
สรุปข�าวประจําวันท่ี 25 ส.ค. 65 
ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป!าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ) 

- 'วราวุธ'เป�ดประชุมรัฐมนตรีเอเปคด�านป�าไม� (มติชน 25 ส.ค. 65 หน�า 15) 

- มอดไม�ยะลาเหิมลอบทําลายป�าสงวน (ไทยโพสต, 25 ส.ค. 65 หน�า 15) 

- ภาพข/าว: ปราบรุกป�า (เดลินิวส, 26 ส.ค. 65 หน�า 1) 

- ปภ.อุตรดิตถ,เร/งช/วยเหลือชาวบ�านประสบเหตุน้ําหลากดินโคลนถล/ม (เดลินิวส, 25 ส.ค. 65 หน�า 10) 

- ข/าวสั้น: ม็อบป�วนถก รมต.เอเปกป�าไม� (ไทยโพสต, 25 ส.ค. 65 หน�า 16) 

- ชาวบ�านร�องเอเปกด�านป�าไม� (ข/าวสด 25 ส.ค. 65 หน�า 10) 

ข�าวเว็บไซต) 

- ท่ีประชุมรัฐมนตรีเอเปคด�านป�าไม� เห็นชอบในหลักการจัดการป�าไม�อย/างยั่งยืนในกลุ/มสมาชิกเอเปค 21 เขตเศรษฐกิจ
แก�ป=ญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส/วนร/างถ�อยแถลงเชียงใหม/ยังไม/ได�ข�อสรุป 

สํานักข/าว กรมประชาสัมพันธ, 24 ส.ค. 2565 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220824135927516 

- เริ่มแล
ว! การประชุม APEC ด
านป�าไม
 ครั้งท่ี 5 ของรัฐมนตรีว&าการกระทรวงท่ีรับผิดชอบต&อป�าไม
 

สํานักข&าว กรมประชาสมัพันธ- 24 ส.ค. 2565 https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220824140540519 

- "วราวุธ ศิลปอาชา" หนุน BCG Model สร
างความร&วมมือพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว 

springnews  24 Aug 2022  https://www.springnews.co.th/news/pr-news/828924 

- รมว.ทส.”วราวุธ” ประธานการประชุมรัฐมนตรเีอเปคด
านป�าไม
 ครั้งท่ี 5 (The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for 
Forestry: MMRF5) ณ โรงแรมเลอ เมอริเดยีน เชียงใหม& 

tigernewsreport  ส.ค. 24, 2022 https://tigernewsreport.com/?p=112122 

- ข&าวภาคเหนือ 24 สิงหาคม 2565 เชียงใหม& ประชุม APEC ประสบความสําเร็จ 

ข&าวภาคเหนือ NBT Chiangmai 24 ส.ค. 2022  https://www.youtube.com/watch?v=1d4fHqlDlac 

- ประชุมรัฐมนตรีเอเปคด
านป�าไม
 ครั้งท่ี 5 เพ่ิมพ้ืนท่ีป�า 174.38 ล
านไร& 

chiangmainews 24 Aug 65  https://www.chiangmainews.co.th/news/2265231/ 

- ทส. ประชุมรัฐมนตรเีอเปคด
านป�าไม
 สร
างความสัมพันธ-เช่ือมโยงกันสู&สมดุล 

ส.ปชส.เชียงใหม& 24 ส.ค. 2565 https://region3.prd.go.th/region3_ci/topic/news/52543 

- ทส. ประชุมรัฐมนตรเีอเปคด
านป�าไม
 สร
างความสัมพันธ-เช่ือมโยงกันสู&สมดุล 

ส.ปชส.เชียงใหม& 24 ส.ค. 2565  https://region3.prd.go.th/region3_ci/prchiangmai/news/52543 

- "วราวุธ" ชง APEC หนุน BCG Model ร&วมมือพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว 

บ
านเมือง วันพุธ ท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/politic/293428 



- "มอดไม
" ยะลายังไม&หยุดลอบ "ตัดไม
" ทําลายป�าใน เขตป�าสงวนแห&งชาติ 

komchadluek  24 ส.ค. 2565 https://www.komchadluek.net/news/local/527355 

- ยังไม&หยุด! มอดไม
ยะลาลักลอบตัดไม
ในเขตป�าสงวนแห&งชาติ พบเพ่ิม 2 จุด 

ผู
จัดการออนไลน- 24 ส.ค. 2565 https://mgronline.com/south/detail/9650000081203 

- มอดไม
ยะลาเหิมไม&หยดุ! ลักลอบตัดไม
ในเขตป�าสงวนแห&งชาติพ้ืนท่ีต
นนํ้าคลองลือเน็ง 

วันพุธ ท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 https://www.naewna.com/local/675347 

- มอดไม
ยะลา ยังไม&หยดุ ลักลอบตัดไม
ในเขตป�าสงวนแห&งชาติ 

matichon  วันท่ี 24 สิงหาคม 2565 https://www.matichon.co.th/region/news_3524252 

- ม็อบ สกน.บุกโรงแรมท่ีประชุมเอเปคป�าไม
 ร
องผู
นําหยดุร&วมมือกับรัฐบาลไทย 

ไทยรัฐออนไลน- 24 ส.ค. 2565 https://www.thairath.co.th/news/local/north/2481091 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16237
วันที่: พฤหัสบดี 25 สิงหาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 15(บนขวา)
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Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 33.82 Ad Value: 40,584 PRValue : 121,752 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9416
วันที่: พฤหัสบดี 25 สิงหาคม 2565
Section: First Section/ภูมิภาค - ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

หน้า: 15(กลาง)

หัวข้อข่าว: มอดไม้ยะลาเหิมลอบทำลายป่าสงวน
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Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200
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วันที่: ศุกร์ 26 สิงหาคม 2565
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หน้า: 1(ล่างซ้าย)
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Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 10(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ปภ.อุตรดิตถ์เร่งช่วยเหลือชาวบ้านประสบเหตุน้ำหลากดินโคลนถล่ม

รหัสข่าว: C-220825004107(25 ส.ค. 65/04:29) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 25.92 Ad Value: 24,624 PRValue : 73,872 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9416
วันที่: พฤหัสบดี 25 สิงหาคม 2565
Section: First Section/ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

หน้า: 16(ซ้าย)

คอลัมน์: ข่าวสั้น: ม็อบป่วนถก รมต.เอเปกป่าไม้
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Col.Inch: 13.24 Ad Value: 15,888 PRValue : 47,664 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11593
วันที่: พฤหัสบดี 25 สิงหาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 10(ขวา)

หัวข้อข่าว: ชาวบ้านร้องเอเปกด้านป่าไม้

รหัสข่าว: C-220825012080(25 ส.ค. 65/04:28) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200
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ท่ีประชุมรัฐมนตรีเอเปคด
านป�าไม
 เห็นชอบในหลักการจัดการป�าไม
อย&างยั่งยืนในกลุ&มสมาชิกเอเปค 21 เขตเศรษฐกิจ

แก
ปoญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส&วนร&างถ
อยแถลงเชียงใหม&ยังไม&ได
ข
อสรุป 

สํานักข&าว กรมประชาสัมพันธ- 24 ส.ค. 2565 https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220824135927516 

ท่ีประชุมรัฐมนตรีเอเปคด
านป�าไม
 ครั้งท่ี 5 (MMRF5) เห็นชอบในหลักการจัดการป�าไม
อย&างยั่งยืนในกลุ&มสมาชิกเอเปค 21 

เขตเศรษฐกิจแก
ปoญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร
อมใช
 BCG Economy Model สร
างมูลค&าและส&งเสริมรูปแบบ

ธุรกิจท่ียั่งยืนด
านป�าไม
 ส&วนร&างถ
อยแถลงเชียงใหม&ยังไม&ได
ข
อสรุป 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว&าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม กล&าวว&า จากการประชุมรัฐมนตรีเอเป

คด
านป�าไม
 ครั้งท่ี 5 (MMRF5) ร&วมกับสมาชิกเอเปค 21 เขตเศรษฐกิจ ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม& ท่ีประชุม

ได
เห็นชอบในหลักการร&วมกันจําเปrนต
องผลักดันให
เกิดความสมดุลระหว&างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล
อม และสังคม ด
วยการจัดการ

ทรัพยากรป�าไม
ท่ีมีอยู&มุ&งสู&เปsาหมายการจัดการป�าไม
อย&างยั่งยืน โดยอาศัยการสร
างความสัมพันธ-เชื่อมโยงกันสู&ความสมดุล 

เนื่องจากป�าไม
มีบทบาทสําคัญต&อการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ส&งเสริมโอกาสการค
าไม
และผลิตภัณฑ-ท่ีเก่ียวข
องอย&างถูก

กฎหมาย ช&วยสร
างรายได
ให
กับเขตเศรษฐกิจและประชาชนในท
องถ่ิน ควบคู&กับร&วมกันต&อสู
กับกลุ&มท่ีลักลอบตัดต
นไม
และ

การค
าไม
ผิดกฎหมาย พร
อมส&งเสริมให
ผู
มีส&วนได
ส&วนเสียจากทุกภาคส&วนเข
ามามีส&วนร&วมจัดการป�าไม
อย&างยั่งยืน โดยเฉพาะ

ชุมชนท
องถ่ินท่ีจะนําไปสู&การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในแต&ละประเทศ และรักษาความสมบูรณ-ของความหลากหลายทางชีวภาพท่ี

นําไปสู&ความเปrนอยู&ท่ีดีของประชาชนกลุ&มสมาชิกเอเปคในอนาคต เพ่ือลดผลกระทบท่ีรุนแรงจากปoญหาการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (Climate change) และภาวะโลกร
อน (Global warming) ท้ังนี้ ประเทศไทย ยังได
นําเสนอให
เขต

เศรษฐกิจพิจารณานําหลัก BCG Economy Model ไปสนับสนุนการดําเนินงานจัดการป�าไม
อย&างยั่งยืนภายใต
กรอบเอเปค 

ด
วยการใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม&มาสร
างมูลค&าและส&งเสริมรูปแบบธุรกิจท่ียั่งยืน ควบคู&กับการขับเคลื่อนการ

แก
ปoญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเพ่ิมการดูดซับกxาซเรือนกระจกจากภาคป�าไม
ท่ีสนับสนุนให
บรรลุเปsา

หมายความเปrนกลางทางคาร-บอนและการปล&อยกxาซเรือนกระจกสุทธิเปrนศูนย- หลังสมาชิกเอเปคประสบความสําเร็จร&วมกัน

