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เน้ือหานําเสนอ 

• พัฒนาการของระบอบความตกลงโลกรอน  

   (จาก UNFCCC ถึง ความตกลงปารีส ) 

• เปาหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน หลังป ค.ศ. 2015 

• นัยสําคัญตอการบริหารจัดการน้ําของประเทศไทย 

• รางยุทธศาสตรชาติ 20 ป ของประเทศไทย 
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• สมาชิก 195 ประเทศ 

• การลดกาซโดยสมัครใจ 

• ใหประเทศที่พัฒนาแลว 
ลดการปลอยกาซใหอยู
ที่ระดับป 1990  

     ภายในป 2000  

 สมาชิก 191 ประเทศ 

 การลดกาซโดยบังคับ 

 ใหประเทศที่พัฒนาแลว 
(42 ประเทศ ) ลดการปลอย
กาซใหตํ่ากวาระดับป
1990 เฉล่ีย 5.2% ภายใน
ป 2008 -2012 

 ประเทศกําลังพัฒนาไมมี
พันธกรณีลดกาซ 

พัฒนาการความตกลงโลกรอน 

อนุสัญญาการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศ (1992) 

พิธีสารเกียวโต 

(1997) 
ความตกลงปารีส 

(2015) 

 สมาชิก …. ประเทศ 

 ใหมีการลดกาซทั้งใน
ประเทศพัฒนาแลว 
และประเทศกําลัง
พัฒนา 

 เปาหมายการลดกาซ 
ใหแตละประเทศ
กําหนดเอง 
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Paris Agreement 
Article 7  

1. Parties hereby establish the global goal on adaptation of enhancing adaptive capacity, 

strengthening resilience and reducing vulnerability to climate change, with a view to 

contributing to sustainable development and ensuring an adequate adaptation response in the 

context of the temperature goal referred to in Article 2.  

2. Parties recognize that adaptation is a global challenge faced by all with local, subnational, 

national, regional and international dimensions, and that it is a key component of and makes  

a contribution to the long-term global response to climate change to protect people, livelihoods 

and ecosystems, taking into account the urgent and immediate needs of those developing 

country Parties that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change.  

3. The adaptation efforts of developing country Parties shall be recognized, in accordance with 

the modalities to be adopted by the Conference of the Parties serving as the meeting of the 

Parties to the Paris Agreement at its first session.  

4. Parties recognize that the current need for adaptation is significant and that greater levels of 

mitigation can reduce the need for additional adaptation efforts, and that greater adaptation 

needs can involve greater adaptation costs.  18 



Paris Agreement 
Article 7  

7. Parties should strengthen their cooperation on enhancing action on adaptation, taking into 

account the Cancun Adaptation Framework, including with regard to:  

• (a) Sharing information, good practices, experiences and lessons learned, including, as 

appropriate, as these relate to science, planning, policies and implementation in relation to 

adaptation actions;  

• (b) Strengthening institutional arrangements, including those under the Convention that serve 

this Agreement, to support the synthesis of relevant information and knowledge, and the 

provision of technical support and guidance to Parties;  

• (c) Strengthening scientific knowledge on climate, including research, systematic observation 

of the climate system and early warning systems, in a manner that informs climate services and 

supports decision-making;  

• (d) Assisting developing country Parties in identifying effective adaptation practices, 

adaptation needs, priorities, support provided and received for adaptation actions and efforts, 

and challenges and gaps, in a manner consistent with encouraging good practices;  

• (e) Improving the effectiveness and durability of adaptation actions.  
19 
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Goal 6: Ensure availability and sustainable management of water 

and sanitation for all  
TARGETS 

6.1  By 2030, achieve universal and equitable access to safe and affordable drinking water for all 

6.2 By 2030, achieve access to adequate and equitable sanitation and hygiene for all and end open defecation,  

       paying special attention to the needs of women and girls and those in vulnerable situations  

