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บทที่ 5 
แนวทางการปรับตัว 

 
  บทน้ีเสนอแนวทางการวางแผนการปรับตัวทั้งระดับชาติ และระดับโครงการ ซ่ึงจะมี
ขั้นตอนและตัวอยางกลยุทธ มาตรากรที่จะใช 
 
5.1   แนวทางการวางแผนปรบัตัวระดับชาติ 
 1.  ขอบขายงาน 
  ขอบขายงานการปรับตวัตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสําหรับ
ประเทศไทย (National Adaptation Framework, NAF, สุจริต และคณะ, 2558) ดังรูปที่ 5-1 โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

1) การรวบรวมและสังเคราะหขอมูล ความรู และวิเคราะหจากหลายแหลงและวิธกีาร
ดังน้ี  1) การรวบรวมขอมูลทุติยภูมิผล แผนยุทธศาสตรและรายงานการศึกษา 2) 
การระดมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญและนักวิจัยที่เก่ียวของ และ 3) การสัมภาษณ
หนวยงานราชการซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบวางแผนและกําหนดนโยบายที่สัมพันธกับ
ภาคสวนที่สําคัญ 

2) การกําหนดภาคสวนหลักใชวิธีการสังเคราะหขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 โดยใช
เกณฑการพิจารณาคัดเลือกเบื้องตน จากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและความสําคัญของแตละภาคสวนและในแตละองคกร (institutional 
mapping) โดยพิจารณาตัวแปรดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เชน ผลติภัณฑ
มวลรวมของประเทศ (Gross domestic product, GDP) จํานวนประชากรที่เก่ียวของ 
ความสัมพันธกับทรัพยากรธรรมชาติ หลังจากนั้นทําการตรวจทานผลการสังเคราะห
กับผูเชี่ยวชาญ, นักวิจัยและหนวยงานราชการที่รับผิดชอบเพ่ือความถูกตองและ
ไดรับการยอมรับจากภาคสวนทางนโยบายที่เก่ียวของ เม่ือไดภาคสวนหลักสําคญัที่
ผานการคัดเลอืกแลว ทําการจําแนกและวิเคราะหความเปราะบางและการปรับตัวใน
รายละเอียดของแตละภาคสวน หนวยงานที่รับผิดชอบ และแผนนโยบายที่เก่ียวของ 
ยกตัวอยางเชน ภาคเกษตร  
• พืชหลักดานเศรษฐกิจและสังคมที่มีความเปราะบางตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ออย ขาวโพด เปนตน  
• หนวยงานที่รับผิดชอบเชิงนโยบายการปรับตวัของพชืเหลาน้ี ไดแก กรมการ

ขาว กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน  
• ตรวจสอบแผนยุทธศาสตรของแตละกรม ที่เก่ียวของถึงผลกระทบ และการ

ปรับตวัจากสภาวะการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความเชือ่มโยงของ
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แผนในแตละหนวยงานหรือกระทรวง งานวิจัยและพัฒนาหรือโครงการที่ได
ดําเนินการไปแลวหรือวางแผนจัดทําในอนาคต 

3) การวิเคราะหเปาหมาย ศักยภาพ ชองวาง และนโยบายในการปรับตัว หลังจากทราบ
ภาคสวนที่สําคัญ ที่ไดรับผลกระทบ และมีความเปราะบางตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมถึงองคประกอบรายละเอียดในแตละภาคสวน คณะทํางานไดทํา การ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางเปาหมายของแตละภาคสวนในความรับผิดชอบของ
แตละกรมวา ภายใตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต  
• เปาหมายดังกลาวไดรับผลกระทบอยางไร  
• ทรัพยากรและองคความรูทีมี่อยูสามารถบรรลุเปาหมายดังกลาวไดหรือไม  
• ชองวางระหวางเปาหมายและสิ่งที่กรมมีอยูคืออะไร  
• กรมตองการอะไรหรือนโยบายการปรับตวัอยางไรจึงจะไปสูเปาหมายท่ีตั้งไวได 

4) การพัฒนาขอบขายงานการปรับตวั (NAF) ประกอบดวยสวนที่สําคัญดังน้ี 
• ยุทธศาสตรหลักที่บรรจุการปรับตวัตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศลงในแผนและนโยบายของหนวยงาน 
• แผนของภาคสวนที่สําคญัตอการพัฒนา และความเปราะบางตอการเปลี่ยน 

แปลงสภาพภูมิอากาศ 
• แผนที่นําทาง (Roadmap) ที่มีการกําหนดเวลาในแตละขั้นตอนและหลักชยั

ของกิจกรรม (Milestone) เพ่ือการติดตามความคืบหนาของงานที่ทํา 
• ผูที่เก่ียวของกับนโยบายดานการปรับตวั 
• ขอเสนอแนะ สําหรับการจัดทําแผน การปรับตวัตอผลกระทบจากการเปลี่ยน 

แปลงสภาพภูมิอากาศสําหรับประเทศไทย (National Adaptation Plan, NAP) 
พรอมยุทธศาสตรที่สําคญัตอการพัฒนาแผนปรับตวัในภาคสวนที่สําคัญ 

 2.    องคประกอบหลักในการจัดทําแผนปรับตัวแหงชาต ิ
              องคประกอบหลักในกระบวนการจัดทําแผนปรับตวัแหงชาติ (อางอิงจาก the annex 
to decision 5/CP.17, UNFCC, 2013, 2014) ระบุไวเปน 4 องคประกอบหลัก ดังน้ี 

A.  การจัดเตรียมงานพ้ืนฐานและการระบุชองวางที่มี (Laying the groundwork and 
addressing gaps)   

B.  การจัดเตรียมองคประกอบตางๆ (Preparatory elements ) 
C.  การเตรียมกลยุทธการดําเนินการ (Implementation strategies)   
D.  การจัดระบบรายงาน การติดตาม และการทบทวน  
 (Reporting, monitoring and review) 
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โดยมีขั้นตอนดําเนินงานโดยสังเขป ดังน้ี 
 A.  การจัดเตรียมงานพื้นฐานและการระบุชองวางที่มีจะมีข้ันตอน ดังน้ี 

1. การริเริ่มและเริ่มดําเนินการกระบวนการปรับตวั  
2. การสํารวจขอมูล ความรูที่มี : การหาขอมูลที่มีดานผลกระทบตอสภาพ

ภูมิอากาศ ความลอแหลม การปรับตวั พรอมทั้งประเมินชองวาง และความ
ตองการเพ่ือใหเกิดสภาพการทํางานไดตอกระบวนการปรับตวั 

3. ระบุความสามารถที่ขาด และจุดออนที่มีในการดําเนินการกระบวนการปรับตวั 
4. ประเมินอยางเปนระบบและเปนระยะตอความตองการในการพัฒนาและ 
ความลอแหลมจากสภาพภูมิอากาศ 

 B.  การจัดเตรียมองคประกอบตางๆ  
1. การวิเคราะหสภาพภูมิอากาศปจจุบันและอนาคต ในทางเลือกการพัฒนาแบบ

ตางๆ (scenarios)  
2. ประเมินความลอแหลมจากสภาพภูมิอากาศ และระบทุางเลือกในการปรับตวั

ในรายกลุม (sector), ภูมิภาค (subnational), ระดับประเทศ (national) และ
ระดับอ่ืนที่เหมาะสม (เชน ระดับชุมชนทีอ่าจไดรับผลกระทบรุนแรง) 

3. ทบทวนและประเมินผลจากทางเลือกในการปรับตวัในทางเลือกตางๆ 
4. รวบรวม และสื่อสารรายงานการปรับตวัแหงชาต ิ
5. บูรณาการแผนการปรับตวัเขากับแผนพฒันาประเทศ หรือแผนพัฒนาภูมิภาค 

หรือแผนพัฒนารายกลุม 
 C.  การเตรียมกลยุทธการดําเนินการ  

1. จัดลําดับความสําคัญในการปรับตวัในการวางแผนระดับประเทศ 
2. พัฒนากลยุทธการดําเนินการการปรับตวัระดับชาติ (ในระยะยาว) 
3. ยกระดับความสามารถในการวางแผนและดําเนินการในการปรับตวั 
4. สงเสริมการประสานงานและผลักดันรวม (synergy) ในระดับภูมิภาค และกับ

ขอตกลงดานสิ่งแวดลอมในระดับนานาชาต ิ
 D.  การจัดระบบรายงาน การติดตาม และการทบทวน 

1. ติดตามกระบวนการปรับตวั (NAP process)   
2. ทบทวนกระบวนการปรับตวั และประเมินความกาวหนา ประสิทธิผล และ

ชองวางที่มี 
3. ปรับปรุงแผนปรับตวัแหงชาติใหทันสมัยเปนระยะๆ 
4. รณรงคใหความรูดานกระบวนการปรับตวั การรายงานความกาวหนา และ

ประสิทธผิลเปนระยะ   
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รูปที่ 5-1  ขั้นตอนการจัดทําขอบขายงานการปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
  สภาพภูมิอากาศสําหรับประเทศไทย (National Adaptation Framework, NAF) 
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 3.    กลไก 10 ประการที่สําคญัในกระบวนการปรับตัว (อางอิง UNFCCC, 2014) 
  ในการดําเนินการกระบวนการปรับตวัมีกลไกสําคัญ 10 ประการที่ควรคํานึงถึง  

1) ควรมีกลไกชวยรัฐบาลแสดงความเปนผูนําและประสานงานในความพยายามของการ
ปรับตวัในทุกระดับ ขณะเดียวกันก็เปนกลไกเชื่อมตอกับกลไกระดับภูมิภาคและ
นานาชาต ิ

2) ควรมีกลไกในการเก็บ รวบรวม จัดทํา เผยแพร ขอมูลสารสนเทศ ความรูเก่ียวกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการพัฒนาดานตางๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือสนับสนุน
การวางแผนและดําเนินการดานปรับตวั 

3) ระบุและรายงานชองวางและความตองการทางดานความสามารถเพ่ือใหการออกแบบ
และดําเนินการดานปรับตวัประสบความสําเร็จ 

4) ประเมินขอตอและความจําเปนดานการพัฒนางานสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเพื่อ
สนับสนุนการบูรณาการการปรับตวัตอสภาพภูมิอากาศเปลีย่นแปลงเขากับการ
วางแผนระดับประเทศ ภูมิภาค และภาคสวน (ผานนโยบาย โครงการ และแผนงาน) 

5) วิเคราะหขอมูลดานสภาพภูมิอากาศและประเมินความลอแหลมตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และระบทุางเลือกของรูปแบบการปรับตวัทั้งในภาคสวน ระดับ
ภูมิภาค ประเทศ และระดับอ่ืนที่จําเปน 

6) ประเมินทางเลือกการปรับตัวเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจตอการวางแผนการลงทนุเพ่ือ
การปรับตวั และการวางแผนเพื่อพัฒนา 

7) สงเสริมและสนับสนุนในการจัดลําดับความสําคัญของการปรับตวัในการวางแผน
ระดับประเทศ 

8) สนับสนุนการดําเนินการปรับตวัในทุกระดับผานนโยบาย โครงการ และแผนงานที่
จําเปน โดยคํานึงถึงโอกาสในการทํางานรวม (synergy) 

9) สนับสนุน การติดตาม ทบทวน และปรับปรุงแผนการปรับตวัใหทันสมัยเปนระยะๆ 
เพ่ือใหม่ันใจวามีความกาวหนา และมีประสิทธิผลจากความพยายามปรับตวั รวมทั้ง
แสดงการประเมินชองวางทีย่ังมี 

10) ประสานงาน การรายงานและการจัดกิจกรรมสงเสริมในกระบวนการปรับตวัสูผูมีสวน
ไดสวนเสียทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ พรอมรายงานตอองคกรนานาชาติที่
รับผิดชอบ   

 
  ในการดําเนินการวางแผนจัดทํารายงานแผนการปรับตวัแหงชาติ จึงควรคํานึงถึงการ
พัฒนากลไกดังกลาวเสริมในการวางแผนและดําเนินการปรับตวัไปดวย 
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 4 มาตราการปรับตัวทั่วไป 
                การศึกษาทบทวนการกําหนดมาตรการปรับตวัของประเทศตางๆในโลก  ทั้งยุโรป 
สหรัฐ ยุโรปและเอเชยีในระยะ๑๐ปทีผ่านมา จะพิจารณามาตรการลดผลกระทบไปพรอมๆกับ
มาตราการการปรับตวัไปดวย 

              การศึกษาโดยทั่วไป มักจะเริ่มจากการจัดทํา flood map, impact map และ risk map 
เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพิจารณามาตราการในแตละพ้ืนที ่

