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 Water and Climate Change - What is the connection? 

“Water and its availability and quality will be the main 

pressures on, and issues for, societies and the 

environment under Climate Change” (IPCC)  

“People will feel the impact of climate change most 

strongly through changes in the distribution of water” 

(Stern Review)  

USA: water supply and treatment release 

43 million tons of CO2 per year ~10 

million cars  
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Climate Change Impacts and Adaptation Strategies  

    Annual adaptation costs for a 2°C warmer world ~ 30-100 billion US $ of 

which 70% are water related   
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คําจัดกัดความ มาตรการการ และคุณประโยชน 

22.09.2015 Ecosystem-based Adaptation in the Water Sector 
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การปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศในภาคน้ํา 

22.09.2015 Ecosystem-based Adaptation in the Water Sector 

คําจํากัดความ: 
 

“การปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ (Ecosystem-based Adaptation หรือ EbA) 

หมายถึง การใชความหลากหลายทางชีวภาพและประโยชนตาง ๆ จากระบบนิเวศ

เปนสวนหน่ึงของแนวทางปรับตัวในภาพรวม เพ่ือชวยใหมนุษยสามารถรับมือกับ

ผลกระทบเชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได" (ท่ีมา Convention on 

Biological Diversity 2009) 

ผลทีค่าดวาจะไดรับ: 
แนวทางการปองกันหรือการใชประโยชนจากระบบนิเวศในพื้นที่ลุมนํ้า เพื่อเปนแนวทางแนวทางการปองกันหรือฟนฟูการ

บริการของระบบนิเวศในพื้นที่ลุมนํ้าและใชแนวทางเหลาน้ีในการปรับตัวเพื่อการอนุรักษทรัพยากรนํ้าในระยะยาว 
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การปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศในภาคนํ้า 

22.09.2015 Ecosystem-based Adaptation in the Water Sector 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางดานภูมิอากาศ (Climate Change) 
ปริมาณนํ้าฝนมีมากขึ้นอยางมาก 

และตกถี่ขึ้น 
ระดับอุณหภูมิสูงขึ้น ปริมาณพายุรุนแรงมีมากขึ้นและถี่ขึ้น 

การกักเก็บปริมาณน้ําฝน 

การปองกันและฟนฟูบึง หนองน้ํา 

และปาชายเลน 

การปองกันและการฟนฟูคณุภาพนํ้าโดย

ระบบนิเวศ 
การฟนฟูระดับการซึมผานหนาดิน 

การเพิ่มระดับน้ําบาดาล 

การปองกันสภาพทางชีวะภาพในพ้ืนท่ี

ชายฝง 

สภาพความแหงแลง 
การปองกันละฟนฟูพ้ืนท่ีราบนํ้าทวมถึง

และทะเลสาบรูปแอกวัว น้ําทวมและการ

กัดเซาะ 

คุณภาพน้ําลดลง 

แหลงกักเก็บนํ้าตามธรรมชาติ และ

พ้ืนท่ีรองรับนํ้า 

การฟนฟูสภาพปา 
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การใหบริการของระบบนเิวศดานใดบางทีเ่ก่ียวกับน้ํา 

22.09.2015 

การระเหยของน้ํา 

(Evaporation) การคายระเหย 

(Evapotranspiration) 

ชั้นหินอุมน้ํา (Aquifer) 

การไหลเขา/ไหลออกของน้ําผิวดิน 

(Inflow/Outflow of Surface 

Waters) 

หยาดน้ําฟา

(Precipitation) 

Ecosystem-based Adaptation in the Water Sector 

ประโยชนที่ไดรับจากน้ํา 

 

• ประโยชนที่ไดจากการ

การควบคุมการสมดุล

ของน้ํา 

 

• ประโยชนในการชําระ

ลาง 
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น้ําพืชยึด 

(Interception) 
การซึมน้ํา 

(Infiltration) แหลงกักเก็บน้ําผิวดินและ

น้ําบาดาล (Soil and 

Groundwater Storage) 

แหลงกักเก็บพืชพันธุ

(Vegetation storage) 

Ecosystem-based Adaptation in the Water Sector 

ประโยชนที่ไดรับจากน้ํา 

 

• ประโยชนที่ไดจากการ

การควบคุมการสมดุล

ของน้ํา 

 

• ประโยชนในการชําระ

ลาง 

 

การใหบริการของระบบนเิวศดานใดบางทีเ่ก่ียวกับน้ํา 
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การชําระลางทางชีวะภาพ  

(Biological cleaning) 

การชําระลางทางกายภาพ (Physical 

Cleaning) 

Ecosystem-based Adaptation in the Water Sector 

ประโยชนที่ไดรับจากน้ํา 

 

• ประโยชนที่ไดจากการ

การควบคุมการสมดุล

ของน้ํา 

 

• ประโยชนในการชําระ

ลาง 

 

การใหบริการของระบบนเิวศดานใดบางทีเ่ก่ียวกับน้ํา 
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• การบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการนั้น ตองใชผูเชี่ยวชาญดานน้ํา ซึ่งเชี่ยวชาญทั้งแผนการ

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการการเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศในระดับชาติ  

 

• การพัฒนาศักยภาพในระดับสถาบัน/องคกร สําหรับการบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ 

(แบบขามพรมแดน) 

 

