




ชนิดพันธุ์

พืช
> 14,000

สัตว์
มีกระดูกสันหลัง

> 4,700

สัตว์
ไม่มีกระดูกสันหลัง

> 80,000
จุลินทรีย์

> 200,000

ที่มา: สผ.2558

• ชนิดพืช 3% ของโลก ถูกคุกคาม 
964 ชนิด  สูญพันธุ์ในธรรมชาติ
แล้ว 2 ชนิด ได้แก่ ฟ้ามุ่ยน้อย 
โสกระย้า

• ประเมินสถานภาพสัตว์ 2,276 ชนิด
พบใกล้สูญพันธ์และมีแนวโน้มใกล้
สูญพันธ์ 12% เพิ่มจาก 10 ปีทีแ่ล้ว

ส่วนที่สูญพันธุ์แล้ว ได้แก่ สมัน กูปรี 
กระซู่ แรด ปลาหวเีกด (ปลาเสือตอ 
สูญพันธุ์ในธรรมชาติ)

• ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น > 3,500 เป็นชนิด
พันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานแล้ว 138 ชนิด 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น



ถิน่ทีอ่ยู่อาศัย

• อัตราการสูญเสียป่าบกมีแนวโน้มลดลง
• ป่าชายเลนมีพื้นที่เพ่ิมขึ้น
• ป่าชายหาดถูกคุกคามจากการท่องเท่ียว
• แหล่งหญ้าทะเลมีแนวโน้มคงที่และ

สมบูรณ์ขึ้น 
• แนวปะการังเสียหายมาก-สมบูรณ์

ปานกลาง
• พื้นที่ชุมน้้าชายฝั่งทะเลได้รับ

การคุ้มครอง
• พื้นที่ชุ่มน้้าทั่วไปส่วนใหญ่ถูกคุกคาม
• พื้นที่ทางธรรมชาติ/พื้นที่สีเขียวในเมือง

และชุมชนลดลง



ภัยคุกคาม
ถมพ้ืนท่ีชุ่มน ้ำ เมืองขยำยตัว ภัยพิบัติ

สำรเคมีทำง
กำรเกษตร

กำรท่องเท่ียว
ท่ีไม่เหมำะสม

ขยะทะเล ลักลอบ
ค้ำสัตว์ป่ำ

ชนิดพันธุ์ต่ำงถ่ิน
ท่ีรุกรำน



ทิศทางและนโยบายประเทศ

 มุ่งดูแลรักษาสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ

อันเปน็ถิ่นท่ีอยู่อาศัยของพืชและสัตว์ 

 ลดผลกระทบต่อถิ่นท่ีอยู่อาศัยฯ

 ความส าคัญต่อการสร้างมูลค่าจากฐาน

ทรัพยากรชีวภาพ เกษตรชีวภาพ และ

อุตสาหกรรมชีวภาพ 

 ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการ

 พัฒนาเครือข่ายการด าเนินงานระดับต่าง ๆ 

รัฐธรรมนูญ 2560

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
นโยบายสิ่งแวดล้อม 20 ปี
แผนแม่บทบูรณาการฯ 2559-2564
แผนปฏบัติการ 2561-2564

เป้าหมาย SDG



การบริหารจัดการ

 ความรู้ความเข้าใจถึง “ความส้าคัญ”

 การบรูณาการสู่นโยบายและแผน

 กลไกสนับสนุน เช่น ธนาคารต้นไม้ 
ตราสารหนี้สีเขียว มาตรการตอบแทน
คุณระบบนิเวศ (PES) มาตรการภาษี 

 แก้ไขกฎหมายและจัดท้ากฎหมายใหม่
ให้เอื้อต่อการมีส่วนร่วม เช่น ด้านป่าไม้ 
ชายฝั่ง มลพิษ เป็นต้น

 กลไกการบริหารจัดการ เช่น คณะท้างาน 
กอช. คณะท้างาน อพ.สธ. จังหวัด/ท้องถิ่น 
คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานฯ 
คณะกรรมการพื้นที่ชุ่มน้้าจังหวัด ฯลฯ

กำรบูรณำกำร
และมีส่วนร่วม

กำรอนุรักษ์
และฟื้ นฟูฯ

คุ้มครองและ
แบ่งปันผลประโยชน์

องค์ควำมรู้และ
ระบบฐำนข้อมูล

ประเด็นทีก้่าวหน้า



 ประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
เช่น บางกะเจ้า 

 ดูแลพื้นที่ที่มีความส้าคัญ เช่น ป่าตะวันตก

 จัดตั้ง“ศูนย์วนวัฒนวิจัย” คัดพันธุ์ไม้
จากป่าธรรมชาติมาปลูก

 ส้ารวจ จัดท้าฐานข้อมูล และมาตรการ
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน  

 ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเพื่อความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ  

 จัดท้าหรือปรับปรุงกลไกการให้อนุญาต
และกฎระเบียบการเข้าถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม

 ริเริ่มการพัฒนาคลังข้อมูล

ประเด็นทีก่้าวหน้า (ต่อ)



 ยังไม่ค่อยมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
“การใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน” 

