
 สรุปขาวประจําในวันท่ี  17 ส.ค. 65 
สื่อส่ิงพิมพ  
- ปลูกตนไมลานตนในกทม. ‘รุกขกร’ นับจากนี้ไปสําคัญ  (เดลินิวส  18 ส.ค. 65  หนา 1,4) 

- ‘กีรติ’ ผงาดปลัด พณ. ครม. โยกสลับ 5 อธิบดี ‘ทส.’ ธัญญา อธบิดีกรมน้ําบาดาล  (แนวหนา  17 ส.ค. 65  
หนา 1,10) 
  
สื่อออนไลน 
- ‘ไทย’ เจาภาพจัดประชุมรัฐมนตรีเอเปคดานปาไม ครั้งที่ 5  (มติชนออนไลน  16 ส.ค. 65)  

https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3509827 

- ครั้งแรกในรอบ 19 ป ไทยเปนเจาภาพประชุมรัฐมนตรีเอเปคดานปาไมครั้งที่ 5 ระหวางวันที่ 23-25 ส.ค.

นี้ (กรุงเทพธุรกิจ  16 ส.ค. 65)  https://www.bangkokbiznews.com/advertorials/biz2u/3571 

- ครั้งแรกในรอบ 19 ป ไทยเปนเจาภาพประชุมรัฐมนตรีเอเปคดานปาไมครั้งที่ 5 ระหวางวันที ่ 23-25 

ส.ค.นี้ (ประชาชาติธุรกิจออนไลน  16 ส.ค. 65) https://www.prachachat.net/public-

relations/news-1015634 

- ครั้งแรกในรอบ 19 ป ไทยเปนเจาภาพประชุมรัฐมนตรีเอเปคดานปาไมครั้งที่ 5  (แมสมีเดียรเซนเตอร   

16 ส.ค. 65) https://medias-center.com/2012-2022-07-11_133507 

- ครั้งแรกในรอบ 19 ป ไทยเปนเจาภาพประชุมรัฐมนตรีเอเปคดานปาไมครั้งที่ 5 ระหวางวันที่ 23-25 ส.ค.

นี้  (ไทยแลนดพลัก  16 ส.ค. 65)  https://www.thailandplus.tv/archives/587586 

- รมต.เอเปคดานปาไมจับมือเปด 3 ทางเลือกลดวิกฤตโลกรอน  (สยามธุรกิจ  16 ส.ค. 65)  

https://www.siamturakij.com/news/50757 

- “ปลัด ทส.” ชี้ การประชุมรัฐมนตรีเอเปคดานปาไม 23 - 25 สิงหาคม นี้ ที่ จ.เชียงใหม (บานเมือง  16 

ส.ค. 65)  https://www.banmuang.co.th/news/relation/292291 

- ครัง้แรกในรอบ 19 ป ไทยเปนเจาภาพประชุมรัฐมนตรีเอเปคดานปาไมครั้งที่ 5 ระหวางวันที่ 23-25 ส.ค.นี้ 

กระทรวงทรัพยฯ มอบกรมปาไมเตรียมความพรอมมุงรวมมือจัดการทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน  (สี่เหลาทัพ  

16 ส.ค. 65)  https://www.4forcenews.com/238794/ 
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กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เปิดประวตัิศาสตรห์นา้ใหม่ครงัแรกในรอบ 19 ปี พาไทยไดร้บัเกียรติใหเ้ป็น

เจา้ภาพจัดประชุมรฐัมนตรีเอเปคดา้นป่าไม ้ครงัที 5 หรือ MMRF5 ระหว่างวนัที 23 – 25 ส.ค. 65 ทีจงัหวดัเชียงใหม่ มอบกรม

ป่าไม ้เตรียมความพรอ้มจดัยิงใหญ่ มุ่งสรา้งความรว่มมือระดบัภมิูภาค รว่มบริหารจดัการทรพัยากรป่าไมอ้ย่างยงัยืน 

นายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม เปิดเผยว่า เป็นทีน่ายินดีอย่างยิงทีในปี 2565 นี ประเทศ

ไทยไดร้บัเกียรติใหเ้ป็นเจา้ภาพจัดการประชุมรฐัมนตรีเอเปคดา้นป่าไม ้ครงัที 5 หรือ The Fifth APEC Meeting of Ministers 

Responsible for Forestry : MMRF5 ซึงกาํหนดจดัขึนในระหว่างวนัที 23 – 25 สิงหาคม 2565 โรงแรมเลอ เมอริเดียน จงัหวดั

เชียงใหม่ โดยถือเป็นครงัแรกทีจดัขึนในประเทศไทยในรอบ 19 ปี และนบัจากการจดัประชุมครงัแรก ใน ปี 2007 ณ นครซิดนีย์

เครอืรฐัออสเตรเลีย การประชมุ MMRF ถือเป็นเวทีการประชมุเพอืสนบัสนนุใหท้กุเขตเศรษฐกิจของเอเปค ใหค้วามรว่มมือระหว่าง

กนัในดา้นวิชาการเทคนิค และกระบวนการดา้นการเงิน เพอืพฒันาเศรษฐกิจใหเ้กิดความยงัยืน และการลดการปลอ่ยก๊าซเรอืน 



กระจก ผ่านการจัดการป่าไมอ้ย่างยงัยืนภายใตค้วามรบัผิดชอบของรฐัมนตรีทีรบัผิดชอบดา้นการป่าไมใ้นแต่ละเขตเศรษฐกิจ 

ดังนัน การมารวมตัวกันของเขตเศรษฐกิจจากทวัโลก จึงเป็นเวทีทีสาํคัญในการทีจะแสวงหาความร่วมมือในการร่วมมือกัน

แกปั้ญหาอยา่งจรงิจงั เพอืคนรุน่เราและลกูหลานของเราในอนาคต 

“จากการประชุม MMRF5 ทีมีเป้าหมายเพือเสริมสรา้งความร่วมมือในดา้นต่างๆ ของกลุม่เขตเศรษฐกิจเอเปค เพือนาํไปสู่การ

จดัการป่าไมอ้ย่างยงัยืน ดงันนั สาํหรบัท่าทีของประเทศไทย โดยกระทรวงทรพัยากร ธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ดาํเนินการโดย

อา้งอิงจาก Themeการประชุม APEC 2022 THAILAND คือ “OPEN. CONNECT. BALANCE.” และถือโอกาสใชเ้วทีแห่งนี

เรยีกรอ้งและกระตุน้ใหส้มาชิกเอเปคกา้วขา้มความขดัแยง้หนัมาใหค้วามรว่มมือส่งเสริมและพฒันา โดยเนน้ใหเ้ห็นถึงทางเลือก 

(Scenario) ใน 3 ทางเลือกหลกั คือ หนงึ ทางเลอืกโดยการดาํเนินการตามธุรกิจปกติ (Business-as-usual) ซึงหากพิจารณาตาม

แนวโนม้ในปัจจุบนั ยงัคงตอ้งประสบกบัปัญหาทีจาํเป็นตอ้งมีการแกไ้ขอีกมาก สอง ทางเลือกแบบทา้ทาย (Aspiration) สมาชิก

เอเปคทกุเขตเศรษฐกิจรว่มกนักาํหนดเปา้หมาย โดยอาศยัหมดุหมายหลกัเป็นจดุอา้งองิใหบ้รรลเุป้าหมาย เช่น การพฒันาทียงัยืน 

(SDG) ขอ้ตกลงปารสีดา้นการเปลยีนแปลงสภาพภมูิอากาศ และการลงมือปฏิบตัิใหเ้กิดผลอยา่งเป็นรูปธรรม และสาม ทางเลอืกที

