
หนา 1 23.09.2015 VA and Propose EbA measures 

ผลการวเิคราะห์ความเปราะบาง และมาตรการปรับตัวโดย

อาศัยระบบนิเวศทีส่ามารถปรับใช้ได้ในพืน้ทีนํ่าร่อง 



หนา 2 Roland Treitler (AV), Falk Momber 

หัวข้อการนําเสนอ  

1. วตัถุประสงคใ์นการวิเคราะห์ความเปราะบาง 

2. ลุ่มนํ้าลาํภาชี (ลกัษณะทางกายภาพ ประเดน็ความเปราะบาง และ

ตวัอยา่งมาตรการปรับตวัโดยอาศยัระบบนิเวศท่ีสามารถปรับใชไ้ด)้ 

3. ลุ่มนํ้าสาขาหว้ยสายบาตร (ลกัษณะทางกายภาพ ประเดน็ความ

เปราะบาง และตวัอยา่งมาตรการปรับตวัโดยอาศยัระบบนิเวศท่ี

สามารถปรับใชไ้ด)้ 

4. ลุ่มนํ้ายอ่ยคลองท่าดี (ลกัษณะทางกายภาพ ประเดน็ความเปราะบาง 

และตวัอยา่งมาตรการปรับตวัโดยอาศยัระบบนิเวศท่ีสามารถปรับ

ใชไ้ด)้ 
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วตัถุประสงค์ในการวเิคราะห์ความเปราะบาง 

 
 การศึกษาความเปราะบาง หมายถึง การศึกษากิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละภาค

ส่วนท่ีตอ้งพ่ึงพานํ้า ผลกระทบต่าง ๆ ในกรณีท่ีมีปริมาณนํ้ามากเกินความ

ตอ้งการหรือเกิดภาวะขาดแคลนนํ้า และกิจกรรมเหล่านั้นสามารถนาํมาชดเชย

กนัไดอ้ยา่งไร 

 เน่ืองจากนํ้ าเป็นส่วนสําคัญในการเช่ือมโยงแต่ละภาคส่วน เป้าหมายใน

การศึกษาจึงเป็นการวเิคราะห์ทรัพยากรนํ้าทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพ และ

ความเปราะบางในภาคนํ้า 
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หนา 4 Roland Treitler (AV), Falk Momber 

วตัถุประสงค์ในการวเิคราะห์ความเปราะบาง 
การศึกษาความเปราะบางในคร้ังน้ี ไดท้าํข้ึนเพื่อระบุความเก่ียวเน่ืองของภาคส่วนท่ีมีความ

แตกต่างกนั โดยมีภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ 

 ทรัพยากรนํ้า (โดยทัว่ไป) 

 แหล่งนํ้าสาํหรับภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม 

 การเกษตร 

 ป่าไม ้

 ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 คุณภาพนํ้าและผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย ์
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หนา 5 

► Identification of relevant sectors 
► Hot spots and features  
► Field trips 

► Collecting and identification of cause-effect relationships 

► What is needed / desired vs. what is available 
► Time series / GIS / land use / soil / streams, infrastructure, ... 

► Scenario development 
► Evaluation and verification 

► Major concerns  
► Short-/medium-/long-term measures  
► Long-term policies, frameworks  

River basin description 

Causal-chains 

Data collection 

Assessment 
 
 
 
 

Conclusions 

Modelling 

Potential measures ► Pre-selection of potential measures 

► What needs to be modelled, model selection, simulation runs 
► Hydrologic models, sedimentation, water quality, GIS 

Methodology 

Developed and led by UN Environment 
Programme  

ทีม่า : รายงานการศึกษามาตรปรับตวัโดยอาศยัระบบนิเวศท่ีสามารถปรับใชไ้ดใ้นพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขาหว้ยสายบาตรและคลองลุ่มนํ้ายอ่ยคลองท่าดี , Hubert Lohr 2015  

รายงานผลการศึกษาความเปราะบางและมาตรการ EbA  ลุ่มนํ้าลาํภาชี ,  ITT 2015 



หนา 6 

Asking „Why“ questions ... 