ดําเนินงานจนสามารถบรรลุเกินกว&าเปsาหมายการเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าไม
ของภูมิภาคท่ีกําหนดไว
ในปy 2020 จนเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าไม
ได
ถึง 

174.38 ล
านไร& หรือ 27.9 ล
านเฮกตาร- 

สําหรับร&างถ
อยแถลงเชียงใหม&ท่ีจะนําสู&การแสวงหาความร&วมมือด
านต&างๆเพ่ือความยั่งยืนการจัดการทรัพยากรป�าไม
อย&าง

สมดุลทุกด
านและการค
าผลิตภัณฑ-ป�าไม
ท่ีเก็บเก่ียวอย&างถูกกฎหมายนั้นยังพิจารณาไม&แล
วเสร็จ โดยสมาชิก 21 เขต

เศรษฐกิจต
องมีการหารือร&วมกันอีกครั้งในหลายประเด็นต&อในอนาคต 



 

 

 
 

เริ่มแล
ว! การประชุม APEC ด
านป�าไม
 ครั้งท่ี 5 ของรัฐมนตรีว&าการกระทรวงท่ีรับผิดชอบต&อป�าไม
 

สํานักข&าว กรมประชาสัมพันธ- 24 ส.ค. 2565 https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220824140540519    

การประชุมรัฐมนตรีเอเปคด�านป�าไม� ครั้งท่ี 5 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม& โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา 

รัฐมนตรีว&าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม และผู
อํานวยการบริหารสํานักเลขาธิการเอเปค โดยการประชุม

ครั้งนี้ ได
ร&วมหารือใน 2 หัวข
อหลัก ได
แก& "สมดุลในทุกด
าน: ความยั่งยืนในการจัดการทรัพยากรป�าไม
" และ "ดุลยภาพทุก

ด
าน การค
าผลิตภัณฑ-ป�าไม
ท่ีเก็บเก่ียวอย&างถูกกฎหมาย 

สําหรับการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปคด�านป�าไม� ครั้งท่ี 5 ในครั้งนี ้นับเปrนครั้งแรกท่ีจัดข้ึนในประเทศไทย จะเปrนเวที

ท่ีส&งเสริมความร&วมมือในการเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าไม
 การปsองกันการลักลอบค
าไม
อย&างผิดกฎหมาย การบรรเทาปoญหาการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยังเปrนโอกาสในการเพ่ิมความร&วมมือด
านเศรษฐกิจเพ่ือการจัดการและฟ~�นฟูป�าอย&างยั่งยืน 

ภายในบริเวณพ้ืนท่ีจัดงาน ยังมีนิทรรศการท่ีเก่ียวข�องกับการจัดการป�าไม� ประกอบด
วย การสร
างคาร-บอนเครดิตจาก

กิจกรรมการปลูกต
นไม
 ปลูกป�า และการอนุรักษ-ป�า การนําเสนอผลิตภัณฑ-ตัวอย&างท่ีทํามาจากวัตถุดิบธรรมชาติ เช&น หลอด

ต
นไม
 ครามโดนัท การนําผลิตภัณฑ-จากป�าชุมชน อย&างกาแฟอาราบาซอลท- ชาใบเม่ียง เปrนต
น ทุกผลิตภัณฑ-ล
วนแต&เปrน

ผลิตภัณฑ-ท่ีสร
างรายได
ให
แก&ชุมชนในท
องถ่ิน 

 

 

 



 

   

   

"วราวุธ ศิลปอาชา" หนุน BCG Model สร
างความร&วมมือพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว 

springnews  24 Aug 2022  https://www.springnews.co.th/news/pr-news/828924 

"วราวุธ ศิลปอาชา" ร&วมประชมุรัฐมนตรีเอเปคด
านป�าไม
 ครั้งท่ี 5 เสนอกลุ&มสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค หนุน BCG Model 

สร
างความร&วมมือพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว และจัดการทรัพยากรป�าไม
อย&างยั่งยืน 

เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2565 ท่ีโรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม& นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว&าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม เปrนประธานการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด
านป�าไม
 ครั้งท่ี 5 หรือ The Fifth APEC 

Meeting of Ministers Responsible for Forestry : MMRF5 ท่ีจัดระหว&างวันท่ี 23 – 25 สิงหาคม 2565 ครั้งนี้ถือเปrน

ครั้งแรกในรอบ 19 ปy ท่ีจัดข้ึนในประเทศไทย โดยการประชุมครั้งนี้จะเปrนการหารือความร&วมมือด
านเทคนิค กระบวนการ 

และด
านการเงิน สนับสนุนให
ทุกเขตเศรษฐกิจของเอเปค มีแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจท่ียั่งยืน และลดการปล&อยกxาซเรือน

กระจกผ&านการจัดการด
านป�าไม
 และแก
ปoญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย&างจริงจัง ตามแนวคิดการประชุม APEC 

2022 THAILAND คือ “OPEN. CONNECT. BALANCE.”  

นายวราวุธ กล&าวถึงการประชุมครั้งนี้ว&า ประสบความสําเร็จเปrนอย&างมาก ในท่ีประชุมมีแนวคิดท่ีจะนําป�าไม
มาเปrนประเด็น

สําคัญในการแก
ปoญหาหลักในหลาย ๆ เรื่องของโลก ผ&าน 21 เขตเศรษฐกิจเอเปค ท้ังประเด็นเรื่องการค
าไม
อย&างถูกกฎหมาย 

การจัดการป�าไม
อย&างยั่งยืน ควบคู&กับแนวทางเดียวกับ Cop 26  ท่ีจะทําให
ประเทศไทยบรรลุเปsาหมายความเปrนกลางทาง

คาร-บอน (Carbon Neutrality) ภายในปy ค.ศ. 2050 และเปsาหมายการปล&อยกxาซเรือนกระจกสุทธิเปrนศูนย- (Net Zero 

Greenhouse Gas Emission) ภายในหรือก&อนปy ค.ศ. 2065  นอกจากนี้ยังได
ร&วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ- 

และหาโอกาสท่ีจะพัฒนาแนวทางการต&อต
านการค
าไม
ท่ีผิดกฎหมาย เพราะปoญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก 

เปrนเรื่องท่ีทุกประเทศให
ความสําคัญ เพราะต
นตอก็มาจากการตัดไม
ทําลายป�าท่ีผิดกฎหมาย โดยท&าทีของไทยจะแสดงให


เห็นถึงความต้ังใจในการพัฒนาและเดินหน
าแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Model เพ่ือให
เห็นว&าการปลูกป�าเพ่ิมข้ึน จะ



ช&วยลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได
 และในอนาคตก็จะนําไปสู&แนวทางคาร-บอนเครดิตท่ีนํามาเปrนต
นทุนทาง

เศรษฐกิจด
วย   

"การประชุม MMRF5 ครั้งนี้ เราจะแสดงให
เห็นท&าทีของเรา และขอนําเอาองค-ความรู
จากเพ่ือน ๆ ในเขตเศรษฐกิจต&าง ๆ มา

แลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน ซ่ึงหวังว&าเราจะได
ผลลัพธ-ท่ีเปrนประโยชน-กับทุกฝ�าย และจริง ๆ เรื่องนี้ไม&ใช&เรื่องไกลตัว เพราะ

นอกจากจะมีการแลกเปลี่ยนกันในเรื่องป�าไม
 ก็จะมีผลดีกับเศรษฐกิจชุมชน ในการใช
ป�ามาเปrนต
นทุนทางเศรษฐกิจ และสอง

ยังเปrนการแก
ไขปoญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด
วย"  

นายวราวุธ ขอบคุณรัฐมนตรีป�าไม
เอเปค และผู
แทนจากทุกเขตเศรษฐกิจพิเศษเอเปค ท่ีได
ร&วมมือร&วมใจมาปฏิบัติหน
าท่ีอย&าง

สร
างสรรค- จนการประชุมประสบผลสําเร็จ และเห็นชอบท่ีจะร&วมกันส&งเสริมพัฒนาความร&วมมือ และยกระดับการอนุรักษ-

ฟ~�นฟู รักษาพ้ืนท่ีป�าไม
ให
เพ่ิมข้ึน  

“การประชุม MMRF5 ในครั้งนี้ มีเปsาหมายการจัดการป�าไม
อย&างยั่งยืน ผมได
กล&าวแสดงความยินดีกับความสําเร็จของ

สมาชิกเอเปค ในการร&วมกันดําเนินงานจนสามารถบรรลุเกินกว&าเปsาหมายการเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าไม
ของภูมิภาคท่ีกําหนดไว
 คือ เรา

สามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าไม
ได
ถึง 174.38 ล
านไร& หรือ 27.9 ล
านเฮกเตอร-” 

นายวราวุธ ยังเป�ดเผยว&า นอกจากการประชุมแล
ว จะจัดให
ผู
นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ไปเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร-สมเด็จพระ

นางเจ
าสิริกิติ์ ท่ี อ.แม&ริม จ.เชียงใหม& เพราะถือเปrนหนึ่งในพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ-กว&า 6,500 ไร& เพ่ือแสดงให
เห็นถึงศักยภาพของ

ประเทศไทยและแนวคิดในการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด
านป�าไม
ครั้งนี้ 

นายจตุพร บุรุษพัฒน- ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม เป�ดเผยว&า เวทีประชุมครั้งนี้ จะเรียกร
อง และ

กระตุ
นให
สมาชิกเอเปคก
าวข
ามความขัดแย
ง ให
มาร&วมมือส&งเสริมการพัฒนา 3 ทางเลือก คือ การดําเนินการตามธุรกิจปกติ, 

ทางเลือกแบบท
าทาย คือการกําหนดเปsาหมาย การพัฒนาอย&างยั่งยืน หรือ SDG ตามข
อตกลงปารีส ด
านการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ และการลงมือปฏิบัติให
เกิดผลอย&างเปrนรูปธรรม และทางเลือกท่ีสาม คือทางเลือกท่ีก&อให
เกิดการ

เปลี่ยนแปลงอย&างรุนแรง  

สําหรับการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด
านป�าไม
 ครั้งท่ี 5 หรือ MMRF5 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว&าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม ในฐานะประธานการประชุม จะกล&าวถ
อยแถลง ขอให
กลุ&มสมาชิกเขตเศรษฐกิจ