ก่อใหเ้กิดการเปลยีนแปลงอยา่งรุนแรง (Disruptive)” นายจตพุรกลา่ว 

นายจตพุร กลา่วเพิมเติมวา่ ขณะเดียวกนั นายวราวธุ ศิลปอาชา รมว.ทส. ยงัมีแนวคิดทีจะผลกัดนัแนวความคิดเรอืง BCG Model 

ไปยังกลุ่มสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค พรอ้มผลกัดนัการจัดทาํเครอืงมือทีเหมาะสมในการส่งเสริมการคา้ไมท้ีถกูกฎหมายและ

ตอ่ตา้นการคา้ไมผ้ิดกฎหมายและการดาํเนินการอนื ๆ 

ทเีกียวขอ้ง เช่น การรบัรอง (Certificate) การตรวจสอบความถกูตอ้งตามกฎหมายของไม ้(Timber Legality Assurance System) 

ความร่วมมือระหว่างภาครฐัและเอกชนผูป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมป่าไม ้เพือเสริมสรา้งความเขา้ใจและการแลกเปลยีน

ขอ้มลูระหวา่งกนัรวมถึงหยดุยงัการสญูเสียป่าไมแ้ละความเสอืมโทรมของทดีินสรา้งความสมดลุระหวา่งการปลอ่ยและการดดูกลบั

ก๊าซเรอืนกระจกและรกัษาไวซ้งึการบรกิารของระบบนิเวศ รว่มกบั 143 ประเทศ ตามทีคณะรฐัมนตรีไดใ้หค้วามเห็นชอบเมือวนัที 

12 เมษายน 2565 จากทใีหป้ระเทศไทยเขา้รว่มปฏิญญากลาสโกวข์องผูน้าํดา้นป่าไมแ้ละการใชป้ระโยชนที์ดิน 

ขณะทกีารเตรยีมความพรอ้มการจดัประชมุ นายจตุพร กลา่ววา่ นายวราวธุ ศิลปอาชา รมว.ทส. 

ไดม้อบหมายใหก้รมป่าไมเ้ตรยีมความพรอ้มอย่างเต็มที ดว้ยจะส่งผลต่อภาพลกัษณข์องประเทศไทย ในการแสดงออกถึงการให้

ความสาํคญัในการมีสว่นรว่มกบัประชาคมโลกในการแกไ้ขปัญหาดา้นป่าไม ้ซงึมีผลกระทบ 

ต่อการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยคาดว่า จะมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมประมาณ 300 คน 

ประกอบดว้ย      เจา้หนา้ทีระดบัรฐัมนตรีซงึรบัผิดชอบในภารกิจดา้นการป่าไมจ้ากกลุม่เขตเศรษฐกิจเอเปค 21 เขตเศรษฐกิจ และ

หน่วยงานทีเกียวขอ้ง ไดแ้ก่ APEC Secretariat,APEC Business Advisory Council, ASEAN Secretariat,The PECC 

International Secretariatและ Pacific Islands Forum Secretariat รวมถึงแขกรบัเชิญ ผูส้งัเกตการณ ์และผูเ้ขา้ร่วมจัด

นิทรรศการจากภาคสว่นตา่ง ๆ 

“ในการนี กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม ไดจ้ดัใหม้ีช่องทางแก่ผูท้ีสนใจในประเด็นต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการประชุม

ระดบัรฐัมนตรีป่าไมใ้นครงันีในหลากหลายช่องทาง เช่น การแถลงข่าวในระดบักระทรวง การติดตามจากหนา้เว็บไซตข์องกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้มและหนว่ยงานในสงักดั ตลอดจนสือประชาสมัพนัธท์งัในรูปแบบออนไลนแ์ละสอืสงิพมิพ ์อีกทงั 

ผูท้สีนใจสามารถเดินทางไปเยยีมชมนิทรรศการของการประชมุดว้ยตนเอง ณ โรงแรมเลอเมอรเิดียน จังหวดัเชียงใหม่ ทงันีผลจาก

การประขุมในครังนี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม คาดหวังว่าจะเป็นโอกาสทีคนไทยจะได้รับทราบว่าโลก

ภายนอก  มีการขบัเคลอืนดา้นการจดัการทรพัยากรป่าไม ้อย่างไร มีการวางเปา้หมาย วางระเบียบ กฎเกณฑ ์ตลอดจนเทคโนโลยี

อยา่งไรบา้งในการจดัการทรพัยากรป่าไม”้ นายจตพุร กลา่ว 



 
 



 

ครงัแรกในรอบ 19 ปี ไทยเป็นเจา้ภาพประชมุรฐัมนตรเีอเปคดา้นป่าไมค้รงัที 5 ระหวา่งวนัท ี 23-25 ส.ค.น ีกระทรวงทรพัยฯ์  มอบ

กรมป่าไมเ้ตรยีมความพรอ้มมุง่รว่มมือจดัการทรพัยากรป่าไมอ้ยา่งยงัยืน 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม เปิดประวตัิศาสตรห์นา้ใหมค่รงัแรกในรอบ 19 ปี  พาไทยไดร้บัเกียรติใหเ้ป็นเจา้ภาพ

จดัประชมุรฐัมนตรเีอเปคดา้นป่าไม ้ ครงัที 5 หรอื MMRF5 ระหวา่งวนัท ี23 – 25 ส.ค. 65 ทจีงัหวดัเชยีงใหม ่มอบกรมป่าไม ้

เตรยีมความพรอ้มจดัยงิใหญ่ มุง่สรา้งความรว่มมอืระดบัภมิูภาค รว่มบรหิารจดัการทรพัยากรป่าไมอ้ยา่งยงัยืน 

นายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม  เปิดเผยวา่ เป็นทีนา่ยินดอียา่งยิงทีในปี 2565 น ีประเทศ

ไทยไดร้บัเกียรตใิหเ้ป็นเจา้ภาพจดัการประชมุรฐัมนตรเีอเปคดา้นป่าไม ้ ครงัที 5 หรอื The Fifth APEC Meeting of Ministers 

Responsible for Forestry : MMRF5 ซงึกาํหนดจดัขนึในระหวา่งวนัที 23 – 25 สิงหาคม 2565 โรงแรมเลอ เมอรเิดียน จงัหวดั

เชียงใหม ่โดยถือเป็นครงัแรกทจีดัขนึในประเทศไทยในรอบ 19 ปี และนบัจากการจดัประชมุครงัแรก ใน ปี 2007 ณ นครซิดนีย์

เครอืรฐัออสเตรเลยี การประชุม MMRF ถือเป็นเวทีการประชมุเพอืสนบัสนนุใหท้กุเขตเศรษฐกิจของเอเปค ใหค้วามรว่มมอืระหวา่ง

กนัในดา้นวิชาการเทคนิค และกระบวนการดา้นการเงิน เพอืพฒันาเศรษฐกิจใหเ้กิดความยงัยืน และการลดการปลอ่ยก๊าซเรอืน

กระจก ผ่านการจดัการป่าไมอ้ยา่งยงัยืนภายใตค้วามรบัผิดชอบของรฐัมนตรทีรีบัผิดชอบดา้นการป่าไมใ้นแตล่ะเขตเศรษฐกิจ 

ดงันนั การมารวมตวักนัของเขตเศรษฐกิจจากทวัโลก จึงเป็นเวทีทสีาํคญัในการทีจะแสวงหาความรว่มมือในการรว่มมอืกนั

แกปั้ญหาอยา่งจรงิจงั เพอืคนรุน่เราและลกูหลานของเราในอนาคต 

“จากการประชมุ MMRF5 ทมีีเปา้หมายเพอืเสรมิสรา้งความรว่มมือในดา้นตา่งๆ ของกลุม่เขตเศรษฐกิจเอเปค เพอืนาํไปสูก่าร