River basin description 

Data collection 

Assessment 
 
 
 
 

Conclusions 

Modelling 

Potential measures 

Root causes Immediate 
causes 

Impacts 

Causal-chains 

Huai Sai Bat ► Nong Yai Reservoir 

Tha Di ► Deforestation 

Interlinkages / cross-cutting pathways  

ทีม่า : รายงานการศึกษามาตรปรับตวัโดยอาศยัระบบนิเวศท่ีสามารถปรับใชไ้ดใ้นพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขาหว้ยสายบาตรและคลองลุ่มนํ้ายอ่ยคลองท่าดี , Hubert Lohr 2015  

รายงานผลการศึกษาความเปราะบางและมาตรการ EbA  ลุ่มนํ้าลาํภาชี ,  ITT 2015 



หนา 7 Roland Treitler (AV), Falk Momber 

ลกัษณะกายภาพของลุ่มนํ้าสาขาลาํภาชี 
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หนา 8 

ลุมนํ้าลําภาชี 

Upstream 

ความยาวลํานํ้าประมาณ  

163 กิโลเมตร 

ตนกําเนิดมาจากเทือกเขา 

ตะนาวศรี ระหวางราชบุรี 

และเพชรบุรี  

มีลํานํ้ายอย 24 สาย  

พ้ืนท่ีรับนํ้า 2,641 ตร.กม. 

W 
E Maeklong  

Plain Area 

S 
Phetchaburi Basin 

N 
lower part of maenam khwae noi 

ลุ่มนํา้สาขาแควน้อยตอนล่าง 

ทีร่าบแม่นํา้แม่กลอง 

ลุ่มนํา้เพชรบุรี 

ท่ีมา : รายงานพ้ืนท่ีท่ีมีความเปราะบางลุ่มนํ้าสาขาลาํภาชี  สาํนกังานทรัพยากรนํ้าภาค 7  

 



หนา 9 

ขอบเขตลุมน้ําสาขาลําภาชี (1411) 

ครอบคลมุพ้ืนที่ 2 จังหวัด 5 อําเภอ 17 ตําบล 149 หมูบาน ดังนี ้

อาํเภอปากท่อ 
ต.ยางหัก 

ท่ีมา : รายงานพ้ืนท่ีท่ีมีความเปราะบางลุ่มนํ้าสาขาลาํภาชี  สาํนกังานทรัพยากรนํ้าภาค 7  

 



หนา 10 

 ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายป 1,103.6 มิลลิเมตร 

ปริมาณน้ําฝน 

ปริมาณน้ําทารายปเฉลี่ย  425.26 ลาน ลบ.ม. 

ท่ีมา : รายงานพ้ืนท่ีท่ีมีความเปราะบางลุ่มนํ้าสาขาลาํภาชี  สาํนกังานทรัพยากรนํ้าภาค 7  

 



หนา 11 Roland Treitler (AV), Falk Momber 

ผลการศึกษาความเปราะบางในลุ่มนํา้สาขาลาํภาชี 

และ 

มาตรการปรับตวัโดยอาศยัระบบนิเวศท่ีสามารถปรับใชไ้ดใ้นพ้ืนท่ี 
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หนา 12 Roland Treitler (AV), Falk Momber 

ประเดน็ความเปราะบางหลกัในพืน้ทีนํ่าร่องลาํภาชี 
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พืน้ทีนํ่าร่อง ความเปราะบาง สาเหตุ 

ลาํภาชี - นํ้าท่วมเฉียบพลนั 

 

- การลดลงของพื้นท่ีป่าไม ้

- การใชป้ระโยชน์ท่ีดินไม่เหมาะสม 

- ขาดแคลนพื้นท่ีสีเขียวบริเวณริมนํ้า 

- การเปล่ียนแปลงแนวทางนํ้า และขาดพื้นท่ีรับนํ้า 

- ปัญหาการขาดแคลนนํ้า - การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

- การจดัสรรนํ้าท่ีไม่เหมาะสม 

- การพงัทลายของหนา้ดิน 

และปัญหาดินตะกอน 

 

- การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีขาดการ

วางแผน 

- ขาดแคลนพื้นท่ีสีเขียวบริเวณริมนํ้า 

- การเปล่ียนแปลงความเร็วในการไหลของนํ้า

เน่ืองจากการก่อสร้างฝาย 



หนา 13 Roland Treitler (AV), Falk Momber 

ตวัอย่างมาตรการปรับตวัโดยอาศัยระบบนิเวศทีส่ามารถปรับใช้ได้ในพืน้ที่นําร่อง 

 (ลุ่มนํา้สาขาลาํภาชี) 
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ภาพที ่2 แสดงตวัอยา่งมาตรการปรับตวัโดยอาศยัระบบนิเวศท่ีสามารถปรับใชไ้ดพ้ื้นท่ีลาํภาชี 

ทีม่า :รายงานผลการศึกษาความเปราะบางและมาตรการปรับตวัโดยอาศยัระบบนิเวศ  ลุ่มนํ้าลาํภาชี ,  ITT 2015 



หนา 14 Roland Treitler (AV), Falk Momber 

ตวัอย่างมาตรการปรับตวัโดยอาศัยระบบนิเวศทีส่ามารถปรับใช้ได้ในพืน้ที่นําร่อง  

(ลุ่มนํา้สาขาลาํภาชี) 
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การป้องกนัการกดัเซาะริมตลิง่ : Bank stabilization 

สถานที ่ : ต.ป่าหวาน อ.สวนผึง้ จ. ราชบุรี 

ภาพที่ 3 ตวัอยา่งการใชว้สัดุธรรมชาติในการพฒันาพ้ืนท่ีริมตล่ิง 

ที่มา: http://nwrm.eu/measure/natural-bank-stabilisation  



หนา 15 Roland Treitler (AV), Falk Momber 

 ตวัอย่างมาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศทีส่ามารถปรับใช้ได้ในพืน้ที่นําร่อง 

(ลุ่มนํา้สาขาลาํภาชี) 
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ป่าแนวกนัชนและการพฒันาพืน้ที่ร่ิมตลิง่ : Forested buffer strip and forest 

riparian buffers  

สถานที่ (2a)  : ต.ป่าหวาน อ. จอมบึง จ. ราชบุรี 

             (2b) :  ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 

ภาพที ่4 ตวัอยา่งมาตรการการสร้างป่าแนวกนัชน ภาพซา้ยแสดงแนวป่า ภาพขวาไม่มีแนวป่า 

ทีม่า: รายงานผลการศึกษาความเปราะบางและมาตรการ EbA  ลุ่มนํ้าลาํภาชี, ITT 2015 



หนา 16 Roland Treitler (AV), Falk Momber 

ตวัอย่างมาตรการปรับตวัโดยอาศัยระบบนิเวศทีส่ามารถปรับใช้ได้ในพืน้ทีนํ่าร่อง  

(ลุ่มนํา้สาขาลาํภาชี) 
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การป่าแนวกนัชนและการพฒันาพืน้ทีร่ิ่มตลิง่ : Forested buffer strip and Forest 

riparian buffers 

สถานที่ (2a)  : ต.ป่าหวาน อ. จอมบึง จ. ราชบุรี 

             (2b) :  ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 

ภาพที ่5 ตวัอยา่งมาตรการการสร้างป่าแนวกนัชนและการพฒันาพื้นท่ีริมตล่ิง 

ทีม่า: รายงานผลการศึกษาความเปราะบางและมาตรการ EbA  ลุ่มนํ้าลาํภาชี , ITT 2015 



หนา 17 Roland Treitler (AV), Falk Momber 

ตวัอย่างมาตรการปรับตวัโดยอาศัยระบบนิเวศทีส่ามารถปรับใช้ได้ในพืน้ที่นําร่อง  

(ลุ่มนํา้สาขาลาํภาชี) 
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การทําการเกษตรแบบขั้นบันได : Terracing 