เอเปคร&วมกันผลักดัน  BCG Model และผลักดันการจัดทําเครื่องมือท่ีเหมาะสมในการส&งเสริมการค
าไม
ท่ีถูกกฎหมายและ

ต&อต
านการค
าไม
ผิดกฎหมาย รวมถึงการดําเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข
องด
วย 

 

 

 



 

    

    

    

    

   

    

รมว.ทส.”วราวุธ” ประธานการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด
านป�าไม
 ครั้งท่ี 5 (The Fifth APEC Meeting of Ministers 

Responsible for Forestry: MMRF5) ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม& 

tigernewsreport  ส.ค. 24, 2022 https://tigernewsreport.com/?p=112122 

รมว.ทส.”วราวุธ” ประธานการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด
านป�าไม
 ครั้งท่ี 5 (The Fifth APEC Meeting of Ministers 

Responsible for Forestry: MMRF5) ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม& เผย สมาชิกเอเปค ร&วมกันดําเนินงาน เพ่ิมพ้ืนท่ี

ป�า 174.38 ล
านไร& 

เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว&าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม ในฐานะ

ประธานการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด
านป�าไม
 ครั้งท่ี 5 หรือ The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for 



Forestry หรือ MMRF5 แถลงผลการประชุม MMRF5 ซ่ึงประเทศไทยโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม

ได
รับเกียรติเปrนเจ
าภาพจัดการประชุม ระหว&างวันท่ี 23-25 สิงหาคม 2565 ท่ีโรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม& 

การประชุม MMRF5 เปrนการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปคด
านป�าไม
 ซ่ึงเขตเศรษฐกิจท้ัง 21 เขตเศรษฐกิจได
มาร&วมมือกัน 

เพ่ือส&งเสริมความร&วมมือด
านการจัดการป�าไม
อย&างยั่งยืน โดยเฉพาะอย&างยิ่ง ความร&วมมือในการต&อสู
กับการลักลอบตัดไม


และการค
าไม
ท่ีผิดกฎหมาย และท่ีสําคัญ คือ การเป�ดโอกาสให
ผู
มีส&วนได
ส&วนเสียมีส&วนร&วมในการจัดการป�าไม
อย&างยั่งยืน 

โดยเฉพาะชุมชนท
องถ่ิน ซ่ึงจะนําไปสู&การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ซ่ึงภาคป�าไม
มีความสําคัญอย&างมากต&อการแก
ไขปoญหาการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพอันนําไปสู&ความเปrนอยู&ท่ีดีของประชาชนเอเปครุ&นของเรา

และรุ&นต&อไป 

นายวราวุธ ศิลปอาชา กล&าวในท่ีประชุมว&า “การประชุม MMR55 เปrนการประชุมท่ีมุ&งสู&เปsาหมายด
านการป�าไม
อย&างยั่งยืน 

เพ่ือสร
างความสัมพันธ- เชื่อมโยงกัน สู&สมดุล (Open. Connect. Balance.) ซ่ึงประเทศไทยได
นําเสนอเขตเศรษฐกิจพิจารณา

นําหลัก BCG Economy Mode ไปสนับสนุนการดําเนินงานภายใต
กรอบการทํางานของเอเปค และยินดีกับความสําเร็จของ

สมาชิกเอเปคในการร&วมกันดําเนินงานจนสามารถบรรลุตามเปsาหมายการเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าไม
ของภูมิภาค โดยเราสามารถ

ดําเนินการได
เกินกว&าเปsาหมายท่ีกําหนดไว
ด
วยซํ้า คือ เราสามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าไม
ได
ถึง 174.38 ล
านไร& หรือ 27.9 ล
านเฮก

แตร- นอกจากนั้นแล
ว ได
กล&าวขอบคุณรัฐมนตรีป�าไม
เอเปค และผู
แทนจากทุกเขตเศรษฐกิจท่ีได
ร&วมมือร&วมใจปฏิบัติหน
าท่ี

ร&วมกันมาอย&างสร
างสรรค- จนการประชุมประสบผลสําเร็จเปrนอย&างดี และเห็นชอบร&วมกันท่ีจะส&งเสริมและพัฒนาความ

ร&วมมือ และยกระดับการอนุรักษ- ฟ~�นฟู รักษาพ้ืนท่ีป�าไม
ให
เพ่ิมข้ึน รวมถึงส&งเสริมการค
าผลิตภัณฑ-ไม
ตามแนวทางและ

หลักเกณฑ-ท่ีเก่ียวข
อง 

ท้ังนี้ การประชุม MMRF5 ซ่ึงจัดข้ึนในช&วงปyท่ีไทยเปrนเจ
าภาพจัดการประชุม APEC 2022 แสดงให
เห็นอย&างชัดเจนถึง

บทบาทของป�าไม
ในฐานะหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนสําคัญ เพ่ือส&งเสริมโอกาสในการค
าไม
และผลิตภัณฑ-ท่ีเก่ียวข
องอย&างถูก

กฎหมาย ในขณะเดียวกัน ก็เสริมสร
างรายได
ให
กับเศรษฐกิจและประชาชนในท
องถ่ิน ซ่ึงจะผลักดันให
เกิดความสมดุล

ระหว&างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล
อม และสังคม ภายใต
หัวข
อหลักของการประชุม APEC’s Thailand นอกจากนั้นแล
ว ยังได


ผลักดันให
 BCG Model เปrนแนวทางหนึ่งท่ีจะนําไปสู&การจัดการป�าไม
อย&างยั่งยืนด
วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม& เพ่ือ

สร
างมูลค&า และส&งเสริมรูปแบบธุรกิจท่ียั่งยืน โดยมีทรัพยากรป�าไม
เปrนหนึ่งในกลไกสําคัญในการสร
างความสมดุล และ

ขับเคลื่อนการแก
ไขปoญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเปrนการเพ่ิมการดูดซับกxาซเรือนกระจก ซ่ึงจะสนับสนุนให


สามารถดําเนินการให
บรรลุเปsาหมายความเปrนกลางทางคาร-บอน และการปล&อยกxาซเรือนกระจกสุทธิเปrนศูนย- 

โดยท่ีการจัดการประชุมครั้งนี้ ประเทศไทยได
จัดการประชุมแบบลดการปล&อยกxาซเรือนกระจกสําหรับการประชุมในครั้งนี้ 

เราได
จัดให
มีการศึกษาดูงานท่ีสวนพฤกษ-ศาสตร-สมเด็จพระนางเจ
าสิริกิติ์ ท่ีอําเภอแม&ริม จังหวัดเชียงใหม& ซ่ึงเปrนสวนขนาด

ใหญ&ภายใต
การดูแลขององค-การสวนพฤกษศาสตร- ท่ีมีการบริหารจัดการในระดับ world class รวมท้ังมีการดูงานท่ีสวนป�า

ทุ&งเกวียน จังหวัดลําปาง ซ่ึงเปrนสวนป�าภายใต
การดูแลขององค-การอุตสาหกรรมป�าไม
เพ่ือเปrนการแสดงศักยภาพของ

ประเทศไทยในการจัดการป�าไม
อย&างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล 



  

 

ข&าวภาคเหนือ 24 สิงหาคม 2565 เชียงใหม& ประชุม APEC ประสบความสําเร็จ 

ข&าวภาคเหนือ NBT Chiangmai 24 ส.ค. 2022  https://www.youtube.com/watch?v=1d4fHqlDlac 

#NBT NORTH รัฐมนตรีว&าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม เผย การประชุมรัฐมนตรีเอเปคด
านป�าไม


ประสบความสําเร็จ และท่ีผ&านมาสามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าของภูมิภาคได
กว&า 174 ล
านไร& 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประชุมรัฐมนตรีเอเปคด
านป�าไม
 ครั้งท่ี 5 เพ่ิมพ้ืนท่ีป�า 174.38 ล
านไร& 

chiangmainews 24 Aug 65  https://www.chiangmainews.co.th/news/2265231/ 

รมว.ทส.”วราวุธ” เปrนประธานการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด
านป�าไม
 ครั้งท่ี 5 (The Fifth APEC Meeting of Ministers 

Responsible for Forestry: MMRF5) ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม& เผย สมาชิกเอเปค ร&วมกันดําเนินงาน 

เพ่ิมพ้ืนท่ีป�า 174.38 ล
านไร& 

เม่ือวันนี้ 24 สิงหาคม 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว&าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม ในฐานะ

ประธานการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด
านป�าไม
 ครั้งท่ี 5 หรือ The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for 

Forestry หรือ MMRF5 แถลงผลการประชุม MMRF5 ซ่ึงประเทศไทยโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม

ได
รับเกียรติเปrนเจ
าภาพจัดการประชุม ระหว&างวันท่ี 23-25 สิงหาคม 2565 ท่ีโรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม& 

การประชุม MMRF5 เปrนการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปคด
านป�าไม
 ซ่ึงเขตเศรษฐกิจท้ัง 21 เขตเศรษฐกิจได
มาร&วมมือกัน 

เพ่ือส&งเสริมความร&วมมือด
านการจัดการป�าไม
อย&างยั่งยืน โดยเฉพาะอย&างยิ่ง ความร&วมมือในการต&อสู
กับการลักลอบตัดไม


และการค
าไม
ท่ีผิดกฎหมาย และท่ีสําคัญ คือ การเป�ดโอกาสให
ผู
มีส&วนได
ส&วนเสียมีส&วนร&วมในการจัดการป�าไม
อย&างยั่งยืน 

โดยเฉพาะชุมชนท
องถ่ิน ซ่ึงจะนําไปสู&การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ซ่ึงภาคป�าไม
มีความสําคัญอย&างมากต&อการแก
ไขปoญหาการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพอันนําไปสู&ความเปrนอยู&ท่ีดีของประชาชนเอเปครุ&นของเรา

และรุ&นต&อไป 

 

 



นายวราวุธ ศิลปอาชา กล&าวในท่ีประชุมว&า “การประชุม MMR55 เปrนการประชุมท่ีมุ&งสู&เปsาหมายด
านการป�าไม
อย&างยั่งยืน 

เพ่ือสร
างความสัมพันธ- เชื่อมโยงกัน สู&สมดุล (Open. Connect. Balance.) ซ่ึงประเทศไทยได
นําเสนอเขตเศรษฐกิจพิจารณา

นําหลัก BCG Economy Mode ไปสนับสนุนการดําเนินงานภายใต
กรอบการทํางานของเอเปค และยินดีกับความสําเร็จของ

