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การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
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สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 11 สาขา

ทรัพยากรแร่

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

คุณภาพอากาศและเสียง

สิ่งแวดล้อมชุมชน

  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ

ประเด็นสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่สำาคัญ

ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อ และสารอันตราย

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและมาตรการระยะสั้น-ยาว



สิ่งแวดล้อมชุมชน

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

มูลค่าการนำาเข้า-ส่งออก และดุลการค้าระหว่าง
ประเทศ
พ.ศ. 2563 อยู่ในภาวะได้ดุลการค้า
มีมูลค่าการส่งออกมากกว่ามูลค่าการนำาเข้า 
7.02 แสนล้านบาท

การนำาเข้าสินค้าใน พ.ศ. 2563 
รวม 64.76 แสนล้านบาท 
ลดลง 12.79% จาก พ.ศ. 2562 
ที่มีมูลค่า 74.26 แสนล้านบาท 

การส่งออกสินค้าใน พ.ศ. 2563 
รวม 71.78 แสนล้านบาท 
หดตัวลง 5.78% จาก พ.ศ. 2562 
ที่มีมูลค่า 76.19 แสนล้านบาท

รายได้ ค่าใช้จ่าย และภาวะหนี้สินของครัวเรือน
พ.ศ. 2562 ครัวเรือนมีรายได้ 
เฉลี่ยเดือนละ 26,018 บาท 
ลดลง 3.44% จาก พ.ศ. 2560 
ที่มีรายได้ 26,946 บาท 

ครัวเรือนมีรายจ่าย 
เฉลี่ยเดือนละ 20,742 บาท 
ลดลง 3.24% จาก พ.ศ. 2560 
ที่มีรายจ่าย 21,437 บาท

การแพร่ระบาดของ โรคโควิด 19 
ส่งผลกระทบต่อ

การท่องเที่ยว
ลดลง 83.20% จาก พ.ศ. 2562 
โดยมีรายได้จากการท่องเที่ยว 0.33 ล้านล้านบาท 
ลดลง 82.63% จาก พ.ศ. 2562

จำานวนประชากร
ประชากรไทยใน พ.ศ. 2563 มีประมาณ 
66.19 ล้านคน มีอัตราการขยายตัวของประชากร 
ลดลง 0.56% จาก พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563 โครงสร้างประชากรไทยแบ่งตามช่วงอายุ 3 กลุ่ม คือ

จำานวนผู้ย้ายถิ่นและอัตราการย้ายถิ่น
การย้ายถิ่นของประชากรไทยใน พ.ศ. 2563
มีผู้ย้ายถิ่น จำานวนทั้งสิ้น 1.05 ล้านคน 
หรือคิดเป็นอัตราการย้ายถิ่น 1.5% 
ของประชากรทั้งประเทศ (68.15 ล้านคน) 

จำานวนผู้ว่างงาน
พ.ศ. 2563 มีกำาลังแรงงานหลัก 56.96 ล้านคน ประกอบด้วย 

▶ ผู้มีงานทำา 38.76 ล้านคน 
▶ ผู้ว่างงาน 5.9 แสนคน
▶ ผู้รอฤดูกาล 1.0 แสนคน 

คิดเป็นอัตราการว่างงาน 1.04% ของกำาลังแรงงานรวม 

สุขภาพ
ประชาชนเจ็บป่วยและ 
เสียชีวิตเป็นจำานวนมาก 

สังคม
ในช่วงแรกๆ ของการระบาด 
เกิดความตระหนก และตื่นกลัว

สิ่งแวดล้อม
สัดส่วนขยะพลาสติก 
เพ่ิมขึ้น และปริมาณ
มูลฝอยติดเชื้อเพ่ิมขึ้น  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
พ.ศ. 2563 
มูลค่ารวม 15.69 ล้านล้านบาท 
อัตราการขยายตัวลดลง 6.1%
หดตัวลงจาก พ.ศ. 2562 ที่ขยายตัว 2.3%

การศึกษา 
พ.ศ. 2563 ประชากรไทยมีการศึกษา
เฉลี่ย 8.74 ปี เพ่ิมขึ้นจาก พ.ศ. 2562 
ที่มีการศึกษาเฉลี่ย 8.54 ปี 
แต่ประชากรใน ช่วงอายุ 15-59 ปี 
มีการศึกษาเฉลี่ย 9.86 ปี 
สูงกว่าระดับการศึกษาขั้นบังคับ 9 ปี 

เศรษฐกิจ 
• การส่งออกลดลง  
• จำานวนนักท่องเที่ยวน้อยลง

พ.ศ. 2563  
มีนักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศ 
6.69 ล้านคน

ประชากรวัยเด็ก 
(อายุน้อยกว่า 15 ปี) 
16.88%  
ของประชากรทั้งหมด  
หรือ 11.17 ล้านคน 

ประชากรวัยแรงงาน 
(อายุ 15-59 ปี) 
65.30%  
ของประชากรทั้งหมด  
หรือ 43.22 ล้านคน

ประชากรวัยสูงอายุ 
(อายุ 60 ปีขึ้นไป) 
17.81%  
ของประชากรทั้งหมด  
หรือ 11.79 ล้านคน

เพ่ิมขึ้น
59.09% 
จาก พ.ศ. 2562

1. 2. 3.
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สถานการณ�ดีข�้น สถานการณ�ที่ควรเฝ�าติดตาม

ทรัพยากรดินและการใช�ที่ดิน
- การนําเข�าวัตถุอันตราย
 ทางการเกษตรลดลง
-  พ�้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทร�ย�เพ��มข�้น 

ทรัพยากรแร� 
-  ปร�มาณการผลิต การใช� และ
 การส�งออกแร�ลดลง 
-  ปร�มาณการนำเข�าแร�เพ��มข�้น

ทรัพยากรป�าไม�และสัตว�ป�า
-  พ�้นที่ป�าไม�ค�อนข�างคงที่
- จ�ดความร�อนสะสมลดลง (Hotspot)

พลังงาน 
-  การใช�พลังงานลดลง 
- ประสิทธิภาพการใช�พลังงานเพ��มข�้น 

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��ง
-  ความอ�ดมสมบูรณ�ของทรัพยากรประมงเพ��มข�้น 
- พ�้นที่ป�าชายเลนเพ��มข�้น 
- เต�าทะเลวางไข�เพ��มข�้น

ทรัพยากรน้ํา 
-  ปร�มาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งป�เพ��มข�้น
 ปร�มาณน้ำท�าเฉลี่ยทั้งป�เพ��มข�้น

สถานการณ� 
คุณภาพสิ�งแวดล�อม

 ความหลากหลายทางชีวภาพ 
-  ค�นพบสิ�งมีชีว�ตใหม�ของโลก
 ในประเทศไทย (พ�ช 7 ชนิด, สัตว� 2 ชนิด
 และจ�ลินทร�ย� 12 ชนิด)

สถานการณ�มลพ�ษ 
-  ปร�มาณฝุ�นละออง PM

10
 PM

2.5
 ลดลง

 ปร�มาณขยะมูลฝอยลดลง
 ปร�มาณขยะพลาสติกเพ��มข�้น
 มูลฝอยติดเชื้อเพ��มข�้น

สิ�งแวดล�อมชุมชน 
-  พ�้นที่สีเข�ยวต�อคนในกรุงเทพมหานครเพ��มข�้น 
-  จํานวนชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครลดลง

สิ�งแวดล�อมธรรมชาติและศิลปกรรม 
-  สถานภาพแหล�งธรรมชาติอันควรอนุรักษ�อยู�ในเกณฑ�ดี

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพ�บัติ 
-  อ�ณหภูมิเฉลี่ยเพ��มข�้น  
-   ปร�มาณการปล�อยก�าซเร�อนกระจกในภาคพลังงานลดลง
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พื้นท่ีดินท่ีมีศักยภาพต่ำา 
สำาหรบัการเกษตร 

18.71% 

สว่นใหญเ่ป็นดนิตืน้ ดินทราย ดนิเปรีย้วจดั  
ดินเค็ม และดินอินทรยี์ ตามลำาดับ

ทรัพยากรดินและการใช้ดิน

สถานการณ์

ผลกระทบ

สารเคมีอันตรายทาง 
การเกษตรตกค้าง
ในพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

การเสื่อมโทรมของดิน เช่น การกรอ่น ดินแน่นทึบ

ประสิทธภิาพในการผลิต 
ของดินลดลง รวมถึงผลผลิต
ทางการเกษตรลดลง

• จดัระบบอนุรกัษ์ดินและน้ำ�
• ปรบัปรุงดินในพื้นที่ดินเปรีย้ว
• ถ่�ยทอดเทคโนโลยีก�รพัฒน�ที่ดินให้หมอดินอ�ส�และเกษตรกร
• จดัตั้งธน�ค�รปุ๋ ยอินทรย์ี
• ส่งเสรมิก�รไถกลบและก�รผลิตปุ๋ ยอินทรยี์

• ส่งเสรมิก�รไถกลบและก�รผลิตปุ๋ ยอินทรยี์
• ส่งเสรมิก�รผลิตและใช้ส�รอินทรยี์ชีวภ�พ
• ส่งเสรมิก�รผลิตข้�วอินทรยี์
• พัฒน�เกษตรอินทรยี์
• ตรวจรบัรองม�ตรฐ�น ถ่�ยทอดคว�มรู ้และสร�้งเครอืข่�ย   

