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ความเป็นมาเชิงทฤษฎี 

คนทั่วโลกต่างต้องพึ่งพาระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์เพ่ือประโยชน์
นานบัประการ เช่น ผืนดนิอนัอดุมสมบรูณ์ น า้สะอาด และอาหาร 
เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับประชากรในประเทศก าลัง
พัฒนาซึ่งมีความเป็นอยู่ท่ีเก่ียวพันกับทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ใกล้ชิด แต่ทว่าการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) เ ป็นสาเหตุหลักประการหนึ่ง ท่ีท าให้ระบบนิเวศ
เปล่ียนแปลงและเส่ือมโทรมลง และคาดวา่ผลกระทบดงักล่าวจะ
ยิ่ งทวีความรุนแรงขึน้ในอนาคตอีกด้วย (ท่ีมา Millennium 
Ecosystem Assessment 2005) ทั ้ ง นี ้  ร ะ บ บ นิ เ ว ศ ท่ี มี
ประสิทธิภาพจะช่วยให้ทัง้มนุษย์และธรรมชาติสามารถปรับตวั
เพ่ือรองรับผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ
ได้  

“ กา รปรั บตัว โดยอาศัย ร ะบบ นิ เ วศ  (Ecosystem-based 
Adaptation หรือ EbA) หมายถึง การใช้ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและประโยชน์ต่าง ๆ จากระบบนิเวศเป็นส่วนหน่ึงของ
แนวทางปรับตวัในภาพรวม เพือ่ช่วยให้มนษุย์สามารถรับมือกบั
ผลกระทบเชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได"้ (ท่ีมา 
Convention on Biological Diversity 2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศนัน้มุ่งใช้  ‘โครงสร้างสีเขียว’ 
(Green Infrastructure) และประโยชน์จากระบบนิเวศ (Ecosys-
tem Services) เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวของ
สงัคมมนษุย์เม่ือต้องเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ดังนัน้จึงอาจกล่าวได้ว่า การปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศเป็น
แนวทางท่ีเน้นพัฒนามนุษย์เป็นหลัก ซึ่งการใช้ประโยชน์จาก
ระบบนิเวศก็จะช่วยให้มนุษย์สามารถปรับตัวให้เข้ากับความ
แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบนัและการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตได้ โดยแนวทางนีมี้
จุดมุ่งหมายเพ่ือลดความเปราะบางของมนุษย์จากผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีปรากฎในหลายรูปแบบ 
ทัง้นี ้การปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศประกอบด้วยมาตรการ   
ต่าง  ๆ  เ พ่ื ออนุ รั ก ษ์  ฟื้นฟู  ห รื อจัดการ ระบบนิ เ วศและ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ตลอดจนมาตรการเพ่ือเติมเต็ม
หรือแม้กระทั่งเพ่ือทดแทนมาตรการปรับตัวอ่ืน ๆ ท่ีใช้อยู่ใน
ขณะนัน้  เช่น การใช้มาตรการ อ่ืนทดแทนมาตรการ ท่ี ใ ช้
สิ่งก่อสร้างหรือ ‘โครงสร้างพืน้ฐานสีเทา’ (Grey Infrastructure) 
เป็นต้น 
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นอกจากนี ้แนวทางการอาศยัระบบนิเวศและธรรมชาตินัน้มกัท าให้
เกิดประโยชน์ร่วม (Co-benefit) ท่ีมีคุณค่าเป็นผลพลอยได้ตามมา 
เช่น การกกัเก็บคาร์บอน การอนรัุกษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
หรือการผลิตอาหาร เป็นต้น และเป็นทางออกท่ีคุ้มค่ากว่าทางออก
อ่ืน ๆ ด้วย ตัวอย่างเช่น การปลูกและรักษาป่าชายเลนเพ่ือใช้
ประโยชน์เป็นแนวกันคล่ืนและป้องกันชายฝ่ังในประเทศเวียดนาม
ประหยัดกว่า (ใช้งบประมาณ 1.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐส าหรับพืน้ท่ี 
12,000 เฮกตาร์) การซ่อมแซมเข่ือนท่ีถูกกัดเซาะจากคล่ืน (ใช้
งบประมาณ 7.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี) อย่างมาก (ท่ีมา The 
Economics of Ecosystems and Biodiversity 2009) 