6.3 By 2030, improve water quality by reducing pollution, eliminating dumping and minimizing release of hazardous    

       chemicals and materials, halving the proportion of untreated wastewater and substantially increasing recycling and  

       safe reuse globally 

6.4 By 2030, substantially increase water-use efficiency across all sectors and ensure sustainable withdrawals and   

       supply of freshwater to address water scarcity and substantially reduce the number of people suffering from water  

       scarcity  

6.5 By 2030, implement integrated water resources management at all levels, including through transboundary  

        cooperation as appropriate 

6.6 By 2020, protect and restore water-related ecosystems, including mountains, forests, wetlands, rivers, aquifers and  

       lakes  

6.a By 2030, expand international cooperation and capacity-building support to developing countries in water- and  

       sanitation-related activities and programmes, including water harvesting, desalination, water efficiency, wastewater  

       treatment, recycling and reuse technologies 

6.b  Support and strengthen the participation of local communities in improving water and sanitation management 
23 



Goal 13: Take urgent action to combat climate change and 

its impacts 

 • Strengthen resilience and adaptive capacity to climate-related hazards and natural disasters in all countries 

• Integrate climate change measures into national policies, strategies and planning 

• Improve education, awareness-raising and human and institutional capacity on climate change mitigation, 

adaptation, impact reduction and early warning 

• Implement the commitment undertaken by developed-country parties to the United Nations Framework 

Convention on Climate Change to a goal of mobilizing jointly $100 billion annually by 2020 from all sources to 

address the needs of developing countries in the context of meaningful mitigation actions and transparency on 

implementation and fully operationalize the Green Climate Fund through its capitalization as soon as possible 

• Promote mechanisms for raising capacity for effective climate change-related planning and management in 

least developed countries and small island developing States, including focusing on women, youth and local 

and marginalized communities 

* Acknowledging that the United Nations Framework Convention on Climate Change is the primary international, 

intergovernmental forum for negotiating the global response to climate change. 
24 



สาระสําคัญของรางกรอบยทุธศาสตรชาติ 



ยุทธศาสตรชาติ : กรอบการพัฒนาระยะยาว 

เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน  
“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน  

เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุข

และตอบสนองตอบตอการบรรลุ 

ซ่ึงผลประโยชนแหงชาติ ในการที่จะ

พัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูง

เปนประเทศพัฒนาแลว และสราง

ความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง 

เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถ

แขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ 

“มั่นคง”  

ความมั่นคง 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ ๖ 

การสราง
ความสามารถ 
ในการแขงขัน 

การพัฒนาและ
เสริมสราง

ศักยภาพคน 

การสรางโอกาส 
ความเสมอภาคและ

เทาเทียมกนัทางสังคม 

การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวติที่

เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

การปรับสมดลุและ

พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 



วิสัยทัศน : 

•การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัย
และการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้ง
ระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน 
และปจเจกบุคคล และมีความมั่นคงใน
ทุ ก มิ ติ  ทั้ ง มิ ติ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  สั ง ค ม 
สิ่งแวดลอม และการเมือง  

•ประเทศ มีความม่ันคงในเอกราชและ
อ ธิ ป ไ ต ย มี ส ถ า บั น ช า ติ  ศ า ส น า 
พระมหากษัตริยที่เขมแข็งเปนศูนยกลางและ
เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบ
การเมืองที่ม่ันคงเปนกลไกที่นําไปสูการ
บริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตาม
หลักธรรมาภิบาล  

•สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี 
สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ 
ชุมชน มีความเขมแข็ง ครอบครัว มีความ
อบอุน 

•ประชาชน มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและ
รายไดที่ม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีที่
อยู อาศั ยและความปลอดภัยในชี วิ ต
ทรัพยสิน 

