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การเพิม่ภูมิคุ้มกนัของภาคส่วนน ้าในประเทศไทย: การบูรณาการประเด็นการปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศเข้าสู่นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
 
1. เพราะเหตุใดภาคส่วนน ้าของไทยจึงต้องปรับตัวรับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 
การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นส่ิงท่ีเกดิขึน้จริงและก าลงัส่งผลกระทบต่อผู้คน เศรษฐกจิ และ
ส่ิงแวดล้อมทั่วท้ังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยมีความเปราะบางอยา่งมากต่อผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และถูกจดัใหอ้ยูใ่นอนัดบัท่ี 9 ในกลุ่มประเทศท่ีไดรั้บผลกระทบรุนแรง
ท่ีสุดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและเหตุการณ์สภาพอากาศท่ีรุนแรงในช่วงปี พ.ศ. 2543-2562 โดย
ดชันีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (Global Climate Risk Index: CRI)1  
 
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากการเปลีย่นแปลงท่ีเกดิขึน้กบัวัฏ

จักรของน ้า การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่เพียงท าใหเ้กิดผลกระทบแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่มีนยัส าคญั

ต่อปริมาณและคุณภาพของน ้ า แต่ยงัเพิ่มความเส่ียงท่ีจะเกิดเหตุการณ์สภาพอากาศท่ีรุนแรงและภยัพิบติัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัน ้าอีกดว้ย ทั้งน้ี ในประเทศไทยมีการสังเกตการณ์ปริมาณน ้าฝนท่ีตกชุกมากขึ้น ในขณะท่ี

รูปแบบการตกของฝนก็มีความแปรปรวนมากขึ้น ซ่ึงทั้งสองประการน้ีเป็นส่ิงท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

โดยอาจมีน ้าป่าไหลหลาก (น ้าท่วมฉบัพลนั) และอุทกภยัท่ีรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งมีช่วงฤดูแลง้อนัร้อนและ

แหง้แลง้ท่ียาวนานขึ้น 

 
1 The Global Climate Risk Index (CRI) 2021. Germanwatch. ดูขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Global%20Climate%20Risk%20Index%202021_1_0.pdf 

ขอ้เสนอเชิงนโยบาย ฉบบัที่ 1 
การปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ภาคส่วนน ้ามีความหมายอยา่งไรต่อการบริหาร
จดัการทรัพยากรน ้าของประเทศไทย? 
 
 

การปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change Adaptation: CCA) 

เป็นกระบวนการของการปรับเขา้หาสภาพภูมิอากาศท่ี
เกิดขึ้นจริงหรือท่ีคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น และการปรับเขา้หา

ผลกระทบของสภาพภูมิอากาศนั้น 
(IPCC AR5) 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Global%20Climate%20Risk%20Index%202021_1_0.pdf
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ผลกระทบด้านลบของการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีต่อทรัพยากรน ้า
ก าลงัเป็นท่ีประจักษ์ในหลายทาง และท าให้การพฒันาอย่างยั่งยืนของประเทศ
ไทยตกอยู่ในความเส่ียง ดงัท่ีเห็นในปี 2563 ไทยเผชิญกบัภยัแลง้ท่ีรุนแรงท่ีสุด
ของประเทศในรอบกวา่ 40 ปี จึงเป็นท่ีชดัเจนมากขึ้นวา่ผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเกีย่วข้องกบัน ้าส่งผลเสียต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกจิ การสร้างรายได ้ ความมัน่คงดา้นอาหาร และสุขภาพของมนุษย ์
รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศท่ีส าคญัและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
หากไม่สามารถปรับกลยทุธก์ารบริหารจดัการน ้าให้รองรับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศซ่ึงเป็นท่ีรับทราบกนัอยูแ่ลว้ อาจส่งผลใหเ้กิดความ
สูญเสียทางการเงินและการสูญเสียชีวิตอยา่งมีนยัส าคญั ทั้งยงัขดัขวางวิถีชีวิต
ความเป็นอยูข่องคนไทย และอาจท าใหชี้วิตของคนไทยตกอยูใ่นอนัตราย ดงันั้น 
การบูรณาการประเด็นการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอยา่ง
สอดคลอ้งเขา้สู่ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรน ้าของประเทศไทย และ
การประยกุตใ์ชข้อ้มูลความเส่ียงดา้นสภาพภูมิอากาศและภยัพิบติัอยา่งเป็น
ระบบเพื่อวางแผนและตดัสินใจลงทุน จึงตอ้งไดรั้บความส าคญัล าดบัสูงสุดใน
การตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 
 
2. การบูรณาการประเด็นการปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่นโยบายและแผนงานของ

ภาครัฐ 

2.1 การบูรณาการประเด็นการปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับประเทศ 

การปรับตัวรับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นความท้าทายหลกัส าหรับภาคส่วนน ้าของ
ประเทศไทย แมว้า่การบริหารจดัการน ้าจะมีความซบัซอ้นอยูแ่ลว้ แต่การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจะท า
ใหก้ารจดัการและการใชน้ ้าอยา่งย ัง่ยนืและเท่าเทียมนั้นยากยิง่ขึ้นไปอีก อยา่งไรก็ตาม หากมีการด าเนินการ
อยา่งทนัท่วงทีและสอดประสานกนั ประเทศไทยจะสามารถสร้างภาคส่วนน ้าท่ีมีภูมิคุม้กนัไดอ้ยา่งดี ซ่ึงจะ
ช่วยใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืในภาคส่วนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัน ้าต่อไปดว้ย 

 

 

แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศไทย (พ.ศ. 2558-2593) มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้
ประเทศบรรลุการเติบโตท่ีปล่อยคาร์บอนต ่าและการมี
ภูมิคุม้กนัต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate 
resilience) ภายในปี พ.ศ. 2593 พนัธกิจหลกัภายใตก้าร
ปรับตวัต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือ “การสร้าง
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่
นโยบายการพัฒนาของประเทศ โดยบูรณาการทิศทางและ

มาตรการในทุกภาคส่วนทั้งในระดับชาติและในระดบั
จงัหวดัและทอ้งถ่ินเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศสามารถ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายดงักล่าว ประเทศไทยไดจ้ดัท าแผนการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 
(Thailand’s National Adaptation Plan: NAP) โดยมี
เป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการปรับตวัและ
เสริมสร้างภูมิคุม้กนัต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในภาคส่วนส าคญั 6 ภาคส่วน รวมถึงภาคส่วนน ้า 
เป้าหมายการปรับตวัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาคส่วนน ้าภายใต ้
NAP ได้แก่ (1) การเพิ่มความมั่นคงของน ้า และ (2) การ
ลดการสูญเสียและความเสียหายจากภัยพิบัติท่ีเกี่ยวข้อง
กับน ้า โดยการพัฒนากลไกและแนวทางในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าแบบบูรณาการและการสร้าง
ความสามารถในการปรับตัวและภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือรับมือกับความเส่ียงด้าน

สภาพภูมิอากาศในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการบูรณาการประเด็นการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับนโยบาย: 
 
➢ ควรให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกๆ กบัการบูรณาการประเด็นการปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศเข้าสู่แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) อย่างเป็นระบบ 
เน่ืองจากแผนแม่บทฯ เป็นกรอบยุทธศาสตร์หลกัของภาคส่วนน ้า การประเมินอยา่งต่อเน่ืองวา่การบูร
ณาการประเด็นการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเขา้สู่ยทุธศาสตร์ทั้ง 6 ในแผนแม่บทฯ 
(และแผนการด าเนินการตามล าดบั) อยูใ่นระดบัใดเม่ือเทียบกบัระดบัการบูรณาการท่ีเป็นเป้าหมาย จะ
สามารถช่วยติดตามความคืบหนา้และระบุถึงระยะห่างจากเป้าหมายได ้ ในการน้ี หน่วยงานดา้นน ้าจะ
สามารถระบุจุดเร่ิมตน้การด าเนินการท่ีเหมาะสมเพื่อพฒันาแนวทางสู่ภูมิคุม้กนัต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ นอกจากน้ี ประสบการณ์ดงักล่าวยงัสามารถช่วยระบุวา่ควรปรับปรุงแกไ้ขแผนแม่บทฯ 
ในอีก 5 ปีขา้งหนา้อยา่งไร เพื่อสะทอ้นถึงวตัถุประสงคท่ี์เป็นรูปธรรมในการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศใหช้ดัเจนมากขึ้น 

➢ หน่วยงานด้านน ้าทุกแห่งควรค านึงถึงผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศในการก าหนด
นโยบายและการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ มาตรการท่ีน าเสนอเพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าวรวมถึงการ
เสริมสร้างขีดความสามารถของสถาบนัและความรู้ดา้นเทคนิคของเจา้หนา้ท่ีหน่วยงาน การจดัท า
งบประมาณส าหรับกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับตวั และการพฒันากลไกทางการเงินอยา่งเพียงพอ 
เพื่อส่งเสริมใหมี้มาตรการการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรน ้ามากยิง่ขึ้น การจัดตั้งกลไกการแลกเปลีย่นระหว่างสถาบันเพ่ือการแลกเปลีย่นและความ
ร่วมมือในประเด็นการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างหน่วยงานด้านน ้าสามารถช่วยช้ีใหเ้ห็น
ระยะห่างจากเป้าหมายและล าดบัความส าคญั อีกทั้งยงัช่วยใหเ้กิดการใชป้ระโยชน์จากความรู้และ
ประสบการณ์เชิงลึกในภาคส่วนน ้า 

 

➢ กรอบนโยบายด้านน ้าและการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศควรมีความสอดคล้องกนัตั้งแต่เร่ิมต้นจัดท า การ
ท างานร่วมกนัในการก าหนดนโยบายและแผนงานซ่ึงมี
เป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัน ้าและการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สามารถช่วยหลีกเล่ียงความซ ้าซอ้นและความ
ไม่สอดคลอ้งกนัได ้ ทั้งยงัช่วยใหเ้กิดความชดัเจนมากขึ้น
ในเร่ืองบทบาทและหนา้ท่ีในการด าเนินการตามเป้าหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัน ้าและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ส านกังานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะ

หน่วยงานก ากบัดูแลจ าเป็นตอ้งท างานร่วมกบั สผ. อยา่ง

ใกลชิ้ด เพื่อขบัเคลื่อนการบูรณาการการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศเขา้สู่ภาคส่วนน ้า ผมหวงัว่าความพยายาม
ของประเทศไทยจะไดรั้บการยอมรับในเวทีระหว่าง

ประเทศ เมื่อมีการใชต้วัเลือกและกลไกต่างๆ (ดา้นการ

ปรับตวัต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) ให้

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล” – ดร.สมเกียรติ ประจ าวงษ ์

เลขาธิการ สทนช. กล่าว  
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➢ ด้วยโครงสร้างความร่วมมือท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการท่ีเข้มข้นขึน้ระหว่างหน่วยงานภาครัฐท่ี
รับผิดชอบด้านน ้าและการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ หน่วยงานของรัฐสามารถบรรลุผลลพัธ์อนัเป็น
ประโยชน์ร่วมกนัและเสริมพลงัให้กนัและกนัในการบรรลุผลตามแผนแม่บทระดบัภาคและ
ระดบัประเทศ และสามารถขบัเคล่ือนความกา้วหนา้ตามเป้าหมายการพฒันาระดบัประเทศและระดบั
นานาชาติ ตามท่ีก าหนดไวใ้นยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปีและเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable 
Development Goals: SDG) 
 

➢ การด าเนินนโยบายแบบบูรณาการจะไม่เพยีงช่วยให้ภาคส่วนน ้ามีภูมิคุ้มกนัมากขึน้ แต่ยังช่วยให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีเกีย่วข้องกบัน ้าภายใต้แผนการปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ  และ
เป้าหมายการพฒันาท่ียั่งยืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น SDG 6 (น ้าสะอาดและสุขอนามยั) SDG 13 (การรับมือกบั
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ) และอ่ืนๆ 

 
2.2 การบูรณาการประเด็นการปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่การจัดการลุ่มน ้า 
นอกเหนือจากความร่วมมือขา้มภาคส่วนและระหวา่งหน่วยงานแลว้ การบูรณาการประเด็นการปรับตวัต่อ

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจะมีผลก็ต่อเม่ือเกิดความตระหนกัและมีการใหค้วามส าคญัต่อประเด็นการ

ปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัชาติไปจนถึงระดบัทอ้งถ่ิน ในกลุ่มผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งกบัน ้าในวงกวา้งซ่ึงปฏิบติัการอยูใ่นลุ่มน ้า 22 แห่งของไทย 

ลุ่มน ้าเป็นจุดเร่ิมต้นส าคัญในการน าวิธีการบริหารจัดการน ้าท่ีช่วยสร้างภูมิคุ้มกนัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศไปปรับใช้ในพื้นท่ี ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อวฏัจกัรของน ้า ตลอดจนการ

ตดัสินใจเลือกวิธีการบริหารจดัการน ้าภายใตเ้ง่ือนไขของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อผูใ้ชน้ ้ าในทอ้งถ่ิน ชุมชน ธุรกิจ และระบบนิเวศ อยา่งไรก็ดี ลุ่มน ้าเป็นระบบธรรมชาติเชิงสังคม

และเศรษฐกิจท่ีซบัซอ้น เม่ือพิจารณาถึงความเช่ือมโยงระหวา่งเส้นทางน ้ากบัระบบนิเวศโดยรอบ การตั้งถ่ิน

ฐานของมนุษย ์ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นท่ี จึงชดัเจนมากขึ้นวา่มีความจ าเป็นตอ้งคน้หาแนวทางการ

บริหารจดัการน ้าท่ีบูรณาการความตอ้งการและเป้าหมายท่ีหลากหลาย และบูรณาการการปรับตวัต่อการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอยา่งเป็นระบบเขา้ไปดว้ย 

ตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561 (2018) คณะกรรมการลุ่มน ้า (River Basin 

Committees: RBCs) เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าแผนการใช ้ การพฒันา การบริหารจดัการ การบ ารุงรักษา 



 

 

 5 

การฟ้ืนฟู และการอนุรักษท์รัพยากรน ้าในลุ่มน ้า 22 แห่งของไทย แผนแม่บทลุ่มน ้า (River Basin Master 
Plans: RBMPs) รวมถึง การจดัท าแผนป้องกนัและแกไ้ขภยัแลง้และอุทกภยั แผนแม่บทลุ่มน ้าประกอบดว้ย
ขอ้มูลเฉพาะทางเก่ียวกบัสภาพอุทกวิทยา สภาพทางภูมิศาสตร์ ระบบนิเวศ การตั้งถ่ินฐาน การวางผงัเมือง ผงั
น ้าซ่ึงจดัท าขึ้นตามแนวทางการพฒันาเชิงพื้นท่ี 

