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ขาวสงหองอธิบดี รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขาวหนังสือพิมพ
"อดิศร" นิสิตเกาดีเดน ม.เกษตร (ไทยรัฐ 13 มกราคม 2564 หนา 7)
ขาวเว็บไซต

คนอมกอย ยกขอมูล โต ศรีสุวรรณ ยัน บานแมเกิบ มีมา 100 ป กรมอุทยานฯ ชวยชี้ชัดปมเขตอนุรักษ
(ขาวสด 12 มกราคม 2564)
https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_5720488
อธิบดีอุทยานฯ แจง “บานแมเกิบ” อยูนอกเขตปาอนุรักษแตอยูในเขตปาสงวนฯ สื่อชนเผายันตั้งรกรากมากวา 100 ป
(ผูจัดการออนไลน 12 มกราคม 2564)
https://mgronline.com/politics/detail/9640000003059
กรมอุทยานฯ แจง ศรีสุวรรณ "บานแมเกิบ" ไมไดอยูในพื้นที่ปาอนุรักษ (ไทยรัฐ 12 มกราคม 2564)
https://www.thairath.co.th/news/local/north/2011353
กรมอุทยานฯ ชี้ "บานแมเกิบ" ไมไดอยูในพื้นที่ปาอนุรักษ (ไทยพีบีเอส 12 มกราคม 2564)
https://news.thaipbs.or.th/content/300214
กรมอุทยานแหงชาติฯ แจงชัด "บานแมเกิบ" ไมไดอยูในพื้นที่ปาอนุรักษ (Springnews 12 มกราคม 2564)
https://www.springnews.co.th/news/804619
สจป1ชม.กรมปาไมสราง เคลือขายไฟปาแกปญหาคุณภาพชีวิตใหประชาชนชาวอมกอย
(มวลชนออนไลนนิวส 13 มกราคม 2564)
https://www.muanchononlinenews.com/124434
รอง"ศูนยดํารงธรรม–ป.ป.ช."สอบปาไมราชบุรียึดที่ดิน"แมธนาธร"แค350ไร (เดลินิวส 12 มกราคม 2564)
https://www.dailynews.co.th/politics/818558
บุกรวบมอดไมพรอมของกลางและบานพักตากอากาศทายอางเก็บน้ําฯ ในเขตปาสงวนแหงชาติ
(คมชัดลึก 12 มกราคม 2564)
https://www.komchadluek.net/news/local/454988
จ.ลําปาง จนท.หลายหนวย สนธิกําลังบุกจับกุมผูตองหารุกพื้นที่ปาสงวนฯ กวา 20 ไร
(สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ 13 มกราคม 2564)
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210113084829718
รองขอความเปนธรรมถูกจับขนบุก (สยามรัฐ 12 มกราคม 2564)
https://siamrath.co.th/n/211220
ผูตองหาขนลําเลียงบุก รองขอความเปนธรรมถูกจับขนบุก อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน
(เชียงใหมนิวส 12 มกราคม 2564)
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1551039/
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ประธานชาติพันธุ์อมก๋อย ยกข้อมูล โต้ ศรีสุวรรณ ยัน บ้านแม่เกิบ มีมา 100 ปี กรมอุทยานฯ ตรวจสอบเเล้ว ไม่ได้อยู่ใน
เขตป่าอนุรักษ์
กรณี นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ออกแถลงการณ์ระบุถึงกรณีพิมรี่พาย เข้าไปช่วยเหลือติดตั้ง
โซล่าเชลล์ และจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในหมู่บ้านแม่เกิบ ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยคาดว่าหมู่บ้านดังกล่าวจะเป็น
หมู่บ้านใหม่ เนื่องจากภาพถ่ายดาวเทียมย้อมหลังไม่เกิน 7 ปี ก่อนหน้านี้ พื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีบ้านเรือนผู้คนอยู่อาศัย และคาดว่า
จะอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าป่าอมก๋อย นั้น
วันเดี ยวกั น นายธั ญญา เนติ ธรรมกุ ล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพั นธุ์ พืช กล่าวว่ า ตนได้สั่งการให้เจ้าหน้ าที่
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว พบว่าไม่ได้อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย ซึ่งหมู่บ้านแม่เกิบห่างจากเขตฯป่าอมก๋อยกว่าร้อยโล
รวมทั้งอยู่ห่างจากที่ทําการอุทยานแห่งชาติแม่เงา(เตรียมการ) ประมาณ 30-40 กิโลเมตร ซึ่งคาดว่าหมู่บ้านแม่เกิบจะอยู่ในพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติอมก๋อย
นายธัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า สําหรับชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่กรมอุทยานฯ ดูแลอยู่มีทั้งหมด 4,265 ชุมชน จํานวนกว่า 4.2
ล้านไร่ ซึ่งยืนยันว่าหมู่บ้านแม่เกิบอยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์
ขณะที่สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์(สบอ.)ที่ 16 (เชียงใหม่) กรมอุทยานแห่งชาติฯ รายงานเพิ่มเติมว่า บ้านแม่เกิบ เป็นหย่อมบ้าน
ของบ้านศาลาเท ม.15 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย มีราษฎรเป็นชาวไทยภูเขา
เผ่ากระเหรี่ยง มีประชากร 177 คน 41 ครัวเรือน โดยหมู่บ้านตั้งอยู่บนภูเขาสูงชัน ทุรกันดาร มีระยะทาง 240 กม. จากเชียงใหม่
โดยเส้นทางจากอมก๋อย เข้าพื้นที่ต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ หลักคือ ทํานาข้าวไร่หมุนเวียน
เพื่อบริโภค และรับจ้างทั่วไป