              เกณฑการพิจารณาวาจะดําเนินการอยางไร จะพิจารณา เกณฑการปองกันที่มีอยูเดิม 
(เชน การออกแบบปองน้ําทวมที่คาบปเทาไร ) ผลกระทบจากภาวะสภาพภูมิอากาศของโลกจะมี
ผลทําใหความเส่ียงตอความปลอดภัยมากขึ้นหรือไม  และเกิดผลกระทบอยางไร  ทั้งสอง
องคประกอบจะนํามาพิจารณาในการกําหนดมาตรการปรับตวั 

             กรณีที่คาความเสี่ยงสงผลทาํใหภาวะความปลอดภัยที่กําหนดไว ลดลงต่ํากวาเกณฑ 
ก็มีแนวโนมจะตองใชมาตราการเชิงโครงสรางเขาชวย (ทั้งในแงกอสรางใหม หรือ ปรับปรุงอาคาร
ดัม)  แตถายังอยูในความเสีย่งที่รับได ก็ใชมาตรการไมใชโครงสรางเขาชวย 

               ตัวอยางของการใชมาตรการเชิงโครงสราง เชน การสรางเขื่อนก้ันปากแมนํ้า การ
สรางกําแพงกันน้ําทวม 

                ตัวอยางการใชมาตรการปรบัปรุง เปนการซอมแซมปรับปรุงโครงสรางเดิมใหมีความ
แข็งแรง รับความเสี่ยงไดมากขึ้นเปนวธิทีี่ปฏิบตัิไดงายกวา การกอสรางอาคารใหม 

                 การกําหนดมาตราการ ยังควรพิจารณาตามลักษณะพื้นที่ และลุมนํ้า เพราะจะสงผล
กระทบซ่ึงกันและกัน และการใชเอ้ือประโยชนซ่ึงกันและกันได เชน การสรางอางเก็บนํ้าเพ่ือกันน้ํา
ทวม จะสามารถใชกันตะกอน ใชเปนแหลงนํ้าในชวงหนาแลงได 

             การใชเทคโนโลยีทางสารสนเทศเปนอีกเทคโนโลยีหน่ึงทิ่ควรนํามาใชรวมทั้ง
เทคโนโลยีการทํานาย เชน การควบคมุการเปดปดอาคารเปนกลุม เพ่ือยายความเสี่ยง และการ
เก็บกักนํ้าไปในพื้นที่ที่ทําได ในภาวะตางๆ  เชน ในระดับบุคคล สามารถใชระบบ SMS /GIS มา
ชวยเตือนภัย เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการเตรียมการ 

            นอกน้ันควรนาํระบบประกนัภัยมาชวยในการลดผลกระทบดานวบิตัิภัยดวย พรอม
กับการจัดทํา แผนที่เสี่ยงภัย (risk map) 

  United Nations Environment Program (UNEP,1998) ไดกําหนดแนวทางการ
ปรับตวั การวางแผนและจัดการดานแหลงนํ้ามาตรฐานไว  ประกอบดวยมาตราการดังน้ี   
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1) การปรับตวัของน้ําตนทุน ประกอบดวย  

1.1) การปรับปรุงโครงสรางทางชลศาสตรที่มีอยูเดิม 

ก) กรณีอัตราการไหลลดลงหรอืการสูญเสีย 
- การเปลี่ยนแปลงตําแหนงที่ตั้ง และความสูงของอาคารรับนํ้า  
- การดาดคลองคอนกรีต 
- การใชทอนํ้าปดแทนทางน้ําเปด 
- การรวมระบบอางเก็บนํ้าแบบแยกเขาเปนระบบเดียว 
- การใชวธิีการเติมนํ้าใตดินเพ่ือลดการระเหย 

ข) กรณีปริมาณน้ําเพ่ิมมากขึ้น 
- การยกระดับความสูงของเขื่อน  
- การติดตั้งเทอรไบนเพ่ิมมากขึ้น 
- การเพ่ิมขนาดคลอง 
- การขุดลอกตะกอนจากอางเก็บนํ้าเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ําเก็บกัก 

1.2) การกอสรางโครงสรางใหม 
• อางเก็บนํ้า  
• โรงไฟฟาพลังนํ้า 
• ระบบสงนํ้า 
• กลุมบอบาดาล  
• การสงถายน้ําขามลุมนํ้า 

