
สรุปขาวประจําในวันที่ 14 ม.ค. 64 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เก่ียวของ   

ขาวหนังสือพิมพ 

- ปาไมยัน "หมูบานแมเกิบ" ไมผิด (ไทยรัฐ 14 มกราคม 2564 หนา 7) 
- "ครม.เปดไฟเขียว เลือกเทศบาล กาเบอร28มี.ค.64 (เดลินิวส 14 มกราคม 2564 หนา 1,11) 
- คอลัมน ชกหลังขาว (ไทยรัฐ 14 มกราคม 2564 หนา 7) 
- ลุยจี้สอบ'โซลารเซลล'กอ.รมน. (เดลินิวส 14 มกราคม 2564 หนา 1,11,12) 
- สกูปพิเศษ: ปาไมช้ีแจงพ้ืนที่บานแมเกิบ อ.อมกอย (แนวหนา 14 มกราคม 2564 หนา 8) 
- ดันปลูกไมเศรษฐกิจ เพ่ิมรายไดบนที่ ส.ป.ก. (ไทยรัฐ 14 มกราคม 2564 หนา 17) 
- ทภ.3แกปญหารอยตอไฟปาเหนือ (มติชน 14 มกราคม 2564 หนา 10) 
- เยี่ยมเหย่ียวไฟลําปางดับไฟบาดเจ็บ (ขาวสด 14 มกราคม 2564 หนา 6) 
- คอลัมน ขาวสดทั่วไทย: ลําปาง-เยี่ยมชุดเหย่ียวไฟ (ขาวสด 14 มกราคม 2564 หนา 11) 

ขาวเว็บไซต 

“วราวุธ” แจง บานแมเกิบ อ.อมกอย อยูในแผน คทช. ยันอนุรักษควบคูพัฒนา (ไทยรัฐ 13 มกราคม 2564) 
https://www.thairath.co.th/news/local/north/2012057 
"ศรีสุวรรณ"พบ "วราวุธ"หวงหมูบานแมเกิบรุกปาเพ่ิม (เดลินิวส 13 มกราคม 2564) 
https://www.dailynews.co.th/politics/818795 
รมว. วราวุธ อธิบายชัด บานแมเกิบ อมกอย อยูในแผน คทช. พรอมขอบคุณ ศรีสุวรรณ ที่หวงใยในทรัพยากรฯ  
ของประเทศ (รัฐบาลไทย 13 มกราคม 2564) 
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/38289 
ศรีสุวรรณ พบ วราวุธ หวง แมเกิบรุกปาเพ่ิม ทส.ช้ีกําลังจัดสรรเขา คทช. (มติชน 13 มกราคม 2564) 
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2527575 
รมว.ทส.อธิบายชัด บานแมเกิบ อมกอย อยูในแผน คทช. พรอมขอบคุณ "ศรีสุวรรณ" ที่หวงใยในทรัพยากรฯ  
ของประเทศ (สยามรัฐ 13 มกราคม 2564) 
https://siamrath.co.th/n/211678 
“บ๊ิกท็อป”ยันบานแมเกิบอยูในแผน คทช. ขอบคุณศรีสุวรรณที่หวงใยในทรัพยากรฯ (บานเมือง 13 มกราคม 2564) 
https://www.banmuang.co.th/news/region/219331 
ศรีสุวรรณ พบ วราวุธ หวง แมเกิบรุกปาเพ่ิม ทส.ช้ีกําลังจัดสรรเขา คทช. (บานเมือง 13 มกราคม 2564) 
https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_390853 
"รมว. วราวุธ" อธิบายชัด บานแมเกิบ อมกอย อยูในแผน คทช. พรอมขอบคุณ ศรีสุวรรณ ที่หวงใย  
(คมชัดลึก 13 มกราคม 2564) 
https://www.komchadluek.net/news/government-of-thailand/455106 
"วราวุธ" แจงชัด "บานแมเกิบ" อมกอย อยูในแผน คทช. (คมชัดลึก 13 มกราคม 2564) 
https://www.komchadluek.net/news/regional/455089 
"วราวุธ" ยํ้า บานแมเกิบ อ.อมกอย เปนพ้ืนที่อยูในแผนโครงการ คทช. พรอมขอบคุณศรีสุวรรณที่หวงใยใน
ทรัพยากรธรรมชาติของของประเทศ (สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ 13 มกราคม 2564) 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210113180903058 
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รมว. วราวุธ อธิบายชัด บานแมเกิบ อมกอย อยูในแผน คทช. พรอมขอบคุณ ศรีสุวรรณ ที่หวงใยในทรัพยากรฯ ของ
ประเทศ (Thailand+Plus 13 มกราคม 2564) 
https://www.thailandplus.tv/archives/270985 
กรมปาไม สรางเครือขายไฟปา ชวยปชช. "บานแมเกิบ" ยัน ไมไดต้ังใหม (ไทยรัฐ 13 มกราคม 2564) 
https://www.thairath.co.th/news/politic/2011625 
ปาไมแจง สรางเครือขายไฟปา ยกคุณภาพชีวิต ประชาชน บานแมเกิบ (มติชน 13 มกราคม 2564) 
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2526785 
“กรมปาไม” แจงบานแมเกิบ อ.อมกอย เกิดขึ้นป 35 ไมไดต้ังใหม พรอมพัฒนาคุณภาพชีวิตใหชาวบาน 
(ผูจัดการออนไลน 13 มกราคม 2564) 
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9640000003292 
"กรมปาไม"สรางเครือขายไฟปา ชวยชาวไทยบนที่สูง บานแมเกิบ เชียงใหม ยกระดับคุณภาพชีวิต 
(คมชัดลึก 13 มกราคม 2564) 
https://www.komchadluek.net/news/regional/455020 
ปม.สรางเครือขายไฟปาแกปญหาคุณภาพชีวิตใหประชาชนชาวอมกอย (แนวหนา 13 มกราคม 2564) 
https://www.naewna.com/local/545077 
'กรมปาไม' ช้ีบานแมเกิบไมไดจัดต้ังใหม อพยพจากบานแมฮองถูกไฟไหม 5 ปกอน 
(ไทยโพสต 13 มกราคม 2564) 
https://www.thaipost.net/main/detail/89720  
ปม.สรางเครือขายไฟปาแกปญหาคุณภาพชีวิตใหชาวอมกอย (บานเมือง 13 มกราคม 2564) 
https://www.banmuang.co.th/news/region/219300 
“กรมปาไมสรางเครือขายไฟปา ชวยปชช.ชาวไทยบนที่สูง บานแมเกิบ เชียงใหม ยกระดับคุณภาพชีวิตปชช.” 
(ThaiPR 13 มกราคม 2564) 
https://www.thaipr.net/general/3018276 
กรมปาไม ช้ีแจงกรณีจัดต้ัง บานแมเกิบ อ.อมกอย จ.เชียงใหม (ชอง 7 13 มกราคม 2564) 
https://news.ch7.com/detail/461139 
กรมอุทยานฯ แจง “บานแมเกิบ” ไมไดอยูในพ้ืนที่ปาอนุรักษ หลัง “ศรีสุวรรณ” ถามถึงปมมีหมูบาน ในเขตรักษาพันธุ
สัตวปา (ผูจัดการออนไลน 13 มกราคม 2564) 
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9640000003289 
กรมอุทยาน ช้ีแจงพ้ืนที่หมูบานแมเกิบไมไดอยูในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุสัตวปาอมกอย มีราษฎรเปนชาวไทยภูเขาเผากระเหรี่ยง
อยูอาศัยกอนมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 (สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ 13 มกราคม 2564) 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210113102124734 
“กรมอุทยานแหงชาติ” ช้ีหมูบานแมเกิบไมอยูในเขตรักษาพันธุสัตวปาอมกอย (ฐานเศรษฐกิจ 13 มกราคม 2564) 
https://www.thansettakij.com/content/normal_news/464239 
กรมอุทยานฯ แจงกรณี “บานแมเกิบ” ยันไมอยูในพ้ืนที่ปาอนุรักษ (mthai 13 มกราคม 2564) 
https://mthai.com/news/104139.html 
อธิบดีกรมปาไมยันต้ังกก.สอบ จนท.หลังสั่งยายพนภูเก็ต- ยึด กม.แกปญหารุกสวนปาบางขนุน 
(สํานักขาวอิศรา 13 มกราคม 2564) 
https://www.isranews.org/article/isranews-news/95015-dsi-4.html 
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ปีที่: 72 ฉบับที่: 23004
วันที่: พฤหัสบดี 14 มกราคม 2564
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บน)

หัวข้อข่าว: ป่าไม้ยัน "หมู่บ้านแม่เกิบ" ไม่ผิด

รหัสข่าว: C-210114039008(13 ม.ค. 64/08:04) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 12.57 Ad Value: 13,827 PRValue : 41,481 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26026
วันที่: พฤหัสบดี 14 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: ครม.เปิดไฟเขียว เลือกเทศบาล กาเบอร์28มี.ค.64

รหัสข่าว: C-210114035131(13 ม.ค. 64/08:19) หน้า: 1/3

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 145.57 Ad Value: 305,697 PRValue : 917,091 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26026
วันที่: พฤหัสบดี 14 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: ครม.เปิดไฟเขียว เลือกเทศบาล กาเบอร์28มี.ค.64

รหัสข่าว: C-210114035131(13 ม.ค. 64/08:19) หน้า: 2/3

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 145.57 Ad Value: 305,697 PRValue : 917,091 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26026
วันที่: พฤหัสบดี 14 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: ครม.เปิดไฟเขียว เลือกเทศบาล กาเบอร์28มี.ค.64

รหัสข่าว: C-210114035131(13 ม.ค. 64/08:19) หน้า: 3/3

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 145.57 Ad Value: 305,697 PRValue : 917,091 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23004
วันที่: พฤหัสบดี 14 มกราคม 2564
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(กลาง)

คอลัมน์: ชกหลังข่าว

รหัสข่าว: C-210114039017(13 ม.ค. 64/08:01) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 17.45 Ad Value: 19,195 PRValue : 57,585 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26026
วันที่: พฤหัสบดี 14 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 11, 12

หัวข้อข่าว: ลุยจี้สอบ'โซลาร์เซลล์'กอ.รมน.

รหัสข่าว: C-210114004035(14 ม.ค. 64/02:59) หน้า: 1/3

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 166.94 Ad Value: 350,574 PRValue : 1,051,722 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26026
วันที่: พฤหัสบดี 14 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 11, 12

หัวข้อข่าว: ลุยจี้สอบ'โซลาร์เซลล์'กอ.รมน.

รหัสข่าว: C-210114004035(14 ม.ค. 64/02:59) หน้า: 2/3

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 166.94 Ad Value: 350,574 PRValue : 1,051,722 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26026
วันที่: พฤหัสบดี 14 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 11, 12

หัวข้อข่าว: ลุยจี้สอบ'โซลาร์เซลล์'กอ.รมน.

รหัสข่าว: C-210114004035(14 ม.ค. 64/02:59) หน้า: 3/3

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 166.94 Ad Value: 350,574 PRValue : 1,051,722 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14505
วันที่: พฤหัสบดี 14 มกราคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 8(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: สกู๊ปพิเศษ: ป่าไม้ชี้แจงพื้นที่บ้านแม่เกิบ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ไม่ได้อยู่ใน...

รหัสข่าว: C-210114005068(14 ม.ค. 64/06:17) หน้า: 1/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 56.02 Ad Value: 50,418 PRValue : 151,254 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14505
วันที่: พฤหัสบดี 14 มกราคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 8(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: สกู๊ปพิเศษ: ป่าไม้ชี้แจงพื้นที่บ้านแม่เกิบ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ไม่ได้อยู่ใน...

รหัสข่าว: C-210114005068(14 ม.ค. 64/06:17) หน้า: 2/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 56.02 Ad Value: 50,418 PRValue : 151,254 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23004
วันที่: พฤหัสบดี 14 มกราคม 2564
Section: กีฬา/-

หน้า: 17(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: ดันปลูกไม้เศรษฐกิจ เพิ่มรายได้บนที่ ส.ป.ก.

รหัสข่าว: C-210114039090(13 ม.ค. 64/07:37) หน้า: 1/2

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 68.49 Ad Value: 150,678 PRValue : 452,034 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23004
วันที่: พฤหัสบดี 14 มกราคม 2564
Section: กีฬา/-

หน้า: 17(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: ดันปลูกไม้เศรษฐกิจ เพิ่มรายได้บนที่ ส.ป.ก.