สถานที่  : ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ. ราชบุรี 

ภาพที ่6 ตวัอยา่งการทาํการเกษตรแบบขั้นบนัไดทางภาคเหนือของประเทศไทย 

ทีม่า: รายงานผลการศึกษาความเปราะบางและมาตรการ EbA  ลุ่มนํ้าลาํภาชี, ITT 2015 

 



หนา 18 Roland Treitler (AV), Falk Momber 

ตวัอย่างมาตรการปรับตวัโดยอาศัยระบบนิเวศทีส่ามารถปรับใช้ได้ในพืน้ที่นําร่อง  

(ลุ่มนํา้สาขาลาํภาชี) 
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พืน้ทีรั่บนํา้ : Infiltration Basin 

สถานที ่ : อ.ด่านมะขามเตีย้ จ. กาญจนบุรี 

ภาพที่ 7 แสดงตาํแหน่งท่ีเหมาะสมต่อการก่อสร้างตวัอยา่งมาตรการการสร้างพ้ืนท่ีรับนํ้ า 

ที่มา: รายงานผลการศึกษาความเปราะบางและมาตรการ EbA  ลุ่มนํ้ าลาํภาชี, ITT 2015 
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ลกัษณะกายภาพของลุ่มนํ้าสาขาหว้ยสายบาตร 

 



หนา 20 

   

General information 
Situated in:  

       - Khon Kaen Province (4 districts) 

       - Maha Sarakham Province (3 districts) 

       - Kalasin Province (3 districts) 

 Area: 741 km2 (1.5% of Chi)  

 Population: 65,455 inhabitants 

 Annual rainfall: 1,033 mm 

 Annual runoff: 135 MCM 

    (Max. in September)  

     

2 ท่ีมา : รายงานพื้นท่ีท่ีมีความเปราะบางลุ่มนํ้าสาขาหว้ยสายบาตร มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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Average Monthly Rainfall (1956 – 2008) 

ท่ีมา : รายงานพื้นท่ีท่ีมีความเปราะบางลุ่มนํ้าสาขาหว้ยสายบาตร มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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Dominant land use 
Agriculture 

 

Forest 

 

Sugarcane 

 

Rubber tree 

 

Miscellaneous 

 

Urban 

 

Water 

ท่ีมา : รายงานพื้นท่ีท่ีมีความเปราะบางลุ่มนํ้าสาขาหว้ยสายบาตร มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 



หนา 23 Roland Treitler (AV), Falk Momber 

ผลการศึกษาความเปราะบางในลุ่มนํา้สาขาห้วยสายบาตร 

และ 

มาตรการปรับตวัโดยอาศยัระบบนิเวศท่ีสามารถปรับใชไ้ดใ้นพ้ืนท่ี 
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หนา 24 

Cause-Effect Relationship 

Root causes:  

- Economic       

  1. Prices (inputs, outputs, consumption goods) 

 

- Knowledge   

  4. Inadequate scientific understanding 

14 ท่ีมา : รายงานพื้นท่ีท่ีมีความเปราะบางลุ่มนํ้าสาขาหว้ยสายบาตร มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 



หนา 25 Roland Treitler (AV), Falk Momber 

ประเดน็ความเปราะบางหลกัในพืน้ทีนํ่าร่องลุ่มนํา้สาขาห้วยสายบาตร  
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พืน้ทีนํ่าร่อง ความเปราะบาง สาเหตุ 

หว้ยสายบาตร - คุณภาพนํ้าและปัญหาดิน

ตะกอน 

 

- ปัญหาการพดัพาดินตะกอนและธาตุอาหารจาก

พื้นท่ีเกษตรกรรมสู่แหล่งนํ้า 

 

- รูปแบบการบริหารจดัการ

ทรัพยากรนํ้า 

 

- ไม่มีการควบคุมการใชป้ระโยชน์จากลาํนํ้า 

ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ระหวา่งผูใ้ชน้ํ้ า 

 