แมว้า่จะมีการอธิบาย/เนน้ย  ้าถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในแผนแม่บทลุ่มน ้า แต่
กระบวนการวางแผนลุ่มน ้าไม่ไดอ้า้งอิงขอ้มูลและการวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศ 

แผนแม่บทลุ่มน ้าจึงเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีส าคัญส าหรับการบูรณาการประเด็นการปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศตามท่ีแสดงไวใ้นวงจรการบูรณาการประเด็นการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (รูปท่ี 1) ในระดบัลุ่มน ้า จากการประเมินความเส่ียงดา้นสภาพภูมิอากาศและความเปราะบางท่ี
ครอบคลุมและการวิเคราะห์ห่วงโซ่สาเหตุและผลกระทบ แผนแม่บทลุ่มน ้าท่ีค  านึงถึงความอ่อนไหวของ
สภาพภูมิอากาศ (climate-sensitive) และครอบคลุมขอ้มูลความเส่ียงท่ีรอบดา้น มีศกัยภาพท่ีจะผสานการ
บริหารจดัการน ้าเขา้กบัความตอ้งการและล าดบัความส าคญัในการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

ตามแนวคิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีหลากหลาย แผนแม่บทลุ่มน ้าท่ีค  านึงถึง
ความอ่อนไหวของสภาพภูมิอากาศจะรวบรวมมุมมอง เป้าหมาย และความสนใจของหน่วยงานระดบัชาติ 
ระดบัภูมิภาค ระดบัจงัหวดั และระดบัทอ้งถ่ิน ผูใ้ชน้ ้ ากลุ่มต่างๆ และชุมชนตน้น ้า กลางน ้า และปลายน ้าใน
ทอ้งถ่ิน และเป็นพื้นฐานในการลดความเส่ียงและความเปราะบางจากผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัน ้า เช่น อุทกภยัและภยัแลง้ในระดบัลุ่มน ้า 

 
วงจรการบูรณาการประเด็นการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การบูรณาการเขา้สู่นโยบายและแผนงานของภาครัฐ (mainstreaming) หมายถึงการควบรวมเอาประเด็นการ

ปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเขา้สู่นโยบายและการวางแผนท่ีเก่ียวขอ้งกบัน ้า เพื่อให้เกิดความ

ยัง่ยนืในระยะยาว รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุม้กนัใหก้บัภาคส่วนน ้าของไทย กระบวนการบูรณาการสามารถ

แจกแจงเป็นขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
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ขั้นตอนที่ 3 : ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินความเส่ียงและการวิเคราะห์ห่วงโซ่สาเหตุและผลกระทบในขั้นตอนท่ี 2 
จะช่วยเลือกเฟ้นมาตรการทางเลือกในการปรับตวั มาตรการทางเลือกเหล่าน้ีควรมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความเส่ียงหรือ
เพิ่มความสามารถในการปรับตวัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในภาคส่วนน ้าและชุมชนทอ้งถ่ิน รวมทั้งเพื่อรักษาหรือ
พฒันาการบริการของระบบนิเวศ 

ขั้นตอนที่ 4: จะมีการเปรียบเทียบและจดัล าดบัความส าคญัของมาตรการทางเลือกในการปรับตวัท่ีเป็นไปไดต้าม
เกณฑเ์ฉพาะ เช่น การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ ความเขา้กนัได ้ และศกัยภาพในการบูรณาการอยา่งมี
ประสิทธิภาพกบัมาตรการอ่ืนๆ ท่ีก าหนดไวใ้นแผนท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ แผนแม่บทการบริหารจดัการทรัพยากรน ้า 20 ปี 
หรือแผนแม่บทลุ่มน ้าท่ีเฉพาะเจาะจง 

ขั้นตอนที่ 5: ในขั้นตอนน้ี มาตรการการปรับตวัท่ีเลือกไวใ้นขั้นตอนก่อนหนา้จะไดรั้บการน าไปลงมือปฏิบติั โดย
ตอ้งท าให้มัน่ใจวา่ตลอดช่วงการออกแบบอยา่งละเอียดและการด าเนินการ จะตอ้งมีมาตรการดา้นการเงินมารองรับ 
มีการมีส่วนร่วมและการเสริมสร้างความสามารถของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และมีการติดตามการด าเนินการ 

ขั้นตอนที่ 6: การติดตามและประเมินผล (M&E) ช่วยติดตามความคืบหนา้และเป็นพื้นฐานส าหรับการเรียนรู้ ภาระ

รับผิดชอบ และการรายงานผล การติดตามและประเมินผลการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถ

ท าไดเ้พื่อติดตามโครงการการปรับตวัท่ีเฉพาะเจาะจงในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของแผนแม่บทลุ่มน ้า นอกจากน้ียงั

สามารถติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัน ้าตามท่ีก าหนดไวใ้นกรอบนโยบาย
ระดบัชาติและระดบันานาชาติ เช่น แผนการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (NAP) หรือ 

เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 

ขั้นตอนที่ 2: ในการเฟ้นหามาตรการทางเลือกในการ

ปรับตวัท่ีเหมาะสม จ าเป็นตอ้งประเมินความเส่ียงจาก

ความแปรปรวนและอนัตรายของสภาพอากาศท่ีมีต่อ

ระบบสังคมและนิเวศวิทยา ซ่ึงรวมถึงปัจจยักดดนั

ตามธรรมชาติและท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย ์และ

การพึ่งพาอาศยักนัระหวา่งสังคมและระบบนิเวศท่ี

ส่งผลต่อระบบดงักล่าว 

ขั้นตอนที่ 1: รวบรวมขอ้มูลและท าความเขา้ใจระบบสังคมและนิเวศวิทยาในลุ่มน ้า รวมถึงความเส่ียงจากสภาพ
อากาศและภยัพิบติั นอกจากน้ี ควรมุ่งจุดสนใจไปท่ีการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและการก าหนด
จุดเร่ิมตน้ท่ีจะให้การสนบัสนุนมาตรการการปรับตวัให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 

 

          รูปท่ี 1: น ำข้อมูลจำกเว็บไซต์ adaptationcommunity.net มำปรับใช้ 
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3. มาตรการทางเลือกในการปรับตัว 
การบูรณาการประเด็นการปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าอาจ

เป็นการด าเนินการในเชิงการเมือง เชิงสถาบัน หรือทางเทคนิค มาตรการทางการเมืองและเชิงสถาบนัใน

เบ้ืองตน้เก่ียวขอ้งกบัการบูรณาการ การวิจยัอยา่งบูรณาการ ขอ้มูลและแนวทางการบริหารจดัการ การ

เสริมสร้างความสามารถเชิงสถาบนั และความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานท่ีใกลชิ้ดมากขึ้น มาตรการทาง

เทคนิคมีตั้งแต่แนวทางเชิงวิศวกรรม "สีเทา" ทัว่ไป ตวัเลือกแบบลูกผสมระหวา่ง "สีเทา/เขียว" ไปจนถึงการ

แกปั้ญหาแบบ "สีเขียว" โดยใชร้ะบบนิเวศในการบริหารจดัการน ้า 

โดยหลกัการแลว้ มาตรการทางเลือกในการปรับตัวท่ีหลากหลายจะถูกน าไปใช้แบบผสมผสานเพ่ือให้เกดิ

ความสมดุล มาตรการสีเทาอาจรวมถึงเขื่อน คลอง อุโมงค ์ท่อ ก าแพงป้องกนัอุทกภยั หรือโรงบ าบดัน ้าเสีย 

ในขณะท่ีมาตรการท่ีเรียกวา่ “ลูกผสม” หรือ “ไฮบริด” มีการใชบ้ริการของระบบนิเวศร่วมกบัองคป์ระกอบ

โครงสร้างพื้นฐานท่ีตายตวัในการบริหารจดัการทรัพยากรน ้าท่ีค  านึงถึงความอ่อนไหวของสภาพภูมิอากาศ 

มาตรการการปรับตวัโดยอาศยัระบบนิเวศอยา่งแทจ้ริง ไดแ้ก่ การปกป้อง การฟ้ืนฟู และการจดัการน ้าและ

ระบบนิเวศท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งย ัง่ยนื (เช่น พื้นท่ีชุ่มน ้า ท่ีราบลุ่ม ป่าไม)้ 

อย่างไรกด็ี การปฏิบัติจะเกดิผลได้จริงกต่็อเม่ือมีการค านึงถึงมิติทางสังคมของการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ และมีการน ามาตรการต่างๆ มาใชเ้พื่อเพิ่มความสามารถในการปรับตวัของผูค้น ซ่ึงหมายถึงการ

เสริมพลงัใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและชุมชนทอ้งถ่ินให้มีบทบาทในฐานะผูมี้ขอ้มูลท่ีรอบดา้นในการ

ปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการรับฟังภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และส่งเสริมความรู้สึกเป็นเจา้ของ

อยา่งแทจ้ริงต่อการจดัการทรัพยากรน ้าท่ีค  านึงถึงความอ่อนไหวของสภาพภูมิอากาศ 
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มาตรการทางเลือกในการปรับตัวจากมุมมองต้นน ้าไปจนถึงปลายน ้า และมุมมองจากภาคส่วน 

[หมำยเหตุ: รูปประกอบสำมำรถปรับเปลี่ยนให้เข้ำกับภำคส่วนน ำ้ของไทยตำมกำรหำรือกับ สทนช.] 

