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แนวทางการด าเนินการมาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศในภาคน า้  
(Ecosystem-based Adaptation in Water Sector) 

 
มาตรการปรับตัวโดยระบบนิเวศ 

ปัญหาภยัแล้ง น ้ าท่วมและการฟ้ืนฟูสภาพป่าเป็นปัญหาส าคญัในลุ่มน ้ าหลายแห่งของไทย จาก
ประสบการณ์การท างานด้านระบบนิเวศ GIZ เล็งเห็นถึงศกัยภาพของการน ามาตรการปรับตวัโดยอาศยั
ระบบนิเวศ (หรือ Ecosystem-based Adaptation: EbA) เขา้มาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ า
อย่างย ัง่ยืน  โดยเน้นการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพและประโยชน์ต่างๆจากระบบนิเวศ เพื่อให้
ประชาชนในพื้นท่ีนั้นๆสามารถตั้งรับ ปรับตวั และรับมือกบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ขณะเดียวกนัก็เป็นการฟ้ืนฟูการใชป้ระโยชน์จากระบบนิเวศท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวติ เพื่อช่วยปกป้องความ
หลากหลายทางชีวภาพ ผา่นการบริหารจดัการระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนื 
 
ระบบนิเวศกบัการปรับตัวอนัเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ท่ีผ่านมา ประเทศไทยตอ้งเผชิญกบัภยัธรรมชาติ อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และมีแนวโนม้ความรุนแรงท่ีเพิ่มข้ึนในทุกปี ยกตวัอยา่ง ในปี 2559 หลายพื้นท่ีในประเทศตอ้งเผชิญกบัภยั
แล้ง ส่งผลกระทบความเป็นอยู่ และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนักโดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม 
นอกจากน้ี ในตน้ปี 2560 หลายจงัหวดัในพื้นท่ีภาคใต ้ไดรั้บผลกระทบจากมหาอุทกภยั อนัก่อความเสียหาย
ต่อชีวติและทรัพยสิ์นเป็นมูลค่าเกือบแสนลา้นบาท  

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้เกิดความเส่ียงต่อการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศ เช่น 
ภาวะอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน ท าใหอ้ตัราการระเหยของน ้าผวิดินสูงข้ึน ท าใหสู้ญเสียปริมาณการเก็บกกัน ้าในแหล่ง
น ้ าต่าง ๆ เป็นตน้ ขณะเดียวกนั การใชป้ระโยชน์จากระบบนิเวศจะช่วยลดความเปราะบางของสังคมมนุษย์
ต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศได ้เช่น ป่าไมท่ี้สมบูรณ์ นอกจากช่วยเก็บกกัคาร์บอนแลว้ ป่าไมย้งั
มีส่วนช่วยในการชะลอความเร็วของน ้ าในช่วงท่ีเกิดน ้ าป่าไหลหลาก ท าให้ลดความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของมนุษยไ์ด ้ 
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ภาพที่ 1: กรอบการวเิคราะห์การปรับตวัโดยอาศยัระบบนิเวศ 
Authors: Julia Olivier, Kirsten Probst, Isabel Renner, Klemens Riha, August 2012 
 
 

ตัวอย่างระบบนิเวศทีส่ามารถน ามาปรับใช้ได้ในภาคส่วนน า้  

ที่มา: เอกสารน าเสนอ power point เรื่อง EbA in water sector , ECOSWat project 
 

การใชม้าตรการปรับตวัโดยอาศยัระบบนิเวศในภาคส่วนน ้าสามารถท าไดห้ลากหลายรูปแบบ ข้ึนอยูก่บั
สภาพพื้นท่ีและการยอมรับจากภาคประชาชน โดยมาตรการแต่ละประเภทจะใหป้ระโยชน์ต่อระบบนิเวศท่ี
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แตกต่างกนัออกไป ตวัอยา่งเช่น การพฒันาพื้นท่ีท่ีราบน ้าท่วมถึง (Floodplain) จะช่วยชะลอความเร็วน ้า เก็บ
กกัน ้าและเพิ่มระดบัน ้าใตดิ้น รวมถึงสามารถพฒันาเป็นพื้นท่ีท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นตน้ 
มาตรการการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศในภาคน ้า (EbA in the Water Sector) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ก าหนดขอบเขต
พื้นที่ศึกษา

