
สรุปข�าวประจําวันท่ี 26 ส.ค. 65 
ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป!าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ) 

- สารพันป
ญหาสาระน�ารู�? (ไทยรัฐ 27 ส.ค. 65 หน�า 6) 

ข�าวเว็บไซต) 

- “บ๊ิกป�อม” นัด 22 หน�วยงานทํา MOU ร�วมบูรณาการบริหารจัดการท่ีดิน 

banmuang วันท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/politic/293566 

- บ๊ิกป�อมนัด 22 หน�วยงานทํา MOU ร�วมบูรณาการบริหารจัดการท่ีดิน 

ผู>จัดการออนไลนA 25 ส.ค. 2565 https://mgronline.com/onlinesection/detail/9650000081617 

- รมว.ทส.เปIดประชุมรัฐมนตรีเอเปคด>านปOาไม> ครั้งท่ี 5 จังหวัดเชียงใหม� 

dailynews 25 สิงหาคม 2565 https://www.dailynews.co.th/news/1397297/ 

- รมว.ทส.“วราวุธ” เปTนประธานการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด>านปOาไม> ครั้งท่ี ๕ 

khaosod 25 ส.ค. 2565 https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_7231007 

- "วราวุธ" ร�วมประชุมรัฐมนตรเีอเปคด>านปOาไม>  หนุน BCG Model 

 ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล 25 ส.ค. 2565 https://www.thansettakij.com/economy/general-economy/537896 

- รมว.ทส.“วราวุธ” เปTนประธานการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด>านปOาไม> ครั้งท่ี ๕ 

thaipost 24 สิงหาคม 2565  https://www.thaipost.net/public-relations-news/207185/ 

- "วราวุธ" แถลงผลสําเร็จการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด>านปOาไม> ครั้งท่ี 5 

bangkokbiznews  25 ส.ค. 2565 https://www.bangkokbiznews.com/social/social_environment/1023039 

- หนุน BCG Model มุ�งสู�เป�าหมายการจัดการปOาไม>อย�างยั่งยืน 

bangkok-today  25/08/2022 https://bangkok-today.com/หนุน-bcg-model-มุ�งสู�เป�าหมาย
กา/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25b8%
25e0%25b8%2599-bcg-model-
%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b8%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25
b9%25e0%25b9%2588%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259b%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%
25ab%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2 

- 20 ปiท่ีรอคอย ชาวบ>านแม�เมาะเฮ มีมตเิร�งเพิกถอนปOา อีก6เดือน รับเอกสารสิทธ์ิ 

khaosod 24 ส.ค. 2565 https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7229778 

- สํานักสอบสวน 4 ลงพ้ืนท่ี ต.ต>าผามอก จ.แพร� ตรวจสอบปlญหาตะกอนจากการทําเหมืองแร� กีดขวางทางนํ้า 

 สยามรัฐออนไลนA  25 สิงหาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/376868 

- TaC Team ป.ป.ช. ลงพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก>ว 



bangkokbiznews  24 ส.ค. 2565 https://www.bangkokbiznews.com/pr-news/biz2u/Corporate-Moves/1022795 

- ชาวบ>านร>องเอเปกด>านปOาไม> 

ข�าวสด  25 ส.ค. 2565  https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_7230426 

- สุดทน! อดีตนักการเมือง นายทุนรุกปOานับ 100 ไร� เอาไปสร>างรสีอรAท 

25 สิงหาคม 2565 https://www.dailynews.co.th/news/1398061/ 

- "วิสุทธิ์" จี้ รมว.ทส.รับผิดชอบ 7 ข>อเสนอ กลุ�ม สกน.แนะ ต>องไม�ลืมว�ามาจากคะแนนของ ปชช. 

ผู>จัดการออนไลนA 26 ส.ค. 2565 https://mgronline.com/politics/detail/9650000081846 
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“บ๊ิกป�อม” นัด 22 หน�วยงานทํา MOU ร�วมบูรณาการบริหารจัดการท่ีดิน 

banmuang วันท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/politic/293566 

สคทช.ผนึก 21 หน�วยงานรัฐทํา MOU ร�วมบริหารจัดการท่ีดินท่ัวประเทศ ต้ังเป�า 5 ปiพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ
โครงสร>างพ้ืนฐานท่ีจําเปTนในพ้ืนท่ี คทช.ช�วยเหลือประชาชนส�งเสริมพัฒนาอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิต 

แหล�งข�าวทําเนียบรัฐบาลเปIดเผยว�า วันท่ี 2 กันยายน 2565 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห�งชาติ (สคทช.) ท่ีมี ดร.
รวีวรรณ ภูริเดช ผู>อํานวยการ สคทช.เตรียมจัดให>มีพิธีลงนามบันทึกข>อตกลงความร�วมมือ (MOU) ร�วมกับ 21 หน�วยงาน ใน
โครงการบูรณาการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร>างพ้ืนฐานท่ีจําเปTนในพ้ืนท่ี คทช. ณ ห>องแกรนดAบอลรูมโรงแรมรามา
การAเดนสA ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมีพล.อ.ประวิตร วงษAสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เปTนประธาน 

ก�อนหน>านี้พล.อ.ประวิตรในฐานะรองประธานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห�งชาติ (คทช.) ได>มีข>อสั่งการให>ทุกหน�วยงาน ท้ัง
ส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค และองคAกรปกครองส�วนท>องถ่ินพิจารณาดําเนินการแก>ปlญหาด>านการบริหารจัดการท่ีดินและ
ทรัพยากรดินของประเทศ โดยเฉพาะในส�วนท่ีเก่ียวข>องกับความเปTนอยู�ของประชาชนให>มีการพัฒนาโครงสร>างพ้ืนฐานและ
ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ตลอดจนส�งเสริมพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตให>ราษฎรมีรายได>ท่ีม่ันคง และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ตามพ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห�งชาติ พ.ศ.2562 ท่ีกําหนดให>มี คทช.เพ่ือทําให>การบริหารจัดการท่ีดินและ
ทรัพยากรดินเปTนเอกภาพ การแก>ปlญหาแนวเขตท่ีดินทับซ>อนระหว�างหน�วยงาน และหน�วยงานกับประชาชน  แก>ปlญหา
ประชาชนอยู�ในท่ีดินรัฐ ส�งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนด>วยการสนับสนุนโครงสร>างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค  พัฒนา
อาชีพเกษตรและนอกภาคเกษตร 

“การท่ีพล.อ.ประวิตร นัดหมาย 22 หน�วยงานมาเซ็น MOU ร�วมกันก็เพ่ือต>องการให>หน�วยงานท่ีเก่ียวข>องกับการบริหาร
จัดการท่ีดินของรัฐมีความเข>าใจตรงกันและดําเนินงานในทิศทางเดียวกัน มีการกําหนดแผนงานและเป�าหมายร�วมกัน มีความ
รวดเร็วทันต�อความต>องการของพ่ีน>องประชาชนและมีการติดตามแก>ไขปlญหาอุปสรรคไปด>วยกัน” แหล�งข�าวกล�าว 

สําหรับ 21 หน�วยงานท่ีจะร�วมลงนามประกอบด>วย3 กลุ�ม คือ กลุ�มหน�วยงานเจ>าของพ้ืนท่ี ได>แก� กรมปOาไม> กรมท่ีดิน 
กรมธนารักษA กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝl|ง สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กรมส�งเสริมสหกรณAกรมอุทธยานแห�งชาติ สัตวAปOาและพันธุAพืช กลุ�มหน�วยงานงานพัฒนา ได>แก� การประปาส�วน
ภูมิภาค การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค กรมทางหลวงชนบท กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษAพลังงาน สถาบันพัฒนาองคAกร
ชุมชน(องคAการมหาชน)กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา กรมพัฒนาท่ีดิน กรมส�งเสริมการ
ปกครองท>องถ่ิน กรมโยธาธิการและผังเมือง  และกลุ�มหน�วยงานสนับสนุนส�งเสริม ได>แก� กรมการปกครองกรมการพัฒนา
ชุมชน ท้ังนี้บันทึกข>อตกลงความร�วมมือครั้งนี้กําหนดเวลาการทํางานร�วมกันไว> 5 ปi แต�ไม�ก�อให>เกิดความผูกพันทางกฎหมาย
ระหว�างกัน 



 

    

บิ�กป�อมนัด 22 หน�วยงานทํา MOU ร�วมบูรณาการบริหารจัดการท่ีดิน 

ผู>จัดการออนไลนA 25 ส.ค. 2565 https://mgronline.com/onlinesection/detail/9650000081617 

สคทช.ผนึก 21 หน�วยงานรัฐทํา MOU ร�วมบริหารจัดการท่ีดินท่ัวประเทศ ต้ังเป�า 5 ปiพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร>าง

พ้ืนฐานท่ีจําเปTนในพ้ืนท่ี คทช. ช�วยเหลือประชาชนส�งเสริมพัฒนาอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิต 

แหล�งข�าวทําเนียบรัฐบาลเปIดเผยว�า ในช�วงเช>าวันท่ี 2 กันยายน 2565 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห�งชาติ (สคทช.) ท่ีมี 

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เปTนผู>อํานวยการ จะจัดให>มีพิธีลงนามบันทึกข>อตกลงความร�วมมือ (MOU) ร�วมกับ 21 หน�วยงาน ในโครงการ

บูรณาการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร>างพ้ืนฐานท่ีจําเปTนในพ้ืนท่ี คทช. ณ ห>องแกรนดAบอลรูม โรงแรมรามาการAเดนสA 

ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมีพล.อ.ประวิตร วงษAสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เปTนประธาน 

ก�อนหน>านี้ พล.อ.ประวิตร ในฐานะรองประธานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห�งชาติ (คทช.) ได>มีข>อสั่งการให>ทุกหน�วยงาน 

ท้ังส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค และองคAกรปกครองส�วนท>องถ่ินพิจารณาดําเนินการแก>ปlญหาด>านการบริหารจัดการท่ีดินและ

ทรัพยากรดินของประเทศ โดยเฉพาะในส�วนท่ีเก่ียวข>องกับความเปTนอยู�ของประชาชน ให>มีการพัฒนาโครงสร>างพ้ืนฐานและ

ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ตลอดจนส�งเสริมพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตให>ราษฎรมีรายได>ท่ีม่ันคง และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ตามพ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห�งชาติ พ.ศ.2562 ท่ีกําหนดให>มี คทช. เพ่ือทําให>การบริหารจัดการท่ีดินและ

ทรัพยากรดินเปTนเอกภาพ การแก>ปlญหาแนวเขตท่ีดินทับซ>อนระหว�างหน�วยงาน และหน�วยงานกับประชาชน แก>ปlญหา

ประชาชนอยู�ในท่ีดินรัฐ ส�งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนด>วยการสนับสนุนโครงสร>างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค พัฒนา

อาชีพเกษตรและนอกภาคเกษตร 

“การท่ี พล.อ.ประวิตร นัดหมาย 22 หน�วยงานมาเซ็น MOU ร�วมกันก็เพ่ือต>องการให>หน�วยงานท่ีเก่ียวข>องกับการบริหาร

จัดการท่ีดินของรัฐมีความเข>าใจตรงกันและดําเนินงานในทิศทางเดียวกัน มีการกําหนดแผนงานและเป�าหมายร�วมกัน มีความ

รวดเร็วทันต�อความต>องการของพ่ีน>องประชาชน และมีการติดตามแก>ไขปlญหาอุปสรรคไปด>วยกัน” แหล�งข�าวกล�าว 

สําหรับ 21 หน�วยงานท่ีจะร�วมลงนาม ประกอบด>วย 3 กลุ�ม คือ กลุ�มหน�วยงานเจ>าของพ้ืนท่ี ได>แก� กรมปOาไม> กรมท่ีดิน 