•ฐานทรัพยากรและ ส่ิ งแวดล อม 
ประชาชนมีความ ม่ันคงของอาหาร 
พลังงาน และน้ํา 

•ประเทศไทยมีการขยายตัว
ของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 
จนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความ
เ ห ลื่ อ มล้ํ า ข อ ง ก าร พัฒ น าล ด ล ง 
ประชากรไดรับผลประโยชนจากการ
พัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น •เศรษฐกิจมีความสามารถใน
การแขงขันสูง สามารถสราง
รายไดทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ สรางฐานเศรษฐกิจและ
สังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญ
ของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการ
คมนาคมขนสง การผลิต การคา การ
ลงทุน และการทําธุรกิจ มีบทบาท
สําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
เกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและ
การคาอยางมีพลัง •ความสมบูรณในทุนที่ จะ
สามารถสรางการพัฒนา
ตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทาง
ปญญาทุนทางการเ งิน ทุนที่ เปน
เคร่ืองมือเคร่ืองจักร ทุนทางสังคม 
และทุนท รัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  

•การพัฒนาที่สามารถสราง
ความเจริญ รายได และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให เ พ่ิมขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจที่ไมใชทรัพยากรธรรมชาตเิกนิ
พอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอม
จนเกินความสามารถในการรองรับและ
เยียวยาของระบบนิเวศน  •การผลิตและการบริโภคเปน
มิ ต ร กั บ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม  แ ล ะ
สอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคม
โลกซึ่งเปนที่ยอมรับรวมกัน ความอุดม
สมบูรณขอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร 
เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม  •มุงประโยชนสวนรวมอยาง
ยั่งยืน ใหความสําคัญกับการมีสวน
รวมของประชาชนทุกภาคสวน เพ่ือการ
พัฒ น าใน ทุก ระดับอย า งส มดุล  มี
เสถียรภาพ และยั่งยืน   •ประชาชนทุกภาคส วนใน
สังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความมั่นคง ความมั่งคั่ง  ความย่ังยืน  

“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว  
ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
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ความเสี่ยงและความทาทายที่สําคัญของประเทศไทยในระยะ 20 ป ขางหนา 

ปจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศ 

ปจจัยและเงื่อนไขภายนอก 

โครงสรางประชากรเขาสู
สังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ 
วัยเด็กและวัยทํางานลดลง 

ขอจํากัดดานทรัพยากรธรรมชาติ
และแรงงาน สงผลตอตนทุนการ
ผลิตและความเปนอยูของ
ประชาชน 

ความออนแอของการบริหาร
ราชการแผนดินจําเปนตอง
ปฏิรูประบบราชการและ
การเมือง เพ่ือใหเกิดการ
บริหารราชการท่ีด ี

ความเหลื่อมล้ําในมิติตางๆ สงผล
ตอการสรางความสามัคคีใน
สังคม และเปนขอจํากัดตอการ
ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย  

กระแสโลกา 
ภิวัตน  
การเคลื่อนยาย
เสรีของคน 
เงินทนุ ขาวสาร 
เทคโนโลยี สินคา
และบริการ 

ศูนยรวมอํานาจ 
ทางเศรษฐกิจยาย 
มาเอเชีย ความ
เชื่อมโยงของทุก
ระบบในภูมิภาค 

การแยงชิง
แรงงานและทุน 
จากการเขาสู
สังคมผูสูงอายุ
ของโลก 

การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี
สงผลตอภาค
ธุรกิจและการใช
ชีวิตของ
ประชาชน 

ภาวะโลกรอนและ
สภาวะภูมิอากาศที่ผัน
ผวน กอใหเกิดภัย
ธรรมชาติที่ทวีความ
รุนแรงมากขึ้น เปนแรง
กดดันใหมีการผลิต
และการบริโภคเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม 

น้ํามันมีปริมาณ
ลดลง ราคาแพงขึ้น 
และการผลิตพืช
พลังงานทดแทน
สงผลตอ ความ
ม่ันคงทางอาหาร 
ของโลก  

หลักบริหารจัดการ 
ทีด่ี ระบอบ
ประชาธิปไตย และ
สิทธิมนุษยชนมี
ความเขมขนมากขึ้น 

ความเปนเมืองที่
เติบโตอยาง
ตอเนื่องภายใต
ขอจํากัดและ
กฎเกณฑการใช
พื้นที่และความ
เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 



