
สรุปข�าวประจําวันท่ี 14 ก.ย. 65 
ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป�าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ! 

- โอนภารกิจ "กรมอุทยานฯ" ให� "กรมป�าไม�" (ไทยรัฐ 14 ก.ย. 65 หน�า 7) 

- ศาลสั่งกรมป�าไม�ฟ()น'มาหยา' (ข,าวสด 14 ก.ย. 65 หน�า 11) 

- เดอะบีชจ,าย10ล�านหาดมาหยาพัง (เดลินิวส6 15 ก.ย. 65 หน�า 7) 

- ข,าวสั้นทันโลก: คดีสิ่งแวดล�อม (ไทยรัฐ 14 ก.ย. 65 หน�า 12) 

-  "ชาวม�งทับเบิก"ชูธงเป>น"นิคมฯชาวเขา" (ผู�จัดการรายวัน 360  A 14 ก.ย. 65 หน�า 11) 

ข�าวเว็บไซต! 

- "วราวุธ" แจง จนท.จําเป>นต�องตรวจสอบรีสอร6ทสร�างใหม,บนภูทับเบิก หลังถูกม�งปEดถนน 

 สยามรัฐออนไลน6  13 กันยายน 2565 https://siamrath.co.th/n/382065 

- ‘วราวุธ’ แจง จนท. ‘จําเป>น’ ต�องตรวจสอบรีสอร6ตสร�างใหม,บนภูทับเบิก หลังม�งปEดถนน 

มติชน วันท่ี 13 กันยายน 2565 https://www.matichon.co.th/local/news_3559553 

- โอนภารกิจ “กรมอุทยานฯ” ให� “กรมป�าไม�” พ้ืนท่ี หน,วยงาน อัตรากําลัง  

ไทยรัฐ 14 ก.ย. 2565 https://www.thairath.co.th/news/local/2499612 

- ป�าไม�เชียงใหม, เตือนเท่ียวดอยม,อนแจ,ม เสี่ยงเกิดดินสไลด6เพราะฝนตกหนัก 

ไทยรัฐ 13 ก.ย. 2565 https://www.thairath.co.th/news/local/north/2499402 

- ศุภาลัย ชวนพันธมิตรธุรกิจ “สร�างดี” เพ่ิมพ้ืนท่ีป�าชุมชน จ.นครราชสีมา พร�อมต้ังเป̂าลดคาร6บอนฟุตพริ้นท6 25% ใน 3 ป̀ 

มิติหุ�น  13 กันยายน 2022 / https://www.mitihoon.com/2022/09/13/331092/ 

- ศุภาลัย จับมือตลท.กรมป�าไม� เพ่ิมพ้ืนท่ีป�าชุมชนโคราช ต้ังเป̂าลดคาร6บอนฯ 25% ใน 3 ป̀ 

มติชน วันท่ี 13 กันยายน 2565  https://www.matichon.co.th/economy/news_3560077 

- ศุภาลัย ชวนพันธมิตรธุรกิจ “สร�างดี” เพ่ิมพ้ืนท่ีป�าชุมชน จ.นครราชสีมา 

บ�านเมือง วันอังคาร ท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/property/296063 

- ตลาดบ�าน 13 กันยายน 2022 https://taladbandee.com/ศุภาลัย-ชวนพันธมิตร
ธุรก/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%25a8%25e0%25b8%25b8%25e0
%25b8%25a0%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%25a2-
%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25b1%2



5e0%25b8%2599%25e0%25b8%2598%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2595%25e0
%25b8%25a3%25e0%25b8%2598%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2581 

- อ�างโดนจับรุกป�าถ่ีตั้งแต,ป` 58! “ชาวม�งทับเบิก” ชูธงเป>น “นิคมฯ ชาวเขา” ปลดแอกพ�น พ.ร.บ.ป�าไม� 2484 

ผู�จัดการออนไลน6 13 ก.ย. 2565 https://mgronline.com/local/detail/9650000087951 

- ชาวม�งรวมตัวปEดถนน ห�ามจนท.ผ,าน หลังตรวจพบรีสอร6ตเปEดใหม,ไม,ได�รับอนุญาต 

ข,าวสด 13 ก.ย. 2565 https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7263862 

- ศาลฎีกาสั่งให� กรมป�าไม� คืนสภาพแก,หาดมาหยา กรณีดัดแปลงถ,ายหนัง เดอะ บีช 

ไทยรัฐ 13 ก.ย. 2565 https://www.thairath.co.th/news/crime/2499065 

- ศาลสั่ง ‘กรมป�าไม�’ แก�ไขฟ()นฟูหาด เซนจูรี่ ฟอกซ6ฯ ช,วย 10 ล�านถ,ายหนังทําระบบนิเวศพัง 

เดลินิวส6 13 กันยายน 2565 https://www.dailynews.co.th/news/1464824/ 

- ศาลฎีกา พิพากษาให� กรมป�าไม� ปรับปรุง อ,าวมาหยา กลับคืนสภาพ บริษัทหนังดัง จ,าย 10 ล�าน 

ช,าวสด 13 ก.ย. 2565 https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7263308 

- ยอมรับคําพิพากษาคดีอ,าวมาหยา ผิด แต,ไม,สามารถนําผู�อนุญาตมารับโทษตาม กม.ได� 

มติชน วันท่ี 13 กันยายน 2565 https://www.matichon.co.th/local/news_3560353 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23612
วันที่: พุธ 14 กันยายน 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บน)

หัวข้อข่าว: โอนภารกิจ "กรมอุทยานฯ" ให้ "กรมป่าไม้"

รหัสข่าว: C-220914009043(14 ก.ย. 65/04:17) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 33.23 Ad Value: 33,230 PRValue : 99,690 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11613
วันที่: พุธ 14 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 11(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: ศาลสั่งกรมป่าไม้ฟื้น'มาหยา'

รหัสข่าว: C-220914012014(14 ก.ย. 65/04:21) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 20.07 Ad Value: 24,084 PRValue : 72,252 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26635
วันที่: พฤหัสบดี 15 กันยายน 2565
Section: First Section/การศึกษา-วัฒนธรรม-ต่อข่าวหน้า 1

หน้า: 7(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: เดอะบีชจ่าย10ล้านหาดมาหยาพัง

รหัสข่าว: C-220915035111(14 ก.ย. 65/08:27) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 40.72 Ad Value: 38,684 PRValue : 116,052 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26635
วันที่: พฤหัสบดี 15 กันยายน 2565
Section: First Section/การศึกษา-วัฒนธรรม-ต่อข่าวหน้า 1

หน้า: 7(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: เดอะบีชจ่าย10ล้านหาดมาหยาพัง

รหัสข่าว: C-220915035111(14 ก.ย. 65/08:27) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 40.72 Ad Value: 38,684 PRValue : 116,052 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23612
วันที่: พุธ 14 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 12(ขวา)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: คดีสิ่งแวดล้อม

รหัสข่าว: C-220914009084(14 ก.ย. 65/04:02) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 12.51 Ad Value: 12,510 PRValue : 37,530 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3779
วันที่: พุธ 14 กันยายน 2565
Section: First Section/เมืองไทย 360

หน้า: 11(ล่าง)

หัวข้อข่าว: "ชาวม้งทับเบิก"ชูธงเป็น"นิคมฯชาวเขา"

รหัสข่าว: C-220914040085(14 ก.ย. 65/04:22) หน้า: 1/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 56.34 Ad Value: 67,608 PRValue : 202,824 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3779
วันที่: พุธ 14 กันยายน 2565
Section: First Section/เมืองไทย 360

หน้า: 11(ล่าง)

หัวข้อข่าว: "ชาวม้งทับเบิก"ชูธงเป็น"นิคมฯชาวเขา"

รหัสข่าว: C-220914040085(14 ก.ย. 65/04:22) หน้า: 2/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 56.34 Ad Value: 67,608 PRValue : 202,824 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

"วราวุธ" แจง จนท.จําเป>นต�องตรวจสอบรีสอร6ทสร�างใหม,บนภูทับเบิก หลังถูกม�งปEดถนน 

 สยามรัฐออนไลน6  13 กันยายน 2565 https://siamrath.co.th/n/382065 

วันท่ี 13 ก.ย.65 เวลา 09.00 น. ท่ีทําเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) 

กล,าวถึงกรณีผู�ประกอบการเจ�าของรีสอร6ทบนภูทับเบิก ซ่ึงเป>นกลุ,มชาติพันธุ6ม�งนํารถยนต6มาปEดถนนหน�ารีสอร6ทไม,ให�

เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบท่ีมาตรวจสอบรีสอร6ทสร�างใหม,สามารถเดินทางออกไปได�ว,า เหตุดังกล,าวเกิดข้ึนเม่ือวันท่ี 12 ก.ย.ท่ีผ,าน

มา เจ�าหน�าท่ีเข�าดําเนินการตามหน�าท่ีต,อรีสอร6ทท่ีเป>นส,วนปลูกสร�างเพ่ิมเติม สําหรับส,วนท่ีเคยอยู,มาก,อนแล�ว หรือเป>นส,วน

ท่ีดําเนินการตามเง่ือนไขท่ีตกลงกันไว� เจ�าหน�าท่ีก็ไม,ได�เข�าไปดําเนินการใดๆ ตนได�ขอให�ปลัดทส.และกรมป�าไม�เข�าไป

ดําเนินการตามหน�าท่ีท่ีมีอยู, โดยประสานกับท�องถ่ิน ผู�ว,าราชการจังหวัด และในส,วนของพ้ืนเอง เรื่องนี้เป>นเรื่องท่ี

ละเอียดอ,อน เราก็เข�าใจ แต,เจ�าหน�าท่ีเองมีความจําเป>นต�องดําเนินการตามกฎหมาย ไม,เช,นนั้นเจ�าหน�าท่ีเองก็จะลําบาก 

 

 

 

 

 

 

 



 

‘วราวุธ’ แจง จนท. ‘จําเป>น’ ต�องตรวจสอบรีสอร6ตสร�างใหม,บนภูทับเบิก หลังม�งปEดถนน 

มติชน วันท่ี 13 กันยายน 2565 https://www.matichon.co.th/local/news_3559553 

เม่ือเวลา 09.00 น. วันท่ี 13 กันยายน ท่ีทําเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว,าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม (ทส.) กล,าวถึงกรณีผู�ประกอบการเจ�าของรีสอร6ตบนภูทับเบิก ซ่ึงเป>นกลุ,มชาติพันธุ6ม�งนํารถยนต6มาปEดถนน

หน�ารีสอร6ตไม,ให�เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบท่ีมาตรวจสอบรีสอร6ตสร�างใหม,สามารถเดินทางออกไปได�ว,า 

เหตุดังกล,าวเกิดข้ึนเม่ือวันท่ี 12 กันยายนท่ีผ,านมา เจ�าหน�าท่ีเข�าดําเนินการตามหน�าท่ีต,อรีสอร6ตท่ีเป>นส,วนปลูกสร�างเพ่ิมเติม 

สําหรับส,วนท่ีเคยอยู,มาก,อนแล�ว หรือเป>นส,วนท่ีดําเนินการตามเง่ือนไขท่ีตกลงกันไว� เจ�าหน�าท่ีก็ไม,ได�เข�าไปดําเนินการใดๆ 

ตนได�ขอให�ปลัด ทส.และกรมป�าไม�เข�าไปดําเนินการตามหน�าท่ีท่ีมีอยู, โดยประสานกับท�องถ่ิน ผู�ว,าราชการจังหวัด และใน

ส,วนของพ้ืนเอง เรื่องนี้เป>นเรื่องท่ีละเอียดอ,อน เราก็เข�าใจ แต,เจ�าหน�าท่ีเองมีความจําเป>นต�องดําเนินการตามกฎหมาย 

ไม,เช,นนั้นเจ�าหน�าท่ีเองก็จะลําบาก 

 

 

 

 

 

 



 

โอนภารกิจ “กรมอุทยานฯ” ให� “กรมป�าไม�” พ้ืนท่ี หน,วยงาน อัตรากําลัง  

ไทยรัฐ 14 ก.ย. 2565 https://www.thairath.co.th/news/local/2499612 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) เปEดเผยว,า ขณะนี้ กรมป�าไม� กับ กรมอุทยานแห,งชาติ 

สัตว6ป�า และพันธุ6พืช โดยมี นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป�าไม� พร�อมด�วยนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยาน

แห,งชาติฯ ได�ลงนามความร,วมมือ การโอน ภารกิจ หน,วยงาน พ้ืนท่ีและทรัพยากรการบริหารให�ถูกต�องตามภารกิจและ

อํานาจหน�าท่ีตามกฎหมายของแต,ละหน,วยงานและเพ่ือให�การปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีสามารถปฏิบัติงานตามแผนงานให�

เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด โดยให�กรมอุทยานแห,งชาติฯ ดําเนินการโอนพ้ืนท่ีและหน,วยงาน อัตรากําลังให�กับกรมป�าไม� อาทิ 

สถาบันประชารัฐพิทักษ6ป�า จังหวัดแพร, อาคารหอพรรณไม� และหน,วยงานของกรมอุทยานแห,งชาติฯ ท่ีอยู,นอกเขตป�า

อนุรักษ6 เช,น ฐานปฏิบัติการป̂องกันรักษาป�า หน,วยป̂องกันรักษาป�า โครงการพระราชดําริ หน,วยควบคุมไฟป�า หน,วยจัดการ

ต�นน้ํา อาคารไพโรจน6 สุวรรณกร พร�อมครุภัณฑ6ท่ีติดต้ังประจําอาคาร ห�องสมุดพร�อมครุภัณฑ6ท่ีติดต้ัง ในพ้ืนท่ีบริเวณชั้น 1 

อาคารเทียมคมกฤส กรมป�าไม� ฯลฯ ซ่ึงจะดําเนินการให�แล�วเสร็จภายในวันท่ี 30 ก.ย.2565 

รมว.ทส.กล,าวต,อว,า สําหรับการส,งมอบดังกล,าว กรมป�าไม� วางแผนท่ีจะนําอาคารสถานท่ีดังกล,าวท่ีได�รับมอบ อย,างเช,น

สถาบันประชารัฐพิทักษ6ป�า จังหวัดแพร, ในอนาคตจะได�นํามาใช�เป>นสถาบันพัฒนาบุคลากร ให�กับเจ�าหน�าท่ีกรมป�าไม� และ

เครือข,ายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ในการใช�เป>นสถานท่ีฝxกอบรมให�ความรู� นอกจากนี้อาคารบางส,วนท่ีมี

อายุกว,า 117 ป̀ ซ่ึงปyจจุบันมีอยู, 3 หลัง กรมป�าไม�ได�ขอให�กรมศิลปากรเข�ามาช,วยในการดําเนินการบูรณะซ,อมแซมและจะขอ

ข้ึนทะเบียนให�เป>นโบราณสถาน และใช�เป>นพิพิธภัณฑ6การป�าไม�ท่ีรวบรวมเรื่องราวเก่ียวกับประวัติการทําไม�ในจังหวัดแพร, 

นอกจากนี้หน,วยงานท่ีอยู,นอกเขตป�าอนุรักษ6รวมถึงอัตรากําลัง กรมป�าไม�ได�วางแผนให�เจ�าหน�าท่ีท่ีปฏิบัติหน�าท่ีอยู,เดิมได�

ทํางานร,วมกับเจ�าหน�าท่ีของกรมป�าไม� เพ่ือเป>นการเสริมศักยภาพในการป̂องกันรักษาป�าในพ้ืนท่ียิ่งข้ึน 

“การส,งมอบและรับมอบภารกิจในครั้งนี้ ถือเป>นจุดเริ่มต�นสําคัญในการบูรณาการร,วมกันของหน,วยงานในสังกัด ทส.เพ่ือลด

ปyญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร�อมให�ท้ัง 2 หน,วยงานทําความเข�าใจกับผู�ปฏิบัติงานท้ังในส,วนกลางและส,วนภูมิภาค

ให�เกิดความเข�าใจร,วมกัน โดยยึดม่ันในผลประโยชน6ของทางราชการรวมท้ังร,วมกันแก�ปyญหาให�ประชาชนได�รับผลประโยชน6

สูงสุด” นายวราวุธ กล,าว 

 



 

ป�าไม�เชียงใหม, เตือนเท่ียวดอยม,อนแจ,ม เสี่ยงเกิดดินสไลด6เพราะฝนตกหนัก 

ไทยรัฐ 13 ก.ย. 2565 https://www.thairath.co.th/news/local/north/2499402 

ป�าไม�เชียงใหม, เตือนเท่ียวดอยม,อนแจ,มเสี่ยงดินถล,มหลังฝนตกหนักสะสม อาจมีน้ําป�าไหลหลากหน�าดินพังทลาย แนะรีสอร6ตท่ีผิด

กฎหมายหยุดให�บริการ ย้ํา จนท.ปฏิบัติการรื้อถอนทําตามกฎหมาย 

เม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2565 นายกมล นวลใย ผู�อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 1 (เชียงใหม,) เปEดเผยว,า ได�มีการออก

ประกาศแจ�งเตือนประชาชนขอให�ระมัดระวังอุทกภัยและดินโคลนถล,ม ในพ้ืนท่ีป�าสงวนแห,งชาติป�าแม,ริม หลังวันท่ี 12 กันยายน 

ท่ีผ,านมาเกิดดินถล,มปEดเส�นทางข้ึนศูนย6พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยซ่ึงเป>นเส�นทางเดียวกับท่ีไปดอยม,อนแจ,ม ต.แม,แรม อ.แม,

ริม จ.เชียงใหม, โดยในช,วงท่ีมีฝนตกหนักต,อเนื่องเสี่ยงเกิดน้ําป�าไหลหลากและการพังทลายของหน�าดิน โดยเฉพาะบริเวณแหล,ง

ท,องเท่ียวบนดอยม,อนแจ,ม ท่ีมีการสกัดดินและหินเพ่ือทําการเกษตรแบบข้ันบันได ทําให�อาจมีการเคลื่อนตัวของดินและเกิด

อันตรายกับสิ่งปลูกสร�างท่ีไม,ม่ันคงเเข็งเเรงได� นักท,องเท่ียวควรใช�ความระมัดระวังในการใช�เส�นทางสัญจรในบริเวณดังกล,าว 

รวมท้ังเข�าไปพักค�างแรมในช,วงฤดูฝน 

นายกมล กล,าวว,า ได�รับข�อมูลจากสํานักงานทรัพยากรธรณีถึงความเสี่ยงเกิดดินเคลื่อนตัวในพ้ืนท่ีดอยม,อนแจ,มซ่ึงอยู,ในเขตป�า

สงวนป�าแม,ริม จึงออกประกาศเตือนประชาชนท่ีเข�าใช�บริการในช,วงนี้ เนื่องจากพ้ืนท่ีดอยม,อนแจ,มมีการตัดแบ,งหน�าดินเป>น

ข้ันบันได โครงสร�างดินจึงไม,แข็งแรง และ มีการสร�างสิ่งปลูกสร�างบริเวณหน�าผา ไม,ได�ลงหลักปyกฐานให�แข็งแรง ไม,มีเสาเข็ม อาจ

เกิดแลนด6สไลด6 ซ่ึงล,าสุดวานนี้พบเกิดข้ึนแล�วสามจุด ทําให�ประชาชนท่ีสัญจรผ,านบริเวณดังกล,าวประสบอุบัติเหตุ ความเสี่ยง

ดังกล,าวจึงขอเตือนนักท,องเท่ียวและประชาชนท่ีจะเดินทางเข�าสู,ดอยม,อนแจ,มให� ให�ใช�ความระมัดระวัง และ ขอเตือนผู�ให�บริการ

นักท,องเท่ียวท่ีไม,ถูกต�องตามกฎหมายให�ระวังหรือยับยั้งการให�บริการ เพ่ือป̂องกันอันตรายท่ีอาจเกิดกับนักท,องเท่ียวได� 

ผู�อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 1 (เชียงใหม,) กล,าวอีกว,า ส,วนความคืบหน�าการเข�ารื้อถอน จากกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีจะเข�า

ไปการรื้อถอนสถานประกอบการ พ้ืนท่ีศูนย6พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยและบริเวณโดยรอบม,อนแจ,ม เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม ท่ี

ผ,านมา จนเป>นเหตุให�ผู�อยู,อาศัยบนม,อนแจ,มยื่นหนังสือเรียกร�องความเป>นธรรมท่ีศาลากลางจังหวัดเชียงใหม, และกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมนั้น ยืนยันว,าได�ดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมาย โดยพบมีสถานประกอบการ 36 ราย จาก 

122 ราย ท่ีเข�าข,ายกระทําผิดในลักษณะเปลี่ยนการครอบครอง ประกอบกิจการในลักษณะนอมินีและขยายบุกรุกพ้ืนท่ีจากท่ีทํากิน

เดิม ไม,เป>นไปตามเง่ือนไขมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2541 ซ่ึงได�ใช�อํานาจตามมาตรา 25 แห,ง พระราชบัญญัติป�า

สงวนแห,งชาติ พุทธศักราช 2507 ให�เจ�าของ รื้อถอนสิ่งปลูกสร�าง ท้ังนี้เจ�าของได�รื้อถอนเองไปแล�ว 10 ราย เหลือยังไม,รื้อถอนอีก 

26 ราย 



นายกมล กล,าวด�วยว,า ส,วนผู�ประกอบการอีก 86 รายท่ีเหลือ พบดําเนินการถูกต�องตามเจ�าของเดิม แต,ก็อยู,ระหว,างการตรวจสอบ

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง อาทิ พระราชบัญญัติโรงแรม ส,วนกรณีท่ีกลุ,มชาวบ�านระบุว,า ภาครัฐใช�แผนท่ีปลอม หรือเป>นแผนท่ีท่ีไม,

ตรงตามข�อเท็จจริงในการตรวจสอบนั้น ขอยืนยันว,า แผนท่ีท่ีใช�ในการตรวจสอบเป>นแผนท่ีดาวเทียมท่ีสํารวจในป̀ 2545 ท่ีได�สอบผู�

อยู,อาศัยจริงและมีการชี้จุดเพ่ือจัดทําแผนท่ีท่ีมีความแม,นยํา ท้ังนี้ปyจจุบันจังหวัดเชียงใหม,ได�ตั้งคณะกรรมการ เพ่ือแก�ไขปyญหา

ดังกล,าว โดยเปEดโอกาสให�มีการรวบรวมข�อมูลเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาตามข�อเท็จจริง เพ่ือพิสูจน6สิทธิในท่ีดินทํากิน

ให�เป>นไปด�วยความเรียบร�อยและเกิดความยุติธรรมต,อท้ังสองฝ�าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ศุภาลัย ชวนพันธมิตรธุรกิจ “สร�างดี” เพ่ิมพ้ืนท่ีป�าชุมชน จ.นครราชสีมา พร�อมต้ังเป̂าลดคาร6บอนฟุตพริ้นท6 25% ใน 3 ป̀ 

มิติหุ�น  13 กันยายน 2022 / https://www.mitihoon.com/2022/09/13/331092/ 

นายไตรเตชะ ต้ังมติธรรม กรรมการผู�จัดการ บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) เปEดเผยว,าตลอดระยะเวลาท่ีผ,านมาบริษัทฯ 

ดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือความรับผิดชอบและให�ความสําคัญต,อสังคมในทุกด�าน (CSR) ควบคู,ไปกับการดําเนินธุรกิจ โดยต,อ

จากนี้กิจกรรมท้ังหมดจะอยู,ภายใต�ชื่อโครงการ “ศุภาลัย สร�างดี” เพราะนอกจากการสร�างบ�านท่ีดีให�กับลูกค�ามาตลอด 33 

ป̀แล�ว บริษัทฯมีความเชื่อม่ันว,าหากมีความต้ังใจท่ีดีแล�วก็สามารถขับเคลื่อนและสร�างคุณค,าต,างๆให�เกิดในสังคมได�อย,าง

มากมาย อาทิ การสร�างสิ่งแวดล�อมท่ีดีให�กับโลก สร�างการศึกษาท่ีดีให�กับเยาวชน ก,อให�เกิดการสร�างสังคมท่ีดีแก,

ประเทศชาติ รวมไปถึงการเป>นบรรษัทภิบาลท่ีดี โดยการดําเนินธุรกิจอย,างซ่ือสัตย6และมีความรับผิดชอบต,อทุกฝ�ายท่ี

เก่ียวข�องเช,นเดียวกับท่ีบริษัทฯได�ยึดม่ันและปฏิบัติตลอดมา 

ในปyจจุบันวิกฤตด�านพลังงานและสภาพอากาศท่ีโลกกําลังเผชิญนั้นส,งผลกระทบต,อทุกชีวิต การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ซ่ึงทําให�เกิดวิกฤตภาวะโลกร�อนเป>นปyญหาท่ีทุกประเทศต�องรวมพลังเพ่ือร,วมกันลดภาวะก~าซเรือนกระจก ลดก~าซ

คาร6บอนไดออกไซด6หรือ CO2 ให�ได�มากท่ีสุด ซ่ึงในป̀ 2565 บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ได�ตั้งเป̂าหมายลดคาร6บอนฟุตพ

ริ้นท6 25% ภายใน 3 ป̀ และตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลสิ่งแวดล�อมร,วมกับการดําเนินธุรกิจพัฒนาท่ีอยู,อาศัยมาโดย

ตลอด โดยในจังหวัดนครราชสีมาท่ีบริษัทฯได�เข�ามาพัฒนาธุรกิจมานานกว,า 8 ป̀แล�ว จึงได�เข�าร,วมโครงการ “ศุภพนาลัย by 

Care The Wide” ร,วมกับพันธมิตรคือตลาดหลักทรัพย6แห,งประเทศไทย และกรมป�าไม� เพ่ือพลิกฟ()นผืนป�าชุมชน ณ บ�าน

โคกพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 

โดยบริษัทฯ ได�ชวนผู�บริหาร พนักงาน พันธมิตรกลุ,มบริษัทคู,ค�า ท้ังกลุ,มบริษัท ธรรมสรณ6 จํากัด, เอสซีจี, ทีโอเอ เพ�นท6 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน), บริษัท สยามซานิทารีแวร6 จํากัด, สื่อมวลชนรวมท้ังชาวบ�านในละแวกใกล�เคียง ปลูกต�นไม� 

จํานวน 2,000 ต�น ในพ้ืนท่ีป�าชุมชนขนาด 10 ไร, โดยมีชาวชุมชนบ�านโคกพลวงเป>นกําลังสําคัญในการรักษาป�า ให�อยู,รอด

และเจริญเติบโตอย,างยั่งยืนได� 100% อีกท้ังชาวบ�านยังสามารถใช�ป�าชุมชนนี้เป>นแหล,งทํามาหากิน เพราะจะอุดมสมบูรณ6ไป

ด�วยท้ังไม�ยืนต�นและไม�กินได� อาทิ สัก, ป̀บ, พะยูง, ยางนา, ประดู,, มะม,วง จํานวนมากถึง 2,000 ต�น ซ่ึงได�ประโยชน6ท้ังในเชิง

เศรษฐกิจ การรักษาระบบนิเวศ และพัฒนาชุมชนให�อยู,ได�อย,างยั่งยืนต,อเนื่องไปได�หลายสิบป̀ 



ด�านนายอํานวย จิรมหาโภคา ผู�ช,วยผู�จัดการ ตลาดหลักทรัพย6แห,งประเทศไทย กล,าวว,าปyญหาภาวะโลกร�อนเป>นปyญหาใหญ,

ท่ีไม,สามารถแก�ไขได�โดยคนๆเดียว ต�องอาศัยความร,วมมือร,วมใจจากทุกภาคส,วน ซ่ึงบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) เป>น

บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย6ฯ มานานกว,า 30 ป̀ มีผลประกอบการท่ีดี มีฐานะการเงินท่ีม่ันคงแข็งแรง และมีการ

บริหารจัดการท่ีคํานึงถึงธรรมาภิบาลและการเติบโตอย,างยั่งยืนหรือ ESG อีกท้ังท่ีผ,านมาก็มีส,วนร,วมในการรับผิดชอบและ

ช,วยเหลือต,อสังคมมาโดยตลอด ซ่ึงการปลูกป�าในครั้งนี้ก็เป>นส,วนหนึ่งท่ีทุกฝ�ายจะร,วมกันสร�างคุณค,าและประโยชน6ให�กับ

พ้ืนท่ีป�าของชาวบ�านในชุมชนโคกพลวงต,อไป 

นางนันทนา บุณยานันต6 ผู�อํานวยการสํานักจัดการป�าชุมชน กรมป�าไม� กล,าวขอบคุณโครงการ Care The Wild ซ่ึงเป>น

แพลตฟอร6มในการระดมทุนจากภาคธุรกิจให�มาปลูกป̂องป�า เพ่ือสร�างพ้ืนท่ีสีเขียวให�กับประเทศไทย ขอขอบคุณ บมจ.ศุภา

ลัย ท่ีเข�ามาสนับสนุนในการปลูกต�นไม� และขอบคุณท่ีบริษัทฯเชื่อม่ันและเห็นความสําคัญของกรมป�าไม�ท่ีจะเข�ามา

ประสานงานเชื่อมโยงชุมชนนํามาสู,การปลูกต�นไม�ให�เป>นป�าในพ้ืนท่ีชุมชนในครั้งนี้ ชุมชนบ�านโคกพลวงเป>นชุมชนคนรักป�า

และมีจิตสํานึกในการหวงแหนป�าท่ีได�ร,วมดูแลรักษาป�าชุมชน และชุมชนแห,งนี้ก็จะปกป̂องและดูแลต�นไม�ให�เติบใหญ,และจะ

ดูแลรักษาไปอีก 10 ป̀ ซ่ึงในอนาคตป�าแห,งนี้จะเอ้ือประโยชน6ให�กับคนในชุมชน เป>นคลังอาหาร ลดรายจ,าย-เพ่ิมรายได� สร�าง

เศรษฐกิจชุมชน เชื่อมโยง BCG โมเดล และป�าแห,งนี้จะทําหน�าท่ีรักษาสมดุลของระบบนิเวศ เพ่ือส,งต,อทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อมท่ีสมบูรณ6 ให�เป>นมรดกทางธรรมชาติให�กับลูกหลานไทยสืบต,อไป 

นายชาตรี เพชรนอก ผู�ใหญ,บ�านหมู, 11 และประธานคณะกรรมการป�าชุมชนบ�านโคกพลวง เปEดเผยว,า ก,อนหน�านี้บริเวณ

พ้ืนท่ีชุมชนโคกพลวงมีการบุกรุกป�ามากว,า 10 ป̀ จนเม่ือป̀พ.ศ. 2552 ชาวบ�านโคกพลวงได�มีการต,อสู�ทวงคืนผืนป�ากลับคืนมา

จากนายทุน และได�ร,วมกันเริ่มต�นปลูกป�าด�วยฝ`มือมนุษย6พร�อมท้ังช,วยกันดูแลจนเกิดพ้ืนท่ีสีเขียวมากข้ึนในพ้ืนท่ี โดยการเข�า

มาช,วยเหลือจากภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้ช,วยเสริมความเข�มแข็งให�กับชุมชนในการมุ,งม่ันสร�างพ้ืนท่ีป�าอย,างยั่งยืนให�กับ

ชาวบ�านโคกพลวงต,อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ศุภาลัย จับมือตลท.กรมป�าไม� เพ่ิมพ้ืนท่ีป�าชุมชนโคราช ต้ังเป̂าลดคาร6บอนฯ 25% ใน 3 ป̀ 

มติชน วันท่ี 13 กันยายน 2565  https://www.matichon.co.th/economy/news_3560077 

นายไตรเตชะ ต้ังมติธรรม กรรมการผู�จัดการ บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) เปEดเผยว,าตลอดระยะเวลาท่ีผ,านมาบริษัทฯ 

ดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือความรับผิดชอบและให�ความสําคัญต,อสังคมในทุกด�าน (CSR) ควบคู,ไปกับการดําเนินธุรกิจ โดยต,อ

จากนี้กิจกรรมท้ังหมดจะอยู,ภายใต�ชื่อโครงการ “ศุภาลัย สร�างดี” เพราะบริษัทฯมีความเชื่อม่ันว,าหากมีความต้ังใจท่ีดีแล�วก็

สามารถขับเคลื่อนและสร�างคุณค,าต,างๆให�เกิดในสังคมได�อย,างมากมาย อาทิ การสร�างสิ่งแวดล�อมท่ีดีให�กับโลก สร�าง

การศึกษาท่ีดีให�กับเยาวชน ก,อให�เกิดการสร�างสังคมท่ีดีแก,ประเทศชาติ รวมไปถึงการเป>นบรรษัทภิบาลท่ีดี และในปyจจุบัน

วิกฤตด�านพลังงานและสภาพอากาศท่ีโลกกําลังเผชิญนั้นส,งผลกระทบต,อทุกชีวิต การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซ่ึงทําให�

เกิดวิกฤตภาวะโลกร�อนเป>นปyญหาท่ีทุกประเทศต�องรวมพลังเพ่ือร,วมกันลดภาวะก~าซเรือนกระจก ลดก~าซ

คาร6บอนไดออกไซด6หรือ CO2 ให�ได�มากท่ีสุด ซ่ึงบริษัทได�ต้ังเป̂าหมายลดคาร6บอนฟุตพริ้นท6 25% ภายใน 3 ป̀ จึงได�ร,วมกับ

พันธมิตรคือตลาดหลักทรัพย6แห,งประเทศไทย และกรมป�าไม� เพ่ือพลิกฟ()นผืนป�าชุมชน ณ บ�านโคกพลวง อ.จักราช จ.

นครราชสีมา 

โดยบริษัทฯ ได�ชวนผู�บริหาร พนักงาน พันธมิตรกลุ,มบริษัทคู,ค�า ท้ังกลุ,มบริษัท ธรรมสรณ6 จํากัด, เอสซีจี, ทีโอเอ เพ�นท6 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน), บริษัท สยามซานิทารีแวร6 จํากัด, สื่อมวลชนรวมท้ังชาวบ�านในละแวกใกล�เคียง ปลูกต�นไม� 

จํานวน 2,000 ต�น ในพ้ืนท่ีป�าชุมชนขนาด 10 ไร, โดยมีชาวชุมชนบ�านโคกพลวงเป>นกําลังสําคัญในการรักษาป�า ให�อยู,รอด

และเจริญเติบโตอย,างยั่งยืนได� 100% อีกท้ังชาวบ�านยังสามารถใช�ป�าชุมชนนี้เป>นแหล,งทํามาหากิน เพราะจะอุดมสมบูรณ6ไป

ด�วยท้ังไม�ยืนต�นและไม�กินได� อาทิ สัก, ป̀บ, พะยูง, ยางนา, ประดู,, มะม,วง จํานวนมากถึง 2,000 ต�น ซ่ึงได�ประโยชน6ท้ังในเชิง

เศรษฐกิจ การรักษาระบบนิเวศ และพัฒนาชุมชนให�อยู,ได�อย,างยั่งยืนต,อเนื่องไปได�หลายสิบป̀ 

ด�านนายอํานวย จิรมหาโภคา ผู�ช,วยผู�จัดการ ตลาดหลักทรัพย6แห,งประเทศไทย กล,าวว,าปyญหาภาวะโลกร�อนเป>นปyญหาใหญ,

ท่ีไม,สามารถแก�ไขได�โดยคนๆเดียว ต�องอาศัยความร,วมมือร,วมใจจากทุกภาคส,วน ซ่ึงบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) เป>น

บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย6ฯ มานานกว,า 30 ป̀ มีผลประกอบการท่ีดี มีฐานะการเงินท่ีม่ันคงแข็งแรง และมีการ

บริหารจัดการท่ีคํานึงถึงธรรมาภิบาลและการเติบโตอย,างยั่งยืนหรือ ESG อีกท้ังท่ีผ,านมาก็มีส,วนร,วมในการรับผิดชอบและ



ช,วยเหลือต,อสังคมมาโดยตลอด ซ่ึงการปลูกป�าในครั้งนี้ก็เป>นส,วนหนึ่งท่ีทุกฝ�ายจะร,วมกันสร�างคุณค,าและประโยชน6ให�กับ

พ้ืนท่ีป�าของชาวบ�านในชุมชนโคกพลวงต,อไป 

นางนันทนา บุณยานันต6 ผู�อํานวยการสํานักจัดการป�าชุมชน กรมป�าไม� กล,าวขอบคุณโครงการ Care The Wild ซ่ึงเป>น

แพลตฟอร6มในการระดมทุนจากภาคธุรกิจให�มาปลูกป̂องป�า เพ่ือสร�างพ้ืนท่ีสีเขียวให�กับประเทศไทย ขอขอบคุณ บมจ.ศุภา

ลัย ท่ีเข�ามาสนับสนุนในการปลูกต�นไม� และขอบคุณท่ีบริษัทฯเชื่อม่ันและเห็นความสําคัญของกรมป�าไม�ท่ีจะเข�ามา

ประสานงานเชื่อมโยงชุมชนนํามาสู,การปลูกต�นไม�ให�เป>นป�าในพ้ืนท่ีชุมชนในครั้งนี้ ชุมชนบ�านโคกพลวงเป>นชุมชนคนรักป�า

และมีจิตสํานึกในการหวงแหนป�าท่ีได�ร,วมดูแลรักษาป�าชุมชน และชุมชนแห,งนี้ก็จะปกป̂องและดูแลต�นไม�ให�เติบใหญ,และจะ

ดูแลรักษาไปอีก 10 ป̀ ซ่ึงในอนาคตป�าแห,งนี้จะเอ้ือประโยชน6ให�กับคนในชุมชน เป>นคลังอาหาร ลดรายจ,าย-เพ่ิมรายได� สร�าง

เศรษฐกิจชุมชน เชื่อมโยง BCG โมเดล และป�าแห,งนี้จะทําหน�าท่ีรักษาสมดุลของระบบนิเวศ เพ่ือส,งต,อทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อมท่ีสมบูรณ6 ให�เป>นมรดกทางธรรมชาติให�กับลูกหลานไทยสืบต,อไป 

นายชาตรี เพชรนอก ผู�ใหญ,บ�านหมู, 11 และประธานคณะกรรมการป�าชุมชนบ�านโคกพลวง เปEดเผยว,า ก,อนหน�านี้บริเวณ

พ้ืนท่ีชุมชนโคกพลวงมีการบุกรุกป�ามากว,า 10 ป̀ จนเม่ือป̀พ.ศ. 2552 ชาวบ�านโคกพลวงได�มีการต,อสู�ทวงคืนผืนป�ากลับคืนมา

จากนายทุน และได�ร,วมกันเริ่มต�นปลูกป�าด�วยฝ`มือมนุษย6พร�อมท้ังช,วยกันดูแลจนเกิดพ้ืนท่ีสีเขียวมากข้ึนในพ้ืนท่ี โดยการเข�า

มาช,วยเหลือจากภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้ช,วยเสริมความเข�มแข็งให�กับชุมชนในการมุ,งม่ันสร�างพ้ืนท่ีป�าอย,างยั่งยืนให�กับ

ชาวบ�านโคกพลวงต,อไป 

 

  

 

 

 

 



 

ศุภาลัย ชวนพันธมิตรธุรกิจ “สร�างดี” เพ่ิมพ้ืนท่ีป�าชุมชน จ.นครราชสีมา 

วันอังคาร ท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/property/296063 

บมจ.ศุภาลัย แท็กทีม ตลาดหลักทรัพย6ฯและกรมป�าไม� มอบพ้ืนท่ีสีเขียวให�ชาวบ�านชุมชนบ�านโคกพลวง อ.จักราช จ.

นครราชสีมา ชวนผู�บริหาร ซัพพลายเออร6 สื่อมวลชนและพนักงานร,วมปลูกต�นไม�นานาพันธุ6จํานวน 2,000 ต�นเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ี

ป�าจํานวน 10 ไร,ในโครงการ “ศุภพนาลัย by Care the Wild” ต้ังเป̂าลดการปล,อยคาร6บอนฟุตพริ้นท6 25% ภายใน 3 ป̀ 

นายไตรเตชะ ต้ังมติธรรม กรรมการผู�จัดการ บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) เปEดเผยว,าตลอดระยะเวลาท่ีผ,านมาบริษัทฯ 

ดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือความรับผิดชอบและให�ความสําคัญต,อสังคมในทุกด�าน (CSR) ควบคู,ไปกับการดําเนินธุรกิจ โดยต,อ

จากนี้กิจกรรมท้ังหมดจะอยู,ภายใต�ชื่อโครงการ “ศุภาลัย สร�างดี” เพราะนอกจากการสร�างบ�านท่ีดีให�กับลูกค�ามาตลอด 33 

ป̀แล�ว บริษัทฯมีความเชื่อม่ันว,าหากมีความต้ังใจท่ีดีแล�วก็สามารถขับเคลื่อนและสร�างคุณค,าต,างๆให�เกิดในสังคมได�อย,าง

มากมาย อาทิ การสร�างสิ่งแวดล�อมท่ีดีให�กับโลก สร�างการศึกษาท่ีดีให�กับเยาวชน ก,อให�เกิดการสร�างสังคมท่ีดีแก,

ประเทศชาติ รวมไปถึงการเป>นบรรษัทภิบาลท่ีดี โดยการดําเนินธุรกิจอย,างซ่ือสัตย6และมีความรับผิดชอบต,อทุกฝ�ายท่ี

เก่ียวข�องเช,นเดียวกับท่ีบริษัทฯได�ยึดม่ันและปฏิบัติตลอดมา 

ในปyจจุบันวิกฤตด�านพลังงานและสภาพอากาศท่ีโลกกําลังเผชิญนั้นส,งผลกระทบต,อทุกชีวิต การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ซ่ึงทําให�เกิดวิกฤตภาวะโลกร�อนเป>นปyญหาท่ีทุกประเทศต�องรวมพลังเพ่ือร,วมกันลดภาวะก~าซเรือนกระจก ลดก~าซ

คาร6บอนไดออกไซด6หรือ CO2 ให�ได�มากท่ีสุด ซ่ึงในป̀ 2565 บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ได�ตั้งเป̂าหมายลดคาร6บอนฟุตพ

ริ้นท6 25% ภายใน 3 ป̀ และตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลสิ่งแวดล�อมร,วมกับการดําเนินธุรกิจพัฒนาท่ีอยู,อาศัยมาโดย

ตลอด โดยในจังหวัดนครราชสีมาท่ีบริษัทฯได�เข�ามาพัฒนาธุรกิจมานานกว,า 8 ป̀แล�ว จึงได�เข�าร,วมโครงการ “ศุภพนาลัย by 

Care The Wide” ร,วมกับพันธมิตรคือตลาดหลักทรัพย6แห,งประเทศไทย และกรมป�าไม� เพ่ือพลิกฟ()นผืนป�าชุมชน ณ บ�าน

โคกพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 

โดยบริษัทฯ ได�ชวนผู�บริหาร พนักงาน พันธมิตรกลุ,มบริษัทคู,ค�า ท้ังกลุ,มบริษัท ธรรมสรณ6 จํากัด, เอสซีจี, ทีโอเอ เพ�นท6 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน), บริษัท สยามซานิทารีแวร6 จํากัด, สื่อมวลชนรวมท้ังชาวบ�านในละแวกใกล�เคียง ปลูกต�นไม� 

จํานวน 2,000 ต�น ในพ้ืนท่ีป�าชุมชนขนาด 10 ไร, โดยมีชาวชุมชนบ�านโคกพลวงเป>นกําลังสําคัญในการรักษาป�า ให�อยู,รอด



และเจริญเติบโตอย,างยั่งยืนได� 100% อีกท้ังชาวบ�านยังสามารถใช�ป�าชุมชนนี้เป>นแหล,งทํามาหากิน เพราะจะอุดมสมบูรณ6ไป

ด�วยท้ังไม�ยืนต�นและไม�กินได� อาทิ สัก, ป̀บ, พะยูง, ยางนา, ประดู,, มะม,วง จํานวนมากถึง 2,000 ต�น ซ่ึงได�ประโยชน6ท้ังในเชิง

เศรษฐกิจ การรักษาระบบนิเวศ และพัฒนาชุมชนให�อยู,ได�อย,างยั่งยืนต,อเนื่องไปได�หลายสิบป̀ 

ด�านนายอํานวย จิรมหาโภคา ผู�ช,วยผู�จัดการ ตลาดหลักทรัพย6แห,งประเทศไทย กล,าวว,าปyญหาภาวะโลกร�อนเป>นปyญหาใหญ,

ท่ีไม,สามารถแก�ไขได�โดยคนๆเดียว ต�องอาศัยความร,วมมือร,วมใจจากทุกภาคส,วน ซ่ึงบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) เป>น

บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย6ฯ มานานกว,า 30 ป̀ มีผลประกอบการท่ีดี มีฐานะการเงินท่ีม่ันคงแข็งแรง และมีการ

บริหารจัดการท่ีคํานึงถึงธรรมาภิบาลและการเติบโตอย,างยั่งยืนหรือ ESG อีกท้ังท่ีผ,านมาก็มีส,วนร,วมในการรับผิดชอบและ

ช,วยเหลือต,อสังคมมาโดยตลอด ซ่ึงการปลูกป�าในครั้งนี้ก็เป>นส,วนหนึ่งท่ีทุกฝ�ายจะร,วมกันสร�างคุณค,าและประโยชน6ให�กับ

พ้ืนท่ีป�าของชาวบ�านในชุมชนโคกพลวงต,อไป 

นางนันทนา บุณยานันต6 ผู�อํานวยการสํานักจัดการป�าชุมชน กรมป�าไม� กล,าวขอบคุณโครงการ Care The Wild ซ่ึงเป>น

แพลตฟอร6มในการระดมทุนจากภาคธุรกิจให�มาปลูกป̂องป�า เพ่ือสร�างพ้ืนท่ีสีเขียวให�กับประเทศไทย ขอขอบคุณ บมจ.ศุภา

ลัย ท่ีเข�ามาสนับสนุนในการปลูกต�นไม� และขอบคุณท่ีบริษัทฯเชื่อม่ันและเห็นความสําคัญของกรมป�าไม�ท่ีจะเข�ามา

ประสานงานเชื่อมโยงชุมชนนํามาสู,การปลูกต�นไม�ให�เป>นป�าในพ้ืนท่ีชุมชนในครั้งนี้ ชุมชนบ�านโคกพลวงเป>นชุมชนคนรักป�า

และมีจิตสํานึกในการหวงแหนป�าท่ีได�ร,วมดูแลรักษาป�าชุมชน และชุมชนแห,งนี้ก็จะปกป̂องและดูแลต�นไม�ให�เติบใหญ,และจะ

ดูแลรักษาไปอีก 10 ป̀ ซ่ึงในอนาคตป�าแห,งนี้จะเอ้ือประโยชน6ให�กับคนในชุมชน เป>นคลังอาหาร ลดรายจ,าย-เพ่ิมรายได� สร�าง

เศรษฐกิจชุมชน เชื่อมโยง BCG โมเดล และป�าแห,งนี้จะทําหน�าท่ีรักษาสมดุลของระบบนิเวศ เพ่ือส,งต,อทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อมท่ีสมบูรณ6 ให�เป>นมรดกทางธรรมชาติให�กับลูกหลานไทยสืบต,อไป 

นายชาตรี เพชรนอก ผู�ใหญ,บ�านหมู, 11 และประธานคณะกรรมการป�าชุมชนบ�านโคกพลวง เปEดเผยว,า ก,อนหน�านี้บริเวณ

พ้ืนท่ีชุมชนโคกพลวงมีการบุกรุกป�ามากว,า 10 ป̀ จนเม่ือป̀พ.ศ. 2552 ชาวบ�านโคกพลวงได�มีการต,อสู�ทวงคืนผืนป�ากลับคืนมา

จากนายทุน และได�ร,วมกันเริ่มต�นปลูกป�าด�วยฝ`มือมนุษย6พร�อมท้ังช,วยกันดูแลจนเกิดพ้ืนท่ีสีเขียวมากข้ึนในพ้ืนท่ี โดยการเข�า

มาช,วยเหลือจากภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้ช,วยเสริมความเข�มแข็งให�กับชุมชนในการมุ,งม่ันสร�างพ้ืนท่ีป�าอย,างยั่งยืนให�กับ

ชาวบ�านโคกพลวงต,อไป 



 

ศุภาลัย ชวนพันธมิตรธุรกิจ “สร�างดี” เพ่ิมพ้ืนท่ีป�าชุมชน จ.นครราชสีมา พร�อมต้ังเป̂าลดคาร6บอนฟุตพริ้นท6 25% ใน 3 ป̀ 

ตลาดบ�าน 13 กันยายน 2022 https://taladbandee.com/ศุภาลัย-ชวนพันธมิตร

ธุรก/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%25a8%25e0%25b8%25b8%25e0

%25b8%25a0%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%25a2-

%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25b1%2

5e0%25b8%2599%25e0%25b8%2598%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2595%25e0

%25b8%25a3%25e0%25b8%2598%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2581 

บมจ.ศุภาลัย แท็กทีม ตลาดหลักทรัพย6ฯและกรมป�าไม� มอบพ้ืนท่ีสีเขียวให�ชาวบ�านชุมชนบ�านโคกพลวง อ.จักราช จ.