• การใหการศึกษา ฝกอบรม การอภิปรายแลกเปล่ียนความรู และการสรางเครือขาย (การ

พัฒนาศักยภาพของมนุษย) ที่เก่ียวกับการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ 

ระบบนเิวศในดานน้ํา:  

มาตรการการพัฒนาศักยภาพ (Capacity Building) 

Ecosystem-based Adaptation in the Water Sector 
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ตัวอยางเอกสารเผยแพรความรู การปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ (EbA) 

สามารถดาวนโหลดไดจากเวปไซคของโครงการ www.ecoswat-thailand.com 
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วัตถุประสงค: หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังหลายสามารถปองกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแลงท่ี

เพ่ิมข้ึนไดดวยการดําเนินมาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศในพ้ืนท่ีลุมนํ้าตาง ๆ ของประเทศไทย 

ผลที่คาดวาจะไดรับ: 

1. หนวยงานดานการจัดการน้ําในพื้นท่ีลุมน้ําชี และลุมน้ํายอยคลองทาดีใชมาตรการการปรับตัวโดยอาศัยระบบ

นิเวศ ในการปองกันผลกระทบจากภาวะวิกฤต ซึ่งแผนดังกลาวครอบคลุมขอมูลจากหนวยงานในพื้นท่ีตาง ๆ 

ท่ีเกี่ยวของ (ระดับลุมน้ําในพื้นท่ีนํารอง) 

 

2. มาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศเพื่อปองกันอุทกภัยและภัยแลงสําหรับพื้นท่ีลุมน้ําชี และลุมน้ํายอย

คลองทาดีไดถูกนําไปดําเนินการจริง (ระดับลุมน้ําในพื้นท่ีนํารอง) 

 

3. การนําประสบการณของโครงการจากพื้นท่ีลุมน้ํานํารอง เขาสูแผนยุทธศาสตรมาตรการการปรับตัว

ระดับชาติ ท่ีเกี่ยวกับดานน้ํา (ระดับประเทศ) 

 

4. บุคลากรท่ีเกี่ยวของในระดบัประเทศสามารถออกแบบและประเมินมาตรการการปรับตัวโดยอาศัยระบบ

นิเวศ เพื่อปองกันน้ําทวมและภัยแลงได (ระดับชาติ) 

Ecosystem-based Adaptation in the Water Sector 

ECOSWat 
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กลยุทธ:  

 พื้นที่นํารองทั้งสองพื้นทีถู่กคุกคามจากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ 

 การใหคําแนะนําจากหนวยงานที่เก่ียวของ (รัฐบาล หรือมหาวิทยาลัย) 

 ความรวมมือจากภาคประชาชนโดยผานทางเวทีผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ 

(Stakeholders Platform) 

 การนํานวัตกรรมดานการปรับตัวโดยใชระบบนิเวศ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ 

 การผนวกความรูทางดานการปรับตัวโดยใชระบบนิเวศ และนําไปสูแผนยุทธสา

ศตรการปรับตัวระดับชาติ 

 การกระจายความรูและการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เก่ียวกับการปรับตัวโดยใช

ระบบนิเวศ ในพื้นที่นํารองและในระดับชาติ 

 

 

ECOSWat 
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สถานการณ 

• ปริมาณน้ําฝนมีมากข้ึนอยางมาก 
และตกถี่ข้ึน 

• หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับภาคน้ํา
ยังตองการการเพ่ิมศักยภาพใน
การบริหารจัดการน้ํา 

• ประชากรตามลุมน้ําตางๆ ยังคงมี
ความเส่ียงตอความเสียหายในวง
กวาง เชน ความลมเหลวของการ
เพาะปลูก และการสูญเสีย
ผลผลิต 

 

 

จุดมุงหมาย 

ลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแลงท่ี

เพ่ิมข้ึนไดดวยการดําเนินมาตรการปรับตัวโดย

อาศัยระบบนิเวศในพ้ืนท่ีลุมน้ําตาง ๆ ของ

ประเทศไทย 

ผลประโยชนรวมกัน 

• การกระจายความรูเกี่ยวกับการ
ปรับตัวโดยใชระบบนิเวศ ใน
พ้ืนท่ีนํารอง 

• การประสานความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกน 
และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จะ
สงผลถึงการกระจายความรู
เกี่ยวกับการปรับตัวโดยใชระบบ
นิเวศ ในสถานศึกษา 

 

 

 

Ecosystem-based Adaptation in Catchment Areas of Thailand 

   

Ecosystem-based Adaptation in the Water Sector 
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ตัวอยางกิจกรรมของโครงการในการนํานวัตกรรมเพ่ือประกอบการบรหิารจัดการน้ํา 
จัดการฝกอบรม เรื่อง การใชอากาศยานไรคนขับ (Drones) ในการจัดการพื้นที่ลุมนํ้า ณ มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อใหความรูแกบุคลากรเก่ียวกับการนําเทคโนโลยี Drone มาประยกุตใช 
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ตัวอยางกิจกรรมของโครงการ ในการแลกเปลี่ยนความรูระหวางลุมน้ํา 
ตัวแทนคณะทํางานจากลุมนํ้ายอยหวยสายบาตรและลุมนํ้ายอยลําภาชี เดินทางศึกษาดูงาน และแลกเปลีย่นความรู

กับตัวแทนคณะทํางานลุมนํ้ายอย คลองทาดี จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2558  
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