
เป้าหมายและสาระสําคญัของยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านการบริหารจดัการนํAาและงานวจิยัทีDพงึมี

โดย ศาสตราจารย์ ดร. ธนวฒัน์ จารุพงษ์สกลุ



โดย คณะกรรมการจดัทาํยุทธศาสตร์ชาต ิ (กจย5)

ด้านการสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวติทีDเป็นมิตต่อสิDงแวดล้อม



เตบิโต สมดลุ ยั-งยนื
คณะกรรมการจดัทาํยทุธศาสตรช์าตดิา้นนี9 ไดน้อ้มนําศาสตรข์องพระราชาสูก่ารพฒันา
ทีBย ัBงยนื โดยยดึหลกั 3 ประการคอื “มคีวามพอประมาณ มเีหตผุล มภีมูคิุม้กนั” มาเป็น
หลกัในการจดัทาํยทุธศาสตรค์วบคูก่บัเป้าหมายของการพฒันาทีBย ัBงยนื (SDGs) ท ั9ง 17
เป้าหมาย บนพื9นฐานความเชืBอในการสรา้งการเตบิโตรว่มกนับนเสน้ทางสเีขยีว
(Inclusive Green Growth) โดยไมล่ะทิ9งใครไวข้า้งหลงั



ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแลว้
ที-มคีณุภาพชวีติและสิ-งแวดลอ้มดทีี-สดุ
ในอาเซยีนภายในปี พ.ศ. 2579

เตบิโต สมดลุ ยั-งยนื
ยทุธศาสตรช์าติ ดา้นการสรา้งการเตบิโตบนคณุภาพชวีติที-เป็นมติรตอ่สิ-งแวดลอ้ม



เป้าหมายและตวัชีKวดั

เป้าหมายทีD ๑  อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิ สิDงแวดล้อม และวฒันธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยัDงยืน มสีมดุล 

ตวัชีAวดั: รักษาและเพิDมพืAนทีDสีเขยีวทีDเป็นมติรกบัสิDงแวดล้อม ให้ปกคลมุพืAนทีDร้อยละ ๕๕ ของพืAนทีDประเทศ 

เป้าหมายทีD ๒  ฟืA นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิDงแวดล้อม เพืDอลดผลทางลบจากการพฒันาสังคมเศรษฐกจิของประเทศในทุกมติ ิ

ตวัชีAวดั: ฟืA นฟูเขาหัวโล้น หาดท่องเทีDยว แม่นํAาลาํคลองและแหล่งนํAาธรรมชาต ิรวมทัAงบําบัดนํAาเสีย ขยะ และควบคุมฝุ่นขนาดเลก็ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

เป้าหมายทีD ๓  ใช้ประโยชน์และสร้างการเตบิโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิDงแวดล้อม ไม่ให้เกนิขดีความสามารถของระบบนิเวศ 

ตวัชีAวดั: ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างน้อย ร้อยละ ๒๐ จากกรณปีกต ิเพิDมมูลค่าเศรษฐกจิฐานชีวภาพทัAงระบบ จดัการการท่องเทีDยวทางธรรมชาตเิชิง

คุณภาพ จดัการนํAาเชิงลุ่มนํAาทัAงระบบ โดยเฉพาะเพิDมความมัDนคงนํAาในทุกมติใิห้ได้ร้อยละ ๘๐

เป้าหมายทีD ๔  ยกระดบักระบวนทศัน์ เพืDอกาํหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาตสิิDงแวดล้อม บนหลกัการมส่ีวนร่วม และธรรมาภบิาล

ตวัชีAวดั: ปรับเปลีDยนกระบวนทศัน์และแนวคดิ  พฤตกิรรม  พฒันาองค์ความรู้  และศักยภาพทีDพงึประสงค์ของทุกภาคส่วน  กระจายอาํนาจสู่ท้องถิDน  สร้างการ

มส่ีวนร่วม  และธรรมาภบิาล  รวมทัAงพฒันา และดาํเนินโครงการสําคญัทีDสะท้อนการเปลีDยนแปลงในการกาํหนดอนาคตประเทศ 
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1. สร้างการเตบิโตอย่างยัDงยืนบนสังคมเศรษฐกจิสีเขยีว