ประเทศไทยมีเน้ือท่ีท้ังหมด 320.70 ล้านไร่

นำาเข้าปุ๋ ยเคมี 
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

นำาเข้าวัตถุอันตราย  
ทางการเกษตรลดลง

ในช่วง 11 ปีท่ีผ่านมา  
พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง 
มีการเปลี่ยนแปลงเน้ือท่ี 
เพิ่มขึ้นมากท่ีสุด 

พื้นท่ีป่าไม้มีแนวโน้มลดลง เน่ืองจากใช้
พื้นท่ีเพื่ออยู่อาศัยและเป็นพื้นท่ีทำากิน

*ช่วงการแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19  
(เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2564) มีการนำาเข้าปุ๋ ยเคมีเเละวัตถุ
อันตรายทางการเกษตรเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันใน พ.ศ. 2563

พื้นท่ีดินท่ีมี
ศักยภาพ 

สำาหรบัการเกษตร 
46.35% อุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง

15.52%
อุดมสมบูรณ์ต่ำา*

30.83%

ระดับน้อย 
75.62%

ระดบัปานกลาง 
14.36%

ระดับ 
รุนแรง 
0.99%

5.02 
ล้านตัน

ปี 2562

0.131 
ล้านตัน

ปี 2562

5.14 
ล้านตัน

ปี 2563

0.098 
ล้านตัน

ปี 2563

การเปลี่ยนแปลง 
การใช้ท่ีดิน

เพิ่มขึ้น

ลดลง

เกษตรกรรม 
0.62%

แหล่งน้ำา 
1.37% 

ชุมชน 
และสิ่งปลูกสร้าง  

4.60%
เบ็ดเตล็ด 
8.64%

ป่าไม้ 
1.12%

ปี 2560-2561 
เมื่อเปรยีบเทียบ 
กับปี 2558-2559

การบรหิารจดัการ

*พื้นท่ีท่ีต้องปรบัปรุงคุณภาพ  
และจดัการดินให้เหมาะสมกับการใช้
ประโยชน์ท่ีดินมีเป็นจำานวนมาก

ปี 2562 ปี 2563

มีพื้นท่ีเพาะปลูก
เกษตรอินทรยี์ 
0.53 ล้านไร่

มีพื้นท่ีเพาะปลูก
เกษตรอินทรยี์ 
0.36 ล้านไร่

มีพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีได้รบั
ความเสียหายจากภัยแล้ง 

2.33 ล้านไร ่

มีพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีได้รบั
ความเสียหายจากภัยแล้ง 

18.70 ล้านไร ่

มีการรบัรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรยี์แก่เกษตรกร 

68,574 ราย

มีการรบัรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรยี์แก่เกษตรกร 

15,974 ราย

การชะล้างพังทลายของดิน 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย
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ทรัพยากรแร่

• สำ�รวจและประเมินสถ�นภ�พทรพัย�กรแร่
• ส่งเสรมิวิจยัและพัฒน�ก�รคัดแยกวัสดุและของเสียนำ�กลับม�ใช้ใหม่
• มีม�ตรก�รติดต�มคุณภ�พสิ่งแวดล้อมจ�กก�รทำ�เหมืองแร่
• ส่งเสรมิคว�มรว่มมือกับผู้ประกอบก�รให้เป็นเหมืองแรท่ี่มีธรรม�ภิบ�ลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• ฟ้ืนฟูพื้นที่ที่ผ่�นก�รทำ�เหมืองแร ่โดยก�รปลูกต้นไม้ในพื้นที่โครงก�ร

การแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 ทำาให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ 
ทำาให้ความต้องการใช้แรล่ดลง และมีการปิดเหมืองแรใ่นหลายประเทศ

ปี 2564 พบแรเ่กลือหินมากท่ีสุด

แรเ่กลือ

2.6 แสนล้าน 
เมตรกิตัน

1.6 แสนล้าน 
เมตรกิตัน

หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์

หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมอื่น ๆ 

แรโ่พแทช

หินทราย

หินแกรนิต

ปี 2564 มีการอนุญาตประทานบัตรท้ังสิ้น 920 แปลง
ภาคกลางมีการอนุญาตประทานบัตรมากท่ีสุด

ภาคกลาง 
323 แปลง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

120 แปลง

ภาคตะวันออก  
90 แปลง

ภาคตะวันตก 
76 แปลง

ภาคใต้ 
142 แปลง

ภาคเหนือ 
169 แปลง

35.10%

13.04%

9.79%

15.43%

8.27%

18.37%

ปรมิาณการผลิต การใช้และส่งออกแรล่ดลง  
แต่การนำาเข้าแร ่เพ่ิมขึ้น

ปี 2563ปี 2562

การผลิต 

การใช้

การนำาเข้า

การส่งออก 10.31

23.67

243.27 -2.2%

+7.2%

-13.1%

ผลกระทบ

สถานการณ์

4 แสนล้าน 
เมตรกิตัน

6 แสนล้าน 
เมตรกิตัน

1.6 แสนล้าน 
เมตรกิตัน

6.2 แสนล้าน 
เมตรกิตัน

18 ล้านล้าน 
เมตรกิตัน

234.02

25.37

8.96

240.73

248.76

การบรหิารจดัการ

• ภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงเป็นขั้นบันได
• คุณภ�พอ�ก�ศมีฝุ่ นละอองขน�ดเล็กเพิ่มขึ้น
• คุณภ�พน้ำ�ผิวดินมีตะกอนปนในน้ำ�ม�กขึ้น
• ก�รคมน�คม ถนนเสียห�ย  

และปรมิ�ณก�รจร�จรเพิ่มขึ้น

หน่วย : เมตรกิตัน
เปรยีบ
เทียบการ
เปลี่ยนแปลง
กบัปีท่ีผา่นมา 
(+/-%) 
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ลดลง 11.5% 
เน่ืองจ�กก�รเเพรร่ะบ�ดของโรคโควิด 19  
ส่งผลให้กิจกรรมท�งเศรษฐกิจ  
ก�รผลิต ก�รบรโิภค และก�รเดินท�งลดลง

การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายลดลง โดยเฉพาะน้ำามันสำาเรจ็รูป

• สนับสนุนก�รลงทุนด้�นพลังง�นทดแทน โดยเฉพ�ะโรงไฟฟ้�ชุมชน ก�รติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้�ด้วยพลังง�น
จ�กแสงอ�ทิตย์ ก๊�ซชีวภ�พ และชีวมวล

• ส่งเสรมิก�รอนุรกัษ์พลังง�นในโรงง�นอุตส�หกรรมขน�ดกล�งและขน�ดเล็ก
• อนุรกัษ์พลังง�นแบบมีส่วนรว่มในอ�ค�รธุรกิจขน�ดกล�งและขน�ดเล็ก

ปี 2562

ปี 2563

ลดลง* 
11.20% 

79,904 พันตันเทียบเท่าน้ำามันดิบ

89,982 พันตันเทียบเท่าน้ำามันดิบ

การผลิตพลังงานส่วนใหญ่ลดลงจากการผลิตคอนเดนเสท และก๊าซธรรมชาติ

คอนเดนเสท

ก๊�ซธรรมช�ติ

ปี 2562

ปี 2563
ลดลง* 
10.1% 42,721 พันตันเทียบเท่าน้ำามันดิบ

47,494 พันตันเทียบเท่าน้ำามันดิบ -16.9%

-9.7%

การนำาเข้าพลังงานเพ่ิมขึ้น 
และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในพลังงานทุกประเภท (น้ำามันดิบ  
น้ำามันสำาเรจ็รูป ถ่านหิน ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ)

การวัดผลประสิทธภิาพการใช้พลังงานในภาพรวมของประเทศ
พิจารณาจากค่าความเข้มข้นของการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI)
หากสัดส่วนค่า EI ลดลง แสดงว่าการใช้พลังงานของประเทศมีประสิทธภิาพดีขึ้น  
หรอืหมายถึง มีการใช้พลังงานในการผลิตสินค้าและบรกิารน้อยลง

ปี 2562

ปี 2563 69,952 พันตันเทียบเท่าน้ำามันดิบ

68,544 พันตันเทียบเท่าน้ำามันดิบ

2.1% 
เพ่ิมขึ้น 

การใช้พลังงานส่วนใหญ่เป็นการใช้...