แนวทางใหม่หรือเร่ืองเก่าน ามาเล่าใหม่ 

การปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินและ
คดัเลือกมาตรการท่ีจะน ามาใช้ให้เหมาะสมกับแนวทางปรับตวัใน
ภาพรวมซึง่แตกตา่งจากแนวทางการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพแบบดัง้เดิม เน่ืองจากแนวทางการ
ปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศจะ 1)  น าข้อมูลจากการศึกษา
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือการวิเคราะห์
สภาพภูมิอากาศแบบบูรณาการซึ่งใช้ภาพจ าลองสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Scenario) และแบบจ าลองภูมิอากาศ (Climate Model) 
มาเป็นพืน้ฐาน 2) วิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงเหตแุละผล รวมถึงแรง
กดดันท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศประกอบ 3) 
พิจารณาเปรียบเทียบต้นทนุและความมีประสิทธิภาพของมาตรการ
ปรับตวัแบบต่าง ๆ และ 4) ติดตามผลลพัธ์จากการด าเนินการตาม
มาตรการปรับตัวนัน้ ๆ ด้วยเหตุนีเ้อง แม้ว่าโครงการพัฒนาและ
อนรัุกษ์ธรรมชาตแิบบดัง้เดมิอาจท าสร้างประโยชน์ร่วมเชิงบวกด้าน
ระบบนิเวศและเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีส่วนช่วยในการปรับตัว
ตามมา แต่แนวทางการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศจะเน้นให้
ความส าคัญกับความต้องการและประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการ
ปรับตัวตัง้แต่เร่ิมต้นด าเนินงาน อย่างไรก็ตาม โครงการตามแนว
ทางการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศจ านวนมากก็มีจุด เร่ิมต้นใน
ลักษณะของโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติแบบดัง้เดิมหรือโครงการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาต ิแตไ่ด้ท าให้เกิดผลลพัธ์ในเชิงการปรับตวั
ในภายหลงั 

จากทฤษฎีสู่การปฏิบัต ิ

การปรับตวัโดยอาศยัระบบนิเวศเป็นแนวทางใหม่ซึ่งถือว่าเป็นเร่ือง
ใหม่ส าหรับ GIZ ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีตัวอย่าง
มาตรการปรับตวัโดยอาศยัระบบนิเวศท่ีมีศกัยภาพจ านวนมาก แต่
หลายมาตรการก็ยงัมิได้ด าเนินการให้สอดคล้องกบัขัน้ตอนการวาง
แผนการปรับตวัแตอ่ย่างใด  

ประสบการณ์เก่ียวกบัมาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศที่มี
ศักยภาพครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงการ
จดัการ ตลอดจนการอนรัุกษ์หรือการฟืน้ฟดูงัตอ่ไปนี ้

 ป่าไม้  พืน้ ท่ีชุ่มน า้  และดินเ พ่ือให้สามารถท าหน้าท่ี
จัดระบบภายในวงจรอุทกวิทยาใ ห้ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ขาดแคลนน า้อนัเน่ืองมาจากปริมาณน า้ฝนท่ี
ลดลงหรือภาวะภยัแล้งที่กินเวลายาวนานขึน้ 

 ทุ่งหญ้าตามธรรมชาต ิป่าไม้ และทุ่งหญ้าเลีย้งสตัว์ท่ีช่วย
ป้องกนัชมุชนจากการกดัเซาะดนิท่ีรุนแรงขึน้ รวมถงึโคลน
ไหล และดนิถล่มที่เป็นผลมาจากฝนท่ีตกหนกัขึน้ 

 แนวปะการังและป่าชายเลนเพ่ือป้องกันแนวชายฝ่ังจาก
พายแุละอทุกภยัท่ีรุนแรงขึน้ 

 พืชพันธุ์ ท่ีช่วยป้องกันผลกระทบจากการแปรสภาพเป็น
ทะเลทรายท่ีรุนแรงขึน้ เช่น มลภาวะจากฝุ่ น โดยเฉพาะใน
กรณีท่ีความแห้งแล้งรุนแรงและกินเวลายาวนานขึน้ 

 ภูมิทศัน์ริมฝ่ังน า้ พืน้ท่ีชุ่มน า้ หรือท่ีราบน า้ท่วมถึงในพืน้ท่ี
เส่ียงต่ออุทกภยัและพืน้ท่ีต้นน า้เพ่ือให้เหมาะสมกับฝนท่ี
ตกหนักขึน้ ตลอดจนปริมาณน า้ฝนท่ีเพิ่มขึน้และความถ่ี
ของฝนด้วย  

การท่ีจะระบุว่ามาตรการหนึ่ง ๆ จะเป็นการปรับตวัโดยอาศยัระบบ
นิเวศหรือไม่ขึน้อยู่กับบริบทเฉพาะตวัท่ีได้ก าหนดไว้ตัง้แต่ขัน้ตอน
การออกแบบโครงการแล้ว โดยต้องมีหลกัการรองรับท่ีแสดงให้เห็น
วา่มาตรการนัน้จะช่วยให้ประชากรกลุ่มเส่ียงสามารถปรับตวัได้ดีขึน้
ในภาวะท่ีได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศได้
อย่างไร  



 

 