1.1 เพิ$มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพเพิ$มขึ:นจากปัจจุบนัเป็นร้อยละ ๑๐ ของผลิตภณัฑม์วลรวมใน

ประเทศ

1.2 อนุรักษแ์ละฟื: นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ$นกาํเนิด โดยเฉพาะสตัวป่์าและพนัธ์ุพืชท่ี

ใกลสู้ญพนัธ์ุ โดยลดอตัราการสูญเสียชนิดพนัธ์ุที$ถูกคุกคาม ชนิดพนัธ์ุเฉพาะถิ$น และแหล่งที$อยูอ่าศยั

ตามธรรมชาติ ตลอดจนควบคุมชนิดพนัธ์ุต่างถิ$นที$มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ

1.3 ฟื: นฟูและอนุรักษแ์ม่นํ:าลาํคลองและแหล่นํ:าธรรมชาติอื$น ใหค้รอบคลุมทั$วประเทศ

1.4 รักษาและเพิ$มพื:นที$สีเขียวที$เป็นมิตรกบัสิ$งแวดลอ้ม (ไดแ้ก่ ป่าธรรมชาติร้อยละ ๓๕ พื:นที$สวนป่าใช้

ประโยชนร้์อยละ ๑๕ และพื:นที$พกัผอ่นหยอ่นใจร้อยละ ๕) ใหป้กคลุมพื:นที$ร้อยละ ๕๕ ของพื:นที$

ประเทศ

1.5 มุ่งเป้าสู่การผลิตและการบริโภคที$ย ั$งยนื (Sustainable Consumption and Production) ร้อยละ ๓๐ ของ

การผลิตและการบริโภคทั:งประเทศ

สรา้งการเตบิโตอยา่งยั-งยนื
บนสงัคมเศรษฐกจิสเีขยีว
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2. สร้างการเตบิโตอย่างยัDงยืนบนสังคมเศรษฐกจิภาคทะเล

2.1 เพิ$มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล จากปัจจุบนัร้อยละ xx ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ

2.2 ปรับปรุง ฟื: นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั$งทั:งระบบ

2.3 ลดพื:นที$ที$มีปัญหาการกดัเซาะชายฝั$ง โดยลดพื:นที$กดัเซาะที$มีอตัราการกดัเซาะมากกวา่ ๓ เมตรต่อปี ให้

เหลือไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร ทั$วประเทศ

2.4 พฒันาและเพิ$มสดัส่วนกิจกรรมทางทะเลที$เป็นมิตรต่อสิ$งแวดลอ้ม โดยเนน้ ๔ ดา้นหลกั

สรา้งการเตบิโตอยา่ง
ยั-งยนืบนสงัคมเศรษฐกจิ
ภาคทะเล
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 3. สร้างการเตบิโตอย่างยัDงยืนบนสังคมเศรษฐกจิภาคทะเล

3.1 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยา่งนอ้ย ร้อยละ 20 จากกรณีปกติ

3.2 พฒันาและสร้างระบบรับมือปรับตวัเพื$อลดความสูญเสียและเสียหายจากภยัธรรมชาติและผลกระทบที$

เกี$ยวขอ้งกบัการเปลี$ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลงร้อยละ 50 จากกรณีปกติ

3.3 มีการลงทุนที$เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพฒันาโครงสร้างพื:นฐาน ของภาครัฐและภาคเอกชนทุก

โครงการ

3.4 พฒันาและสร้างระบบรับมือปรับตวัต่อโรคอุบติัใหม่และโรคอุบติัซํ: าที$เกิดจากการเปลี$ยนแปลง

ภูมิอากาศ

สรา้งการเตบิโตอยา่ง
ยั-งยนืบนสงัคมที-เป็นมติร
ตอ่สภาพภมูอิากาศ
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4. พฒันาพืAนทีDเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ

4.1 จดัทาํแผนผงัภูมินิเวศ เพื$อการพฒันาเมือง ชนบท พื:นที$เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรม รวมถึงพื:นท่ี

อนุรักษ ์ตามศกัยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอยา่งเป็นเอกภาพ

4.2 พฒันาพื:นที$เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที$มีการบริหารจดัการตามแผนผงัภูมิ

นิเวศอยา่งย ั$งยนื อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ ของพื:นที$จากฐานปี พ.ศ. ๒๕๕๙

4.3 จดัการมลพิษทุกประเภท โดยเฉพาะ ขยะและนํ:าเสีย และผลกระทบต่อสิ$งแวดลอ้ม ใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล

4.4 สงวนรักษา อนุรักษ ์ฟื: นฟู และพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางธรรมชาติ สถาปัตยกรรม และ

ศิลปวฒันธรรม อตัลกัษณ์ และวถีิชีวติพื:นถิ$นบนฐาน ธรรมชาติและฐานวฒันธรรมอยา่งย ั$งยนื อยา่งนอ้ย

ร้อยละ ๘๐ ของพื:นที$จากฐานปี พ.ศ. ๒๕๕๙

4.5 จดัใหมี้องคก์รพฒันาเมืองและชุมชน รวมทั:งกลุ่มอาสาสมคัร ดว้ยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

อยา่งย ั$งยนืในทอ้งถิ$น โดยการสนบัสนุนของรัฐในทุกมิติอยา่งเป็นรูปธรรม

4.6 พฒันาระบบสาธรณสุขสิ$งแวดลอ้มและเวชศาสตร์ป้องกนัทั:งระบบ

พัฒนาพืKนที-เมอืง ชนบท
เกษตรกรรมและ
อตุสาหกรรมเชงินเิวศ
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5. การพฒันาความมัDนคงทางนํAา พลงังาน และเกษตรทีDเป็นมติรต่อสิDงแวดล้อม

5.1 พฒันาการจดัการนํAาเชิงลุ่มนํAาทัAงระบบเพืDอเพิDมความมัDนคงด้านนํAาของประเทศ (มนํีAาสะอาดใช้อย่าง

พอเพยีง ในทุกภาคส่วน ลดความเสียหายและสร้างความปลอดภยั จากอทุกภยัให้อยู่ในระดบั

มาตรฐานสากล โดยบรรลดุชันีความมัDนคงนํAาของธนาคารพฒันาเอเชีย ทีDระดบั ๘๐ คะแนน 

5.2 เพิDมผลติภาพของนํAาทัAงระบบ (ใช้นํAาอย่างประหยดั รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิDมจากการใช้น้ํา) ให้

ทดัเทยีมกบัระดบัสากล โดยเพิDมเป็น ๑๐ เท่าจากค่าเฉลีDยปัจจุบัน

5.3 พฒันาความมัDนคงพลงังานของประเทศ ทัAงในมติขิองแหล่งพลงังาน ราคาทีDเหมาะสม และคุณภาพ

บริการ โดยบริหารจดัการพลงังานและเพิDมผลติภาพการใช้พลงังาน เพิDมสัดส่วนกาใช้พลงังานหมุนเวยีน

และพลงังานทดแทนในการผลติไฟฟ้าและความร้อน เป็นร้อยละ ๔๐ 

5.4 เพิDมประสิทธิภาพการใช้พลงังาน โดยลดความเข้มข้นของการใช้พลงังาน  ลงร้อยละ ๔๐ จากค่าความ

เข้มข้นของการใช้พลงังาน ทีDคาดไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๗๙

5.5 พฒันาความมัDนคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมติปิริมาณ คุณภาพ ราคา และ

การเข้าถงึอาหาร โดยบริหารจดัการทรัพยากรทางการเกษตรและเพิDมผลติภาพการเกษตรแบบบูรณาการ 