นครราชสีมา ชวนผู�บริหาร ซัพพลายเออร6 สื่อมวลชน และพนักงานร,วมปลูกต�นไม�นานาพันธุ6จํานวน 2,000 ต�นเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ี

ป�าจํานวน 10 ไร,ในโครงการ “ศุภพนาลัย by Care the Wild” ต้ังเป̂าลดการปล,อยคาร6บอนฟุตพริ้นท6 25% ภายใน 3 ป̀ 

นายไตรเตชะ ต้ังมติธรรม กรรมการผู�จัดการ บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) เปEดเผยว,าตลอดระยะเวลาท่ีผ,านมาบริษัท

ดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือความรับผิดชอบและให�ความสําคัญต,อสังคมในทุกด�าน (CSR) ควบคู,ไปกับการดําเนินธุรกิจ โดยต,อ

จากนี้กิจกรรมท้ังหมดจะอยู,ภายใต�ชื่อโครงการ “ศุภาลัย สร�างดี” เพราะนอกจากการสร�างบ�านท่ีดีให�กับลูกค�ามาตลอด 33 

ป̀แล�ว บริษัทมีความเชื่อม่ันว,าหากมีความต้ังใจท่ีดีแล�วก็สามารถขับเคลื่อนและสร�างคุณค,าต,างๆ ให�เกิดในสังคมได�อย,าง

มากมาย อาทิ การสร�างสิ่งแวดล�อมท่ีดีให�กับโลก สร�างการศึกษาท่ีดีให�กับเยาวชน ก,อให�เกิดการสร�างสังคมท่ีดีแก,

ประเทศชาติ รวมไปถึงการเป>นบรรษัทภิบาลท่ีดี โดยการดําเนินธุรกิจอย,างซ่ือสัตย6และมีความรับผิดชอบต,อทุกฝ�ายท่ี

เก่ียวข�องเช,นเดียวกับท่ีบริษัทได�ยึดม่ันและปฏิบัติตลอดมา 

ในปyจจุบันวิกฤตด�านพลังงานและสภาพอากาศท่ีโลกกําลังเผชิญนั้นส,งผลกระทบต,อทุกชีวิต การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ซ่ึงทําให�เกิดวิกฤตภาวะโลกร�อนเป>นปyญหาท่ีทุกประเทศต�องรวมพลังเพ่ือร,วมกันลดภาวะก~าซเรือนกระจก ลดก~าซ



คาร6บอนไดออกไซด6หรือ CO2 ให�ได�มากท่ีสุด ซ่ึงในป̀ 2565 บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ได�ตั้งเป̂าหมายลดคาร6บอนฟุตพ

ริ้นท6 25% ภายใน 3 ป̀ และตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลสิ่งแวดล�อมร,วมกับการดําเนินธุรกิจพัฒนาท่ีอยู,อาศัยมาโดย

ตลอด โดยในจังหวัดนครราชสีมาท่ีบริษัทได�เข�ามาพัฒนาธุรกิจมานานกว,า 8 ป̀แล�ว จึงได�เข�าร,วมโครงการ “ศุภพนาลัย by 

Care The Wide” ร,วมกับพันธมิตรคือตลาดหลักทรัพย6แห,งประเทศไทย และกรมป�าไม� เพ่ือพลิกฟ()นผืนป�าชุมชน ณ บ�าน

โคกพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 

โดยบริษัทได�ชวนผู�บริหาร พนักงาน พันธมิตรกลุ,มบริษัทคู,ค�า ท้ังกลุ,มบริษัท ธรรมสรณ6 จํากัด, เอสซีจี, ทีโอเอ เพ�นท6 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน), บริษัท สยามซานิทารีแวร6 จํากัด, สื่อมวลชนรวมท้ังชาวบ�านในละแวกใกล�เคียง ปลูกต�นไม� 

จํานวน 2,000 ต�น ในพ้ืนท่ีป�าชุมชนขนาด 10 ไร, โดยมีชาวชุมชนบ�านโคกพลวงเป>นกําลังสําคัญในการรักษาป�า ให�อยู,รอด

และเจริญเติบโตอย,างยั่งยืนได� 100% อีกท้ังชาวบ�านยังสามารถใช�ป�าชุมชนนี้เป>นแหล,งทํามาหากิน เพราะจะอุดมสมบูรณ6ไป

ด�วยท้ังไม�ยืนต�นและไม�กินได� อาทิ สัก, ป̀บ, พะยูง, ยางนา, ประดู,, มะม,วง จํานวนมากถึง 2,000 ต�น ซ่ึงได�ประโยชน6ท้ังในเชิง

เศรษฐกิจ การรักษาระบบนิเวศ และพัฒนาชุมชนให�อยู,ได�อย,างยั่งยืนต,อเนื่องไปได�หลายสิบป̀ 

ด�านนายอํานวย จิรมหาโภคา ผู�ช,วยผู�จัดการ ตลาดหลักทรัพย6แห,งประเทศไทย กล,าวว,าปyญหาภาวะโลกร�อนเป>นปyญหาใหญ,

ท่ีไม,สามารถแก�ไขได�โดยคนๆ เดียว ต�องอาศัยความร,วมมือร,วมใจจากทุกภาคส,วน ซ่ึงบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) เป>น

บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย6ฯ มานานกว,า 30 ป̀ มีผลประกอบการท่ีดี มีฐานะการเงินท่ีม่ันคงแข็งแรง และมีการ

บริหารจัดการท่ีคํานึงถึงธรรมาภิบาลและการเติบโตอย,างยั่งยืนหรือ ESG อีกท้ังท่ีผ,านมาก็มีส,วนร,วมในการรับผิดชอบและ

ช,วยเหลือต,อสังคมมาโดยตลอด ซ่ึงการปลูกป�าในครั้งนี้ก็เป>นส,วนหนึ่งท่ีทุกฝ�ายจะร,วมกันสร�างคุณค,าและประโยชน6ให�กับ

พ้ืนท่ีป�าของชาวบ�านในชุมชนโคกพลวงต,อไป 

นางนันทนา บุณยานันต6 ผู�อํานวยการสํานักจัดการป�าชุมชน กรมป�าไม� กล,าวขอบคุณโครงการ Care The Wild ซ่ึงเป>น

แพลตฟอร6มในการระดมทุนจากภาคธุรกิจให�มาปลูกป̂องป�า เพ่ือสร�างพ้ืนท่ีสีเขียวให�กับประเทศไทย ขอขอบคุณ บมจ.ศุภา

ลัย ท่ีเข�ามาสนับสนุนในการปลูกต�นไม� และขอบคุณท่ีบริษัทเชื่อม่ันและเห็นความสําคัญของกรมป�าไม�ท่ีจะเข�ามา

ประสานงานเชื่อมโยงชุมชนนํามาสู,การปลูกต�นไม�ให�เป>นป�าในพ้ืนท่ีชุมชนในครั้งนี้ ชุมชนบ�านโคกพลวงเป>นชุมชนคนรักป�า

และมีจิตสํานึกในการหวงแหนป�าท่ีได�ร,วมดูแลรักษาป�าชุมชน และชุมชนแห,งนี้ก็จะปกป̂องและดูแลต�นไม�ให�เติบใหญ,และจะ

ดูแลรักษาไปอีก 10 ป̀ ซ่ึงในอนาคตป�าแห,งนี้จะเอ้ือประโยชน6ให�กับคนในชุมชน เป>นคลังอาหาร ลดรายจ,าย-เพ่ิมรายได� สร�าง

เศรษฐกิจชุมชน เชื่อมโยง BCG โมเดล และป�าแห,งนี้จะทําหน�าท่ีรักษาสมดุลของระบบนิเวศ เพ่ือส,งต,อทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อมท่ีสมบูรณ6 ให�เป>นมรดกทางธรรมชาติให�กับลูกหลานไทยสืบต,อไป 

นายชาตรี เพชรนอก ผู�ใหญ,บ�านหมู, 11 และประธานคณะกรรมการป�าชุมชนบ�านโคกพลวง เปEดเผยว,า ก,อนหน�านี้บริเวณ

พ้ืนท่ีชุมชนโคกพลวงมีการบุกรุกป�ามากว,า 10 ป̀ จนเม่ือป̀พ.ศ. 2552 ชาวบ�านโคกพลวงได�มีการต,อสู�ทวงคืนผืนป�ากลับคืนมา

จากนายทุน และได�ร,วมกันเริ่มต�นปลูกป�าด�วยฝ`มือมนุษย6พร�อมท้ังช,วยกันดูแลจนเกิดพ้ืนท่ีสีเขียวมากข้ึนในพ้ืนท่ี โดยการเข�า

มาช,วยเหลือจากภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้ช,วยเสริมความเข�มแข็งให�กับชุมชนในการมุ,งม่ันสร�างพ้ืนท่ีป�าอย,างยั่งยืนให�กับ

ชาวบ�านโคกพลวงต,อไป 



 

อ�างโดนจับรุกป�าถ่ีตั้งแต,ป̀ 58! “ชาวม�งทับเบิก” ชูธงเป>น “นิคมฯ ชาวเขา” ปลดแอกพ�น พ.ร.บ.ป�าไม� 2484 

ผู�จัดการออนไลน6 13 ก.ย. 2565 https://mgronline.com/local/detail/9650000087951 

เพชรบูรณ6 - ตีแผ,ปมเหตุ..ชาวม�งภูทับเบิกชูธงขอเป>นเขตนิคมฯ ชาวเขา-ปลดแอกท่ีดินทับเบิกพ�น พ.ร.บ.ป�าไม� 2484 ปEดถนน

ขวางคณะ จนท.ตรวจป̂ายยึดรีสอร6ตออกจากพ้ืนท่ี หลังโดนจับบ,อยครั้งต้ังแต,ป` 58 แถมล,าสุด 12 รีสอร6ตรายใหม,ส,อผิดอีก 

เหตุการณ6เจ�าของรีสอร6ตชาวม�งภูทับเบิก อ.หล,มเก,า จ.เพชรบูรณ6 นํารถกระบะจอดขวางบนถนนหน�ารีสอร6ต ขวางรถของคณะ

นายทรงศักด์ิ กิตติธากรณ6 ผู�อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก กรมป�าไม� พร�อมเจ�าหน�าท่ีหน,วยป�าไม� 

และ กอ.รมน.พช. ปกครอง อ.หล,มเก,า, พม.(นิคมชาวเขา) กว,า 20 คน ท่ีเดินทางข้ึนไปตรวจ “ป̂ายยึดอายัดรีสอร6ต” บริเวณ

หมู, 8 บ�านเนิน ต.บ�านเนิน อ.หล,มเก,า ไม,ให�ออกจากพ้ืนท่ีตั้งแต, 15.45-21.40 น. วันท่ี 12 ก.ย. 65 ท่ีผ,านมานั้น 

เบ้ืองต�นมีรายงานว,าสาเหตุท่ีทําให�เจ�าของรีสอร6ตชาวม�งภูทับเบิกไม,พอใจนํารถออกมาจอดขวางถนน เพราะเห็นว,าเจ�าหน�าท่ี

ป�าไม�นํา ”ป̂ายแดง” ระบุข�อความ..พ้ืนท่ีบริเวณนี้ได�ถูกตรวจยึดดําเนินคดีแล�ว บริเวณป�าน้ําเพียงดิน ต.บ�านเนิน อ.หล,มเก,า 

เนื้อท่ี 0-1-94 ไร, ดําเนินคดีอาญา 220/2565 ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2565 สภ.หล,มเก,า ห�ามบุคคลใดเข�าพ้ืนท่ีหรือกระทําด�วย

ประการใด หากฝ�าฝ(นจะมีความผิดทางกฎหมาย..ติดยึดหน�ารีสอร6ตดังกล,าว ท้ังยังตรวจสอบรายชื่อและพิกัดรีสอร6ตอีก 12 

ราย ท่ีเข�าข,ายเป>นผู�บุกรุกใหม, 

ซ่ึงแม�นายทรงศักด์ิ ผอ.สํานัก 4 กรมป�าไม� ชี้แจงว,า จนท.ป�าไม�มาตรวจสอบรีสอร6ต 12 แห,งนี้ เนื่องจากเป>นรายใหม, และก็มี

ชื่ออยู,ในรีสอร6ต 300 กว,ารายท่ีจดแจ�งข้ึนทะเบียนไว�กับทางอําเภอ และยังไม,มีการดําเนินคดีใดๆ โดยเตรียมจะนําเข�าสู,การ

แก�ปyญหาร,วมกับทาง พม. 

