
แผนงานความร�วมมือไทย-เยอรมัน
ด�านการเปล�่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ-
โครงการด�านน้ำ

มุ�งสู�การรับมือต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของภาคส�วนการจัดการน้ําในประเทศไทย:

ผลักดันการบร�หารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการและการปรับตัว
โดยอาศัยระบบนิเวศที่ตอบสนองต�อสภาพภูมิอากาศที่อ�อนไหว



ข�อมูลพ�้นฐาน

รายงานดัชนีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โลก (Global Climate Risk Index) ประจำป พ.ศ. 2560 
ระบุวา ประเทศไทยติดอันดับที่ 10 ของกลุมประเทศที่มี
ความเสี่ยงสูงที่สุดในโลกที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยน
แปลงสภาพภูมิอากาศ การเพ่ิมจำนวนประชากร การขยาย
ตัวของชุมชนเมือง การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการเปล่ียน
แปลงสภาพภูมิอากาศลวนเปนปจจัยที่สงผลตอการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำอยางยั่งยืน ความเสี่ยงจากอุทกภัย
และภัยแลงความเสี่ยงในการปรับตัวเรื ่องระบบบริหาร
จัดการน้ำ ความเสี่ยงของการรักษาสมดุลของการใชและ
การจัดสรรทรัพยากรน้ำ อีกทั้งประเด็นเรื่องคุณภาพน้ำ
ลวนสงผลกระทบตอความมั่นคงดานน้ำในประเทศไทย
(OECD, MRD-TH 2018)

เพื่อรับมือกับความทาทายนี้ ประเทศไทยมีความพยายาม
ในการเสริมสรางขีดความสามารถในการปรับตัวและรับมือ
กับผลกระทบจากการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ภาคสวนน้ำทั้งระดับประเทศและภูมิภาค โดยไดจัดสง
ขอเสนอการมีสวนรวมท่ีประเทศกำหนด ภายใตความตกลง
ปารีส ระบุใหมาตรการการจัดการทรัพยากรน้ำอยาง
บูรณาการ การลดความเสี ่ยงจากอุทกภัยและภัยแลง 
และการจัดการสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง เปนมาตรการ
เรงดวนที่ตองดำเนินการ

บร�บทของโครงการและนโยบาย
•

โครงการดานน้ำ เปนสวนหน่ึงของแผนงานความรวมมือไทย-
เยอรมันดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมุงสนับสนุน
ประเทศไทยในการเปลี่ยนแปลงไปสูอนาคตที่มีการปลอย
คารบอนต่ำและความพรอมตอการเปลี ่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ นอกจากโครงการดานน้ำแลว แผนงานฯ ยัง
ดำเนินงานในอีก 4 สาขา คือ (1) สาขานโยบายและการ
เปล ี ่ยนแปลงในภาพรวม (2) สาขาการเกษตร (3) 
สาขาพลังงาน และ (4) สาขาการจัดการของเสียและน้ำเสีย 
แผนงานฯ ไดรับเงินสนับสนุนจากแผนงานปกปองการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับสากล (IKI) กระทรวง
สิ่งแวดลอม คุมครองธรรมชาติและความปลอดภัยทาง
ปรมาณูแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (BMU) โดยมีระยะ
เวลาดำเนินการตั ้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 

•
โครงการดานน้ำ ดำเนินงานตามกรอบพระราชบัญญัติทรัพยากร
น้ำ (พ.ศ. 2561) (ราง) แผนแมบทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำแหงชาติ 20 ป (2561-2580) รวมทั้งยุทธ-
ศาสตรและนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
เกี่ยวของกับการจัดการน้ำ 

•
โครงการดานน้ำ ใหความสำคัญกับการเชื่อมโยงการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำกับประเด็นการพัฒนาในระดับนานา
ชาติ เชน กรอบการดำเนินงานเซนได เพื่อการลดความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติ (กรอบเซนได) และเปาหมายการพัฒนา
ที่ยั ่งยืนแหงสหประชาชาติ ปค.ศ. 2030 ซึ่งโครงการฯ 
สนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใตเปาหมายที่ 
6, 11, 13 และ 15

จ�ดประสงค�หลักของเรา    
•

สนับสนุนการปรับปรุงกรอบโครงสรางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการภายใตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในระดับชาติและสนับสนุนการใชมาตรการทางระบบนิเวศเพื่อปองกันและลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และภัยพิบัติทั้งในระดับประเทศและระดับลุมน้ำ
•

เสริมสรางขีดความสามารถของภาคีในประเทศไทยในการติดตามและประเมินผลมาตรการการปรับตัวตอ
สภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในการบริหารจัดการน้ำ