พลังงานหมุนเวียน พลังงานน้ำามันสำาเรจ็รูปพลังงานไฟฟ้า

ถ่�นหิน

การนำาเข้าพลังงาน

น้ำ�มันดิบ

ก๊�ซธรรมช�ติและ 
ก๊�ซธรรมช�ติเหลว

พลังงาน

การบรหิารจดัการ

• ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศจ�กก�รปล่อย
ก๊�ซค�รบ์อนไดออกไซด์ (CO2) จ�กเชื้อเพลิง
ฟอสซิลเพิ่มขึ้น 

• ก�รใช้พลังง�นหมุนเวียนทำ�ให้เกิดคว�มมั่นคง
ด้�นพลังง�นของประเทศ

ผลกระทบ

ลดลง3.92%

ปี 2563

ค่า EI

 อยู่ท่ีระดับ 7.84 พนัตนัเทียบเท่าน้ำ ามนัดบิตอ่พนัล้านบาท

ปี 2562

ค่า EI

อยู่ท่ีระดับ 8.16 พนัตนัเทียบเท่าน้ำ ามนัดบิตอ่พนัล้านบาท
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ปี 2563ปี 2562

พื้นท่ีป่าไม้ภาคอื่นๆ

174,813 ไร่151,772 ไร่

1) ภาคตะวันตก (59.1%)
2) ภาคใต้ (24.3%)
3) ภาคตะวันออก (21.9%)
4) ภาคกลาง (21.5%)
5) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
 (15%)

ปรมิาณพื้นท่ีป่าไม้แต่ละภาค
ตามลำาดับจากมากไปหาน้อย  
(% ของพื้นท่ีภาค)

ไฟป่าเกิดเพ่ิมขึ้น  
และเกิดมากท่ีสุดในพื้นท่ีภาคเหนือ

ปี 2563 
มีการดับไฟป่าท้ังหมด

• ป้องกันและปร�บปร�มผูบ้กุรุกพืน้ทีป่่�ไม ้และเรง่ฟ้ืนฟูพชืและสัตว ์
ทีถ่กูคกุค�ม

• ปรบัปรุงกฏหม�ยและสร�้งคว�มรว่มมือระหว่�งประเทศ
• สร�้งเครอืข่�ยคว�มรว่มมือในก�รป้องกันและรกัษ�พื้นที่ป่�ไม้ 

และอนุรกัษ์สัตว์ป่�
• ให้คว�มรู ้สร�้งคว�มตระหนัก และส่งเสรมิก�รมีส่วนรว่มของประช�ชน
• ล�ดตระเวนเชิงคุณภ�พในพื้นที่ป่�อนุรกัษ์อย่�งเป็นระบบ
• ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ์ที่เสื่อมโทรม เพื่อคืนคว�มอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ

พื้นท่ีป่าไม้ภาคเหนือ มากท่ีสุด  
คิดเป็น 63.8% ของพื้นท่ีภาค

7,550 ครัง้

ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

พื้นท่ีป่าไม้ค่อนข้างคงท่ี 

พื้นท่ี
ประเทศไทย

พื้นท่ีป่าไม้ไทย
ปี 2563
31.64%

ภาคใต้     1,053 จุด

ภาคตะวันออก     3,408 จุด

ภาคกลาง     5,032 จุด

สูง
สุด

   
   

   
   

   
   

   
 น้

อย
สุด

ภาคตะวันตก   9,190 จุด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
   21,410 จุด

ภาคเหนือ 61,776 จุด

การบรหิารจดัการ

ผลกระทบ

• พื้นที่ป่�ไม้ลดลง ส่งผลต่อคว�มสมดุลของ
ระบบนิเวศและคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ
เกิดก�รเปลี่ยนแปลงหรอืมีชีวิตอยู่ของพืช
บ�งชนิดในระบบนิเวศ 

• สัตว์ป่�ถูกคุกค�ม สภ�พแหล่งที่อยู่อ�ศัย 
และแหล่งอ�ห�รเปลี่ยนแปลง

ปี 2562

มีจำานวนท้ังสิ้น 273 แห่ง
พื้นท่ีรวม 68.23 ล้านไร ่

อุทยานแห่งชาติ เขตรกัษาพันธุส์ัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า

ปี 2563

มีจำานวนท้ังสิ้น 289 แห่ง
พื้นท่ีรวม 68.72 ล้านไร ่

จุดความร้อนสะสม (Hotspot) ท้ังประเทศลดลง

ปี 2563

ปี 2564 101,869 จุด

205,288 จุด

ลดลง 
50.38%

พื้นท่ีป่าไม้อนุรกัษ์ 
ในเขตต่างๆ ของประเทศ

• ดำ�เนินก�รต�มอนุสัญญ�ว่�ด้วยก�รค้�ระหว่�งประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่� 
และพืชที่ใกล้สูญพันธุ์

• ประก�ศปิดก�รท่องเที่ยวในอุทย�นแห่งช�ติเพื่อให้ระบบนิเวศฟ้ืนตัว

ชนิดพันธุส์ัตว์

มีสถานภาพชนิดพันธุ์
ท่ีถูกคุกคาม

676 ชนิด หรอื 13.51% จาก 5,005 ชนิด

พ.ศ. 2558
4,731 ชนิด

ใกล้สูญพันธุอ์ย่างยิ่ง
141 ชนิด

ใกล้สูญพันธุ์
191 ชนิด

มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์
344 ชนิด

พ.ศ. 2563
5,005 ชนิด

เพิ่มขึ้น
274 ชนิด
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จาก จำานวน 2,120 บ่อ 
1,175 สถานี  

ท่ีกระจายตัวอยู่ใน  
27 แอ่งน้ำาบาดาล

น้ำ�ฝนต่ำ�กว่�ค่�ปกติ

ปี 2562

ค่�ปกติ

ปี 2563

- 13.7 %

1,527 มม.1,343 มม.

ปรมิาณน้ำาท่าท้ังประเทศเพ่ิมขึ้น

ปรมิาณน้ำาท่าแต่ละภูมิภาค

ปี 2562

ภาคตะวันออก

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคใต้

26,448

30,276

32,082

41,400

69,733

ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)

ปี 2563

+ 31.4 %

152,210
ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม.

199,939

ภาคตะวันออก

ปริม�ณน้ำ�ฝน

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ

ภาคใต้ 
ฝ่ังตะวันตก

ภาคใต้  
ฝ่ังตะวันออก

1,025

1,164

1,335

1,773

1,946

2,808

มิลลิเมตร (มม.)

น้ำาบาดาล ส่วนใหญ่อยู่ใน 
เกณฑ์คุณภาพดี

ระดับน้ำาบาดาลท่ัวประเทศไม่เปลี่ยนแปลง
แต่ในภาคกลางลดลง 0.4-1.45 เมตร/ปี

บางพื้นท่ีพบธาตุเหล็ก (Fe) 
แมงกานีส (Mn) โลหะหนัก  
และสารอินทรยี์ระเหยง่าย

พื้นที่ช�ยฝ่ังทะเลด้�นอ่�วไทย 
และบรเิวณทะเลส�บสงขล� 

คุณภ�พน้ำ�บ�ด�ลมีคว�มกรอ่ยเค็ม
เพิ่มขึ้น และคุณภ�พน้ำ�บ�ด�ลในบ�งจุด

เปลี่ยนจ�กจดืเป็นกรอ่ยเค็ม 

ปี 2563 ปี 2564

ปรมิาณอ่างเก็บน้ำามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

10,449

1,212

10,334 33,758

1,933 1,584

33,876

2,313

ล้าน ลบ.ม.ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม.ล้าน ลบ.ม.

- 1.10 %

+ 59.49 %

+0.35 %

+ 31.5 %

ปรมิาณน้ำาใช้การ

ปรมิาณน้ำาใช้การ

ปรมิาตรในอ่างเก็บน้ำา

ปรมิาตรในอ่างเก็บน้ำา

อ่างเก็บน้ำา 
ขนาดใหญ่

อ่างเก็บน้ำา 
ขนาดกลาง

ทรัพยากรน้ำา

• จดัทำ�กฎกระทรวงให้ได้ผู้แทนจ�กภ�คส่วนที่เกี่ยวข้องม�เป็น 
คณะกรรมก�รทรพัย�กรน้ำ�แห่งช�ติ

• จดัทำ�กฎหม�ยลำ�ดับรองท่ีออกต�มคว�มในพระร�ชบญัญัติทรพัย�กรน้ำ� 
พ.ศ. 2561 

• ประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบัยทุธศ�สตรเ์พือ่ว�งแผนก�รบรหิ�รจดัก�รลุม่น้ำ�
• จดัทำ�ผังน้ำ� เพื่อกำ�หนดเส้นท�งน้ำ�ให้เชื่อมต่อกันอย่�งเป็นระบบ

การบรหิารจดัการ

*ค่�ปกติ=1,587.7 มม.

ล้าน ลบ.ม.ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม.ล้าน ลบ.ม.

ปี 2563ปี 2563

ปี 2563

ปี 2564ปี 2564

ปี 2564

ผลกระทบ
• ปรมิ�ณน้ำ�ฝนที่ม�กหรอืน้อยเกินไป ทำ�ให้เกิดน้ำ�ท่วมหรอืน้ำ�แล้ง ส่งผลกระทบต่อปรมิ�ณน้ำ�ที่กักเก็บ รวมถึงก�รจดัสรรน้ำ�เพื่อก�รอุปโภคและบรโิภคของชุมชน 

ก�รเกษตร อุตส�หกรรม และก�รท่องเที่ยว
• ระดับน้ำ�บ�ด�ลในเขตชุมชนแหล่งท่องเที่ยว อุตส�หกรรม เกษตรกรรมที่นำ�น้ำ�บ�ด�ลม�ใช้ปรมิ�ณม�ก ทำ�ให้เกิดก�รลดลงของระดับน้ำ�บ�ด�ล

• อนุรกัษ์ฟ้ืนฟู และพัฒน�แหล่งน้ำ�
• จดัตั้งศูนย์อำ�นวยก�รเฉพ�ะกิจแก้ไขและบรรเท�วิกฤตภัยแล้ง
• ก�รพัฒน�น้ำ�บ�ด�ลเพื่อรองรบัคว�มต้องก�รในอน�คต
• ก�รเติมน้ำ�ใต้ดิน เพื่อฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ�บ�ด�ลที่มีระดับน้ำ�บ�ด�ลลดลง
• ก�รระบ�ยน้ำ�เพื่อผลักดันน้ำ�เค็ม
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+30.43%