กรมธนารักษA กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝl|ง สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) กรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ กรมส�งเสริมสหกรณA กรมอุทธยานแห�งชาติ สัตวAปOาและพันธุAพืช กลุ�มหน�วยงานงานพัฒนา ได>แก� การประปาส�วน

ภูมิภาค การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค กรมทางหลวงชนบท กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษAพลังงาน สถาบันพัฒนาองคAกร

ชุมชน(องคAการมหาชน) กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา กรมพัฒนาท่ีดิน กรมส�งเสริมการปกครอง

ท>องถ่ิน กรมโยธาธิการและผังเมือง และกลุ�มหน�วยงานสนับสนุนส�งเสริม ได>แก� กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน 

แหล�งข�าวกล�าวว�าบันทึกข>อตกลงความร�วมมือครั้งนี้กําหนดเวลาการทํางานร�วมกันไว> 5 ปi แต�ไม�ก�อให>เกิดความผูกพันทาง

กฎหมายระหว�างกัน 



 

รมว.ทส.เปIดประชุมรัฐมนตรีเอเปคด>านปOาไม> ครั้งท่ี 5 จังหวัดเชียงใหม� 

ประชุมรัฐมนตรีเอเปคด>านปOาไม> ครั้งท่ี 5 หรือ The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry หรือ 

MMRF5 ซ่ึงประเทศไทย โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล>อม ได>รับเกียรติเปTนเจ>าภาพจัดการประชุม ระดับ

รัฐมนตรีเอเปคด>านปOาไม> ซ่ึง 21 เขตเศรษฐกิจได>มาร�วมมือกัน 
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เม่ือเร็วๆนี้ ท่ีโรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม� นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส ิ่งแวดล>อม (ทส.) เปTนประธานประชุมรัฐมนตรีเอเปคด>านปOาไม> ครั้งท่ี 5 หรือ The Fifth APEC Meeting of Ministers 

Responsible for Forestry หรือ MMRF5 ซ่ึงประเทศไทย โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล>อม ได>รับเกียรติ

เปTนเจ>าภาพจัดการประชุม ระดับรัฐมนตรีเอเปคด>านปOาไม> ซ่ึง 21 เขตเศรษฐกิจได>มาร�วมมือกัน เพ่ือส�งเสริมความร�วมมือ

ด>านการจัดการปOาไม>อย�างยั่งยืน โดยเฉพาะอย�างยิ่ง ความร�วมมือในการต�อสู>กับการลักลอบตัดไม>และการค>าไม>ท่ีผิดกฎหมาย 

และท่ีสําคัญ คือ การส�งเสริมให>ผู>มีส�วนได>ส�วนเสียจากทุกภาคส�วน มีส�วนร�วมในการจัดการปOาไม>อย�างยั่งยืน โดยเฉพาะชุมชน

ท>องถ่ิน ซ่ึงจะนําไปสู�การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ท้ังนี้ ภาคปOาไม>มีความสําคัญอย�างมากต�อการแก>ไขปlญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ อันนําไปสู�ความเปTนอยู�ท่ีดีของประชาชนเอเปค รุ�นของเราและรุ�นต�อไป 

“การประชุม MMRF5 ในครั้งนี้ เปTนการประชุมท่ีมุ�งสู�เป�าหมายการจัดการปOาไม>อย�างยั่งยืน โดยอาศัยการสร>างความสัมพันธA 

เชื่อมโยงกัน สู�สมดุล (Open. Connect. Balance.) ซ่ึงประเทศไทยได>นําเสนอให>เขตเศรษฐกิจพิจารณานําหลัก BCG 

Economy Model ไปสนับสนุนการดําเนินงานภายใต>กรอบเอเปค และผมได>กล�าวแสดงความยินดีกับความสําเร็จของ

สมาชิกเอเปค ในการร�วมกันดําเนินงานจนสามารถบรรลุเกินกว�าเป�าหมายการเพ่ิมพ้ืนท่ีปOาไม>ของภูมิภาคท่ีกําหนดไว> คือ เรา

สามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีปOาไม>ได>ถึง 174.28 ล>านไร� หรือ 27.9 ล>านเฮกตารA” นายวราวุธ ศิลปอาชา กล�าว 

ในโอกาสนี้ขอขอบคุณรัฐมนตรีปOาไม>เอเปค และผู>แทนจากทุกเขตเศรษฐกิจเอเปค ท่ีได>ร�วมมือร�วมใจปฏิบัติหน>าท่ีร�วมกันมา

อย�างสร>างสรรคA จนการประชุมประสบผลสําเร็จเปTนอย�างดี และเห็นชอบร�วมกันท่ีจะส�งเสริมและพัฒนาความร�วมมือ และ

ยกระดับการอนุรักษA ฟ��นฟู รักษาพ้ืนท่ีปOาไม>ให>เพ่ิมข้ึน รวมถึงส�งเสริมการค>าผลิตภัณฑAไม>ตามแนวทางและหลักเกณฑAท่ี

เก่ียวข>อง นอกจากนั้นแล>วผลักดันให> BCG Model เปTนแนวทางหนึ่งในการนําไปสู�การจัดการปOาไม>อย�างยั่งยืน ด>วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม� เพ่ือสร>างมูลค�า และส�งเสริมรูปแบบธุรกิจท่ียั่งยืน ควบคู�ไปกับการขับเคลื่อนการแก>ไข



ปlญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเปTนการเพ่ิมการดูดซับก�าซเรือนกระจกจากภาคปOาไม> ซ่ึงจะสนับสนุนให>สามารถ

ดําเนินการให>บรรลุเป�าหมายความเปTนกลางทางคารAบอน และการปล�อยก�าซเรือนกระจกสุทธิเปTนศูนยA  

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส ิ่งแวดล>อม (ทส.) กล�าวต�อว�า ท้ังนี้ การจัดการประชุม MMRF5 ในครั้งนี้ 

เราได>จัดการประชุมแบบลดการปล�อยก�าซเรือนกระจกด>วย ภายหลังการประชุมช�วงเช>า คณะผู>แทนจากทุกเขตเศรษฐกิจ

เอเปค ได>มีโอกาสไปศึกษาดูงานท่ีสวนพฤกษAศาสตรAสมเด็จพระนางเจ>าสิริกิติ์ ท่ีอําเภอแม�ริม จังหวัดเชียงใหม� เยี่ยมชมการ

อนุรักษAทรัพยากรพันธุAพืชไทย พันธุAไม>ประจําถ่ิน และพันธุAไม>หายาก ภายใน สวนพฤกษศาสตรAสมเด็จพระนางเจ>าสิริกิติ์ ซ่ึง

สวนพฤกษศาสตรAแห�งนี้ เปTนสวนพฤกษศาสตรAสากลแห�งแรกของประเทศไทย และเปTนสวนพฤกษศาสตรAท่ีได>รับพระมหา

กรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระนางเจ>าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปiหลวง พระราชทานพระนามาภิไธยให>ใช>

ชื่อสวนแห�งนี้ว�า “สวนพฤกษศาสตรAสมเด็จพระนางเจ>าสิริกิติ์” ซ่ึงเปTนสวนขนาดใหญ�ภายใต>การดูแลขององคAการสวน

พฤกษศาสตรAท่ีมีการบริหารจัดการในระดับเวิลดAคลาส และจะได>เดินทางไปดูงานท่ีสวนปOาทุ�งเกวียน จังหวัดลําปาง ซ่ึงเปTน

สวนปOาภายใต>การดูแลขององคAการอุตสาหกรรมปOาไม> เพ่ือเปTนการแสดงศักยภาพของประเทศไทยในการจัดการปOาไม>อย�าง

ยั่งยืนตามมาตรฐานสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

   

รมว.ทส.“วราวุธ” เปTนประธานการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด>านปOาไม> ครั้งท่ี ๕ 
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ในโอกาสท่ีไทยเปTนเจ>าภาพจัดการประชุม APEC 2022 ในปiนี้ ผมได>ทําหน>าท่ีประธานการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด>านปOาไม> 

ครั้งท่ี ๕ หรือ The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry หรือ MMRF5 ซ่ึงประเทศไทย โดย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล>อม ได>รับเกียรติเปTนเจ>าภาพจัดการประชุม ระหว�างวันท่ี ๒๓-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม� 

การประชุม MMRF5 เปTนการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปคด>านปOาไม> ซ่ึง ๒๑ เขตเศรษฐกิจได>มาร�วมมือกัน เพ่ือส�งเสริมความ

ร�วมมือด>านการจัดการปOาไม>อย�างยั่งยืน โดยเฉพาะอย�างยิ่ง ความร�วมมือในการต�อสู>กับการลักลอบตัดไม>และการค>าไม>ท่ีผิด

กฎหมาย และท่ีสําคัญ คือการส�งเสริมให>ผู>มีส�วนได>ส�วนเสียจากทุกภาคส�วน มีส�วนร�วมในการจัดการปOาไม>อย�างยั่งยืน 

โดยเฉพาะชุมชนท>องถ่ิน ซ่ึงจะนําไปสู�การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ท้ังนี้ ภาคปOาไม>มีความสําคัญอย�างมากต�อการแก>ไขปlญหาการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ อันนําไปสู�ความเปTนอยู�ท่ีดีของประชาชนเอเปค รุ�นของเรา

และรุ�นต�อไป 

ผมได>เน>นย้ําในท่ีประชุมว�า “การประชุม MMRF5 ในครั้งนี้ เปTนการประชุม ท่ีมุ�งสู�เป�าหมายการจัดการปOาไม>อย�างยั่งยืน โดย

อาศัยการสร>างความสัมพันธA เชื่อมโยงกัน สู�สมดุล (Open. Connect. Balance.) ซ่ึงประเทศไทยได>นําเสนอให>เขตเศรษฐกิจ

พิจารณา นําหลัก BCG Economy Model ไปสนับสนุนการดําเนินงานภายใต>กรอบเอเปค และผมได>กล�าวแสดงความยินดี

กับความสําเร็จของสมาชิกเอเปค ในการร�วมกันดําเนินงาน จนสามารถบรรลุเกินกว�าเป�าหมายการเพ่ิมพ้ืนท่ีปOาไม>ของภูมิภาค

ท่ีกําหนดไว> คือ เราสามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีปOาไม>ได>ถึง ๑๗๔.๓๘ ล>านไร� หรือ ๒๗.๙ ล>านเฮกแตรA 

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณรัฐมนตรีปOาไม>เอเปค และผู>แทนจากทุกเขตเศรษฐกิจเอเปค ท่ีได>ร�วมมือร�วมใจปฏิบัติหน>าท่ีร�วมกัน

มาอย�างสร>างสรรคA จนการประชุมประสบผลสําเร็จเปTนอย�างดี และเห็นชอบร�วมกันท่ีจะส�งเสริมและพัฒนาความร�วมมือ และ



ยกระดับการอนุรักษA ฟ��นฟู รักษาพ้ืนท่ีปOาไม>ให>เพ่ิมข้ึน รวมถึงส�งเสริมการค>าผลิตภัณฑAไม>ตามแนวทางและหลักเกณฑAท่ี

เก่ียวข>อง 

ท้ังนี้ การประชุม MMRF5 ได>แสดงให>เห็นว�า ปOาไม>มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนและส�งเสริมโอกาสในการค>าไม>และ

ผลิตภัณฑAท่ีเก่ียวข>องอย�างถูกกฎหมาย ในขณะเดียวกัน ก็ช�วยเสริมสร>างรายได>ให>กับเขตเศรษฐกิจและประชาชนในท>องถ่ิน 

ซ่ึงจะผลักดันให>เกิด ความสมดุลระหว�างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล>อม และสังคม ตามหัวข>อหลักของการประชุม APEC’s Thailand 

