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WATER MANAGEMENT



World Map of the Global Climate Risk Index 1997–2016

Source: Germanwatch and Munich RE NatCatSERVICE
Risk Index: ประเมินจากจ านวนผูเ้สียชีวิตและความเสียหาย November 2017

ประเทศไทย ล าดบัที่ 9

Countries most 
affected by extreme 
weather events 
(1997-2016)

1 Honduras

2 Haiti

3 Myanmar

4 Nicaragua

5 Philippines

6 Bangladesh

7 Pakistan

8 Vietnam

9 Thailand

10 Dominican 
Republic



การเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีี่ิ น

ภัยธรรมชาต รุนแรงขึ้น

การเกษตรและความม่ันคงทางอาหาร
ทีรัพยากรทีางทีะเลและชายฝั่ง

ความหลากหลายทางชีวภาพ ทีรัพยากรป่าไม้และระบบน เวศป่าไม้

ทีรัพยากรน้้าและภัยแล้ง

สุขภาพอนามัย

การที่องเทีีย่วชุมชนและการตั้งถิ่นฐาน

การแพร่ระบาิของโรค

เศรษฐก จ



ว สัยทีัศน์ 2593

ประเทีศไทียมีภูม คุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูม อากาศและ
มีการเต บโตทีี่ปล่อยคาร์บอนต่้า
ตามแนวทีางการพัฒนาทีี่ยั่งยืน

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันทีี่ 14 กรกฎาคม 2558

แผนแม่บที



การปรับตัวต่อ
ผลกระทีบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูม อากาศ

การลิก๊าซเรือน
กระจกและส่งเสร ม
การเต บโตทีี่ปล่อย

คาร์บอนต่้า

การสร้างขีิ
ความสามารถิ้านการ

บร หารจัิการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูม อากาศ

แนวทีางการิ้าเน นงานหลัก

การจัิการน้้า

เกษตรและอาหาร

ที่องเทีี่ยว

สาธารณสุข

ทีรัพยากรธรรมชาต 

การตั้งถ ่นฐานฯ ผล ตไฟฟ้า

คมนาคม

พลังงานในอาคาร

อุตสาหกรรม

ของเสีย

เกษตร

ป่าไม้

การจัิการเมือง

พัฒนาข้อมูล/ศึกษาว จัย/เทีคโนโลยี พัฒนากลไกสนับสนุนการิ้าเน นงาน

สร้างความตระหนักรู้และเสร มศักยภาพ แนวทีางความร่วมมือระหว่างประเทีศ



แผน NAP



แนวคิด

กลไกระดบัโลก 

• SDGs (เป้าหมายปี 2030)

• UNFCCC/Paris Agreement

• NDC Adaptation (เป้าหมายปี 2030)

• Cancun Adaptation Framework

• Warsaw International Mechanism for 

Loss and Damage

• Nairobi Work Programme

• Sendai Framework

• Convention on Biodiversity & Ramsar

ฯลฯ

•
•
•
•

แผนรายสาขา
• ยุทธศาสตรก์ารเปล่ียนแปลงภูมิอากาศดา้น

การเกษตร 2560-2564

• (ร่าง) แผนการปรบัตวัต่อการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ดา้นสาธารณสุข 2560 –

2569

• แผนยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการทรพัยากร

น ้าแหง่ชาติ 2558-2569

• แผนพฒันาการท่องเท่ียวแหง่ชาติ 2560 -

2564

• แผนแม่บทบูรณาการจดัการความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 2558-2564

ฯลฯ



หลักการในการจัดท าแผนการปรบัตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศแห่งชาติ



วัตถุประสงค์

01

02

04

03



วิสัยทัศน์

“
”

พันธกิจ

สร้างภมูคุ้ิมกันต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพ

ภมูอิากาศในการพฒันา
ประเทศ 

1

เสริมสร้างศักยภาพและ
ความตระหนักรู้ของภาคี
การพฒันาในทุกระดับ 

2

พฒันาฐานข้อมูล งาน
ศึกษาวิจัย องค์ความรู้

และเทคโนโลยี 

3



ปี พ.ศ.2561 - 2564

ปี พ.ศ.2565 - 2569

Title Goes Herระยะเตรียมความพร้อม
เตรียมความพร้อม วางรากฐานและการด าเนินการที่

ต้องผลักดันในระดับนโยบาย 

Title Goes Hระยะด าเนินงาน 
พัฒนากลไกและสร้างขีดความสามารถตามแผนฯ

Title Goes Heระยะบรรลุเป้าหมาย
การด าเนินการเพื่อให้ได้ซึ่งผลลัพธ์และบรรลุ

เป้าหมายตามแผน 

ระยะเวลาด าเนินการ

ปี พ.ศ.2570 - 2574

การทบทวน
/ปรบัปรุงแผน



06

03



สาขาการจัดการน ้า



แนวทางที่ 1 การพัฒนากลไกการจัดการน ้าอย่างบูรณาการ



แนวทางท่ี 2 การสรา้งความพรอ้มในการรบัมือและการจัดการความ
เส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการจัดการน ้า





แนวทางการติดตามประเมินผล
01

02

03

04



ขอขอบคุณ
กลุ่มงานนโยบายและยุทีธศาสตร์

กองประสานการจัิการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม อากาศ
ส้านักงานนโยบายและแผนทีรัพยากรธรรมชาต และส ่งแวิล้อม

กระทีรวงทีรัพยากรธรรมชาต และส ่งแวิล้อม
ถนนพระรามทีี่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไที กทีม. 10400

โทีรศัพที์ 0 2265 6500 ต่อ 6784, 6842 

http://climate.onep.go.th