รหัสข่าว: C-210114039090(13 ม.ค. 64/07:37) หน้า: 2/2

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 68.49 Ad Value: 150,678 PRValue : 452,034 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15649
วันที่: พฤหัสบดี 14 มกราคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ทภ.3แก้ปัญหารอยต่อไฟป่าเหนือ

รหัสข่าว: C-210114038112(13 ม.ค. 64/08:25) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 15.32 Ad Value: 16,852 PRValue : 50,556 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11005
วันที่: พฤหัสบดี 14 มกราคม 2564
Section: First Section/คอลัมน์/ภูมิภาค

หน้า: 6(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: เยี่ยมเหยี่ยวไฟลำปางดับไฟบาดเจ็บ

รหัสข่าว: C-210114037051(13 ม.ค. 64/08:48) หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 10.01 Ad Value: 11,011 PRValue : 33,033 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11005
วันที่: พฤหัสบดี 14 มกราคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 11(ล่างขวา)

คอลัมน์: ข่าวสดทั่วไทย: ลำปาง-เยี่ยมชุดเหยี่ยวไฟ

รหัสข่าว: C-210114037090(13 ม.ค. 64/08:12) หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 7.26 Ad Value: 7,986 PRValue : 23,958 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 
เมื่อวันที่ 13 ม.ค. ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน 
เข้าพบนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. กรณีข้อสงสัยในพ้ืนที่หมู่บ้านแม่เกิบ ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ว่า มีการบุกรุกป่า
หรือไม่ โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทรัพยากรฯ และ 
นายอดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุม  

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า เมื่อตรวจสอบดูแล้ว พบว่าหมู่บ้านแม่เกิบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติอมก๋อย ซึ่งมี พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 
2484 ในการห้ามแผ้วถางทําลายป่าคุ้มครองพ้ืนที่อยู่ ซึ่งตนไม่ได้มากดดันให้รัฐมนตรีไปไล่ชาวบ้านออกจากพ้ืนที่ แต่ตนก็เป็น 
นักอนุรักษ์จึงมีความเป็นห่วงพ้ืนที่ป่า เพราะหมู่บ้านแม่เกิบอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ัน 1 และ 2 ถือเป็นพ้ืนที่ไข่แดง และเกรงว่าต่อไป
หมู่บ้านแห่งน้ีอาจมีประชากรเพ่ิมเติม จะมีการขยายพ้ืนที่ทํากินหรือไม่ และอยากทราบว่าทางกระทรวงทรัพยากรฯ จะมีแนวทาง
ป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกเพ่ิมเติมได้อย่างไร 

ด้านนายวราวุธ กล่าวว่า กรณีหมู่บ้านแม่เกิบที่มีประชาชนไปสร้างความเจริญให้ ตนถือว่า เป็นสิ่งที่ดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงการไป
ติดต้ังโซลาร์เซลล์แทนการเดินสายไฟที่น่าจะทําอย่างยากลําบาก ซึ่งตนพูดเสมอว่าการพัฒนาจะต้องควบคู่ไปกับการอนุรักษ์เสมอ 
ดังน้ัน ในข้อกังวลเก่ียวกับเร่ืองพ้ืนที่ป่าน้ันทางกรมป่าไม้ได้มีข้อตกลงร่วมกับหมู่บ้านแม่เกิบตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดิน
และป่าไม้ ตามแนวทางของมติ ครม. 30 มิ.ย. 2541 อยู่แล้ว โดยสํารวจและกําหนดเป็นแปลงจะรับรอง 72 แปลง จํานวน 41 
ครัวเรือน ซึ่งจะเป็นการอยู่ร่วมกับป่าอย่างเก้ือกูล โดยให้สิทธิทํากินในพ้ืนที่ป่า แต่ไม่ได้ให้กรรมสิทธ์ิ เพราะฉะนั้นจะไม่มีการซื้อขาย
เปลี่ยนมือได้   

นายวราวุธ กล่าวอีกว่า เดิมทีในโครงการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ของรัฐบาลได้ให้กระทรวงทรัพยากรฯ 
สํารวจพ้ืนที่ป่า ทั้งป่าอนุรักษ์ และป่าสงวนแห่งชาติเกือบ 7 ล้านไร่ เพ่ือจัดสรรที่ดินทํากินให้ชาวบ้านผู้ยากไร้ ให้สํารวจเสร็จสิ้น
ภายในปี 2565 แต่ตนได้สั่งการทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรมป่าไม้ ให้เร่งรัดสํารวจพ้ืนที่ให้เสร็จภายใน
ปี 2564 น้ี ซึ่งเมื่อเราสํารวจเสร็จจะมีเส้นขอบเขตพ้ืนที่ป่าที่ชัดเจน จะไม่มีการบุกรุกเพ่ิม แต่หากชาวบ้านที่เราจัดสรรที่ทํากินให้
บุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ิมเติมก็ถือว่าผิดกติกา  



  
รมว. วราวุธ อธิบายชัด บ้านแม่เกิบ อมก๋อย อยู่ในแผน คทช. พร้อมขอบคุณ ศรีสุวรรณ ท่ีห่วงใยใน
ทรัพยากรฯ ของประเทศ 

 
รมว. วราวุธ อธิบายชัด บ้านแม่เกิบ อมก๋อย อยู่ในแผน คทช. พร้อมขอบคุณ ศรีสุวรรณ ที่ห่วงใยในทรัพยากรฯ ของ
ประเทศ 

รมว. วราวุธ อธิบายชัด บ้านแม่เกิบ อมก๋อย อยู่ในแผน คทช. พร้อมขอบคุณ ศรีสุวรรณ ที่ห่วงใยในทรัพยากรฯ ของประเทศ 
วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 15.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(รมว.ทส.) ได้รับเอกสารร้องเรียนจาก นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน กรณีมีข้อสงสัยว่าหมู่บ้านแม่เกิบ 
ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ น้ัน มีการรุกล้ําพ้ืนที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอมก๋อย พร้อมช้ีแจงทําความเข้าใจ โดยมี นายธเนศพล 
ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายอดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมช้ีแจงด้วย รมว.ทส. ได้กล่าวว่า “หมู่บ้านแม่เกิบ 
จํานวน 41 ครัวเรือนน้ัน ได้ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ของเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย ซึ่งพ้ืนที่แห่งน้ีอยู่ในแผนการจัดที่ดินทํากินตาม
โครงการ คทช. ซึ่งรัฐบาล โดยท่านนายกรัฐมนตรี และ ท่าน พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสําคัญ
อย่างมาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ได้มีการสํารวจพ้ืนที่ เพ่ือส่งต่อให้ กระทรวงมหาดไทย ดําเนินการใน
ส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป จะแล้วเสร็จภายในปี 2564 แน่นอน” รมว.ทส. ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า “สําหรับข้อห่วงใย เก่ียวกับการบุกรุก
พ้ืนที่ป่าเพ่ิมเติมในอนาคตนั้น ขอให้ทุกฝ่ายวางใจได้ การดําเนินงานภายใต้ คทช. ได้มีการวางกฎกติกาอย่างรอบคอบ รัดกุม  
หากมีใครทําผิดกติกาก็จะมีการยกเลิกสิทธ์ิทํากินไป” “ผมและกระทรวงฯ ต้องขอขอบคุณ นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน
อย่างย่ิง ที่มีความเป็นห่วงต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นสิ่งมีค่าของประเทศ ผมยังยืนยันว่าการอนุรักษ์จะต้อง
ควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ และผมจะไม่ยอมให้ใครมาทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้องที่เป็นสมบัติของประชาชน
คนไทยทุกคนอย่างแน่นอน” รมว.ทส. กล่าวในตอนท้าย 



 

 

 
‘ศรีสุวรรณ’ พบ ‘วราวุธ’ ห่วงหมู่บ้านแม่เกิบรุกป่าเพ่ิม ด้านทส.ยํ้าปี 64 เร่งสํารวจพ้ืนที่คทช.เกือบ 7 ล้านไร่ ให้เสร็จ รังวัด
ขอบเขตพ้ืนที่ป่าชัดเจน ห้ามบุกรุกเพ่ิมเด็ดขาด เผยกําลังจัดสรรหมู่บ้านแม่เกิบในโครงการคทช. ด้วย 

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 13 มกราคม ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคม
ต่อต้านสภาวะโลกร้อน เข้าพบนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. กรณีข้อสงสัยในพ้ืนที่หมู่บ้านแม่เกิบ ต.นาเกียน อ.อมก๋อย  
จ.เชียงใหม่ ว่ามีการบุกรุกป่าหรือไม่ โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรมว.ทส. และ
นายอดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุม 

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า เมื่อตรวจสอบดูแล้ว พบว่าหมู่บ้านแม่เกิบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติอมก๋อย ซึ่งมี พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.
2484 ในการห้ามแผ้วถางทําลายป่าคุ้มครองพ้ืนที่อยู่ ซึ่งตนไม่ได้มากดดันให้รัฐมนตรีไปไล่ชาวบ้านออกจากพ้ืนที่ แต่ตนก็เป็นนัก
อนุรักษ์จึงมีความเป็นห่วงพ้ืนที่ป่า เพราะหมู่บ้านแม่เกิบอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ัน 1 และ 2 ถือเป็นพ้ืนที่ไข่แดง และเกรงว่าต่อไป
หมู่บ้านแห่งน้ีอาจมีประชากรเพ่ิมเติม จะมีการขยายพ้ืนที่ทํากินหรือไม่ และอยากทราบว่าทส. จะมีแนวทางป้องกันไม่ให้มีการบุก
รุกเพ่ิมเติมได้อย่างไร 

ด้านนายวราวุธ กล่าวว่า กรณีหมู่บ้านแม่เกิบที่มีประชาชนไปสร้างความเจริญให้ ตนถือว่าเป็นสิ่งที่ดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงการไป
ติดต้ังโซล่าเชลล์แทนการเดินสายไฟที่น่าจะทําอย่างยากลําบาก ซึ่งตนพูดเสมอว่าการพัฒนาจะต้องควบคู่ไปกับการอนุรักษ์เสมอ 
ดังน้ันในข้อกังวลเก่ียวกับเรื่องพ้ืนที่ป่าน้ันทางกรมป่าไม้ได้มีข้อตกลงร่วมกับหมู่บ้านแม่เกิบตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดิน
และป่าไม้ ตามแนวทางของมติ ครม. 30 มิ.ย. 2541 อยู่แล้ว โดยสํารวจและกําหนดเป็นแปลงจะรับรอง 72 แปลง จํานวน 41 



ครัวเรือน ซึ่งจะเป็นการอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูล โดยให้สิทธิทํากินในพ้ืนที่ป่า แต่ไม่ได้ให้กรรมสิทธิเพราะฉะนั้นจะไม่มีการซื้อ
ขายเปลี่ยนมือได้ 

นายวราวุธ กล่าวอีกว่า เดิมทีในโครงการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ของรัฐบาลได้ให้ทส. สํารวจพ้ืนที่ป่า 
ทั้งป่าอนุรักษ์ และป่าสงวนแห่งชาติเกือบ 7 ล้านไร่ เพ่ือจัดสรรที่ดินทํากินให้ชาวบ้านผู้ยากไร้ ให้สํารวจเสร็จสิ้นภายในปี 2565 
แต่ตนได้สั่งการทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรมป่าไม้ ให้เร่งรัดสํารวจพ้ืนที่ให้เสร็จภายในปี 2564 น้ี  
ซึ่งเมื่อเราสํารวจเสร็จจะมีเส้นขอบเขตพื้นที่ป่าที่ชัดเจน จะไม่มีการบุกรุกเพ่ิม แต่หากชาวบ้านที่เราจัดสรรที่ทํากินให้บุกรุกพ้ืนที่ป่า
เพ่ิมเติมก็ถือว่าผิดกติกา 

 
ด้านนายจตุพร เสริมว่า ในปี 2564 ทส. จะรังวัดสํารวจพ้ืนที่คทช. ทั้งหมด เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย
ในการจัดสรรคนลงในพ้ืนที่ ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว้ เช่น ต้องเป็นคนในพ้ืนที่ และหากได้อยู่ในโครงการคทช.แล้ว 
ชาวบ้านมีการเผาป่าเราก็จําเป็นต้องขอคืน และห้ามบุกรุกเพ่ิม ฉะน้ันกติกาของคทช.จะเข้มมาก ส่วนหมู่บ้านแม่เกิบจะก็เป็นอีก
ชุมชนหน่ึงที่เราจะจัดสรรลงในโครงการคทช. ส่วนเร่ืองสาธารณูปโภคอย่างไฟฟ้า ก็ต้องเป็นการติดต้ังโซล่าเชลล์เท่าน้ัน เพราะ 
ไม่สามารถเดินสายไฟได้เน่ืองจากพ้ืนที่อยู่ห่างไกล 

จากน้ันนายศรีสุวรรณ ถามถึงกรณีการทําไร่หมุนเวียนของชุมชน ที่เกรงว่าจะมีการขยายพ้ืนที่ป่าเพ่ิมเติม โดยนายวราวุธ กล่าวว่า 
โดยเฉลี่ยพ้ืนที่ทํากินของคทช.จะให้ครอบครัวละประมาณ 20 ไร่ ซึ่งการทําไร่หมุนเวียนกลุ่มชาติพันธ์ุมักจะระบุว่าเป็นวิถีชีวิต
ด้ังเดิมที่ทํากันมาหลายช่ัวอายุคน แต่ตนได้พยายามทําความเข้าใจว่าประเพณีปฏิบัติหลายๆอย่าง เช่น ประเพณีการลอยกระทง 
ที่มีมากว่าหลายร้อยปี เป็นประเพณีที่ขอขมาพระแม่คงคา เมื่อก่อนประชากรไม่เยอะมากก็ยังลอยกระทงกันได้ แต่ปัจจุบันหาก
คน 77 ล้านคนต้องลอยกระทงก็จะเกิดปัญหาขยะได้ เช่นเดียวกันกับการทําไร่หมุนเวียน เพราะปัจจุบันกลุ่มชาติพันธ์ุ รวมทั้งคน
ไทยที่อาศัยอยู่ในป่ามีจํานวนเพ่ิมขึ้น แต่พ้ืนที่ป่าจํานวน 323 ล้านไร่ของไทยมันไม่เพ่ิมขึ้น ฉะน้ันเราต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติว่าทํา
ไม่ได้อย่างเก่า 

 

 

 

 



 
เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 13 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้รับเอกสารร้องเรียนจาก นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน 

