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"วราวุธ" กางแผนแก้ภาวะโลกรอ้น บนเวที COP27 กลางเดือนนี พร้อมชูความสาํเร็จของไทยในการแก้ปัญหาการ

เปลยีนแปลงสภาพภูมอิากาศอยา่งยงัยนื 

วนัท ี2 พฤศจิกายน 2565 ทศีนูยก์ารประชมุสหประชาชาติ (UN) นายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรวีา่การกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เขา้รว่มประชมุ Global Compact Network Thailand Forum (GCNT 2022) หวัขอ้ 

“เรง่หาทางออกของภาคธุรกิจเพอืแกปั้ญหาสภาวะโลกรอ้นและวิกฤตความหลากหลายทางชีวภาพ”ซงึเป็นการประชมุเพือ

ขยายความรว่มมือ ระดมความมุง่มนั และการปฏิบตัจิากภาคสว่นตา่ง ๆ โดยเฉพาะภาคเอกชน เพือรว่มหารอืในการบรรเทา

และปอ้งกนัปัญหาทีเกิดจากการเปลียนแปลงสภาพภมิูอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย เพือเพมิความ

ตระหนกัรู ้และความเขา้ใจในการเปลยีนแปลงสภาพภมิูอากาศ อนรุกัษ์และใชท้รพัยากรความหลากหลายทางชีวภาพอยา่ง

ยงัยืน 



 

ภายหลงัรว่มเสวนาแลกเปลยีน นายวราวธุ ใหส้มัภาษณ ์วา่ งาน Global Compact Network Thailand หรอื GCNT 

สมาคมเครอืขา่ยโกลบอลคอมแพ็กแหง่ประเทศไทย ไดเ้ขา้มามีสว่นสาํคญัใหป้ระเทศไทยกา้วเขา้สูส่ถานะความเป็นกลางทาง

คารบ์อน และการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกสทุธิเป็นศนูย ์ในปี 2050 - 2065 ตามที พลเอกประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ี

ไดแ้สดงเจตนารมณไ์วใ้นการประชมุรฐัภาคีกรอบอนสุญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปลยีนแปลงสภาพภมิูอากาศ สมยัที 26 

(COP26) ทเีมืองกลาสโกว ์ประเทศสกอตแลนด ์และเรืองทีไดห้ารอืในวนันี ก็สามารถนาํไปตอ่ยอดไดใ้นการประชุม COP 27 

ทปีระเทศอียิปต ์ทีจะมีขนึในสปัดาหห์นา้ได ้ 

นายวราวธุ ยงัระบวุา่ ตลอดระยะเวลา 1 ปีทีผ่านมาตอ้งขอขอบคณุทกุภาคสว่นโดยเฉพาะภาคเอกชนทีเป็นกาํลงัสาํคญั และ

เป็นตวัอยา่งทีดีใหก้บัประชาชน ไดร้บัมือและปรบัพฤติกรรมพรอ้มแกไ้ขปัญหาเรืองสงิแวดลอ้มไปดว้ยกนั  

สว่นประเด็นทีจะนาํไปประชมุในเวที COP 27 นายวราวธุ เปิดเผยว่า ประเด็นแรกคือเรืองของแผนในระยะยาวไปจนถึงปี 

2065 ทปีระเทศไทยวางแผนทีจะลดคารบ์อนจาก 388 ลา้นตนั ลงไปเหลอื 120 ลา้นตนั และนาํเสนอแผนระยะสนัวา่ภายในปี 

2030 ประเทศไทยตงัเปา้หมายทจีะลดคารบ์อนลงไป 40 เปอรเ์ซ็นต ์และประเด็นทีสาม เป็นความสาํเรจ็ และยืนยนัวา่ประเทศ

ไทยจะสามารถดาํเนินการภายใตข้อ้ตกลงตามกรอบอนสุญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปลียนแปลงสภาพภมูิอากาศ หรอื 

Paris Agreement ทตีกลงกนัไว ้ซงึขณะนีมีประเทศไทยและประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์คูแ่รกทีสามารถทาํได ้และจะเรยีกรอ้ง

ใหน้านาอารยประเทศเรง่ดาํเนินการเรืองนีภายใตข้อ้ตกลงตา่ง ๆ ไปดว้ยกนั เพราะประเทศไทยไดร้บัผลกระทบทางดา้น