แต,ผู�ประกอบการชาวม�งเห็นแย�ง..และยืนยันไม,ยุติการปEดถนน ปล,อยทอดเวลาจอดรถขวางถนนออกไปจนถึงกลางดึก โดย

บอกเพียงว,าให�รอผู�ใหญ,บ�านหมู, 8 มาสรุปข�อเรียกร�อง 

ต,อมา (20.00 น.เศษ 12 ก.ย. 65) นายจําเนียร โฉมงาม ท่ีปรึกษากฎหมายชาวไทยภูเขาเผ,าม�ง พร�อมนายบรรจง แซ,ท,อ 

ผู�ใหญ,บ�าน หมู, 8 และชาวม�งภูทับเบิก จํานวนหนึ่งร,วมประชุมชี้แจงกับ จนท.ป�าไม�, ฝ�ายปกครอง, กอ.รมน., ตร.สภ.หล,มเก,า 

ท่ีร�านนิตยารีสอร6ต หมู, 8 บ�านทับเบิก 

ประเด็นหลักๆ ท่ีทนายความและชาวม�ง ยึดถือคือ ท่ีดินภูทับเบิกนั้นเป>นท่ีดินของนิคมสงเคราะห6ชาวเขา ตามมติ ครม. 2509 

ท่ีให�ยกเลิกผืนป�า สามารถครอบครองทําประโยชน6ได� เพราะไม,ใช,ท่ีป�า ตาม พ.ร.บ.ป�าไม� พ.ศ. 2484 

แต, จนท.ป�าไม�ยืนยันว,ากรมประชาสงเคราะห6ไม,สามารถจัดสรรท่ีดินในนามนิคมสงเคราะห6ชาวเขาได� จึงได�มอบท่ีดินคืนกลับ

ให�กรมป�าไม�ไปดูแลแทน ดังนั้นภูทับเบิกจะต�องอยู,ภายในกฎหมาย พ.ร.บ.ป�าไม� 2484 เพราะไม,สามารถจัดต้ังนิคมสงเคราะห6

ชาวเขาได� 



ประเด็นนี้..เป>นท่ีถกเถียงกันนานกว,า 2 ชั่วโมง แต,ไม,จบ ซ่ึงจะต�องมีเวทีระดับใหญ, เพ่ือชี้แจงและนําหลักฐานมาตีแผ,สู,

สาธารณชน เพ่ือยุติความขัดแย�งระหว,างคนพ้ืนราบกับคนบนภูทับเบิก 

ซ่ึงนายจําเนียรถามลั่นกลางท่ีประชุมถึง นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป�าไม� และ พ.อ.พงษ6เพชร เกษสุภะ ศปป.4 

กอ.รมน. ว,า อยากพูดคุยด�วย จะถามให�ชัดๆ ว,าสภาพพ้ืนท่ีภูทับเบิกยังคงมีสถานะเป>นป�าหรือไม, 

ผู�สื่อข,าวรายงานเพ่ิมเติมว,า ท่ีผ,านมาเจ�าหน�าท่ีรัฐได�จับกุมดําเนินคดีกลุ,มรีสอร6ตภูทับเบิกอยู,บ,อยครั้ง ต้ังแต,ป` พ.ศ. 2558 ถึง 

30 สิงหาคม 65 มีตรวจยึดดําเนินคดีตามกฎหมายว,าด�วยการป�าไม� จํานวน 87 คดี ประกอบด�วย 

1. การตรวจยึดดําเนินคดี ตาม พ.ร.บ.ป�าไม� 2484 “ในเขต“ จัดต้ังนิคมสงเคราะห6ชาวเขาจังหวัดเพชรบูรณ6 (เดิม) และในเขต

อํานาจตามคําสั่งหัวหน�า คสช.ท่ี 35/2559 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 แยกเป>น 

1) ตรวจยึดดําเนินคดี จํานวน 74 คดี เนื้อท่ี 138.01 ไร, 

2) สถานะทางคดี - อยู,ชั้นพนักงานสอบสวน จํานวน 9 คดี เนื้อท่ี 6.93 ไร, 

- อยู,ชั้นอัยการ จํานวน 9 คดี เนื้อท่ี 12.375ไร, 

- อัยการสั่งไม,ฟ̂อง จํานวน 16 คดี เนื้อท่ี 35.77 ไร, 

- อัยการสั่งงดการสอบสวน จํานวน 1 คดี เนื้อท่ี 57 ไร, 

- คดีถึงท่ีสุด จํานวน 39 คดี เนื้อท่ี 81.99 ไร, 

3) การใช�อํานาจตามคําสั่งหัวหน�า คสช.ท่ี 35/2559 ลงวันท่ี 5 ก.ค. พ.ศ. 2559 

รื้อถอนเสร็จสิ้นท้ังหมด จํานวน 42 ราย 

รื้อถอนตามคําสั่ง คสช.ท่ี 35/2559 จํานวน 38 ราย 

รื้อถอนเอง จํานวน 4 ราย 

2. ตรวจยึดดําเนินคดีตาม พ.ร.บ.ป�าไม� 2484 “นอกเขต” อํานาจตามคําสั่งหัวหน�า คสช.ท่ี 35/2559 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2559 โดยดําเนินคดี จํานวน 13 คดี เนื้อท่ี 41.64 ไร, แยกเป>นอัยการสั่งงดการสอบสวน จํานวน 2 คดี เนื้อท่ี 6.22 ไร, 

คดีถึงท่ีสุด 11 คดี เนื้อท่ี 35.42 ไร, 

แหล,งข,าวระบุว,า การฟ̂องดําเนินคดีแต,ละครั้งจะต�องใช�ทนาย และมีค,าใช�จ,าย ดังนั้นทันทีท่ี 'ป̂ายอักษรแดงของกรมป�าไม�' 

ถูกนํามาติดหราหน�ารีสอร6ตภูทับเบิก จึงเป>นสาเหตุหลักท่ีทําให�ผู�ประกอบการรีสอร6ตชาวม�งภูทับเบิกไม,พอใจ เพราะถูกจับกุม

อยู,บ,อยครั้ง ท้ังๆ ท่ีมีการระบุเขตป�า 2484 มีพ้ืนท่ีเพียง 7,000 ไร, 

ฉะนั้น ชาวม�งภูทับเบิกจึงพยายามชูธงต,อสู�ว,า ผืนดินท่ีตั้งรีสอร6ตจะต�องไม,อยู,ในเขตป�า จะต�องอยู,ในเขตนิคมสงเคราะห6

ชาวเขาแทน 



 

ชาวม�งรวมตัวปEดถนน ห�ามจนท.ผ,าน หลังตรวจพบรีสอร6ตเปEดใหม,ไม,ได�รับอนุญาต 

ข,าวสด 13 ก.ย. 2565 https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7263862 

ชาวม�งเจ�าของรีสอร6ตบนภูทับเบิก รวมตัวปEดถนนห�ามไม,ให�เจ�าหน�าท่ีป�าไม� กอ.รมน. ฝ�ายปกครองผ,าน หลังตรวจพบรีสอร6ต

เปEดใหม, โดยไม,ได�รับอนุญาตเพียบ 

เม่ือวันท่ี 13 ก.ย.65 ผู�สื่อข,าวรายงานว,า นายทรงศักด์ิ กิตติธนากรณ6 ผู�อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 4 สาขา

พิษณุโลก กรมป�าไม� ร,วมกับ เจ�าหน�าท่ีศูนย6ป�าไม�เพชรบูรณ6, กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ6 ฝ�ายปกครองอําเภอหล,มเก,า 

เจ�าหน�าท่ี พม.(ศูนย6สงเคราะห6ชาวเขาเดิม) และเจ�าหน�าท่ีตํารวจ สภ.หล,มเก,า สนธิกําลังกันเข�าตรวจสอบรีสอร6ต ท่ีก,อสร�าง

เพ่ิมเติมใหม, เม่ือช,วงบ,ายวันท่ี 12 ก.ย. ท่ีผ,านมา 

จากท่ีได�ตรวจยึดไว�เดิม เพ่ือไม,ให�ก,อสร�างเพ่ิมเติม เนื่องจากสืบทราบว,ามีรีสอร6ตประมาณ 300 ราย ก,อสร�างใหม,โดยไม,ได�รับ

อนุญาตบนภูทับเบิก และบริเวณพ้ืนท่ี หมู,ท่ี 8 ต.บ�านเนิน อ.หล,มเก,า จ.เพชรบูรณ6 โดยประชุมหารือแนวทางการแก�ปyญหา

การบุกรุกพ้ืนท่ีป�า 2484 ท่ีสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย6 หน,วยท่ี 8 ภทัูบเบิก 

ขณะท่ีเจ�าหน�าท่ีเข�าตรวจสอบพ้ืนท่ีท่ีตรวจยึดไว�เดิมก็มีกลุ,มชาวบ�าน ซ่ึงคาดว,าเป>นผู�ประกอบการเจ�าของรีสอร6ตบนภูทับเบิก 

และเป>นกลุ,มชาติพันธุ6ม�ง นํารถกระบะจํานวน 3 คัน มาปEดถนนบริเวณด�านหน�ารีสอร6ต จนทําให�รถยนต6ของเจ�าหน�าท่ีไม,

สามารถออกมาจากพ้ืนท่ีท่ีตรวจยึดได� ขณะท่ีรถนักท,องเท่ียวก็ไม,สามารถเข�า-ออก รีสอร6ตได�เช,นกัน 

โดยทางเจ�าหน�าท่ีพยายามเจรจากับกลุ,มผู�ประกอบการรีสอร6ตภูทับเบิกดังกล,าว แต,ก็ไม,เป>นผล จนกระท่ังเวลา 19.30 น.พ.อ.

พงษ6เพชร เกษสุภะ หัวหน�าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. ประสานการปฏิบัติเพ่ือคลี่คลายสถานการณ6 ร,วมกับ นายทรง

ศักด์ิ กิตติธนากรณ6 ผอ.สจป.4 สาขาพิษณุโลก และ พ.ต.ท.ประสิทธิ์ วงษา รักษาการ ผกก.สภ.หล,มเก,า ให�ผู�ใหญ,บ�านหมู, 8 

บ�านดอยน้ําเพียงดิน มาเจรจากับกลุ,มม�งท่ีปEดถนนดังกล,าว 



ต,อมาเวลา 20.30 น.ประสานงานให�ผู�นําชุมชน และประธานกลุ,มผู�ประกอบการรีสอร6ทบนภูทับเบิก พร�อมด�วย ดร.จําเนียร 

โฉมงาม เลขาคณะกรรมาธิการสภา/ ท่ีปรึกษาด�านกฎหมายของกลุ,มชาวเขาเผ,าม�งบนภูทับเบิก มาพบปะประชุมหารือ

ร,วมกับเจ�าหน�าท่ี เพ่ือทําความเข�าใจการทํางานของเจ�าหน�าท่ี และให�ชาวบ�านอํานวยความสะดวกเปEดทางให�กับเจ�าหน�าท่ี 

โดยผลสรุปการหารือ กลุ,มผู�ประกอบการรีสอร6ตเสนอให�อําเภอหล,มเก,า ชะลอการประกาศใช�คําสั่งอําเภอหล,มเก,า ให�

ผู�ประกอบการท่ียังไม,ได�จดแจ�งขอใบอนุญาต ยุติการให�บริการนักท,องเท่ียวไว�ก,อน และขอให�ทบทวนคําสั่งดังกล,าว 

ดร.จําเนียร โฉมงาม เสนอให� สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก พิจารณาชะลอและทบทวนการตรวจยึดและ