กรณีมีข้อสงสัยว่าหมู่บ้านแม่เกิบ ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ น้ัน มีการรุกล้ําพ้ืนที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอมก๋อย พร้อมช้ีแจง 
ทําความเข้าใจ โดยมี นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร 
บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายอดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมช้ีแจงด้วย 

รมว.ทส. ได้กล่าวว่า “หมู่บ้านแม่เกิบ จํานวน 41 ครัวเรือนน้ัน ได้ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ของเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย ซึ่งพ้ืนที่แห่งน้ี 
อยู่ในแผนการจัดที่ดินทํากินตามโครงการ คทช. ซึ่งรัฐบาล โดยท่านนายกรัฐมนตรี และ ท่าน พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
ได้ให้ความสําคัญอย่างมาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ได้มีการสํารวจพ้ืนที่ เพ่ือส่งต่อให้ กระทรวงมหาดไทย 
ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป จะแล้วเสร็จภายในปี 2564 แน่นอน” 

รมว.ทส. ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “สําหรับข้อห่วงใย เก่ียวกับการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ิมเติมในอนาคตน้ัน ขอให้ทุกฝ่ายวางใจได้  
การดําเนินงานภายใต้ คทช. ได้มีการวางกฎกติกาอย่างรอบคอบ รัดกุม หากมีใครทําผิดกติกาก็จะมีการยกเลิกสิทธ์ิทํากินไป” 

 



“ผมและกระทรวงฯ ต้องขอขอบคุณ นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนอย่างย่ิง ที่มีความเป็นห่วงต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอันเป็นสิ่งมีค่าของประเทศ ผมยังยืนยันว่าการอนุรักษ์จะต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ และผมจะไม่ยอมให้ใคร
มาทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้องที่เป็นสมบัติของประชาชนคนไทยทุกคนอย่างแน่นอน” รมว.ทส. กล่าวในตอนท้าย 

อน่ึง “บ้านแม่เกิบ” เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่เป็นหย่อมบ้านของบ้านศาลาเท หมู่ที่ 15 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยมีพ้ืนที่
ต้ังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย ห่างจากแนวเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอมก๋อย 85 กิโลเมตร ห่างจากที่ทําการเขตรักษาพันธ์ุ
สัตว์ป่าอมก๋อย 129 กิโลเมตร และห่างจากแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่เงา 6 กิโลเมตร รวมถึงห่างจากท่ีทําการอุทยานแห่งชาติ
แม่เงา 30 กิโลเมตร 

ชาวบ้านแม่เกิบ เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยง ที่มีประชาชนอยู่รวมกันกว่า 177 คน 41 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  
ทํานาข้าวไร่หมุนเวียน เพ่ือบริโภค และรับจ้างทั่วไป ลักษณะหมู่บ้านต้ังอยู่บนภูเขาสูงชัน ทุรกันดาร โดยมีระยะทางห่างจาก 
ตัวเมืองเชียงใหม่กว่า 240 กิโลเมตร การเดินทางเข้าไปยังหมู่บ้านจึงต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อ 

ในพ้ืนที่บ้านแม่เกิบ ยังมีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านแม่เกิบ สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.เชียงใหม่ มีครู 2 คน และนักเรียน 44 คน ต้ังอยู่ห่างจากหน่วยจัดการต้นนํ้าแม่จ๊าง 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 38 กิโลเมตร 

จากข้อมูลของสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 พบว่า ชุมชนบ้านแม่เกิบ มีการต้ังถิ่นฐานมาก่อนที่จะมีการก่อต้ังโครงการพัฒนา
ป่าไม้ที่สูงหน่วยที่ 3 (แม่จ๊าง) หรือหน่วยจัดการต้นนํ้าแม่จ๊างในปัจจุบัน และอยู่นอกเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีพัฒนาการ
เกษตรท่ีสูงบ้านนาเกียน และบ้านแม่เกิบ ซึ่งพ้ืนที่น้ีกรมป่าไม้ ได้มีการสํารวจพ้ืนที่ตามโครงการจัดการทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้ 
ตามแนวทางของมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2541 แล้ว โดยสํารวจและกําหนดเป็นแปลงจะรับรอง จํานวน 72 แปลง. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
วราวุธ รมว.ทส. อธิบายชัด บ้านแม่เกิบ อมก๋อย อยู่ในแผน คทช. พร้อมขอบคุณ ศรีสุวรรณ ที่ห่วงใยในทรัพยากรฯ ของประเทศ 

ทส. :  เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 13 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.)  ได้รับเอกสารร้องเรียนจาก นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะ
โลกร้อน กรณีมีข้อสงสัยว่าหมู่บ้านแม่เกิบ ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ น้ัน มีการรุกล้ําพ้ืนที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอมก๋อย 
พร้อมช้ีแจงทําความเข้าใจ โดยมี นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายอดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ 
ร่วมช้ีแจงด้วย 

 
รมว.ทส. ได้กล่าวว่า “หมู่บ้านแม่เกิบ จํานวน 41 ครัวเรือนน้ัน ได้ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ของเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย ซึ่งพ้ืนที่แห่ง
น้ีอยู่ในแผนการจัดที่ดินทํากินตามโครงการ คทช. ซึ่งรัฐบาล โดยท่านนายกรัฐมนตรี และ ท่าน พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ  
รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสําคัญอย่างมาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ได้มีการสํารวจพ้ืนที่ เพ่ือส่งต่อให้ 
กระทรวงมหาดไทย ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป จะแล้วเสร็จภายในปี 2564 แน่นอน” 

รมว.ทส. ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “สําหรับข้อห่วงใย เก่ียวกับการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ิมเติมในอนาคตน้ัน ขอให้ทุกฝ่ายวางใจได้  
การดําเนินงานภายใต้ คทช. ได้มีการวางกฎกติกาอย่างรอบคอบ รัดกุม หากมีใครทําผิดกติกาก็จะมีการยกเลิกสิทธ์ิทํากินไป” 



“ผมและกระทรวงฯ ต้องขอขอบคุณ นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนอย่างย่ิง ที่มีความเป็นห่วงต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอันเป็นสิ่งมีค่าของประเทศ ผมยังยืนยันว่าการอนุรักษ์จะต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ และผมจะไม่ยอมให้ใคร
มาทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้องที่เป็นสมบัติของประชาชนคนไทยทุกคนอย่างแน่นอน” รมว.ทส. กล่าวในตอนท้าย 

อน่ึง “บ้านแม่เกิบ” เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่เป็นหย่อมบ้านของบ้านศาลาเท หมู่ที่ 15 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยมีพ้ืนที่
ต้ังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย ห่างจากแนวเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอมก๋อย 85 กิโลเมตร ห่างจากท่ีทําการเขตรักษา 
พันธ์ุสัตว์ป่าอมก๋อย 129 กิโลเมตร และห่างจากแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่เงา 6 กิโลเมตร รวมถึงห่างจากท่ีทําการอุทยาน
แห่งชาติแม่เงา 30 กิโลเมตร 

ชาวบ้านแม่เกิบ เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยง ที่มีประชาชนอยู่รวมกันกว่า 177 คน 41 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  
ทํานาข้าวไร่หมุนเวียน เพ่ือบริโภค และรับจ้างทั่วไป ลักษณะหมู่บ้านต้ังอยู่บนภูเขาสูงชัน ทุรกันดาร โดยมีระยะทางห่างจากตัว
เมืองเชียงใหม่กว่า 240 กิโลเมตร  การเดินทางเข้าไปยังหมู่บ้านจึงต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อ 

ในพ้ืนที่บ้านแม่เกิบ ยังมีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านแม่เกิบ สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.เชียงใหม่ มีครู 2 คน และนักเรียน 44 คน ต้ังอยู่ห่างจากหน่วยจัดการต้นนํ้าแม่จ๊าง 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 38 กิโลเมตร 

จากข้อมูลของสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 พบว่า ชุมชนบ้านแม่เกิบ มีการต้ังถิ่นฐานมาก่อนที่จะมีการก่อต้ังโครงการพัฒนา
ป่าไม้ที่สูงหน่วยที่ 3 (แม่จ๊าง) หรือหน่วยจัดการต้นนํ้าแม่จ๊างในปัจจุบัน และอยู่นอกเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีพัฒนาการ
เกษตรท่ีสูงบ้านนาเกียน และบ้านแม่เกิบ ซึ่งพ้ืนที่น้ีกรมป่าไม้ ได้มีการสํารวจพ้ืนที่ตามโครงการจัดการทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้ 
ตามแนวทางของมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2541 แล้ว โดยสํารวจและกําหนดเป็นแปลงจะรับรอง จํานวน 72 แปลง. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ศรีสุวรรณ พบ วราวุธ ห่วง แม่เกิบรุกป่าเพิ่ม ทส.ชี้กําลังจัดสรรเข้า คทช. 

 
เผยแพร่ วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ.2564 

‘ศรีสุวรรณ’ พบ ‘วราวุธ’ ห่วงหมู่บ้านแม่เกิบรุกป่าเพิ่ม ด้านทส.ยํ้าปี 64 เร่งสํารวจพื้นที่คทช.เกือบ 7 ล้านไร่ ให้เสร็จ 
รังวัดขอบเขตพื้นที่ป่าชัดเจน ห้ามบุกรุกเพิ่มเด็ดขาด เผยกําลังจัดสรรหมู่บ้านแม่เกิบในโครงการคทช. ด้วย 

เมื่อวันที่ 13 มกราคม ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะ
โลกร้อน เข้าพบนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. กรณีข้อสงสัยในพ้ืนที่หมู่บ้านแม่เกิบ ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ว่ามีการ
บุกรุกป่าหรือไม่ โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรมว.ทส. และนายอดิศร นุชดํารงค์ 
อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุม 

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า เมื่อตรวจสอบดูแล้ว พบว่าหมู่บ้านแม่เกิบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติอมก๋อย ซึ่งมี พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.
2484 ในการห้ามแผ้วถางทําลายป่าคุ้มครองพ้ืนที่อยู่ ซึ่งตนไม่ได้มากดดันให้รัฐมนตรีไปไล่ชาวบ้านออกจากพ้ืนที่ แต่ตนก็เป็น 
นักอนุรักษ์จึงมีความเป็นห่วงพ้ืนที่ป่า เพราะหมู่บ้านแม่เกิบอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ัน 1 และ 2 ถือเป็นพ้ืนที่ไข่แดง และเกรงว่าต่อไป
หมู่บ้านแห่งน้ีอาจมีประชากรเพ่ิมเติม จะมีการขยายพื้นที่ทํากินหรือไม่ และอยากทราบว่าทส. จะมีแนวทางป้องกันไม่ให้มีการ 
บุกรุกเพ่ิมเติมได้อย่างไร 

ด้านนายวราวุธ กล่าวว่า กรณีหมู่บ้านแม่เกิบที่มีประชาชนไปสร้างความเจริญให้ ตนถือว่าเป็นสิ่งที่ดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงการไป
ติดต้ังโซล่าเชลล์แทนการเดินสายไฟที่น่าจะทําอย่างยากลําบาก ซึ่งตนพูดเสมอว่าการพัฒนาจะต้องควบคู่ไปกับการอนุรักษ์เสมอ 
ดังน้ันในข้อกังวลเก่ียวกับเรื่องพ้ืนที่ป่าน้ันทางกรมป่าไม้ได้มีข้อตกลงร่วมกับหมู่บ้านแม่เกิบตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดิน
และป่าไม้ ตามแนวทางของมติ ครม. 30 มิ.ย. 2541 อยู่แล้ว โดยสํารวจและกําหนดเป็นแปลงจะรับรอง 72 แปลง จํานวน 41 
ครัวเรือน ซึ่งจะเป็นการอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูล โดยให้สิทธิทํากินในพ้ืนที่ป่า แต่ไม่ได้ให้กรรมสิทธิเพราะฉะนั้นจะไม่มีการซื้อ
ขายเปลี่ยนมือได้ 

นายวราวุธ กล่าวอีกว่า เดิมทีในโครงการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ของรัฐบาลได้ให้ทส. สํารวจพ้ืนที่ป่า 
ทั้งป่าอนุรักษ์ และป่าสงวนแห่งชาติเกือบ 7 ล้านไร่ เพ่ือจัดสรรที่ดินทํากินให้ชาวบ้านผู้ยากไร้ ให้สํารวจเสร็จสิ้นภายในปี 2565 



แต่ตนได้สั่งการทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรมป่าไม้ ให้เร่งรัดสํารวจพ้ืนที่ให้เสร็จภายในปี 2564 น้ี ซึ่ง
เมื่อเราสํารวจเสร็จจะมีเส้นขอบเขตพื้นที่ป่าที่ชัดเจน จะไม่มีการบุกรุกเพ่ิม แต่หากชาวบ้านที่เราจัดสรรที่ทํากินให้บุกรุกพ้ืนที่ป่า
เพ่ิมเติมก็ถือว่าผิดกติกา 