จดัการป่าไมอ้ยา่งยงัยืน ดงันนั สาํหรบัทา่ทีของประเทศไทย โดยกระทรวงทรพัยากร    ธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ดาํเนินการโดย

อา้งองิจาก Themeการประชมุ APEC 2022 THAILAND คือ “OPEN. CONNECT. BALANCE.” และถือโอกาสใชเ้วทีแหง่นี

เรยีกรอ้งและกระตุน้ใหส้มาชิกเอเปคกา้วขา้มความขดัแยง้หนัมาใหค้วามรว่มมือสง่เสรมิและพฒันา โดยเนน้ใหเ้ห็นถงึทางเลอืก 

(Scenario) ใน 3 ทางเลือกหลกั คือ หนงึ ทางเลือกโดยการดาํเนินการตามธุรกิจปกติ (Business-as-usual) ซงึหากพิจารณาตาม

แนวโนม้ในปัจจบุนั ยงัคงตอ้งประสบกบัปัญหาทจีาํเป็นตอ้งมีการแกไ้ขอีกมาก สอง ทางเลือกแบบทา้ทาย (Aspiration) สมาชิก

เอเปคทกุเขตเศรษฐกิจรว่มกนักาํหนดเปา้หมาย โดยอาศยัหมดุหมายหลกัเป็นจดุอา้งองิใหบ้รรลเุปา้หมาย เช่น การพฒันาทยีงัยืน 

(SDG) ขอ้ตกลงปารีสดา้นการเปลียนแปลงสภาพภมูิอากาศ และการลงมือปฏิบตัใิหเ้กิดผลอยา่งเป็นรูปธรรม และสาม ทางเลือกที

ก่อใหเ้กิดการเปลยีนแปลงอยา่งรุนแรง (Disruptive)” นายจตพุรกลา่ว 

นายจตพุร กลา่วเพมิเติมว่า ขณะเดียวกนั นายวราวธุ ศิลปอาชา รมว.ทส. ยงัมีแนวคิดทจีะผลกัดนัแนวความคิดเรอืง BCG Model 

ไปยงักลุม่สมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค พรอ้มผลกัดนัการจดัทาํเครอืงมือทีเหมาะสมในการสง่เสรมิการคา้ไมท้ถีกูกฎหมายและ

ตอ่ตา้นการคา้ไมผิ้ดกฎหมายและการดาํเนินการอนื ๆ ทเีกียวขอ้ง เช่น การรบัรอง (Certificate) การตรวจสอบความถกูตอ้งตาม

กฎหมายของไม ้(Timber Legality Assurance System) ความรว่มมือระหวา่งภาครฐัและเอกชนผูป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมป่าไม ้

เพอืเสรมิสรา้งความเขา้ใจและการแลกเปลยีนขอ้มลูระหวา่งกนัรวมถงึหยดุยงัการสญูเสียป่าไมแ้ละความเสอืมโทรมของทีดินสรา้ง

ความสมดลุระหวา่งการปลอ่ยและการดดูกลบัก๊าซเรอืนกระจกและรกัษาไวซ้งึการบรกิารของระบบนิเวศ รว่มกบั 143 ประเทศ 

ตามทคีณะรฐัมนตรไีดใ้หค้วามเห็นชอบเมอืวนัที 12 เมษายน 2565 จากทใีหป้ระเทศไทยเขา้รว่มปฏิญญากลาสโกวข์องผูน้าํดา้น 

ป่าไมแ้ละการใชป้ระโยชนที์ดินขณะทีการเตรยีมความพรอ้มการจดัประชมุ นายจตุพร กลา่ววา่ นายวราวธุ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้

มอบหมายใหก้รมป่าไมเ้ตรยีมความพรอ้มอยา่งเตม็ที ดว้ยจะสง่ผลตอ่ภาพลกัษณข์องประเทศไทย ในการแสดงออกถงึการให ้

 

 



 

 

ความสาํคญัในการมีสว่นรว่มกบัประชาคมโลกในการแกไ้ขปัญหาดา้นป่าไม ้ซงึมีผลกระทบตอ่การเปลยีนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยคาดวา่ จะมีผูเ้ขา้รว่มประชมุประมาณ 300 คน ประกอบดว้ยเจา้หนา้ทีระดบัรฐัมนตรซีงึ

รบัผิดชอบในภารกิจดา้นการป่าไมจ้ากกลุม่เขตเศรษฐกิจเอเปค 21 เขตเศรษฐกิจ และหนว่ยงานทเีกียวขอ้ง ไดแ้ก่ APEC 

Secretariat,APEC Business Advisory Council, ASEAN Secretariat,The PECC International Secretariatและ Pacific Islands Forum Secretariat รวมถงึ

แขกรบัเชิญ ผูส้งัเกตการณ ์และผูเ้ขา้รว่มจดันิทรรศการจากภาคสว่นตา่ง ๆ 

“ในการนี กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม ไดจ้ดัใหม้ชีอ่งทางแก่ผูท้ีสนใจในประเด็นตา่ง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการประชมุ

ระดบัรฐัมนตรีป่าไมใ้นครงันีในหลากหลายช่องทาง เช่น การแถลงข่าวในระดบักระทรวง การตดิตามจากหนา้เว็บไซตข์องกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้มและหนว่ยงานในสงักดั ตลอดจนสอืประชาสมัพนัธท์งัในรูปแบบออนไลนแ์ละสอืสงิพมิพ ์อีกทงั 

ผูท้สีนใจสามารถเดินทางไปเยยีมชมนิทรรศการของการประชมุดว้ยตนเอง ณ โรงแรมเลอเมอรเิดยีน จงัหวดัเชียงใหม ่ทงันีผลจาก

การประขมุในครงันี กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม คาดหวงัวา่จะเป็นโอกาสทีคนไทยจะไดร้บัทราบวา่โลก

ภายนอก  มีการขบัเคลอืนดา้นการจดัการทรพัยากรป่าไม ้อยา่งไร มีการวางเปา้หมาย วางระเบียบ กฎเกณฑ ์ตลอดจนเทคโนโลยี

อยา่งไรบา้งในการจดัการทรพัยากรป่าไม”้ นายจตพุร กลา่ว 

 



 
 

 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดล้อม เปิดประวตัิศาสตรห์น้าใหมค่รงัแรกในรอบ 19 ปี  พาไทยได้รับเกียรติให้

เป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรเีอเปคดา้นป่าไม ้ ครงัท ี5 หรือ MMRF5 ระหว่างวนัท ี23 – 25 ส.ค. 65 ทจีังหวดั

เชียงใหม่ มอบกรมป่าไม้ เตรียมความพรอ้มจัดยงิใหญ่ มุ่งสรา้งความร่วมมอืระดับภมิูภาค ร่วมบรหิารจัดการ

ทรพัยากรป่าไม้อยา่งยงัยนื 

นายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม  เปิดเผยวา่ เป็นทีนา่ยินดอียา่งยิงทีในปี 2565 น ีประเทศ

ไทยไดร้บัเกียรตใิหเ้ป็นเจา้ภาพจดัการประชมุรฐัมนตรเีอเปคดา้นป่าไม ้ ครงัที 5 หรอื The Fifth APEC Meeting of Ministers 

Responsible for Forestry : MMRF5 ซงึกาํหนดจดัขนึในระหวา่งวนัที 23 – 25 สิงหาคม 2565 โรงแรมเลอ เมอรเิดียน จงัหวดั

เชียงใหม ่โดยถือเป็นครงัแรกทจีดัขนึในประเทศไทยในรอบ 19 ปี และนบัจากการจดัประชมุครงัแรก ใน ปี 2007 ณ นครซิดนีย์

