี 21 ก.พ.
2560 ระยะเวลา 3 ปี จนถึงวันท่ี 20 ก.พ.63 ปัจจุบันหมดอายุแล้ว ท่ีผ่านมาสภาเทศบาลฯได้ย่ืนหนังสือคัดค้านและขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
สัญญาเช่าท่ีได้ไปแก่อธิบดีกรมป่าไม้คนเก่า พร้อมท้ังขอให้ตรวจสอบกรณีมีการนํารถแม๊คโครเข้าไปไถปรับ ถมดินบนเขาตะเกียบ ต่อมาสํานัก
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ซ่ึงทางบริษัทฯอุทธรณ์คําสั่งฯ ต่อมาคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมวินิจฉัยว่าเป็นคําสั่งท่ีชอบด้วย
กฎหมาย 
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จากการท่ีชาวบ้านร้องเรียนไปยัง พล.ต.ต.มานะ กลีบสัตบุศย์ ผบก.ปทส. ว่ามีการบุกรุกและตัดไม้ในพ้ืนท่ีป่า หมู่ 2 ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสด์ิ จ.
กาญจนบุรี  หลังรับแจ้งจึงสั่งการให้ พ.ต.อ.ภัทราวุธ อ่อนช่วย ผกก.5 บก.ปทส.พร้อม พ.ต.ท.พรเทพ ชุมแสง รอง ผกก.5 บก.ปทส. พ.ต.ท.คํานวณ 
จันทร์อนันต์ รอง ผกก.5 บก.ปทส. พ.ต.ท.มาโนช  ช่างปรุง สว.กก.5 บก.ปทส.เร่งตรวจสอบข้อมูล 

ต่อมาเม่ือ เวลา 10.00 น. วันท่ี 18 ม.ค.2565 ร.ต.อ.มานพ สุทธิบุตร กก.5 บก.ปทส. /หน.ชป.กาญจนบุรี ร่วมบูรณาการสนธิกําลังกับหน่วยป้องกัน
รักษาป่าท่ี กจ.2 (บ้านสามหลัง), หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ศรีสวัสด์ิ, ศูนย์ป่าไม้กาญจนบุรี สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 ราชบุรี,ชุด
ปฏิบัติการพิเศษป่าไม้กาญจนบุรี, ฝ่ายปกครองอําเภอศรีสวัสด์ิ, ตร.สภ.ศรีสวัสด์ิ ตร.สภ.ด่านแม่แฉลบ, อุทยานแห่งชาติเข่ือนศรีนครินทร์,เขตรักษา
พันธ์ุสัตว์ป่าสลักพระ และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ไทรโยค ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบพ้ืนท่ีป่าถูกบุกรุก ท่ีพิกัด 47P0515881 E 1604929 N บริเวณ
ในป่าบ้านพุน้ําเปร้ียว หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 4 ต.ด่านแมแฉลบ อ.ศรีสวัสด์ิจ.กาญจนบุรี 

 
พบมีการบุกรุกและตัดไม้จริง จึงร่วมกันตรวจยึด 1.พ้ืนท่ีถูกบุกรุก จํานวน 2 แปลง เนื้อท่ี 7-3-96 ไร่ 2.ไม้กระยาเลยท่อน ตํานวน 38 ท่อน 
ปริมาตร 1.444 ลบ.ม. 3. อุปกรณ์ใช้ในการกระทําความผิด 5 รายการ 1.เลื่อยโซ่ยนต์ขนาดเล็ก สีส้ม บายาว 22 นิ้ว จํานวน 1 เคร่ือง 2.จอบ 1 อัน 
3.เลื่อยโค้ง 1 ปื้น 4.อีเตอร์ 1 อัน และ  5.ปืนยาวแบบประจุปาก จํานวน 1 กระบอก 

โดยกล่าวหาว่า กระทําผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ม.11,54,55,69,72 ตรี74 ทวิ ฐาน ผู้ใดทําไม้ เจาะ สับ หรือเผา หรือทําอันตรายด้วย
ประการใดๆแก่ไม้หวงห้ามต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง แผ้วถางหรือเผาป่าหรือกระทําการด้วยประการใดๆ อัน
เป็นการทําลายป่า เข้ายึดหรือถือการเข้าครอบครองป่า เพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืน  กระทําผิดตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 กระทําผิดตาม พ.ร.บ.
อาวุธปืน พ.ศ. 2490 

 



 
พล.ต.ต.มานะ กลีบสัตบุศย์ ผบก.ปทส. เปิดเผยว่า จากการที่ชาวบ้านร้องเรียนมีการบุกรุกแผ้วถางป่าและตัดไม้ในพ้ืนท่ีอ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี จึง
สั่งการให้ กก.5 บก.ปทส.ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ และพบมีการกระทําผิดจึงทําการตรวจยึดพ้ืนท่ีและไม้ของกลาง รวมถึงอุปกรณ์ของกลางรวม5 รายการ 
นําของกลางและบันทึกตรวจยึดส่ง พงส. สภ.ด่านแม่แฉลบ ดําเนินคดีตามกฎหมาย คดีอาญาท่ี 5/65 คดีตรวจยึดท่ี 5/65 ปจว.ข้อ 3 เวลา 20.00 น. 
วันท่ี 18 ม.ค.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ปทส.นํากําลังตรวจยึดพื้นท่ีบุกรุกป่าและตัดไม้ท่ีศรีสวัสดิ์ 