สงิแวดลอ้มและจากการเปลียนแปลงของสภาพอากาศเป็นอยา่งมาก ยืนยนัวา่ประเทศไทยไมไ่ดมี้ดีแตพ่ดู แตเ่ราทาํไดจ้รงิจน

ประสบความสาํเรจ็ 



ดา้นการอนรุกัษ์ทรพัยากรทางชีวภาพนนั นายวราวธุ กลา่ววา่ ประเทศไทยนบัพืนทแีลว้ มี 1 เปอรเ์ซ็นตข์องโลก แตค่วาม

หลากหลายทางชีวภาพมีถึง 10 เปอรเ์ซ็นต ์ดงันนัความอดุมสมบรูณท์งัหลายเหลา่นี เราตอ้งรกัษาไว ้ทงัในรูปแบบของป่า

ชุมชนทปัีจจบุนัมีถงึ 11,370 แหง่ทวัประเทศ และจากการทีภาคเอกชนเขา้มามีบทบาทนนัจะทาํใหส้ามารถขบัเคลือนการ

อนรุกัษ์ทรพัยากรทางชีวภาพไดร้วดเรว็และมีประสิทธิภาพมากยิงขนึ 

 



 

นายบญัชา ธนอิูนทรน์ายอาํเภอถลาง เปิดเผยวา่ ภายใตก้ารอาํนวยการของนาย ณรงค ์ วุน่ซวิ  ผูว้า่ราชการจงัหวดัภเูก็ต นาย

อานภุาพ ยอดขวญั ยอดระบาํรองผูว้า่ราชการจงัหวดัภเูก็ต พล.ร.ต.ณฐัพงค ์ญาโณทยัขจิตต ์รอง ผอ.รมน จงัหวดัภเูก็ต นายวิ

สิทธิ โชคชยั เจา้พนกังานทีดินจงัหวดัภเูก็ต ไดส้งัการใหน้าย  นายวิสทุธ ์โรมินทร ์นายธเนต นาวาลอ่ง ปลดัอาํเภอถลาง  นาย

มาโนช พนัธฉ์ลาด นายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเชิงทะเล นาํกาํลงัเจา้หนา้ทีฝ่ายปกครองและอาสาสมคัรรกัษาดินแดน

กองรอ้ยอาํเภอถลาง กอ.รมน.ภาค 4 กอ.รมน.จงัหวดัภเูก็ตขา้ราชการเจา้หนา้ทีองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเชิงทะเลและหนว่ย

ปฏบิตัิการหนว่ยบญัชาการตอ่สูอ้ากาศยานและรกัษาฝังท ี591 กวา่100 นาย ลงพืนททีหีาดเลพงั-หาดลายนัทมีีการบกุรุก

จาํนวน 4 จุด ซงึการลงพนืทใีนครงันทีางเจา้หนา้ทีไดมี้การบงัคบัใชต้ามกฎหมายอาญาพระราชบญัญัติป่าไมแ้ละองคก์าร

บรหิารสว่นตาํบลเชิงทะเลอยา่งครบถว้นและทางเจา้หนา้ทีไดจ้ดักาํลงัหมนุเวยีนผลดัเปลยีนมาประจาํบรเิวณพืนทเีกิดเหตุ

ป้องกนัการเขา้มาบรุุกในพืนทอีีก 

  

 



ตามทจีงัหวดัภเูก็ตไดส้งัการใหบ้รูณาการดาํเนินการบงัคบัคดีกรณีทีมีการบกุรุกทีดินสาธารณประโยชนบ์รเิวณหาดเลพงั เนือท ี

178 ไร ่ในพนืทหีมู่ที 4 และหมูท่ ี6 ตาํบลเชิงทะเล อาํเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ต  ตามคาํพิพากษาศาลฎีกา ซึงขบัไลผู่ค้รอบครอง

และบรวิารในพืนทหีาดเลพงั เนือที 178 ไร ่ และเจา้หนา้ทีไดร้ว่มกนัดาํเนินการรอืถอนตามหมายบงัคบัคดเีมือวนัท ี30 