ในพื้นที่มี ศศช.บ้านแม่เกิบ (ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง) สังกัด สนง.กศน.ชม. มีครู 2 คน และ นักเรียน 44 คน
ตั้งอยู่ห่างจากที่ตั้งหน่วยจัดการต้นน้ําแม่จ๊าง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นระยะทาง 38 กิโลเมตร โดยชุมชนมีการตั้งถิ่นฐานใน
บริเวณดังกล่าวมาก่อนมีการตั้งโครงการพัฒนาป่าไม้ที่สูงหน่วยที่ 3(แม่จ๊าง) หรือหน่วยจัดการต้นน้ําแม่จ๊างในปัจจุบัน ในปี พ.ศ.2522
หมู่บ้านแม่เกิบ อยู่นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านนาเกียน และบ้านแม่เกิบ อยู่ห่างจากที่ทําการ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย 129 กม. ห่างจากแนวเขตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย 85 กม. และห่างจากที่ทําการอุทยาน
แห่งชาติแม่เงา (เตรียมการ) 30 กม. ห่างจากแนวเขต อช. แม่เงา (เตรียมการ) 6 กม.
ด้าน นายอดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า หมู่บ้านแม่เกิบแยกออกมาจากหมู่บ้านเดิมที่อยู่บริเวณใกล้เคียง เนื่องจาก
เกิดไฟไหม้หมู่บ้านเก่า ซึ่งชุมชนเชื่อว่าหมู่บ้านที่ถูกไฟไหม้ไปแล้วไม่ควรอยู่ต่อ จึงอพยพมายังพื้นที่ปัจจุบันแต่ยังคงอยู่ในพื้นที่ทํา
ไร่หมุนเวียนของชาวบ้านอยู่
ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ํา ชั้น 1,2 จึงไม่สามารถเข้าโครงการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ได้
แต่อย่างไรก็ตามกรมป่าไม้ได้มีข้อตกลงร่วมกับชุมชนตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ตามแนวทางของมติ ครม.
30 มิ.ย. 2541 แล้วโดยสํารวจและกําหนดเป็นแปลงจะรับรอง จํานวน 72 แปลง ซึ่งจะเป็นการอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูล เช่น
โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เป็นต้น
ด้าน นายพิบูลย์ ธุวมณฑล ประธานเครือข่ายชาติพันธุ์ อ.อมก๋อย ให้สัมภาษณ์ IMN เครือข่ายสื่อชนเผาพื้นเมือง ระบุว่า หมู่บ้าน
แม่เกิบ เรียกชื่อตามลําห้วยที่ไหลผ่านทางด้านทางทิศใต้ของหมู่บ้าน ชื่อว่าสูงห้วยแม่เกิบ เป็นหมู่บ้านของชนชาวไทยภูเขา
เผ่ากะเหรี่ยงโปว์
หมู่บ้านแม่เกิบตั้งรกรากในพื้นที่แห่งนี้มากว่า 100 ปีแล้ว ส่วนใหญ่จะนับถือผีประกอบอาชีพปลูกข้าวไร่หมุนเวียน และเลี้ยงสัตว์
เช่น วัว ควาย หมู และไก่เป็นต้น มีประปาภูเขามีน้ําใช้ตลอดทั้งปี

อธิบดีกรมอุทยานฯ แจง “หมู่บ้านแม่เกิบ” ไม่ได้อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย ชี้อยู่ห่างกว่า 100 กิโลเมตร แต่น่าจะอยู่ใน
เขตป่าสงวน “กรมป่าไม้” เผยแยกออกจากหมู่บ้านเดิมบริเวณใกล้เคียงจากเหตุไฟไหม้หมู่บ้านเก่า ด้านเพจเครือข่ายสื่อชนเผ่า
พื้นเมืองเผยตั้งรกรากเป็นหมู่บ้านมากว่า 100 ปี
วันนี้ (12 ม.ค.) มีรายงานจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (11 ม.ค.) นายธัญญา เนติธรรมกุล
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหนังสือสั่งการให้เจ้าหน้าที่
กรมอุทยานแห่งชาติ และสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ (สบอ.) ที่ 16 (เชียงใหม่) กรมอุทยานแห่งชาติฯ ดําเนินการตรวจสอบพื้นที่
ตามที่มีสื่อนําเสนอประเด็นการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในหมู่บ้านแม่เกิบ ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
โดยอธิบดีกรมอุทยานฯ ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วพบว่า พื้นที่ดังกล่าวไม่ได้อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย ซึ่งหมู่บ้านแม่เกิบ
ห่างจากเขตป่าอมก๋อยกว่า 100 กิโลเมตร รวมทั้งอยู่ห่างจากที่ทําการอุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการ) ประมาณ 30-40
กิโลเมตร คาดว่าหมู่บ้านแม่เกิบจะอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอมก๋อย สําหรับชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่กรมอุทยานฯ ดูแล
อยู่มีทั้งหมด 4,265 ชุมชน จํานวนกว่า 4.2 ล้านไร่ ยืนยันว่าหมู่บ้านแม่เกิบอยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์