19 มกราคม 2565 

 
กาญจนบุรี…จากการที่ชาวบ้านร้องเรียนไปยัง พล.ต.ต.มานะ กลีบสัตบุศย์ ผบก.ปทส. ว่ามีการบุกรุกและตัดไม้ในพ้ืนท่ีป่า หมู่ 2 ต.ด่านแม่แฉลบ อ.
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สั่งการให้ กก.5 บก.ปทส.ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ และพบมีการกระทําผิดจึงทําการตรวจยึดพ้ืนท่ีและไม้ของกลาง รวมถึงอุปกรณ์ของกลางรวม5 รายการ 
นําของกลางและบันทึกตรวจยึดส่ง พงส. สภ.ด่านแม่แฉลบ ดําเนินคดีตามกฎหมาย คดีอาญาท่ี 5/65 คดีตรวจยึดท่ี 5/65 ปจว.ข้อ 3 เวลา 20.00 น. 
วันท่ี 18 ม.ค.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กอ.รมน.จังหวัดยโสธร ลงพื้นท่ีลาดตระเวนโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการบุกรุก
และทําลายป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติ 

19 ม.ค. 2565 

 

 
พ.อ.มงกุฏ แก้วพรหม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ส. (ท.)/รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.มทบ.27 มอบหมายให้ พ.ท.เรวัต วามะลุน หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน 
กอ.รมน.จังหวัด ย.ส., ร.ท.จังกร บุญจันทร์ รอง หน.กลุ่มงานประสานงานความมั่นคง กอ.รมน.จังหวัด ย.ส., ร.ต.นพรัตน์ วันทาวงศ์ รอง หน.กลุ่ม
งานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัด ย.ส. และ จนท.ปฏิบัติการ กอ.รมน.จังหวัด ย.ส. ร่วมกับ จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ย.ส.1 (ดงปอ-ดงบังอ่ี),
จนท.สปก.จังหวัดยโสธร และผู้นําในท้องท่ีลงพ้ืนท่ีลาดตระเวนโครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการบุกรุกและทําลายป่าไม้
ทรัพยากรธรรมชาติ ในพ้ืนท่ี จํานวน 2 พ้ืนท่ี ได้แก่ 

1.) พ้ืนท่ีป่สงวนแห่งชาติดงปอดงบักอ่ี หมู่ท่ี 4 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร พิกัด 435739,1793326 (Zone 48Q) เข้าตรวจสอบพ้ืนท่ีด้งกล่าว 
พ้ืนท่ีประมาณ 19 ไร่ ไม่พบผู้กระทําผิดแต่อย่างใด 

2.) พ้ืนท่ีป่าสาธารณประโยชน์ โคกปออีกว้าง บ้านกุดแข้ด่อน หมู่ท่ี 5 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร พิกัด 439525,1804598 (Zone 48Q) เข้า
ตรวจสอบในพ้ืนท่ีดังกล่าว ประมาณ 2 ไร่ ไม่พบผู้กระทําผิดแต่อย่างใด 

พร้อมท้ังนี้ ได้แจ้ง จนท.ย.ส 1(ดงปอ-ดงบังอ่ี) และผู้นําท้องถ่ิน ดําเนินการเฝ้าระวังเขตแนวป่าสาธารณะอย่างสมํ่าเสมอเป็นการป้องปราบปรามการ
บุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ท่ีมีอยู่เดิมลดปัญหาการกระทําความผิดกฏหมายเกี่ยวกับป่าไม้และส่ร้างความเข้าใจให้ประชาชนในการอนุรักษ์และ
หวงแหนทรัพยากรป่าไม้ 

 

 

 



 

 

แนวกันไฟ “ชิงเก็บลดเผา” นําเชื้อเพลิงไปแปรรูปสร้างรายได้ 

19 ม.ค. 2565 

- แนวกันไฟ “ชิงเก็บลดเผา” คือการบริหารจัดการเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ นําเชื้อเพลิงไปแปรรูปสร้างรายได้ช่วยลดการเกิดไฟป่า และลด
ปริมาณฝุ่น PM2.5 

 
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบุกรุกทําลายป่า การเผาป่า ให้เป็นเครือข่ายดูแลรักษาป่า 

 
- ลดเชื้อเพลิงในการเกิดไฟป่า ในรูปแบบของการ “ชิงเก็บ” เน้นการเก็บขนเชื้อเพลิงออกจากพื้นท่ีป่า เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ สร้างมูลค่าให้กับ
ชุมชน 

-เน้นการลดปริมาณเชื้อเพลิง ซ่ึงเป็นเทคนิคการลดความรุนแรงของไฟป่า ด้วยวิธีการ “ชิงเก็บ” ท้ังในพ้ืนท่ีป่าของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธ์ุพืช กรมป่าไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รวมท้ังป่าชุมชนในพ้ืนท่ีสิ่งสําคัญของการ “ชิงเก็บ” ก็เพ่ือให้มีการนําเชื้อเพลิงท่ีเก็บได้ ไปสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีเช่น ผลิตเป็นถ่านอัดก่อน ผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง นําไปทําปุ๋ยหมัก หรือนําไปทําเป็นบรรจุ
ภัณฑ์ต่าง ๆ สิ่งท่ีกําลังเผาสามารถนําไปแปรรูปได้ และเทคนิควิธีการ “ชิงเก็บ” นี้จะช่วยลดการเผา ซ่ึงเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาฝุ่นละอองจาก
หมอกควันไฟป่าในพ้ืนท่ีภาคเหนืออีกด้วย 