- รูปแบบการทาํการเกษตร 

 

- ชนิดของพืชท่ีปลูกเป็นไปตามกลไกลตลาด (เช่น 

ขา้ว และ ออ้ย ซ่ึงตอ้งการนํ้าในการเพาะปลูกสูง) 
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มาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศทีส่ามารถปรับใช้ได้ในพืน้ทีนํ่าร่อง 

 (ลุ่มนํา้สาขาห้วยสายบาตร) 

 

ภาพที ่8 แสดงตวัอยา่งมาตรการปรับตวัโดยอาศยัระบบนิเวศท่ีสามารถปรับใชไ้ดพ้ื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขาหว้ยสายบาตร 

ทีม่า: รายงานการศึกษามาตรปรับตวัโดยอาศยัระบบนิเวศท่ีสามารถปรับใชไ้ดใ้นพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขาหว้ยสายบาตรและลุ่มนํ้ายอ่ยคลองท่าดี, Hubert Lohr 2015  



หนา 27 Roland Treitler (AV), Falk Momber 23.09.2015 VA and Propose EbA measures 

มาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศทีส่ามารถปรับใช้ได้ในพืน้ทีนํ่าร่อง  

(ลุ่มนํา้สาขาห้วยสายบาตร) 

 การพฒันาพืน้ทีชุ่่มนํา้และบ่อดกัตะกอน : Wetland restoration and 

Sedimentation trap 

สถานที ่ : อ่างเกบ็นํา้หนองใหญ่ 

ภาพที ่9 แสดงตาํแหน่งท่ีเหมาะสมต่อการก่อสร้างพื้นท่ีชุ่มนํ้าและบ่อดกัตะกอน 

ทีม่า: รายงานการศึกษามาตรปรับตวัโดยอาศยัระบบนิเวศท่ีสามารถปรับใชไ้ดใ้นพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขาหว้ยสายบาตรและลุ่มนํ้ายอ่ยคลองท่าดี, Hubert Lohr 2015  

 



หนา 28 Roland Treitler (AV), Falk Momber 23.09.2015 VA and Propose EbA measures 

การบริหารจัดการนํา้: Water Management 

สถานที ่ : อ่างเกบ็นํา้หนองใหญ่ 

ภาพที ่10 แสดงตาํแหน่งอ่างเก็บนํ้าหนองใหญ่ 

ทีม่า: รายงานการศึกษามาตรปรับตวัโดยอาศยัระบบนิเวศท่ีสามารถปรับใชไ้ดใ้นพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขาหว้ยสายบาตรและลุ่มนํ้ายอ่ยคลองท่าดี , Hubert Lohr 2015  

มาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศทีส่ามารถปรับใช้ได้ในพืน้ทีนํ่าร่อง  

(ลุ่มนํา้สาขาห้วยสายบาตร) 

 



หนา 29 Roland Treitler (AV), Falk Momber 23.09.2015 VA and Propose EbA measures 

บ่อดกัตะกอน:  Sedimentation trap at confluence of tributaries   

สถานที ่ : จุดทีล่าํนํ้าเช่ือมต่อบริเวณลุ่มนํา้สาขาห้วยสายบาตร 

ภาพที ่11 แสดงตาํแหน่งท่ีเหมาะสมต่อการก่อสร้างบ่อดกัตะกอนบริเวณจุดเช่ือมตํ่าของลาํนํ้าสาขาหว้ยสายบาตร 

ทีม่า: รายงานการศึกษามาตรปรับตวัโดยอาศยัระบบนิเวศท่ีสามารถปรับใชไ้ดใ้นพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขาหว้ยสายบาตรและลุ่มนํ้ายอ่ยคลองท่าดี , Hubert Lohr 2015  

 

มาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศทีส่ามารถปรับใช้ได้ในพืน้ทีนํ่าร่อง  

(ลุ่มนํา้สาขาห้วยสายบาตร) 

 