สมาชิกเอเปคในการร&วมกันดําเนินงานจนสามารถบรรลุตามเปsาหมายการเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าไม
ของภูมิภาค โดยเราสามารถ

ดําเนินการได
เกินกว&าเปsาหมายท่ีกําหนดไว
ด
วยซํ้า คือ เราสามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าไม
ได
ถึง 174.38 ล
านไร& หรือ 27.9 ล
านเฮก

แตร- นอกจากนั้นแล
ว ได
กล&าวขอบคุณรัฐมนตรีป�าไม
เอเปค และผู
แทนจากทุกเขตเศรษฐกิจท่ีได
ร&วมมือร&วมใจปฏิบัติหน
าท่ี

ร&วมกันมาอย&างสร
างสรรค- จนการประชุมประสบผลสําเร็จเปrนอย&างดี และเห็นชอบร&วมกันท่ีจะส&งเสริมและพัฒนาความ

ร&วมมือ และยกระดับการอนุรักษ- ฟ~�นฟู รักษาพ้ืนท่ีป�าไม
ให
เพ่ิมข้ึน รวมถึงส&งเสริมการค
าผลิตภัณฑ-ไม
ตามแนวทางและ

หลักเกณฑ-ท่ีเก่ียวข
อง 

ท้ังนี้ การประชุม MMRF5 ซ่ึงจัดข้ึนในช&วงปyท่ีไทยเปrนเจ
าภาพจัดการประชุม APEC 2022 แสดงให
เห็นอย&างชัดเจนถึง

บทบาทของป�าไม
ในฐานะหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนสําคัญ เพ่ือส&งเสริมโอกาสในการค
าไม
และผลิตภัณฑ-ท่ีเก่ียวข
องอย&างถูก

กฎหมาย ในขณะเดียวกัน ก็เสริมสร
างรายได
ให
กับเศรษฐกิจและประชาชนในท
องถ่ิน ซ่ึงจะผลักดันให
เกิดความสมดุล

ระหว&างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล
อม และสังคม ภายใต
หัวข
อหลักของการประชุม APEC’s Thailand นอกจากนั้นแล
ว ยังได


ผลักดันให
 BCG Model เปrนแนวทางหนึ่งท่ีจะนําไปสู&การจัดการป�าไม
อย&างยั่งยืนด
วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม& เพ่ือ

สร
างมูลค&า และส&งเสริมรูปแบบธุรกิจท่ียั่งยืน โดยมีทรัพยากรป�าไม
เปrนหนึ่งในกลไกสําคัญในการสร
างความสมดุล และ

ขับเคลื่อนการแก
ไขปoญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเปrนการเพ่ิมการดูดซับกxาซเรือนกระจก ซ่ึงจะสนับสนุนให


สามารถดําเนินการให
บรรลุเปsาหมายความเปrนกลางทางคาร-บอน และการปล&อยกxาซเรือนกระจกสุทธิเปrนศูนย- โดยท่ีการ

จัดการประชุมครั้งนี้ ประเทศไทยได
จัดการประชุมแบบลดการปล&อยกxาซเรือนกระจกสําหรับการประชุมในครั้งนี้ เราได
จัดให


มีการศึกษาดูงานท่ีสวนพฤกษ-ศาสตร-สมเด็จพระนางเจ
าสิริกิติ์ ท่ีอําเภอแม&ริม จังหวัดเชียงใหม& ซ่ึงเปrนสวนขนาดใหญ&ภายใต


การดูแลขององค-การสวนพฤกษศาสตร- ท่ีมีการบริหารจัดการในระดับ world class รวมท้ังมีการดูงานท่ีสวนป�าทุ&งเกวียน 

จังหวัดลําปาง ซ่ึงเปrนสวนป�าภายใต
การดูแลขององค-การอุตสาหกรรมป�าไม
เพ่ือเปrนการแสดงศักยภาพของประเทศไทยใน

การจัดการป�าไม
อย&างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล 

 

 

 

 

 

 



 

  

ทส. ประชุมรัฐมนตรีเอเปคด
านป�าไม
 สร
างความสัมพันธ-เชื่อมโยงกันสู&สมดุล 

ส.ปชส.เชียงใหม& 24 ส.ค. 2565 https://region3.prd.go.th/region3_ci/topic/news/52543 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม จัดประชุมรัฐมนตรีเอเปคด
านป�าไม
 ครั้งท่ี 5 มุ&งสู&เปsาหมายด
านการป�าไม
อย&าง

ยั่งยืน เพ่ือสร
างความสัมพันธ- เชื่อมโยงกัน สู&สมดุล Open Connect Balance 

วันนี้ (24 ส.ค. 65) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว&าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม เปrนประธานเป�ดการ

ประชุมรัฐมนตรีเอเปคด
านป�าไม
 ครั้งท่ี 5 The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry หรือ 

MMRF5 ซ่ึงประเทศไทย โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อมได
รับเกียรติเปrนเจ
าภาพจัดการประชุม ระหว&าง

วันท่ี 23-25 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม& ในการนี้ นายประจญ ปรัชญ-สกุล ผู
ว&าราชการจังวัด

เชียงใหม& ได
เข
าร&วมการประชุมในครั้งนี้ด
วย 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว&าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม ได
แถลงข&าวภายหลังการประชุม ว&า การ

ประชุม MMRF5 นั้น เปrนการประชุมท่ีมุ&งสู&เปsาหมายด
านการป�าไม
อย&างยั่งยืน เพ่ือสร
างความสัมพันธ- เชื่อมโยงกัน สู&สมดุล 

Open Connect Balance  ซ่ึงประเทศไทยได
นําเสนอให
เขตเศรษฐกิจพิจารณานําหลัก BCG Economy Model ไป

สนับสนุนการดําเนินงานภายใต
กรอบการทํางานของเอเปค และยินดีกับความสําเร็จของสมาชิกเอเปคในการร&วมกัน

ดําเนินงานจนสามารถบรรลุตามเปsาหมายการเพ่ิมไม
ของภูมิภาค  โดยสามารถดําเนินการได
เกินกว&าเปsาหมายท่ีกําหนดไว
 คือ 

สามารถเพ่ิมป�าไม
ได
ถึง 174.38 ล
านไร& หรือ 27.9 ล
านเฮกแตร- 

ท้ังนี้ การประชุม MMRF5 ซ่ึงจัดข้ึนในช&วงปyท่ีไทยเปrนเจ
าภาพจัดการประชุม APEC 2022 แสดงให
เห็นอย&างชัดเจนถึง

บทบาทของป�าไม
ในฐานะหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนสําคัญ เพ่ือส&งเสริมโอกาสในการค
าไม
และผลิตภัณฑ-ท่ีเก่ียวข
องอย&างถูก

กฎหมาย  ในขณะเดียวกัน ยังเสริมสร
างรายได
ให
กับเศรษฐกิจและประชาชนในท
องถ่ิน  ซ่ึงจะผลักดันให
เกิดความสมดุล

ระหว&างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล
อม และสังคม ภายใต
หัวข
อหลักของการประชุม APEC'S Thailand  นอกจากนั้นแล
ว ยังได


ผลักดันให
 BCG Model เปrนแนวทางหนึ่งท่ีจะนําไปสู&การจัดการป�าไม
อย&างยั่งยืนด
วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม&  

เพ่ือสร
างมูลค&า และส&งเสริมรูปแบบธุรกิจท่ียั่งยืน  โดยมีทรัพยากรป�าไม
เปrนหนึ่งในกลไกสําคัญในการสร
างความสมดุล และ

ขับเคลื่อนการแก
ไขปoญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยเปrนการเพ่ิมการดูดซับกxาชเรือนกระจก ซ่ึงจะสนับสนุนให


สามารถดําเนินการให
บรรลุเปsาหมายความเปrนกลางทางคาร-บอน และการปล&อยกxาซเรือนกระจกสุทธิเปrนศูนย- 



 

  

ทส. ประชุมรัฐมนตรีเอเปคด
านป�าไม
 สร
างความสัมพันธ-เชื่อมโยงกันสู&สมดุล 

ส.ปชส.เชียงใหม& 24 ส.ค. 2565  https://region3.prd.go.th/region3_ci/prchiangmai/news/52543 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม จัดประชุมรัฐมนตรีเอเปคด
านป�าไม
 ครั้งท่ี 5 มุ&งสู&เปsาหมายด
านการป�าไม
อย&าง

ยั่งยืน เพ่ือสร
างความสัมพันธ- เชื่อมโยงกัน สู&สมดุล Open Connect Balance 

วันนี้ (24 ส.ค. 65) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว&าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม เปrนประธานเป�ดการ

ประชุมรัฐมนตรีเอเปคด
านป�าไม
 ครั้งท่ี 5 The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry หรือ 

MMRF5 ซ่ึงประเทศไทย โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อมได
รับเกียรติเปrนเจ
าภาพจัดการประชุม ระหว&าง

วันท่ี 23-25 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม& ในการนี้ นายประจญ ปรัชญ-สกุล ผู
ว&าราชการจังวัด

เชียงใหม& ได
เข
าร&วมการประชุมในครั้งนี้ด
วย 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว&าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม ได
แถลงข&าวภายหลังการประชุม ว&า การ

ประชุม MMRF5 นั้น เปrนการประชุมท่ีมุ&งสู&เปsาหมายด
านการป�าไม
อย&างยั่งยืน เพ่ือสร
างความสัมพันธ- เชื่อมโยงกัน สู&สมดุล 

Open Connect Balance  ซ่ึงประเทศไทยได
นําเสนอให
เขตเศรษฐกิจพิจารณานําหลัก BCG Economy Model ไป

สนับสนุนการดําเนินงานภายใต
กรอบการทํางานของเอเปค และยินดีกับความสําเร็จของสมาชิกเอเปคในการร&วมกัน

ดําเนินงานจนสามารถบรรลุตามเปsาหมายการเพ่ิมไม
ของภูมิภาค  โดยสามารถดําเนินการได
เกินกว&าเปsาหมายท่ีกําหนดไว
 คือ 

สามารถเพ่ิมป�าไม
ได
ถึง 174.38 ล
านไร& หรือ 27.9 ล
านเฮกแตร- 

ท้ังนี้ การประชุม MMRF5 ซ่ึงจัดข้ึนในช&วงปyท่ีไทยเปrนเจ
าภาพจัดการประชุม APEC 2022 แสดงให
เห็นอย&างชัดเจนถึง