นอกจากนั้นแล>ว ผมยังได>ผลักดันให> BCG Model เปTนแนวทางหนึ่งในการนําไปสู� การจัดการปOาไม>อย�างยั่งยืน ด>วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม� เพ่ือสร>างมูลค�า และส�งเสริมรูปแบบธุรกิจท่ียั่งยืน ควบคู�ไปกับการขับเคลื่อนการแก>ไข

ปlญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเปTนการเพ่ิมการดูดซับก�าซเรือนกระจกจากภาคปOาไม> ซ่ึงจะสนับสนุนให>สามารถ

ดําเนินการให>บรรลุเป�าหมายความเปTนกลางทางคารAบอน และการปล�อยก�าซเรือนกระจกสุทธิเปTนศูนยA ท้ังนี้ การจัดการ

ประชุม MMRF5 ในครั้งนี้ เราได>จัดการประชุมแบบลดการปล�อยก�าซเรือนกระจกด>วย 

ภายหลังการประชุมช�วงเช>า คณะผู>แทนจากทุกเขตเศรษฐกิจเอเปค ได>มีโอกาสไปศึกษาดูงานท่ีสวนพฤกษAศาสตรAสมเด็จพระ

นางเจ>าสิริกิติ์ ท่ีอําเภอแม�ริม จังหวัดเชียงใหม� เยี่ยมชมการอนุรักษAทรัพยากรพันธุAพืชไทย พันธุAไม>ประจําถ่ิน และพันธุAไม>หา

ยาก ภายใน สวนพฤกษศาสตรAสมเด็จพระนางเจ>าสิริกิติ์ ซ่ึง สวนพฤกษศาสตรAแห�งนี้ เปTนสวนพฤกษศาสตรAสากลแห�งแรก

ของประเทศไทย และเปTนสวนพฤกษศาสตรA ท่ีได>รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระนางเจ>าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปiหลวง พระราชทานพระนามาภิไธย ให>ใช>ชื่อสวนแห�งนี้ว�า “สวนพฤกษศาสตรAสมเด็จพระนางเจ>า

สิริกิติ์”ซ่ึงเปTนสวนขนาดใหญ�ภายใต>การดูแลขององคAการสวนพฤกษศาสตรAท่ีมีการบริหารจัดการในระดับworldclass และ

จะได>เดินทางไปดูงานท่ีสวนปOาทุ�งเกวียน จังหวัดลําปาง ซ่ึงเปTนสวนปOาภายใต>การดูแลขององคAการอุตสาหกรรมปOาไม> เพ่ือ

เปTนการแสดงศักยภาพของประเทศไทยในการจัดการปOาไม>อย�างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

  

"วราวุธ" ร�วมประชุมรัฐมนตรีเอเปคด>านปOาไม>  หนุน BCG Model 

 ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล 25 ส.ค. 2565 https://www.thansettakij.com/economy/general-economy/537896 

"วราวุธ" ร�วมประชุมรัฐมนตรีเอเปคด>านปOาไม> ครั้งท่ี 5 เสนอกลุ�มสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค หนุน BCG Model สร>างความ

ร�วมมือพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว และจัดการทรัพยากรปOาไม>อย�างยั่งยืน 

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

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล>อม เปTนประธานการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด>านปOาไม> ครั้งท่ี 5 หรือ The Fifth APEC 

Meeting of Ministers Responsible for Forestry : MMRF5 ท่ีจัดระหว�างวันท่ี 23 – 25 สิงหาคม 2565 ครั้งนี้ถือเปTน

ครั้งแรกในรอบ 19 ปi ท่ีจัดข้ึนในประเทศไทย โดยการประชุมครั้งนี้จะเปTนการหารือความร�วมมือด>านเทคนิค กระบวนการ 

และด>านการเงิน สนับสนุนให>ทุกเขตเศรษฐกิจของเอเปค มีแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจท่ียั่งยืน และลดการปล�อยก�าซเรือน

กระจกผ�านการจัดการด>านปOาไม> และแก>ปlญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย�างจริงจัง ตามแนวคิดการประชุม APEC 

2022 THAILAND คือ “OPEN. CONNECT. BALANCE.” 

นายวราวุธ กล�าวถึงการประชุมครั้งนี้ว�า ประสบความสําเร็จเปTนอย�างมาก ในท่ีประชุมมีแนวคิดท่ีจะนําปOาไม>มาเปTนประเด็น

สําคัญในการแก>ปlญหาหลักในหลาย ๆ เรื่องของโลก ผ�าน 21 เขตเศรษฐกิจเอเปค ท้ังประเด็นเรื่องการค>าไม>อย�างถูกกฎหมาย 

การจัดการปOาไม>อย�างยั่งยืน ควบคู�กับแนวทางเดียวกับ Cop 26 ท่ีจะทําให>ประเทศไทยบรรลุเป�าหมายความเปTนกลางทาง

คารAบอน (Carbon Neutrality) ภายในปi ค.ศ. 2050 และเป�าหมายการปล�อยก�าซเรือนกระจกสุทธิเปTนศูนยA (Net Zero 

Greenhouse Gas Emission) ภายในหรือก�อนปi ค.ศ. 2065 นอกจากนี้ยังได>ร�วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณA 

และหาโอกาสท่ีจะพัฒนาแนวทางการต�อต>านการค>าไม>ท่ีผิดกฎหมาย เพราะปlญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก 

เปTนเรื่องท่ีทุกประเทศให>ความสําคัญ เพราะต>นตอก็มาจากการตัดไม>ทําลายปOาท่ีผิดกฎหมาย โดยท�าทีของไทยจะแสดงให>

เห็นถึงความต้ังใจในการพัฒนาและเดินหน>าแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Model เพ่ือให>เห็นว�าการปลูกปOาเพ่ิมข้ึน จะ

ช�วยลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได> และในอนาคตก็จะนําไปสู�แนวทางคารAบอนเครดิตท่ีนํามาเปTนต>นทุนทาง

เศรษฐกิจด>วย 



"การประชุม MMRF5 ครั้งนี้ เราจะแสดงให>เห็นท�าทีของเรา และขอนําเอาองคAความรู>จากเพ่ือน ๆ ในเขตเศรษฐกิจต�าง ๆ มา

แลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน ซ่ึงหวังว�าเราจะได>ผลลัพธAท่ีเปTนประโยชนAกับทุกฝOาย และจริง ๆ เรื่องนี้ไม�ใช�เรื่องไกลตัว เพราะ

นอกจากจะมีการแลกเปลี่ยนกันในเรื่องปOาไม> ก็จะมีผลดีกับเศรษฐกิจชุมชน ในการใช>ปOามาเปTนต>นทุนทางเศรษฐกิจ และสอง

ยังเปTนการแก>ไขปlญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด>วย" 

นายวราวุธ ขอบคุณรัฐมนตรีปOาไม>เอเปค และผู>แทนจากทุกเขตเศรษฐกิจพิเศษเอเปค ท่ีได>ร�วมมือร�วมใจมาปฏิบัติหน>าท่ีอย�าง

สร>างสรรคA จนการประชุมประสบผลสําเร็จ และเห็นชอบท่ีจะร�วมกันส�งเสริมพัฒนาความร�วมมือ และยกระดับการอนุรักษA

ฟ��นฟู รักษาพ้ืนท่ีปOาไม>ให>เพ่ิมข้ึน 

“การประชุม MMRF5 ในครั้งนี้ มีเป�าหมายการจัดการปOาไม>อย�างยั่งยืน ผมได>กล�าวแสดงความยินดีกับความสําเร็จของ

สมาชิกเอเปค ในการร�วมกันดําเนินงานจนสามารถบรรลุเกินกว�าเป�าหมายการเพ่ิมพ้ืนท่ีปOาไม>ของภูมิภาคท่ีกําหนดไว> คือ เรา

สามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีปOาไม>ได>ถึง 174.38 ล>านไร� หรือ 27.9 ล>านเฮกเตอรA” 

นายวราวุธ ยังเปIดเผยว�า นอกจากการประชุมแล>ว จะจัดให>ผู>นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ไปเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตรAสมเด็จพระ

นางเจ>าสิริกิติ์ ท่ี อ.แม�ริม จ.เชียงใหม� เพราะถือเปTนหนึ่งในพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณAกว�า 6,500 ไร� เพ่ือแสดงให>เห็นถึงศักยภาพของ

ประเทศไทยและแนวคิดในการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด>านปOาไม>ครั้งนี้ 

นายจตุพร บุรุษพัฒนA ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล>อม เปIดเผยว�า เวทีประชุมครั้งนี้ จะเรียกร>อง และ

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

ทางเลือกแบบท>าทาย คือการกําหนดเป�าหมาย การพัฒนาอย�างยั่งยืน หรือ SDG ตามข>อตกลงปารีส ด>านการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ และการลงมือปฏิบัติให>เกิดผลอย�างเปTนรูปธรรม และทางเลือกท่ีสาม คือทางเลือกท่ีก�อให>เกิดการ

เปลี่ยนแปลงอย�างรุนแรง 

 สําหรับการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด>านปOาไม> 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” เปTนประธานการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด>านปOาไม> ครั้งท่ี ๕ 

thaipost 24 สิงหาคม 2565  https://www.thaipost.net/public-relations-news/207185/ 

ในโอกาสท่ีไทยเปTนเจ>าภาพจัดการประชุม APEC 2022 ในปiนี้ ผมได>ทําหน>าท่ีประธานการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด>านปOาไม> 

ครั้งท่ี ๕ หรือ The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry หรือ MMRF5 ซ่ึงประเทศไทย โดย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล>อม ได>รับเกียรติเปTนเจ>าภาพจัดการประชุม ระหว�างวันท่ี ๒๓-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม� 

การประชุม MMRF5 เปTนการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปคด>านปOาไม> ซ่ึง ๒๑ เขตเศรษฐกิจได>มาร�วมมือกัน เพ่ือส�งเสริมความ

ร�วมมือด>านการจัดการปOาไม>อย�างยั่งยืน โดยเฉพาะอย�างยิ่ง ความร�วมมือในการต�อสู>กับการลักลอบตัดไม>และการค>าไม>ท่ีผิด

กฎหมาย และท่ีสําคัญ คือ การส�งเสริมให>ผู>มีส�วนได>ส�วนเสียจากทุกภาคส�วน มีส�วนร�วมในการจัดการปOาไม>อย�างยั่งยืน 

โดยเฉพาะชุมชนท>องถ่ิน ซ่ึงจะนําไปสู�การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ท้ังนี้ ภาคปOาไม>มีความสําคัญอย�างมากต�อการแก>ไขปlญหาการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ อันนําไปสู�ความเปTนอยู�ท่ีดีของประชาชนเอเปค รุ�นของเรา

และรุ�นต�อไป 

ผมได>เน>นย้ําในท่ีประชุมว�า “การประชุม MMRF5 ในครั้งนี้ เปTนการประชุมท่ีมุ�งสู�เป�าหมายการจัดการปOาไม>อย�างยั่งยืน โดย

อาศัยการสร>างความสัมพันธA เชื่อมโยงกัน สู�สมดุล (Open. Connect. Balance.) ซ่ึงประเทศไทยได>นําเสนอให>เขตเศรษฐกิจ

พิจารณานําหลัก BCG Economy Model ไปสนับสนุนการดําเนินงานภายใต>กรอบเอเปค และผมได>กล�าวแสดงความยินดี

กับความสําเร็จของสมาชิกเอเปค ในการร�วมกันดําเนินงานจนสามารถบรรลุเกินกว�าเป�าหมายการเพ่ิมพ้ืนท่ีปOาไม>ของภูมิภาค