กนัยายน 2565 แลว้นนั   พบว่ายงัคงมีการกระทาํความผิดบกุรุกทีดินแปลงดงักลา่วอยู ่ทางอาํเภอถลางจึงบรูณาการความ

รว่มมือฝ่ายปกครอง ทหาร ตาํรวจ และกรมป่าไม ้แบง่ชดุปฏิบตักิารลงพืนทเีขา้ตรวจยดึทรพัยส์นิทีไดใ้ชใ้นการกระทาํความผิด

ทงันใีนบรเิวณดงักลา่ว  

ทางดา้นนายมาโนช กลา่ววา่ คณะขา้ราชการเจา้หนา้ทีองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเชิงทะเล ใหน้าํป้ายประกาศขนาดใหญ่รวม 7

แผ่นเรอืง หา้มบกุรุก ยดึถือ ครอบครองทีดินอนัเป็นสาธารณสมบตัิของแผ่นดินโฉนดทีดินเลขที21047 พนืท ีหาดเลพงั-หาดลา

ยนัหมู่ที 4 และหมูท่ ี6ตาํบลเชิงทะเล อาํเภอถลางจงัหวดัภเูก็ต ซงึเป็นทีดินของรฐั ตามคาํพิพากษาศาลฎีกาที 4537-

4543/2560 และถกูเพกิถอนตามคาํสงัอธิบดีกรมทดีิน ท2ี608 /2565ลงวนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2565จึงขอใหผู้ท้บีกุรุก

ยดึถือ ครอบครองและบรวิาร ออกจากพืนทพีรอ้มทงัรอืถอนสงิปลกูสรา้งทงัหลาย"หากผูใ้ดฝ่าฝืน จะดาํเนินคดีตามกฎหมาย 

ตอ่ไป"  

ซงึทางเจา้หนา้ทีรว่มประชมุปรกึษาหารือกนัและลงมือปฏิบตักิารทนัทีอยา่งไรก็ดีเหมือนกบัวา่กลุม่ผูบ้กุรุกจะทราบขอ้มลู

ขา่วสารความเคลือนไหวของทางเจา้หนา้ทีในภาคเชา้ยงัคงเขา้มาบกุรุกครอบครองและประกอบธุรกิจในรายตา่งๆทีมีอยูใ่น

เวลาตอ่มา ผูบ้กุรุกบางสว่นไดข้นยา้ยสิงของออกไปและเจา้หนา้ทีไมพ่บผูบ้กุรุกอยูใ่นพืนทแีมแ้ต่รายเดียว แตเ่จา้หนา้ทีใชเ้ชือก

กนัแสดงอาณาเขตบกุรุกของพืนท ีพนืททีงั 10 รายไวอ้ยา่งชดัเจนแลว้ เมือสามารถคลคีลายปัญหา ทงัหมดแลว้ จะรว่มกบั 

หนว่ยงานตา่งๆ รณรงคป์ลกูตน้ไม ้ฟืนฟ ูธรรมชาติ ในพืนท ีทมีีการบกุรุกทงัหมด และ จากประกาศแบบ ค.6 นนั ครบกาํหนด 

ในวนัที 8 ธนัวาคม เจา้หนา้ที จะตอ้ง รอืถอน อาคารทกุหลงัใหเ้สรจ็ สมบรูณต์อ่ไป  

ทงันทีางเจา้หนา้ทีไดร้ว่มกนัปิดประกาศ แบบค.6 เอาไวด้ว้ยทงั 10 ราย คือเป็นคาํสงัใหร้อืถอนอาคารตามมาตรา 42 อยา่งไรก็

ตามการตรวจสอบของเจา้หนา้ทีผูเ้กียวขอ้งทรีว่มปฏิบตัิงานพบวา่ผูบ้กุรุกเคลือนยา้ยทรพัยส์นิมาจากพืนทอีนืและเรมิมา

ปรบัปรุงก่อสรา้งอาคารและเริมใหบ้รกิารนกัท่องเทียว ดงันนัจงึเป็นวสัดอุปุกรณท์ียงัใหม ่เกือบทงัหมด ทางเจา้หนา้ทจีึงไดท้าํ

การลงบนัทกึและตรวจยดึสิงของทงัหมดก่อนจะนาํไปเก็บไวที้อบต.ชิงทะเล 

 