ดําเนินคดี กับกลุ,มผู�ประกอบการรีสอร6ต บนภูทับเบิก จนกว,าจะมีความชัดเจนของขอบเขตป�าไม� พ.ศ.2484 และพ้ืนท่ีของ

นิคมสร�างตนเองชาวเขาเผ,าม�ง ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย6 

ขณะท่ีตัวแทนกลุ,มผู�ประกอบการรีสอร6ตบนภูทับเบิก แจ�งว,าจะเสนอให�ผลักดันปyญหาภูทับเบิกไปสู, การแก�ไขปyญหาในระดับ

รัฐมนตรีท่ีเก่ียวข�อง 

สรุปผลการประชุมหารือ กลุ,มม�งและผู�ประกอบการรีสอร6ต มีความพอใจ และอํานวยความสะดวกเปEดทางให�เจ�าหน�าท่ี

เดินทางกลับ เม่ือเวลาประมาณ 22.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ศาลฎีกาสั่งให� กรมป�าไม� คืนสภาพแก,หาดมาหยา กรณีดัดแปลงถ,ายหนัง เดอะ บีช 

ไทยรัฐ 13 ก.ย. 2565 https://www.thairath.co.th/news/crime/2499065 

ศาลฎีกาพิพากษา คดีท่ี อบจ.กระบ่ี และ อบต.อ,าวนาง ฟ̂อง 5 จําเลยคดีดัดแปลงสภาพชายหาดอ,าวมาหยาบนเกาะพีพี ถ,าย

หนังเรื่อง เดอะ บีช เม่ือป̀ 41 โดยให�กรมป�าไม�คืนสภาพอ,าวมาหยากลับสู,สภาพเดิมใน 30 วัน 

ท่ีศาลแพ,ง วันท่ี 12 ก.ย. 2565 ศาลนัดฟyงคําพิพากษาศาลฎีกาคดีสิ่งแวดล�อม คดีท่ีองค6การบริหารส,วนจังหวัดกระบ่ี โจทก6ท่ี 

1 องค6การบริหารส,วนตําบลอ,าวนาง อําเภอเมืองกระบ่ี โจทก6ท่ี 2 กับพวกรวม 19 ราย ร,วมกันยื่นฟ̂อง รมว.เกษตรและ

สหกรณ6ฯ, กรมป�าไม�, อธิบดีกรมป�าไม�, บริษัท ซันต�า อินเตอร6เนชั่นแนล ฟEล6มฯ และ บริษัท ทเวนต้ี เซนจูรี่ ฟอกซ6ฯ จําเลยท่ี 

1-5 ต,อแผนกคดีสิ่งแวดล�อมในศาลแพ,ง ความผิดตาม พ.ร.บ.อุทยานแห,งชาติ พ.ร.บ.ส,งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อม

แห,งชาติ 

กรณีเม่ือป̀ 2541 ได�มีการอนุมัติให�บริษัททําถ,ายภาพยนตร6 เรื่อง เดอะ บีช เข�าไปตกแต,งเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนท่ีชายหาด

อ,าวมาหยาบนเกาะพีพี ซ่ึงอยู,ในเขตอุทยานแห,งชาตินพรัตน6ธารา-หมู,เกาะพีพีเล จ.กระบ่ี เพ่ือใช�ถ,ายทําภาพยนตร6 อันเป>น

การเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเดิม โจทก6จึงขอให�มีคําพิพากษาให�คําสั่งจําเลยท่ี 1-3 ท่ีอนุญาตจําเลยท่ี 4 

เข�าไปถ,ายภาพยนตร6เป>นโมฆะ ให�จําเลยร,วมกันวางเงินประกันค,าความเสียหาย หากจําเลยไม,วางเงินขอให�ศาลมีคําสั่งกระทํา

การใดๆ เพ่ือตกแต,งอ,าวมาหยา ขอให�จําเลยท่ี 1-3 เพิกถอนใบอนุญาตจําเลยท่ี 4-5 เข�าถ,ายทําภาพยนตร6 และขอให�จําเลย

ร,วมกันปรับปรุงแก�ไขสภาพชายหาดมาหยา กลับคืนสภาพเดิมตามธรรมชาติ 

โดยคดีนี้ ศาลชั้นต�นพิจารณาแล�วพิพากษาให� กรมป�าไม� จําเลยท่ี 2 ปรับปรุงแก�ไขหาดมาหยาให�กลับคืนสภาพเดิมตาม

ธรรมชาติ โดยให�จําเลยท่ี 2 แต,งต้ังคณะทํางานเพ่ือทําแผนการแก�ไขฟ()นฟูและการใช�ประโยชน6อย,างยั่งยืนบริเวณอ,าวมาหยา 

ประกอบด�วยโจทก6ท่ี 1-2 ผู�เชี่ยวชาญท่ีศาลมีคําสั่งแต,งต้ังในคดีนี้ และผู�แทนจากภาคเอกชนตามท่ีจําเลยท่ี 2 เห็นสมควร

ภายใน 30 วัน นับแต,วันอ,านคําพิพากษา เพ่ือเสนอแผนการฟ()นฟูระบบนิเวศนี้ และการใช�ประโยชน6อย,างยั่งยืนบริเวณอ,าวมา

หยาต,อศาล เพ่ือพิจารณาการปฏิบัติตามแผนของคณะทํางาน 

สําหรับจําเลยท่ี 4-5 ให�รับผิดตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ฉบับลงวันท่ี 27 ก.พ.62 ซ่ึงตามสัญญานั้น จําเลยท่ี 5 

ประสงค6และยินดีจะอํานวยการช,วยเหลืออนุรักษ6ทรัพยากรและสิ่งแวดล�อมโดยมอบเงิน 10 ล�านบาท เพ่ือให�โจทก6ท่ี 1-2 



นําไปใช�เพ่ือการอนุรักษ6ตามอํานาจหน�าท่ี และโจทก6ท่ี 1 จะรายงานผลการปฏิบัติงานต,อศาลทุกกําหนด 1 ป̀ต,อเนื่องกันเป>น

เวลา 3 ป̀ หรือจนกว,าเงินจะหมด 

ส,วนจําเลยท่ี 1 และท่ี 3 ศาลชั้นต�นพิพากษายกฟ̂อง 

จําเลยยื่นอุทธรณ6 โดยศาลอุทธรณ6แผนกคดีสิ่งแวดล�อม พิพากษาแก�เป>นว,าให�ยกฟ̂องจําเลยท่ี 2 ด�วย นอกจากท่ีแก�ให�เป>นไป

ตามคําพิพากษาศาลชั้นต�น 

ต,อมา โจทก6ท่ี 1-2 ยื่นฎีกา 

โดยคําพิพากษาศาลฎีกา สรุปว,า ฎีกาของโจทก6ฟyงข้ึนบางส,วน พิพากษาแก�เป>นว,าให�บังคับคดีไปตามคําพิพากษาศาลชั้นต�น 

ท้ังนี้ จนกว,าหาดมาหยามีสภาพเดิมตามธรรมชาติตามท่ีจําเลยท่ี 2 และคณะทํางาน เพ่ือทําแผนการแก�ไขฟ()นฟูและการใช�

ประโยชน6อย,างยั่งยืนบริเวณอ,าวมาหยาเห็นชอบร,วมกัน หรือตามท่ีศาลเห็นสมควรในกรณีท่ีจําเลยท่ี 2 และคณะทํางาน

ดังกล,าวไม,สามารถเห็นชอบร,วมกันได� นอกจากท่ีแก�ให�เป>นไปตามคําพิพากษาศาลอุทธรณ6 

ท้ังนี้ การปฏิบัติตามคําพิพากษาฎีกา ให�จําเลยท่ี 2 ปฏิบัติตามคําพิพากษาฎีกาภายใน 30 วัน มิฉะนั้นจะถูกบังคับตามคํา

พิพากษาตามข้ันตอนกฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ศาลสั่ง ‘กรมป�าไม�’ แก�ไขฟ()นฟูหาด เซนจูรี่ ฟอกซ6ฯ ช,วย 10 ล�านถ,ายหนังทําระบบนิเวศพัง 

ศาลแพ,งแผนกคดีธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม อ,านพิพากษาฎีกา ให� "กรมป�าไม�" แก�ไขฟ()นฟูหาดให�กลับมาสภาพเดิม ส,วนท

เวนต้ี เซนจูรี่ ฟอกซ6ฯ ช,วย 10 ล�าน คดี ถ,ายหนัง “เดอะบีช” ทําระบบนิเวศพัง 

เดลินิวส6 13 กันยายน 2565 https://www.dailynews.co.th/news/1464824/ 

เม่ือวันท่ี 13 ก.ย. ท่ีศาลแพ,ง ได�นัดฟyงคําพิพากษาฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล�อม คดีท่ีองค6การบริหารส,วนจังหวัดกระบ่ี โจทก6ท่ี 1 

องค6การบริหารส,วนตําบลอ,าวนาง อําเภอเมืองกระบ่ี โจทก6ท่ี 2 กับพวกรวม 19 ราย ร,วมกันยื่นฟ̂อง รมว.เกษตรและสหกรณ6 

จําเลยท่ี 1 กรมป�าไม� จําเลยท่ี 2 อธิบดีกรมป�าไม� จําเลยท่ี 3 บริษัทซันต�า อินเตอร6เนชั่นแนล ฟEล6มฯ จําเลยท่ี 4 บริษัทท

เวนต้ี เซนจูรี่ ฟอกซ6ฯ จําเลยท่ี 5 ต,อแผนกคดีสิ่งแวดล�อมในศาลแพ,ง ความผิดตาม พ.ร.บ.อุทยานแห,งชาติ, พ.ร.บ.ส,งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห,งชาติ 

กรณีเม่ือป̀ 2541 ได�มีการอนุมัติให�บริษัททําถ,ายภาพยนตร6 เรื่อง เดอะบีช เข�าไปตกแต,งเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนท่ีชายหาดอ,าว

มาหยา บนเกาะพีพี ซ่ึงอยู,ในเขตอุทยานแห,งชาตินพรัตน6ธารา-หมู,เกาะพีพี จ.กระบ่ี เพ่ือใช�ถ,ายทําภาพยนตร6 อันเป>นการ

เปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเดิม โจทก6จึงขอให�มีคําพิพากษาให�คําสั่งจําลยท่ี 1-3 ท่ีอนุญาตจําเลยท่ี 4 เข�าไป

ถ,ายภาพยนตร6เป>นโมฆะ ให�จําเลยร,วมกันวางเงินประกันค,าความเสียหาย หากจําเลยไม,วางเงินขอให�ศาลมีคําสั่งกระทําการ

ใดๆ เพ่ือตกแต,งอ,าวมาหยา ขอให�จําเลยท่ี 1-3 เพิกถอนใบอนุญาตจําเลยท่ี 4-5 เข�าถ,ายทําภาพยนตร6 และขอให�จําเลย

ร,วมกันปรับปรุงแก�ไขสภาพชายหาดมาหยา กลับคืนสภาพเดิมตามธรรมชาติ 

โดยคดีนี้ ศาลชั้นต�นพิจารณาแล�วพิพากษาให�จําเลยท่ี 2 ปรับปรุงแก�ไขหาดมาหยาให�กลับคืนสภาพเดิมตามธรรมชาติ โดยให�

จําเลยท่ี 2 แต,งต้ังคณะทํางานเพ่ือทําแผนการแก�ไขฟ()นฟูและการใช�ประโยชน6อย,างยั่งยืนบริเวณอ,าวมาหยา ประกอบด�วย

โจทก6ท่ี 1-2 ผู�เชี่ยวชาญท่ีศาลมีคําสั่งแต,งต้ังในคดีนี้ และผู�แทนจากภาคเอกชนตามท่ีจําเลยท่ี 2 เห็นสมควรภายใน 30 วัน 

นับแต,วันอ,านคําพิพากษา เพ่ือเสนอแผนการฟ()นฟูระบบนิเวศนี้ และการใช�ประโยชน6อย,างยั่งยืนบริเวณอ,าวมาหยาต,อศาล

เพ่ือพิจารณาการปฏิบัติตามแผนของคณะทํางาน 

สําหรับจําเลยท่ี 4-5 ให�รับผิดตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ฉบับลงวันท่ี 27 ก.พ. 62 ซ่ึงตามสัญญานั้น จําเลยท่ี 5 