ด้านนายจตุพร เสริมว่า ในปี 2564 ทส. จะรังวัดสํารวจพ้ืนที่คทช. ทั้งหมด เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย
ในการจัดสรรคนลงในพ้ืนที่ ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว้ เช่น ต้องเป็นคนในพ้ืนที่ และหากได้อยู่ในโครงการคทช.แล้ว 
ชาวบ้านมีการเผาป่าเราก็จําเป็นต้องขอคืน และห้ามบุกรุกเพ่ิม ฉะน้ันกติกาของคทช.จะเข้มมาก ส่วนหมู่บ้านแม่เกิบจะก็เป็นอีก
ชุมชนหน่ึงที่เราจะจัดสรรลงในโครงการคทช. ส่วนเร่ืองสาธารณูปโภคอย่างไฟฟ้า ก็ต้องเป็นการติดต้ังโซล่าเชลล์เท่าน้ัน เพราะ 
ไม่สามารถเดินสายไฟได้เน่ืองจากพ้ืนที่อยู่ห่างไกล 

จากน้ันนายศรีสุวรรณ ถามถึงกรณีการทําไร่หมุนเวียนของชุมชน ที่เกรงว่าจะมีการขยายพ้ืนที่ป่าเพ่ิมเติม โดยนายวราวุธ กล่าวว่า 
โดยเฉลี่ยพ้ืนที่ทํากินของคทช.จะให้ครอบครัวละประมาณ 20 ไร่ ซึ่งการทําไร่หมุนเวียนกลุ่มชาติพันธ์ุมักจะระบุว่าเป็นวิถีชีวิต
ด้ังเดิมที่ทํากันมาหลายช่ัวอายุคน แต่ตนได้พยายามทําความเข้าใจว่าประเพณีปฏิบัติหลายๆอย่าง เช่น ประเพณีการลอยกระทง 
ที่มีมากว่าหลายร้อยปี เป็นประเพณีที่ขอขมาพระแม่คงคา เมื่อก่อนประชากรไม่เยอะมากก็ยังลอยกระทงกันได้ แต่ปัจจุบันหาก
คน 77 ล้านคนต้องลอยกระทงก็จะเกิดปัญหาขยะได้ เช่นเดียวกันกับการทําไร่หมุนเวียน เพราะปัจจุบันกลุ่มชาติพันธ์ุ รวมทั้งคน
ไทยที่อาศัยอยู่ในป่ามีจํานวนเพ่ิมขึ้น แต่พ้ืนที่ป่าจํานวน 323 ล้านไร่ของไทยมันไม่เพ่ิมขึ้น ฉะน้ันเราต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติว่าทํา
ไม่ได้อย่างเก่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"รมว. วราวุธ" อธิบายชัด บ้านแม่เกิบ อมก๋อย อยู่ในแผน คทช. พร้อมขอบคุณ ศรีสุวรรณ ที่ห่วงใย 

 
รมว. วราวุธ อธิบายชัด บ้านแม่เกิบ อ.อมก๋อย อยู่ในแผน คทช. พร้อมขอบคุณ ศรีสุวรรณ ที่ห่วงใยในทรัพยากรฯ ของประเทศ 

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 15.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(รมว.ทส.) ได้รับเอกสารร้องเรียนจาก นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน กรณีมีข้อสงสัยว่าหมู่บ้านแม่
เกิบ ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ น้ัน มีการรุกล้ําพ้ืนที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอมก๋อย พร้อมช้ีแจงทําความเข้าใจ โดยมี นาย
ธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายอดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมช้ีแจงด้วย 

 
รมว.ทส. ได้กล่าวว่า “หมู่บ้านแม่เกิบ จํานวน 41 ครัวเรือนน้ัน ได้ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ของเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย ซึ่งพ้ืนที่แห่ง
น้ีอยู่ในแผนการจัดที่ดินทํากินตามโครงการ คทช. ซึ่งรัฐบาล โดยท่านนายกรัฐมนตรี และ ท่าน พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสําคัญอย่างมาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ได้มีการสํารวจพ้ืนที่ เพ่ือส่งต่อให้ 
กระทรวงมหาดไทย ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป จะแล้วเสร็จภายในปี 2564 แน่นอน” รมว.ทส. ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า 
“สําหรับข้อห่วงใย เก่ียวกับการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ิมเติมในอนาคตน้ัน ขอให้ทุกฝ่ายวางใจได้ การดําเนินงานภายใต้ คทช. ได้มีการ
วางกฎกติกาอย่างรอบคอบ รัดกุม หากมีใครทําผิดกติกาก็จะมีการยกเลิกสิทธ์ิทํากินไป” 

“ผมและกระทรวงฯ ต้องขอขอบคุณ นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนอย่างย่ิง ที่มีความเป็นห่วงต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอันเป็นสิ่งมีค่าของประเทศ ผมยังยืนยันว่าการอนุรักษ์จะต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ และผมจะไม่ยอมให้ใคร
มาทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้องที่เป็นสมบัติของประชาชนคนไทยทุกคนอย่างแน่นอน” รมว.ทส. กล่าวในตอนท้าย 



 

"วราวุธ" แจงชัด "บ้านแม่เกิบ" อมก๋อย อยู่ในแผน คทช. 

 
13 มกราคม 2564 - 18:26 น. 

"รมว.ทส." แจงชัด "บ้านแม่เกิบ" อมก๋อย อยู่ในแผน คทช. พร้อมขอบคุณ ศรีสุวรรณ ที่ห่วงใยในทรัพยากรฯ ของประเทศ 

13 ม.ค.64  เวลา 15.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้รับ
เอกสารร้องเรียนจาก นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน กรณีมีข้อสงสัยว่าหมู่บ้านแม่เกิบ ต.นาเกียน อ.
อมก๋อย จ.เชียงใหม่ น้ัน มีการรุกล้ําพ้ืนที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอมก๋อย พร้อมช้ีแจงทําความเข้าใจ 

 
โดยมี นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายอดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมช้ีแจงด้วย รมว.ทส. ได้กล่าว
ว่า “หมู่บ้านแม่เกิบ จํานวน 41 ครัวเรือนน้ัน ได้ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ของเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย ซึ่งพ้ืนที่แห่งน้ีอยู่ในแผนการ
จัดที่ดินทํากินตามโครงการ คทช. ซึ่งรัฐบาล โดยท่านนายกรัฐมนตรี และ ท่าน พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
ได้ให้ความสําคัญอย่างมาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ได้มีการสํารวจพ้ืนที่ เพ่ือส่งต่อให้ กระทรวงมหาดไทย 
ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป จะแล้วเสร็จภายในปี 2564 แน่นอน” 

รมว.ทส. ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า “สําหรับข้อห่วงใย เก่ียวกับการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ิมเติมในอนาคตน้ัน ขอให้ทุกฝ่ายวางใจได้ การ
ดําเนินงานภายใต้ คทช. ได้มีการวางกฎกติกาอย่างรอบคอบ รัดกุม หากมีใครทําผิดกติกาก็จะมีการยกเลิกสิทธ์ิทํากินไป” “ผม
และกระทรวงฯ ต้องขอขอบคุณ นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนอย่างย่ิง ที่มีความเป็นห่วงต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอันเป็นสิ่งมีค่าของประเทศ ผมยังยืนยันว่าการอนุรักษ์จะต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ และผมจะไม่ยอมให้ใคร
มาทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้องที่เป็นสมบัติของประชาชนคนไทยทุกคนอย่างแน่นอน” รมว.ทส. กล่าวในตอนท้าย 



 
 

 

 

 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยํ้า บ้านแม่เกิบ อ.อมก๋อย เป็นพ้ืนที่อยู่ในแผนโครงการ
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) พร้อมขอบคุณศรีสุวรรณที่ห่วงใยในทรัพยากรธรรมชาติของของประเทศ                 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายอดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับเอกสารร้องเรียนจาก นายศรีสุวรรณ 
จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน กรณีมีข้อสงสัยว่าหมู่บ้านแม่เกิบ ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ มีการรุกล้ําพ้ืนที่
เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอมก๋อย โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวช้ีแจงว่า หมู่บ้านแม่เกิบ  



มีราษฎรเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหร่ียง 41 ครัวเรือน ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ของเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย ซึ่งพ้ืนที่แห่งน้ีอยู่ใน
แผนการจัดที่ดินทํากินตามโครงการคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ของรัฐบาล ซึ่งนายกรัฐมนตรีและ 
รองนายกรัฐมนตรีให้ความสําคัญอย่างมาก ที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สํารวจพ้ืนที่เพ่ือส่งต่อให้
กระทรวงมหาดไทยดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป คาดว่า จะแล้วเสร็จภายในปี 2564 แน่นอน ในส่วนของข้อห่วงใยเก่ียวกับ
การบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ิมเติมในอนาคตขอให้ทุกฝ่ายวางใจได้ เพราะการดําเนินงานภายใต้โครงการ คทช. ได้วางกฎกติกา 
อย่างรอบคอบและรัดกุม หากมีใครกระทําความผิดหรือทําผิดกติกาจะมีการยกเลิกสิทธ์ิทํากินทันที         

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวยํ้าว่า ต้องขอขอบคุณนายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน
อย่างมากท่ีมีความเป็นห่วงต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ พร้อมยืนยันว่า การอนุรักษ์จะต้องทําควบคู่ 
ไปพร้อมกับการพัฒนาประเทศ โดยตนเองจะไม่ยอมให้ใครมาทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นสมบัติของ
ประชาชนคนไทยทุกคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 15.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(รมว.ทส.) ได้รับเอกสารร้องเรียนจาก นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนกรณีมีข้อสงสัยว่าหมู่บ้านแม่เกิบ 
ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ น้ัน มีการรุกล้ําพ้ืนที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอมก๋อย พร้อมช้ีแจงทําความเข้าใจ โดยมี นายธเนศพล 
ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายอดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมช้ีแจงด้วย 

รมว.ทส. ได้กล่าวว่า “หมู่บ้านแม่เกิบ จํานวน 41 ครัวเรือนน้ัน ได้ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ของเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย ซึ่งพ้ืนที่แห่งน้ี
อยู่ในแผนการจัดที่ดินทํากินตามโครงการ คทช. ซึ่งรัฐบาล โดยท่านนายกรัฐมนตรี และ ท่าน พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ  
รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสําคัญอย่างมาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ได้มีการสํารวจพ้ืนที่ เพ่ือส่งต่อให้ 
กระทรวงมหาดไทย ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป จะแล้วเสร็จภายในปี 2564 แน่นอน” 

รมว.ทส. ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “สําหรับข้อห่วงใย เก่ียวกับการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ิมเติมในอนาคตน้ัน ขอให้ทุกฝ่ายวางใจได้  
การดําเนินงานภายใต้ คทช. ได้มีการวางกฎกติกาอย่างรอบคอบ รัดกุม หากมีใครทําผิดกติกาก็จะมีการยกเลิกสิทธ์ิทํากินไป” 

 
“ผมและกระทรวงฯ ต้องขอขอบคุณ นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนอย่างย่ิง ที่มีความเป็นห่วงต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอันเป็นสิ่งมีค่าของประเทศ ผมยังยืนยันว่าการอนุรักษ์จะต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ และผมจะไม่ยอมให้ใคร
มาทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้องที่เป็นสมบัติของประชาชนคนไทยทุกคนอย่างแน่นอน” รมว.ทส. กล่าวในตอนท้าย 



 
กรมป่าไม้ ยัน "บ้านแม่เกิบ" ไม่ใช่หมู่บ้านจัดต้ังขึ้นใหม่ เมื่อ 5 ปีก่อนในอุทยานแห่งชาติ - ทส.สั่ง สร้างเครือข่ายไฟป่า ช่วยปชช.
ชาวไทยบนที่สูง บ้านแม่เกิบ เชียงใหม่ ยกระดับคุณภาพชีวิต 

วันที่ 13 ม.ค. จากกรณีการนําเสนอข่าวในประเด็นการช่วยเหลือเยาวชนชาวไทยภูเขาที่อาศัยในพ้ืนที่บ้านแม่เกิบ อ.อมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการต้ังข้อสังเกตและกังวลในเร่ืองที่พักอาศัยของชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ว่าเป็นการบุกรุกพ้ืนที่ป่า
หรือไม่ ซึ่งกรมป่าไม้ ได้มอบให้เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษลงพื้นที่เข้าตรวจสอบในพ้ืนที่ดังกล่าว 

นายกมล นวลใย ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ กรมป่าไม้ กล่าวว่า จากการลงพ้ืนที่เข้าตรวจสอบและ
ได้รับรายงานเบ้ืองต้นว่า พ้ืนที่บ้านแม่เกิบ ม.15 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านแยกจากบ้านแม่ฮอง ม.1 เมื่อวันที่ 
30 เม.ย. 2535 และต้ังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย อยู่ในเขตช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า 1A อยู่ในเขตจําแนกการใช้ประโยชน์
ที่ดินป่าไม้ โซน C (ป่าอนุรักษ์) มีราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหร่ียงอาศัยในพ้ืนที่ 41 ครัวเรือน มีประชากรจํานวน 177 คน 

โดยหมู่บ้านดังกล่าวต้ังอยู่บนภูเขาสูงชัน ทุรกันดาร ซึ่งห่างไกลจาก อ.เมืองเชียงใหม่ ระยะทาง 240 กม. และต้องใช้รถยนต์
ขับเคลื่อนสี่ล้อในการเดินทางเข้าไปในพ้ืนที่และคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ ทํานาข้าวไร่หมุนเวียนเพ่ือบริโภค 
และรับจ้างทั่วไป โดยกรมป่าไม้ขอช้ีแจงว่า พ้ืนที่ดังกล่าวที่มีประชาชนชาวไทยภูเขา อาศัยอยู่น้ันอยู่ในพ้ืนที่ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนบ้านแม่เกิบ (ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง) สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้มีการย่ืนคําขอใช้ประโยชน์พ้ืนที่ตามแบบ ม.13/1 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
แล้ว ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวเป็นการดําเนินการในพ้ืนที่ กศน.แม่ฟ้าหลวง และเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการจัดต้ังบ้านแม่เกิบว่า 
เป็นหมู่บ้านที่มีการต้ังขึ้น เมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งข้อเท็จจริงน้ัน "บ้านแม่เกิบ"กับ "บ้านแม่ฮอง" เป็นหมู่บ้านเดียวกันแต่อยู่คนละ
หย่อมบ้าน โดยเมื่อปี 2558 บ้านแม่ฮองเกิดเหตุไฟไหม้ทั้งหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงอพยพมายังแปลงที่ทํากินหมุนเวียนซึ่งเป็นถิ่นฐาน
ที่ต้ังในปัจจุบัน จากการบอกกล่าวของผู้นําชุมชนซึ่งเป็นความเช่ือของชาวกะเหร่ียงที่จะไม่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่เกิดอาเพศ จึงถือได้
ว่าไม่ได้เป็นหมู่บ้านที่จัดต้ังขึ้นใหม่แต่อย่างใด 



 
นายกมล กล่าวเพ่ิมเติมว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความเป็นห่วงประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนที่ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากเหตุไฟป่าและพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาป่า โดยกรมป่าไม้ ได้จัดทํา
โครงการเพ่ือสร้างเครือข่ายป้องกันไฟป่า เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่เป็นกําลังสําคัญในการเฝ้าระวังไฟป่าในพ้ืนที่ นอกจากน้ี เพ่ือ
เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ อ.อมก๋อย กรมป่าไม้ได้ดําเนินโครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ร่วมกับ อบต.ในพ้ืนที่ โดยการสนับสนุนของกองทุนอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งจะดําเนินการในท้องที่  
ต.นาเกียน ต.แม่ต่ืน ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ จํานวน 1,092 ครัวเรือน และกรมป่าไม้ได้อนุมัติให้ดําเนินโครงการแล้ว 
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2563 ซึ่งจะดําเนินการต่อเน่ืองในระหว่างปี 2563 - 2564 และได้มีการแจ้งให้ประชาชนตลอดจนหน่วยงาน 
ในท้องถิ่นได้ทราบในโครงการดังกล่าวแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ป่าไม้แจง สร้างเครือข่ายไฟป่า ยกคุณภาพชีวิต ประชาชน บ้านแม่เกิบ 

จากกรณีการนําเสนอข่าวในประเด็นการช่วยเหลือเยาวชนชาวไทยภูเขาที่อาศัยในพ้ืนที่บ้านแม่เกิบ อ.อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยมีการต้ังข้อสังเกตและกังวลในเรื่องที่พักอาศัยของชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ว่าเป็นการบุกรุกพ้ืนที่ป่าหรือไม่ ซึ่งกรมป่าไม้ 
 ได้มอบให้เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษลงพื้นที่เข้าตรวจสอบในพ้ืนที่ดังกล่าว 

นายกมล นวลใย ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า จากการลงพ้ืนที่เข้าตรวจสอบและได้รับรายงานเบ้ืองต้นว่า พ้ืนที่บ้านแม่เกิบ ม.15 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย 
จ.เชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านแยกจากบ้านแม่ฮอง ม.1 เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2535 และตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย อยู่ใน
เขตช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า 1A อยู่ในเขตจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ โซน C (ป่าอนุรักษ์) มีราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหร่ียง
อาศัยในพ้ืนที่ 41 ครัวเรือน มีประชากรจํานวน 177 คน โดยหมู่บ้านดังกล่าวต้ังอยู่บนภูเขาสูงชัน ทุรกันดาล ซึ่งห่างไกลจาก  
อ.เมืองเชียงใหม่ ระยะทาง 240 กม. และต้องใช้รถยนต์ขับเคล่ือนสี่ล้อในการเดินทางเข้าไปในพื้นที่และคนในชุมชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพหลัก คือ ทํานาข้าวไร่หมุนเวียนเพ่ือบริโภค และรับจ้างทั่วไป โดยกรมป่าไม้ขอช้ีแจงว่าพ้ืนที่ดังกล่าวที่มีประชาชน
ชาวไทยภูเขาอาศัยอยู่น้ันอยู่ในพ้ืนที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนบ้านแม่เกิบ (ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง) 
สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้มีการยืนคําขอใช้ประโยชน์พ้ืนที่
ตามแบบ ม.13/1 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 แล้ว ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวเป็นการดําเนินการในพ้ืนที่ กศน. 
แม่ฟ้าหลวง และเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการจัดต้ังบ้านแม่เกิบว่าเป็นหมู่บ้านที่มีการต้ังขึ้นเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งข้อเท็จจริงน้ัน



บ้านแม่เกิบกับบ้านแม่ฮอง เป็นหมู่บ้านเดียวกันแต่อยู่คนละหย่อมบ้าน โดยเมื่อปี 2558 บ้านแม่ฮองเกิดเหตุไฟไหม้ทั้งหมู่บ้าน
ชาวบ้านจึงอพยพมายังแปลงท่ีทํากินหมุนเวียนซึ่งเป็นถิ่นฐานที่ต้ังในปัจจุบัน จากการบอกกล่าวของผู้นําชุมชนซึ่งเป็นความเช่ือ
ของชาวกะเหรี่ยงที่จะไม่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ที่เกิดอาเพศ จึงถือได้ว่าไม่ได้เป็นหมู่บ้านที่ไม่ได้จัดต้ังขึ้นใหม่แต่อย่างใด 

 
นายกมล กล่าวว่า ทส.มีความเป็นห่วงประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุไฟป่าและพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือ
ประชาชนในพ้ืนที่ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาป่า โดยกรมป่าไม้ ได้จัดทําโครงการเพ่ือสร้างเครือขา่ยป้องกันไฟป่า เพ่ือให้ประชาชน
ในพ้ืนที่เป็นกําลังสําคัญในการเฝ้าระวังไฟป่าในพ้ืนที่ นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ อ.อมก๋อย 
กรมป่าไม้ได้ดําเนินโครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับ อบต.ในพ้ืนที่ โดยการสนับสนุนของกองทุนอนุรักษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งจะดําเนินการในท้องที่ ต.นาเกียน ต.แม่ต่ืน ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ จํานวน 1,092 
ครัวเรือน และกรมป่าไม้ได้อนุมัติให้ดําเนินโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2563 ซึ่งจะดําเนินการต่อเน่ืองในระหว่างปี 2563 – 
2564 และได้มีการแจ้งให้ประชาชนตลอดจนหน่วยงานในท้องถิ่นได้ทราบในโครงการดังกล่าวแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
จากกรณีประเด็นการช่วยเหลือเยาวชนชาวไทยภูเขาที่อาศัยในพ้ืนที่บ้านแม่เกิบ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยมีการต้ังข้อสังเกตและ
กังวลในเร่ืองที่พักอาศัยของชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ว่าเป็นการบุกรุกพ้ืนที่ป่าหรือไม่ ซึ่งกรมป่าไม้ ได้มอบให้เจ้าหน้าที่
หน่วยปฏิบัติการพิเศษลงพื้นที่เข้าตรวจสอบในพ้ืนที่ดังกล่าว 

วันน้ี (13 ม.ค.) นายกมล นวลใย ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ กรมป่าไม้ กล่าวว่า จากการลงพ้ืนที่เข้า
ตรวจสอบและได้รับรายงานเบ้ืองต้น ว่า พ้ืนที่บ้านแม่เกิบ ม.15 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านแยกจากบ้านแม่
ฮอง ม.1 เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 35 และต้ังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย อยู่ในเขตชั้นคุณภาพลุ่มนํ้า 1A อยู่ในเขตจําแนก
การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ โซน C (ป่าอนุรักษ์) มีราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยงอาศัยในพ้ืนที่ 41 ครัวเรือน มีประชากร
จํานวน 177 คน โดยหมู่บ้านดังกล่าวต้ังอยู่บนภูเขาสูงชัน ทุรกันดาร ซึ่งห่างไกลจาก อ.เมืองเชียงใหม่ ระยะทาง 240 กม. และ
ต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อในการเดินทางเข้าไปในพ้ืนที่และคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ ทํานาข้าวไร่
หมุนเวียนเพ่ือบริโภค และรับจ้างทั่วไป 

“โดยกรมป่าไม้ขอช้ีแจงว่าพ้ืนที่ดังกล่าวที่มีประชาชนชาวไทยภูเขาอาศัยอยู่น้ันอยู่ในพ้ืนที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนบ้านแม่เกิบ 
(ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง) สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งได้มีการยืนคําขอใช้ประโยชน์พ้ืนที่ตามแบบ ม.13/1 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 แล้ว ซึ่งการ
ดําเนินการดังกล่าวเป็นการดําเนินการในพ้ืนที่ กศน.แม่ฟ้าหลวง และเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการจัดต้ังบ้านแม่เกิบว่าเป็น
หมู่บ้านที่มีการต้ังขึ้นเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา” 



นายกมล กล่าวอีกว่า ซึ่งข้อเท็จจริงน้ันบ้านแม่เกิบกับบ้านแม่ฮอง เป็นหมู่บ้านเดียวกันแต่อยู่คนละหย่อมบ้าน โดยเมื่อปี 2558 
บ้านแม่ฮองเกิดเหตุไฟไหม้ทั้งหมู่บ้านชาวบ้าน จึงอพยพมายังแปลงท่ีทํากินหมุนเวียนซึ่งเป็นถิ่นฐานที่ต้ังในปัจจุบัน จากการบอก
กล่าวของผู้นําชุมชนซึ่งเป็นความเช่ือของชาวกะเหรี่ยงที่จะไม่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ที่เกิดอาเพศ จึงถือได้ว่าไม่ได้เป็นหมู่บ้านที่ไม่ได้
จัดต้ังขึ้นใหม่แต่อย่างใด 

นายกมล กล่าวต่อว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความเป็นห่วงประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ซึ่งได้รับผลกระทบจาก
เหตุไฟป่าและพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาป่า โดยกรมป่าไม้ ได้จัดทําโครงการเพ่ือสร้าง
เครือข่ายป้องกันไฟป่า เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่เป็นกําลังสําคัญในการเฝ้าระวังไฟป่าในพ้ืนที่ นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ อ.อมก๋อย กรมป่าไม้ได้ดําเนินโครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับ อบต.
ในพ้ืนที่ โดยการสนับสนุนของกองทุนอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งจะดําเนินการในท้องที่ ต.นาเกียน ต.แม่ต่ืน ต.ยางเปียง 
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ จํานวน 1,092 ครัวเรือน และกรมป่าไม้ได้อนุมัติให้ดําเนินโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2563 ซึ่งจะ
ดําเนินการต่อเน่ืองในระหว่างปี 2563-2564 และได้มีการแจ้งให้ประชาชนตลอดจนหน่วยงานในท้องถิ่นได้ทราบในโครงการ
ดังกล่าวแล้ว 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
13 มกราคม 2564 - 10:33 น. 

"กรมป่าไม้"สร้างเครือข่ายไฟป่า ช่วยประชาชน ชาวไทยบนที่สูง บ้านแม่เกิบ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต 

จากกรณีการนําเสนอข่าวในประเด็นการช่วยเหลือเยาวชนชาวไทยภูเขาที่อาศัยในพ้ืนที่บ้านแม่เกิบ อ.อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยมีการต้ังข้อสังเกตและกังวลในเร่ืองที่พักอาศัยของชาวไทยภูเขาท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ว่าเป็นการบุกรุกพ้ืนที่ป่าหรือไม่ ซึ่งกรมป่าไม้ 
ได้มอบให้เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษลงพื้นที่เข้าตรวจสอบในพ้ืนที่ดังกล่าว 

นายกมล นวลใย ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ กรมป่าไม้ กล่าวว่า จากการลงพ้ืนที่เข้าตรวจสอบและ
ได้รับรายงานเบ้ืองต้นว่า พ้ืนที่บ้านแม่เกิบ ม.15 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านแยกจากบ้านแม่ฮอง ม.1 เมื่อวันที่ 
30 เม.ย. 2535 และต้ังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย อยู่ในเขตช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า 1A อยู่ในเขตจําแนกการใช้ประโยชน์
ที่ดินป่าไม้ โซน C (ป่าอนุรักษ์) มีราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยงอาศัยในพ้ืนที่ 41 ครัวเรือน มีประชากรจํานวน 177 คน โดย
หมู่บ้านดังกล่าวต้ังอยู่บนภูเขาสูงชัน ทุรกันดาร ซึ่งห่างไกลจาก อ.เมืองเชียงใหม่ ระยะทาง 240 กม. และต้องใช้รถยนต์
ขับเคลื่อนสี่ล้อในการเดินทางเข้าไปในพ้ืนที่และคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ ทํานาข้าวไร่หมุนเวียนเพ่ือบริโภค 
และรับจ้างทั่วไป 