1.3) ทางเลือกการจัดการแหลงนํ้าตนทุนในปจจุบัน 
• การเปลี่ยนกติกาการควบคุมนํ้า (operating rules ) ของอางเก็บนํ้า 
• การใชนํ้ารวมระหวางนํ้าผิวดิน และใตดิน 
• การจัดลําดับความสําคัญในการปลอยน้ํา 
• การบูรณการระบบการดําเนินการเขื่อน 
• การประสานความรวมมือกันระหวางอุปทาน และอุปสงค  

2) การปรับตวัตอความตองการนํ้า ประกอบดวย 
2.1) การอนุรักษและปรับปรุงประสิทธิภาพ แสดงดังตารางที่ 5-1 
2.2) การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี แสดงดังตารางที่ 5-2 
2.3) การใชกลไกราคา/ตลาดเปนแรงผลักดันในการควบคมุ   
2.4) การใชนํ้าซํ้า เพ่ือกิจกรรมตาง ๆ 
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ตารางที่  5-1    มาตรการปรับตัวเพ่ือการอนรัุกษ และเพิ่มประสิทธิภาพการใชนํ้า 

ประเภทการใชนํ้า มาตรการ 

อุปโภคบริโภค การใชสุขภัณฑใชนํ้านอย 

  การใชนํ้าซํ้าจากนํ้าในการทาํครัว 

  ใชเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพ 

  การซอมแซมทอที่ร่ัวซึม 

  รานบริการลางรถควรใชนํ้ารีไซเคิล 

  การเก็บนํ้าฝนไวใชสําหรับนํ้าอุปโภค 

การเกษตร การชลประทานในเวลากลางคืน 

  การดาดคลองคอนกรีต 

  การแนะนําใหใชทอนํ้าปด 

  การปรับปรุงวธิีตรวจวัดนํ้าสูญเสียและใชนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ 

  การใชนํ้าระบายซ้ํา 

  การใชนํ้าที่บําบัดแลว 

  การควบคุม และจัดการระบบการจายน้ํา 

อุตสาหกรรม การใชนํ้าซํ้าจากนํ้าที่มีคุณภาพพอที่จะยอมรับได 

  การรีไซเคิลนํ้า 

พลังงาน การรักษาระดับนํ้าต่ําสุดเพ่ือลดอัตราการระเหย 

  การปรับเปลี่ยนการปลอยน้ําใชสอดคลองกับการใชนํ้าประเภทอ่ืนๆ 

  การปดโรงไฟฟาในกรณีที่อัตราการไหลต่าํ 

  การใชเคร่ืองกําเนิดไฟฟารวม  
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ตารางที่  5-2      มาตรการปรับตัวเพ่ือเผยแพรการเปลี่ยนเทคโนโลย ี

ประเภทการใชนํ้า มาตรการ 

อุปโภคบริโภค การใชสุขภัณฑที่มีประสิทธภิาพ 

  การใชเคร่ืองมือเก่ียวกับนํ้าที่มีประสิทธภิาพ 

  การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน 

  การใชนํ้าประปา 2 ระบบ (นํ้าที่กินได กับนํ้าที่กินไมได) 