+7
.22

%

• กำ�หนดพื้นที่ใช้ม�ตรก�รป้องกันก�รกัดเซ�ะช�ยฝ่ัง
• กำ�หนดม�ตรก�รต�มกฎหม�ยเพื่อคุ้มครองทรพัย�กรท�งทะเลและช�ยฝ่ัง
• แก้ไขปัญห�ก�รประมงผิดกฎหม�ย ข�ดก�รร�ยง�นเเละควบคุม
• สำ�รวจประเมินสถ�นภ�พท�งทะเลและช�ยฝ่ังและป้องกันรกัษ�พื้นที่คุ้มครองท�งทะเล 

ให้คงคว�มสมบูรณ์
• อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูโดยก�รมีส่วนรว่มของประช�ชนและชุมชนช�ยฝ่ัง

ค่า *CPUE ในแหล่งประมง

ปรมิาณการจบัสัตว์น้ำา 
ต่อหน่วยการลงแรงประมงเพ่ิมขึ้น

ป่าชายเลนเพ่ิมขึ้น ป่าชายหาดและป่าพรุคงท่ี

ป่าชายเลน 
(24 จงัหวัด)

ป่าชายหาด 
(16 จงัหวัด)

ป่าพรุ 
(10 จงัหวัด)

ปี 2562

ปี 2562

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2563

ปี 2563

1,737,020 ไร่

65,841 ไร่

273,263 ไร่

1,538,185 ไร่

65,841 ไร่

273,263 ไร่

เพิ่มขึ้น 
12.93%

ค่า CPUE* ถ่วงน้ำาหนักตามพื้นท่ี
* ปรมิาณการจบัสัตว์น้ำาต่อหน่วยการลงแรงประมง   
(Catch Per Unit of Effort: CPUE) ในน่านน้ำาไทย 
ท้ังฝ่ังอ่าวไทยและอันดามัน

ปี 2562

ปี 2563 27.81 กก./ชม.

22.80 กก./ชม.

เพ่ิมขึ้น 
21.97%

ปี 2563 พื้นท่ีหญ้าทะเลเพิ่มขึ้น 
104,086 ไร ่หรอื 65.12% ของพื้นท่ีมีศักยภาพ
เป็นแหล่งหญ้าทะเล 159,829 ไร่

65.12%

ปี 2563

สถานภาพความสมบูรณ์

เล
็กน้

อย

ปา
นก

ลา
ง

ดี
จำานวนไร่

5,792   ไร่อา่วไทยฝ่ังตะวนัออก 

อ่าวไทยตอนกลาง 

อ่าวไทยตอนล่าง 

ทะเลอันดามันตอนบน

ทะเลอันดามันตอนล่าง

22,147  ไร่

1,246   ไร่

20,447  ไร่

54,424  ไร่

สัตว์ทะเลหายาก: พบโลมาและวาฬมากขึ้น   
          แต่พบพะยูนน้อยลง

ปี 2562  261 ตัว
ปี 2563  255 ตัว

ปี 2562  2,473 ตัว

โลมาอิรวดี 

โลมาหัวบาตรหลังเรยีบ 

โลมาหลังโหนก

โลมากลุ่มสตีเนลลา 

โลมาปากขวด

วาฬเพชฌฆาตดำา 

วาฬบรูด้า 

ปี 2563  3,025 ตัว

ปี 2562  431 รงั

การสำารวจการวางไข่ของเต่าทะเล 
พบเต่าทะเลวางไข่มากขึ้น

ปี 2563  491 รงั

มา
ก

น้อ
ย

การกัดเซาะชายฝ่ังรุนแรงน้อยลง

น้อย

ปานกลาง

รุนแรง

37.39 กม.

29.36 กม.

22.50 กม.

50.18 กม.

28.81 กม.

12.87 กม.

ปี 2561 ปี 2562

ขยะทะเลเพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติก

ขยะพล�สติกที่ถูกพัดพ�ลงทะเล 
และตกค้�งในระบบนิเวศ

ทะเลช�ยฝ่ัง

34,318 - 51,477 
ตัน/ปี

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

55.55 กก./ชม.                    
  

การบรหิารจดัการ

42.59 กก./ชม.             
   

   
   

ผลกระทบ
• ปรมิ�ณสัตว์น้ำ�ลดลงจ�กก�รทิ้งน้ำ�เสีย ก�รจบัสัตว์น้ำ�วัยอ่อนหรอืเกินศักยภ�พ
• พื้นที่ช�ยฝ่ังทะเลเสื่อมโทรมจ�กก�รกัดเซ�ะช�ยฝ่ังและขยะทะเล รวมถึงหญ้�ทะเล 

และแนวปะก�รงัเสื่อมโทรม
• เศรษฐกิจของชุมชนช�ยฝ่ังได้รบัผลกระทบจ�กช�ยห�ด หรอืช�ยฝ่ังที่เสื่อมโทรม  

รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่ลดคุณค่�ลงไป

เขต

รวมท้ังสิ้น 104,086 ไร่

26,800 - 40,200 ตัน/ปี

ปี 2562
ปี 2563

แนวปะการงัมีสถานภาพสมบูรณ์

ปี 2562

12.61 กก./ชม.                      

ฝั่ง
อัน

ดา
มัน

   
   

    
    

    
     

       
   ฝ่ังอา่วไทย

13.52 กก./ชม.                      ปี 2563

หน่วย : กิโลกรมัต่อชั่วโมง  
 (กก./ชม.)

สมบรูณ์ดีมาก  สมบรูณ
ป์านกลาง         ส

มบ
รูณ

ป์า
นก

ลา
ง  

          
                            อา่วไทย 75,660  ไร่                                         

     
    

    
   

 อ
นัด

าม
ัน 

73
,3

65
  ไ

ร่ 33.4%      32.4%              39.8%
                                      

    
    

   
   

 3
4.

6%
   

   
   

 

   32.2%   27.8%

     เสยีหายมาก
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Curcuma lithophila เขียวส่อง

ทลายเขาพูดจา

Curcuma rufostriata

พรหมพะงัน

หนามแน่ขาวอัมไพ

ชาฤาษีเขาใหญ่

ปี 2564 พบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลก ในประเทศไทย

จำานวนชนิดพันธุส์ัตว์ป่าท่ีถูกคุกคามเพ่ิมขึ้น

จำานวนชนิดพันธุส์ัตว์ป่าท่ีถูกคุกคามของประเทศไทย ปี 2563 ได้รบัการประเมิน 
จำานวน 5,005 ชนิดพันธุ์

ใกล้สูญพันธุ์
อย่างยิ่ง

การถูกคุกคาม
ใกล้สูญพันธุ ์ มีแนวโน้ม 

ใกล้สูญพันธุ ์
รวม

ในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยมีการค้นพบจุลินทรยี์ชนิดใหม่ของโลก  
จำานวน 12 ชนิด ได้แก่ 
 
(1) Chitinophaga oryzae (2) Donghicola mangrovi, 
(3) Gordonia asplenii (4) Micromonospora veneta  
(5) Nonomuraea antri (6) Nonomuraea montanisoli  
(7) Paeniglutamicibacter terrestris  
(8) Pseudonocardia acidicola (9) Streptomyces acidicola  
(10) Streptomyces adelaidensis (11) Streptomyces coffeae  
(12) Streptomyces musisoli 
 

ชนิดพันธุต์่างถิ่นใหม่ๆ เข้ามาในประเทศเพ่ิมขึ้น

ประเทศไทยมีชนิดพันธุ์
ต่างถิ่นอยู่มากกว่า  

สัตว์  
2 ชนิด

พืช  
7 ชนิด

ความหลากหลายทางชีวภาพ

ผึ้งกาเหว่า

ผึ้งหยาดอำาพันภูจอง 

ผลกระทบ

• แหล่งที่อยู่อ�ศัยต�มธรรมช�ติถูกทำ�ล�ยจ�กก�รบุกรุกพื้นที่ป่�ไม้  
และภัยพิบัติต�มธรรมช�ติ

• ชนิดพันธุพ์ืชและสัตว์พื้นเมืองถูกคุกค�มจนสูญพันธุจ์�กชนิดพันธุต์่�งถิ่น
• คว�มหล�กหล�ยท�งพนัธุกรรม ชนิดพนัธุ ์และระบบนิเวศถกูรบกวน บกุรุก 

และทำ�ล�ย
• เกดิคว�มเสยีห�ยตอ่เศรษฐกจิจ�กก�รสูญเสยีชนิดพนัธุพ์ชื และสตัวพ์ืน้เมอืง 

และก�รจดัก�รชนิดพันธุต์่�งถิ่น

• จดัทำ�ร�่ง พ.ร.บ. คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ พ.ศ. ....
• ดำ�เนินง�นด้�นคว�มรว่มมือระหว่�งประเทศ
• จดัทำ�คู่มือก�รบรหิ�รจดัก�รพื้นที่ชุ่มน้ำ� 