โดยกรมป่าไม้ขอช้ีแจงว่าพ้ืนที่ดังกล่าวที่มีประชาชนชาวไทยภูเขาอาศัยอยู่น้ันอยู่ในพ้ืนที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนบ้านแม่เกิบ 
(ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง) สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งได้มีการยืนคําขอใช้ประโยชน์พ้ืนที่ตามแบบ ม.13/1 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 แล้ว ซึ่งการ
ดําเนินการดังกล่าวเป็นการดําเนินการในพ้ืนที่ กศน.แม่ฟ้าหลวง และเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการจัดต้ังบ้านแม่เกิบว่าเป็น
หมู่บ้านที่มีการต้ังขึ้นเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งข้อเท็จจริงน้ันบ้านแม่เกิบกับบ้านแม่ฮอง เป็นหมู่บ้านเดียวกันแต่อยู่คนละหย่อมบ้าน 
โดยเมื่อปี 2558 บ้านแม่ฮองเกิดเหตุไฟไหม้ทั้งหมู่บ้านชาวบ้านจึงอพยพมายังแปลงที่ทํากินหมุนเวียนซึ่งเป็นถิ่นฐานที่ต้ัง 



ในปัจจุบัน จากการบอกกล่าวของผู้นําชุมชนซึ่งเป็นความเช่ือของชาวกะเหรี่ยงที่จะไม่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่เกิดอาเพศ จึงถือได้ว่า
ไม่ได้เป็นหมู่บ้านที่ไม่ได้จัดต้ังขึ้นใหม่แต่อย่างใด 

 
นายกมล กล่าวเพ่ิมเติมว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความเป็นห่วงประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนที่ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากเหตุไฟป่าและพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาป่า โดยกรมป่าไม้ ได้จัดทํา
โครงการเพ่ือสร้างเครือข่ายป้องกันไฟป่า เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่เป็นกําลังสําคัญในการเฝ้าระวังไฟป่าในพ้ืนที่ 

 
นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ อ.อมก๋อย กรมป่าไม้ได้ดําเนินโครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับ อบต.ในพ้ืนที่ โดยการสนับสนุนของกองทุนอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งจะดําเนินการ 
ในท้องที่ ต.นาเกียน ต.แม่ต่ืน ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ จํานวน 1,092 ครัวเรือน และกรมป่าไม้ได้อนุมัติให้ดําเนิน
โครงการแล้ว เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2563 ซึ่งจะดําเนินการต่อเน่ืองในระหว่างปี 2563 - 2564  และได้มีการแจ้งให้ประชาชน
ตลอดจนหน่วยงานในท้องถิ่นได้ทราบในโครงการดังกล่าวแล้ว 

 

 

 



 

 

 
13 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกมล นวลใย ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ กรมป่าไม้ 
กล่าวว่า จากการลงพ้ืนที่เข้าตรวจสอบและได้รับรายงานเบ้ืองต้นว่า พ้ืนที่บ้านแม่เกิบ ม.15 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
เป็นหมู่บ้านแยกจากบ้านแม่ฮอง ม.1 เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2535 และต้ังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย อยู่ในเขตช้ันคุณภาพ
ลุ่มนํ้า 1A อยู่ในเขตจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ โซน C (ป่าอนุรักษ์) มีราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหร่ียงอาศัยในพ้ืนที่ 41 
ครัวเรือน มีประชากรจํานวน 177 คน 

โดยหมู่บ้านดังกล่าวต้ังอยู่บนภูเขาสูงชัน ทุรกันดาร  ซึ่งห่างไกลจาก อ.เมืองเชียงใหม่ ระยะทาง 240 กม.และต้องใช้รถยนต์
ขับเคลื่อนสี่ล้อในการเดินทางเข้าไปในพ้ืนที่และคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ ทํานาข้าวไร่หมุนเวียนเพ่ือบริโภค 
และรับจ้างทั่วไป 

โดยกรมป่าไม้ขอช้ีแจงว่าพ้ืนที่ดังกล่าวที่มีประชาชนชาวไทยภูเขาอาศัยอยู่น้ันอยู่ในพ้ืนที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนบ้านแม่เกิบ  
(ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง) สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งได้มีการยืนคําขอใช้ประโยชน์พ้ืนที่ตามแบบ ม.13/1 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 แล้ว ซึ่งการดําเนินการ
ดังกล่าวเป็นการดําเนินการในพ้ืนที่ กศน.แม่ฟ้าหลวง และ เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการจัดต้ังบ้านแม่เกิบว่าเป็นหมู่บ้านที่มี
การต้ังขึ้นเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา  ซึ่งข้อเท็จจริงน้ันบ้านแม่เกิบกับบ้านแม่ฮอง เป็นหมู่บ้านเดียวกันแต่อยู่คนละหย่อมบ้าน โดยเมื่อปี 
2558 บ้านแม่ฮองเกิดเหตุไฟไหม้ทั้งหมู่บ้านชาวบ้านจึงอพยพมายังแปลงที่ทํากินหมุนเวียนซึ่งเป็นถิ่นฐานที่ต้ังในปัจจุบัน 

จากการบอกกล่าวของผู้นําชุมชนซึ่งเป็นความเช่ือของชาวกะเหรี่ยงที่จะไม่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ที่เกิดอาเพศ จึงถือได้ว่าไม่ได้เป็น
หมู่บ้านที่ไม่ได้จัดต้ังขึ้นใหม่แต่อย่างใด 



 
นายกมล กล่าวต่ออีกว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) มีความเป็นห่วงประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากเหตุไฟป่าและพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาป่า  โดยกรมป่าไม้ ได้จัดทํา
โครงการเพ่ือสร้างเครือข่ายป้องกันไฟป่า เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่เป็นกําลังสําคัญในการเฝ้าระวังไฟป่าในพ้ืนที่ นอกจากน้ี เพ่ือ
เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ อ.อมก๋อย    

กรมป่าไม้ ได้ดําเนินโครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับ อบต.ในพ้ืนที่ โดยการสนับสนุนของกองทุนอนุรักษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน  ซึ่งจะดําเนินการในท้องที่ ต.นาเกียน ต.แม่ต่ืน ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ จํานวน 1,092 
ครัวเรือน และกรมป่าไม้ได้อนุมัติให้ดําเนินโครงการแล้ว  เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2563 ซึ่งจะดําเนินการต่อเน่ืองในระหว่างปี 2563-
2564 และได้มีการแจ้งให้ประชาชนตลอดจนหน่วยงานในท้องถิ่นได้ทราบในโครงการดังกล่าวแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
13 ม.ค.64 - จากกรณีประเด็นการช่วยเหลือเยาวชนชาวไทยภูเขาที่อาศัยในพ้ืนที่บ้านแม่เกิบ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยมีการต้ัง
ข้อสังเกตและกังวลในเรื่องที่พักอาศัยของชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ว่าเป็นการบุกรุกพ้ืนที่ป่าหรือไม่ ซึ่งกรมป่าไม้ ได้มอบให้
เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษลงพื้นที่เข้าตรวจสอบในพ้ืนที่ดังกล่าว 

นายกมล นวลใย ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ กรมป่าไม้ กล่าวว่า จากการลงพ้ืนที่เข้าตรวจสอบและ
ได้รับรายงานเบ้ืองต้น ว่า พ้ืนที่บ้านแม่เกิบ ม.15 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านแยกจากบ้านแม่ฮอง ม.1 เมื่อ
วันที่ 30 เม.ย. 35 และต้ังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย อยู่ในเขตช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า 1A อยู่ในเขตจําแนกการใช้ประโยชน์
ที่ดินป่าไม้ โซน C (ป่าอนุรักษ์) มีราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยงอาศัยในพ้ืนที่ 41 ครัวเรือน มีประชากรจํานวน 177 คน โดย
หมู่บ้านดังกล่าวต้ังอยู่บนภูเขาสูงชัน ทุรกันดาร ซึ่งห่างไกลจาก อ.เมืองเชียงใหม่ ระยะทาง 240 กม. และต้องใช้รถยนต์
ขับเคลื่อนสี่ล้อในการเดินทางเข้าไปในพ้ืนที่และคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ ทํานาข้าวไร่หมุนเวียนเพ่ือบริโภค 
และรับจ้างทั่วไป 

“โดยกรมป่าไม้ขอช้ีแจงว่าพ้ืนที่ดังกล่าวที่มีประชาชนชาวไทยภูเขาอาศัยอยู่น้ันอยู่ในพ้ืนที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนบ้านแม่เกิบ 
(ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง) สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งได้มีการยืนคําขอใช้ประโยชน์พ้ืนที่ตามแบบ ม.13/1 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 แล้ว ซึ่งการ
ดําเนินการดังกล่าวเป็นการดําเนินการในพ้ืนที่ กศน.แม่ฟ้าหลวง และเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการจัดต้ังบ้านแม่เกิบว่าเป็น
หมู่บ้านที่มีการต้ังขึ้นเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา” 

นายกมล กล่าวอีกว่า ซึ่งข้อเท็จจริงน้ันบ้านแม่เกิบกับบ้านแม่ฮอง เป็นหมู่บ้านเดียวกันแต่อยู่คนละหย่อมบ้าน โดยเมื่อปี 2558 
บ้านแม่ฮองเกิดเหตุไฟไหม้ทั้งหมู่บ้านชาวบ้าน จึงอพยพมายังแปลงท่ีทํากินหมุนเวียนซึ่งเป็นถิ่นฐานที่ต้ังในปัจจุบัน จากการบอก
กล่าวของผู้นําชุมชนซึ่งเป็นความเช่ือของชาวกะเหรี่ยงที่จะไม่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ที่เกิดอาเพศ จึงถือได้ว่าไม่ได้เป็นหมู่บ้านที่ไม่ได้
จัดต้ังขึ้นใหม่แต่อย่างใด 



นายกมล กล่าวต่อว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความเป็นห่วงประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ซึ่งได้รับผลกระทบจาก
เหตุไฟป่าและพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาป่า โดยกรมป่าไม้ ได้จัดทําโครงการเพ่ือสร้าง
เครือข่ายป้องกันไฟป่า เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่เป็นกําลังสําคัญในการเฝ้าระวังไฟป่าในพ้ืนที่ นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ อ.อมก๋อย กรมป่าไม้ได้ดําเนินโครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับ อบต.
ในพ้ืนที่ โดยการสนับสนุนของกองทุนอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งจะดําเนินการในท้องที่ ต.นาเกียน ต.แม่ต่ืน ต.ยางเปียง 
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ จํานวน 1,092 ครัวเรือน และกรมป่าไม้ได้อนุมัติให้ดําเนินโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2563 ซึ่งจะ
ดําเนินการต่อเน่ืองในระหว่างปี 2563-2564 และได้มีการแจ้งให้ประชาชนตลอดจนหน่วยงานในท้องถิ่นได้ทราบในโครงการ
ดังกล่าวแล้ว 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
จากกรณีการนําเสนอข่าวในประเด็นการช่วยเหลือเยาวชนชาวไทยภูเขาที่อาศัยในพ้ืนที่บ้านแม่เกิบ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยมี
การต้ังข้อสังเกตและ กังวลในเรื่องที่พักอาศัยของชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ว่าเป็นการบุกรุกพ้ืนที่ป่าหรือไม่ ล่าสุด กรมป่าไม้ 
ได้มอบให้เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ลงพ้ืนที่เข้าตรวจสอบในพ้ืนที่ดังกล่าว 

กรมป่าไม้ : ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 นายกมล นวลใย ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 
เชียงใหม่ กรมป่าไม้ กล่าวว่า จากการลงพ้ืนที่เข้าตรวจสอบและได้รับรายงานเบ้ืองต้นว่า พ้ืนที่บ้านแม่เกิบ ม.15 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย 
จ.เชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านแยกจากบ้านแม่ฮอง ม.1 เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2535 และ ต้ังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย อยู่ใน
เขตช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า 1A อยู่ในเขตจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ โซน C (ป่าอนุรักษ์) มีราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหร่ียง
อาศัยในพื้นที่ 41 ครัวเรือน มีประชากรจํานวน 177 คน โดยหมู่บ้านดังกล่าวต้ังอยู่บนภูเขาสูงชัน ทุรกันดาร ซึ่งห่างไกลจาก  
อ.เมืองเชียงใหม่ ระยะทาง 240 กม.และต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อในการเดินทางเข้าไปในพื้นที่และคนในชุมชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพหลัก คือ ทํานาข้าวไร่หมุนเวียนเพ่ือบริโภค และรับจ้างทั่วไป โดยกรมป่าไม้ขอช้ีแจงว่าพ้ืนที่ดังกล่าวที่มีประชาชน
ชาวไทยภูเขาอาศัยอยู่น้ันอยู่ในพ้ืนที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนบ้านแม่เกิบ (ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลว) 
สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้มีการยืนคําขอใช้ประโยชน์พ้ืนที่
ตามแบบ ม.13/1 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 แล้ว ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวเป็นการดําเนินการในพ้ืนที่ กศน.แม่ฟ้าหลวง 
และ เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการจัดต้ังบ้านแม่เกิบว่าเป็นหมู่บ้านที่มีการต้ังขึ้นเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งข้อเท็จจริงน้ันบ้าน 
แม่เกิบกับบ้านแม่ฮอง เป็นหมู่บ้านเดียวกันแต่อยู่คนละหย่อมบ้าน โดยเมื่อปี 2558 บ้านแม่ฮองเกิดเหตุไฟไหม้ทั้งหมู่บ้าน
ชาวบ้านจึงอพยพมายังแปลงที่ทํากินหมุนเวียนซึ่งเป็นถิ่นฐานที่ต้ังในปัจจุบัน 