  การใชนํ้ารีไซเคิลจากนํ้าที่กินไมได 

การเกษตร การเพาะปลูกพืชใชนํ้านอย 

  การเพาะปลูกพืชที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจสงู 

  การประยุกตใชการชลประทานแบบหยด แบบสเปรย ใชพลังงานนอย  

  การปลูกพืชทนความเค็มสามารถใชนํ้าจากการระบายได 

  การกอสรางสถานีบําบัดนํ้าเสีย 

อุตสาหกรรม การใชวธิีทําความสะอาดแบบแหง 

  การใชระบบหลอเย็นหมุนเวยีนแบบปด 

  การออกแบบโรงงานใหใชนํ้าซํ้า และรีไซเคิลในตวัเอง 

  ยกระดับสินคาหัตถกรรม 

พลังงาน กอสรางอางเก็บนํ้า และสถานีโรงไฟฟาเพ่ิมเติม 

  การใชระดับนํ้าต่ําในการผลติกระแสไฟฟาจากแมนํ้า 

  เพ่ิมประสิทธภิาพการปนไฟของเทอรไบน 

  หาทางเลือกอ่ืนๆในระบบหลอเย็น 

  สรางสระนํ้าเพ่ือพักนํ้า หอพักนํ้าแบบเปยก และแหง 
 
 5    มาตราการปรับตัวทางดานทรัพยากรนํ้า 
  ในระยะหลัง การกําหนดมาตรการปรับตวัทางดานทรัพยากรน้ําโดยภาพรวม (ในที่น้ี
หมายถึง ภาวะดินถลม นํ้าทวม และภัยแลง) จะพิจารณามาตราการรวมระหวางนํ้าทวม ดินถลม 
และน้ําแลง เพ่ือความปลอดภัยและความม่ันคงของชีวิต ในลักษณะการออกแบบอยางยั่งยืน 
(resilient design) และพิจารณาความเสี่ยง (risk management) ประกอบโดยจัดหามาตรการ
โครงสรางในการปองกันดินถลม และจัดหานํ้าดิบ มีเกณฑการใชที่ดินและการวางผงัเมือง เพ่ือ
ไมใหใชที่ดินในพ้ืนที่อันตรายปรับปรุงความตระหนักตอการปองกันภัยดินถลม โดยมีระบบเตือน
ภัยและการจดัทําแผนที่เสีย่งภัย  แบบ real time มีกลไกการแลกเปลี่ยนสารสนเทศและคูมือการ
หนีภัย ควบคูกัน เพราะ มาตราการหนึ่งใด คงไมสามารถบรรลุเปาหมายการชวยเหลือได ตอง
บูรณการมาตรการขางตนหลายๆรูปแบบ และหลายๆระดับเขาดวยกนั 
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  ทางดานน้ําทวม ถางบประมาณจํากัด(ไมสามารถสรางเขื่อนเพ่ิม แนวปองกันน้ําทวม 
การขยายหนาตัดลํานํ้า)  ก็อาจใชมาตรการระบบเตือนภัย  การกําหนดอาคารพ้ืนยกสูงหนีภัยนํ้า
ทวม  การปรับปรุงอาคารที่มีอยู (เพราะเกา) การปรับปรุงถนน เพ่ิมระดับกันน้ําทวม ปรับปรุง
ระบบทํานาย และการปรับปรุงกฏการดําเนินงานควรทบทวนขั้นตอนการประเมินมาตราการท่ีมี 
และการปรับนโยบายตอการตัดสินใจ 

  ดานดินถลม จะโยงกับประเด็นตะกอน ซ่ึงจะสงผลกระทบตอทายน้ําอาคารดักตะกอน  
การขุดลอก การปลอยน้ําไลตะกอนทีเ่หมาะสม  ควรพิจารณาไปพรอมกับการพิจารณาผลกระทบ
ตอทายน้ํา และแผนการใชที่ดิน การวางผังเมืองใหเหมาะสม (โดยใชแนวคิดการพัฒนาเมืองแบบ
ใชคารบอนต่ํา  มีการปรับตวัตอภาวะภัยธรรมชาติ มีมานตนไมเพ่ือสรางความเขยีว มีพ้ีนที่นํ้าและ
สีเขียวที่เหมาะสม ใชพลังงานธรรมชาติ ประหยัดนํ้า มีการลงทุนเชงิกลยุทธตอมาตราการปองกัน 
และใชมาตราการที่ยืดหยุนตามสภาพพื้นที่และภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม) ดานน้ําแลง  เสริม
การใชนํ้าอยางมีประสิทธิผล การจัดการนํ้าทั้งดานปริมาณและคุณภาพ  การจัดการความเสี่ยง (ใน
ภาวะวิกฤติ)  การปรับตัวตอความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมีระบบเก็กกักสํารอง  บอ
เติมนํ้า ฝายชะลอน้ําทา  พ้ืนที่ซึมนํ้า 