ด้านนายอดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า หมู่บ้านแม่เกิบแยกออกมาจากหมู่บ้านเดิมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเนื่องจาก
เกิดไฟไหม้หมู่บ้านเก่า ซึ่งชุมชนเชื่อว่าหมู่บ้านที่ถูกไฟไหม้ไปแล้วไม่ควรอยู่ต่อจึงอพยพมายังพื้นที่ปัจจุบัน แต่ยังคงอยู่ในพื้นที่
ทําไร่หมุนเวียนของชาวบ้านอยู่
ขณะที่ เฟซบุ๊ก “IMN” เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง เผยแพร่บทสัมภาษณ์ของนายพิบูลย์ ธุวมณฑล ประธานเครือข่ายชาติพันธุ์
อ.อมก๋อย ระบุว่า หมู่บ้านแม่เกิบ เรียกชื่อตามลําห้วยที่ไหลผ่านทางด้านทางทิศใต้ของหมู่บ้าน ชื่อว่าสูงห้วยแม่เกิบ เป็นหมู่บ้าน
ของชนชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปว์ โดยตั้งรกรากในพื้นที่แห่งนี้มากว่า 100 ปีแล้ว ส่วนใหญ่จะนับถือผี ประกอบอาชีพปลูกข้าวไร่
หมุนเวียน และเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย หมู และไก่ เป็นต้น มีประปาภูเขา มีน้ําใช้ตลอดทั้งปี
หมู่บ้านแม่เกิบ เรียกชื่อตามลําห้วยที่ไหลผ่านทางด้านทางทิศใต้ของหมู่บ้าน ชื่อว่าสูงห้วยแม่เกิบ ที่ตั้งของหมู่บ้านตั้งอยู่ หมู่ที่ 15
ตําบลนาเกียน อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านของชนชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปว์ หมู่บ้านแม่เกิบตั้งรกรากใน
พื้นที่แห่งนี้มากว่า 100 ปีแล้ว
ส่วนใหญ่จะนับถือผีประกอบอาชีพปลูกข้าวไร่หมุนเวียน และเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย หมู และไก่เป็นต้น มีประปาภูเขา มีน้ําใช้
ตลอดทั้งปี สภาพการเดินทาง มี 2 ทาง คือ ทางจากบ้านศาลาเท ประมาณ 6 กม. เดินทางจากแม่ฮองกลาง ประมาณ 1.5 กม.
มีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลานาน ดํารงชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยกัน หมู่บ้านแม่เกิบแวดล้อมไปด้วยภูเขาสูงเหลื่อม
สลับกัน ไม่มีพื้นที่ราบ การสร้างบ้านเรือนจึงตั้งตามไหล่เขา สูงจากระดับน้ําทะเล 740 เมตร
หมู่บ้านแม่เกิบตั้งอยู่ห่างจากตัวอําเภออมก๋อยเป็นระยะทางทั้งหมดประมาณ 72 กิโลเมตร การเดินทางเข้าออกสะดวกในช่วงฤดูหนาว
และฤดูแล้ง ในฤดูฝนการเดินทางเข้าออกลําบากมาก ใช้เวลาในการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ประมาณ 5 ชั่วโมง ในฤดูฝนโดย
ต้องใส่โซ่ด้วย ในฤดูแล้งและฤดูหนาว รถยนต์สามารถเดินทางเข้าออกได้ แต่ต้องเป็นรถแบบขับเคลื่อนสี่ล้อเท่านั้น
ขณะที่จํานวนประชากรสํารวจเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 มีทั้งหมด 45 หลังคาเรือน 180 คน เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงโปว์ นับถือ
ความเชื่อดั้งเดิม ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ยังมีการทําไร่หมุนเวียนเช่นเดียวกับชุมชนกะเหรี่ยงอื่นๆ ในอําเภออมก๋อย
โดยในวันนี้ นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน จะเดินทางเข้าพบนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรฯ
โดยคาดว่าหมู่บ้านดังกล่าวจะเป็นหมู่บ้านใหม่ เนื่องจากภาพถ่ายดาวเทียมย้อมหลังไม่เกิน 7 ปี ก่อนหน้านี้ พื้นที่ดังกล่าวยังไม่มี
บ้านเรือนผู้คนอยู่อาศัย และคาดว่าจะอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าป่าอมก๋อย

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ชี้แจง กรณีข่าว "ศรีสุวรรณ" ตั้งคําถาม ปล่อยหมู่บ้านขึ้นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ร่ายยาวข้อมูล ยืนยัน
"บ้านแม่เกิบ" ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
จากกรณี นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับ หมู่บ้านแม่เกิบ อ.อมก๋อย
จ.เชียงใหม่ ว่าเป็นหมู่บ้านที่เกิดขึ้นใหม่ มีอายุประมาณ 6-7 ปีเท่านั้น ทําไมหน่วยงานรัฐปล่อยให้เกิดหมู่บ้านเหล่านี้ในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติอมก๋อยได้อย่างไร
ซึ่ง หมู่บ้านแม่เกิบ เป็นที่รู้จักในโลกโซเชียล หลังจากที่ "พิมรี่พาย" เน็ตไอดอล และยูทูบเบอร์ชื่อดัง เข้าพื้นที่ไปมอบของขวัญ
วันเด็ก ด้วยการทุ่มเงินกว่า 5 แสนบาท ซึ่งภายหลังก็กลายเป็นประเด็นดราม่า ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ความคืบหน้า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ทําการชี้แจงกรณีที่ นายศรีสุวรรณ ตั้งข้อสังเกต โดย นายเกรียงศักดิ์
ถนอมพันธ์ ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เปิดเผยว่า พื้นที่บ้านแม่เกิบ เป็นหย่อมบ้านของบ้านศาลาเท หมู่ที่ 15
ตําบลนาเกียน อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย ราษฎรเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง มี
ประชากร 177 คน 41 ครัวเรือน
โดยหมู่บ้านตั้งอยู่บนภูเขาสูงชัน ทุรกันดาร มีระยะทาง 240 กม. จากเชียงใหม่ เส้นทางจากอมก๋อยเข้าพื้นที่ต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อ
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ ทํานาข้าวไร่หมุนเวียน เพื่อบริโภค และรับจ้างทั่วไป ในพื้นที่มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทย
ภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านแม่เกิบ สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.เชียงใหม่ มีครู 2 คน
และนักเรียน 44 คน ตั้งอยู่ห่างจากที่ตั้งหน่วยจัดการต้นน้ําแม่จ๊าง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นระยะทาง 38 กิโลเมตร
ทั้งนี้ ชุมชนมีการตั้งถิ่นฐานในบริเวณดังกล่าวมาก่อนการก่อตั้งโครงการพัฒนาป่าไม้ที่สูงหน่วยที่ 3 (แม่จ๊าง) หรือหน่วยจัดการต้นน้ํา
แม่จ๊างในปัจจุบัน ในปี พ.ศ.2522 และอยู่นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านนาเกียน และบ้านแม่เกิบ
อยู่ห่างจากที่ทําการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย 129 กิโลเมตร ห่างจากแนวเขตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย 85 กิโลเมตร
และห่างจากที่ทําการอุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการ) 30 กิโลเมตร ห่างจากแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการ) 6
กิโลเมตร
ซึ่งพื้นที่นี้กรมป่าไม้ได้มีการสํารวจพื้นที่ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ตามแนวทางของมติ ครม. 30 มิ.ย. 2541
แล้ว โดยสํารวจและกําหนดเป็นแปลง จะรับรองจํานวน 72 แปลง.