เครอืรฐัออสเตรเลยี การประชุม MMRF ถือเป็นเวทีการประชมุเพอืสนบัสนนุใหท้กุเขตเศรษฐกิจของเอเปค ใหค้วามรว่มมอืระหวา่ง

กนัในดา้นวิชาการเทคนิค และกระบวนการดา้นการเงิน เพอืพฒันาเศรษฐกิจใหเ้กิดความยงัยืน และการลดการปลอ่ยก๊าซเรอืน

กระจก ผ่านการจดัการป่าไมอ้ยา่งยงัยืนภายใตค้วามรบัผิดชอบของรฐัมนตรทีรีบัผิดชอบดา้นการป่าไมใ้นแตล่ะเขตเศรษฐกิจ 

ดงันนั การมารวมตวักนัของเขตเศรษฐกิจจากทวัโลก จึงเป็นเวทีทสีาํคญัในการทีจะแสวงหาความรว่มมือในการรว่มมอืกนั

แกปั้ญหาอยา่งจรงิจงั เพอืคนรุน่เราและลกูหลานของเราในอนาคต 

 

 



 



 

 

ครังแรกในรอบ 19 ปี ไทยเป็นเจ้าภาพประชุมรัฐมนตรีเอเปคดา้นป่าไม้ครังท ี5 ระหว่างวันท ี23-25 ส.ค.นี 

กระทรวงทรัพยฯ์ มอบกรมป่าไม้เตรียมความพร้อมมุ่งร่วมมือจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยงัยืน 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อม เปิดประวตัิศาสตรห์น้าใหม่ครังแรกในรอบ 19 ปี พาไทยไดรั้บ

เกียรตใิหเ้ป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครังท ี5 หรือ MMRF5 ระหว่างวันท ี23 – 25 ส.ค. 65 ที

จังหวัดเชียงใหม ่มอบกรมป่าไม้ เตรียมความพร้อมจัดยิงใหญ่ มุ่งสร้างความร่วมมือระดบัภมิูภาค ร่วมบริหาร

จัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยังยืน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

นายจตุพร บุรุษพัฒน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดล้อม เปิดเผยวา่ เป็นทนีา่ยินดีอยา่งยงิทีในปี 2565 น ี

ประเทศไทยไดร้บัเกียรติใหเ้ป็นเจา้ภาพจดัการประชมุรฐัมนตรเีอเปคดา้นป่าไม ้ครงัที 5 หรอื The Fifth APEC Meeting of 

Ministers Responsible for Forestry : MMRF5 ซงึกาํหนดจดัขนึในระหวา่งวนัที 23 – 25 สิงหาคม 2565 โรงแรมเลอ เมอรเิดียน 

จงัหวดัเชียงใหม ่โดยถือเป็นครงัแรกทจีดัขนึในประเทศไทยในรอบ 19 ปี 

 

และนบัจากการจดัประชมุครงัแรก ใน ปี 2007 ณ นครซิดนียเ์ครอืรฐัออสเตรเลีย การประชมุ MMRF ถือเป็นเวทีการประชมุเพอื

สนบัสนนุใหท้กุเขตเศรษฐกิจของเอเปค ใหค้วามรว่มมือระหวา่งกนัในดา้นวิชาการเทคนคิ และกระบวนการดา้นการเงิน เพอื

พฒันาเศรษฐกิจใหเ้กิดความยงัยืน และการลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก ผา่นการจดัการป่าไมอ้ยา่งยงัยืนภายใตค้วามรบัผิดชอบ

ของรฐัมนตรทีีรบัผิดชอบดา้นการป่าไมใ้นแตล่ะเขตเศรษฐกิจ ดงันนั การมารวมตวักนัของเขตเศรษฐกิจจากทวัโลก จึงเป็นเวทีที

สาํคญัในการทีจะแสวงหาความรว่มมือในการรว่มมอืกนัแกปั้ญหาอยา่งจรงิจงั เพอืคนรุน่เราและลกูหลานของเราในอนาคต 

 

 

 



 

“จากการประชมุ MMRF5 ทมีีเปา้หมายเพอืเสรมิสรา้งความรว่มมือในดา้นตา่งๆ ของกลุม่เขตเศรษฐกิจเอเปค เพอืนาํไปสูก่าร

จดัการป่าไมอ้ยา่งยงัยืน ดงันนั สาํหรบัทา่ทีของประเทศไทย โดยกระทรวงทรพัยากร ธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม ดาํเนินการโดย

อา้งองิจาก Themeการประชมุ APEC 2022 THAILAND คือ “OPEN. CONNECT. BALANCE.” และถือโอกาสใชเ้วทีแหง่นี

เรยีกรอ้งและกระตุน้ใหส้มาชิกเอเปคกา้วขา้มความขดัแยง้หนัมาใหค้วามรว่มมือสง่เสรมิและพฒันา โดยเนน้ใหเ้ห็นถงึทางเลอืก 

(Scenario) ใน 3 ทางเลือกหลกั คือ หนงึ ทางเลือกโดยการดาํเนินการตามธุรกิจปกติ (Business-as-usual) 

ซงึหากพิจารณาตามแนวโนม้ในปัจจบุนั ยงัคงตอ้งประสบกบัปัญหาทีจาํเป็นตอ้งมีการแกไ้ขอีกมาก สอง ทางเลือกแบบทา้ทาย 

(Aspiration) สมาชิกเอเปคทกุเขตเศรษฐกิจรว่มกนักาํหนดเปา้หมาย โดยอาศยัหมดุหมายหลกัเป็นจดุอา้งอิงใหบ้รรลเุป้าหมาย 

เช่น การพฒันาทียงัยืน (SDG) ขอ้ตกลงปารสีดา้นการเปลยีนแปลงสภาพภมิูอากาศ และการลงมอืปฏิบตัิใหเ้กิดผลอยา่งเป็น

รูปธรรม และสาม ทางเลือกทีก่อใหเ้กิดการเปลียนแปลงอยา่งรุนแรง (Disruptive)” นายจตุพรกลา่ว 

นายจตุพร กลา่วเพิมเติมวา่ ขณะเดียวกนั นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ยงัมีแนวคิดทีจะผลกัดนัแนวความคิดเรอืง BCG 

Model ไปยงักลุม่สมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค พรอ้มผลกัดนัการจดัทาํเครอืงมือทีเหมาะสมในการสง่เสรมิการคา้ไมท้ถีกูกฎหมาย

และตอ่ตา้นการคา้ไมผิ้ดกฎหมายและการดาํเนินการอืน ๆ ทเีกียวขอ้ง เช่น การรบัรอง (Certificate) การตรวจสอบความถกูตอ้ง

ตามกฎหมายของไม ้(Timber Legality Assurance System) ความรว่มมือระหวา่งภาครฐัและเอกชนผูป้ระกอบการใน

ภาคอตุสาหกรรมป่าไม ้เพือเสรมิสรา้งความเขา้ใจและการแลกเปลยีนขอ้มลูระหวา่งกนัรวมถงึหยดุยงัการสญูเสียป่าไมแ้ละความ

เสอืมโทรมของทดีินสรา้งความสมดลุระหวา่งการปลอ่ยและการดดูกลบัก๊าซเรอืนกระจกและรกัษาไวซ้งึการบรกิารของระบบนิเวศ 

รว่มกบั 143 ประเทศ ตามทคีณะรฐัมนตรไีดใ้หค้วามเห็นชอบเมอืวนัที 12 เมษายน 2565 จากทีใหป้ระเทศไทยเขา้รว่มปฏิญญา

กลาสโกวข์องผูน้าํดา้นป่าไมแ้ละการใชป้ระโยชนท์ดีิน 

ขณะทกีารเตรยีมความพรอ้มการจดัประชมุ นายจุตพร กลา่ววา่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ไดม้อบหมายใหก้รมป่าไม้