หนา 30 Roland Treitler (AV), Falk Momber 23.09.2015 VA and Propose EbA measures 

การพฒันาพืน้ทีริ่มตลิง่:  Riparian zone development 

สถานที ่ : พฒันาได้หลายจุดในลุ่มนํา้สาขาห้วยสายบาตร 

ภาพที ่12 ตวัอยา่งมาตรการการพฒันาพื้นท่ีริมตล่ิง 

ทีม่า: รายงานการศึกษามาตรปรับตวัโดยอาศยัระบบนิเวศท่ีสามารถปรับใชไ้ดใ้นพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขาหว้ยสายบาตรและลุ่มนํ้ายอ่ยคลองท่าดี , Hubert Lohr 2015  

 มาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศทีส่ามารถปรับใช้ได้ในพืน้ทีนํ่าร่อง  

(ลุ่มนํา้สาขาห้วยสายบาตร) 

 



หนา 31 Roland Treitler (AV), Falk Momber 23.09.2015 VA and Propose EbA measures 

การพฒันาพืน้ทีรั่บนํา้:  Flood plain 

สถานที ่ : พฒันาได้หลายจุดในลุ่มนํา้สาขาห้วยสายบาตร 

ภาพที ่13 แสดงตาํแหน่งท่ีสามารถพฒันาเพื่อเป็นพื้นท่ีรับนํ้าไดใ้นพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขาหว้ยสายบาตร 

ทีม่า: รายงานการศึกษามาตรปรับตวัโดยอาศยัระบบนิเวศท่ีสามารถปรับใชไ้ดใ้นพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขาหว้ยสายบาตรและลุ่มนํ้ายอ่ยคลองท่าดี , Hubert Lohr 2015  

มาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศทีส่ามารถปรับใช้ได้ในพืน้ทีนํ่าร่อง  

(ลุ่มนํา้สาขาห้วยสายบาตร) 

 



หนา 32 Roland Treitler (AV), Falk Momber 23.09.2015 VA and Propose EbA measures 

ลกัษณะกายภาพของลุ่มนํ้ายอ่ยคลองท่าดี 

 



หนา 33 

Introduction of Thadi Basin 
Location : Nakhon Si Thammarat, 

                 Southern part of Thailand 

Area : approx. 324 km2 

Zone : Upstream - steep 1,835 m. (msl) 

 Middle stream - 10 to 50 m. (msl) 

 Downstream - 5 to 6 m. (msl) 

Precipitaion : 100 to 150 mm. (May. To Oct.) 

 250 to 750 mm. (Oct. to Jan.) 

 if > 1,000 mm.  flood 

ท่ีมา : รายงานพื้นท่ีท่ีมีความเปราะบางลุ่มนํ้ายอ่ยคลองท่าดี มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 



หนา 34 Roland Treitler (AV), Falk Momber 

ต.กาํโลน 

ต้นนํา้กาํโลน - ลานสกา 

คลองขุนนํา้ 
ห้วยหินดาน 

คลองปง 

คลองท่าชาย 

ต้นนํา้คลองท่าดี 

คลองท่าใหญ่ 

คลองหยวด 

คลองปริก 

ต.ท่าดี 
ต.กาํแพงเซา 

ต.ไชยมนตรี 

ต.โพธ์ิเสด็จ 

ต.มะม่วง 

สองต้น 

คลองท่าซัก 

คลองหน้าเมือง 

คลองหัวตรุด 
คลองป่าเหล้า 

คลองสวนหลวง 

คลองคูพาย 

คลองบางใหญ่ 

คลองบางพุทรา 

เทศบาลเมือง 

คลองบางหัวแตก 

คลองบางหลวง 

คลองบางควาย 

คลองปากนคร 

อ่าวปากนคร 

ต.ท่าซัก 

ต.ปากนคร 

ต.ท่าไร่ 

ท่ีมา : รายงานพื้นท่ีท่ีมีความเปราะบางลุ่มนํ้ายอ่ยคลองท่าดี มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 