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ชี้แจง "บ้านแม่เกิบ" อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยกรมป่าไม้ได้
สํารวจพื้นที่ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ตามมติ ครม. 30 มิ.ย.2541
จากกรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา เตรียมพบนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อสอบถามปมปล่อยผุดหมู่บ้านอมก๋อย ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
วันนี้ (12 ม.ค.2564) นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เปิดเผยว่า พื้นที่บ้านแม่เกิบ
เป็นหย่อมบ้านของบ้านศาลาเท หมู่ที่ 15 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย ราษฎรเป็น
ชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยงมีประชากร 177 คน 41 ครัวเรือน โดยหมู่บ้านตั้งอยู่บนภูเขาสูงชัน ทุรกันดาร มีระยะทาง 240
กิโลเมตร จากเชียงใหม่ โดยเส้นทางจากอมก๋อยเข้าพื้นที่ต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ ทํานาข้าวไร่
หมุนเวียนเพื่อบริโภค และรับจ้างทั่วไป
ในพื้นที่มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านแม่เกิบ สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จ.เชียงใหม่ มีครู 2 คน และนักเรียน 44 คน ตั้งอยู่ห่างจากที่ตั้งหน่วยจัดการต้นน้ําแม่จ๊าง ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นระยะทาง 38 กิโลเมตร
ชุมชนมีการตั้งถิ่นฐานในบริเวณดังกล่าวมาก่อนการก่อตั้งโครงการพัฒนาป่าไม้ที่สูงหน่วยที่ 3 (แม่จ๊าง) หรือหน่วยจัดการต้นน้ํา
แม่จ๊างในปัจจุบัน ในปี พ.ศ.2522 และอยู่นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านนาเกียน และบ้านแม่เกิบ
อยู่ห่างจากที่ทําการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย 129 กิโลเมตร ห่างจากแนวเขตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย 85 กิโลเมตร
และห่างจากที่ทําการอุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการ) 30 กิโลเมตร ห่างจากแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการ)

6 กิโลเมตร ซึ่งพื้นที่นี้กรมป่าไม้ได้มีการสํารวจพื้นที่ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ตามแนวทางของมติ ครม.
30 มิ.ย. 2541 แล้ว โดยสํารวจและกําหนดเป็นแปลงจะรับรอง จํานวน 72 แปลง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แจงกลับ "ศรีสุวรรณ" ยัน "บ้านแม่เกิบ" ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ห่างจากที่ทําการ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย 129 กม. ห่างจากแนวเขตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย 85 กม.
วันที่ 11 มกราคม 2564 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชี้แจงกรณีการเผยแพร่ข่าว "ศรีสุวรรณ จ่อบุกพบ รมว.ทส.
ถามปมปล่อยผุดหมู่บ้านอมก๋อย ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า" โดยนายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
ที่ 16 เปิดเผยว่า พื้นที่บ้านแม่เกิบ เป็นหย่อมบ้านของบ้านศาลาเท หมู่ที่ 15 ตําบลนาเกียน อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย ราษฎรเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยงมีประชากร 177 คน 41 ครัวเรือน โดยหมู่บ้าน
ตั้งอยู่บนภูเขาสูงชัน ทุรกันดาร มีระยะทาง 240 กม. จากเชียงใหม่ โดยเส้นทางจากอมก๋อยเข้าพื้นที่ต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อ
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ ทํานาข้าวไร่หมุนเวียน เพื่อบริโภค และรับจ้างทั่วไป ในพื้นที่มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทย
ภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านแม่เกิบ สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.เชียงใหม่ มีครู 2 คน
และนักเรียน 44 คน ตั้งอยู่ห่างจากที่ตั้งหน่วยจัดการต้นน้ําแม่จ๊าง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นระยะทาง 38 กิโลเมตร
โดยชุมชนมีการตั้งถิ่นฐานในบริเวณดังกล่าวมาก่อนการก่อตั้งโครงการพัฒนาป่าไม้ที่สูงหน่วยที่ 3 (แม่จ๊าง) หรือหน่วยจัดการต้นน้ํา
แม่จ๊างในปัจจุบัน ในปี พ.ศ.2522 และอยู่นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านนาเกียน และ บ้านแม่เกิบ
อยู่ห่างจากที่ทําการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย 129 กิโลเมตร ห่างจากแนวเขตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย 85 กิโลเมตร
และห่างจากที่ทําการอุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการ) 30 กิโลเมตร ห่างจากแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการ)
6 กิโลเมตร ซึ่งพื้นที่นี้กรมป่าไม้ ได้มีการสํารวจพื้นที่ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ตามแนวทางของมติ ครม.
30 มิ.ย. 2541 แล้ว โดยสํารวจและกําหนดเป็นแปลงจะรับรอง จํานวน 72 แปลง

ตามที่มีการเสนอข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ กรณี ผู้ใช้FB นามพิมรี่พาย เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านแม่เกิบ ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.
เชียงใหม่ และนําระบบไฟฟ้าโซล่าเซลเข้าไปติดตั้ง เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ได้มีไฟฟ้าใช้
เรื่องนี้สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1 เชียงใหม่ กรมป่าไม้ขอเรียนว่าบ้านแม่เกิบ ม.15 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เป็น
หมู่บ้านแยกจากบ้านแม่ฮองเมื่อปี2535 ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย มีราษฎรเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยง มี
ประชากร 177 คน 41 ครัวเรือน โดยหมู่บ้านห่าง จากเชียงใหม่ ประมาณ 240 กม. การเดินทางจากอมก๋อย เข้าพื้นที่ต้องใช้รถ
ขับเคลื่อนสี่ล้อ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ หลักคือ ทํานาข้าวไร่หมุนเวียน