              ดานชลประทาน การปลอยน้ําเพ่ือการชลประทานเม่ือพิจารณาจากฝนทั้งอนาคตใกล 
และอนาคตไกลแลว ควรทบทวนเกณฑการปลอยน้าํ  การเริ่มฤดูเพาะปลูก  การสรางสระเก็บกัก
นํ้าเสริม การปรับตวัของเกษตรในอนาคตใกลในฤดูฝนจะมีปริมาณน้ําที่ลดลง  ดังน้ันควรจะกกัเก็บ
นํ้าสํารองไวในบอยืมหรือคลองระบายเพือ่จะชวยบรรเทาในฤดูแลง แตจากการศึกษาฤดูแลงใน
อนาคตใกลและอนาคตไกลพบวาปริมาณฝนมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเล็กนอย  ถามีการควบคุมพ้ืนที่
เพาะปลูกใหเปนไปตามสภาวะน้ําตนทุน จะไมกระทบตอการใชนํ้าเพ่ือการเกษตรและระดบันํ้า
บาดาลเทาทีค่วร ยังคงสามารถสูบขึ้นมาใชไดตามปกติ โดยเจาหนาที่กรมชลประทาน ควรจะ
ปลอยน้ําใหนอยลงอันผลมาจากปริมาณฝนที่มากทั้งในหนาแลง   
   
5.2 แนวทางการปรับตัวระดับโครงการ 
             แนวคิดในการปรับตัวระดับโครงการจะใชแนวคิดการจัดการความเส่ียง (Risk 
Management) โดยใชมาตรการปรับตัวใหเขากับนํ้าทวม United Nation Environment Program 
(UNEP)  ไดกําหนดแนวทางการปรับตัวใหสอดคลองกับหลักการจัดการที่ราบลุมนํ้าทวม
(Floodplain management) ซ่ึงมีนิยามคือ การจัดการกิจกรรมตางๆของมนุษยในเขตพ้ืนที่น้ําทวม
ซํ้าซากอยางเหมาะสมสามารถลดความเสียหายกับสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่มีอยูในปจจุบันและ
ชวยลดความเสียหายที่จะเพ่ิมขึ้นไดในอนาคต หลักอยางหนึ่งคือ การออกมาตรการทางผังเมือง
เพ่ือหามไมใหมีการพัฒนาใดๆ ในเขตพื้นที่นํ้าทวมซ้ําซากเพ่ิมเติมและปองกันความเสียหาย
โครงสรางที่มีอยูเดิมในพ้ืนที่ดังกลาว (Flood proofing) หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชที่ดินใน
รูปแบบอ่ืนๆที่จะชวยลดความเสียหายได มาตรการจัดการที่ราบลุมนํ้าทวมแบงออกไดเปนสอง
ประเภทหลัก คือ 1) มาตรการแบบใชโครงสราง (Structural measures) และ 2) มาตรการแบบไม
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ใชโครงสราง (Non-structural measures) (สุจริตและคณะ, 2555; Sucharit K., el.al., 2012, 
2014) 

 1.  มาตรการแบบใชโครงสราง (Structural measures) 
  เปนมาตรการที่ใชการกอสรางโครงสรางทางชลศาสตร ดวยจุดประสงคอยางหนึ่งคือ
การบรรเทาอุทกภัย ในเชงิของการลดปริมาณน้ําที่จะไหลหลากผานพ้ืนที่ราบลุมนํ้าทวม และการ
ชวยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นใหเบาบางลง ตัวอยางของมาตรการดังกลาวแสดงดังตอไปน้ี (UN, 
1998) 

- การกอสรางเขื่อน, อางเก็บนํ้า, อาคารบังคับนํ้า, ชองทางระบายน้าํจากพายุฝน และ 
คันดินก้ันน้ํา เปนตน 

- การบํารุงรักษา, ตรวจสอบ และซอมแซมโครงสรางทางชลศาสตรสาํหรับการบรรเทา
อุทกภัย 

- ปรับปรุงอาคารใหมและที่มีอยูในพ้ืนที่มาแตเดิมใหทนทานตออุทกภัยและลดความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นตออาคารดังกลาว (Flood proofing) 

- บังคับใชมาตรฐานและเทศบัญญัตเิก่ียวกับอาคารอยางเครงครัด 

 2.  มาตรการแบบไมใชโครงสราง (Non-structural measures) 
  มาตรการชนดิน้ีเหมาะสมกับการประยกุตใชในพ้ืนทีร่าบลุมนํ้าทวมซึ่งยังไมมีการ
พัฒนาไปมากนัก และถอืวาเปนมาตรการเสริมกับการใชโครงสรางในการจัดการอุทกภัยสําหรับ
พ้ืนที่ๆกําลังเริ่มพัฒนาอีกดวย จุดเดนของมาตรการประเภทนี้คือ การใชทรัพยากรที่มีอยูในการ
จัดการอุทกภัย ลดความเสียหายอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด ตัวอยางของมาตรการดังกลาว คือ 