บทบาทของป�าไม
ในฐานะหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนสําคัญ เพ่ือส&งเสริมโอกาสในการค
าไม
และผลิตภัณฑ-ท่ีเก่ียวข
องอย&างถูก

กฎหมาย  ในขณะเดียวกัน ยังเสริมสร
างรายได
ให
กับเศรษฐกิจและประชาชนในท
องถ่ิน  ซ่ึงจะผลักดันให
เกิดความสมดุล

ระหว&างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล
อม และสังคม ภายใต
หัวข
อหลักของการประชุม APEC'S Thailand  นอกจากนั้นแล
ว ยังได


ผลักดันให
 BCG Model เปrนแนวทางหนึ่งท่ีจะนําไปสู&การจัดการป�าไม
อย&างยั่งยืนด
วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม&  

เพ่ือสร
างมูลค&า และส&งเสริมรูปแบบธุรกิจท่ียั่งยืน  โดยมีทรัพยากรป�าไม
เปrนหนึ่งในกลไกสําคัญในการสร
างความสมดุล และ

ขับเคลื่อนการแก
ไขปoญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยเปrนการเพ่ิมการดูดซับกxาชเรือนกระจก ซ่ึงจะสนับสนุนให


สามารถดําเนินการให
บรรลุเปsาหมายความเปrนกลางทางคาร-บอน และการปล&อยกxาซเรือนกระจกสุทธิเปrนศูนย- 



 

 

"วราวุธ" ชง APEC หนุน BCG Model ร&วมมือพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว 

บ
านเมือง วันพุธ ท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/politic/293428 

"วราวุธ" ร&วมประชุมรัฐมนตรีเอเปคด
านป�าไม
 ครั้งท่ี 5 เสนอกลุ&มสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค หนุน BCG Model สร
างความ

ร&วมมือพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว และจัดการทรัพยากรป�าไม
อย&างยั่งยืน 

วันพุธท่ี 24 สิงหาคม 2565 ท่ีโรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม& นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว&าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม เปrนประธานการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด
านป�าไม
 ครั้งท่ี 5 หรือ The Fifth APEC 

Meeting of Ministers Responsible for Forestry : MMRF5 ท่ีจัดระหว&างวันท่ี 23 – 25 สิงหาคม 2565 ครั้งนี้ถือเปrน

ครั้งแรกในรอบ 19 ปy ท่ีจัดข้ึนในประเทศไทย โดยการประชุมครั้งนี้จะเปrนการหารือความร&วมมือด
านเทคนิค กระบวนการ 

และด
านการเงิน สนับสนุนให
ทุกเขตเศรษฐกิจของเอเปค มีแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจท่ียั่งยืน และลดการปล&อยกxาซเรือน

กระจกผ&านการจัดการด
านป�าไม
 และแก
ปoญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย&างจริงจัง ตามแนวคิดการประชุม APEC 

2022 THAILAND คือ “OPEN. CONNECT. BALANCE.” 

นายวราวุธ กล&าวถึงการประชุมครั้งนี้ว&า ประสบความสําเร็จเปrนอย&างมาก ในท่ีประชุมมีแนวคิดท่ีจะนําป�าไม
มาเปrนประเด็น

สําคัญในการแก
ปoญหาหลักในหลาย ๆ เรื่องของโลก ผ&าน 21 เขตเศรษฐกิจเอเปค ท้ังประเด็นเรื่องการค
าไม
อย&างถูกกฎหมาย 

การจัดการป�าไม
อย&างยั่งยืน ควบคู&กับแนวทางเดียวกับ Cop 26 ท่ีจะทําให
ประเทศไทยบรรลุเปsาหมายความเปrนกลางทาง

คาร-บอน (Carbon Neutrality) ภายในปy ค.ศ. 2050 และเปsาหมายการปล&อยกxาซเรือนกระจกสุทธิเปrนศูนย- (Net Zero 

Greenhouse Gas Emission) ภายในหรือก&อนปy ค.ศ. 2065  

นอกจากนี้ยังได
ร&วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ- และหาโอกาสท่ีจะพัฒนาแนวทางการต&อต
านการค
าไม
ท่ีผิด

กฎหมาย เพราะปoญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก เปrนเรื่องท่ีทุกประเทศให
ความสําคัญ เพราะต
นตอก็มาจาก

การตัดไม
ทําลายป�าท่ีผิดกฎหมาย โดยท&าทีของไทยจะแสดงให
เห็นถึงความต้ังใจในการพัฒนาและเดินหน
าแนวทางเศรษฐกิจ

สีเขียว หรือ BCG Model เพ่ือให
เห็นว&าการปลูกป�าเพ่ิมข้ึน จะช&วยลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได
 และในอนาคตก็

จะนําไปสู&แนวทางคาร-บอนเครดิตท่ีนํามาเปrนต
นทุนทางเศรษฐกิจด
วย 



"การประชุม MMRF5 ครั้งนี้ เราจะแสดงให
เห็นท&าทีของเรา และขอนําเอาองค-ความรู
จากเพ่ือน ๆ ในเขตเศรษฐกิจต&าง ๆ มา

แลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน ซ่ึงหวังว&าเราจะได
ผลลัพธ-ท่ีเปrนประโยชน-กับทุกฝ�าย และจริง ๆ เรื่องนี้ไม&ใช&เรื่องไกลตัว เพราะ

นอกจากจะมีการแลกเปลี่ยนกันในเรื่องป�าไม
 ก็จะมีผลดีกับเศรษฐกิจชุมชน ในการใช
ป�ามาเปrนต
นทุนทางเศรษฐกิจ และสอง

ยังเปrนการแก
ไขปoญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด
วย" 

นายวราวุธ ขอบคุณรัฐมนตรีป�าไม
เอเปค และผู
แทนจากทุกเขตเศรษฐกิจพิเศษเอเปค ท่ีได
ร&วมมือร&วมใจมาปฏิบัติหน
าท่ีอย&าง

สร
างสรรค- จนการประชุมประสบผลสําเร็จ และเห็นชอบท่ีจะร&วมกันส&งเสริมพัฒนาความร&วมมือ และยกระดับการอนุรักษ-

ฟ~�นฟู รักษาพ้ืนท่ีป�าไม
ให
เพ่ิมข้ึน 

“การประชุม MMRF5 ในครั้งนี้ มีเปsาหมายการจัดการป�าไม
อย&างยั่งยืน ผมได
กล&าวแสดงความยินดีกับความสําเร็จของ

สมาชิกเอเปค ในการร&วมกันดําเนินงานจนสามารถบรรลุเกินกว&าเปsาหมายการเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าไม
ของภูมิภาคท่ีกําหนดไว
 คือ เรา

สามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าไม
ได
ถึง 174.38 ล
านไร& หรือ 27.9 ล
านเฮกเตอร-” 

นายวราวุธ ยังเป�ดเผยว&า นอกจากการประชุมแล
ว จะจัดให
ผู
นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ไปเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร-สมเด็จพระ

นางเจ
าสิริกิติ์ ท่ี อ.แม&ริม จ.เชียงใหม& เพราะถือเปrนหนึ่งในพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ-กว&า 6,500 ไร& เพ่ือแสดงให
เห็นถึงศักยภาพของ

ประเทศไทยและแนวคิดในการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด
านป�าไม
ครั้งนี้ 

นายจตุพร บุรุษพัฒน- ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม เป�ดเผยว&า เวทีประชุมครั้งนี้ จะเรียกร
อง และ

กระตุ
นให
สมาชิกเอเปคก
าวข
ามความขัดแย
ง ให
มาร&วมมือส&งเสริมการพัฒนา 3 ทางเลือก คือ การดําเนินการตามธุรกิจปกติ, 

ทางเลือกแบบท
าทาย คือการกําหนดเปsาหมาย การพัฒนาอย&างยั่งยืน หรือ SDG ตามข
อตกลงปารีส ด
านการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ และการลงมือปฏิบัติให
เกิดผลอย&างเปrนรูปธรรม และทางเลือกท่ีสาม คือทางเลือกท่ีก&อให
เกิดการ

เปลี่ยนแปลงอย&างรุนแรง 

สําหรับการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด
านป�าไม
 ครั้งท่ี 5 หรือ MMRF5 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว&าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม ในฐานะประธานการประชุม จะกล&าวถ
อยแถลง ขอให
กลุ&มสมาชิกเขตเศรษฐกิจ

เอเปคร&วมกันผลักดัน BCG Model และผลักดันการจัดทําเครื่องมือท่ีเหมาะสมในการส&งเสริมการค
าไม
ท่ีถูกกฎหมายและ

ต&อต
านการค
าไม
ผิดกฎหมาย รวมถึงการดําเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข
องด
วย 

 

 

 

 

 



 

    

 

"มอดไม
" ยะลายังไม&หยุดลอบ "ตัดไม
" ทําลายป�าใน เขตป�าสงวนแห&งชาติ 

komchadluek  24 ส.ค. 2565 https://www.komchadluek.net/news/local/527355 

"มอดไม
" ยะลายังไม&หยุด จนท. รับแจ
งจากชาวบ
านว&ายังมีการลักลอบ "ตัดไม
" ทําลายป�าใน เขตป�าสงวนแห&งชาติ ป�าลาบู

และป�าถํ้าทะลุ บริเวณท
องท่ี กลุ&มบ
านสิบหลัง บ
านเหมืองลาบู อ.ยะหา จ.ยะลา ต
นน้ําคลองลือเน็ง 

 24 ส.ค.65   พล.ต.ท.นันทเดช ย
อยนวล ผู
บัญชาการตํารวจภูธรภาค 9  พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย- ผู
บังคับการตํารวจภูธร

จังหวัดยะลา สั่งการ พ.ต.ท.ธนพล เยาวพักตร- สวญ.สภ.ปะแต ให
สั่งการ พนักงานสอบสวน สภ.ปะแต จนท.ตร.สภ.ปะแต 

ร&วมกับ หน&วยปsองกันรักษาป�าท่ี ยล.2 (ปะแต) โดย นายมะซิ อุเซ็ง หน.ฯ และ จนท.ผภม.กปก.สขว.กอ.รมน.ภาค 4 สน.