 

4. บทสรุป 
การบริหารจัดการน ้าอย่างยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกนัต่อสภาพภูมิอากาศเป็นส่วนประกอบส าคัญส าหรับการมี

ภูมิคุ้มกนัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศโดยรวม ไม่เพียงส าหรับภาคส่วนน ้าเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงภาค

เศรษฐกิจอ่ืนๆ ตลอดจนระบบนิเวศและสังคมโดยรวมดว้ย ความพยายามในการพฒันาต่อยอดการบริหาร

จดัการน ้าใหมี้ภูมิคุม้กนัต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะตอ้งไดรั้บการหนุนเสริมดว้ยการบูรณาการ

เขา้สู่ระดบันโยบาย การเสริมสร้างความร่วมมือท่ีใกลชิ้ด และแนวทางการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

หลายฝ่ายจากทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วน นโยบาย การวิจยัและนวตักรรม การสร้างองคค์วามรู้ และการ

เสริมสร้างศกัยภาพ เป็นองคป์ระกอบส าคญัในการวางรากฐานใหก้ระบวนการดงักล่าวด าเนินการต่อไปได ้

เพื่อใหท้รัพยากรน ้าของไทยมีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว จ าเป็นตอ้ง

ตระหนกัถึงบทบาทพื้นฐานของการจดัการทรัพยากรน ้าแบบบูรณาการท่ีค านึงถึงความอ่อนไหวของสภาพ

ภูมิอากาศและการจดัการระบบนิเวศท่ีเก่ียวขอ้งกบัน ้าอยา่งย ัง่ยนื และมีการบูรณาการเขา้สู่นโยบาย การ

วางแผน และกระบวนการด าเนินการในทุกระดบั แผนแม่บทลุ่มน ้า 22 แผนและโครงสร้างการก ากบัดูแล

          รูปที่ 2: มำตรกำรกำรปรับตัวในภำคส่วนน ำ้ 
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ของคณะกรรมการลุ่มน ้าท่ีเก่ียวขอ้งสร้างรากฐานส าคญัส าหรับการเปล่ียนแปลงไปสู่การจดัการลุ่มน ้าท่ีมี

ภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การบริหารจัดการน ้าท่ีมีภูมิคุ้มกนัต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถสร้างผลลพัธ์ท่ีเสริมแรงกนั 

เช่น เม่ือพจิารณาถึงความเช่ือมโยงระหว่างน ้า พลงังาน และอาหาร ดงันั้น ความจ าเป็นตอ้งมุ่งจุดสนใจไปท่ี

การบริหารจดัการน ้าท่ีมีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่เพียงตอ้งไดรั้บการบูรณาการเขา้

กบันโยบายและยทุธศาสตร์ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัความยัง่ยนืและการจดัการทรัพยากรน ้าเท่านั้น แต่ยงั

รวมถึงนโยบายและยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร พลงังาน และการวางผงัเมืองและการวางแผนเชิง

พื้นท่ี และท่ีมุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมท่ีย ัง่ยนืมากขึ้นในภาพรวม 

ท่ามกลางแรงกดดันท่ีเพิม่ขึน้ต่อทรัพยากรน ้าในห้วงเวลาแห่งการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียท่ีเกีย่วข้องท้ังหมดในภาคส่วนน ้าและภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง รวมถึงสังคมในภาพรวม จ าเป็นต้องมี
มุมมองท่ีเปลี่ยนไปอย่างส้ินเชิงท้ังในแง่ของระบบและรูปแบบต่อน ้าและการบริหารจัดการน ้า การบูรณาการ
การปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในทุกดา้นของการจดัการทรัพยากรน ้าจะเป็นแนวทางใน
การส่งเสริมความมัน่คงดา้นน ้าในระยะยาวและภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อการพฒันา
ท่ีย ัง่ยนืในประเทศไทย 

 
ค านิยาม: 

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Adaptation) คือ กำรด ำเนินกำรเพ่ือลด

ควำมเส่ียงหรือป้องกันควำมเสียหำย ตลอดจนผลกระทบอ่ืนใดท่ีเกิดหรือคำดว่ำจะเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศในระยะยำว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชำชน ระบบเศรษฐกิจสังคม และส่ิงแวดล้อม 
สำมำรถรับมือกับควำมเส่ียงและผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในปัจจุบันและอนำคตได้
อย่ำงเหมำะสม และให้หมำยควำมรวมถึงกำรด ำเนินกำรเพ่ือปรับเปลี่ยนกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคมให้
สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในอนำคต ตลอดจนกำรด ำเนินกำรเพ่ือใช้ประโยชน์จำกกำร

เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม, 2563) 

กจิกรรมการปรับตัว (adaptation action) อำจให้ค ำจ ำกัดควำมว่ำเป็นมำตรกำรใดๆ ท่ีด ำเนินกำรเพ่ือบรรเทำ
ผลท่ีตำมมำจำกผลกระทบท่ีเกิดขึน้จริงหรือท่ีคำดกำรณ์ว่ำจะเกิดขึน้จำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
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เพ่ือช่วยให้ระบบธรรมชำติและระบบของมนุษย์รับมือได้ดีขึน้ หรือแม้แต่ใช้ประโยชน์จำกผลกระทบ
ดังกล่ำวได้ 

 
ความสามารถในการปรับตัว (adaptive capacity) ควำมสำมำรถของระบบ สถำบัน มนุษย์ และส่ิงมีชีวิตต่ำง 

ๆ ในกำรปรับตัวให้เข้ำกับควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดขึน้หรือเพ่ือใช้ประโยชน์จำกโอกำสใหม่ ๆ หรือเพ่ือ

ตอบสนองต่อผลกระทบท่ีเกิดขึน้ (ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม, 2559) 

การมีภูมิคุ้มกนั (Resilience) หมำยถึง ศักยภำพของระบบทำงสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม ในกำรรับมือ

กับเหตุกำรณ์ แนวโน้ม หรือกำรรบกวนท่ีเป็นอันตรำย โดยท่ีระบบสำมำรถตอบสนองหรือจัดระเบียบใหม่ 
และยงัคงสำมำรถรักษำโครงสร้ำง ควำมเป็นเอกลักษณ์ กำรด ำรงหน้ำท่ีท่ีจ ำเป็น และในขณะเดียวกันกย็งัคง
ศักยภำพในกำรปรับตัว กำรเรียนรู้ และกำรเปลี่ยนแปลงได้ (ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติ

และส่ิงแวดล้อม, 2559) 

ความเปราะบาง (Vulnerability) หมำยถึง สภำวะหรือปัจจัยท่ีท ำให้ผู้คนหรือระบบมีแนวโน้มท่ีจะได้รับ

ผลกระทบเชิงลบจำกภัยจำกสภำพภูมิอำกำศ ซ่ึงปัจจัยหลักท่ีท ำให้เกิดควำมเปรำะบำงนั้นคือควำมอ่อนไหว
ต่อผลกระทบและควำมสำมำรถในกำรรับมือและปรับตัวของผู้คนหรือระบบ (ส ำนักงำนนโยบำยและแผน

ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม, 2559) 

ความเส่ียงจากสภาพภูมิอากาศ (Climate Risk) หมำยถึง โอกำสท่ีจะเกิดควำมเสียหำย หรือเหตุกำรณ์ท่ีไม่

พึงประสงค์ หรือกำรกระท ำใด ๆ ท่ีอำจเกิดขึน้ภำยใต้สถำนกำรณ์ท่ีไม่แน่นอน จำกปัจจัยของสภำพ

ภูมิอำกำศ (IPCC, 2014) 

การบูรณาการเข้าสู่นโยบายและแผนงานของภาครัฐ (mainstreaming) คือกำรบูรณำกำรอย่ำงเป็นระบบของ
กำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศเข้ำสู่นโยบำย ยทุธศำสตร์ แผนงำน และกำรปฏิบัติของภำค
ส่วนและข้ำมภำคส่วน เพ่ือให้บรรลุถึงควำมสำมำรถในกำรปรับตัวและวัตถปุระสงค์ด้ำนกำรพัฒนำอ่ืนๆ 
โดยกำรบูรณำกำรเข้ำสู่นโยบำยและแผนงำนของภำครัฐ เป็นกระบวนกำรท่ีซับซ้อน เกี่ยวข้องกับกำร
เปลี่ยนแปลงและกำรประสำนงำนในระดับนโยบำยหลำยระดับและระหว่ำงกลุ่มต่ำงๆ ในสังคม 
 

………………. 
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เกีย่วกบัโครงการด้านน ้า ภายใต้แผนงานความร่วมมือไทย-เยอรมัน ด้านการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

โครงการดา้นน ้า ภายใตแ้ผนงานความร่วมมือไทย-เยอรมนั ดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (The Thai-
German Climate Program – Water: TGCP-Water)2 ท างานร่วมกบั สทนช. และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัน ้ารายอ่ืนเพื่อสนบัสนุนกรอบการด าเนินงานระดบัประเทศในการจดัการทรัพยากรน ้าอยา่งบูรณาการ 
(IWRM) ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสนบัสนุนการใชม้าตรการการปรับตวัโดยอาศยัระบบ
นิเวศ (EbA) เพื่อป้องกนัและลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัพิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
น ้าทั้งในระดบัประเทศและระดบัลุ่มน ้า โครงการ TGCP-Water ไดรั้บทุนสนบัสนุนจากแผนงานปกป้อง
สภาพภูมิอากาศระดบัสากล (International Climate Initiative: IKI) ภายใตก้ระทรวงส่ิงแวดลอ้ม คุม้ครอง
ธรรมชาติ และความปลอดภยัทางปรมาณูแห่งสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMU) ซ่ึงมอบหมายใหอ้งคก์ร
ความร่วมมือระหวา่งประเทศของเยอรมนั หรือ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH เป็นผูด้  าเนินโครงการโดยใชแ้นวทางการด าเนินงานซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีสัมพนัธ์
กนัหา้ส่วน ไดแ้ก่ การพฒันานโยบายระดบัประเทศ การปฏิบติังานในระดบัจงัหวดัและทอ้งถ่ิน การติดตาม
และประเมินผล มาตรการดา้นเงิน และความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 
ส าหรับค าแนะน าอยา่งเป็นขั้นเป็นตอนในการบูรณาการประเด็นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดบั
ลุ่มน ้า  GIZ และ สทนช. ภายใตโ้ครงการ TGCP-Water ไดร่้วมกนัพฒันาแนวทางการปฏิบติัการจดัท าแผน
แม่บทลุ่มน ้าท่ีค  านึงถึงความอ่อนไหวของสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงจะแนะน าขั้นตอนและแนวทางในการบูรณา
การเร่ืองการปรับตวัต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเขา้สู่กระบวนการวางแผนและจดัการโครงการดา้น
น ้าในลุ่มน ้าไทย 22 แห่งใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในภาคส่วนน ้าของไทย 
  