แบบมีส่วนรว่ม

การบรหิารจดัการ

ปี 2558ชนิดพันธุส์ัตว์ป่า
ในประเทศไทย

ปี 2563 5,005 ชนิด

4,731 ชนิด 

เพิ่มขึ้น 
274 ชนิด 

มา
ก

น้อ
ย

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จำานวน 345 ชนิด

35.36% 19

52

17

-

53

53

39

59

17

4

72

191

64

78

17

15

170

344

122

189

51

19

295

676

17.58%

11.06%

10.33%

10.03%

นก จำานวน 1,075 ชนิด

สัตว์เลื้อยคลาน จำานวน 461 ชนิด 

การเพาะเลี้ยงเพื่อ

(บางชนิดแพรร่ะบาดข้ามพรมแดนผ่านทางประเทศเพื่อนบ้าน และติดมากับยานพาหนะ การเดินทาง  
การขนส่งสินค้า และการท่องเท่ียว รวมท้ังการเข้ามาทางน้ำาอับเฉาของเรอื) 

พืชและสัตว์ 
ท่ีมีความสำาคัญ 
ทางเศรษฐกิจ 

ชนิดพันธุต์่างถิ่นท่ีรุกราน  ส่งผลกระทบต่อความหลากหลาย 
ทางชีวภาพของพื้นท่ี จนก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
อย่างมาก หากไม่มีระบบการจดัการป้องกันและควบคุมอย่างทันท่วงที

การเกษตร

ไม้ประดับ สวนพฤกษศาสตร ์
และสวนสัตว์ ์ 

สัตว์สะเทินน้ำาสะเทินบก จำานวน 184 ชนิด 

ปลา จำานวน 2,940 ชนิด

รวมท้ังหมด

3,500 ชนิด

+ -

นำ�เข�้
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ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมงในพื้นท่ีท่ัวไป 
ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
บรเิวณพื้นท่ีรมิถนนในเมืองขนาดใหญ่บางแห่ง 
มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน

เกินเกณฑ์ 
มาตรฐาน

อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน

ปี 2563 พื้นท่ีท่ัวไป
กทม. และปรมิณฑล

พื้นท่ีท่ัวไป
ต่างจงัหวัด

55.9

ค่ามาตรฐาน 70.0 เดซิเบลเอ

หน่วย  :
เดซิเบลเอ

56.8 62.6 68.5

พื้นท่ีรมิถนน 
ต่างจงัหวัด

พื้นท่ีรมิถนน 
กทม. และปรมิณฑล

บรเิวณพื้นท่ีท่ีมีค่า PM2.5 เกินมาตรฐาน

PM 10 PM 2.5

ค่าเฉลี่ยรายปี 2563 ฝุ่ นละออง PM10 PM2.5  
ท้ังประเทศส่วนใหญ่มีค่าลดลง
แต่บางพื้นท่ียังมีค่าเกินมาตรฐาน

สระบุร(ีหน้าพระลาน) กรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล

ภาคเหนือ

ค่าเฉลี่ยท้ัง
ประเทศ 23 
มคก./ลบ.ม.

สถานการณ์หมอกควัน 9 จงัหวัดภาคเหนือ ปี 2563 รุนแรงขึ้นเล็กน้อย

ฝุ่ นละออง PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
มีค่าสูงสุด 366 ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์เมตร 
จุดร้อนสะสมความร้อนรายจงัหวัดมีค่าลดลง

(1) เชียงร�ย 
(2) เชียงใหม่ 
(3) น่�น 
(4) พะเย� 
(5) แพร ่
(6) แม่ฮ่องสอน
(7) ลำ�ป�ง
(8) ลำ�พูน 
(9) อุตรดิตถ์

คุณภาพอากาศและเสียง

ค่าเฉลี่ยท้ัง
ประเทศ 43 
มคก./ลบ.ม.

• ติดต�ม ตรวจสอบ เฝ้�ระวัง และเตือนภัย คุณภ�พอ�ก�ศและเสียง
พรอ้มเผยแพรข่้อมูลคุณภ�พ อ�ก�ศและเสียงต่อส�ธ�รณะ

• กำ�หนดม�ตรฐ�นและม�ตรก�รควบคุมแหล่งกำ�เนิด 
มลพิษอ�ก�ศและเสียง

• ลดมลพิษจ�กแหล่งกำ�เนิด เปลี่ยนรถโดยส�รใช้่น้ำ�มันดีเซลเป็น NGV 
เพิ่มจุดตรวจวัดรถควันดำ� และส่งเสรมิก�รใช้น้ำ�มันเชื้อเพลิงกำ�มะถันต่ำ�

การบรหิารจดัการ

• ใช้เครือ่งยนต์และเชื้อเพลิงสะอ�ด
• ลดก�รเผ�ในที่โล่ง
• จดัก�รเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่�อย่�งมีส่วนรว่ม
• ขย�ยเครอืข่�ยก�รตรวจวัดคุณภ�พอ�ก�ศให้ครอบคลุม

ผลกระทบ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค่ามาตรฐาน PM2.5 = 25 มคก./ลบ.ม.
ค่ามาตรฐาน PM10 = 50 มคก./ลบ.ม.
(มคก./ลบ.ม. = ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์เมตร)

บรเิวณพื้นท่ีท่ีมีค่า PM10 เกินมาตรฐาน

ฝุ่ นละออง PM2.5 เกินค่�ม�ตรฐ�น ส่งผลต่อสุขภ�พประช�ชนโดยเฉพ�ะกลุ่มเสี่ยง ปัญห�ทัศนวิสัย
ก�รมองเห็น และภ�พลักษณ์เชิงลบด้�นก�รท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

หน้าพระลาน 
จ.สระบุรี
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คุณภาพน้ำาทะเลชายฝ่ังปี 2563 ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี

ปี 2562

เส่ือมโทรมมาก

พอใช้

ปี 2563

59%

2%

60%

2%

แหล่งน้ำาทะเล ปี 2563 
ท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
จำานวน 7 แห่ง ได้แก่ 

เกาะกุฎี จ.ระยอง

หาดบรเิวณพระราชวังไกล
กังวล จ.ประจวบคีรขีันธ์

หาดในหาน จ.ภูเก็ต

เกาะยูง จ.กระบี่

หาดบ้านปากบารา  
และบ้านทุ่งริน้ จ.สตูล

บ้านหน้าทับ อ่าวบางสน 
จ.ชุมพร

หาดมหาราช จ.สงขลา

คุณภาพแหล่งน้ำาผิวดินปี 2563 อยู่ในเกณฑ์ดี และมีแนวโน้มดีขึ้น

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำาผิวดิน ปี 2563 

แม่น้ำาสายหลัก 
59 แหล่ง  

ดี 

เสื่อมโทรม

ดัชนีคุณภาพน้ำา  
(Water Quality Index:WQI)

พอใช้ 

พื้นท่ีอื่นๆ  

แหล่งน้ำาน่ิง 
6 แหล่ง 

18%

43%

39%

คุณภาพแหล่งน้ำาผิวดิน และน้ำาทะเลชายฝ่ัง

ผลกระทบ
น้ำาเสียท่ีไม่ได้รบัการบำาบัดหรอืบำาบัดไม่ได้มาตรฐาน 
คุณภาพน้ำาส่งผลกระทบต่อ
• คุณภ�พชีวิตและสุขภ�พของประช�ชน
• คว�มเสียห�ยท�งเศรษฐกิจและก�รท่องเที่ยว
• ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม

• ตรวจสอบคุณภ�พน้ำ�ทะเล
• จดัทำ�ระบบฐ�นข้อมูลก�รติดต�ม 

ตรวจสอบมลพิษท�งทะเล
• บรกิ�รข้อมูลภูมิส�รสนเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่�งหน่วยง�น
• จดัทำ�แบบจำ�ลองวิเคร�ะห์ทิศท�งก�รเคลื่อนที่มลพิษท�งทะเล
• ก�รปรบัปรุงกฎหม�ยและม�ตรฐ�นคุณภ�พน้ำ�ทะเล

การบรหิารจดัการคุณภาพน้ำาทะเลชายฝ่ัง

• ตรวจวัดคุณภ�พน้ำ�จ�กแหล่งกำ�เนิดมลพิษ
• จดัก�รน้ำ�เสียชุมชน โดยก�รสร�้งระบบรวบรวมและบำ�บัดน้ำ�เสีย ฟ้ืนฟู

ระบบบำ�บัดน้ำ�เสียที่มีอยู่ และเสรมิสร�้งศักยภ�พบุคล�กร
• ออกเทศบัญญัติและจดั เก็บค่�บรกิ�รบำ�บัดน้ำ�เสีย
• จดัก�รน้ำ�เสยีจ�กฟ�รม์ปศุสัตว ์ก�รเกษตร และแหล่งกำ�เนิดน้ำ�เสยีจ�กชมุชน

การบรหิารจดัการคุณภาพแหล่งน้ำาผิวดิน

เส่ือมโทรม

ดี

ดีมาก

3%

34%

7%

27%

2% 4%

1

4

5

6

7

2

3
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อัตราการเกิดขยะมูลฝอย/คน/วัน ปี 2563 ลดลง

ปี 2562 ปี 2563

1.05 กก.
ปรมิาณมูลฝอยติดเชื้อปี 2563  
แต่ในปี พ.ศ. 2564 (ม.ค.-มิ.ย.)  
มีปรมิาณเพ่ิมขึ้น

(เปรยีบเทียบข้อมูลช่วงเดือน มกราคม-มิถุนายน  
ระหว่าง พ.ศ. 2563 กับ 2564)

ปี 2563
22,002 ตัน 31,957 ตัน

ปี 2564
+45.24%

ปรมิาณขยะมูลฝอยชุมชน ปี 2563 ลดลง

ปี 2562

ปี 2563ลดลง 12%25.37 ล้านตัน

28.71 ล้านตัน

1.18 กก.