ท่ีกําหนดไว> คือ เราสามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีปOาไม>ได>ถึง ๑๗๔.๓๘ ล>านไร� หรือ ๒๗.๙ ล>านเฮกแตรA 



ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณรัฐมนตรีปOาไม>เอเปค และผู>แทนจากทุกเขตเศรษฐกิจเอเปค ท่ีได>ร�วมมือร�วมใจปฏิบัติหน>าท่ีร�วมกัน

มาอย�างสร>างสรรคA จนการประชุมประสบผลสําเร็จเปTนอย�างดี และเห็นชอบร�วมกันท่ีจะส�งเสริมและพัฒนาความร�วมมือ และ

ยกระดับการอนุรักษA ฟ��นฟู รักษาพ้ืนท่ีปOาไม>ให>เพ่ิมข้ึน รวมถึงส�งเสริมการค>าผลิตภัณฑAไม>ตามแนวทางและหลักเกณฑAท่ี

เก่ียวข>อง 

ท้ังนี้ การประชุม MMRF5 ได>แสดงให>เห็นว�า ปOาไม>มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนและส�งเสริมโอกาสในการค>าไม>และ

ผลิตภัณฑAท่ีเก่ียวข>องอย�างถูกกฎหมาย ในขณะเดียวกัน ก็ช�วยเสริมสร>างรายได>ให>กับเขตเศรษฐกิจและประชาชนในท>องถ่ิน 

ซ่ึงจะผลักดันให>เกิดความสมดุลระหว�างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล>อม และสังคม ตามหัวข>อหลักของการประชุม APEC's Thailand 

นอกจากนั้นแล>ว ผมยังได>ผลักดันให> BCG Model เปTนแนวทางหนึ่งในการนําไปสู�การจัดการปOาไม>อย�างยั่งยืน ด>วยเทคโนโลยี

และนวัตกรรมสมัยใหม� เพ่ือสร>างมูลค�า และส�งเสริมรูปแบบธุรกิจท่ียั่งยืน ควบคู�ไปกับการขับเคลื่อนการแก>ไขปlญหาการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเปTนการเพ่ิมการดูดซับก�าซเรือนกระจกจากภาคปOาไม> ซ่ึงจะสนับสนุนให>สามารถ

ดําเนินการให>บรรลุเป�าหมายความเปTนกลางทางคารAบอน และการปล�อยก�าซเรือนกระจกสุทธิเปTนศูนยA ท้ังนี้ การจัดการ

ประชุม MMRF5 ในครั้งนี้ เราได>จัดการประชุมแบบลดการปล�อยก�าซเรือนกระจกด>วย 

ภายหลังการประชุมช�วงเช>า คณะผู>แทนจากทุกเขตเศรษฐกิจเอเปค ได>มีโอกาสไปศึกษาดูงานท่ีสวนพฤกษAศาสตรAสมเด็จพระ

นางเจ>าสิริกิติ์ ท่ีอําเภอแม�ริม จังหวัดเชียงใหม� เยี่ยมชมการอนุรักษAทรัพยากรพันธุAพืชไทย พันธุAไม>ประจําถ่ิน และพันธุAไม>หา

ยาก ภายใน สวนพฤกษศาสตรAสมเด็จพระนางเจ>าสิริกิติ์ ซ่ึง สวนพฤกษศาสตรAแห�งนี้ เปTนสวนพฤกษศาสตรAสากลแห�งแรก

ของประเทศไทย และเปTนสวนพฤกษศาสตรA ท่ีได>รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระนางเจ>าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปiหลวง พระราชทานพระนามาภิไธย ให>ใช>ชื่อสวนแห�งนี้ว�า “สวนพฤกษศาสตรAสมเด็จพระนางเจ>า

สิริกิติ์”ซ่ึงเปTนสวนขนาดใหญ�ภายใต>การดูแลขององคAการสวนพฤกษศาสตรAท่ีมีการบริหารจัดการในระดับworldclass และ

จะได>เดินทางไปดูงานท่ีสวนปOาทุ�งเกวียน จังหวัดลําปาง ซ่ึงเปTนสวนปOาภายใต>การดูแลขององคAการอุตสาหกรรมปOาไม> เพ่ือ

เปTนการแสดงศักยภาพของประเทศไทยในการจัดการปOาไม>อย�างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล 

 

 

 

 



 

"วราวุธ" แถลงผลสําเร็จการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด>านปOาไม> ครั้งท่ี 5 

bangkokbiznews  25 ส.ค. 2565 https://www.bangkokbiznews.com/social/social_environment/1023039 

"วราวุธ" แถลงผลสําเร็จการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด>านปOาไม> ครั้งท่ี 5 มุ�งสู�เป�าหมายสร>างสัมพันธA ปOาไม>ยั่งยืน ย้ําทรัพยากร

ปOาไม> สร>างสมดุลระหว�างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล>อม และสังคม 

วันนี้ (24 สิงหาคม 2565)  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล>อม 

(รมว.ทส.) ในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด>านปOาไม> ครั้งท่ี 5 หรือ The Fifth APEC Meeting of 

Ministers Responsible for Forestry: MMRF5 แถลงผลการประชุม MMRF5 ซ่ึงประเทศไทยโดยกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล>อมได>รับเกียรติเปTนเจ>าภาพจัดการประชุม ระหว�างวันท่ี 23-25 สิงหาคม 2565 ร�วมกับ 

21 เขตเศรษฐกิจ ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม� 

นายวราวุธ ได>กล�าวขอบคุณรัฐมนตรีปOาไม>เอเปค และผู>แทนจากทุกเขตเศรษฐกิจท่ีได>ร�วมมือร�วมใจปฏิบัติหน>าท่ีร�วมกันมาอย�าง

สร>างสรรคA จนการประชุมประสบผลสําเร็จเปTนอย�างดี ร�วมกันส�งเสริมและพัฒนาความร�วมมือ และยกระดับการอนุรักษA ฟ��นฟู 

รักษาพ้ืนท่ีปOาไม>ให>เพ่ิมข้ึน รวมถึงส�งเสริมการค>าผลิตภัณฑAไม>ตามแนวทางและหลักเกณฑAท่ีเก่ียวข>อง ซ่ึงการประชุม MMRF5 เปTน

การประชุมท่ีมุ�งสู�เป�าหมายด>านการปOาไม>อย�างยั่งยืน เพ่ือสร>างความสัมพันธA เชื่อมโยงกัน สู�สมดุล (Open. Connect. Balance.) 

ประเทศไทยได>นําเสนอให>เขตเศรษฐกิจพิจารณานําหลัก BCG Economy Model ไปสนับสนุนการดําเนินงานภายใต>กรอบ

การทํางานของเอเปค เพ่ือเปTนแนวทางท่ีจะนําไปสู�การจัดการปOาไม>อย�างยั่งยืน ด>วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม� สร>าง

มูลค�า และส�งเสริมรูปแบบธุรกิจท่ียั่งยืน โดยมีทรัพยากรปOาไม>เปTนหนึ่งในกลไกสําคัญในการสร>างความสมดุล ระหว�างเศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล>อม และสังคม สร>างรายได>ให>กับเศรษฐกิจและประชาชนในท>องถ่ิน รวมถึงการขับเคลื่อนการแก>ไขปlญหาการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ เพ่ิมการดูดซับก�าซเรือนกระจก ทําให>สามารถดําเนินการให>บรรลุเป�าหมายความเปTนกลางทางคารAบอน และการ

ปล�อยก�าซเรือนกระจกสุทธิเปTนศูนยA  

ท้ังนี้ การประชุมในครั้งนี้ ยังได>จัดให>มีการศึกษาดูงานท่ีสวนพฤกษศาสตรAสมเด็จพระนางเจ>าสิริกิติ์ ท่ีอําเภอแม�ริม จังหวัด

เชียงใหม� ซ่ึงเปTนสวนขนาดใหญ�ภายใต>การดูแลขององคAการสวนพฤกษศาสตรA ท่ีมีการบริหารจัดการในระดับ world class 

รวมท้ังมีการดูงานท่ีสวนปOาทุ�งเกวียน จังหวัดลําปาง ซ่ึงเปTนสวนปOาภายใต>การดูแลขององคAการอุตสาหกรรมปOาไม>เพ่ือเปTนการ

แสดงศักยภาพของประเทศไทยในการจัดการปOาไม>อย�างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล 



 

   

  

หนุน BCG Model มุ�งสู�เป�าหมายการจัดการปOาไม>อย�างยั่งยืน 

bangkok-today  25/08/2022 https://bangkok-today.com/หนุน-bcg-model-มุ�งสู�เป�าหมาย

กา/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%2599%25e0
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นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล>อม เปTนประธานการประชุมรัฐมนตรีเอเป

คด>านปOาไม> ครั้งท่ี 5 หรือ The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry หรือ MMRF5 ซ่ึงประเทศ

ไทย โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล>อม ได>รับเกียรติเปTนเจ>าภาพจัดการประชุม 

นายวราวุธ กล�าวว�า การประชุม MMRF5 เปTนการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปคด>านปOาไม> ซ่ึง 21 เขตเศรษฐกิจได>มาร�วมมือ

กัน เพ่ือส�งเสริมความร�วมมือด>านการจัดการปOาไม>อย�างยั่งยืน โดยเฉพาะอย�างยิ่ง ความร�วมมือในการต�อสู>กับการลักลอบตัด

ไม>และการค>าไม>ท่ีผิดกฎหมาย และท่ีสําคัญ คือการส�งเสริมให>ผู>มีส�วนได>ส�วนเสียจากทุกภาคส�วน มีส�วนร�วมในการจัดการปOา

ไม>อย�างยั่งยืน โดยเฉพาะชุมชนท>องถ่ิน ซ่ึงจะนําไปสู�การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ท้ังนี้ ภาคปOาไม>มีความสําคัญอย�างมากต�อการแก>ไข

ปlญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ อันนําไปสู�ความเปTนอยู�ท่ีดีของประชาชนเอเปค 

รุ�นของเราและรุ�นต�อไป 



“ผมได>เน>นย้ําในท่ีประชุมว�า การประชุม MMRF5 ในครั้งนี้ เปTนการประชุมท่ีมุ�งสู�เป�าหมายการจัดการปOาไม>อย�างยั่งยืน โดย

อาศัยการสร>างความสัมพันธA เชื่อมโยงกันสู�สมดุล (Open. Connect. Balance.) ซ่ึงประเทศไทยได>นําเสนอให>เขตเศรษฐกิจ

พิจารณา 

นําหลัก BCG Economy Model ไปสนับสนุนการดําเนินงานภายใต>กรอบเอเปค และผมได>กล�าวแสดงความยินดีกับ

ความสําเร็จของสมาชิกเอเปค ในการร�วมกันดําเนินงานจนสามารถบรรลุเกินกว�าเป�าหมายการเพ่ิมพ้ืนท่ีปOาไม>ของภูมิภาคท่ี

กําหนดไว> คือ เราสามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีปOาไม>ได>ถึง 174.38 ล>านไร� หรือ 27.9 ล>านเฮกแตรA” นายวราวุธ กล�าว  

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณรัฐมนตรีปOาไม>เอเปค และผู>แทนจากทุกเขตเศรษฐกิจเอเปค ท่ีได>ร�วมมือร�วมใจปฏิบัติหน>าท่ีร�วมกันมา

อย�างสร>างสรรคA จนการประชุมประสบผลสําเร็จเปTนอย�างดี และเห็นชอบร�วมกันท่ีจะส�งเสริมและพัฒนาความร�วมมือ และ

ยกระดับการอนุรักษA ฟ��นฟู รักษาพ้ืนท่ีปOาไม>ให>เพ่ิมข้ึน รวมถึงส�งเสริมการค>าผลิตภัณฑAไม>ตามแนวทางและหลักเกณฑAท่ี