เตรยีมความพรอ้มอยา่งเต็มท ีดว้ยจะสง่ผลตอ่ภาพลกัษณข์องประเทศไทย ในการแสดงออกถงึการใหค้วามสาํคญัในการมีสว่น

รว่มกบัประชาคมโลกในการแกไ้ขปัญหาดา้นป่าไม ้ซงึมีผลกระทบ ตอ่การเปลยีนแปลงสภาพภมิูอากาศ และชีวติความเป็นอยูข่อง

ประชาชน โดยคาดวา่ จะมีผูเ้ขา้รว่มประชมุประมาณ 300 คน ประกอบดว้ย เจา้หนา้ทีระดบัรฐัมนตรซีงึรบัผิดชอบในภารกิจดา้น

การป่าไมจ้ากกลุม่เขตเศรษฐกิจเอเปค 21 เขตเศรษฐกิจ และหนว่ยงานทเีกียวขอ้ง ไดแ้ก่ APEC Secretariat,APEC Business 

Advisory Council, ASEAN Secretariat,The PECC International Secretariatและ Pacific Islands Forum Secretariat รวมถงึ

แขกรบัเชิญ ผูส้งัเกตการณ ์และผูเ้ขา้รว่มจดันิทรรศการจากภาคสว่นตา่ง ๆ 

 

 



 

 

“ในการนี กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม ไดจ้ดัใหม้ชีอ่งทางแก่ผูท้ีสนใจในประเด็นตา่ง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการประชมุ

ระดบัรฐัมนตรีป่าไมใ้นครงันีในหลากหลายช่องทาง เช่น การแถลงข่าวในระดบักระทรวง การตดิตามจากหนา้เว็บไซตข์องกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้มและหนว่ยงานในสงักดั ตลอดจนสอืประชาสมัพนัธท์งัในรูปแบบออนไลนแ์ละสอืสงิพมิพ ์

อีกทงั ผูท้สีนใจสามารถเดินทางไปเยียมชมนิทรรศการของการประชมุดว้ยตนเอง ณ โรงแรมเลอเมอรเิดียน จงัหวดัเชยีงใหม ่ทงันี

ผลจากการประขมุในครงันี กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม คาดหวงัวา่จะเป็นโอกาสทคีนไทยจะไดร้บัทราบวา่โลก

ภายนอก มีการขบัเคลือนดา้นการจดัการทรพัยากรป่าไม ้อยา่งไร มีการวางเปา้หมาย วางระเบียบ กฎเกณฑ ์ตลอดจนเทคโนโลยี

อยา่งไรบา้งในการจดัการทรพัยากรป่าไม”้ นายจตุพร กลา่ว 

 



ครงัแรกในรอบ 19 ปี ไทยเป็นเจ้าภาพประชุมรัฐมนตรเีอเปคด้านป่าไม้ครงัที 5 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม เปิดประวตัิศาสตรห์นา้ใหมค่รงัแรกในรอบ 19 ปี  พาไทยไดร้บัเกียรติใหเ้ป็นเจา้ภาพ

จดัประชมุรฐัมนตรเีอเปคดา้นป่าไม ้ครงัที 5 หรอื MMRF5 ระหวา่งวนัที 23 – 25 ส.ค. 65 ทจีงัหวดัเชียงใหม ่มอบกรมป่าไมเ้ตรยีม

ความพรอ้มจดัยงิใหญ่ มุง่สรา้งความรว่มมือระดบัภมูิภาค รว่มบรหิารจดัการทรพัยากรป่าไมอ้ยา่งยงัยืน 

 

 



นายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม  เปิดเผยวา่ เป็นทีนา่ยินดอียา่งยิงทีในปี 2565 น ีประเทศ

ไทยไดร้บัเกียรตใิหเ้ป็นเจา้ภาพจดัการประชมุรฐัมนตรเีอเปคดา้นป่าไม ้ ครงัที 5 หรอื The Fifth APEC Meeting of Ministers 

Responsible for Forestry : MMRF5 

ซงึกาํหนดจดัขนึในระหวา่งวนัที 23 – 25 สิงหาคม 2565 โรงแรมเลอ เมอรเิดียน จงัหวดัเชียงใหม่โดยถือเป็นครงัแรกทจีดัขนึใน

ประเทศไทยในรอบ 19 ปี และนบัจากการจดัประชมุครงัแรก ในปี 2007 ณ นครซิดนียเ์ครอืรฐัออสเตรเลีย การประชมุ MMRF ถือ

เป็นเวทกีารประชมุเพอืสนบัสนนุใหท้กุเขตเศรษฐกิจของเอเปค ใหค้วามรว่มมือระหวา่งกนัในดา้นวิชาการเทคนคิ เพอืพฒันา

เศรษฐกิจใหเ้กิดความยงัยืน และการลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก ผา่นการจดัการป่าไมอ้ยา่งยงัยนืภายใตค้วามรบัผิดชอบของ

รฐัมนตรทีรีบัผิดชอบดา้นการป่าไมใ้นแตล่ะเขตเศรษฐกิจ ดงันนั การมารวมตวักนัของเขตเศรษฐกิจจากทวัโลกจงึเป็นเวทีทีสาํคญั

ในการทีจะแสวงหาความรว่มมือในการรว่มมือกนัแกปั้ญหาอยา่งจรงิจงั เพอืคนรุน่เราและลกูหลานของเราในอนาคต 

 

“จากการประชมุ MMRF5 ทมีีเปา้หมายเพอืเสรมิสรา้งความรว่มมือในดา้นตา่ง ๆ ของกลุม่เขตเศรษฐกิจเอเปค เพอืนาํไปสูก่าร

จดัการป่าไมอ้ยา่งยงัยืน ดงันนั สาํหรบัทา่ทีของประเทศไทยโดยกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ดาํเนินการโดย

อา้งองิจาก Theme การประชมุ APEC 2022 THAILAND คือ “OPEN. CONNECT. BALANCE.” และถือโอกาสใชเ้วทีแหง่นี

เรยีกรอ้งและกระตุน้ใหส้มาชิกเอเปคกา้วขา้มความขดัแยง้หนัมาใหค้วามรว่มมือสง่เสรมิและพฒันา โดยเนน้ใหเ้ห็นถงึทางเลอืก 

(Scenario) ใน 3 ทางเลือกหลกั คือ หนงึ ทางเลือกโดยการดาํเนินการตามธุรกิจปกติ (Business-as-usual) ซงึหากพิจารณาตาม

แนวโนม้ในปัจจบุนั ยงัคงตอ้งประสบกบัปัญหาทจีาํเป็นตอ้งมีการแกไ้ขอีกมาก สอง ทางเลือกแบบทา้ทาย (Aspiration) สมาชิก

เอเปคทกุเขตเศรษฐกิจรว่มกนักาํหนดเปา้หมาย โดยอาศยัหมดุหมายหลกัเป็นจดุอา้งองิใหบ้รรลเุปา้หมาย เช่น การพฒันาทยีงัยืน 

(SDG) ขอ้ตกลงปารีสดา้นการเปลียนแปลงสภาพภมูิอากาศ และการลงมือปฏิบตัใิหเ้กิดผลอยา่งเป็นรูปธรรม และสาม ทางเลือกที

ก่อใหเ้กิดการเปลยีนแปลงอยา่งรุนแรง (Disruptive)” นายจตพุร กลา่ว 

 

นายจตพุร กลา่วเพมิเติมว่า ขณะเดียวกนั นายวราวธุ ศิลปอาชา รมว.ทส. ยงัมีแนวคิดทจีะผลกัดนัแนวความคิดเรอืง BCG Model 

ไปยงักลุม่สมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค พรอ้มผลกัดนัการจดัทาํเครอืงมือทีเหมาะสมในการสง่เสรมิการคา้ไมท้ถีกูกฎหมายและ