-7.9%

-32%

การนำาเข้า 
สารอันตรายภาคครวัเรอืน 
หรอืทางสาธารณสุข ปี 2563 เพ่ิมขึ้น 
มีการนำาเข้า 8,018,439 ตัน

+3.5%

กากของเสียอุตสาหกรรมปี 2563 เพ่ิมขึ้น

กากของเสียอันตราย 
1.28 ล้านตัน

กากของเสียไม่อันตราย 
16.77 ล้านตัน

7% 93%

ปี 2562 ปี 2563
+ 7%

16.80  
ล้านตัน

18.05 
ล้านตัน

สารกำาจดั
วัชพืช  

เมทานอล (Methanol)  
หรอืเมทิลแอลกอฮอล์ 

(Methyl Alcohol)  

1

1

สารป้องกัน
และกำาจดั 
โรคพืช 

2

กรดซัลฟูรกิ  
(Sulfuric Acid) 

2

สารกำาจดั
แมลง

3

เอทิลีนไดคลอไรด์ (Ethylene 
Dichloride) หรอื 1,2-ไดคลอโร 
อีเทน (1,2-dichloroethane)  

3

สารเคมีท่ีมีปรมิาณการนำาเข้า 3 ลำาดับแรก 

สารเคมีท่ีมีปรมิาณการนำาเข้า 3 ลำาดับแรก 

ภาคเกษตรกรรม 
มีการนำาเข้ารวมท้ังสิ้น 89,486 ตัน 
(ปี 2562 มีการนำาเข้า 131,148 ตัน)

ภาคอุตสาหกรรม ปี 2563 
มีการนำาเข้ารวมท้ังสิ้น 3.06 ล้านตัน 
(ปี 2562 มีการนำาเข้า 3.14 ล้านตัน) 

การนำาเข้า 
สารอันตรายภาคอุตสาหกรรม 
และภาคเกษตรกรรม ปี 2563 
ลดลง

ขยะมูลฝอย ของเสียอนัตราย
มูลฝอยติดเชื้อ และสารอนัตราย

• ส่งเสรมิก�รลดและคัดแยกขยะมูลฝอย และขยะอันตร�ยที่แหล่งกำ�เนิด
• พัฒน�แนวท�งก�รนำ�ขยะมูลฝอยกลับม�ใช้ซ้ำ�หรอืใช้ประโยชน์ใหม่
• จดัก�รขยะมูลฝอยต�มหลักวิช�ก�ร
• ส่งเสรมิภ�คเย�วชนเข้�ม�มีส่วนรว่มในก�รจดัก�รให้มีประสิทธภิ�พ 

เพิ่มม�กขึ้น โดยเฉพ�ะก�รรวบรวมและแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง
และพลังง�น

• สง่เสรมิก�รลดก�รใชถ้งุพล�สตกิ และพล�สตกิทีใ่ช้ครัง้เดยีวแลว้ทิง้

การบรหิารจดัการ
ขยะมูลฝอย

ผลกระทบ
• สุขภ�พและคุณภ�พชีวิตของประช�ชน
• ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง

ปรมิาณการนำาเข้า-ส่งออกเศษพลาสติก

ปรมิาณการนำาเข้า

ปี 2562

ปี 2563
ลดลง  

53.33%
150,807,312 
กิโลกรมั

323,167,065 
กิโลกรมั

ปรมิาณการส่งออก 

ปี 2562

ปี 2563ลดลง 
38.23%

85,638,068 
กิโลกรมั

138,638,208 
กิโลกรมั

ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ

• ให้คว�มรูค้ว�มเข้�ใจในก�รคัดแยกและรวบรวมขยะอันตร�ยชุมชน
และมูลฝอยติิดเชื้อ และนำ�ส่งไปรวบรวมกำ�จดัอย่�งถูกต้อง
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ชุมชนแออัดใน กทม.  
ปี 2563 ลดลง 
จำานวน 21 ชุมชน

สิ่งแวดล้อมชุมชน

อัตราพื้นท่ีสีเขียวต่อ 
จำานวนประชากรใน กทม. 
ปี 2563 เพ่ิมขึ้น เน่ืองจาก
มีสวนสาธารณะเปิดใหม่ 
1 แห่ง คือ สวนวนาภิรมย์
รม่เกล้า

สิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ในเมืองใหญ่
เกิดจากการติดตั้งป้ายโฆษณา 
ท่ีไม่เหมาะสมหรอืผิดกฎหมาย

กรุงเทพมหานครมีป้ายโฆษณาขนาดใหญ่  
ปี 2563 จำานวน 1,050 ป้าย 

662 ชุมชน

ปี 2562

641 ชุมชน

ปี 2563
• คุณภาพอากาศใกล้เคียง 

กับปีท่ีผ่านมา
• ปรมิาณขยะชุมชนลดลง

ป้าย
ป้าย

ป้าย

ประชากรในเขตเมือง ปี 2563 ลดลง

ปี 2563 

จำานวน 22.81 ล้านคน 

จำานวน 22.99 ล้านคน 
ปี 2562 

จำานวนประชากร
ใน กทม.

และเขตเทศบาล

• จดัทำ�แนวท�งก�รจดัก�รสิ่งแวดล้อมชุมชน
• พัฒน�เมืองและชุมชนต�มแนวคิดต้นแบบเมืองนิเวศ (Eco City)
• จดัทำ�แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒน�พิเศษ
• ออกข้อบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรือ่งค่�ธรรมเนียม 

ก�รให้บรกิ�รในก�รจดัก�รสิ่งปฏิกูลหรอืมูลฝอย

การบรหิารจดัการ

ถูกกฎหมาย  
817 ป้าย 

ผิดถูกกฎหมาย  
233 ป้าย 

77.8
%

22.2
%

ผลกระทบ
• จำ�นวนประช�กรในเขตเมืองหน�แน่น ทำ�ให้มีคว�มต้องก�รที่อยู่อ�ศัย ก�รใช้ทรพัย�กร ย�นพ�หนะ และส�ธ�รณูปโภค
• มลพิษจ�กขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อและน้ำ�เสีย
• มลพิษท�งอ�ก�ศจ�กปัญห�ฝุ่ นละอองในพื้นที่เขตเมืองลดลงจ�กม�ตรก�รลดก�รเดินท�งในช่วงก�รระบ�ดของโรคโควิด 19

• ปลูกป่�/ป่�ชุมชน
• จดัทำ�แผนผังภูมินิเวศเพื่อจดัก�รสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ
• ประก�ศเขตพื้นที่และม�ตรก�รคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ป้าย

ปี 2562

6.91 ตร.ม./คน

7.14 ตร.ม./คน

ปี 2563
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อนุสาวรยี์ อนุสรณ์สถาน
หลักเมือง

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ  
อุทยานประวัติศาสตร์

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

เมืองเก่า
เมืองประวัติศาสตร ์

ย่านชุมชนเก่า พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม 
พระราชวัง

แหล่งโบราณคดีท้ังท่ีขุดแล้ว 
และยังไม่ได้ขุดค้น  

โบราณวัตถุ เตาเผาโบราณ

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
จำานวน 5,511 แห่ง
แบ่งออกเป็น 7 ประเภท
(ณ มิถุนายน 2564)

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี

ระดับดี

ระดับปานกลาง
 3 แห่ง  20 แหง่        23 แห่ง                                      

     
    

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

   4
 แหง่

ถ้ำา

ภูเขา

น้ำาตก

ผลการตดิตามประเมนิแหล่งธรรมชาตอินัควรอนุรกัษ์ 4 ประเภท  
ได้แก่ น้ำาตก ภูเขา ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา และถ้ำา  
จำานวน 129 แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ธรณีสัณฐานและ
ภูมิลักษณวรรณา

พื้นท่ีกรุงรตันโกสินทรแ์ละเมืองเก่ามี 36 เมือง 
โดยเมืองเก่าท่ีประกาศล่าสุด (เมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2564) 
คือ เมืองเก่าอุทัยธานี เมืองเก่าตรงั และเมืองเก่าฉะเชิงเทรา

กลุ่มป่าแก่งกระจาน
ได้รบับรรจุเป็นแหล่งมรดกโลก

ล่าสุด ตรงั

ฉะเชิงเทราอุทัยธานี

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

• อนุรกัษ์และพัฒน�มรดกธรณีและอุทย�นธรณี พัฒน�แหล่งท่องเที่ยวท�งธรณีวิทย�
• ส่งเสรมิ สนับสนุนให้เกิดก�รท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมธรรมช�ติและศิลปกรรม
• เสรมิสร�้งคว�มรูค้ว�มเข้�ใจ และพัฒน�ศักยภ�พให้กับบุคล�กรด้�นก�รบรหิ�รจดัก�รอนุรกัษ์และพัฒน�เมืองเก่�
• จดัทำ�ฐ�นข้อมูลแหล่งมรดกโลกท�งธรรมช�ติ และแหล่งมรดกท�งวัฒนธรรมที่อยู่ในบัญชีร�ยชื่อเบื้องต้น (Tentative List)

การบรหิารจดัการ

ผลกระทบ

• แหล่งธรรมช�ติถูกทำ�ล�ย ทำ�ให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พ 
และลดคุณค่�คว�มสำ�คัญลง