เก่ียวข>อง   

ท้ังนี้ การประชุม MMRF5 ได>แสดงให>เห็นว�า ปOาไม>มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนและส�งเสริมโอกาสในการค>าไม>และ

ผลิตภัณฑAท่ีเก่ียวข>องอย�างถูกกฎหมาย ในขณะเดียวกันก็ช�วยเสริมสร>างรายได>ให>กับเขตเศรษฐกิจและประชาชนในท>องถ่ิน 

ซ่ึงจะผลักดันให>เกิดความสมดุลระหว�างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล>อม และสังคม ตามหัวข>อหลักของการประชุมAPEC’s Thailand 

นายวราวุธ กล�าวว�า นอกจากนี้ ตนยังได>ผลักดันให> BCG Model เปTนแนวทางหนึ่งในการนําไปสู�การจัดการปOาไม>อย�างยั่งยืน 

ด>วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม� เพ่ือสร>างมูลค�าและส�งเสริมรูปแบบธุรกิจท่ียั่งยืน ควบคู�ไปกับการขับเคลื่อนการแก>ไข

ปlญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเปTนการเพ่ิมการดูดซับก�าซเรือนกระจกจากภาคปOาไม> ซ่ึงจะสนับสนุนให>สามารถ

ดําเนินการให>บรรลุเป�าหมายความเปTนกลางทางคารAบอน และการปล�อยก�าซเรือนกระจกสุทธิเปTนศูนยA ท้ังนี้ การจัดการ

ประชุม MMRF5 ในครั้งนี้ เราได>จัดการประชุมแบบลดการปล�อยก�าซเรือนกระจกด>วย 

ภายหลังการประชุมช�วงเช>า คณะผู>แทนจากทุกเขตเศรษฐกิจเอเปค ได>มีโอกาสไปศึกษาดูงานท่ีสวนพฤกษAศาสตรAสมเด็จพระ

นางเจ>าสิริกิติ์ ท่ีอําเภอแม�ริม จังหวัดเชียงใหม� เยี่ยมชมการอนุรักษAทรัพยากรพันธุAพืชไทย พันธุAไม>ประจําถ่ิน และพันธุAไม>หา

ยาก ภายใน สวนพฤกษศาสตรAสมเด็จพระนางเจ>าสิริกิติ์ ซ่ึง สวนพฤกษศาสตรAแห�งนี้ เปTนสวนพฤกษศาสตรAสากลแห�งแรก

ของประเทศไทย และเปTนสวนพฤกษศาสตรA ท่ีได>รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระนางเจ>าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปiหลวง พระราชทานพระนามาภิไธย ให>ใช>ชื่อสวนแห�งนี้ว�า “สวนพฤกษศาสตรAสมเด็จพระนางเจ>า

สิริกิติ์”ซ่ึงเปTนสวนขนาดใหญ�ภายใต>การดูแลขององคAการสวนพฤกษศาสตรAท่ีมีการบริหารจัดการในระดับworldclass และ

จะได>เดินทางไปดูงานท่ีสวนปOาทุ�งเกวียน จังหวัดลําปาง ซ่ึงเปTนสวนปOาภายใต>การดูแลขององคAการอุตสาหกรรมปOาไม> เพ่ือ

เปTนการแสดงศักยภาพของประเทศไทยในการจัดการปOาไม>อย�างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล 



 

    

20 ปiท่ีรอคอย ชาวบ>านแม�เมาะเฮ มีมติเร�งเพิกถอนปOา อีก6เดือน รับเอกสารสิทธิ์ 

khaosod 24 ส.ค. 2565 https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7229778 

ลําปาง ชาวบ>านแม�เมาะเฮ 6 เดือนได>เอกสารสิทธิ์แน� รองผู>ว�าฯขอให>รออีกนิด คณะสํานักผู>ตรวจการแผ�นดิน ลงพ้ืนท่ีติดตาม

เรื่อง มีมติ ให>กรมปOาไม>เร�งเพิกถอนปOาโดยเร็ว 

24 ส.ค. 65 – ท่ีห>องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลําปาง พันโทเทพจิตร วีณะคุปตA ผู>อํานวยการสํานักสอบสวน 4 

สํานักงานผู>ตรวจการแผ�นดิน พร>อมคณะ นายจําลักษณA กันเพ็ชร รองผู>ว�าราชการจังหวัดลําปาง 

ร�วมประชุมติดตามความคืบหน>า การแก>ปlญหาความเดือดร>อนของราษฎรท่ีได>รับการอพยพจากโรงไฟฟ�าแม�เมาะ โดยมี พระ

สาธิต ธีรป�ฺโญ นายสมบัติ ขุนพินิจ นายก อบต. สบป�าด พร>อมด>วย นางมะลิวรรณ นาควิโรจนA ประธานเครือข�ายสิทธิผู>ปOวย

แม�เมาะ นายเกียรติ ปIนตา ผู>ใหญ�บ>านฉลองราช หมู� 8 และตัวแทนชาวบ>านเวียงหงสAล>านนา ท่ีได>รับผลกระทบจากการไม�ได>

รับเอกสารสิทธิ์ รวมท้ังหน�วยงานท่ีเก่ียวข>อง เช�น นายอําเภอแม�เมาะ กฟผ.แม�เมาะ สํานักงานจัดการทรัพยากรปOาไม>ท่ี 3 

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล>อม ฯลฯ เข>าร�วมประชุม 

โดยในการประชุม ไม�ให>ผู>ไม�มีส�วนเก่ียวข>องเข>าร�วมรับฟlงแต�อย�างใด ชาวบ>านท่ีเดินทางมาติดตามเรื่อง บางส�วนจึงต>องนั่งรอ

อยู�หน>าห>องประชุม และนั่งรออยู�ด>านล�างอีกกว�า 100 คน ซ่ึงในท่ีประชุมได>ใช>เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงจึงพูดคุยเสร็จ ก�อนท่ี

ทางคณะผู>ตรวจฯ จะลงไปพบกับชาวบ>านเพ่ือแจ>งผลการประชุม 

รองผู>ว�าราชการจังหวัดลําปาง กล�าวว�า ขอเวลาอีกสักนิด ขอให>ชาวบ>านอย�าน>อยใจ ยืนยันว�า จะทําให>เสร็จภายในไม�ช>า ต>อง

ขอบคุณทางสํานักผู>ตรวจการแผ�นดิน ท่ีมาช�วยขับเคลื่อนในเรื่องนี้ ไม�ใช�ว�า จังหวัดละเลย แต�ข>าราชการโยกย>ายบ�อยเรื่องก็

ตกไป รวมท้ังมีหน>าท่ีต>องทํามากมาย ถ>าปlญหาไม�ถูกหยิบยกข้ึนมา ก็คงยังไม�ทราบเรื่อง และไม�ได>รับการแก>ไข ในเรื่องนี้

อย�างน>อยประมาณ 3 เดือน ทางปOาไม>จะส�งเอกสารไปยังกระทรวงทรัพยAฯ เพ่ือเพิกถอนพ้ืนท่ีปOา แต�การออกเอกสารสิทธิ์คง

ต>องรอไปอีกนิด รอเปTนสิบปiมาแล>วยังรอกันได> ขอให>รอกันอีกหน�อยเราจะได>สมหวังกันทุกคนแน�นอน 

นางมะลิวรรณ นาควิโรจนA ตัวแทนชาวบ>าน กล�าวว�า ผลการประชุมครั้งนี้ เปTนท่ีน�าพอใจอย�างมาก ทางคณะผู>ตรวจฯ มีมติให>

ดําเนินการเร�งด�วน คือ ให>กรมปOาไม>เร�งเพิกถอนปOา และให>คณะกรรมการชุดเดิมท่ีเคยแต�งต้ังไว> ทําการออกเอกสารสิทธิ์

โดยเร็ว และจะต>องส�งเรื่องให>สํานักงานผู>ตรวจการแผ�นดินให>แล>วเสร็จภายใน 3 เดือน แต�ไม�เกิน 6 เดือน ถือเปTนมติท่ี

ชาวบ>านได>รอคอยมานานเกือบ 20 ปi 



 

   

  

  

สํานักสอบสวน 4 ลงพ้ืนท่ี ต.ต>าผามอก จ.แพร� ตรวจสอบปlญหาตะกอนจากการทําเหมืองแร� กีดขวางทางน้ํา 

 สยามรัฐออนไลนA  25 สิงหาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/376868 

เจ>าหน>าท่ีสอบสวนพิเศษ ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ เหมืองแร� หาแนวทางแก>ปlญหาตะกอนแร�กีดขวางทางน้ํา ให>กรมปOาไม>ทบทวน

ความเปTนไปได> เจ>าของสัมปทานชี้ ถูก DSI อายัดยึดเครื่องจักรห>ามเข>าพ้ืนท่ี ปlญหาเลยเถิดมา 3 ปi จนทําให>ลําน้ํามีปlญหา 

ผู>สื่อข�าวรายงานจากจังหวัดแพร� เม่ือเวลา 10.30 น.วันท่ี  25 สิงหาคม ว�า พันโทเทพจิต  วีณะคุปตA ผู>อํานวยการสํานัก

สอบสวน 4 พร>อมด>วย พันตํารวจเอก เทวิล ชาญกล>า เจ>าหน>าท่ีหน�วยสอบสวนชํานาญการพิเศษ สํานักสอบสวน 4 และ

คณะ พร>อมด>วยเจ>าหน>าท่ีจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล>อม สํานักงานปOาไม> สํานักงานอุตสาหกรรมแพร� 

และหน�วยงานท่ีเก่ียวข>อง โดยมีนายวิเชียร อนุสาสนนันทA รองผู>ว�าราชการจังหวัดแพร� เปTนประธานและร�วมลงพ้ืนท่ี  

เดินทางมายังพ้ืนท่ีตําบลต>าผามอก อําเภอลอง จังหวัดแพร� ตามคําร>อยเรียน กรณี มีบริษัทเข>ามาทําสัปทานเหมืองแร� ใน

พ้ืนท่ี และเกิดปlญหาตะกอนแร� จากเหมืองไหลมาขวางลําน้ําแม�สวกในพ้ืนท่ีโดยคําร>องเรียนกล�าวว�า ชาวบ>านได>รับความ

เดือดร>อน กรณีดังกล�าว ท่ีผ�านมาตลอดระยะเวลา  3 ปiกว�า ท่ี หน�วยงาน DSI สั่งปIดเหมือนและอายัดทรัพยAสิน และห>ามย>าย

เครื่องจักร และห>ามเข>าพ้ืนท่ีทําให>กระบวนการทําเหมืองหยุดไป 

พันโทเทพจิต  วรณะคุปตA ผู>อํานวยการสํานักสอบสวน 4  กล�าวภายหลังจากลงพ้ืนท่ีและ ร�วมประชุมหารือกับหน�วยงานท่ี

เก่ียวข>องท่ี องคAการบริหารส�วนตําบลผามอก  ว�า ในการลงพ้ืนท่ีครั้งนี้ เนื่องจากได>รับหนังสือร>องเรียนจากประชาชนในพ้ืนท่ี

หมู�ท่ี 5  และหมู�ท่ี 8 พ้ืนท่ีท่ีได>รับผลกระทบจากการทําเหมืองแร�โดยมีรายละเอียด คือ การรุกล้ําพ้ืนท่ีท่ีเข>าไปทําเหมืองแร� 

และ การทําลายสภาพสิ่งแวดล>อมทําให>ลําน้ําแม�สวกต้ืนเขิน และ มีตะกอนจากเหมืองแร�เข>ามาทับถม ในวันนี้จะมีการพูดถึง