• ก าหนดขอบเขตพื้นท่ี วางแผนพื้นท่ี (Mapping)  ก าหนดขอบเขตพื้นท่ีที่จะด าเนินการศึกษาวิเคราะห์
• ลักษณะทางกายภาพ และ ระบบทางน้ าของพื้นที่ศึกษา
• กิจกรรมด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่ส าคัญในพื้นที่ศึกษา

ก าหนดขอบเขต
การศึกษา

• ก าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสังคม
• วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา

การวิเคราะห์
ห่วงโซ่ปัญหา

• วิเคาะหห่วงโซ่ปัญหา (Causal chain analysis) เพื่อให้ทราบถึงต้นของปัญหาที่แท้จริง และประเมินผล
กระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และ สังคม

• พิจารณานโยบายของภาครัฐ (Public policy analysis) ที่ส่งผลกระทบต่อต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริงรว่ม
ด้วย

การเก็บรวบรวม
ข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูล

• เก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นในการวิเคราะห์ผลกระทบหลกัท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษา
• วิเคราะห์ข้อมูล การสร้างแบบจ าลอง (Hydrologic Models, Sedimentation, Water Quality, GIS) 

สร้างสมมุติฐาน ประเมิน และตรวจสอบ

สรุปผลการวิเคราะห์
ความเสี่ยง และ
ความเปราะบาง 

• การวิเคราะห์ความเสี่ยง และ ความเปราะบาง สรุปผลประเด็นปัญหาหลกัและจดัล าดับความส าคัญของ
ความเปราะบางในพ้ืนท่ี

• ก าหนดมาตรการและนโยบายระยะสั้น ระยะกลาง และ ระยะยาว 

น าเสนอแนวทาง
การใช้มาตราการ

EbA

• เสนอแนะมาตรการ EbA เบื้องต้นที่สามารถน าไปปรับใช้ในพื้นที่

• จัดล าดับมาตรการที่เป็นไปได้ โดยวิธีประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาตร์ (Economics Evaluation) 
• การยอมรับจากชุมชนผ่าน การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public hearing)
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มาตรการที่สามารถน้ามาปรับใช้ได้ในพื นที่ ประกอบด้วย  
(1) การพัฒนาพื้นที่ราบน้้าท่วมถึง (Floodplain) ในพ้ืนที่เกษตร เพ่ือลดผลกระทบอันเกิดจากน้ าท่วมใน

พ้ืนที่เกษตรกรรม  

 
ที่มา: http://nwrm.eu/measure/floodplain-restoration-and-managementd 
 
 
(2) การฟื้นฟูล้าน้้า (River restoration)  
 

 
ที่มา : Yom Nan Operation and Maintenance Project, 2017 
 
ในกระบวนบูรณาการมาตรการการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการน้ านั้น 
กระบวนการเสริมสร้างความรู้ (Capacity building) ให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในเรื่อง
มาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศนั้น นับเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ เพ่ิม
ความตระหนักรู้ อันจะน ามาซึ่งการยอมรับในการน ามาตรการเหล่านั้นมาปรับใช้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าอย่างแท้จริง 
 
 
 
 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจาก Floodplain 
- ชะลอความเร็วน้ า ลดความเสียหาย

จากภาวะน้ าท่วม 
- เก็บกักน้ า และเพ่ิมระดับน้ าใต้ดิน 
- เพ่ิมแหล่งที่อยู่อาศัยต่อสิ่งมีชีวิต

ชนิดต่าง ๆ  
- สามารถพัฒนาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว

และสันทนาการ  
- ฯลฯ 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฟื้นฟูล้าน้้า 
- เพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพ 
- เพ่ิมแหล่งที่อยู่อาศัยต่อสิ่งมีชีวิต