• ก�รเสื่อมโทรมของแหล่งธรรมช�ติ ศิลปกรรม มรดกโลก  
และเมืองเก่� จ�กก�รกระทำ�ของมนุษย์ ก�รพัฒน�เมือง  
และพัฒน�ด้�นเศรษฐกิจและสังคม

 52 แห่ง                      2
7 แห ่ง
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ป 27.1 c 28.1 c 28.0 c

25632524-
2553* 2562

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ

1,527.3 มิลลิเมตร

+ 16.2 %
ปี 2563

1,343.4 มิลลิเมตร
ปี 2562

ปี 2563 การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกภาคพลังงาน
ลดลง 3.64%

ปี 2562

ปี 2563248.31 ล้านตัน CO2

257.70 ล้านตัน CO2

ปี 2563

ระดับน้ำาทะเล
ปานกลาง

+ 0.19 ม. สูงกว่าปี 2562

- 0.07 ม. ต่ำากว่าปี 2562

สถานีเกาะหลัก 
จ.ประจวบคีรขีันธ์

สถานี
เกาะตะเภาน้อย 

จ.ภูเก็ต

การกดัเซาะชายฝ่ัง
เพิ่มขึ้น

ฝนตกเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น แต่ต่ำากว่าค่าปกติ 4% 
ค่าปกติคาบ 30 ปี พ.ศ. 2524 - 2553 
เท่ากับ 1,587 มิลลิเมตร

แผ่นดินไหว ดินไหล

หินรว่ง รอยแยก

หลุมยุบ

บ่อน้ำาทรุดตัว

ดินถล่ม

ภัยพิบัติจากธรรมชาติ  
เกิดขึ้นใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา

ปี 2563 เกิดขึ้น 32 ครัง้  
เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ท่ีเกิดขึ้น 31 ครัง้

*ค่าปกติ คือ ค่าเฉลี่ย
ของข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
ในคาบ 30 ปี ระหว่าง 
พ.ศ. 2524-2553  
มีค่าเท่ากับ  
27.1 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิเฉลี่ยลดลงเล็กน้อย 
แต่ยังคงสูงกว่าค่าปกติ* 0.9%

ลดลงในทุกภาคเศรษฐกิจท่ีมีการใช้ไฟฟ้า ได้แก่ ภาคการผลิต
ไฟฟ้า ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม และภาคเศรษฐกิจอื่นๆ

• จดัทำ� (ร�่ง) พระร�ชบัญญัติว่�ด้วยก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ พ.ศ. ...
• ส่งเสรมิก�รลดก๊�ซเรอืนกระจกในส�ข�พลังง�น คมน�คมขนส่ง และกระบวนก�รท�งอุตส�หกรรม ก�รใช้ผลิตภัณฑ์ และก�รจดัก�รของเสีย
• สนับสนุนภ�คเอกชนผลิตสินค้�และบรกิ�รให้ได้รบัก�รรบัรองฉล�กค�รบ์อน และรองรบันโยบ�ยก�รค้�ระหว่�งประเทศ
• สร�้งแรงจูงใจให้ภ�คเอกชนมีส่วนรว่มในก�รลดก�รปล่อยก๊�ซเรอืนกระจก
• ดำ�เนินง�นต�มเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนและอนุสัญญ�ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ
• จดัทำ�แผนที่และพัฒน�ข้อมูลเชิงพื้นที่ และแผนที่ภูมิศ�สตรเ์พื่อก�รจดัก�รคว�มเสี่ยงจ�กส�ธ�รณภัย

การบรหิารจดัการ

ผลกระทบ
• ก�รแปรปรวนของสภ�พภูมิอ�ก�ศ  ก�รเพิ่มขึ้นหรอืลดลงของปรมิ�ณน้ำ�ฝน และอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น ทำ�ให้เสี่ยงต่อภัยพิบัติท�งธรรมช�ติ รวมถึงคว�มมั่นคง

ในก�รผลิตอ�ห�รจ�กก�รเพ�ะปลูก ก�รประมง และปศุสัตว์

ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ปี 2563

 จงัหวัด ครวัเรอืน ความเสียหาย
อุทกภัย 65 1.2 ล้าน 223.0 ล้านบาท

 จงัหวัด ครวัเรอืน ความเสียหาย
ภัยแล้ง 32 0.6 ล้าน 237.6 ล้านบาท

 จงัหวัด ครวัเรอืน ความเสียหาย
ว�ตภัย 77 0.1 ล้าน 76.4 ล้านบาท
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แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและมาตรการระยะสั้น-ยาว

 » การจดัการขยะพลาสติก และพลาสติกทะเล  
 » การจดัการมูลฝอยติดเชื้อโรคโควิด 19
 » การคุม้ครองพืน้ท่ีท่ีมีความสำาคัญหรอืมีความอ่อนไหว

ด้านสิ่งแวดล้อม

 » ทรัพยากรดินและการใช้ท่ีดิน การสูญเสียหน้าดินและความอุดม
สมบูรณ์ของดิน

 » ทรัพยากรแร่ การผลิตและการนำาเข้าทรพัยากรแรเ่พิ่มขึ้น
 » พลังงาน การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายและพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
 » ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า พื้นท่ีป่าไม้ มีโอกาสเพิ่มขึ้น 
 » ทรัพยากรน้ำา ปรมิาณน้ำากักเก็บมีเพียงพอ
 » ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ความอุดมสมบูรณ์ของทรพัยากร

ประมงเพิ่มขึ้น แต่ควรเฝ้าระวังขยะพลาสติกลงสู่ทะเล 
 » ความหลากหลายทางชีวภาพ การนำาเข้าชนิดพันธุต์่างถิ่น  

และการลักลอบนำาสัตว์หรอืพืชออกมาจากแหล่งธรรมชาติเพิ่มขึ้น
 » สถานการณ์มลพิษ ปรมิาณขยะชุมชน สัดส่วนของขยะพลาสติก 

และปรมิาณมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มขึ้น
 » สิ่งแวดล้อมชุมชน ประชากรอาศัยในเขตเมืองมากขึ้น
 » สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ได้รบัผลกระทบจาก 

การเจรญิเติบโตของเมือง
 » การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ อุณหภูมิเฉลี่ยท้ังปี

เพ่ิมขึ้น และระดับน้ำาทะเลเพิ่มขึ้น

 » การส่งเสรมิการผลิตและการบรโิภคท่ียั่งยืน
 » การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก  
 » การใช้ทรพัยากรให้เกิดการหมุนเวียนในระบบ  

 » ปัจจยัด้านสังคม การรวมกลุ่มทางสังคม การเดินทาง ท่องเท่ียว 
และใช้พลังงานเพิ่มข้ึน ทำาให้การผลิตและการบริโภคสินค้าและ
บรกิารเพิ่มขึ้น

 » ปัจจัยด้านเทคโนโลยี การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น  
ทำาให้เกิดซากอิเล็กทรอนิกส์ภายหลังหมดอายุการใช้งาน 
จำานวนมาก

 » ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ นักท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน ธุรกิจการท่องเท่ียว
และธุรกิจต่อเน่ืองขยายตัว และการค้าระหว่างประเทศขยายตัว 
สามารถส่งสินค้าออกไปต่างประเทศมากขึ้น  

 » ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ทำาให้ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไป มีผลต่อการเพาะปลูก และ 
เกิดภัยพิบัติในหลายพื้นท่ี รวมถึงการกัดเซาะชายฝ่ัง

 » ปัจจัยด้านนโยบาย ขับเคลื่อนประเทศโดยใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่ งยืน และนโยบาย  
BCG Model (Bio-Circular-Green Economy Model)

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น

มาตรการระยะสั้น มาตรการระยะยาว
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ประเด็นสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่สำาคัญ 
จำานวน 3 เรื่อง
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COVID-19

COVID-19

COVID-19

1

3
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การนำาขยะไปผลิตกระแสไฟฟา้ 

การบริหารจัดการน้ำา 

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อโควิด 19



ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ 

ประเด็นสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่สำาคัญ

เทศบาลตำาบล 
บ้านคลอง  

ขยะชุมชนท่ีแยก  
ขยะเปียก ขยะรไีซเคิล  
และขยะอันตราย

บรรจุภัณฑ์ท่ีเผาไหม้ได้ 
(RDF1)

*RDF : Refuse Derived Fuel = เชื้อเพลิงขยะมูลฝอย
**RDF1 = เชื้อเพลิงขยะมูลฝอยประเภทท่ี 1 (จากท้ังหมด 7 ประเภท) ท่ีสามารถคัดแยกส่วนท่ีเผาไหม้ออกมาด้วยมือ รวมท้ังขยะท่ีมีขนาดใหญ่

บรษัิท วงษ์พาณิชย์ 
อินเตอรเ์นชั่นแนล 
จำากัด

บรษัิท โคลเวอร ์
พิจติร จำากัด

กระแสไฟฟ้าส่งให้  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ส่วนราชการ
และรา้นค้า
ใน อ.เมืองพิษณุโลก

ปรบัปรุงคุณภาพขยะเชื้อเพลิง 
ดังน้ี

• แยกโลหะด้วยแม่เหล็ก
• แยกเศษหิน/ดิน/ความชื้น

ด้วยเครือ่งรอ่น (Screen)
• ลดขยะเชื้อเพลิงด้วย

เครือ่งตัด (Shredder)