การแก>ไขปlญหาในประเด็นนี้ ซ่ึงจากการรับฟlงความจากหลายฝOายท่ีเก่ียวข>อง ปlญหาท่ีเกิด มาจากแต�ละหน�วยงานล�าช>า และ 

มีระเบียบข้ันตอน ทําให>ปlญหาสะสมมานานกว�า 3 ปi 

โดย ตะกอนหินแร�ท่ีทับถมลําน้ํานั้น เกิดจากท่ี เหมืองถูกสั่งปIด และ ตรวจยึดอุปกรณA ห>ามเคลื่อนย>าย  เม่ือไม�มีกระบวนการ

เดิน และ ห>ามเข>าพ้ืนท่ี ปlญหาจึงสะสม แนวทางแก>ไข คือ ให>หน�วยงานท่ีเก่ียวข>องทําหนังสือถึง DSI ขอผ�อนปรนในเรื่องของ

การดําเนินการแก>ไขปlญหาในลําห>วยให>ชาวบ>านอันดับแรก ถ>าไม�ใช>เครื่องจักรของเหมือง ก็หาทางบูรณาการร�วมกันสําหรับ

องคAกนปกครองในพ้ืนท่ี ส�วนการห>ามเข>าพ้ืนท่ีของกรมปOาไม>นั้นก็ต>องมาดูขอบเขตว�า ถ>าห>ามเข>าพ้ืนท่ีแล>ว การแก>ไขปlญหา

จะเกิดข้ึนได>อย�างไร ดังนั้น กรมปOาไม> ต>องมีแนวทางให>กับผู>ท่ีจะเข>ามาดําเนินการแก>ปlญหาจุดนี้ด>วย โดย ขอให>ทุกฝOายท่ี

เก่ียวข>องทําหนังสือ มายังสํานักงานสอบสวน 4 เพ่ือท่ีจะได>ติดตามผลและหาแนวทางออกร�วมกัน เพราะประโยชนAจะตกอยู�ท่ี

ชุมชน และชาวบ>าน ในส�วนเรือ่งของ การคัดค>านไม�ให>เปIดสัมปทานแปลงท่ี 2 หรือไม�อย�างไร เปTนเรื่องของหน�วยงานท่ี

เก่ียวข>อง ท่ีจะดําเนินการตามข้ันตอน แต� ณ เวลานี้ เม่ือทางหน�วยสอบสวนได>รับร>องเรียนเรื่องการรุกล้ําพ้ืนท่ี หรือปlญหากับ

ลําน้ํา ก็ต>องแก>ไขปlญหานี้ให>กับชาวบ>านก�อน ในส�วนของ รายอ่ืนๆ ในเรื่องการบุกรุกพ้ืนท่ีหรือ ปlญหาอ่ืนๆถ>ามีเรืองร>องเรียน

เข>ามา ก็ต>องเข>ามาแก>ไขตามเรื่องท่ีได>รับร>องเรียน พันโทเทพจิตกล�าว 

ทางด>านนายมณฑล ผู>รับทําสัปทานเหมืองแร�ในพ้ืนท่ีดังกล�าว กล�าวในท่ีประชุมว�า ขณะท่ีเหมืองดําเนินการได>ทําตาม

มาตรการป�องกันผลกระทบสิ่งแวดล>อม และแผนผังโครงการการทําเหมืองซ่ึงต>องมีสระเก็บกักน้ําขุ�นข>นและต>องมีผนังก้ันน้ํา

ตามแบบท่ีได>รับอนุญาตเพ่ือป�องกันการไหลของดินและน้ําลงสู�ลําห>วย  เม่ือถูกดําเนินคดีทุกอย�างก็ถูกอายัดและห>ามเข>าพ้ืนท่ี

ซ่ึงเปTนคําสั่งของ DSI และกรมปOาไม> เม่ือเข>าพ้ืนท่ีไม�ได>เครื่องจักรห>ามเคลื่อนย>าย ไม�มีการดูแลและป�องกันก็เกิดผลกระทบ

เพราะถูกดําเนินคดีในขณะ ท่ีประทานบัตรยังมีอายุอยู�อีก 18 เดือน ในขณะท่ีถูกดําเนินคดี มาตรการป�องกันเม่ือสิ้นสุดการ

ทําเหมืองยังไม�ได>เริ่มทํา เพราะดําเนินการอยู� ซ่ึงท่ีผ�านมาได>เคยทําหนังสือไปยัง หน�วยงาน DSI เพ่ือขอเข>าไปแก>ไขปlญหา

ดังกล�าว โดยจะนําเครื่องจักรท่ีมีมาทําการกวาดเก็บแร�ท่ีกองอยู�ไม�ให>ไหลลงลําน้ํา แต�ไม�ได>รับอนุญาต รวมถึงเจ>าของพ้ืนท่ี

อย�างกรมปOาไม>ท่ีไม�อนุญาตให>เข>าพ้ืนท่ี อย�างไรก็ตามหากมีแนวทางท่ีจะสามารถแก>ไขปlญหาได>ก็พร>อมท่ีจะให>ความร�วมมือ 

นายอํานวย  พลหล>า  ท่ีปรึกษาประธานกรรมาธิการ ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล>อมสภาผู>แทนราษฏร กล�าวว�า 

การหาแนวทางแก>ไขปlญหาร�วมกันของทุกหน�วยงานท่ีเก่ียวข>อง ถือเปTนเรื่องท่ีดี เพราะประโยชนAจะตกกับชาวบ>านในพ้ืนท่ีท่ี

ได>รับผลกระทบ จึงขอฝากหน�วยงานท่ีเก่ียวข>องได>คํานึงถึงจุดนี้ด>วย ท่ีผ�านมา น�าจะมีการแก>ไขปlญหาให>ถูกแนวทาง ตาม

กระบวนการ เม่ือปlญหาได>รับการแก>ไขแล>ว เชื่อว�าทุกฝOายก็จะสามารถทํางานร�วมกันอย�างมีความสุข อย�างไรก็ตามทาง

ชาวบ>านก็รอการแกไขอยู� 

ผู>สื่อข�าวรายงานว�า สําหรับกรณีท่ีเกิดข้ึน และเปTนปlญหายืดเยื้อ เนื่องจากระเบียบของราชการท่ีมีการปรับเปลี่ยน อยู�ตลอด 

ทําให>การขออนุญาต หรือเข>าพ้ืนท่ีไม�ได>รับความร�วมมือ ซ่ึงถ>าหากทุกหน�วยงานยืดหยุ�น หรือ สามารถหาแนวทางแก>ไขปlญหา

ร�วมกันได> เรื่องก็ไม�น�าจะยืดเยื้อมายาวนานขนาดนี้ 
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TaC Team ป.ป.ช. ลงพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก>ว กําหนดข>อตกลงต>านและลดทุจริตในประเด็นความเสี่ยงการจัดสรรพ้ืนท่ีปOาไม>

เปTนท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมในพ้ืนท่ี อําเภอเขาฉกรรจA และอําเภอวังน้ําเย็น 

สํานักงาน ป.ป.ช. นําโดยนายวัฒนชัย  ส>มมี ผู>ช�วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 2 นายหิรัญ  ไชยกันยา ผู>อํานวยการ

สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดสระแก>ว พร>อมด>วยเจ>าหน>าท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. ภาค 2 และเจ>าหน>าท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. ส�วนกลาง 

ลงพ้ืนท่ีร�วมกับนายวัลลภ ประวัติวงคA ปลัดจังหวัดสระแก>ว และหน�วยงานท่ีเก่ียวข>อง ภายใต>โครงการต>านและลดทุจริตด>วย

กลไกสหยุทธA เฉพาะกรณีพ้ืนท่ีเสี่ยงต�อการทุจริต (STRONG : Together against Corruption – TaC) ในประเด็นความเสี่ยงต�อ

การทุจริตการจัดสรรพ้ืนท่ีปOาไม>เปTนท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีอําเภอเขาฉกรรจA และอําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแก>ว 

ประเด็นความเสี่ยงดังกล�าวมีท่ีมาจากการปlกหมุดของเครือข�ายภาคประชาชนชมรม STRONG-จิตพอเพียงต>านทุจริตจังหวัด

สระแก>ว ว�าในพ้ืนท่ีอําเภอเขาฉกรรจAและอําเภอวังน้ําเย็นเปTนพ้ืนท่ีประกาศเขตปฏิรูปท่ีดิน (สปก.) แต�พ้ืนท่ีบางส�วนยังไม�

สามารถดําเนินการได>เนื่องจากบริษัทเอกชนท่ีเคยได>รับสัมปทานไม�คืนท่ีดินให>กับรัฐหลังสิ้นสุดสัมปทานต้ังแต�ปi 2532 

นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงในพ้ืนท่ีท่ีได>จัดสรร สปก. ไปแล>ว ว�าอาจมีบุคคลนอกพ้ืนท่ีซ่ึงไม�มีคุณสมบัติแต�เปTนตัวแทนท่ีได>รับการ

สนับสนุนจากบริษัทเอกชนให>ได>รับการจัดสรรท่ีดินจาก สปก. รวมท้ังอาจมีการบุกรุกเข>าครอบครองทําประโยชนAในพ้ืนท่ีปOาไม>ท่ี

ยังไม�ได>ส�งมอบให> สปก. เพ่ือหวังจะได>สิทธิ์เม่ือมีการจัดสรร สปก. ในพ้ืนท่ีดังกล�าวในอนาคต ข>อมูลเบ้ืองต>นจากหน�วยงานท่ี

เก่ียวข>องแจ>งว�า ท่ีดินในจังหวัดสระแก>วกว�าร>อยละ 80 เปTนท่ีดินท่ีไม�มีเอกสารสิทธิ์ โดยพ้ืนท่ีตามประเด็นความเสี่ยงคือ ตําบล

พระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจA และตําบลตาหลังใน ตําบลคลองหินปูน อําเภอวังน้ําเย็น ได>ประกาศเปTนพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดินตามพระ

ราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินฯ พ.ศ. 2536 ซ่ึงประกาศดังกล�าวเปTนการประกาศเขต สปก. ในพ้ืนท่ีปOาสงวนแห�งชาติ ดังนั้นจึง

เปTนกรณีท่ีกรมปOาไม>ต>องส�งมอบท่ีดินท่ีสามารถจัดสรรได>ให>แก� สปก. เพ่ือจัดสรรให>แก�เกษตรกรผู>มีคุณสมบัติ ท้ังนี้ ในพ้ืนท่ี

ดังกล�าวปรากฎข>อเท็จจริงว�ามีท้ังแปลงท่ีปOาไม>ส�งมอบให>แก� สปก. ไปจัดสรรแล>ว และมีส�วนท่ีไม�ได>ส�งมอบเนื่องจากเปTนพ้ืนท่ี

ปOาอนุรักษAหรือเปTนพ้ืนท่ีซ่ึงติดภาระผูกพัน เช�น เปTนแปลงท่ีอนุญาตให>บริษัทเอกชนปลูกสวนปOาหรือปลูกไม>ยืนต>นภายในเขต

ปOาสงวนแห�งชาติต�อเนื่องหลังจากการยกเลิกสัมปทานปOาไม>เม่ือปi 2532 

จากการลงพ้ืนท่ี TaC Team โดยมีสํานักการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรจังหวัดสระแก>ว และสํานักจัดการทรัพยากรปOาไม>ท่ี 9 

ร�วมตรวจสอบแนวเขตท่ีดินในบริเวณพ้ืนท่ีปOาไม>ซ่ึงเคยให>สัมปทานกับบริษัทเอกชน จํานวน 3 จุด พบข>อเท็จจริง ดังนี้ 

จุดท่ี 1 ตําบลตาหลังใน อําเภอวังน้ําเย็น เม่ือตรวจสอบแนวเขตท่ีดินพ้ืนท่ีดังกล�าวเปTนรอยต�อระหว�างแนวเขตปฏิรูปท่ีดินกับ