การปรับตวัโดยอาศยัระบบนิเวศอาจน ามาใช้กบัประเด็นหรือสาขา
ต่าง ๆ เช่น การจดัการทรัพยากรน า้ การอนรัุกษ์ชายฝ่ัง ความมัน่คง
ทางอาหาร การลดความเส่ียงจากภยัพิบตัิ การป้องกนัอุทกภยัหรือ
ดินถล่ม หรือด้านสาธารณสุข เป็นต้น ตวัอย่างหนึ่งของมาตรการ
ปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศท่ีเป็นรูปธรรม คือ โครงการอนรัุกษ์
ชายฝ่ังโดยการปลูกป่าชายเลนและการจัดการอย่างยัง่ยืนท่ีจังหวดั
ซอกตรัง ประเทศเวียดนาม ทัง้นีเ้น่ืองจากเวียดนามได้รับผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศหลายประการ อาทิ การ
เปล่ียนแปลงของหยาดน า้ฟ้า  (Precipitation) การเปล่ียนแปลง
รูปแบบการไหลหลากของน า้ (Run-off Pattern) การผันแปรของ
อุณหภูมิ และพายุหมนุเขตร้อนท่ีมีความรุนแรงและความถ่ีมากขึน้ 
นอกจากนี ้การเปล่ียนแปลงเหล่านีย้ังยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพในปัจจุบันท่ีถูกรุมเร้าด้วยปัญหาหลาย
ประการ เช่น การถางป่าเพ่ือใช้พืน้ท่ีท านากุ้ ง มลพิษทางดินและน า้
จากการเพาะพันธุ์สตัว์น า้ และการใช้ผลผลิตจากป่าท่ีมากเกินควร
ของชุมชน ดังนัน้ มาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศจึงต้อง
ครอบคลมุด้านการอนรัุกษ์ (กล่าวคือ การก าหนดพืน้ท่ีคุ้มครองห้าม
การตัดไม้และท านากุ้ ง การก าหนดแผนการจัดการป่าชายเลน
ร่วมกัน) และการฟื้นฟูระบบนิเวศ (เช่น การฟื้นฟูพืน้ท่ีป่าชายเลน
เส่ือมโทรมและการปลูกป่าชายเลนใหม่) และด้านการจดัการอย่าง
ยั่งยืนด้วย (กล่าวคือ การวางแผนแบบบูรณาการและการจัดการ
พืน้ท่ีชายฝ่ัง ก าหนดระเบียบการท าประมง และการส่งเสริมอาชีพ
เสริมส าหรับชมุชนท้องถิ่น)  

ในการนี ้เคร่ืองมือและวิธีการด้านการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูิอากาศและการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีอยู่
ในปัจจบุนัก็สามารถน ามาใช้กบัแนวทางการปรับตวัโดยอาศยัระบบ
นิเวศได้เช่นกนั ตวัอย่างเช่น การประเมินความเปราะบางของสงัคม
และระบบนิเวศเพ่ือใช้ประกอบการวางแผนและติดตามการปรับตวั

เ พ่ือรอง รับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสร้าง ขีด
ความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การระบุความเช่ือมโยงและประเมินมลูค่าประโยชน์จาก
ระบบนิเวศ การวางแผนเชิงพืน้ท่ี และการอนรัุกษ์/ฟืน้ฟูระบบนิเวศ 
เป็นต้น   

ทศิทางในอนาคต 

GIZ ให้ความส าคญักับโครงการ องค์ประกอบ และกิจกรรมน าร่อง
ในเร่ืองการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศเป็นอย่างมาก ดังนัน้ 
ส านักงานใหญ่ของ GIZ จึงได้จัดตัง้คณะท างานท่ีประกอบด้วย
เจ้าหน้าท่ีจากแผนกต่าง ๆ ท่ีมีความเช่ียวชาญในหลายสาขาเพ่ือ
รวบรวมประสบการณ์และเคร่ืองมือท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงเพ่ือให้
ค าแนะน าในการส่งเสริมแนวทางการปรับตวัโดยอาศยัระบบนิเวศ 
โดยในปัจจุบันบริการท่ีอยู่ในระหว่างการพัฒนาและสามารถ
ให้บริการได้แล้วมีดงันี ้ 

 การให้บริการข้อมลู ส่ือ และการฝึกอบรม 
 การให้ค าแนะน าเก่ียวกบัวิธีการ/เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมใน

บริบทของการปรับตวัโดยอาศยัระบบนิเวศ 
 การออกแบบและด าเนินการตามมาตรการปรับตัวโดย

อาศยัระบบนิเวศน าร่อง 
 การเย่ียมชมและศึกษาดูงานเพ่ือเรียนรู้และแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ในทวีปยโุรป 
 การน าเสนอประสบการณ์ของ GIZ ในเวทีประชมุสมัมนา

ระดบันานาชาต ิ
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