ร&วมกันตรวจสอบพิสูจน-ทราบการกระทําผิดกฏหมายว&าด
วยการป�าไม
 ตามท่ีได
รับแจ
งจากแหล&งข&าวว&ามีการลักลอบตัดไม


ทําลายป�าแผ
วถางป�า ในเขตป�าสงวนแห&งชาติป�าลาบูและป�าถํ้าทะลุ 

โดยคณะเจ
าหน
าท่ีได
ร&วมกันออกตรวจสอบเข
าตรวจยึดไม
บริเวณพ้ืนท่ีป�าสงวนแห&งชาติกําลังถูกลักลอบตัดไม
ทําลายป�า 

ลักลอบแปรรูปไม
 และแผ
วถางป�าใหม&บนภูเขาสูง ในเขตป�าสงวนแห&งชาติป�าลาบูและป�าถํ้าทะลุ บริเวณท
องท่ี กลุ&มบ
านสิบ

หลัง บ
านเหมืองลาบู ม.8 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา คณะเจ
าหน
าท่ีเดินเท
าตามแนวเชิงเขากูดง ตามทางเดินเท
า พบเศษไม


แปรรูปตามเส
นทาง จึงตามรอยไปตรวจพบการลักลอบตัดไม
 แปรรูปไม
และตัดไม
ทําลายป�าแผ
วถางป�าแล
วจํานวน 2 จุด 

ดังนี้ 

จุดท่ี 1 ตรวจพบต
นไม
หลุมพอ ถูกตัดล
มคาตอ แล
วมีการเข
ามาลักลอบแปรรูปไม
ใหม& ไม
แปรรูปถูกขนย
ายไปแล
วบางส&วน 

คงเหลือไม
ท&อน ไม
ซีกขนาดต&างๆ กองอยู&ในป�าจุดแปรรูปไม
 นายมะซิ อุเซ็ง หน.หน&วยปsองกันรักษาป�าท่ี ยล.2 (ปะแต) ได
ทํา

การตรวจวัดขนาดไม
 แล
วตีตรา ย.และเลขเรียง ทําการตรวจยึดเรียบร
อย ดังนี้ 

1.ไม
ท&อน ขนาด โต 260 ซม.ยาว 500 ซม.จํานวน 1 ท&อน 



2.ไม
ซีก ขนาด กว
าง 70 ซม.หนา 30 ซม.ยาว 200 ซม.จํานวน 1 ซีก/ชิ้น 

3.ไม
ซีก ขนาด กว
าง 70 ซม.หนา 40 ซม.ยาว 200 ซม.จํานวน 1 ซีก/ชิ้น 

4.ไม
ซีก ขนาด กว
าง 90 ซม.หนา 20 ซม.ยาว 200 ซม.จํานวน 1 ซีก/ชิ้น 

5.ไม
ซีก ขนาด กว
าง 90 ซม.หนา 30 ซม.ยาว 200 ซม.จํานวน 1 ซีก/ชิ้น 

6.ไม
ซีก ขนาด กว
าง 60 ซม.หนา 30 ซม.ยาว 140 ซม.จํานวน 1 ซีก/ชิ้น 

ปริมาตรไม
 4.83 ลบ.ม.ค&าภาคหลวง 612.80 บาท รวมเปrนเงินค&าเสียหายของรัฐ เปrนเงิน 69,600  

บาท  ขณะเข
าตรวจสอบ ไม&พบบุคคลใดและอุปกรณ-ในการตัดไม
ทําลายป�าแต&อย&างใด  

จุดท่ี 2 ตรวจพบการลักลอบตัดไม
ทําลายป�า มีการแผ
วถางป�าขยายพ้ืนท่ีใหม& เพ่ือยึดถือครอบครองป�า ตรวจสอบพบเปrนการ

แผ
วถางไม
ขนาดเล็ก ไม
พ้ืนล&าง และวัชพืช พ้ืนท่ีป�าสงวนแห&งชาติถูกทําลายเสียหายประมาณจํานวน 1 ไร& 3 งาน 52 ตาราง

วา ค&าเสียหายของรัฐอยู&ระหว&างคิดคํานวณของ จนท.ป�าไม
 ลักษณะยังแผ
วถางป�าไม
เสร็จ คณะเจ
าหน
าท่ีติดปsาย “ ปกป�า 

เพ่ือแผ&นดิน แม& ” ขณะตรวจสอบ ไม&พบบุคคลใดและอุปกรณ-ในการตัดไม
ทําลายป�าแต&อย&างใด  

การลักลอบตัดไม
ทําลายป�า เปrนการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.ป�าไม
 พ.ศ.2484, พ.ร.บ.ป�าสงวนแห&งชาติ พ.ศ.2507   

สถานท่ีเกิดเหตุท
องท่ี อยู&ในเขตป�าสงวนแห&งชาติป�าลาบูและป�าถํ้าทะลุ บริเวณท
องท่ี กลุ&มบ
านสิบหลัง บ
านเหมืองลาบู ม.8 

ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา ต
นน้ําคลองลือเน็ง 

ภายหลังเข
าตรวจสอบคณะเจ
าหน
าท่ีมอบหมายให
 นายมะซิ อุเซ็ง หน.หน&วยปsองกันรักษาป�าท่ี ยล.2 (ปะแต) ดําเนินการ

จัดทําบันทึกรายละเอียดแล
วร
องทุกข-ต&อ พงส.สภ.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายแต&ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

ยังไม&หยุด! มอดไม
ยะลาลักลอบตัดไม
ในเขตป�าสงวนแห&งชาติ พบเพ่ิม 2 จุด 

ผู
จัดการออนไลน- 24 ส.ค. 2565 https://mgronline.com/south/detail/9650000081203 

ยะลา - เจ
าหน
าท่ีออกลาดตระเวนหลังรับแจ
งยังมีการลักลอบตัดไม
ทําลายป�าในเขตป�าสงวนแห&งชาติป�าลาบูและป�าถํ้าทะลุ 

พบการลักลอบตัดไม
แปรรูปไม
และแผ
วถางป�า จํานวน 2 จุด 

วานนี้ (23 ส.ค.) ภายใต
การสั่งการของ พล.ต.ท.นันทเดช ย
อยนวล ผู
บัญชาการตํารวจภูธรภาค 9 พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย- ผู


บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดยะลา สั่งการ พ.ต.ท.ธนพล เยาวพักตร- สวญ.สภ.ปะแต ให
สั่งการพนักงานสอบสวน สภ.ปะแต 

เจ
าหน
าท่ีตํารวจ สภ.ปะแต ร&วมกับหน&วยปsองกันรักษาป�าท่ี ยล.2 (ปะแต) โดย นายมะซิ อุเซ็ง และ จนท.ผภม.กปก.สขว.กอ.

รมน.ภาค 4 สน.ร&วมกันตรวจสอบพิสูจน-ทราบการกระทําผิดกฎหมายว&าด
วยการป�าไม
 ตามท่ีได
รับแจ
งจากแหล&งข&าวว&า มี

การลักลอบตัดไม
ทําลายป�าแผ
วถางป�า ในเขตป�าสงวนแห&งชาติป�าลาบูและป�าถํ้าทะลุ 

โดยเจ
าหน
าท่ีได
ร&วมกันออกตรวจสอบเข
าตรวจยึดไม
บริเวณพ้ืนท่ีป�าสงวนแห&งชาติกําลังถูกลักลอบตัดไม
ทําลายป�า ลักลอบ

แปรรูปไม
 และแผ
วถางป�าใหม&บนภูเขาสูง ในเขตป�าสงวนแห&งชาติป�าลาบูและป�าถํ้าทะลุ บริเวณท
องท่ีกลุ&มบ
านสิบหลัง บ
าน

เหมืองลาบู ม.8 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา เจ
าหน
าท่ีเดินเท
าตามแนวเชิงเขากูดง ตามทางเดินเท
า พบเศษไม
แปรรูปตาม

เส
นทาง จึงตามรอยไปตรวจพบการลักลอบตัดไม
แปรรูปไม
และตัดไม
ทําลายป�าแผ
วถางป�าแล
วจํานวน 2 จุด ดังนี้ 

จุดท่ี 1 ตรวจพบต
นไม
หลุมพอ ถูกตัดล
มคาตอ แล
วมีการเข
ามาลักลอบแปรรูปไม
ใหม& ไม
แปรรูปถูกขนย
ายไปแล
วบางส&วน 

คงเหลือไม
ท&อน ไม
ซีกขนาดต&างๆ กองอยู&ในป�าจุดแปรรูปไม
 นายมะซิ อุเซ็ง หน.หน&วยปsองกันรักษาป�าท่ี ยล.2 (ปะแต) ได
ทํา

การตรวจวัดขนาดไม
 แล
วตีตรา ย.และเลขเรียง ทําการตรวจยึดเรียบร
อย ดังนี้ 1.ไม
ท&อน ขนาดโต 260 ซม.ยาว 500 ซม.

จํานวน 1 ท&อน 2.ไม
ซีก ขนาดกว
าง 70 ซม.หนา 30 ซม.ยาว 200 ซม.จํานวน 1 ซีก/ชิ้น 3.ไม
ซีก ขนาดกว
าง 70 ซม.หนา 40 

ซม.ยาว 200 ซม.จํานวน 1 ซีก/ชิ้น 4.ไม
ซีก ขนาดกว
าง 90 ซม.หนา 20 ซม.ยาว 200 ซม.จํานวน 1 ซีก/ชิ้น 5.ไม
ซีก ขนาด

กว
าง 90 ซม.หนา 30 ซม.ยาว 200 ซม.จํานวน 1 ซีก/ชิ้น และ 6.ไม
ซีก ขนาดกว
าง 60 ซม.หนา 30 ซม.ยาว 140 ซม.

