แนวทางการดาเนินการมาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศในภาคนา้
(Ecosystem-based Adaptation in Water Sector)
มาตรการปรับตัวโดยระบบนิเวศ
ปั ญหาภัยแล้ง น้ าท่วมและการฟื้ นฟู สภาพป่ าเป็ นปั ญหาสาคัญในลุ่ มน้ าหลายแห่ งของไทย จาก
ประสบการณ์ การทางานด้านระบบนิ เวศ GIZ เล็งเห็ นถึ งศักยภาพของการนามาตรการปรับตัวโดยอาศัย
ระบบนิเวศ (หรื อ Ecosystem-based Adaptation: EbA) เข้ามาเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ า
อย่า งยัง่ ยื น โดยเน้น การใช้ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพและประโยชน์ ต่ า งๆจากระบบนิ เ วศ เพื่ อ ให้
ประชาชนในพื้นที่น้ นั ๆสามารถตั้งรับ ปรับตัว และรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ขณะเดียวกันก็เป็ นการฟื้ นฟูการใช้ประโยชน์จากระบบนิ เวศที่จาเป็ นต่อการดารงชี วติ เพื่อช่วยปกป้ องความ
หลากหลายทางชีวภาพ ผ่านการบริ หารจัดการระบบนิเวศอย่างยัง่ ยืน
ระบบนิเวศกับการปรับตัวอันเนื่องมาจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิ ญกับภัยธรรมชาติ อันเนื่ องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และมีแนวโน้มความรุ นแรงที่เพิ่มขึ้นในทุกปี ยกตัวอย่าง ในปี 2559 หลายพื้นที่ในประเทศต้องเผชิ ญกับภัย
แล้ง ส่ ง ผลกระทบความเป็ นอยู่ และก่ อให้เกิ ดความเสี ย หายอย่า งหนัก โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม
นอกจากนี้ ในต้นปี 2560 หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัย อันก่อความเสี ยหาย
ต่อชีวติ และทรัพย์สินเป็ นมูลค่าเกือบแสนล้านบาท
การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่ งผลให้เกิ ดความเสี่ ยงต่อการใช้ประโยชน์จากระบบนิ เวศ เช่ น
ภาวะอุณหภูมิที่สูงขึ้น ทาให้อตั ราการระเหยของน้ าผิวดินสู งขึ้น ทาให้สูญเสี ยปริ มาณการเก็บกักน้ าในแหล่ง
น้ าต่าง ๆ เป็ นต้น ขณะเดียวกัน การใช้ประโยชน์จากระบบนิ เวศจะช่วยลดความเปราะบางของสังคมมนุ ษย์
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ เช่น ป่ าไม้ที่สมบูรณ์ นอกจากช่วยเก็บกักคาร์ บอนแล้ว ป่ าไม้ยงั
มี ส่วนช่ วยในการชะลอความเร็ วของน้ าในช่ วงที่เกิ ดน้ าป่ าไหลหลาก ทาให้ลดความเสี ยหายต่อชี วิตและ
ทรัพย์สินของมนุษย์ได้
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ภาพที่ 1: กรอบการวิเคราะห์การปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ
Authors: Julia Olivier, Kirsten Probst, Isabel Renner, Klemens Riha, August 2012

ตัวอย่างระบบนิเวศทีส่ ามารถนามาปรับใช้ ได้ ในภาคส่ วนนา้

ที่มา: เอกสารนาเสนอ power point เรื่อง EbA in water sector , ECOSWat project
การใช้มาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศในภาคส่ วนน้ าสามารถทาได้หลากหลายรู ปแบบ ขึ้นอยูก่ บั
สภาพพื้นที่และการยอมรับจากภาคประชาชน โดยมาตรการแต่ละประเภทจะให้ประโยชน์ต่อระบบนิเวศที่
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แตกต่างกันออกไป ตัวอย่างเช่น การพัฒนาพื้นที่ที่ราบน้ าท่วมถึง (Floodplain) จะช่วยชะลอความเร็ วน้ า เก็บ
กักน้ าและเพิ่มระดับน้ าใต้ดิน รวมถึงสามารถพัฒนาเป็ นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็ นต้น
มาตรการการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศในภาคน้า (EbA in the Water Sector)
• กาหนดขอบเขตพื้นที่ วางแผนพื้นที่ (Mapping) กาหนดขอบเขตพื้นที่ที่จะดาเนินการศึกษาวิเคราะห์
• ลักษณะทางกายภาพ และ ระบบทางน้าของพื้นที่ศึกษา
กาหนดขอบเขต
พื้นที่ศึกษา • กิจกรรมด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่สาคัญในพื้นที่ศึกษา

• กาหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม
กาหนดขอบเขต • วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และจัดลาดับความสาคัญของปัญหา
การศึกษา
• วิเคาะหห่วงโซ่ปัญหา (Causal chain analysis) เพื่อให้ทราบถึงต้นของปัญหาที่แท้จริง และประเมินผล
กระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และ สังคม
การวิเคราะห์ • พิจารณานโยบายของภาครัฐ (Public policy analysis) ที่ส่งผลกระทบต่อต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริงร่วม
ห่วงโซ่ปัญหา
ด้วย

การเก็บรวบรวม
ข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูล

สรุปผลการวิเคราะห์
ความเสี่ยง และ
ความเปราะบาง

• เก็บรวบรวมข้อมูลที่จาเป็นในการวิเคราะห์ผลกระทบหลักที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษา
• วิเคราะห์ข้อมูล การสร้างแบบจาลอง (Hydrologic Models, Sedimentation, Water Quality, GIS)
สร้างสมมุติฐาน ประเมิน และตรวจสอบ

• การวิเคราะห์ความเสี่ยง และ ความเปราะบาง สรุปผลประเด็นปัญหาหลักและจัดลาดับความสาคัญของ
ความเปราะบางในพื้นที่
• กาหนดมาตรการและนโยบายระยะสั้น ระยะกลาง และ ระยะยาว

• เสนอแนะมาตรการ EbA เบื้องต้นที่สามารถนาไปปรับใช้ในพื้นที่
นาเสนอแนวทาง • จัดลาดับมาตรการทีเ่ ป็นไปได้ โดยวิธีประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาตร์ (Economics Evaluation)
การใช้มาตราการ • การยอมรับจากชุมชนผ่าน การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public hearing)
EbA
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มาตรการที่สามารถน้ามาปรับใช้ได้ในพืนที่ ประกอบด้วย
(1) การพัฒนาพื้นที่ราบน้้าท่วมถึง (Floodplain) ในพื้นที่เกษตร เพื่อลดผลกระทบอันเกิดจากน้าท่วมใน
พื้นที่เกษตรกรรม
ประโยชน์ที่ได้รับจาก Floodplain
- ชะลอความเร็วน้า ลดความเสียหาย
จากภาวะน้าท่วม
- เก็บกักน้า และเพิ่มระดับน้าใต้ดิน
- เพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัยต่อสิ่งมีชีวิต
ชนิดต่าง ๆ
- สามารถพัฒนาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว
และสันทนาการ
ที่มา: http://nwrm.eu/measure/floodplain-restoration-and-managementd
- ฯลฯ

(2) การฟื้นฟูล้าน้้า (River restoration)