 
2 ดขูอ้มลูเพิ่มเติมไดท้ี่ https://www.thai-german-cooperation.info/en_US/thai-german-climate-programme-water/ 

 

https://www.thai-german-cooperation.info/en_US/thai-german-climate-programme-water/
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ภาคผนวก 
 
ค าแปลมาตรการการปรับตัวในภาคส่วนน ้า (ค าอธิบายในรูปท่ี 2) 
 

มาตรการ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

การวิจัยและการศึกษา 

Diversification of water resources การธ ารงความหลากหลายของทรัพยากร
น ้า 

Added value from water resources มูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรน ้า 
Stakeholders dialogue and conflict 
management 

เวทีการพูดคุยระหว่างผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
และการจดัการความขดัแยง้ 

Strategy and climate-sensitive planning กลยทุธ์และการวางแผนท่ีค านึงถึงความ
อ่อนไหวของสภาพภูมิอากาศ 

Ecosystem-based Adaptation การปรับตวัโดยอาศยัระบบนิเวศ 
Adapted infrastructure โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีปรับใหเ้หมาะสม 
Knowledge management การจดัการองคค์วามรู้ 
Flood risk management  การจดัการความเส่ียงจากอุทกภยั 
Climate monitoring and prediction การติดตามและท านายสภาพอากาศ 
Impact and vulnerability assessment การประเมินผลกระทบและความ

เปราะบาง 
Climate education การศึกษาดา้นสภาพภูมิอากาศ 
Integration of local knowledge การบูรณาการองคค์วามรู้ทอ้งถ่ิน 
Knowledge hubs and networks ศูนยก์ลางและเครือข่ายองคค์วามรู้ 
Technology transfer การถ่ายทอดเทคโนโลย ี

 
 

 
ทรัพยากรน ้า 

(Mul-ti-use) dams and reservoirs flood 
control drinking water, agriculture, 
hydropower generation, recreation 

เขื่อนและอ่างเก็บน ้าเอนกประสงค ์ การ
ควบคุมอทุกภยั น ้าด่ืม เกษตรกรรม การ
ผลิตไฟฟ้าพลงัน ้า นนัทนาการ 

Dykes คนักั้นน ้า 
Ground water extraction การสกดัน ้าใตดิ้น 
Artificial groundwater recharge การจดัการการเติมน ้าใตดิ้น 
Desalination of sea water การแยกเกลือออกจากน ้าทะเล 
Rainwater harvesting การเก็บกกัน ้าฝนไวใ้ช ้
Preservation of ecosystems services การอนุรักษก์ารบริการของระบบนิเวศ 
Economic incentives for conservation แรงจูงใจทางเศรษฐกิจเพื่อการอนุรักษ ์
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มาตรการ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

 
เกษตรกรรม 

Water efficient irrigation การชลประทานท่ีใชน้ ้าอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

Crops with high water productivity พืชผลท่ีมีค่าความสามารถในการผลิต
ของน ้าสูง 

Virtual water principles หลกัการน ้าเสมือน 
Conservation agriculture เกษตรอนุรักษ ์

 
 

 
เมือง 

Improved stormwater drainage การปรับปรุงการระบายน ้าจากพายฝุนฟ้า
คะนอง 

Water less sanitation system ระบบสุขาภิบาลแบบใชน้ ้านอ้ย 
Flood protected infrastructure โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีป้องกนัน ้าทว่ม 
Adaptation of design standards การปรับมาตรฐานการออกแบบ 
Water loss reduction การลดการสูญเสียน ้า 
Flood sensitive planning การวางแผนท่ีค านึงถึงความอ่อนไหวต่อ

น ้าท่วม 
 

 
การบ าบัดน ้าเสีย 

Flood protected WW treatment การบ าบดัน ้าเสียท่ีป้องกนัน ้าท่วม 
Improved wastewater treatment to 
preserve ecosystem services 

การปรับปรุงระบบบ าบดัน ้าเสียเพ่ือ
อนุรักษก์ารบริการของระบบนิเวศ 

Decentralized sanitation system ระบบสุขาภิบาลแบบแยกส่วน 
Ecological wastewater treatment การบ าบดัน ้าเสียเชิงนิเวศวิทยา 
Reuse of treatment greywater/wastewater 
in town and agriculture 

น าน ้าทิ้ง (greywater)/น ้าเสียจากเมืองและ
เกษตรกรรมท่ีผา่นการบ าบดัแลว้กลบัมา
ใชใ้หม ่

 
 
 