จํานวน 1 ซีก/ชิ้น ปริมาตรไม
 4.83 ลบ.ม. ค&าภาคหลวง 612.80 บาท รวมเงินค&าเสียหายของรัฐ เปrนเงิน 69,600 บาท ขณะ

เข
าตรวจสอบไม&พบบุคคลใดและอุปกรณ-ในการตัดไม
ทําลายป�าแต&อย&างใด 

จุดท่ี 2 ตรวจพบการลักลอบตัดไม
ทําลายป�า มีการแผ
วถางป�าขยายพ้ืนท่ีใหม& เพ่ือยึดถือครอบครองป�า ตรวจสอบพบเปrนการ

แผ
วถางไม
ขนาดเล็ก ไม
พ้ืนล&าง และวัชพืช พ้ืนท่ีป�าสงวนแห&งชาติถูกทําลายเสียหายประมาณจํานวน 1 ไร& 3 งาน 52 ตาราง



วา ค&าเสียหายของรัฐอยู&ระหว&างคิดคํานวณของ จนท.ป�าไม
 ลักษณะยังแผ
วถางป�าไม
เสร็จ เจ
าหน
าท่ีติดปsาย “ปกป�า เพ่ือ

แผ&นดิน แม&” ขณะตรวจสอบไม&พบบุคคลใดและอุปกรณ-ในการตัดไม
ทําลายป�าแต&อย&างใด 

การลักลอบตัดไม
ทําลายป�า เปrนการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.ป�าไม
 พ.ศ.2484 พ.ร.บ.ป�าสงวนแห&งชาติ พ.ศ.2507 สถานท่ี

เกิดเหตุท
องท่ีอยู&ในเขตป�าสงวนแห&งชาติป�าลาบูและป�าถํ้าทะลุ บริเวณท
องท่ีกลุ&มบ
านสิบหลัง บ
านเหมืองลาบู ม.8 ต.ปะแต 

อ.ยะหา จ.ยะลา ต
นน้ําคลองลือเน็ง ภายหลังเข
าตรวจสอบ เจ
าหน
าท่ีมอบหมายให
 นายมะซิ อุเซ็ง หน.หน&วยปsองกันรักษา

ป�าท่ี ยล.2 (ปะแต) ดําเนินการจัดทําบันทึกรายละเอียดแล
วร
องทุกข-ต&อ พงส.สภ.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา เพ่ือดําเนินการตาม

กฎหมายต&อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

มอดไม
ยะลาเหิมไม&หยุด! ลักลอบตัดไม
ในเขตป�าสงวนแห&งชาติพ้ืนท่ีต
นน้ําคลองลือเน็ง 

วันพุธ ท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 https://www.naewna.com/local/675347 

มอดไม
ยะลายังไม&หยุด! เจ
าหน
าท่ีออกลาดตระเวนหลังรับแจ
งจากชาวบ
านยังมีการลักลอบตัดไม
ทําลายป�าในเขตป�าสงวน

แห&งชาติป�าลาบูและป�าถํ้าทะลุ บริเวณท
องท่ีกลุ&มบ
านสิบหลัง บ
านเหมืองลาบู พ้ืนท่ีต
นน้ําคลองลือเน็ง พบของกลางเพียบ 

วันท่ี 24 ส.ค.65 ภายใต
การสังการอํานวยการของ พล.ต.ท.นันทเดช ย
อยนวล ผู
บัญชาการตํารวจภูธรภาค 9 

พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย- ผู
บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดยะลา สั่งการ พ.ต.ท.ธนพล เยาวพักตร- สวญ.สภ.ปะแต ให
สั่งการ

พนักงานสอบสวน สภ.ปะแต เจ
าหน
าท่ีตํารวจ สภ.ปะแต ร&วมกับ หน&วยปsองกันรักษาป�าท่ี ยล.2 (ปะแต) โดยนายมะซิ อุเซ็ง 

หน.ฯ และ เจ
าหน
าท่ี ผภม.กปก.สขว.กอ.รมน.ภาค 4 สน. 

ร&วมกันตรวจสอบพิสูจน-ทราบการกระทําผิดกฏหมายว&าด
วยการป�าไม
 ตามท่ีได
รับแจ
งจากแหล&งข&าวว&ามีการลักลอบ

ตัดไม
ทําลายป�าแผ
วถางป�า ในเขตป�าสงวนแห&งชาติป�าลาบูและป�าถํ้าทะลุโดยคณะเจ
าหน
าท่ีได
ร&วมกันออกตรวจสอบเข
า

ตรวจยึดไม
บริเวณพ้ืนท่ีป�าสงวนแห&งชาติกําลังถูกลักลอบตัดไม
ทําลายป�า ลักลอบแปรรูปไม
 และแผ
วถางป�าใหม&บนภูเขาสูง 

ในเขตป�าสงวนแห&งชาติป�าลาบูและป�าถํ้าทะลุ บริเวณท
องท่ี กลุ&มบ
านสิบหลัง บ
านเหมืองลาบู ม.8 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 

คณะเจ
าหน
าท่ีเดินเท
าตามแนวเชิงเขากูดง ตามทางเดินเท
า พบเศษไม
แปรรูปตามเส
นทาง จึงตามรอยไปตรวจพบการ

ลักลอบตัดไม
แปรรูปไม
และตัดไม
ทําลายป�าแผ
วถางป�าแล
วจํานวน 2 จุด ดังนี้ 

จุดท่ี 1 ตรวจพบต
นไม
หลุมพอ ถูกตัดล
มคาตอ แล
วมีการเข
ามาลักลอบแปรรูปไม
ใหม& ไม
แปรรูปถูกขนย
ายไปแล
ว

บางส&วน คงเหลือไม
ท&อน ไม
ซีกขนาดต&างๆ กองอยู&ในป�าจุดแปรรูปไม
 นายมะซิ อุเซ็ง หน.หน&วยปsองกันรักษาป�าท่ี ยล.2 

(ปะแต) ได
ทําการตรวจวัดขนาดไม
 แล
วตีตรา ย.และเลขเรียง ทําการตรวจยึดเรียบร
อย ดังนี้ 

1.ไม
ท&อน ขนาด โต 260 ซม.ยาว 500 ซม.จํานวน 1 ท&อน 



2.ไม
ซีก ขนาด กว
าง 70 ซม.หนา 30 ซม.ยาว 200 ซม.จํานวน 1 ซีก/ชิ้น 

3.ไม
ซีก ขนาด กว
าง 70 ซม.หนา 40 ซม.ยาว 200 ซม.จํานวน 1 ซีก/ชิ้น 

4.ไม
ซีก ขนาด กว
าง 90 ซม.หนา 20 ซม.ยาว 200 ซม.จํานวน 1 ซีก/ชิ้น 

5.ไม
ซีก ขนาด กว
าง 90 ซม.หนา 30 ซม.ยาว 200 ซม.จํานวน 1 ซีก/ชิ้น 

6.ไม
ซีก ขนาด กว
าง 60 ซม.หนา 30 ซม.ยาว 140 ซม.จํานวน 1 ซีก/ชิ้น 

ปริมาตรไม
 4.83 ลบ.ม.ค&าภาคหลวง 612.80 บาท รวมเปrนเงินค&าเสียหายของรัฐ เปrนเงิน 69,600 บาท  

ขณะเข
าตรวจสอบไม&พบบุคคลใดและอุปกรณ-ในการตัดไม
ทําลายป�าแต&อย&างใด 

จุดท่ี 2 ตรวจพบการลักลอบตัดไม
ทําลายป�า มีการแผ
วถางป�าขยายพ้ืนท่ีใหม& เพ่ือยึดถือครอบครองป�า ตรวจสอบ

พบเปrนการแผ
วถางไม
ขนาดเล็ก ไม
พ้ืนล&าง และวัชพืช พ้ืนท่ีป�าสงวนแห&งชาติถูกทําลายเสียหายประมาณจํานวน 1 ไร& 3 งาน 

52 ตารางวา ค&าเสียหายของรัฐอยู&ระหว&างคิดคํานวณของ จนท.ป�าไม
 ลักษณะยังแผ
วถางป�าไม
เสร็จ คณะเจ
าหน
าท่ีติดปsาย “ 

ปกป�า เพ่ือแผ&นดิน แม& ” ขณะตรวจสอบ ไม&พบบุคคลใดและอุปกรณ-ในการตัดไม
ทําลายป�าแต&อย&างใด 

การลักลอบตัดไม
ทําลายป�า เปrนการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.ป�าไม
 พ.ศ.2484, พ.ร.บ.ป�าสงวนแห&งชาติ พ.ศ.

2507   สถานท่ีเกิดเหตุท
องท่ี อยู&ในเขตป�าสงวนแห&งชาติป�าลาบูและป�าถํ้าทะลุ บริเวณท
องท่ี กลุ&มบ
านสิบหลัง บ
านเหมือง

ลาบู ม.8 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา ต
นน้ําคลองลือเน็ง 

ภายหลังเข
าตรวจสอบคณะเจ
าหน
าท่ีมอบหมายให
 นายมะซิ อุเซ็ง หน.หน&วยปsองกันรักษาป�าท่ี ยล.2 (ปะแต) ดําเนินการ

จัดทําบันทึกรายละเอียดแล
วร
องทุกข-ต&อ พงส.สภ.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายแต&ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

มอดไม
ยะลา ยังไม&หยุด ลักลอบตัดไม
ในเขตป�าสงวนแห&งชาติ 

matichon  วันท่ี 24 สิงหาคม 2565 https://www.matichon.co.th/region/news_3524252 

เม่ือวันท่ี 24 ส.ค. 65 ภายใต
การสั่งการอํานวยการของ พล.ต.ท.นันทเดช ย
อยนวล ผู
บญัชาการตํารวจภูธรภาค 9 พล.ต.ต.

ทินกร รังมาตย- ผู
บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดยะลา สั่งการ พ.ต.ท.ธนพล เยาวพักตร- สวญ.สภ.ปะแต ให
สั่งการ พนักงาน

สอบสวน สภ.ปะแต จนท.ตร.สภ.ปะแต ร&วมกับ หน&วยปsองกันรักษาป�าท่ี ยล.2 (ปะแต) โดย นายมะซิ อุเซ็ง หน.ฯ และ 

จนท.ผภม.กปก.สขว.กอ.รมน.ภาค 4 สน.ร&วมกันตรวจสอบพิสูจน-ทราบการกระทําผิดกฎหมายว&าด
วยการป�าไม
 ตามท่ีได
รับ

แจ
งจากแหล&งข&าวว&ามีการลักลอบตัดไม
ทําลายป�าแผ
วถางป�า ในเขตป�าสงวนแห&งชาติป�าลาบูและป�าถํ้าทะลุโดยคณะ

เจ
าหน
าท่ีได
ร&วมกันออกตรวจสอบเข
าตรวจยึดไม
บริเวณพ้ืนท่ีป�าสงวนแห&งชาติกําลังถูกลักลอบตัดไม
ทําลายป�า ลักลอบแปร

รูปไม
 และแผ
วถางป�าใหม&บนภูเขาสูง ในเขตป�าสงวนแห&งชาติป�าลาบูและป�าถํ้าทะลุ บริเวณท
องท่ี กลุ&มบ
านสิบหลัง บ
าน

เหมืองลาบู ม.8 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา คณะเจ
าหน
าท่ีเดินเท
าตามแนวเชิงเขากูดง ตามทางเดินเท
า พบเศษไม
แปรรูปตาม

เส
นทาง จึงตามรอยไปตรวจพบการลักลอบตัดไม
แปรรูปไม
และตัดไม
ทําลายป�าแผ
วถางป�าแล
วจํานวน 2 จุด ดังนี้ 

จุดท่ี 1 ตรวจพบต
นไม
หลุมพอ ถูกตัดล
มคาตอ แล
วมีการเข
ามาลักลอบแปรรูปไม
ใหม& ไม
แปรรูปถูกขนย
ายไปแล
วบางส&วน 

คงเหลือไม
ท&อน ไม
ซีกขนาดต&างๆ กองอยู&ในป�าจุดแปรรูปไม
 นายมะซิ อุเซ็ง หน.หน&วยปsองกันรักษาป�าท่ี ยล.2 (ปะแต) ได
ทํา

การตรวจวัดขนาดไม
 แล
วตีตรา ย.และเลขเรียง ทําการตรวจยึดเรียบร
อย ดังนี้  1.ไม
ท&อน ขนาด โต 260 ซม.ยาว 500 ซม.