หนา 35 

ปริมาณฝนเฉลี่ยรายป 
ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายป ลุมนํ้าคลองทาดี อยู

ในชวงตั้งแตประมาณ 1,800 - 2,500 มิลลิเมตร  

ท่ีมา : รายงานพื้นท่ีท่ีมีความเปราะบางลุ่มนํ้ายอ่ยคลองท่าดี มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 



หนา 36 Roland Treitler (AV), Falk Momber 

ผลการศึกษาความเปราะบางในลุ่มนํา้ย่อยคลองท่าด ี

และ 

มาตรการปรับตวัโดยอาศยัระบบนิเวศท่ีสามารถปรับใชไ้ดใ้นพ้ืนท่ี 

 

23.09.2015 VA and Propose EbA measures 



หนา 37 Roland Treitler (AV), Falk Momber 

ประเดน็ความเปราะบางหลกัในพืน้ทีนํ่าร่องลุ่มนํา้ย่อยคลองท่าด ี

 

23.09.2015 VA and Propose EbA measures 

พืน้ทีนํ่าร่อง ความเปราะบาง สาเหตุ 

ลุ่มนํ้ายอ่ยคลองท่าดี - การพงัทลายของดิน พดัพา

ตะกอนลงสู่แหล่งนํ้า 

- การลดลงของพื้นท่ีป่าไมก้ลายเป็นสวนเกษตร

เชิงเด่ียว (ยางพารา เป็นตน้) 

- การกดัเซาะตล่ิง - การเปล่ียนแปลงทอ้งนํ้าเน่ืองจากการสะสมของ

ตะกอน 

- นํ้าท่วม - ขาดแผนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและการแบ่งโซน

พื้นท่ีนํ้าท่วม 

- คุณภาพนํ้า - การขยายตวัของพื้นท่ีเมืองและจาํนวนประชากร 

- ไม่มีระบบบาํบดันํ้าเสียรองรับ 

- ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 

- การรุกลํ้าพื้นท่ีป่าชายเลนเพื่อทาํนากุง้ 



หนา 38 Roland Treitler (AV), Falk Momber 

ตวัอย่างมาตรการปรับตวัโดยอาศัยระบบนิเวศทีส่ามารถปรับใช้ได้ในพืน้ที่นําร่อง  

 (ลุ่มนํา้ย่อยคลองท่าด)ี 

 

 

23.09.2015 VA and Propose EbA measures 

ภาพที ่14  แสดงตวัอยา่งมาตรการปรับตวัโดยอาศยัระบบนิเวศท่ีสามารถปรับใชไ้ดพ้ื้นท่ีคลองลุ่มนํ้ายอ่ยคลองท่าดี 

ทีม่า: รายงานการศึกษามาตรปรับตวัโดยอาศยัระบบนิเวศท่ีสามารถปรับใชไ้ดใ้นพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขาหว้ยสายบาตรและลุ่มนํ้ายอ่ยคลองท่าดี , Hubert Lohr 2015  



หนา 39 Roland Treitler (AV), Falk Momber 25.08.2015 EbA measures 

การป้องกนัการกดัเซาะริมตลิง่ : Bank erosion control 

สถานที ่ : บ้านคลองลาว 

ภาพที่ 15 แสดงตาํแหน่งท่ีเหมาะสมต่อการก่อสร้างแนวป้องกนักดัเซาะริมตล่ิง 

ที่มา: รายงานการศึกษามาตรปรับตวัโดยอาศยัระบบนิเวศท่ีสามารถปรับใชไ้ดใ้นพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าสาขาหว้ยสายบาตรและลุ่มนํ้ ายอ่ยคลอง

ท่าดี, Hubert Lohr 2015  

 

ตวัอย่างมาตรการปรับตวัโดยอาศัยระบบนิเวศทีส่ามารถปรับใช้ได้ในพืน้ที่นําร่อง 

 (ลุ่มนํา้ย่อยคลองท่าด)ี 

 

 