ในพื้นที่มีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนบ้านแม่เกิบ (ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง) สังกัด สนง.กศน.ชม. เป็น
ผู้ดูแลเด็กๆมีครู 2 คน และ นักเรียน 44 คน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง ได้ยืนคําขอใช้ประโยชน์พื้นทีตามม.
13/1 แห่งพรบ.ป่าสงวนแห่งชาติแล้ว การดําเนินการตามที่เป็นข่าวเป็นการดําเนินการในพื้นที่กศน.แม่ฟ้าหลวง
สําหรับการดูแลรักษาป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ สจป1ชม กรมป่าไม้ได้จัดทําโครงการ
เพื่อสร้างเคลือข่ายป้องกันไฟป่าโดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับอบต.ในพื้นที่
โดยการสนับสนุนของกองทุนอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ดําเนินการในท้องที่ ต.นาเกียน ต.แม่ตื่น ต. ยางเปียง จํานวน
1,092 ครัวเรือน ซึ่งอธิบดีกปม. ได้อนุมัติให้ดําเนินโครงการแล้วเมื่อ30 กย.63 สําหรับบ้านแม่เกิบ ม.15 ต.นาเกียน กองทุน
อนุรักษ์พลังงานได้จัดสรรงบประมาณให้ปี2564 ซึ่งขณะนี้สจป1ชมและอบต.ในพื้นที่ได้แจ้งให้ประชาชนในเขตบริการได้รับทราบ
แล้ว

เมื่อวันที่12 ม.ค.น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “#ร้องพัฒนะศิริ
มัย #ร้องป่าไม้จังหวัดราชบุรี ปารีณาร้องศูนย์ดํารงธรรมให้ตรวจสอบการดําเนินการตรวจยึดที่ดินแม่ธนาธร เนื่องจากพื้นที่ 77
แปลง รวม 3,000 ไร่เศษ ถูกอธิบดีกรมป่าไม้ดําเนินคดีข้อหาบุกรุกป่า และออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ แต่เจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัด
กลับปักป้ายตรวจยึดที่ป่าคืนเพียง 350 ไร่ค่ะ”
นอกจากนี้ น.ส.ปารีณา ยังโพสต์ด้วยว่า “#ร้องป.ป.ช. #ร้องพัฒนะศิริสมัยป่าไม้จังหวัดราชบุรี ปารีณาร้องป.ป.ช.ให้ตรวจสอบ
และดําเนินคดีกับการปฏิบัติหน้าที่ขอเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดราชบุรี หากพบมีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้
กล่าวโทษดําเนินคดีกับ คุณแม่สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ หรือแม่ธนาธร ในพื้นที่ 77 แปลง รวม 3,000 ไร่เศษ ข้อหาบุกรุกป่า และออก
เอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ แต่เจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดกลับปักป้ายตรวจยึดที่ป่าคืนเพียง 350 ไร่ค่ะ.”

บุกรวบมอดไม้พร้อมของกลางและบ้านพักตากอากาศท้ายอ่างเก็บน้ําฯ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
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ตํารวจปทส.และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ สนธิกําลังบุกจับผู้ต้องหาบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ได้คาหนังคาเขา 3 คน พร้อมของกลางไม้เถื่อน
หลังเข้าไปตัดไม้ทําลายป่าแล้ว ยังสร้างบ้านพักตากอากาศท้ายอ่างเก็บน้ําฯ
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 โดยการสั่งการอํานวยการของ พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผู้กํากับการ 4 กองบังคับการปราบปราม
การกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ ดาบตํารวจวสุอนันต์ สารีพันธ์ ผบ.หมู่ กก.4 ประสาน
นายสักรินทร์ ปัญญาใจ ผอ.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3 (ภาคเหนือ) นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผู้อํานวยการสํานักฯ
นายเรวัตร เวียงทอง ผู้อํานวยการศูนย์ป่าไม้ลําปาง สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลําปาง) นายดนุศักดิ์ หมื่นโฮ้ง หัวหน้า
สายตรวจชุดปฏิบัติหารพิเศษป่าไม้ชุดที่ 1 และ ตร.สภ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง เข้าตรวจสอบตามหนังสือการร้องเรียนไปยัง กก.4
บก.ปทส. เกี่ยวกับมีผู้มีอิทธิพล บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาวแห่งนี้