จากการบอกกล่าวของผู้นําชุมชนซึ่งเป็นความเช่ือของชาวกะเหรี่ยงที่จะไม่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ที่เกิดอาเพศ จึงถือได้ว่าไม่ได้เป็น
หมู่บ้านที่ไม่ได้จัดต้ังขึ้นใหม่แต่อย่างใด 



นายกมล กล่าวต่ออีกว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) มีความเป็นห่วงประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากเหตุไฟป่าและพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาป่า โดยกรมป่าไม้ ได้จัดทํา
โครงการเพ่ือสร้างเครือข่ายป้องกันไฟป่า เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่เป็นกําลังสําคัญในการเฝ้าระวังไฟป่าในพ้ืนที่ นอกจากน้ี  
เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ อ.อมก๋อย 

กรมป่าไม้ ได้ดําเนินโครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับ อบต.ในพ้ืนที่ โดยการสนับสนุนของกองทุนอนุรักษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งจะดําเนินการในท้องที่ ต.นาเกียน ต.แม่ต่ืน ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ จํานวน 1,092 
ครัวเรือน และ กรมป่าไม้ได้อนุมัติให้ดําเนินโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2563 ซึ่งจะดําเนินการต่อเน่ืองในระหว่างปี 2563-
2564 และ ได้มีการแจ้งให้ประชาชนตลอดจนหน่วยงานในท้องถิ่นได้ทราบในโครงการดังกล่าวแล้ว นายกมล กล่าว. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
จากกรณีการนําเสนอข่าวในประเด็นการช่วยเหลือเยาวชนชาวไทยภูเขาที่อาศัยในพ้ืนที่บ้านแม่เกิบ อ.อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยมีการต้ังข้อสังเกตและกังวลในเร่ืองที่พักอาศัยของชาวไทยภูเขาท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ว่าเป็นการบุกรุกพ้ืนที่ป่าหรือไม่ ซึ่งกรมป่าไม้ 
ได้มอบให้เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษลงพื้นที่เข้าตรวจสอบในพ้ืนที่ดังกล่าว 

 
ทางด้าน นายกมล นวลใย ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ กรมป่าไม้ กล่าวว่า จากการลงพ้ืนที่เข้า
ตรวจสอบและได้รับรายงานเบ้ืองต้นว่า พ้ืนที่บ้านแม่เกิบ ม.15 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านแยกจากบ้านแม่ฮอง  
ม.1 เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2535 และต้ังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย อยู่ในเขตช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า 1A อยู่ในเขตจําแนกการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ โซน C (ป่าอนุรักษ์) มีราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหร่ียงอาศัยในพ้ืนที่ 41 ครัวเรือน มีประชากรจํานวน 
177 คน โดยหมู่บ้านดังกล่าวต้ังอยู่บนภูเขาสูงชัน ทุรกันดาล ซึ่งห่างไกลจาก อ.เมืองเชียงใหม่ ระยะทาง 240 กม. และต้องใช้
รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อในการเดินทางเข้าไปในพ้ืนที่และคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ ทํานาข้าวไร่หมุนเวียนเพ่ือ
บริโภค และรับจ้างทั่วไป 

โดยกรมป่าไม้ขอช้ีแจงว่าพ้ืนที่ดังกล่าวที่มีประชาชนชาวไทยภูเขาอาศัยอยู่น้ันอยู่ในพ้ืนที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนบ้านแม่เกิบ 
(ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง) สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งได้มีการยืนคําขอใช้ประโยชน์พ้ืนที่ตามแบบ ม.13/1 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 แล้ว ซึ่งการ
ดําเนินการดังกล่าวเป็นการดําเนินการในพ้ืนที่ กศน.แม่ฟ้าหลวง และเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการจัดต้ังบ้านแม่เกิบว่าเป็น
หมู่บ้านที่มีการต้ังขึ้นเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งข้อเท็จจริงน้ันบ้านแม่เกิบกับบ้านแม่ฮอง เป็นหมู่บ้านเดียวกันแต่อยู่คนละหย่อมบ้าน 
โดยเมื่อปี 2558 บ้านแม่ฮองเกิดเหตุไฟไหม้ทั้งหมู่บ้านชาวบ้านจึงอพยพมายังแปลงที่ทํากินหมุนเวียนซึ่งเป็นถิ่นฐานที่ต้ัง 
ในปัจจุบัน จากการบอกกล่าวของผู้นําชุมชนซึ่งเป็นความเช่ือของชาวกะเหรี่ยงที่จะไม่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่เกิดอาเพศ จึงถือได้ว่า
ไม่ได้เป็นหมู่บ้านที่ไม่ได้จัดต้ังขึ้นใหม่แต่อย่างใด 



นายกมล กล่าวเพ่ิมเติมว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความเป็นห่วงประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนที่ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากเหตุไฟป่าและพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาป่า โดยกรมป่าไม้ ได้จัดทํา
โครงการเพ่ือสร้างเครือข่ายป้องกันไฟป่า เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่เป็นกําลังสําคัญในการเฝ้าระวังไฟป่าในพ้ืนที่ 

นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ อ.อมก๋อย กรมป่าไม้ได้ดําเนินโครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับ อบต.ในพ้ืนที่ โดยการสนับสนุนของกองทุนอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งจะดําเนินการ 
ในท้องที่ ต.นาเกียน ต.แม่ต่ืน ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ จํานวน 1,092 ครัวเรือน และกรมป่าไม้ได้อนุมัติให้ดําเนิน
โครงการแล้ว เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2563 ซึ่งจะดําเนินการต่อเน่ืองในระหว่างปี 2563 – 2564 และได้มีการแจ้งให้ประชาชน
ตลอดจนหน่วยงานในท้องถิ่นได้ทราบในโครงการดังกล่าวแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
กรณีที่มีการต้ังข้อสังเกตว่า มีหมู่บ้านเกิดขึ้นใหม่ในพ้ืนที่อําเภออมอ๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และพ้ืนที่ดังกล่าวรุกป่าน้ัน มีคําช้ีแจง
จากหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว 

หลังจากที่เป็นกระแสในการช่วยเหลือชาวไทยภูเขาในพื้นที่บ้านแม่เกิบ อําเภออมอ๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จนมีการต้ังข้อสังเกตว่า 
มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าหรือไม่ ล่าสุด นายกมล นวลใย ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ กรมป่าไม้ ช้ีแจงว่า 
จากการตรวจสอบพบว่า พ้ืนที่บ้านแม่เกิบ เป็นหมู่บ้านที่แยกมาจากบ้านแม่ฮอง ซึ่งเป็นหมู่บ้านเดียวกัน แต่อยู่คนละหย่อมบ้าน 
โดยเมื่อปี 2558 บ้านแม่ฮอง เกิดเหตุไฟไหม้ทั้งหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงอพยพมายังแปลงที่ทํากินหมุนเวียน ที่เป็นถิ่นฐานที่ต้ัง 
ในปัจจุบัน เน่ืองจากตามความเช่ือจะไม่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ที่เกิดอาเพศ จึงถือได้ว่าเป็นหมู่บ้านที่ไม่ได้มีการจัดต้ังขึ้นใหม่ 

พ้ืนที่ดังกล่าว มีราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหร่ียง อาศัยอยู่ 41 ครัวเรือน มีประชากร 177 คน อยู่บนเขาสูงชัน ทุรกันดาร และ
ห่างไกลจากอําเภอเมืองเชียงใหม่ 240 กิโลเมตร 

ส่วนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดเชียงใหม่ แม้ว่าจะต้ังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย ลุ่มนํ้า 1A แต่ได้มีการยืนคําขอใช้ประโยชน์พ้ืนที่แล้ว 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
จากกรณีการเผยแพร่ข่าว “ศรีสุวรรณ จ่อถาม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ถึงปมปล่อยผุดหมู่บ้านอมก๋อย ในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า” ด้าน กรมอุทยานแห่งชาติฯ แจง “หมู่บ้านแม่เกิบ” 
อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. เพจ “กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช” โพสต์ข้อความช้ีแจงหลังเกิดกรณีการเผยแพร่ข่าว “ศรีสุวรรณ 
จ่อบุกพบ รมว.ทส. ถามปมปล่อยผุดหมู่บ้านอมก๋อย ในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า” โดย นายเกรียงศักด์ิ ถนอมพันธ์ ผู้อํานวยการ
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 เปิดเผยว่า พ้ืนที่บ้านแม่เกิบ เป็นหย่อมบ้านของบ้านศาลาเท หมู่ที่ 15 ตําบลนาเกียน อําเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ ต้ังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย ราษฎรเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยงมีประชากร 177 คน 41 
ครัวเรือน โดยหมู่บ้านต้ังอยู่บนภูเขาสูงชัน ทุรกันดาร มีระยะทาง 240 กม. จากเชียงใหม่ โดยเส้นทางจากอมก๋อยเข้าพ้ืนที่ต้องใช้
รถขับเคลื่อนสี่ล้อ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ ทํานาข้าวไร่หมุนเวียน เพ่ือบริโภค และรับจ้างทั่วไป ในพ้ืนที่มีศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านแม่เกิบ สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
จ.เชียงใหม่ มีครู 2 คน และนักเรียน 44 คน ต้ังอยู่ห่างจากท่ีต้ังหน่วยจัดการต้นนํ้าแม่จ๊าง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
เป็นระยะทาง 38 กิโลเมตร 

โดยชุมชนมีการต้ังถิ่นฐานในบริเวณดังกล่าวมาก่อนการก่อต้ังโครงการพัฒนาป่าไม้ที่สูงหน่วยที่ 3 (แม่จ๊าง) หรือหน่วยจัดการต้นนํ้า
แม่จ๊างในปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2522 และอยู่นอกเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านนาเกียน และ บ้านแม่เกิบ 
อยู่ห่างจากท่ีทําการเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอมก๋อย 129 กิโลเมตร ห่างจากแนวเขตเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอมก๋อย 85 กิโลเมตร 
และห่างจากที่ทําการอุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการ) 30 กิโลเมตร ห่างจากแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการ)  
6 กิโลเมตร ซึ่งพ้ืนที่น้ีกรมป่าไม้ ได้มีการสํารวจพ้ืนที่ตามโครงการจัดการทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้ ตามแนวทางของมติ ครม.  
30 มิ.ย. 2541 แล้ว โดยสํารวจและกําหนดเป็นแปลงจะรับรอง จํานวน 72 แปลง 



 

 

 
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช ช้ีแจงพื้นที่หมู่บ้านแม่เกิบไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอมก๋อย มีราษฎรเป็น 
ชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยง 177 คน อยู่อาศัยก่อนมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 

นายเกรียงศักด์ิ ถนอมพันธ์ ผู้อํานวยการสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช กล่าวว่า  
จากการตรวจสอบพ้ืนที่บ้านแม่เกิบเป็นกลุ่มบ้านเล็กๆอยู่ภายในหมู่บ้านศาลาเท ม.15 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ อยู่ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย มีราษฎรเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหร่ียง 177 คน รวม 41 ครัวเรือน โดยหมู่บ้านต้ังอยู่บนภูเขา
สูงชันและทุรกันดาร มีระยะทาง 240 กิโลเมตรจากจังหวัดเชียงใหม่ สําหรับเส้นทางจากอมก๋อยเข้าสู่พ้ืนที่ต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อ 
และราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ ทํานาข้าวไร่หมุนเวียน เพ่ือบริโภคและรับจ้างทั่วไป ภายในพ้ืนที่มีศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านแม่เกิบ สังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ มีครู 2 คน และนักเรียน 44 คน อยู่ห่างจาก
ที่ต้ังหน่วยจัดการต้นนํ้าแม่จ๊างไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทาง 38 กิโลเมตร ซึ่งชุมชนต้ังถิ่นฐานบริเวณดังกล่าวมาก่อนมี
การต้ังโครงการพัฒนาป่าไม้ที่สูงหน่วยที่ 3 (แม่จ๊าง) หรือหน่วยจัดการต้นนํ้าแม่จ๊างในปัจจุบันในปี 2522 และอยู่นอกเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านนาเกียนและบ้านแม่เกิบ อยู่ห่างจากที่ทําการเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอมก๋อย 129 
กิโลเมตร ห่างจากแนวเขตพื้นที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอมก๋อย 85 กิโลเมตร ห่างจากที่ทําการอุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการ) 
30 กิโลเมตร และห่างจากแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการ) 6 กิโลเมตร ซึ่งพ้ืนที่น้ีกรมป่าไม้ได้สํารวจพ้ืนที่โครงการ
จัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 แล้ว ด้วยการสํารวจและกําหนดเป็น
แปลงจะรับรอง 72 แปลง ที่มีแผนที่และรายละเอียดปรากฏชัดเจน 



 

  
“กรมอุทยานแห่งชาติ” ชี้หมู่บ้านแม่เกิบ จังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย 

จากกรณีที่มีข่าวเผยแพร่ว่านายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ได้กล่าวถึงกรณีที่ พิมรดาภรณ์ เบญจ
วัฒนะพัชร์ หรือ พิมรี่พาย ซึ่งเป็นแม่ค้าออนไลน์และยูทูบเบอร์ช่ือดัง ได้เดินทางพร้อมคณะไปยังหมู่บ้านแม่เกิบ ต.นาเกียน อ.อมก๋อย 
จ.เชียงใหม่ เพ่ือบริจาคสิ่งของต่างๆให้กับเด็กๆในพ้ืนที่ดังกล่าว จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และเกิดดราม่าในด้านต่างๆข้ึน  
ซึ่งนายศรีสุวรรณ ได้ต้ังข้อสังเกตว่าทําไมหน่วยงานภาครัฐปล่อยให้เกิดหมู่บ้านแบบน้ีขึ้นมาได้อย่างไร ในพ้ืนที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า
อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