 มีการบูรณาการสู่แผนท้องถิ่นน้อยมาก
 ต้องเร่งน้ากฎระเบียบใหม่ๆ ไปสู่การ

ปฏิบัติ และร่าง พรบ.ความหลากหลาย
ทางชีวภาพฯ ให้แล้วเสร็จ 

 ขยะทะเลและมลพิษ 
 การคุ้มครองพื้นที่ชุ่มน้้านอกเขตอนุรักษ์

ไม่ชัดเจน
 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้

พื้นบ้านยังกระจัดกระจาย
 ขาด Platform ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

และขาดบุคลากร โดยเฉพาะ
นักอนุกรมวิธาน

ประเด็นท้าทาย



กำรปรับตัวและทิศทำง
กำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

ของประเทศ

หลังปี ค.ศ. 2020



กำรปรับตัวและทิศทำงหลังปี ค.ศ. 2020

รักษาฐานทรัพยากร
ชีวภาพของประเทศ

• ลดภยัคกุคามพืน้ท่ีชุ่มน า้/พืน้ท่ีนอกเขตอนรัุกษ์
• แก้ไขปัญหามลพิษ  ความปลอดภยัทางชีวภาพ
• เฝา้ระวงั/จดัการชนิดพนัธุ์ตา่งถ่ินรุกราน 

ยุทธศาสตร์ชาติ • การเติบโตอยา่งยัง่ยืน
• อตุสาหกรรมชีวภาพ  เศรษฐกิจฐานชีวภาพ

ปัจจัยส าคัญ • สภาพภมูิอากาศและภยัพิบตัิ ประชากร
• เมืองขยายตวั  เกษตรเชิงเด่ียว  เทคโนโลยี

ทศิทางระดับภูมภิาค
และนานาชาติ

• ธรรมาภิบาล การจดัการร่วม
• ประเดน็อบุตัิใหม่



3 การเกษตร

4
อุตสาหกรรม
และบริการ

• วัตถุดิบชีวภาพมีมูลค่าเพิ่ม
• ตระหนักรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

• เกษตรชีวภาพมีมูลค่า สมุนไพรเป็นพืชเศรษฐกิจ

6 เมืองน่าอยู่ • รักษาแหล่งธรรมชาติและพื้นที่สีเขียว 

18

การเติบโต
อย่างยั่งยืน

• วิจัย/ใช้นวัตกรรมฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
• ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

23 การวิจัย • เกษตร-อุสาหกรรมชีวภาพ พลังงานทางเลือก 

การจัดการน ้า • ระบบนิเวศคูคลองมีความหลากหลายทางชีวภาพ

แผนแม่บท (23 แผน) เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ

19



Bio-economy เศรษฐกิจชีวภาพ
ใช้ความรู้และนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและ
สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบชีวภาพ

Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน
ออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตโดยหมุนเวียน
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดของเสียน้อยที่สุด

Green Economy เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การผลิต การบริการ และการบริโภค ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม



Public Private Partnership Plastic มีคณะท้างาน 
3 คณะ ท้างานต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน ร่วมจัดท้า Roadmap 
การจัดการขยะพลาสติก ผลผลกระทบต่อสัตว์ทะเลและสภาพแวดล้อม

Thailand Business Council for Sustainable 
Development ตั้งเมื่อปี 2536 โดยมีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
เป็นเลขานุการ ปัจจุบันมีบริษัทชั้นน้าเป็นสมาชิก 38 องค์กร ร่วมมือ
ส่งเสริมธุรกิจให้มีความยั่งยืนไปพร้อมๆ กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

Thailand Biodiversity Network Alliance
ริเริ่มเมื่อปี 2561 โดยความร่วมมือระหว่าง TOYOTA และ IUCN เพื่อ
เป็นเวทีให้ภาคธุรกิจเอกชนร่วมมือกันดูแลรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ





• พื้นที่ชายฝั่งได้รับผลกระทบรุนแรงขึ้น
• สัตว์ผสมเกสรลดลง
• ผลผลิตบางชนิดเพ่ิม แต่ในระยะสั้นเท่านั้น

• สังคมผู้สังอายุต้องการอาหารสุขภาพ
• วัยแรงงานเคลื่อนย้ายเข้าสู่เมือง
• ประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น

• พื้นที่ทางธรรมชาติลดลง
• ก่อขยะมูลฝอยและมลพิษเพ่ิม
• ความต้องการพลังงานสูง

• เปลี่ยนแปลงพื้นที่ธรรมชาติและป่า
• ใช้สารเคมีทางการเกษตรสูง

• เร่งการใช้ทรัพยากร
• เพิ่มผลผลิต



การออกแบบและเปลี่ยนแปลงระบบยีน
ที่อาจมีผลกระทบทั้งบวกและลบ จึงต้อง
มีการศึกษาและควบคุมดูแล

ระบบข้อมูลโมเลกุลหรือสายดีเอ็นเอท่ีจะส่ง
ข้อมูลทางพันธุกรรม ซึ่งต้องศึกษาวิจัย พัฒนา
ระบบการเข้าถึงและคุ้มครองข้อมูล  

การคุ้มครองพื้นที่ทางทะเลที่มีความส้าคัญ
และอ่อนไหว ถูกใช้ประโยชน์ในเชิงพานิชย์ 
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ

ใช้กลไกและระเบียบเกี่ยวกับการเข้าถึงและ
แบ่งปันผลประโยชน์ให้กับท้องถิ่นและชุมชน
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม