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฟื้นฟูล้าน้้า
- เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ
- เพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัยต่อสิ่งมีชีวิต
ชนิดต่าง ๆ
- ลดปัญหาการกัดเซาะ การพังทลาย
ของตลิ่ง และ การพัดพาตะกอนสู่
ลาน้า
ที่มา : Yom Nan Operation and Maintenance Project, 2017 - ฯลฯ
ในกระบวนบู ร ณาการมาตรการการปรั บ ตั ว โดยอาศั ย ระบบนิ เ วศเข้ า มาใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การน้ านั้ น
กระบวนการเสริมสร้างความรู้ (Capacity building) ให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในเรื่อง
มาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศนั้น นับเป็นความจาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ เพิ่ม
ความตระหนั ก รู้ อั น จะน ามาซึ่ ง การยอมรั บ ในการน ามาตรการเหล่ า นั้น มาปรับ ใช้ใ นการบริ ห ารจัด การ
ทรัพยากรน้าอย่างแท้จริง
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ตัวอย่างมาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศในภาคส่วนน้า
การพัฒนาพื้นที่ราบน้้าท่วมถึง (Floodplain)
การบุกรุกพืนที่ราบน้าท่วมถึง

ผลเสียจากการบุกรุกพืนที่ราบน้าท่วมถึง
➢ เสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิต
➢ ความสูญเสียทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น
➢ ขาดพื้นที่รับน้า ทาให้โอกาสการเกิดน้าท่วมสูงขึ้น
➢ สูญเสียเงินไปกับมาตรการที่นามาใช้เพื่อป้องกัน
น้าท่วม
➢ คุณภาพของน้าในลาน้าลดลง
การฟื้นฟูล้าน้้า (River Restoration)
ท้องน้าและก้าแพงกันน้าแบบประดิษฐ์

ท้องน้าคุณภาพต่้า
➢ ขีดความสามารถในฟื้นฟูตัวเองต่า
➢ สัตว์น้าไม่สามารถอยู่ได้
➢ คุณภาพน้าต่า
➢ ไม่ได้รับการยอมรับจากพื้นที่ ลาน้าเหมือน
สิ่งแปลกปลอม

การพัฒนาพืนที่ราบน้าท่วมถึง

ประโยชน์จากการพัฒนาพืนที่ราบน้าท่วมถึง
➢ ลดความเสี่ยงจากน้าท่วม
➢ เพิ่มระดับน้าใต้ดิน
➢ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและ
ที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต
➢ ช่วยกรองสารเคมีก่อนไหลลงสู่ลาน้า
➢ โอกาสในการพั ฒ นาเป็ น ที่ พั ก ผ่ อ น
และสถานที่ท่องเที่ยว

การเปลี่ยนแปลงท้องน้าตามธรรมชาติ

ท้องน้าที่มีความสมบูรณ์
➢ ขีดความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองสูง
➢ สัตว์น้าอุดมสมบูรณ์
➢ คุณภาพน้าสูง
➢ ได้รับการยอมรับ ลาน้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิต
➢ ลดความเสี่ยงในการเกิดน้าท่วม
➢ ทัศนียภาพสวยงาม
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การปลูกพืชเป็นแนวแถบกันชน (Buffer Strips)
พืนที่เกษตรที่ไม่มีการปลูกพืชแนวแถบกันชน

พืนที่เกษตรที่มีการปลูกพืชแนวแถบกันชน

ผลเสียหากไม่มีการปลูกพืชแนวกันชน
ประโยชน์จากการปลูกพืชเป็นแนวแถบกันชน
➢ เสียค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาอันเนื่องมาจาก
➢ ราคาถูกและไม่ ต้ องเสี ยค่ าใช้จ่ า ยใน
การกัดเซาะและปัญหาตะกอนในลาน้า
การบารุงรักษา
➢ การปนเปื้อนเปื้อนของสารเคมีจากภาคเกษตรสู่
➢ อนุรักษ์น้า และช่วยลดอัตราการไหล
แหล่งน้า
ของน้าหน้าดิน
➢ คุณภาพของน้าในลาน้าลดลงเนื่องสารเคมีและ
➢ ลดการปนเปื้ อ นของสารเคมี ก าจั ด
ตะกอนที่ถูกพัดพาสู่ลาน้า
ศัตรูพืชจากการเกษตรสู่แหล่งน้า
➢ ทัศนียภาพสวยงาม
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