ผลิตไฟฟ้าจากขยะเชื้อเพลิง

• การประกาศนโยบาย “เมืองใช้ประโยชน์จากขยะ” และการให้ประชาชนมีความรูใ้นการแยกขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะแต่ละประเภท
• วิสัยทัศน์ของผู้นำาเทศบาลกับการปรบัเปลี่ยนกระบวนการจดัการขยะ และทดสอบ ทดลอง เพื่อคัดเลือกรูปแบบการจดัการขยะท่ีเหมาะสม
• ความรว่มมือของชุมชนในการคัดแยกขยะ
• มีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะอยู่บรเิวณพื้นท่ีใกล้กัน ทำาให้เกิดความสะดวกและความรว่มมือ 

อย่างเป็นรูปธรรม
• การสนับสนุนของหน่วยงานภาครฐัด้านการจดัการขยะและด้านพลังงาน

การนำาขยะไปผลิตกระแสไฟฟา้ 

กรณีศึกษา

กระบวนการผลิตไฟฟา้จากเชื้อเพลิงขยะ กรณีศึกษา เทศบาลตำาบลบ้านคลอง จ.พิษณุโลก

เทศบาลตำาบลบา้นคลอง

บริษัท วงษ์พาณิชย์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 
ปรับปรุงคุณภาพขยะเป็น
เชื้อเพลิง

บริษัท โคลเวอร์ 
พิจิตร จำากัด 
ผลิตไฟฟา้จากขยะ 

หน่วยงานภายนอก 
ช่วยสนับสนุน

 » ศึกษากระบวนการผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF) จากขยะชุมชน  
และรูปแบบของความรว่มมือจากภาคส่วนต่างๆ 

 » วิเคราะห์สถานการณ์และผลกระทบ แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ของภาคส่วนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

ชุมชนภายในเขตเทศบาล
ตำาบลบ้านคลอง  

1
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ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ 

2

ประเด็นสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่สำาคัญ

บ้านธารมะยม 

พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2543

 � การฟ้ืนฟูสภาพป่า (การสรา้งฝายชะลอน้ำา การปลูกต้นไม้ การทำาแนวกันไฟ และการรว่มกันป้องกันไฟป่า)
 � การใช้ประโยชน์จากน้ำา โดยการสรา้งประปาภูเขา และมีการจดัเก็บรายได้
 � การจดัตั้งกลุ่มอาชีพ และขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ รว่มกัน
 � การสรา้งจติสำานึกให้เยาวชนในการรว่มรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 � การจดัเสวนา ทบทวน ถอดบทเรยีน เรยีนรูจ้ากข้อผิดพลาด ทำาให้เกิดการปรบัปรุง และพัฒนารูปแบบการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี 

และภูมิสังคม
 � การแสวงหาความรว่มมือด้านองค์ความรูจ้ากพื้นท่ีอื่น และงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
 � การมีผู้นำาหลักท่ีเข้มแข็ง และสรา้งผู้นำารุน่ต่อไปในกลุ่มอาชีพต่างๆ

การบริหารจัดการน้ำา

พื้นท่ีสูง  

แหล่งต้นน้ำา 

ไม่สามารถอุ้มน้ำา 
ท่ีตกลงในฤดูฝนได้ 

   ประสบ
ปัญหา 
น้ำาแล้ง 

ในอดีตเกิด 
ไฟไหม้ป่า 

ภาครฐั

ภาคเอกชน

ภาคประชา 
สังคม 

ผู้นำาชุมชน

ประชาชน

ภาควิชาการ

รวมตัว 

แก้ไขปัญหา 
การบรหิาร 
จดัการน้ำา

 » ศึกษากระบวนการมีส่วนรว่ม สถานการณ์ปัญหา ผลกระทบ และแนวทางแก้ไขปัญหาของภาคส่วนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
 » วิเคราะห์ข้อมูลในการหาทางออกรว่มกันต่อแนวทางการบรหิารจดัการน้ำาโดยถอดบทเรยีนจากปัญหาและความสำาเรจ็ท่ีพบ

เขาแม่กระทู้เกิด
ไฟไหม้จากธรรมชาติ
และมนุษย์

สถานศึกษา  
นักวิชาการอิสระ 
ชุมชน รว่มกันปรบัปรุง 
ประปาภูเขา ฟ้ืนฟูป่า 
จนมีน้ำาประปาใช้ได้
ตลอดปี

พัฒนาระบบประปา  
ติดตั้งมิเตอรเ์ก็บค่าน้ำา
ยูนิตละ 3 บาท

จดัตั้งกลุ่มอาชีพ  
เช่น โรงเรยีนชาวนา 
กลุ่มปลูกหญ้าแฝก เป็นต้น

จดักิจกรรมปลูกฝัง
จติสำ�นึกให้เย�วชน  
มีจติส�ธ�รณะ  
รกัษ�ป่� สิ่งแวดล้อม

นำ�ร�ยได้จ�กค่�
ประป� ซ่อมแซม 
ปรบัปรุงฝ�ยชะลอน้ำ� 
พัฒน�สังคมด้�นอื่นๆ

ปลูกป่าและทำาแนว
กันไฟ ประชาชนรว่ม
มือกับ บรษัิท ปตท. 
จำากัด (มหาชน)

ขอทุนเพื่อ 
ทำ�ประป�ภูเข�

ประปาภูเขาใช้ได้ครึง่ปี 
ฤดูแล้งใช้ไม่ได้ ไม่มีน้ำา

วัตถุประสงค์

พัฒนาการของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา บ้านธารมะยม จ.นครสวรรค์
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3 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ 

ประเด็นสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่สำาคัญ

เทศบาลเมืองศรรีาชา ไดแ้ก้ปัญหามลูฝอยตดิเช้ือจากโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
โดยการรว่มมือกันของหน่วยงาน

 � ความรว่มมือของชุมชนในการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากขยะท่ัวไป 
 � เทศบาลเมืองศรรีาชาเพิ่มจุดท้ิงมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อให้เข้าถึงชุมชนมากขึ้น
 � การประชาสัมพันธข้์อมูลให้กับประชาชนในพื้นท่ี ในการจดัการมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดขึ้น โดยวิธกีารจดัการท่ีถูกต้องปลอดภัย 
 � ประสานงานกับทางหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อแจง้ข้อมูลผู้ติดเชื้อหรอืผู้ท่ีมีความเสี่ยงสูง ให้หน่วยงานได้เข้ามาควบคุมในส่วนดังกล่าว

 » ศึกษากระบวนการและขั้นตอนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากโรคโควิด 19 สถานการณ์ปัญหา ผลกระทบ  
และแนวทางการแก้ไขปัญหาและหาทางออกรว่มกัน

 » วิเคราะห์ข้อมูลการจดัการมูลฝอยติดเชื้อจากโรคโควิด 19 รว่มกันของหน่วยงาน 
 » ถอดบทเรยีนจากปัญหาและความสำาเรจ็ท่ีพบ

COVID-19

ภาครฐั ภาคเอกชน โรงพยาบาล

รบัการรกัษา
ท่ี รพ.

ควบคุม 
กำ�กับดูแล

แจง้

ตรวจพบเชื้อ

ตรวจสืบค้น

ไม่พบเชื้อ

ไม่พบเชื้อ

มูลฝอยติดเชื้อ 
โควิด 19

บรษัิทรบั 
  กำ�จดัมูลฝอย 
      ติดเชื้อ

รวบรวมใส่ถุงแดง 
2 ชั้น  

(เขียน “โควิด”)

ภาคประชาชนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

รพ.สมเด็จ 
ณ ศรรีาชา

กักตัวท่ีบ้าน

เทศบาลเมือง
ศรรีาชา

ผู้มีความเสี่ยงสูงผู้มีความเสี่ยงสูง

ผู้นำ�ชุมชน

COVID-19
ผู้ติดเชื้อ

รวบรวมใส่ถุงมัด
ไว้และแยกท้ิงจาก

มูลฝอยท่ัวไป

โควิด

เทศบาลรบัไป
กำาจดั

มูลฝอยติดเชื้อ

รถ
เคลื่อนท่ี(สสจ.)

วัตถุประสงค์

การบริหารจัดการมูลฝอยติด
เชื้อจากโรคโควิด 19 เทศบาล
เมืองศรีราชา จ.ชลบุรี
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การเผยแพร่รายงานและฐานข้อมูล
ประกอบไปด้วย 4 เรื่องย่อย

23

ฐานข้อมูลเพ่ือการรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
http://env_data.onep.go.th/

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... 
https://www.onep.go.th/publication-soe/

สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564 (Infographic)
https://www.onep.go.th/publication-soe/

VDO สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564
https://www.youtube.com/watch?v=Gp5j1u4_HAo

คุณภาพส
ิ่งแวดล้อ

มสถานการ
ณ์

พ.ศ. 2564

อาคารทิปโก ทาวเวอร 2 ชั้นที่ 8 

เลขที่ 118/1 ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท : 02-265-6532 โทรสาร : 02-265-6511 E-mail : webmaster@onep.go.thสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

www.on
ep.go.th



คุณภาพสิ่งแวดล้อม
สถานการณ์

พ.ศ. 2564

อาคารทิปโก ทาวเวอร 2 ชั้นที่ 12 
เลขที่ 118/1 ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท : 02-265-6538 โทรสาร : 02-265-6536 E-mail : state.sector@onep.go.th

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

www.onep.go.th