ประสงค6และยินดีจะอํานวยการช,วยเหลืออนุรักษ6ทรัพยากรและสิ่งแวดล�อมโดยมอบเงิน 10 ล�านบาท เพ่ือให�โจทก6ท่ี 1-2 



นําไปใช�เพ่ือการอนุรักษ6ตามอํานาจหน�าท่ี และโจทก6ท่ี 1 จะรายงานผลการปฏิบัติงานต,อศาลทุกกําหนด 1 ป̀ต,อเนื่องกันเป>น

เวลา 3 ป̀ หรือจนกว,าเงินจะหมด 

ส,วนจําเลยท่ี 1 และท่ี 3 ศาลชั้นต�นพิพากษายกฟ̂อง 

จําเลยยื่นอุทธรณ6 โดยศาลอุทธรณ6แผนกคดีสิ่งแวดล�อม พิพากษาแก�เป>นว,าให�ยกฟ̂องจําเลยท่ี 2 ด�วย นอกจากท่ีแก�ให�เป>นไป

ตามคําพิพากษาศาลชั้น 

ต,อมา โจทก6ท่ี 1-2 ยื่นฎีกา โดยคําพิพากษาศาลฎีกา สรุปว,า ฎีกาของโจทก6ฟyงข้ึนบางส,วน พิพากษาแก�เป>นว,าให�บังคับคดีไป

ตามคําพิพากษาศาลชั้นต�น คือ จนกว,าหาดมาหยามีสภาพเดิมตามธรรมชาติ ให� จําเลยท่ี 2 และคณะทํางานเพ่ือต�องทํา

แผนการแก�ไขฟ()นฟูและการใช�ประโยชน6อย,างยั่งยืนบริเวณอ,าวมาหยา ตามท่ีศาลเห็นสมควรในกรณีท่ีจําเลยท่ี 2 และ

คณะทํางานดังกล,าวไม,สามารถเห็นชอบร,วมกันได 

ส,วนจําเลยท่ี 4-5 ให�รับผิดตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ฉบับลงวันท่ี 27 ก.พ. 62 ซ่ึงตามสัญญานั้น จําเลยท่ี 5 

ประสงค6และยินดีจะอํานวยการช,วยเหลืออนุรักษ6ทรัพยากรและสิ่งแวดล�อมโดยมอบเงิน 10 ล�านบาท เพ่ือให�โจทก6ท่ี 1-2 

นําไปใช�เพ่ือการอนุรักษ6ตามอํานาจหน�าท่ี และโจทก6ท่ี 1 จะรายงานผลการปฏิบัติงานต,อศาลทุกกําหนด 1 ป̀ ต,อเนื่องกันเป>น

เวลา 3 ป̀ หรือจนกว,าเงินจะหมด นอกจากท่ีแก�ให�เป>นไปตามคําพิพากษาศาลอุทธรณ6 

ท้ังนี้ การปฏิบัติตามคําพิพากษาฎีกา ให�จําเลยท่ี 2 ปฏิบัติตามคําพิพากษาฎีกาภายใน 30 วัน มิฉะนั้นจะถูกบังคับตามคํา

พิพากษาตามข้ันตอนกฎหมาย  

 

 

 

 

 

 

 



 

ศาลฎีกา พิพากษาให� กรมป�าไม� ปรับปรุง อ,าวมาหยา กลับคืนสภาพ บริษัทหนังดัง จ,าย 10 ล�าน 

ข,าวสด 13 ก.ย. 2565 https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7263308 

ศาลฎีกาเเผนกคดีสิ่งเเวดล�อม พิพากษาให� กรมป�าไม� ปรับปรุงแก�ไข อ,าวมาหยา กลับคืนสภาพ บริษัทหนังดัง จ,าย 10 ล�าน 

ใช�อนุรักษ6ตามสัญญายอมความ 

วันท่ี 13 ก.ย.65 ท่ีศาลแพ,ง ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดฟyงคําพิพากษา ศาลฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล�อม คดีท่ีองค6การบริหารส,วน

จังหวัดกระบ่ี โจทก6ท่ี 1 องค6การบริหารส,วนตําบลอ,าวนาง อําเภอเมืองกระบ่ี โจทก6ท่ี 2 กับพวกรวม 19 ราย ร,วมกันยื่นฟ̂อง 

รมว.เกษตรและสหกรณ6 ,กรมป�าไม�,อธิบดีกรมป�าไม� 

,บริษัทซันต�า อินเตอร6เนชั่นแนล ฟEล6มฯ บริษัททเวนต้ี เซนจูรี่ ฟอกซ6ฯ จําเลยท่ี 1-5ต,อแผนกคดีสิ่งแวดล�อมในศาลแพ,ง 

ความผิดตาม พ.ร.บ.อุทยานแห,งชาติ พ.ร.บ.ส,งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห,งชาติ 

กรณีเม่ือป̀ 2541 อนุมัติให�บริษัททําถ,ายภาพยนตร6 เรื่อง เดอะบีช เข�าไปตกแต,งเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนท่ีชายหาดอ,าวมาหยา 

บนเกาะพีพี ซ่ึงอยู,ในเขตอุทยานแห,งชาตินพรัตน6ธารา-หมู,เกาะพีพีเล จ.กระบ่ี เพ่ือใช�ถ,ายทําภาพยนตร6 อันเป>นการ

เปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเดิม 

โจทก6จึงขอให�มีคําพิพากษาให�คําสั่งจําเลยท่ี 1-3 ท่ีอนุญาตจําเลยท่ี 4 เข�าไปถ,ายภาพยนตร6เป>นโมฆะ ให�จําเลยร,วมกันวางเงิน

ประกันค,าความเสียหาย หากจําเลยไม,วางเงินขอให�ศาลมีคําสั่งกระทําการใดๆ เพ่ือตกแต,งอ,าวมาหยา ขอให�จําเลยท่ี 1-3 

เพิกถอนใบอนุญาตจําเลยท่ี 4-5 เข�าถ,ายทําภาพยนตร6 และขอให�จําเลยร,วมกันปรับปรุงแก�ไขสภาพชายหาดมาหยา กลับคืน

สภาพเดิมตามธรรมชาติ 

โดยคดีนี้ ศาลชั้นต�นพิจารณาแล�วพิพากษาให�จําเลยท่ี 2 ปรับปรุงแก�ไขหาดมาหยาให�กลับคืนสภาพเดิมตามธรรมชาติ โดยให�

จําเลยท่ี 2 แต,งต้ังคณะทํางานเพ่ือทําแผนการแก�ไขฟ()นฟูและการใช�ประโยชน6อย,างยั่งยืนบริเวณอ,าวมาหยา ประกอบด�วย

โจทก6ท่ี 1-2 ผู�เชี่ยวชาญท่ีศาลมีคําสั่งแต,งต้ังในคดีนี้ และผู�แทนจากภาคเอกชนตามท่ีจําเลยท่ี 2 เห็นสมควรภายใน 30 วัน 

นับแต,วันอ,านคําพิพากษา เพ่ือเสนอแผนการฟ()นฟูระบบนิเวศนี้ และการใช�ประโยชน6อย,างยั่งยืนบริเวณอ,าวมาหยา ต,อศาล

เพ่ือพิจารณาการปฏิบัติตามแผนของคณะทํางาน 



สําหรับจําเลยท่ี 4-5 ให�รับผิดตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ฉบับลงวันท่ี 27 ก.พ.62 ซ่ึงตามสัญญานั้น จําเลยท่ี 5 

ประสงค6 และยินดีจะอํานวยการช,วยเหลืออนุรักษ6ทรัพยากรและสิ่งแวดล�อมโดยมอบเงิน 10 ล�านบาท เพ่ือให�โจทก6ท่ี 1-2 

นําไปใช�เพ่ือการอนุรักษ6ตามอํานาจหน�าท่ี และโจทก6ท่ี 1 จะรายงานผลการปฏิบัติงานต,อศาลทุกกําหนด 1 ป̀ต,อเนื่องกันเป>น

เวลา 3 ป̀หรือจนกว,าเงินจะหมด 

ส,วนจําเลยท่ี 1 และท่ี 3 ศาลชั้นต�นพิพากษายกฟ̂อง 

จําเลยยื่นอุทธรณ6 โดยศาลอุทธรณ6แผนกคดีสิ่งแวดล�อม พิพากษาแก�เป>นว,าให�ยกฟ̂องจําเลยท่ี 2 ด�วย นอกจากท่ีแก�ให�เป>นไป

ตามคําพิพากษาศาลชั้น 

ต,อมา โจทก6ท่ี 1-2 ยื่นฎีกา 

โดย คําพิพากษาศาลฎีกา สรุปว,า ฎีกาของโจทก6ฟyงข้ึนบางส,วน พิพากษาแก�เป>นว,าให�บังคับคดีไปตามคําพิพากษาศาลชั้นต�น 

ท้ังนี้จนกว,าหาดมาหยามีสภาพเดิมตามธรรมชาติตามท่ีจําเลยท่ี 2 และคณะทํางานเพ่ือทําแผนการแก�ไขฟ()นฟูและการใช�

ประโยชน6อย,างยั่งยืนบริเวณอ,าวมาหยาเห็นชอบร,วมกัน หรือตามท่ีศาลเห็นสมควรในกรณีท่ีจําเลยท่ี 2 และคณะทํางาน

ดังกล,าวไม,สามารถเห็นชอบร,วมกันได� นอกจากท่ีแก�ให�เป>นไปตามคําพิพากษาศาลอุทธรณ6 

ท้ังนี้การปฏิบัติตามคําพิพากษาฎีกา ให�จําเลยท่ี 2 ปฏิบัติตามคําพิพากษาฎีกาภายใน 30 วัน มิฉะนั้นจะถูกบังคับตามคํา

พิพากษาตามข้ันตอนกฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ยอมรับคําพิพากษาคดีอ,าวมาหยา ผิด แต,ไม,สามารถนําผู�อนุญาตมารับโทษตาม กม.ได� 

มติชน วันท่ี 13 กันยายน 2565 https://www.matichon.co.th/local/news_3560353 

ผู�ร,วมฟ̂องคดีอ,าวมาหยา ยอมรับคําพิพากษา ชี้มีการกระทําผิดจริง แต,ไม,สามารถนําผู�ท่ีอนุญาตมารับโทษตาม กม.ได� 

จากกรณีท่ีเม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2565 ศาลฎีกาเเผนกคดีสิ่งเเวดล�อมพิพากษาให� กรมป�าไม� ปรับปรุงแก�ไขหาดมาหยาให�

กลับคืนสภาพ โดยให�แต,งต้ังคณะทํางานทําแผนการแก�ไขฟ()นฟู ให�ทเวนต้ี เซนจูรี่ ฟอกซ6ฯ-ซันต�าฯ มอบเงิน 10 ล�านใช�

อนุรักษ6ตามสัญญายอมความ ยกฟ̂อง รมว.เกษตร-อธ.ป�าไม� นั้น 

นายประเสริฐพงศ6 ศรนุวัตร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก�าวไกล จ.กระบ่ี หนึ่งใน 19 โจทก6 ท่ีร,วมฟ̂อง กล,าวว,า ยอมรับในคํา

พิพากษาของศาล กรณีให�บริษัทเอกชน ร,วมกับหน,วยงานท่ีเก่ียวข�องทําแผนการฟ()นฟูอ,าวมาหยา เท,ากับว,า มีการทําลาย

ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมบริเวณอ,าวมาหยาจริง แต,เป>นท่ีเสียดาย ท่ีไม,สามารถ นําผู�ท่ีอนุญาตให�มีการสร�างภาพยนตร6เรื่อง

ดังกล,าวมารับโทษตามกฎหมาย เนื่องจากมีการอนุญาตไม,ชอบด�วยกฎหมายต้ังแต,เริ่มต�น จนทําให�ธรรมชาติและระบบนิเวศ

ต,างๆ บริเวณอ,าวมาหยา ถูกทําลาย แต,อย,างไรก็ตามหลังจากนี้ขอให�หน,วยงานท่ีเก่ียวข�อง มีการพิจารณาให�รอบคอบ ก,อนท่ี

จะอนุญาตกระทําการใดๆ ในพ้ืนท่ีทางธรรมชาติ เนื่องจากมีกรณีตัวอย,าง อ,าวมาหยา มาแล�ว กว,าจะสิ้นสุดคดีต�องให�

ระยะเวลา กว,า 23 ป̀ 