เขตพ้ืนท่ีปOาอนุรักษA (Zone C) ดังนั้น พ้ืนท่ีปOาในบริเวณนี้จึงไม�สามารถนําไปจัดสรร สปก. ให>เกษตรกรเข>าทําประโยชนAใน



พ้ืนท่ีได> ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาสภาพพ้ืนท่ีจริงกลับพบว�ามีการบุกรุกเข>าทําประโยชนAโดยการทําแปลงปลูกต>นยูคาลิปตัสต�อเนื่อง

จากแนวจัดสรรของ สปก. โดยรุกล้ําเข>าไปในพ้ืนท่ีปOาตลอดแนวเขตปOาอนุรักษA 

จุดท่ี 2 ตําบลพระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจA พบว�าเปTนพ้ืนท่ีจัดสรร สปก. โดยมีบางส�วนท่ีดําเนินการแล>วเสร็จ และบางส�วนอยู�

ระหว�างดําเนินการ สภาพพ้ืนท่ีส�วนใหญ�มีการใช>ประโยชนAทางการเกษตรเปTนไร�มันสําปะหลังและแปลงปลูกต>นยูคาลิปตัส 

ท้ังนี้ พ้ืนท่ีบริเวณดังกล�าวเปTนจุดท่ีมีการขอให>ตรวจสอบคุณสมบัติของผู>ได>รับการจัดสรรท่ี สปก. เนื่องจากมีความเสี่ยงว�าอาจ

เปTนบุคคลท่ีถือครองแทนบริษัทเอกชนในลักษณะนอมินี รวมท้ัง ขอให>มีการเฝ�าระวังการจัดสรรท่ี สปก. ในระยะต�อไปให>

เปTนไปอย�างโปร�งใส 

จุดท่ี 3 ตําบลคลองหินปูน อําเภอวังน้ําเย็น ข>อมูลปรากฎว�าเม่ือมีการยกเลิกสัมปทานปOาไม>ท่ัวประเทศ ในปi 2532 กรมปOาไม>

ได>อนุญาตให>บริษัทเอกชนทําการปลูกสวนปOาประเภทไม>โตเร็วในพ้ืนท่ีเปTนระยะเวลา 30 ปi ระหว�างปi 2532-2562 เนื้อท่ี

อนุญาตรวม 1,000 ไร� ท้ังนี้ ในระหว�างระยะเวลาท่ีอนุญาตเอกชนรายดังกล�าวได>ใช>พ้ืนท่ีอนุญาตเปTนแปลงปลูกต>นยูคาลิปตัส 

จํานวน 475 ไร� ส�วนพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในแปลงอนุญาตไม�ได>มีการใช>ประโยชนAโดยบริษัทแต�ปรากฎการเข>าทําประโยชนAโดย

ประชาชนรายย�อยในพ้ืนท่ีแทน จากนั้นเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาอนุญาตและกรมปOาไม>ไม�มีนโยบายให>ต�อใบอนุญาตออกไปอีก 

บริษัทจึงได>ส�งมอบพ้ืนท่ีจํานวน 1,000 ไร� ให>กับกรมปOาไม> ท้ังนี้ กรมปOาไม>ได>ตรวจรับมอบพ้ืนท่ีซ่ึงบริษัทได>ใช>ประโยชนA

จํานวน 475 ไร� เรียบร>อยแล>ว แต�ในส�วนท่ีมีการครอบครองโดยประชาชนรายย�อยยังไม�สามารถรับมอบพ้ืนท่ีคืนได> ท้ังนี้ 

พ้ืนท่ีแปลงดังกล�าวแม>จะอยู�ในเขตประกาศ สปก. แต�จากการลงพ้ืนท่ีกรมปOาไม>แจ>งว�าได>กําหนดลักษณะของพ้ืนท่ีไว>เปTนพ้ืนท่ี

กันคืนเพ่ือปลูกปOาทดแทน (Reforest) ดังนั้น แม>กรมปOาไม>จะได>รับมอบท่ีดินคืนจากบริษัทเอกชนแล>วก็ไม�สามารถส�งมอบให> 

สปก. เพ่ือนําไปจัดสรรให>กับเกษตรกรได> ดังนั้น การท่ีประชาชนเข>าครอบครองใช>ประโยชนAในท่ีดินบริเวณดังกล�าว จึงมิได>

ก�อให>เกิดสิทธิ์อันจะนําไปสู�การจัดสรรท่ี สปก. แต�อย�างใด 

นายธีระชัย  ลิ้มประสิทธิศักด์ิ รองผู>ว�าราชการจังหวัดสระแก>ว เปTนประธานการประชุมกําหนดข>อตกลงร�วมในการแก>ไข

ปlญหาความเสี่ยงต�อการทุจริต กรณีการจัดสรรพ้ืนท่ีปOาไม>เปTนท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีอําเภอเขาฉกรรจA และอําเภอวัง

น้ําเย็น ร�วมกับ นายวัฒนชัย  ส>มมี ผู>ช�วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 2 นายหิรัญ  ไชยกันยา ผู>อํานวยการ

สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดสระแก>ว พันจ�าอากาศเอก ไชยพัฒนA วังศิลาบัตร ผู>อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ท. เขต 2 

นายณพพลวรรฒ  โสมณวัตรA ผู>อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปOาไม>ท่ี 9 นายนิธิสิทธิ ์ รัตนAจันทโชติ นิติกรชํานาญการ

พิเศษ สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดสระแก>ว นายอารยันตA  ท�าใหญ� นายอําเภอวังน้ําเย็น และผู>แทนจากหน�วยงานท่ี

เก่ียวข>อง ได>แก� สํานักงานท่ีดินจังหวัดสระแก>ว สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล>อมจังหวัดสระแก>ว ศูนยAดํารงธรรม

จังหวัดสระแก>ว คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระแก>ว องคAการบริหารส�วนตําบลทุ�งมหาเจริญ และองคAการบริหารส�วน

ตําบลตาหลังใน โดยท่ีประชุมได>ร�วมกันสร>างความชัดเจนเก่ียวกับการเข>าใช>ประโยชนAในพ้ืนท่ีปOาไม>อําเภอเขาฉกรรจA และ

อําเภอวังน้ําเย็น และกําหนดข>อตกลงร�วมท่ีหน�วยงานจะรับไปดําเนินการ ดังนี้ 

1. พ้ืนท่ีปOาซ่ึงได>ยกเลิกการให>สัมปทาน และสิ้นสุดระยะเวลาท่ีอนุญาตให>เอกชนเข>าทําประโยชนAแล>ว ถือเปTนพ้ืนท่ีเขตปOา

สงวนแห�งชาติในความดูแลของกรมปOาไม> โดยสํานักจัดการทรัพยากรปOาไม>ท่ี 9 ดังนั้น ต>นไม>ในพ้ืนท่ีดังกล�าวแม>จะเปTนการ

ปลูกโดยเอกชนแต�ถือเปTนทรัพยAสินในท่ีดินของรัฐ กรมปOาไม>จึงไม�อนุญาตให>ประชาชนหรือเอกชนรายใดเข>าไปใช>ประโยชนA



หรือตัดไม>ในพ้ืนท่ีดังกล�าวอีก ท้ังนี้ ตามนโยบายของกรมปOาไม>กําหนดให>นําพ้ืนท่ีท่ีได>รับมอบคืนจากบริษัทเอกชนกลับมา

ฟ��นฟูโดยการปลูกปOาธรรมชาติ โดยสํานักจัดการทรัพยากรปOาไม>ท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี ได>ขอรับการจัดสรรงบประมาณแล>ว

และจะเริ่มดําเนินการปลูกปOาทันทีท่ีได>รับงบประมาณ 

2. ในส�วนของพ้ืนท่ีตําบลคลองหินปูน อําเภอวังน้ําเย็น ท่ีกรมปOาไม>ยังไม�ได>ตรวจรับมอบพ้ืนท่ีคืนจากเอกชน เนื่องจากมีการ

ครอบครองทําประโยชนAของประชาชนรายย�อยในพ้ืนท่ี สํานักจัดการทรัพยากรปOาไม>ท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี ถือเปTนกรณีเร�งด�วนท่ี

ต>องสํารวจพ้ืนท่ีท่ีมีการถือครองของประชาชน ซ่ึงปlจจุบันดําเนินการแล>วเสร็จและเตรียมส�งรายงานให>กับกรมปOาไม> เพ่ือพิจารณา

สั่งการให>แนวทางปฏิบัติในพ้ืนท่ีให>ชัดเจนต�อไป รวมท้ังในปiงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 สํานักจัดการทรัพยากรปOาไม>ท่ี 9 สาขา

ปราจีนบุรี ยังมีแผนท่ีจะสํารวจพ้ืนท่ีปOาในความรับผิดชอบท้ังหมดท่ีมีการถือครองโดยประชาชนให>แล>วเสร็จ ซ่ึงจะรวมถึงพ้ืนท่ีปOา

ตําบลตาหลังในอําเภอวังน้ําเย็น ซ่ึงมีการบุกรุกครอบครองท่ีดินในเขตปOาอนุรักษAด>วย ท้ังนี้ หากผลการพิจารณาของกรมปOาไม>

กําหนดให>เปTนพ้ืนท่ีท่ีสามารถจัดท่ีดินทํากินให>กับประชาชนได> สํานักจัดการทรัพยากรปOาไม>ท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี จะส�งเรื่องต�อ

ให>กับผู>ว�าราชการจังหวัดสระแก>วเพ่ือเข>าสู�กระบวนการจัดท่ีดินทํากิน แต�หากพิจารณาแล>วไม�สามารถจัดเปTนท่ีดินทํากินได> สํานัก

จัดการทรัพยากรปOาไม>ท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี จะดําเนินการบังคับตามกฎหมายต�อไปอย�างเคร�งครัด 

3. กรณีพ้ืนท่ี สปก. ในความรับผิดชอบของสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดสระแก>ว ผู>ว�าราชจังหวัดสระแก>วมีคําสั่งแต�งต้ัง

คณะอนุกรรมการแก>ไขปlญหาความเดือดร>อนผู>ไร>ท่ีดินทํากินจังหวัด ให>มีหน>าท่ีและอํานาจตรวจสอบคุณสมบัติของผู>ได>รับ

การจัดสรรท่ี สปก. ในพ้ืนท่ี 9 อําเภอ โดยกําหนดระยะเวลาตรวจสอบแล>วเสร็จภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 ท้ังนี้ มี

นโยบายว�าหากพบกรณีผู>ถือครองแทน (นอมินี) จะดําเนินการเพิกถอนสิทธิ สปก. ทันที 

4. แนวทางแก>ไขปlญหาความเข>าใจท่ีไม�ถูกต>องและประเด็นความขัดแย>งอันเกิดจากความไม�รู>ข>อเท็จจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี รอง

ผู>ว�าราชการจังหวัดกําหนดแนวทางแก>ไขโดยให>หน�วยงานหลักท่ีเก่ียวข>อง ได>แก� สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดสระแก>ว สํานัก

จัดการทรัพยากรปOาไม>ท่ี 9 ตลอดจน นายอําเภอ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และทุกภาคส�วนท่ีมีศักยภาพ ให>ร�วมมือกัน

ประชาสัมพันธAเชิงรุก เพ่ือสื่อสารทําความเข>าใจกับประชาชนในพ้ืนท่ีโดยเฉพาะการเผยแพร�ข>อมูลท่ีสําคัญ เช�น แนวเขตท่ีดินท่ีเปTน

พ้ืนท่ีปOาไม> พ้ืนท่ีจัดสรร สปก. ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวข>อง ควรเปIดเผยให>ประชาชนและผู>เก่ียวข>องได>รับทราบข>อมูลท่ีชัดเจน 