โดยการเข้าตรวจสอบของกําลังเจ้าหน้าที่ฯ ได้พบการบุกรุกจริงตามที่ได้รับแจ้ง ซึ่งพบว่ามีการกําลังปลูกสร้างบ้านด้วยไม้ชนิด
ต่างๆ รวม 4 หลัง ณ บริเวณอ่างติดกับอ่างเก็บน้ําแม่สัน จํานวน 3 จุดอยู่ติดๆกัน และเบื้องต้นสามารถควบคุมตัวชายไทยไว้ได้
จํานวน 3 คน ที่กําลังก่อสร้างบ้านพักตากอากาศ แบบถาวร โดยไม่มีอาการตกใจแต่อย่างได ซึ่งได้ทราบชื่อภายหลัง คือนาย
สมบูรณ์ แสนคํามูล อายุ 44 ปี นายวันจันทร์ ชุมพูมิตร อายุ 46 ปี และนายเกษตรสยาม ใจมาแก้ว ทั้งหมดเป็นราษฏรพื้นที่หมู่
15 ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จังหวัดลําปาง โดยทั้งหมดยอมจํานนต่อหลักฐานที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุฯ
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จ.ลําปาง จนท.หลายหน่วย สนธิกําลังบุกจับกุมผู้ต้องหารุกพื้นที่ป่าสงวนฯ กว่า 20 ไร่
จนท.ตํารวจ และป่าไม้ ในเขตพื้นที่จังหวัดลําปาง ร่วมสนธิกําลังบุกจับกุมผู้ต้องหา 3 ราย หลังร่วมกันกระทําการรุกเขตพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติกว่า 20 ไร่ ตรวจยึดของกลางทั้งบ้านพักตากอากาศ และไม้เถื่อนจํานวนหลายร้อยแผ่น
เจ้าหน้าที่ตํารวจกองกํากับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดลําปาง (กก.4 บก.ปทส.) ภายใต้การสั่งการของ พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผู้กํากับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการ
กระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ ด.ต.วสุอนันต์ สารีพันธ์ ผู้บังคับหมู่กองกํากับการ 4
บก.ปทส. แจ้งประสานงานกับ นายสักรินทร์ ปัญญาใจ ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3 (ภาคเหนือ) นายสมศักดิ์
สกุลวรรณรักษ์ ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลําปาง) นายเรวัตร เวียงทอง ผู้อํานวยการศูนย์ป่าไม้ลําปาง
นํากําลังพลในสังกัดที่เกี่ยวข้องทั้ง กําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจจากชุดปฏิบัติการสืบสวนและปราบปรามจังหวัดลําปาง กําลังเจ้าหน้าที่
ป่าไม้จากชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายป้องกันและรักษาป่า ลงพื้นที่ร่วมปฏิบัติการสนธิกําลังกับ เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรห้างฉัตร
เข้าทําการตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาว ในเขตท้องที่ตําบลเวียงตาล อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง หลังมีหนังสือ
ร้องเรี ยนแจ้งมายังหน่วยกองกํากั บการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิ ดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด เกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาว แอบทําการแผ้วถาง
และปลูกสิ่งก่อสร้างอยู่ในบริเวณเขตพื้นป่าเป็นบริเวณกว้างนับสิบๆ ไร่
จากการลงพื้นที่เพื่อทําการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่พบเขตพื้นที่ป่าได้ถูกบุกรุกแผ้วถางจริงตามหนังสือที่ได้รับแจ้ง ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว
อยู่ติดกับบริเวณด้านท้ายของอ่างเก็บน้ําแม่สัน ในเขตท้องที่ตําบลเวียงตาล โดยภายในบริเวณพื้นที่บุกรุกได้มีการปลูกสร้าง
บ้านพักด้วยไม้ชนิดต่างๆ รวมจํานวน 4 หลัง อยู่ในจุดบริเวณใกล้ชิดติดกันรวม 3 จุด ขณะเข้าตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบแรงงาน
ชายไทย 3 คน กําลังทําการเลื่อยไม้ตอกตะปูต่อเติมสร้างบ้านในลักษณะถาวรอยู่ในจุดที่เกิดเหตุ ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัว
นํามาทําการสอบสวน เบื้องต้นทราบชื่อของแรงงานทั้ง 3 ราย คือ ชาย อายุ 44 ปี, อายุ 46 ปี และ อายุ 44 ปี ทั้งหมดเป็น
ราษฎรอาศัยอยู่ในเขตท้องที่บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 15 ตําบลเมืองยาว อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง และจากการตรวจสอบพิกัด
ด้วยระบบดาวเทียมพบว่าจุดบริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาว ทําให้ทั้งหมดตกเป็นผู้ต้องหาบุกรุกแผ้ว
ถางทําไม้และเข้ายึดถือครองพื้นที่ป่าและที่ดินไว้เพื่อตนเอง ซึ่งต้องยอมจํานนท์ด้วยหลักฐานที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุ
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบบริเวณพื้นที่ เจ้าหน้าที่พบว่าในจุดดังกล่าวได้มีการบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อสร้างบ้านพักตากอากาศ รวมเป็น
บริเวณเนื้อที่กว้างกว่า 20 ไร่ นอกจากนี้ยังมีไม้แปรรูปกองกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณ ซึ่งตรวจสอบแล้วพบเป็นไม้หวงห้ามชนิด
ต่างๆ รวมทั้งหมดกว่า 250 แผ่น ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรห้างฉัตร
ดําเนินการตามกฎหมายทันที โดยทางเจ้าหน้าที่จะได้ทําการสอบสวนและขยายผลหาผู้อยู่เบื้องหลังในการกระทําความผิดต่อไป

ผู้ต้องหาขนลําเลียงบุก ที่ถูกจับในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ร้องขอความเป็นธรรม กรณีถูกจับ โดยระบุว่า ก่อนหน้าที่จะ
ถูกจับได้มีเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าเข้าไปดําเนินการตรวจสอบพิกัดจุดที่ปลูกบุกและตรงตามข้อมูลทุกอย่างแต่มาถูก
เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวินจับกุมขณะวิ่งรถบนถนนดํา วอนให้ความเป็นธรรมต่อราษฎรผู้ปลูกบุก ด้านกลุ่มผู้ปลูกบุก
บ้านโพซอ เตรียมยื่นถวายฎีกาเพื่อราษฎรผู้ปลูกบุกทั่วแม่ฮ่องสอน
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 นายวิมล สดุดี อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 119/3 หมู่ 5 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และ นางสาว
สาวสรัลรัศมิ์ หมูแก้วเครือ อายุ 44 ปี อยู่บ้านเลขที่ 377/31 ถนนมหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้ร้องขอความเป็น
ธรรมต่อสื่อมวลชน กรณีที่ได้ถูกเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน จับกุมรถบรรทุกบุก ขณะวิ่งบนถนนสายแม่สะเรียง –
บ้านโพซอ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งการจับกุมดังกล่าว ตนคิดว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรม สาเหตุก็คือ ในตอนแรก
ที่ตนเข้ าไปขนบุ กที่ บ้านโพซอ ซึ่ งเป็นบุกของผู้ ใ หญ่ บ้านโพซอ ได้มี เจ้าหน้าที่หน่วยป่ าไม้ เข้ าไปตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บบุ ก
โดยพบว่า บุกที่ลําเลียงออกมานั้น เป็นบุกที่ปลูกในพื้นที่ส่วนบุคคลของราษฎร ในนาม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกบุกเพื่อจําหน่าย
บ้านโพซอ เลขที่ 15 หมู่ 5 ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่หน่วยป่าไม้ได้มีการจับพิกัดและพบว่า ถูกต้อง
ตามกฎหมาย โดยกลุ่มผู้ปลูกบุกที่นําบุกมาจําหน่าย มีเอกสารทางราชการรับรอง ได้แก่ หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกบุกเพื่อจําหน่ายบ้านโพซอ เลขที่ 15 หมู่ 5 ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110
ได้รับการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 รหัส ทะเบียน6-58-04-06/1-0019
ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เกษตรอําเภอแม่สะเรียง
สําหรับวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกบุกบ้านโพซอ มีสมาชิกจํานวน 2 ราย มีเอกสารการดําเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ.2560 จนถึง 31
ธันวาคม 2564

ซึ่งในการเข้าไปรับซื้อบุก ทางผู้ว่าจ้างก็ได้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวินเป็นที่
เรียบร้อยแล้วและได้รับคํายืนยันว่า ถ้าทําถูกต้องตามกฎหมายก็สามารถขนลําเลียงบุกออกไปจําหน่ายได้ แต่เมื่อตนขนลําเลียง
บุกออกมาแล้ว กลับมาถูกจับกุม