- การวางแผนการใชที่ดิน (Land-use planning) 
- การจัดสรรพ้ืนที่ในเขตนํ้าทวมซ้ําซาก (Zoning  of flood-prone lands) 
- การพัฒนาพ้ืนที่นํ้าทวมซ้ําซากใหม (Redevelopment of flood-prone areas) 
- การชดเชยคาเสียหายและมาตรการจูงใจอ่ืนๆ (Compensation and incentives) 
- การประกันภัยนํ้าทวม (Flood insurance) 

          ขั้นตอนการดําเนินงาน จะเริ่มจากการศึกษาสภาพนํ้า (ทวม) วิเคราะหขอมูลสภาพ
นํ้าทวมในอดีต (ปริมาณฝน อัตราน้ําหลาก) รวบรวมขอมูลความเสียหายที่เกิดขึ้น  ทําการ
วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางอัตราการไหลน้ําหลาก กับความเสียหาย (โดยการวิเคราะห
ความเปนไปไดทางอุทกวิทยาของปริมาณฝน อัตราน้ําหลาก ความเสียหายในอดีต) ทําการ
ประเมินมาตรการตามแผนที่มีปจจุบัน (ถามี)  วิเคราะหความคุมทุนของการลงทุนกับผลประโยชน
ที่เกิดขึ้น (หรือความเสียหายที่ลดลง) ทางเศรษฐศาสตร  จากน้ันจะนําสภาพภูมิอากาศในอนาคต
มาพิจารณาหาผลกระทบที่แตกตาง  และประเมินมาตรการปจจุบันวา ยังสามารถรองรับตอ
ปริมาณน้ําหลากในอนาคตไดหรือไม   ถาได ก็แสดงวา มาตราการที่มีอยูสามารถรองรับตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตได  ถาไมได ก็หมายความวา พ้ืนที่มีความเสี่ยงเพ่ิมขึ้น 
(เชนตอภาวะนํ้าทวม) ก็จําเปนตองพิจารณามาตราการเสริม (ทั้งดานใชโครงสรางและไมใช
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โครงสราง) เพ่ือสรางความยั่งยืน (resilient: ลดความเสียหายกอนเกิดเหตุ ฟนกลับไดเร็วหลังเกิด
เหตุการณ) เพ่ิมเติม  และทําการประเมินความเสี่ยงที่ลดลงกับมาตรการตางๆ และการประเมิน
ทางเศรษฐศาสตรของการลงทุนเพ่ิมกับผลประโยชนที่ได (หรือ ความเสียหายที่ลดลง)  การศึกษา
ควรทําการสํารวจภาวะทางสังคมตอความสามารถในการรับมือ (adaptive capacity) ของชุมชนใน
พ้ืนที่ประกอบการกําหนดมาตราการดวย  เน่ืองจากสภาพการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศมีความ
ไมแนนอน จึงอาจจําเปนตองใชขอมูลจากแบบจําลองสภาพภูมิอากาศหลายแหลงทําการ
เปรียบเทียบ  และเปนขอมูลของความมีโอกาสเกิดในอนาคต  การพิจารณาเลือกมาตราการจึง
ตองคํานึงถึงความเหมาะสม ความคุมทุนประกอบเพิ่ม (จากการพิจารณาโครงการตามแนวทาง
ปรกติ)  และการยอมรับความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้นประกอบดวย 

             ตัวอยางของการประเมินผลกระทบและผลจากมาตราการปรับตวัทางดานการจัดการ
นํ้า สามารถดูไดจากกรณีศึกษาในบทที่ 6 
 
5.3 สรุปเน้ือหา 
  แนวทางการวางแผนปรับตัวระดับชาติจะประกอบดวย ขอบขาย องคประกอบหลัก 
กลไกที่ใช  ในสวนมาตรการจะมีทั้งลักษณะทั่วไป และเฉพาะดานเชนดานทรัพยากรน้ํา ในระดับ
โครงการ  ใชแนวคิดการจัดการความเส่ียง โดยจะเลือกมาตรการที่ใชโครงสรางและไมใช
โครงสราง ตามระดับความเสี่ยง เพ่ือชวยลดความเสียหายลงได 