จากการตรวจสอบข้อมูลของสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช พบว่าบ้านแม่เกิบ
เป็นกลุ่มบ้านเล็กๆอยู่ภายในหมู่บ้านศาลาเท ม.15 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ต้ังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย  
มีราษฎรเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยง มีประชากร 177 คน 41 ครัวเรือน โดยหมู่บ้านต้ังอยู่บนภูเขาสูงชัน ทุรกันดาร มีระยะทาง 
240 กิโลเมตร จากจังหวัดเชียงใหม่ 

สําหรับเส้นทางจากอมก๋อยเข้าสู่พ้ืนที่ ต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ ทํานาข้าวไร่หมุนเวียน 
เพ่ือบริโภคและรับจ้างทั่วไป ภายในพ้ืนที่มี ศศช.บ้านแม่เกิบ (ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง) สังกัด สนง.กศน.ชม.  
มีครู 2 คน และนักเรียน 44 คน อยู่ห่างจากที่ต้ังหน่วยจัดการต้นนํ้าแม่จ๊าง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นระยะทาง 38 
กิโลเมตร 

โดยชุมชนมีการต้ังถิ่นฐานในบริเวณดังกล่าวมาก่อนมีการต้ังโครงการพัฒนาป่าไม้ที่สูงหน่วยที่ 3 (แม่จ๊าง) หรือหน่วยจัดการต้นน้ํา
แม่จ๊างในปัจจุบัน ในปี พ.ศ.2522 และอยู่นอกเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงบ้านนาเกียนและบ้านแม่เกิบ 
อยู่ห่างจากที่ทําการเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอมก๋อย 129 กิโลเมตร ห่างจากแนวเขตพ้ืนที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอมก๋อย 85 
กิโลเมตร และห่างจากท่ีทําการอุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการ) 30 กิโลเมตร  ห่างจากแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่เงา 
(เตรียมการ) 6 กิโลเมตร 

ซึ่งพ้ืนที่น้ีกรมป่าไม้ ได้มีการสํารวจพ้ืนที่ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรี “ครม.” 
30 มิถุนายน 2541 แล้ว โดยสํารวจและกําหนดเป็นแปลงจะรับรองจํานวน  72 แปลง ซึ่งมีแผนที่และรายละเอียดปรากฏชัดเจน 



 

 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ช้ีแจงกรณีการเผยแพร่ข่าว “ศรีสุวรรณ จ่อบุกพบ รมว.ทส. ถามปมปล่อยผุดหมู่บ้าน
อมก๋อย ในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า” โดยนายเกรียงศักด์ิ ถนอมพันธ์ ผู้อํานวยการสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 เปิดเผยว่า พ้ืนที่
บ้านแม่เกิบ เป็นหย่อมบ้านของบ้านศาลาเท หมู่ที่ 15 ตําบลนาเกียน อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ต้ังอยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าอมก๋อย ราษฎรเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยงมีประชากร 177 คน 41 ครัวเรือน 

โดยหมู่บ้านต้ังอยู่บนภูเขาสูงชัน ทุรกันดาร มีระยะทาง 240 กม. จากเชียงใหม่ โดยเส้นทางจากอมก๋อยเข้าพ้ืนที่ต้องใช้รถ
ขับเคล่ือนสี่ล้อ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ ทํานาข้าวไร่หมุนเวียน เพ่ือบริโภค และรับจ้างทั่วไป ในพ้ืนที่มีศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านแม่เกิบ สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.
เชียงใหม่ มีครู 2 คน และนักเรียน 44 คน ต้ังอยู่ห่างจากที่ต้ังหน่วยจัดการต้นนํ้าแม่จ๊าง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็น
ระยะทาง 38 กิโลเมตร 

ซึ่งทางชุมชนมีการต้ังถิ่นฐานในบริเวณดังกล่าว มาก่อนการก่อต้ังโครงการพัฒนาป่าไม้ที่สูงหน่วยที่ 3 (แม่จ๊าง) หรือหน่วยจัดการ
ต้นนํ้าแม่จ๊างในปัจจุบัน ในปี พ.ศ.2522 และอยู่นอกเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านนาเกียน และ บ้าน
แม่เกิบ อยู่ห่างจากที่ทําการเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอมก๋อย 129 กิโลเมตร ห่างจากแนวเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอมก๋อย 85 กิโลเมตร 

และห่างจากท่ีทําการอุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการ) 30 กิโลเมตร ห่างจากแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการ) 6 
กิโลเมตร ซึ่งพ้ืนที่น้ีกรมป่าไม้ ได้มีการสํารวจพ้ืนที่ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ตามแนวทางของมติ ครม. 30 
มิ.ย. 2541 แล้ว โดยสํารวจและกําหนดเป็นแปลงจะรับรอง จํานวน 72 แปลง 

 

 



 

 
อธิบดีกรมป่าไม้ยันต้ังกรรมการสอบ จนท. หลังสั่งย้ายออกจากภูเก็ต ยันยึดถือระเบียบข้อกฎหมายแก้ปัญหารุกสวนป่าบางขนุน 
ถ้า ทป 4 ไม่มั่วชาวบ้านอยู่ต่อได้ ผอ.ดีเอสไอ เสนอรายงาน อธิบดีแล้ว 

.................................... 

จากกรณีวิทยาลัยเทคนิคถลางได้ร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าตรวจสอบพ้ืนที่ของวิทยาลัยฯซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตการ
ใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบางขนุนเพ่ือจัดการศึกษาแก่กรมอาชีวะศึกษา เมื่อ ปี พ.ศ. 2540 โดยอธิบดีกรมป่าไม้ เน้ือที่ 142 ไร่ 1 งาน 
17 ตารางวา ถูกบุกรุก ขณะที่กรมป่าไม้ ได้มีคําสั่งย้าย สับเปลี่ยนกําลังบุคลากรแบบล้างบางในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตตามข่าวแล้วน้ัน 

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2564 นายอดิศร นุชดํารง อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ในการแก้ปัญหาการบุกรุกครอบครองที่ดินป่าไม้ กรณี
ของสวนป่าบางขนุนน้ัน ต้องยึดถือระเบียบและกฎหมาย ในส่วนของแบบสํารวจป่าไม้ หรือ แบบ ทป 4 น้ัน ถ้าการสํารวจพ้ืนที่ไว้แล้ว 
และเป็นคนเดิมที่ถือครองอยู่ ก็สามารถที่จะดําเนินการในขั้นตอนต่อไป ได้ และสามารถอยู่ต่อได้ หากการสํารวจไม่มั่ว แต่กรณี
สวนป่า เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว ว่า จะต้องมีเงินงบประมาณลงไปปลูกป่า และ ถ้าหากว่า พ้ืนที่มีการบุกรุกแล้วจะปลูกป่าได้
อย่างไร และสวนป่า เมื่อใช้เงินงบประมาณลงไปปลูกป่า ก็ไม่สามารถที่จะ นําพ้ืนที่สวนป่าไปจัดสรรให้ใครได้ และถ้ามีสวนป่า 
มีการปลูกแล้วจะใช้สิทธ์ิครอบครองได้อย่างไร ผู้ครอบครองก็ถือว่า บุกรุก และ เป็นระเบียบเป็นแนวทางปฏิบัติ เป็นข้อกฎหมาย 
ไม่ใช้นโยบาย 

ส่วนประเด็นที่ ตนย้ายเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ออกจากพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตน้ัน กรมป่าไม้จะต้องกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไป 

“ผมต้องต้ังกรรมการสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่ผมย้ายออกจากภูเก็ต เพราะมีผู้ร้องเรียนพฤติกรรมและ ลงช่ือจริง นโยบายผมไม่มี 
แต่ทําตามระเบียบกฎหมายเป็นหลัก ใครที่ไม่ทําตามระเบียบกฎหมาย ต้องดําเนินการ” 

ทางด้านนายเจตนา เหมมุน ผู้อํานวยการส่วนวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมและการข่าว กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการ
ตรวจสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยว่า การสืบสวนกรณีของการบุกรุกพ้ืนที่ของวิทยาลัยเทคนิคถลาง ที่ได้รับการอนุญาต
ให้ใช้พ้ืนที่จากรัฐมนตรี และ อธิบดีกรมป่าไม้ มีความคืบหน้าไปมาก หลังจากที่กลับจากการลงพ้ืนที่ได้ทํารายงานนําเสนออธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษตามละดับช้ันทุกคร้ัง ขณะนี้มีความคืบหน้าไปทุกประเด็น แต่ยังคงรอความชัดเจนในเรื่องแนวเขตที่ชัดเจน



จากกรมป่าไม้ หากกรมป่าไม้ สามารถช้ีแนวเขตท่ีชัดเจนของพื้นที่ที่อนุญาตให้วิทยาลัยเทคนิคถลาง ใช้ก็จะสามารถสรุปสํานวน
สืบสวนได้ โดยจะมีการประชุมคณะเจ้าหน้าที่สืบสวนทุกมุมทุกประเด็น ส่วนพ้ืนที่สวนป่าบางขนุนทั้งหมด กรมป่าไม้ อนุญาตให้
หน่วยงานต่างๆท้ังหมด 7 หน่วยงาน ทั้งน้ีร่วมทั้ง พ้ืนที่ที่เป็นกุโบว์ ของอิสลามด้วย 

แหล่งข่าวพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวว่า พยานปากหน่ึงได้ให้ปากคําระบุผลประโยชน์พ้ืนที่สวนป่าบางขนุน ว่า มีความ
เคลื่อนไหวที่ต้องการยึดถือครอบครองหลายรูปแบบ มีทั้งการวางแผนในการรุกพ้ืนที่ด้วยกําลัง และมีกลยุทธในการต้องการพ้ืนที่
ต้องการครอบครองพ้ืนที่โดยวิธีการด้วยรูปแบบของมีการจ้างตัวแทนเคลื่อนไหว เช่นการว่าจ้างให้ กลุ่มบุคคลและบุคคลท่ีเป็น
ข้าราชการเก่าและข้าราชการที่ได้รับผลประโยชน์จากการปล่อยให้มีการบุกรุกครอบครองที่ดิน หรือแม้แต่การเก็บเงินส่วยการบุกรุก
ครอบครองพ้ืนที่ ส่งผู้ที่เก่ียวข้องต่างๆ มาเป็นเวลานาน จนตกผลึก กลายเป็นวงจรท่ีลึกมากของพื้นที่ และ กลุ่มที่ต้องการที่ดิน  
ก็เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูง พ้ืนที่ก็มีราคาสูงเช่นเดียวกัน และมีการวางแผ่นแบ่งหน้าที่กันทําอย่างซับซ้อน อย่างกรณีที่มีการ
ประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ต้องทําหน้าที่ในการอนุรักษ์ก็ยังต้องมีการถกเถียงกันจริงจัง ถ้าแปลเจตนาก็น่าจะตีความหมาย
ได้ว่า มีข้าราชการกลุ่มหน่ึงที่เก่ียวข้องซึ่งอยู่ในหลายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง พยายามโต้แย้งให้ พ้ืนที่ที่คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ปัจจุบันขอใช้น้ันลดน้อยลงกว่า142 ไร่ เพราะน้ันคือการครอบครองพ้ืนที่ของทุนของเอกชน ของผู้บุกรุกเพ่ิมขึ้นซึ่งจะ
เป็นต้นทุนในการเก็บเงินส่วยแบ่งปันกันได้เพ่ิมขึ้น 

ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวเพ่ิมเติมมาอีกว่า จังหวัดภูเก็ต โดยนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมป่าไม้ 
ที่ ภก 0014.3/22107 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เรื่อง การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเกี่ยวกับปัญหาที่ดินทํากินใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุนและพ้ืนที่อนุญาตของวิทยาลัยเทคนิคถลาง เน้ือหา พอสังเขป ดังน้ี จังหวัดภูเก็ต ขอส่งหนังสือ
เรื่องร้องเรียนของราษฎรเกี่ยวปัญหาที่ดินทํากิน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุน จํานวน 3 กรณี 

1 กลุ่มราษฎรที่ตกค้างจากการสํารวจถือครองพ้ืนที่สวนป่าบางขนุน 

2 กลุ่มราษฎรที่ผ่านการรับรองสิทธิและได้รับเอกสาร ทป 4 แล้ว 

3 เรื่องร้องเรียนจากนายเชิดชัย ไมดุเก็ม กรณีครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุน และ ยังหา
ข้อสรุปแนวเขตที่ชัดเจนไม่ได้ เน่ืองจากประกาศอนุญาตของวิทยาลัยเทคนิคถลาง 142 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา แต่แผนที่แนบ
ท้ายประกาศเปรียบเทียบระยะและคํานวนเน้ือที่ได้ประมาณ 111 ไร่ แต่วิทยาลัยเทคนิคถลางยืนยันว่าจะต้องดูแลรับผิดชอบตาม
พ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต คือ 142 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา เน่ืองจาก อํานาจการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่หรือการแก้ไขแผนที่หรือเน้ือที่ตาม
ประกาศอนุญาต เป็นอํานาจกรมป่าไม้ จึงขอส่งเรื่องให้กรมป่าไม้พิจารณา 

 