 
 
 
จัดระบบอนุรักษ ฟนฟู
และปองกันการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ  

• ปกปองรักษาและฟนฟูทรัพยากรปาไม ดําเนินการปราบปรามและ

ปองกันการบุกรุกทําลายปาอยางเขมงวด  

• สงเสริมการปลูกปาเศรษฐกิจ บริหารจัดการการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่

ปาไมบนพื้นฐานใหคนและชุมชนสามารถอยูกับปาได และสงเสริมแนวทาง

ประเมินมูลคาการใหบริการของระบบนิเวศและการสรางรายไดจากการ

อนุรักษ  

• วางระบบปองกันการกัดเซาะชายฝง  

• เสริมสรางความเขมแข็งและความรวมมือในภูมิภาคอาเซียนดานการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

 
 
วางระบบบริหารจัดการ
น้ําใหมีประสิทธภิาพ  

• เนนการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ ใหมี

แหลงกักเก็บน้ําตนทุนและแหลงชะลอน้ําที่เพียงพอ เพิ่มขีดความสามารถใน

การเก็บกักน้ํา และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา และการผันน้ํา และ 

การพัฒนาคลังขอมูล ระบบพยากรณ และการเตือนภัย และแผนงานเผชิญ

เหตุเฉพาะพื้นที่ ตลอดจนการปรับปรุงองคกรและกฏหมาย รวมทั้งการสราง

การมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ํา 

5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  



 
 
 
 

พัฒนาและใชพลังงาน 
ที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

• ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

• เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน สงเสริมการผลิตพลังงานสะอาด  

• กําหนดกฎระเบียบ และสรางกลไกใหทุกภาคสวนใชพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพ  

• สรางความรูความเขาใจใหกับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาและการประหยัด

พลังงานอยางถูกตองและตอเนื่อง 

พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม  

• พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแนนใหเปนเมืองอุตสาหกรรมนิเวศตนแบบ 

และบรรจุใหเปนแผนพัฒนาของจังหวัดและพื้นที่  

• สนับสนุนและผลักดันใหโรงงานปฏิบัติสูอุตสาหกรรมสีเขียว และปรับ

กฎระเบียบใหเอื้อตอการพัฒนา  

• เพิ่มศักยภาพเมืองดานสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม โดยเฉพาะในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดการของเสีย  

• เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเปนแหลงดูดซับมลพิษและเก็บกักคารบอน  

• พัฒนาพื้นที่เพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน ในการพัฒนาเมืองที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  (ตอ) 



 
 
 

การรวมลดปญหาโลกรอนและ

ปรับตัวใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 

• ลดการกอกาซเรือนกระจก 

• เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

• สงเสริมการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

• ปองกัน เฝาระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ สงเสริมการทําแผนบริหาร

ความตอเนื่องของธุรกิจ 

 
 
 
 
ใชเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร

และนโยบายการคลังเพ่ือ
ส่ิงแวดลอม  

• จัดใหมีภาษีและคาธรรมเนียมสําหรับผลิตภัณฑที่กอใหเกิดผลกระทบ

สิ่งแวดลอม และคาธรรมเนียมการจัดการมลพิษ การวางเงินประกันความ

เสี่ยงหรือความเสียหายตอสิ่งแวดลอม  

• ปรับปรุงโครงสรางภาษีเพื่อสงเสริมการประหยัดพลังงาน การใชพลังงาน

ทางเลือกและอนุรักษสิ่งแวดลอม  

• สงเสริมการจัดซ้ือจัดจางที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม รวมทั้งการปรับปรุง

ระบบ โครงสราง องคกร กลไก กระบวนการยุติธรรม และกฏหมาย 

ในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพ เนนหลักการกระจายอํานาจใหกับทองถิ่นและการมีสวนรวม

ของประชาชน 

5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (ตอ) 
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