ตอ่ตา้นการคา้ไมผิ้ดกฎหมายและการดาํเนินการอืน ๆ ทเีกียวขอ้ง เช่น การรบัรอง (Certificate) การตรวจสอบความถกูตอ้งตาม

กฎหมายของไม ้(Timber Legality Assurance System) ความรว่มมือระหวา่งภาครฐัและเอกชนผูป้ระกอบการใน

ภาคอตุสาหกรรมป่าไม ้เพือเสรมิสรา้งความเขา้ใจและการแลกเปลยีนขอ้มลูระหวา่งกนั รวมถึงหยดุยงัการสญูเสียป่าไมแ้ละความ

เสอืมโทรมของทดีินสรา้งความสมดลุระหวา่งการปลอ่ยและการดดูกลบัก๊าซเรอืนกระจกและรกัษาไวซ้งึการบรกิารของระบบนิเวศ 

รว่มกบั 143 ประเทศ ตามทคีณะรฐัมนตรไีดใ้หค้วามเห็นชอบเมอืวนัที 12 เมษายน 2565 จากทีใหป้ระเทศไทยเขา้รว่มปฏิญญา

กลาสโกวข์องผูน้าํดา้นป่าไมแ้ละการใชป้ระโยชนท์ดีิน 

 

ขณะทกีารเตรยีมความพรอ้มการจดัประชมุ นายจตุพร กลา่ววา่ นายวราวธุ ศิลปอาชา รมว.ทส.ไดม้อบหมายใหก้รมป่าไมเ้ตรยีม

ความพรอ้มอยา่งเตม็ที ดว้ยจะสง่ผลตอ่ภาพลกัษณข์องประเทศไทย ในการแสดงออกถึงการใหค้วามสาํคญัในการมสีว่นรว่มกบั

ประชาคมโลกในการแกไ้ขปัญหาดา้นป่าไม ้

ซงึมีผลกระทบตอ่การเปลยีนแปลงสภาพภมิูอากาศ และชวีิตความเป็นอยูข่องประชาชน โดยคาดวา่จะมีผูเ้ขา้รว่มประชุมประมาณ 

300 คน ประกอบดว้ย เจา้หนา้ทีระดบัรฐัมนตรซีงึรบัผิดชอบในภารกิจดา้นการป่าไมจ้ากกลุม่เขตเศรษฐกิจเอเปค 21 เขตเศรษฐกิจ 

และหนว่ยงานทีเกียวขอ้ง ไดแ้ก่ APEC Secretariat, APEC Business Advisory Council, ASEAN Secretariat, The PECC 

International Secretariat และ Pacific Islands Forum Secretariat รวมถึงแขกรบัเชิญ ผูส้งัเกตการณ ์และผูเ้ขา้รว่มจดั

นิทรรศการจากภาคสว่นตา่ง ๆ 

 

 



“ในการนี กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม ไดจ้ดัใหม้ชีอ่งทางแก่ผูท้ีสนใจในประเด็นตา่ง ๆ ทเีกียวขอ้งกบัการประชมุ

ระดบัรฐัมนตรีป่าไมใ้นครงันีในหลากหลายช่องทาง เชน่การแถลงข่าวในระดบักระทรวง การติดตามจากหนา้เว็บไซตข์องกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้มและหนว่ยงานในสงักดั ตลอดจนสอืประชาสมัพนัธท์งัในรูปแบบออนไลนแ์ละสอืสงิพมิพ ์อีกทงั 

ผูท้สีนใจสามารถเดินทางไปเยยีมชมนิทรรศการของการประชมุดว้ยตนเอง ณ โรงแรมเลอเมอรเิดยีน จงัหวดัเชียงใหม ่ทงันี ผลจาก

การประขมุในครงันี กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม คาดหวงัวา่จะเป็นโอกาสทีคนไทยจะไดร้บัทราบวา่โลก

ภายนอก  มีการขบัเคลอืนดา้นการจดัการทรพัยากรป่าไม ้อยา่งไร มีการวางเปา้หมาย วางระเบียบ กฎเกณฑ ์ตลอดจนเทคโนโลยี

อยา่งไรบา้งในการจดัการทรพัยากรป่าไม”้ นายจตพุร กลา่ว 



 
 



 

ครงัแรกในรอบ 19 ปี ไทยเป็นเจา้ภาพประชมุรฐัมนตรเีอเปคดา้นป่าไมค้รงัที 5 ระหวา่งวนัท ี 23-25 ส.ค.น ีกระทรวงทรพัยฯ์  มอบ

กรมป่าไมเ้ตรยีมความพรอ้มมุง่รว่มมือจดัการทรพัยากรป่าไมอ้ยา่งยงัยืน 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม เปิดประวตัิศาสตรห์นา้ใหมค่รงัแรกในรอบ 19 ปี  พาไทยไดร้บัเกียรติใหเ้ป็นเจา้ภาพ

จดัประชมุรฐัมนตรเีอเปคดา้นป่าไม ้ ครงัที 5 หรอื MMRF5 ระหวา่งวนัท ี23 – 25 ส.ค. 65 ทจีงัหวดัเชยีงใหม ่มอบกรมป่าไม ้

เตรยีมความพรอ้มจดัยงิใหญ่ มุง่สรา้งความรว่มมอืระดบัภมิูภาค รว่มบรหิารจดัการทรพัยากรป่าไมอ้ยา่งยงัยืน 

นายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม  เปิดเผยวา่ เป็นทีนา่ยินดอียา่งยิงทีในปี 2565 น ีประเทศ

ไทยไดร้บัเกียรตใิหเ้ป็นเจา้ภาพจดัการประชมุรฐัมนตรเีอเปคดา้นป่าไม ้ ครงัที 5 หรอื The Fifth APEC Meeting of Ministers 

Responsible for Forestry : MMRF5 ซงึกาํหนดจดัขนึในระหวา่งวนัที 23 – 25 สิงหาคม 2565 โรงแรมเลอ เมอรเิดียน จงัหวดั

เชียงใหม ่โดยถือเป็นครงัแรกทจีดัขนึในประเทศไทยในรอบ 19 ปี และนบัจากการจดัประชมุครงัแรก ใน ปี 2007 ณ นครซิดนีย์

เครอืรฐัออสเตรเลยี การประชุม MMRF ถือเป็นเวทีการประชมุเพอืสนบัสนนุใหท้กุเขตเศรษฐกิจของเอเปค ใหค้วามรว่มมอืระหวา่ง

กนัในดา้นวิชาการเทคนิค และกระบวนการดา้นการเงิน เพอืพฒันาเศรษฐกิจใหเ้กิดความยงัยืน และการลดการปลอ่ยก๊าซเรอืน

กระจก ผ่านการจดัการป่าไมอ้ยา่งยงัยืนภายใตค้วามรบัผิดชอบของรฐัมนตรทีรีบัผิดชอบดา้นการป่าไมใ้นแตล่ะเขตเศรษฐกิจ 

ดงันนั การมารวมตวักนัของเขตเศรษฐกิจจากทวัโลก จึงเป็นเวทีทสีาํคญัในการทีจะแสวงหาความรว่มมือในการรว่มมอืกนั

แกปั้ญหาอยา่งจรงิจงั เพอืคนรุน่เราและลกูหลานของเราในอนาคต 

“จากการประชมุ MMRF5 ทมีีเปา้หมายเพอืเสรมิสรา้งความรว่มมือในดา้นตา่งๆ ของกลุม่เขตเศรษฐกิจเอเปค เพอืนาํไปสูก่าร

จดัการป่าไมอ้ยา่งยงัยืน ดงันนั สาํหรบัทา่ทีของประเทศไทย โดยกระทรวงทรพัยากร    ธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ดาํเนินการโดย

อา้งองิจาก Themeการประชมุ APEC 2022 THAILAND คือ “OPEN. CONNECT. BALANCE.” และถือโอกาสใชเ้วทีแหง่นี

เรยีกรอ้งและกระตุน้ใหส้มาชิกเอเปคกา้วขา้มความขดัแยง้หนัมาใหค้วามรว่มมือสง่เสรมิและพฒันา โดยเนน้ใหเ้ห็นถงึทางเลอืก 

(Scenario) ใน 3 ทางเลือกหลกั คือ หนงึ ทางเลือกโดยการดาํเนินการตามธุรกิจปกติ (Business-as-usual) ซงึหากพิจารณาตาม

แนวโนม้ในปัจจบุนั ยงัคงตอ้งประสบกบัปัญหาทจีาํเป็นตอ้งมีการแกไ้ขอีกมาก สอง ทางเลือกแบบทา้ทาย (Aspiration) สมาชิก

เอเปคทกุเขตเศรษฐกิจรว่มกนักาํหนดเปา้หมาย โดยอาศยัหมดุหมายหลกัเป็นจดุอา้งองิใหบ้รรลเุปา้หมาย เช่น การพฒันาทยีงัยืน 

(SDG) ขอ้ตกลงปารีสดา้นการเปลียนแปลงสภาพภมูิอากาศ และการลงมือปฏิบตัใิหเ้กิดผลอยา่งเป็นรูปธรรม และสาม ทางเลือกที

ก่อใหเ้กิดการเปลยีนแปลงอยา่งรุนแรง (Disruptive)” นายจตพุรกลา่ว 

นายจตพุร กลา่วเพมิเติมว่า ขณะเดียวกนั นายวราวธุ ศิลปอาชา รมว.ทส. ยงัมีแนวคิดทจีะผลกัดนัแนวความคิดเรอืง BCG Model 

ไปยงักลุม่สมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค พรอ้มผลกัดนัการจดัทาํเครอืงมือทีเหมาะสมในการสง่เสรมิการคา้ไมท้ถีกูกฎหมายและ

ตอ่ตา้นการคา้ไมผิ้ดกฎหมายและการดาํเนินการอนื ๆ ทเีกียวขอ้ง เช่น การรบัรอง (Certificate) การตรวจสอบความถกูตอ้งตาม

กฎหมายของไม ้(Timber Legality Assurance System) ความรว่มมือระหวา่งภาครฐัและเอกชนผูป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมป่าไม ้

เพอืเสรมิสรา้งความเขา้ใจและการแลกเปลยีนขอ้มลูระหวา่งกนัรวมถงึหยดุยงัการสญูเสียป่าไมแ้ละความเสอืมโทรมของทีดินสรา้ง

ความสมดลุระหวา่งการปลอ่ยและการดดูกลบัก๊าซเรอืนกระจกและรกัษาไวซ้งึการบรกิารของระบบนิเวศ รว่มกบั 143 ประเทศ 

ตามทคีณะรฐัมนตรไีดใ้หค้วามเห็นชอบเมอืวนัที 12 เมษายน 2565 จากทใีหป้ระเทศไทยเขา้รว่มปฏิญญากลาสโกวข์องผูน้าํดา้น 

ป่าไมแ้ละการใชป้ระโยชนที์ดินขณะทีการเตรยีมความพรอ้มการจดัประชมุ นายจตุพร กลา่ววา่ นายวราวธุ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้

มอบหมายใหก้รมป่าไมเ้ตรยีมความพรอ้มอยา่งเตม็ที ดว้ยจะสง่ผลตอ่ภาพลกัษณข์องประเทศไทย ในการแสดงออกถงึการให ้

 

 



 

 

ความสาํคญัในการมีสว่นรว่มกบัประชาคมโลกในการแกไ้ขปัญหาดา้นป่าไม ้ซงึมีผลกระทบตอ่การเปลยีนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยคาดวา่ จะมีผูเ้ขา้รว่มประชมุประมาณ 300 คน ประกอบดว้ยเจา้หนา้ทีระดบัรฐัมนตรซีงึ

รบัผิดชอบในภารกิจดา้นการป่าไมจ้ากกลุม่เขตเศรษฐกิจเอเปค 21 เขตเศรษฐกิจ และหนว่ยงานทเีกียวขอ้ง ไดแ้ก่ APEC 

Secretariat,APEC Business Advisory Council, ASEAN Secretariat,The PECC International Secretariatและ Pacific Islands Forum Secretariat รวมถงึ

แขกรบัเชิญ ผูส้งัเกตการณ ์และผูเ้ขา้รว่มจดันิทรรศการจากภาคสว่นตา่ง ๆ 

“ในการนี กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม ไดจ้ดัใหม้ชีอ่งทางแก่ผูท้ีสนใจในประเด็นตา่ง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการประชมุ

ระดบัรฐัมนตรีป่าไมใ้นครงันีในหลากหลายช่องทาง เช่น การแถลงข่าวในระดบักระทรวง การตดิตามจากหนา้เว็บไซตข์องกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้มและหนว่ยงานในสงักดั ตลอดจนสอืประชาสมัพนัธท์งัในรูปแบบออนไลนแ์ละสอืสงิพมิพ ์อีกทงั 

ผูท้สีนใจสามารถเดินทางไปเยยีมชมนิทรรศการของการประชมุดว้ยตนเอง ณ โรงแรมเลอเมอรเิดยีน จงัหวดัเชียงใหม ่ทงันีผลจาก

การประขมุในครงันี กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม คาดหวงัวา่จะเป็นโอกาสทีคนไทยจะไดร้บัทราบวา่โลก

ภายนอก  มีการขบัเคลอืนดา้นการจดัการทรพัยากรป่าไม ้อยา่งไร มีการวางเปา้หมาย วางระเบียบ กฎเกณฑ ์ตลอดจนเทคโนโลยี

อยา่งไรบา้งในการจดัการทรพัยากรป่าไม”้ นายจตพุร กลา่ว 

 



 

 

‘ไทย’ เจา้ภาพจดัประชมุรฐัมนตรเีอเปคดา้นป่าไม ้ครงัที 5 

เมือวนัที 16 ส.ค. ทีกรมสง่เสริมคุณภาพสิงแวดลอ้ม นายจตุพร บุรุษพฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

(ทส.) จดัแถลงข่าวการจัดการประชุมรฐัมนตรีเอเปคดา้นป่าไม ้ครงัที 5 โดยกลา่วว่า ประเทศไทย จะเป็นเจา้ภาพจดัการประชุม

รฐัมนตรเีอเปคดา้นป่าไม ้ครงัที 5 (MMRF5) ระหว่างวนัที 23-25 ส.ค. 65 ทีโรงแรมเลอ เมอริเดียน จ.เชียงใหม่ ถือเป็นครงัแรก

ในรอบ 19 ปีทีจัดขึนในประเทศไทย เพือสนบัสนุนใหท้กุเขตเศรษฐกิจของเอเปคใหค้วามรว่มมือระหว่างกนัดา้นวิชาการเทคนิค 

พฒันาเศรษฐกิจใหเ้กิดความยงัยืน และการลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกผา่นการจดัการป่าไมอ้ยา่งยงัยืนภายใตค้วามรบัผิดชอบ

ของรฐัมนตรีทีรบัผิดชอบดา้นการป่าไมใ้นแต่ละเขตเศรษฐกิจ ดงันนัการมารวมตวักันของเขตเศรษฐกิจจากทวัโลก จึงเป็นเวที

สาํคญัทจีะแสวงหาความรว่มมือในการรว่มมือกนัแกปั้ญหาอยา่งจรงิจงั 

นายจตพุรกลา่ววา่ สาํหรบัทา่ทีของไทยถือโอกาสใชเ้วทีนีเรยีกรอ้ง และกระตุน้ใหส้มาชิกเอเปคกา้วขา้มความขดัแยง้แลว้หนัมาให้

ความรว่มมือส่งเสริมและพฒันา โดยเนน้ใหเ้ห็นถึงทางเลือก 3 ทางเลือกหลกั คือ ทางเลือกโดยการดาํเนินการตามธุรกิจปกติ 

ทางเลือกแบบทา้ทาย ทีสมาชิกเอเปคทกุเขตเศรษฐกิจรว่มกนักาํหนดเป้าหมาย โดยอาศยัหมดุหมายหลกัเป็นจุดอา้งอิงใหบ้รรลุ

เปา้หมาย และทางเลอืกทีก่อใหเ้กิดการเปลยีนแปลงอยา่งรุนแรง 

 

 

 



 

ปลดั ทส. กลา่วอีกว่า นอกจากนีนายวราวธุ ศิลปอาชา รมว.ทส. ยงัมีแนวคิดผลกัดนัแนวความคิดเรือง BCG Model ไปยงักลุม่

สมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค ผลกัดนัการจดัทาํเครอืงมือทีเหมาะสมในการสง่เสรมิการคา้ไมท้ีถกูกฎหมายและต่อตา้นการคา้ไมผิ้ด

กฎหมาย เพอืเสรมิสรา้งความเขา้ใจและการแลกเปลยีนขอ้มลูระหว่างกนั หยดุยงัการสญูเสียป่าไมแ้ละความเสือมโทรมของทีดิน

สรา้งความสมดลุระหวา่งการปลอ่ยและการดดูกลบัก๊าซเรอืนกระจกและรกัษาไวซ้งึการบรกิารของระบบนิเวศรว่มกบั 143 ประเทศ 

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 
 

 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดล้อม เปิดประวตัิศาสตรห์น้าใหมค่รงัแรกในรอบ 19 ปี  พาไทยได้รับเกียรติให้

เป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรเีอเปคดา้นป่าไม ้ ครงัท ี5 หรือ MMRF5 ระหว่างวนัท ี23 – 25 ส.ค. 65 ทจีังหวดั

เชียงใหม่ มอบกรมป่าไม้ เตรียมความพรอ้มจัดยงิใหญ่ มุ่งสรา้งความร่วมมอืระดับภมิูภาค ร่วมบรหิารจัดการ

ทรพัยากรป่าไม้อยา่งยงัยนื 

นายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม  เปิดเผยวา่ เป็นทีนา่ยินดอียา่งยิงทีในปี 2565 น ีประเทศ

ไทยไดร้บัเกียรตใิหเ้ป็นเจา้ภาพจดัการประชมุรฐัมนตรเีอเปคดา้นป่าไม ้ ครงัที 5 หรอื The Fifth APEC Meeting of Ministers 

Responsible for Forestry : MMRF5 ซงึกาํหนดจดัขนึในระหวา่งวนัที 23 – 25 สิงหาคม 2565 โรงแรมเลอ เมอรเิดียน จงัหวดั

เชียงใหม ่โดยถือเป็นครงัแรกทจีดัขนึในประเทศไทยในรอบ 19 ปี และนบัจากการจดัประชมุครงัแรก ใน ปี 2007 ณ นครซิดนีย์

เครอืรฐัออสเตรเลยี การประชุม MMRF ถือเป็นเวทีการประชมุเพอืสนบัสนนุใหท้กุเขตเศรษฐกิจของเอเปค ใหค้วามรว่มมอืระหวา่ง

กนัในดา้นวิชาการเทคนิค และกระบวนการดา้นการเงิน เพอืพฒันาเศรษฐกิจใหเ้กิดความยงัยืน และการลดการปลอ่ยก๊าซเรอืน

กระจก ผ่านการจดัการป่าไมอ้ยา่งยงัยืนภายใตค้วามรบัผิดชอบของรฐัมนตรทีรีบัผิดชอบดา้นการป่าไมใ้นแตล่ะเขตเศรษฐกิจ 

ดงันนั การมารวมตวักนัของเขตเศรษฐกิจจากทวัโลก จึงเป็นเวทีทสีาํคญัในการทีจะแสวงหาความรว่มมือในการรว่มมอืกนั

แกปั้ญหาอยา่งจรงิจงั เพอืคนรุน่เราและลกูหลานของเราในอนาคต 

 

 



 



 



 

นายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการแถลงขา่วการเตรยีมความ

พรอ้มการเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมระดบัรฐัมนตรเีอเปคดา้นป่าไม ้ครงัที 5 (The Fifth APEC Meeting of Ministers 

Responsible for Forestry หรอื MMRF5) ซงึกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม โดยกรมป่าไม ้รบัเป็นเจา้ภาพ

จดัการประชุม ในโอกาสทีประเทศไทยไดร้บัเกียรตเิป็นเจา้ภาพจดัการประชมุความรว่มมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก หรอื 

เอเปค 2022 ณ หอ้งประชมุอารยีส์มัพนัธ ์อาคารกรมสง่เสรมิคณุภาพสงิแวดลอ้ม 

  

นายจตพุร เปิดเผยวา่ การจดัประชมุระดบัรฐัมนตรเีอเปคดา้นป่าไม ้ครงัที 5 ทจีะมีขนึในครงันี นบัเป็นครงัแรกทจีดัขนึในประเทศ

ไทย โดยกาํหนดจดัขนึระหวา่งวนัที 23 – 25 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดยีน จงัหวดัเชียงใหม ่ซงึจะเป็นเวทีทีสง่เสรมิ

ความรว่มมือในการเพมิพนืทป่ีาไม ้การปอ้งกนัการลกัลอบคา้ไมอ้ยา่งผิดกฎหมาย และการบรรเทาปัญหาการเปลยีนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศ นอกจากนี ยงัเป็นโอกาสในการเพิมความรว่มมือดา้นเศรษฐกิจเพอืการจดัการและฟืนฟปู่าอย่างยงัยืน ทงันี นายวราวธุ 

ศิลปอาชา รฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม ยงัมแีนวคิดทจีะผลกัดนัเรอืง BCG Model ไปยงักลุม่

สมาชิกเขตเศรษฐกจิเอเปคอีกดว้ย เพือใหบ้รรลตุามเปา้หมายของการจดัประชมุ เอเปค 2022 ภายใตห้วัขอ้หลกั “เปิดกวา้ง สรา้ง

สมัพนัธ ์เชือมโยงกนั สูส่มดลุ” หรอื Open. Connect. Balance.   

 นอกจากการเป็นเจา้ภาพการจดัประชุมรฐัมนตรเีอเปคดา้นป่าไม ้ครงัที 5 แลว้ กระทรวงฯ ยงัเป็น

เจา้ภาพจดัการประชมุกลุม่ผูเ้ชียวชาญเอเปคดา้นการคา้ไมที้ผิดกฎหมายและการประชมุอนืทเีกียวขอ้ง ครงัที 22 (The Twenty-

Second Meeting of the APEC Experts Group on Illegal Logging and Associated Trade) ซงึกาํหนดจดัขนึระหวา่ง

วนัท ี21 – 22 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมแชงกรลีา จงัหวดัเชียงใหม ่โดยการประชมุในครงันี คาดวา่จะมีผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

ประกอบดว้ย ระดบัรฐัมนตรซีงึรบัผิดชอบในภารกิจดา้นการป่าไมจ้ากกลุม่เขตเศรษฐกิจเอเปค 21 เขตเศรษฐกิจ และหนว่ยงานที

เกียวขอ้ง รวมกวา่ 300 คน 