ทางด้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกบุก ได้มีการปรึกษากับเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายหน่วยงาน และรวมไปถึง สมาชิกวุฒิสภา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้มีการได้รับคําแนะนําว่า ให้ทําเรื่องถวายฎีกาต่อเชื้อพระวงศ์เพื่อให้ความเป็นธรรมต่อราษฎรที่ได้รับ
ความเดือดร้อน เนื่องจากโครงการปลูกบุกครั้งแรกในแม่ฮ่องสอน เป็นโครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ที่นําพันธุ์บุก
มาแจกให้กับเกษตรกรในพื้นที่แม่ฮ่องสอน เพื่อให้ราษฎรได้มีรายได้เสริมและป้องกันการบุกรุกป่า หรือลักลอบเข้าไปหาของป่า
มาจําหน่าย
ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน ได้จับกุม รถกระบะบรรทุก ยี่ห้อ โตโยต้า สีขาว
หมายเลขทะเบียน ยฉ-6430 เชียงใหม่ โดยมีนายวิมล สดุดี อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 119/3 หมู่ 5 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เป็นคนขับ และมี นางสาวสรัลรัศมิ์ หมูแก้วเครือ อายุ 44 ปี อยู่บ้านเลขที่ 377/31 ถนนมหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
นั่งมาในรถ จากการตรวจสอบกระบะด้านหลังรถ พบกระสอบบรรจุ บุกไว้ภายใน จํานวน 120 ถุง คิดเป็นน้ําหนัก 3,513 กก.
โดยผู้ต้องหาทั้ง 2 คนให้การต่อเจ้าหน้าที่ว่า ได้รับการว่าจ้างจาก เฮียบู๊ ให้มาบรรทุกบุก ที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านโพซอ หมู่ 5 ต.เสา
หิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อนําไปส่งโรงงานในพื้นที่จังหวัดตาก โดยจากการตรวจสอบพบว่าบุกดังกล่าว เป็นการเก็บมา
จากในป่า ซึ่งมีความผิด ตามกฎหมายป่าไม้ พรบ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 ฐานเก็บหาของป่า (บุก) หรือกระทํา
การใดใด อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต และมาตรา 34 ฐาน ผู้ใดรับไว้ ด้วยประการใด ซ่อนเร้น
จําหน่าย หรือช่วยพาเอาไปเสียซึ่งไม้ หรือของป่าที่ตนรู้อยู่แล้ว ว่าเป็นไม้หรือของป่าที่ผู้ได้มาโดยการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ต้องระวางโทษ เสมือนเป็นตัวการในการกระทําผิดนั้น จากนั้นได้ควบคุมตัวนําส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ผู้ต้องหาขนลําเลียงบุก ที่ถูกจับในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ร้องขอความเป็นธรรม กรณีถูกจับ โดยระบุว่า ก่อนหน้าที่จะ
ถูกจับ ได้มีเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าเข้าไปดําเนินการตรวจสอบพิกัดจุดที่ปลูกบุก และตรงตามข้อมูลทุกอย่าง แต่มาถูก
เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวินจับกุมขณะวิ่งรถบนถนนดํา วอนให้ความเป็นธรรมต่อราษฎรผู้ปลูกบุก ด้านกลุ่มผู้ปลูกบุก
บ้านโพซอ เตรียมยื่นถวายฎีกาเพื่อราษฎรผู้ปลูกบุกทั่วแม่ฮ่องสอน
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 นายวิมล สดุดี อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 119/3 หมู่ 5 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และ น.ส.สรัลรัศมิ์
หมู แ ก้ ว เครื อ อายุ 44 ปี อยู่ บ้า นเลขที่ 377/31 ถนนมหิด ล ต.หนองหอย อ.เมื อง จ.เชีย งใหม่ ได้ร้ องขอความเป็ น ธรรม
ต่อสื่อมวลชน กรณีที่ได้ถูกเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน จับกุมรถบรรทุกบุก ขณะวิ่งบนถนนสายแม่สะเรียง – บ้านโพซอ
ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งการจับกุมดังกล่าว ตนคิดว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรม สาเหตุก็คือ ในตอนแรกที่ตนเข้าไป
ขนบุกที่บ้านโพซอ ซึ่งเป็นบุกของผู้ใหญ่บ้านโพซอ ได้มีเจ้าหน้าที่หน่วยป่าไม้ เข้าไปตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บบุก
โดยพบว่า บุกที่ลําเลียงออกมานั้น เป็นบุกที่ปลูกในพื้นที่ส่วนบุคคลของราษฎร ในนามวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกบุกเพื่อจําหน่าย
บ้านโพซอ เลขที่ 15 หมู่ 5 ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่หน่วยป่าไม้ได้มีการจับพิกัดและพบว่า ถูกต้อง
ตามกฎหมาย โดยกลุ่มผู้ปลูกบุกที่นําบุกมาจําหน่าย มีเอกสารทางราชการรับรอง ได้แก่ หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกบุกเพื่อจําหน่ายบ้านโพซอ เลขที่ 15 หมู่ 5 ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110
ได้รับการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 รหัส ทะเบียน6-58-04-06/1-0019
ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เกษตร อ.แม่สะเรียง
สําหรับวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกบุกบ้านโพซอ มีสมาชิกจํานวน 2 ราย มีเอกสารการดําเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ.2560 จนถึง 31
ธันวาคม 2564

ซึ่งในการเข้าไปรับซื้อบุก ทางผู้ว่าจ้างก็ได้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวินเป็นที่
เรียบร้อยแล้วและได้รับคํายืนยันว่า ถ้าทําถูกต้องตามกฎหมายก็สามารถขนลําเลียงบุกออกไปจําหน่ายได้ แต่เมื่อตนขนลําเลียง
บุกออกมาแล้ว กลับมาถูกจับกุม
ทางด้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกบุก ได้มีการปรึกษากับเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายหน่วยงาน และรวมไปถึง สมาชิกวุฒิสภา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้มีการได้รับคําแนะนําว่า ให้ทําเรื่องถวายฎีกาต่อเชื้อพระวงศ์เพื่อให้ความเป็นธรรมต่อราษฎรที่ได้รับ
ความเดือดร้อน เนื่องจากโครงการปลูกบุกครั้งแรกในแม่ฮ่องสอน เป็นโครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ที่นําพันธุ์บุกมา
แจกให้กับเกษตรกรในพื้นที่แม่ฮ่องสอน เพื่อให้ราษฎรได้มีรายได้เสริมและป้องกันการบุกรุกป่า หรือลักลอบเข้าไปหาของป่ามา
จําหน่าย

ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน ได้จับกุมรถกระบะบรรทุก ยี่ห้อ โตโยต้า สีขาว
หมายเลขทะเบียน ยฉ-6430 เชียงใหม่ โดยมี นายวิมุล อยุ119/3 หมู่ 5 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นคนขับ และมี
นางสาวสรัลรัศมิ์ หมูแก้วเครือ อายุ 44 ปี อยู่บ้านเลขที่ 377/31 ถนนมหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นั่งมาในรถ จาก
การตรวจสอบกระบะด้านหลังรถ พบกระสอบบรรจุ บุกไว้ภายใน จํานวน 120 ถุง คิดเป็นน้ําหนัก 3,513 กก. โดยผู้ต้องหาทั้ง 2
คนให้การต่อเจ้าหน้าที่ว่า ได้รับการว่าจ้างจาก เฮียบู๊ ให้มาบรรทุกบุก ที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านโพซอ หมู่ 5 ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง
จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อนําไปส่งโรงงานในพื้นที่จังหวัดตาก โดยจากการตรวจสอบพบว่าบุกดังกล่าว เป็นการเก็บมาจากในป่า ซึ่งมี
ความผิด ตามกฎหมายป่าไม้ พรบ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 ฐานเก็บหาของป่า( บุก ) หรือกระทําการใดใด อัน

เป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต และมาตรา 34 ฐาน ผู้ใดรับไว้ ด้วยประการใด ซ่อนเร้น จําหน่าย
หรือช่วยพาเอาไปเสียซึ่งไม้ หรือของป่าที่ตนรู้อยู่แล้ว ว่าเป็นไม้หรือของป่าที่ผู้ได้มาโดยการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ต้อง
ระวางโทษ เสมือนเป็นตัวการในการกระทําผิดนั้น จากนั้นได้ควบคุมตัวนําส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

วันที่ 12 ม.ค.64 นายประมวล พงศ์ถาวราเดช สส.เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ จ. ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า กรณีชาวบ้าน ต.ไชยราช
อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ และชาวบ้าน ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร ร้องเรียนผ่านหลายหน่วยงานใน 2 จังหวัด
เพื่อเร่งรัดให้แก้ไขปัญหากรณีวัดเขาไชยราช สร้างพระอุโบสถใช้งบประมาณกว่า 25 ล้านบาท สร้างเสร็จนานกว่า 13 ปี แต่ยังไม่
มีความคืบหน้า เนื่องจากไม่ได้ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา จึงไม่สามารถประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ เนื่องจากพื้นที่วัดตั้งอยู่
ในเขต อ.ปะทิว แต่จุดที่สร้างโบสถ์ถูกขีดเส้นจากระบบ จีพีเอส. แบ่งแนวเขตในพื้นที่ อ.บางสะพานน้อย
นายประมวล กล่าวว่า ได้เข้ากราบนมัสการพระครูสุนทรธรรมชัย เจ้าอาวาสวัดเขาไชยราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สํานักงานพุทธ
ศาลนาทั้ง 2 จังหวัดซึ่งได้รับมอบหมายจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้เร่งรัดแก้ไขปัญหา นายชัชวาล จิตภิรมย์ นายก
องค์ การบริหารส่วนตํ าบล ( อบต.) เขาไชยราช นายอุดม กิ จเดช ผู้ใ หญ่ บ้านหมู่ 4 ต.เขาไชยราช นายธวัชชัย พวงอิน ทร์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.ไชยราช เพื่อร่วมแก้ไขปัญหา เบื้องต้นจะแจ้งให้สํานักงานที่ดิน หรือ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ รังวัดแนวเขตที่ชัดเจน
ร่ วมกัน เนื่ องจากพื้ นที่ วัดบางส่วนมี โ ฉนด แต่บางส่วนอาจจะอยู่ ใ นพื้นที่ป่าไม้ ขณะที่ เจ้ าอาวาสต้ องการให้ โบสถ์ส ามารถ
ใช้ประโยชน์ได้ หลังจากชาวบ้านช่วยกันบริจาคงบเ และต้องการให้ประชาชนในหมู่บ้านไม่ต้องเดินทางไปวัดอื่น
“เพื่อให้มีข้อยุติโดยเร็วได้ทําเรื่องถึงประธานกรรมาธิการการปกครอง และคณะกรรมาธิการศาสนาฯ ของสภาผู้สภาผู้แทนราษฎร
เพื่อเรียนเชิญเจ้าคณะภาค อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 2 จังหวัด ผู้อํานวยการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมที่ดิน กรมป่าไม้ ชี้แจงปัญหาและแนวทางการปฎิบัติที่ชัดเจน มีแนวทางเพื่อใช้อํานาจสั่งการให้
หลายหน่วยงานบูรณาการร่วมกันเพื่อแก้ปัญหา หลังจากที่ผ่านมาปัญหาแนวเขตทับซ้อนพื้นที่ 2 จังหวัด ได้สร้างปัญหาให้
ประชาชนที่ บ้า นบางเบิ ด ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้ อย กั บ ต.ปากคลอง อ.ปะทิ ว ตั้ง แต่ปี 2539 แต่ ก รมการปกครอง
ไม่สามารถแก้ปัญหาให้ลุล่วง ทําให้มีร้านอาหารและรีสอร์ทบางแห่งใช้สโลแกนกินขุมพร นอนประจวบ และมีปัญหาในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ล่าสุดได้รับการร้องเรียนว่าโรงเรียนบ้านบางเบิดและสถานีวิจัยสิทธิพร กฤดากร ตั้งอยู่ในเขต จ.ชุมพร“
นายประมวล กล่าว