จํานวน 1 ท&อน 2.ไม
ซีก ขนาด กว
าง 70 ซม.หนา 30 ซม.ยาว 200 ซม.จํานวน 1 ซีก/ชิ้น 3.ไม
ซีก ขนาด กว
าง 70 ซม.หนา 

40 ซม.ยาว 200 ซม.จํานวน 1 ซีก/ชิ้น 4.ไม
ซีก ขนาด กว
าง 90 ซม.หนา 20 ซม.ยาว 200 ซม.จํานวน 1 ซีก/ชิ้น 5.ไม
ซีก 

ขนาด กว
าง 90 ซม.หนา 30 ซม.ยาว 200 ซม.จํานวน 1 ซีก/ชิ้น 6.ไม
ซีก ขนาด กว
าง 60 ซม.หนา 30 ซม.ยาว 140 ซม.

จํานวน 1 ซีก/ชิ้น ปริมาตรไม
 4.83 ลบ.ม.ค&าภาคหลวง 612.80 บาท รวมเปrนเงินค&าเสียหายของรัฐ เปrนเงิน 69,600 บาท 

ขณะเข
าตรวจสอบ ไม&พบบุคคลใดและอุปกรณ-ในการตัดไม
ทําลายป�าแต&อย&างใด 

จุดท่ี 2 ตรวจพบการลักลอบตัดไม
ทําลายป�า มีการแผ
วถางป�าขยายพ้ืนท่ีใหม& เพ่ือยึดถือครอบครองป�า ตรวจสอบพบเปrนการ

แผ
วถางไม
ขนาดเล็ก ไม
พ้ืนล&าง และวัชพืช พ้ืนท่ีป�าสงวนแห&งชาติถูกทําลายเสียหายประมาณจํานวน 1 ไร& 3 งาน 52 ตาราง

วา ค&าเสียหายของรัฐอยู&ระหว&างคิดคํานวณของ จนท.ป�าไม
 ลักษณะยังแผ
วถางป�าไม
เสร็จ คณะเจ
าหน
าท่ีติดปsาย “ปกป�า 

เพ่ือแผ&นดิน แม&” ขณะตรวจสอบ ไม&พบบุคคลใดและอุปกรณ-ในการตัดไม
ทําลายป�าแต&อย&างใด 



การลักลอบตัดไม
ทําลายป�า เปrนการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.ป�าไม
 พ.ศ. 2484, พ.ร.บ.ป�าสงวนแห&งชาติ พ.ศ. 2507 

สถานท่ีเกิดเหตุท
องท่ี อยู&ในเขตป�าสงวนแห&งชาติป�าลาบูและป�าถํ้าทะลุ บริเวณท
องท่ี กลุ&มบ
านสิบหลัง บ
านเหมืองลาบู ม.8 

ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา ต
นน้ําคลองลือเน็ง 

ภายหลังเข
าตรวจสอบคณะเจ
าหน
าท่ีมอบหมายให
 นายมะซิ อุเซ็ง หน.หน&วยปsองกันรักษาป�าท่ี ยล.2 (ปะแต) ดําเนินการ

จัดทําบันทึกรายละเอียดแล
วร
องทุกข-ต&อ พงส.สภ.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายต&อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

  

ม็อบ สกน.บุกโรงแรมท่ีประชุมเอเปคป�าไม
 ร
องผู
นําหยุดร&วมมือกับรัฐบาลไทย 

ไทยรัฐออนไลน- 24 ส.ค. 2565 https://www.thairath.co.th/news/local/north/2481091 

กลุ&มผู
ชุมนุม สกน. บุกท่ีประชุมเอเปคป�าไม
ท่ีเชียงใหม& ปะทะตํารวจหน
าโรงแรม เรียกร
องผู
นําเอเปคหยุดร&วมมือกับ รบ.ไทย 

ค
านนโยบายฟอกเขียว ชี้ชาวบ
านในพ้ืนท่ีป�าถูกเอาเปรียบ ลั่นเป�ดเวทีคู&ขนาน 

เม่ือเวลา 10.00 น. วันท่ี 24 ส.ค. 65 เกษตรกรสมาชิกสหพันธ-เกษตรกรภาคเหนือ หรือ สกน. หลายร
อยคน รวมตัวกันท่ีลาน

อเนกประสงค-ข&วงประตูท&าแพ ก&อนเคลื่อนขบวนไปโรงแรมเลอเมอริเดียน อ.เมืองเชียงใหม& สถานท่ีจัดประชุมรัฐมนตรีเอเป

คด
านป�าไม
 ครั้งท่ี 5 เพ่ือเรียกร
องรับฟoงเสียงภาคประชาชนและการต&อต
านไม&ให
ผู
นําเอเปคทําข
อตกลงร&วมมือกับทางรัฐบาล

ไทยท่ีมีนโยบายท่ีเก่ียวข
องกับการฟอกเขียว ซ่ึงส&งผลกระทบต&อกลุ&มชาติพันธุ-ในพ้ืนท่ีป�า 

กลุ&มผู
ชุมนุมได
เคลื่อนขบวนเดินเท
าไปตามถนนคชสาร เข
าสู&ถนนลอยเคราะห-มุ&งหน
าสู&โรงแรมเลอเมอริเดียนเชียงใหม& ท่ีมี

การจัดประชุมเจ
าหน
าท่ีเอเปคอาวุโสด
านป�าไม
 มาจนถึงแยกลอยเคราะห-ด
านหน
าโรงแรม มีเจ
าหน
าท่ีชุดควบคุมฝูงชนจาก

กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม& กว&า 400 นาย วางแผงเหล็กตรึงกําลังปsองกันไม&ให
ผู
ชุมนุมเข
าไปในพ้ืนท่ีโรงแรม 

ทําให
เกิดการเผชิญหน
า โดยผู
ชุมนุมได
พยายามฝ�าแนวรั้วก้ันเข
าไปด
านในพ้ืนท่ีทําให
เกิดการปะทะกันชุลมุนของท้ังสองฝ�าย 

โดยทางตํารวจได
เข
าล็อกตัวกลุ&มผู
ชุมนุมหลายคนท่ีพยายามฝ�าเข
าไป จนทําให
มีเจ
าหน
าท่ีได
รับบาดเจ็บเล็กน
อย 1 นาย 

ก&อนท่ีเจ
าหน
าท่ีจะสร
างแนวปsองกันไว
ได
อีกครั้ง ขณะท่ีกลุ&มผู
ชุมนุมยังคงปoกหลักชุมนุมอยู&หน
าแนวเจ
าหน
าท่ี 

นายพชร คําชํานาญ กองเลขานุการสหพันธ-เกษตรกรภาคเหนือ เป�ดเผยว&า การชุมนุมครั้งนี้ เปrนการออกมาเคลื่อนไหวของ

สหพันธ-เกษตรกรภาคเหนือ ซ่ึงเปrนกลุ&มชาติพันธุ-และเกษตรกรท่ีอยู&ในพ้ืนท่ีป�าท่ีกําลังจะได
รับผลกระทบจากการประชุมเวที

เอเปคป�าไม
 ท่ีมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อมและรัฐบาลไทยเปrนเจ
าภาพ โดยมีนโยบายท่ีเก่ียวข
องกับการ

ฟอกเขียว ท่ีมีโอกาสสูงในการท่ีจะแย&งยึดพ้ืนท่ีของชาวบ
านท่ีอยู&ในพ้ืนท่ีป�า และนําเข
าสู&การปลูกป�าทดแทนคาร-บอน ท่ีกลุ&ม

ทุนใหญ&ปล&อยออกไป 



กองเลขานุการสหพันธ-เกษตรกรภาคเหนือ กล&าวต&อว&า สิ่งเหล&านี้เปrนความตกลงท่ีเรียกกันว&า เขตเศรษฐกิจเอเปค ท่ีเปrน

มหกรรมค
าคาร-บอนอย&างใหญ&หลวง จึงเกิดข
อกังวลท่ีจะนําไปสู&การแย&งยึดท่ีดินของชาวบ
าน ท่ีตอนนี้ก็ได
รับความเดือดร
อน

กันมาก โดยตลอดระยะเวลา 8 ปyท่ีผ&านมา มีชาวบ
านถูกดําเนินคดีกว&า 40,000 คดี จึงมีการออกมาชุมนุมในวันนี้ เพ่ือจะส&ง

เสียงถึงผู
นําเอเปค เพ่ือขอให
ไม&ให
ร&วมมือกับทางรัฐบาลไทยในการเข&นฆ&าประชาชนอย&างเด็ดขาด 

นายพชร กล&าวด
วยว&า หากเจ
าหน
าท่ีเป�ดทางให
เข
าไปในพ้ืนท่ีการจัดประชุมได
 จะไม&มีการขอเจรจาหรือยื่นหนังสือกับ

ตัวแทนผู
เข
าประชุม เนื่องจากเม่ือวานนี้ทางกลุ&มผู
ชุมนุมได
มีการยื่นข
อเรียกร
องไปแล
ว แต&ในวันนี้ท่ีมาเพียงต
องการจัดเวที

คู&ขนานด
านหน
าโรงแรม เพ่ือส&งเสียงไปถึงเอเปคให
ได
ผ&านเสียงของผู
ชุมนุม เพ่ือจะเล&าให
ทางเอเปคฟoงว&ากลุ&มผู
ชุมนุมต
อง

ประสบกับอะไรบ
างเท&านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