ความมั-นคงทางนํKา
พลงังาน และเกษตรที-เป็น
มติรตอ่สิ-งแวดลอ้ม





KD1 KD2 KD3 KD4 KD5

Thailand 13.3 15.7 6.8 8.0 10.6 54.4

Taiwan 14.4 14.4 12.5 9.3 16.4 67.6

Singapore 20.0 18.3 18.8 14.7 11.3 82.9
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6. ยกระดบักระบวนทศัน์เพืDอกาํหนดอนาคตประเทศ

6.1 ส่งเสริมคุณลกัษณะและพฤตกิรรมทีDพงึประสงค์ด้านสิDงแวดล้อมและคุณภาพชีวติทีDดขีองคนไทย

6.2 พฒันาเครืDองมือ กลไกและระบบยุตธิรรม การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิDงแวดล้อมทีDมี

ประสิทธิภาพ เพืDอรองรับการเตบิโตทีDมคุีณภาพในอนาคต

6.3 จดัโครงสร้างเชิงสถาบันเพืDอจดัการประเดน็ร่วม (Nexus) ด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิDงแวดล้อมทีDสําคญั

6.4 พฒันา และดาํเนินโครงการทีDยกระดบักระบวนทศัน์ เพืDอกาํหนดอนาคตประเทศ 

ยกระดบักระบวนทศันแ์ละ
มองอนาคตประเทศ



DELTA  2040: ปรับกระบวนทศัน์สร้างการเตบิโตบนฐานคุณภาพชีวติและสิDงแวดล้อมยัDงยืนเพืDอแก้ปัญหาเมือง

 กนินา ใช้ทีDดนิผดิประเภท !



DELTA  2040

BANGKOK: SMART City of ASEAN

NAKORN NAYOK: Smart Agriculture / Agroparks

CHAINAT: Rice and Aquaculture

SUPHANBURI: Rice and SportParks

NAKORNPATHOM: FoodInnopolis

AYUTTHAYA: Cultural Torism / Rice

SAMUT SAKORN: Sea FoodInnopolis

SAMUT PAKARN: Eco-Industry /Brackish water culture

CHACHONGSAO:  / FoodInnopolis

SAMUT SONGKARM: Fruit Valley / Brackish water culture



แก้ปัญหาเมืองกนิ

นา ใช้ทีDดนิผดิ

ประเภท !



สภาพธรณสัีณฐานวทิยาทุ่งนํAาขงั สภาพทุ่งนํAาขงั สมยัอยุธยา-ธนบุรี สภาพทุ่งนํAาขงั สมยัรัชกาลทีD  1-3

สภาพทุ่งนํAาขงั สมยัรัชกาลทีD  4 สภาพทุ่งนํAาขงั สมยัรัชกาลทีD  5

สภาพทุ่งนํAาขงัและเมือง สมยัรัชกาลทีD  5

พืAนทีDเมือง 13 ตารางกโิลเมต ใน ปี พ.ศ. 2443 (รัชกาลทีD 5)



พืAนทีDเมือง 296 ตารางกโิลเมต ใน ปี พ.ศ. 2523 พืAนทีDเมือง 450 ตารางกโิลเมต ใน ปี พ.ศ. 2545 พืAนทีDเมือง 560 ตารางกโิลเมต ใน ปี พ.ศ. 2560

พืAนทีDเมือง 67 ตารางกโิลเมต ใน ปี พ.ศ. 2496 พืAนทีDเมือง 96 ตารางกโิลเมต ใน ปี พ.ศ. 2501 พืAนทีDเมือง 184 ตารางกโิลเมต ใน ปี พ.ศ. 2514
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2011 Thailand’s Floods: the most costliest disaster 

for Thailand by economic loss of 50 billion us$ and 

effecting 3.1% GDP in year by disaster 

แก้ปัญหานํAาท่วม

รุนแรงลาํดบั 8 

ของโลก !