หนา 40 Roland Treitler (AV), Falk Momber 25.08.2015 EbA measures 

การพฒันาพืน้ที่ริมตลิง่ : Riparian zone development 

สถานที่  : ครอบคลุมตลอดแนวคลองลุ่มนํา้ย่อยคลองท่าด ี

ภาพที ่16 ตวัอยา่งมาตรการการพฒันาพื้นท่ีริมตล่ิง 

ทีม่า: รายงานการศึกษามาตรปรับตวัโดยอาศยัระบบนิเวศท่ีสามารถปรับใชไ้ดใ้นพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขาหว้ยสายบาตรและลุ่มนํ้ายอ่ยคลองท่าดี, Hubert 

Lohr 2015  

ตวัอย่างมาตรการปรับตวัโดยอาศัยระบบนิเวศทีส่ามารถปรับใช้ได้ในพืน้ที่นําร่อง  

(ลุ่มนํา้ย่อยคลองท่าด)ี 

 

 



หนา 41 Roland Treitler (AV), Falk Momber 25.08.2015 EbA measures 

การเพิม่ประสิทธิภาพการไหลของนํา้ : River bed enhancement 

สถานที่  : แนวคลองลุ่มนํา้ย่อยคลองท่าดทีี่มกีารสะสมของตะกอนมาก 

ภาพที ่17 ตวัอยา่งมาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของนํ้า 

ทีม่า: รายงานการศึกษามาตรปรับตวัโดยอาศยัระบบนิเวศท่ีสามารถปรับใชไ้ดใ้นพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขาหว้ยสายบาตรและลุ่มนํ้ายอ่ยคลองท่าดี, Hubert Lohr 2015  

ตวัอย่างมาตรการปรับตวัโดยอาศัยระบบนิเวศทีส่ามารถปรับใช้ได้ในพืน้ที่นําร่อง  

(ลุ่มนํา้ย่อยคลองท่าด)ี 

 

 



หนา 42 Roland Treitler (AV), Falk Momber 25.08.2015 EbA measures 

มาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศทีส่ามารถปรับใช้ได้ในพืน้ทีนํ่าร่อง  

(ลุ่มนํา้ย่อยคลองท่าด)ี 

 
การก่อสร้างบงึประดษิฐ์ : Constructed wetland 

สถานที ่ : บริเวณในเมอืง ในจุดทีส่ามารถจัดเกบ็นํา้เสียได้ 

ภาพที ่18 แสดงตาํแหน่งและตวัอยา่งมาตรการการก่อสร้างบึงประดิษฐ ์

ทีม่า: รายงานการศึกษามาตรปรับตวัโดยอาศยัระบบนิเวศท่ีสามารถปรับใชไ้ดใ้นพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขาหว้ยสายบาตรและลุ่มนํ้ายอ่ยคลองท่าดี, Hubert Lohr 2015  



หนา 43 Roland Treitler (AV), Falk Momber 25.08.2015 EbA measures 

มาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศทีส่ามารถปรับใช้ได้ในพืน้ทีนํ่าร่อง  

(ลุ่มนํา้ย่อยคลองท่าด)ี 

 
การก่อสร้างจุดควบคุมนํา้ท่วมร่วมกบัพืน้ที่ชุ่มนํา้ (Flood control with wetland , 

Water spreading weir with connected wetland development) สถานที่ : ที่ว่างก่อนที่

นํา้จะไหลเข้าตวัเมือง (การก่อสร้างในเมอืงทําได้ยาก) 

ภาพที ่19 แสดงตาํแหน่งและตวัอยา่งมาตรการการก่อสร้างจุดควบคุมนํ้าท่วมร่วมกบัพื้นท่ีชุ่มนํ้า  

ทีม่า: รายงานการศึกษามาตรการปรับตวัโดยอาศยัระบบนิเวศท่ีสามารถปรับใชไ้ดใ้นพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขาหว้ยสายบาตรและลุ่มนํ้ายอ่ยคลองท่าดี, Hubert Lohr 2015  
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