•
วิเคราะหและนำเสนอทางเลือกในการบูรณาการและยกระดับกลไกการเงิน

ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคสวนน้ำของไทย

แผนงานความร�วมมือไทย-เยอรมัน ด�านการเปล�่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ - โครงการด�านน้ำ



งานของเรา

ผู�ร�วมดำเนินงานของเรา

มาตรการด�านการเง�น
เพื่อพัฒนาและนำเสนอกลไกทางการเงิน
ระหวางภาครัฐและเอกชน ในการดำเนิน

มาตรการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำ และเพื่อเปนตนแบบในดาน
การเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในภาคสวนน้ำ

การพัฒนานโยบายระดับประเทศ
เพื่อบูรณาการการปรับตัวตอการเปลี่ยน

แปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใชแนวทางระบบ
นิเวศผสานเขากับยุทธศาสตรหรือแผนการ

บริหารจัดการน้ำในระดับชาติ และการ
พัฒนามาตรการที่สนับสนุนนโยบายการ

ปรับตัว เชน ในภาคการเกษตรและ
การตั้งถิ่นฐานของมนุษย

การปฏิบัติงานในระดับจังหวัดและท�องถิ�น
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำอยางบูรณาการใหลุมน้ำสามารถปรับ
ตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โดยใชมาตรการทางระบบนิเวศ

การติดตามประเมินผล
เพื่อจัดทำระบบติดตามและประเมินผล
เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของ

การดำเนินมาตรการปรับตัวในภาคสวนน้ำ 
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการจัดการขอมูล

การตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ 
รวมถึงการประเมินผล

ในระดับประเทศ

ความร�วมมือระหว�างประเทศ
เพื่อใหเกิดความรวมมือ แลกเปลี่ยน เรียนรู
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีดานการปรับตัวตอ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ระดับนานาชาติ

หนวยงานที่รวมดําเนินการหลักของโครงการไดแก สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ (สทนช.) รวมกับ กรมทรัพยากรนํ้า (ทน.) 
กรมชลประทาน (ชป.) และกรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) นอกจากนี้ โครงการฯ ยังทํางานรวมกับหนวยงานอื่นๆ เชน 
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้า (องคการมหาชน) สํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย สํานกังบประมาณ ฯลฯ โครงการดานน้ํา ประสานงานกับหนวยงานบรหิารทองถ่ิน เชน คณะกรรมการ
ลุมแมนํ้าและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูใชนํ้าภาคประชาชน ธุรกิจและหนวยงานวิชาการตางๆ 
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แนวทางการดำเนินงานหลักของโครงการ 
•

สงเสริมแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการภายใตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่จะสนับสนุนใหประเทศไทยบรรลุเปาหมายดานการปรับตัวในระดับชาติ

•
สนับสนุนและใหขอแนะนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในระดับชาติและระดับลุมน้ำ ครอบคลุมการบริหารจัดการ การวางแผน และการดำเนินงาน
รวมทั้งกลไกการเงินที่ใชในการปรับตัวและการติดตามประเมินผล

•
สนับสนุนกระบวนการวางแผนและระบบสถาบันของคณะกรรมการลุมน้ำ พัฒนาแผนแมบทลุมน้ำที่มีประสิทธิภาพ

โดยดำเนินการบนพื้นฐานของการมีสวนรวมระหวางผูมีสวนไดสวนเสียในภาคสวนน้ำ ใหสอดคลองกับแนวทาง
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการภายใตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

•
ใหความสำคัญและสงเสริมการพูดคุยระหวางผูมีสวนไดสวนเสียในภาคสวนน้ำ ไมวาจะเปนการคัดเลือก
การจัดลำดับความสำคัญรวมกันรวมทั้งกิจกรรมการสรางความตระหนัก เพื่อเปนปจจัยแหงความสำเร็จ

ตอการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุมน้ำอยางเปนระบบ 
•

แสดงตัวอยางการใชมาตรการทางระบบนิเวศในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากา โดยชี้ใหเห็นประโยชน 
ความคุมทุน และความยืดหยุนในการดำเนินการดวยมาตรการดังกลาว ซึ่งเปนมาตรการที่สามารถ

ทำควบคูกับมาตรการที่ใชสิ่งกอสรางได
•

พัฒนาแนวทาง คูมือ และ หลักสูตรตางๆ ใหผูมีสวนไดสวนเสีย 
ในทุกภาคสวนนำไปปรับใชกับงานที่เกี่ยวของ
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