ชนิดต่าง ๆ  
- ลดปัญหาการกัดเซาะ การพังทลาย

ของตลิ่ง และ การพัดพาตะกอนสู่
ล าน้ า 

- ฯลฯ 

http://nwrm.eu/measure/floodplain-restoration-and-managementd
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ตัวอย่างมาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศในภาคส่วนน ้า  
การพัฒนาพื้นที่ราบน้้าท่วมถึง (Floodplain) 

การบุกรุกพื นที่ราบน ้าท่วมถึง                               การพัฒนาพื นที่ราบน ้าท่วมถึง 

                           
 
ผลเสียจากการบุกรุกพื นที่ราบน ้าท่วมถึง                         ประโยชน์จากการพัฒนาพื นที่ราบน ้าท่วมถึง 

➢ เสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิต ➢ ลดความเสี่ยงจากน้ าท่วม 
➢ ความสูญเสียทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น ➢ เพ่ิมระดับน้ าใต้ดิน 
➢ ขาดพ้ืนที่รับน้ า ท าให้โอกาสการเกิดน้ าท่วมสูงขึ้น ➢ เพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพและ

ที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต 
➢ สูญเสียเงินไปกับมาตรการที่น ามาใช้เพ่ือป้องกัน

น้ าท่วม 
➢ คุณภาพของน้ าในล าน้ าลดลง 

➢ ช่วยกรองสารเคมีก่อนไหลลงสู่ล าน้ า 
➢ โอกาสในการพัฒนาเป็นที่ พักผ่อน 

และสถานที่ท่องเที่ยว 
 
การฟื้นฟูล้าน้้า (River Restoration)                

ท้องน ้าและก้าแพงกั นน ้าแบบประดิษฐ์                    การเปลี่ยนแปลงท้องน ้าตามธรรมชาติ 

                           
 

ท้องน ้าคุณภาพต่้า                                                    ท้องน ้าที่มีความสมบูรณ์ 
➢ ขีดความสามารถในฟื้นฟูตัวเองต่ า ➢ ขีดความสามารถในการฟ้ืนฟูตัวเองสูง 
➢ สัตว์น้ าไม่สามารถอยู่ได้ ➢ สัตว์น้ าอุดมสมบูรณ์ 
➢ คุณภาพน้ าต่ า ➢ คุณภาพน้ าสูง 
➢ ไม่ได้รับการยอมรับจากพ้ืนที่ ล าน้ าเหมือน 

สิ่งแปลกปลอม 
➢ ได้รับการยอมรับ ล าน้ าเป็นส่วนหนึ่ง

ของชีวิต 
 ➢ ลดความเสี่ยงในการเกิดน้ าท่วม 

 ➢ ทัศนียภาพสวยงาม 
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การปลูกพืชเป็นแนวแถบกันชน (Buffer Strips) 

      พื นที่เกษตรที่ไม่มีการปลูกพืชแนวแถบกันชน              พื นที่เกษตรที่มีการปลูกพืชแนวแถบกันชน 

                           
  

ผลเสียหากไม่มีการปลูกพืชแนวกันชน                          ประโยชน์จากการปลูกพืชเป็นแนวแถบกันชน 
➢ เสียค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาอันเนื่องมาจาก

การกัดเซาะและปัญหาตะกอนในล าน้ า 
➢ ราคาถูกและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน

การบ ารุงรักษา 
➢ การปนเปื้อนเปื้อนของสารเคมีจากภาคเกษตรสู่

แหล่งน้ า 
➢ อนุรักษ์น้ า และช่วยลดอัตราการไหล

ของน้ าหน้าดิน 
➢ คุณภาพของน้ าในล าน้ าลดลงเนื่องสารเคมีและ

ตะกอนที่ถูกพัดพาสู่ล าน้ า 
➢ ลดการปนเปื้อนของสารเคมีก าจัด

ศัตรูพืชจากการเกษตรสู่แหล่งน้ า 
 ➢ ทัศนียภาพสวยงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


