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

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้รับเอกสารร้องเรียนจาก  
นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนกรณีมีข้อสงสัยว่าหมู่บ้านแม่เกิบ ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ น้ัน  
มีการรุกล้ําพ้ืนที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอมก๋อย พร้อมช้ีแจงทําความเข้าใจ โดยมี นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 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 

 



 

 
"วราวุธ" อธิบายชัด "บ้านแม่เกิบ" อมก๋อย จ.เชียงใหม่ หมู่บ้านปมดารามาในโซเชียล อยู่ในแผนจัดที่ทํากินของ คทช. ต้ังถิ่นฐาน
มาก่อนที่จะมีหน่วยป่าไม้แม่จ๊าง พร้อมขอบคุณ "ศรีสุวรรณ" ที่ห่วงใยในทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ 

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.2564 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เข้าพบ 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. กรณีมีข้อสงสัยว่า 
หมู่บ้านแม่เกิบ ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ รุกล้ําพ้ืนที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอมก๋อยหรือไม่ 

นายวราวุธกล่าวว่า หมู่บ้านแม่เกิบ จํานวน 41 ครัวเรือน อยู่ในพ้ืนที่ของเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย ซึ่งพ้ืนที่แห่งน้ีอยู่ใน
แผนการจัดที่ดินทํากินตามโครงการคทช. ซึ่งรัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสําคัญอย่างมาก โดยทส.ได้สํารวจพ้ืนที่ เพ่ือส่งต่อให้กระทรวงมหาดไทย ดําเนินการในส่วน 
ที่เก่ียวข้องต่อไป จะแล้วเสร็จภายในปี 2564 

 

    “สําหรับข้อห่วงใย เก่ียวกับการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ิมเติมในอนาคตน้ัน ขอให้ทุกฝ่ายวางใจได้ การดําเนินงานภายใต้ คทช. ได้มีการ
วางกฎกติกาอย่างรอบคอบ รัดกุม หากมีใครทําผิดกติกาก็จะมีการยกเลิกสิทธ์ิทํากินไป” 



นายวราวุธกล่าวว่า ขอขอบคุณ นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนอย่างย่ิง ที่มีความเป็นห่วงต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อันเป็นสิ่งมีค่าของประเทศ และยืนยันว่าการอนุรักษ์จะต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ และผมจะไม่ยอมให้ใคร
มาทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นสมบัติของประชาชนคนไทยทุกคนอย่างแน่นอน 

 

“บ้านแม่เกิบ” เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่เป็นหย่อมบ้านของบ้านศาลาเท หมู่ 15 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ต้ังอยู่ในเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย ห่างจากแนวเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอมก๋อย 85 กิโลเมตร ห่างจากท่ีทําการเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 
อมก๋อย 129 กิโลเมตร และห่างจากแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่เงา 6 กิโลเมตร รวมถึงห่างจากท่ีทําการอุทยานแห่งชาติแม่เงา 
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
เกษตรที่สูงบ้านนาเกียน และบ้านแม่เกิบ ซึ่งพ้ืนที่น้ีกรมป่าไม้ ได้สํารวจพ้ืนที่ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ตาม
แนวทางของมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2541 แล้ว โดยสํารวจและกําหนดเป็นแปลงจะรับรอง จํานวน 72 แปลง 

 

 



 

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.2563 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพ่ือคุณภาพชีวิต เข้าพ้ืนที่บ้านแม่เกิบ ร่วมกับคณะของ ดร.บานจิตร สายรอคํา 
นักวิจัยจากสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีการติดต้ังระบบส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับบ้านเรือนของ
ราษฎรบ้านแม่เกิบจํานวน 51 หลังคาเรือน โดยการสนับสนุนอุปกรณ์ (แผงโซลาร์เซลล์ แบตเตอร่ี สายไฟ) จากสถาบันวิจัยสังคม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

และคณะของ ดร.บานจิตร ได้จัดกิจกรรมการอบรมนักเรียนและราษฎรบ้านแม่เกิบในการสร้างอาชีพหารายได้ (การทําสบู่ ผ้าห่ม
มัดย้อมจากสีธรรมชาติ การผลิตนํ้าพริกจากสมุนไพรพ้ืนบ้าน) ทั้งน้ีครูโรงเรียนบ้านแม่เกิบได้เป็นผู้ประสานจะนําผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
เหล่าน้ี ออกจําหน่ายเพ่ือสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว ซึ่งเป็นการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านแม่เกิบ 

    “วันที่ 4-7 ธันวาคม 2563 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ได้เดินทางเข้าพื้นที่ บา้นแม่เกิบ ตําบลนาเกียน อําเภอ
อมก๋อย... 

    โพสต์โดย มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคณุภาพชีวิต เม่ือ วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2020” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมศักด์ิ สกุลวรรณรักษ์ ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลําปาง) กรมป่าไม้ มอบหมายให้
นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผู้อํานวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ เป็นผู้แทนมอบเงินรางวัล ป่าชุมชนระดับจังหวัด ประจําปี 2563 
โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ป่าชุมชนบ้านห้วยแมง ม.3 ต.นํ้าไคร้ อ.นํ้าปาด จ.อุตรดิตถ์ จํานวน 25,000 บาท (สองหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน) และ รางวัลชมเชย บ้านแพะ หมู่ 14 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ จํานวน 10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาท
ถ้วน) โดยมีคณะกรรมการป่าชุมชน เป็นผู้รับมอบ ที่ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ต้ังแต่เวลา 13.00 น.เป็นไปของ วันที่ 14 ม.ค.64 นายกิติศักด์ิ ปานะโปย หน หน่วย ป้องกันรักษาป่าที่ ชม.9 (ดอยสะเก็ด) อ.
ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นําเจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ดอยสะเก็ดและหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.9 (ดอยสะเก็ด) 
ร่วมกับผู้ใหญ่”บ้านดอยซิว”และเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลห้วยทราย อ.สันกําแพง ทําการดับไฟป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติ”ป่าแม่
ออน” ท้องที่บ้านดอยซิว ม.6 ต.ห้วยทราย อ.สันกําแพง เริ่มดับเวลา 13.00 น.ดับเสร็จ เวลา 15.00 น. พ้ืนที่เสียหายประมาณ 
15 ไร่ พิกัด 47Q 519977 UTM 2074798 ชนิดป่าไม้เต็งรัง ไม่ทราบสาเหตุการเกิดไฟป่าในครั้งน้ี เริ่มประกาศมาต้ังวันที่ 11 
ม.ค.ที่ผ่าน 

 