เพ่ือทราบถึงสิทธิและแนวทางท่ีถูกต>องในการใช>ประโยชนAในท่ีดินของรัฐ เพ่ือป�องกันไม�ได>เกิดการกระทําผิด 

ท้ังนี้ สํานักงาน ป.ป.ช. จะรายงานผลการจัดทําข>อตกลงต>านและลดทุจริตในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก>ว เสนอต�อเลขาธิการ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. และผู>ว�าราชการจังหวัดสระแก>ว ตลอดจนหน�วยงานท่ีเก่ียวข>อง และจะติดตามความคืบหน>าของการ

นําข>อตกลงไปดําเนินการ รวมท้ัง จะนําข>อมูลประเด็นปlญหาความเสี่ยงต�อการทุจริตทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดสระแก>วไป

วิเคราะหAร�วมกับสภาพปlญหาในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ  เพ่ือแสวงหาแนวทางการบริหารจัดการท่ีหรือการแก>ไขปlญหาท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ นําไปสู�การถอนหมุดประเด็นความเสี่ยงต�อการทุจริตนี้ให>แล>วเสร็จในท่ีสุด 

 



  

 

ชาวบ>านร>องเอเปกด>านปOาไม> 

ข�าวสด  25 ส.ค. 2565  https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_7230426 

เม่ือวันท่ี 24 ส.ค. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล>อม เปTนประธานเปIดการ

ประชุมรัฐมนตรีเอเปกด>านปOาไม> ครั้งท่ี 5 The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry หรือ MMRF5 

ซ่ึงประเทศไทย โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล>อมได>รับเกียรติเปTนเจ>าภาพจัดการประชุม ระหว�างวันท่ี 23-25 

ส.ค. ท่ีโรงแรมเลอ เมอริเดียน จ.เชียงใหม� โดยมีนายประจญ ปรัชญAสกุล ผวจ.เชียงใหม� ได>เข>าร�วมการประชุมในครั้งนี้ด>วย 

นายวราวุธได>แถลงข�าวภายหลังการประชุม ว�า การประชุม MMRF5 นั้น เปTนการประชุมท่ีมุ�งสู�เป�าหมายด>านการปOาไม>อย�าง

ยั่งยืน เพ่ือสร>างความสัมพันธA เชื่อมโยงกัน สู�สมดุล Open Connect Balance ซ่ึงประเทศไทยได>นําเสนอให>เขตเศรษฐกิจ

พิจารณานําหลัก BCG Economy Model ไปสนับสนุนการดําเนินงานภายใต>กรอบการทํางานของเอเปก และยินดีกับ

ความสําเร็จของสมาชิกเอเปกในการร�วมกันดําเนินงานจนสามารถบรรลุตามเป�าหมายการเพ่ิมไม>ของภูมิภาค โดยสามารถ

ดําเนินการได>เกินกว�าเป�าหมายท่ีกําหนดไว> คือ สามารถเพ่ิมปOาไม>ได>ถึง 174.38 ล>านไร� หรือ 27.9 ล>านเฮกแตรA 

ม็อบเหนือ – กลุ�มสหพันธAเกษตรกรภาคเหนือปะทะเจ>าหน>าท่ีหน>าสถานท่ีประชุมเอเปกด>านปOาไม>ท่ีจ.เชียงใหม� โดยต>องการ

เรียกร>องเอเปกอย�าร�วมมือกับรัฐบาลไทย กระทําการท่ีกระทบต�อกลุ�มชาติพันธุA เม่ือวันท่ี 24 ส.ค. 

ผู>สื่อข�าวรายงานว�า ในวันเดียวกันช�วงเช>า ท่ีลานอเนกประสงคAข�วงประตูท�าแพ อ.เมืองเชียงใหม� ได>มีการรวมตัวของกลุ�ม

สหพันธAเกษตรกรภาคเหนือ จํานวนหลายร>อยคน เพ่ือเคลื่อนขบวนไปยังโรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม� ท่ีมีการจัดประชุม

เอเปกอาวุโส ด>านปOาไม> เพ่ือเรียกร>องให>มีการรับฟlงเสียงภาคประชาชนและการต�อต>านไม�ให>ผู>นําเอเปก ทําข>อตกลงร�วมมือ

กับทางรัฐบาลไทยท่ีมีนโยบายท่ีเก่ียวข>องกับการฟอกเขียว ซ่ึงส�งผลกระทบ ต�อกลุ�มชาติพันธุAในพ้ืนท่ีปOา 

พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รองผบช.ภาค 5 พร>อมด>วย พ.ต.อ.กฤษดา พันธAเกษม รองผบก.เชียงใหม� นําเจ>าหน>าท่ีกว�า 400 

นาย วางรั้วก้ันตรึงกําลังท่ีบริเวณสี่แยกโรงแรมและวางกําลังโดยรอบพ้ืนท่ี เพ่ือดูแลความสงบเรียบร>อย และป�องกันเหตุ

รุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว�างการชุมนุมในครั้งนี้ 

นายพชร คําชํานาญ กองเลขานุการสหพันธAเกษตรกรภาคเหนือ กล�าวว�า เม่ือวานนี้ ทางกลุ�มผู>ชุมนุมได>มีการยื่นข>อเรียกร>อง

ไปแล>ว ในวันนี้ท่ีมาจึงมีเพียงต>องการจัดเวทีคู�ขนานเท�านั้นเพ่ือต>องการเรียกร>องไปยังเอเปกให>ได> 



 

 

สุดทน! อดีตนักการเมือง นายทุนรุกปOานับ 100 ไร� เอาไปสร>างรีสอรAท 

ตะลึงอดีตนักการเมือง-นายทุน รุกผืนปOาสาธารณะ อ�างเก็บน้ําลําน้ําชี อ.บ>านเขว>า ชัยภูมิ นับ 100 ไร� นําเครื่องจักรหนักปรับ

พ้ืนท่ี โค�นล>มไม>หวงห>าม เตรียมขายนายทุนนําไปก�อสร>างรีสอรAท 

25 สิงหาคม 2565 https://www.dailynews.co.th/news/1398061/ 

เม่ือวันท่ี 25 ส.ค. ผู>สื่อข�าวรายงานว�า ท่ีบริเวณพ้ืนท่ีผืนปOาชุมชนถํ้าค>างค>าวและปOาชุมชนทรัพยAอีเฒ�า ใกล>ปากทางเข>าอ�าง

เก็บน้ําลําน้ําชี ต.ชีบน อ.บ>านเขว>า จ.ชัยภูมิ ชาวบ>านและพระสงฆAได>นําสื่อมวลชนตรวจดูพ้ืนท่ีปOา ซ่ึงถูกกลุ�มอดีตนักการเมือง 

นายทุน และชาวบ>านในตําบลชีบนและใกล>เคียงบุกรุกพ้ืนท่ี ประกอบด>วย ท่ีดินปOาไม> ท่ีดินปOาสาธารณะชุมชน รวมกว�า 100 

ไร� ซ่ึงประกาศเปTนพ้ืนท่ีปOาไม>และปOาชุมชน โดยชาวบ>านอยู�มานานกว�า 50 ปiแล>ว แต�ปlจจุบันมีนายทุนและชาวบ>านในตําบล

เข>ามาจับจองพ้ืนท่ีเพ่ิมเตรียมขายต�อให>นายทุน มีการนําเครื่องจักรหนักเข>ามารุกแผ>วถางปOาโค�นล>มไม>หวงห>ามจํานวนมาก 

จนไม�เหลือสภาพปOาสมบูรณA ชาวบ>านได>ร>องเรียนไปยังอําเภอบ>านเขว>า แต�ไม�มีความคืบหน>า จึงต>องร>องเรียนสื่อมวลชน 

เพ่ือให>ช�วยเหลือนําเสนอข�าวขบวนการของนายทุน  

 

 

 

 

 



 

 

"วิสุทธิ์" จี ้รมว.ทส.รับผิดชอบ 7 ข>อเสนอ กลุ�ม สกน.แนะ ต>องไม�ลืมว�ามาจากคะแนนของ ปชช. 

ผู>จัดการออนไลนA 26 ส.ค. 2565 https://mgronline.com/politics/detail/9650000081846 

วันนี้(26 ส.ค.)นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สมาชิกสภาผู>แทนราษฎรจังหวัดพะเยา พรรคเพ่ือไทย ในฐานะประธานคณะทํางานด>าน

นโยบายการเกษตร พรรคเพ่ือไทย กล�าวเรียกร>องแทนสหพันธAเกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) หลังจากท่ีก�อนหน>านี้ได>ยื่น 7 

ข>อเสนอเพ่ือแก>ปlญหาท่ีดินและปOาไม>ต�อนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล>อม 

แต�กลับส�งปลัดกระทรวงฯมารับหนังสือแทน นอกจากไม�ให>ความสําคัญกับประชาชนแล>ว ยังทําให>ข>อเสนอภาคประชาชนไม�

ถูกนําเข>าสู�หารือในท่ีประชุมรัฐมนตรีเอเปกด>านปOาไม> ครั้งท่ี 5 ไปด>วย ทําให>เกิดความเสียหายต�อการแก>ปlญหาท่ีไม�ตรงจุด

และไม�รับฟlงเสียงจากเจ>าของปlญหาอย�างแท>จริง 

“ท้ัง 7 ข>อเรียกร>อง รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล>อม ต>องแสดงความรับผิดชอบด>วยตัวเอง ไม�ใช�

ส�งลูกน>องในกระทรวงมาออกหน>ารับเรื่องแล>วนิ่งเฉยอย�างนี้ พ่ีน>องประชาชนต�างเดือดร>อนกับการเลือกปฏิบัติของรัฐมามาก

พอแล>ว อย�าละเลยความรู>สึกของประชาชนซ่ึงเปTนเจ>าของประเทศนี้” 

นายวิสุทธิ์ กล�าวว�า หากพรรคเพ่ือไทยได>เข>ามาเปTนรัฐบาลในการบริหารประเทศจะไม�แสดงท�าทีเมินเฉยต�อข>อเรียกร>อง

ประชาชนเช�นนี้ และไม�แบ�งแยกระดับให>เกิดความเหลื่อมล้ํา เพราะส.ส. หรือรัฐมนตรีเองก็มาจากคะแนนชาวบ>าน อีกท้ัง

รัฐบาลและกระทรวง มีนโยบายคนต>องอยู�กับปOาได> 

โดยพรรคเพ่ือไทยเชื่อว�าทุกฝOายท้ังภาครัฐเอกชนและประชาชนจะต>องให>ความร�วมมือหากพรรคเพ่ือไทยเข>ามาดูแลในเรื่องนี้ 

โดยพรรคเพ่ือไทยจะพิจารณาหลักฐานของประชาชนท่ีอยู�อาศัยมาเปTนเวลานานมาประกอบเปTนเหตุผลเพ่ือช�วยเหลือ

ประชาชนให>อยู�ร�วมกับปOาไม>และปOาไม>อยู�ร�วมกับคนได> เนื่องจากพรรคเพ่ือไทยมีทีมผู>ชํานาญการท้ังนักวิชาการและอดีต

ข>าราชการท่ีจะเข>ามาบูรณาการแก>ปlญหาเรื่องนี้โดยไม�ขัดต�อหลักกฏหมายและบีบบังคับประชาชนให>ออกจากพ้ืนท่ี 

“พรรคเพ่ือไทยกล>าสัญญากับพ่ีน>องประชาชนได>ว�าหากได>กลับเข>ามาเปTนรัฐบาล ปOาไม>และทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล>อมจะกลับมาสมบูรณAประชาชนจะไม�ถูกเลือกปฏิบัติเช�นรัฐบาลชุดนี”้ 