● Super Express 
 Floodway



กบัดกัของสังคมไทยในอนาคต ต่อการวางระบบจดัการพบัิตภิยัของประเทศทีDไม่สอดคล้องกบัสภาพ

ภูมอิากาศแปรเปลีDยนในอนาคตส่งผลให้ประเทศไทยอาจจะประสบปัญหาพบัิตภิยัทีDรุนแรงมากขึAน

กรุงเทพฯจาํเป็นต้องปรับปรุงระดบัมาตรฐานระบบป้องกนันํAาท่วมริมตลิง่

แม่นํAาเจ้าพระยาทัAงระบบและเพิDมระดบัการระบายนํAาฝนตกในพืAนทีDให้มากกว่า 

60 mm/h ให้สอดคล้องกบัความแปรปรวนของภูมอิากาศในอนาคต



นํAาล้นเขืDอนทีD จ สุโขทยั   27 กค 2560





ผลกระทบจากโครงการแก้ไขปัญหานํAาท่วมระยะเร่งด่วนทีDผ่านมา ส่งผลให้สภาพนํAาท่วมของกรุงเทพฯและบางพืAนทีDทางตะวนัตกมคีวามรุนแรงมากขึAน (Jica, 2013) 



4.  สรา้งระบบทางดว่นพเิศษระบายนํ 9าทว่ม 
(super-express floodway) และพฒันา
พื9นทีBกกัเก็บนํ 9าทว่มช ัBวครา่วในทุง่นํ 9า เชน่ 
ทุง่ผกัไห ่ทุง่บางบาล ทุง่เจา้เจ็ด ทุง่บางยีB
หน ทุง่พระยาบนัลอื ทุง่พระพมิล เป็นตน้

1,800 
cum/sec

500 
cum/sec

2,500 
cum/sec

2,000 
cum/sec



แก้ปัญหา

กรุงเทพฯ จมนํAา !

● Green Belt  
 Barrier



Tidal flood protection 
by combination of 
road and dyke 
system

Mangrove reforest

New Mangrove Belt

Shore nourishment  by 
pumping the muddy 
sediment from the 
offshore areas

Disintegrated wave-power 
Barrier 
“KSC 49A2 technology”

“Green Belt 
Barrier” for 
alleviating the effects 
of future sea-level rise 



“Green Belt Barrier” for alleviating the effects of future sea-level rise in upper Gulf of Thailand 



ONE BELT, TWO OCEANS

Shift Thailand New Directives to be a maritime power in ASEAN 







ONE  BELT,  TWO  OCEANS 
The Kra Waterway Canal.



The initial cost estimation on the
selected route revealed that it
only costs $3.4 billion for a
51km long route (Route #1).
Construction cost depends on
capacity and geographical
condition.

From the economic point of
view, the new construction of
the One Belt, Two Ocean
Project (Rail-Canal system) is
more attractive than that of Kra
Waterway Canal.

Bridge U-Type

Flat B-Type



พฒันาพืAนทีDเมือง ชนบท เกษตร 

กรรมและอตุสาหกรรมเชิงนิเวศน์

เป็นประเทศพฒันาแล้วทีDมคุีณภาพชีวติและสิDงแวดล้อมดทีีDสุดในอาเซียนภายในปี  พ.ศ. ๒๕๗๙

สร้างการเตบิโตอย่างยัDงยืน

บนสังคมเศรษฐกจิสีเขยีว 

สร้างการเตบิโตอย่างยัDงยืน

บนสังคมเศรษฐกจิภาคทะเล 

สร้างการเตบิโตอย่างยัDงยืนบนสังคม

เศรษฐกจิทีDเป็นมติรต่อสภาพ

ภูมอิากาศ 

พฒันาความมัDนคงนํAา พลงังานและเกษตรทีDเป็นมติรต่อสิDงแวดล้อม 

เตบิโต สมดลุ ยั-งยนื
ยทุธศาสตรช์าติ ดา้นการสรา้งการเตบิโตบนคณุภาพชวีติที-เป็นมติรตอ่สิ-งแวดลอ้ม

๑ ๒ ๓ ๔

๕

๖ ยกระดบักระบวนทศัน์เพืDอกาํหนดอนาคตประเทศ





เตบิโต สมดลุ ยั-งยนื
ยทุธศาสตรช์าติ ดา้นการสรา้งการเตบิโตบนคณุภาพชวีติที-เป็นมติรตอ่สิ-งแวดลอ้ม


