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โดยสังเขป

น้ำาท่วมเป็นภัยธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนบ่อยท่ีสุดท่ัวโลกอยู่แล้ว และคาด

ว่าจะเกิดถ่ีข้ึนและสร้างความเสียหายมากข้ึนในหลายปีข้างหน้า การ

ขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วและผลกระทบของ 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศทำาให้ประชากรและทรัพย์สินท่ี

ต้อง เส่ียงภัยน้ำาท่วมมีเพ่ิมมากข้ึน มีหลักฐานมากมายท่ีช้ีให้เห็นว่า 

แนวทางการจัดการน้ำาท่วมชุมชนท่ีใช้ในอดีต อาจต้านไม่ไหว หรือ

แพงเกินไปท่ีจะใช้รับมือกับความท้าทายในอนาคตได้

ประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง เช่น เวียดนามและไทยเป็นหน่ึงใน

ประเทศท่ี เส่ียงต่อภัยน้ำาท่วมมากท่ีสุดในโลก ภายในประเทศเหล่าน้ี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้หญิง เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และคนไร้บ้าน 

มักได้รับผลกระทบท่ีรุนแรงกว่ากลุ่มอ่ืนมาก

การจัดการปัญหาน้ำาท่วมในเขตเมืองแบบบูรณาการ (IUFM) นำา

เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีหลากหลายท่ีสามารถตอบสนองความ

ต้องการ เฉพาะของพ้ืนท่ีรับน้ำาและชุมชนหน่ึงๆ ได้ ยกตัวอย่างเช่น 

โครงสร้างพ้ืนฐาน 'สีเทา' แบบเดิม ๆ (เช่น เข่ือน, ฝายก้ันน้ำา, คันดิน) 

การแก้ไขปัญหาท่ีอาศัยธรรมชาติเป็นพ้ืนฐานหรือแนวทางแก้ไข'สี

เขียว'  (เช่น การสร้างพ้ืนท่ีชุ่มน้ำา, สวนซับน้ำาฝน, ร่องน้ำาปลูกพืช 

(ไบโอสเวล)) และการแก้ไขปัญหาแบบไม่ต้องมีส่ิงปลูกสร้าง (เช่น 

โครงการ เปล่ียนแปลงพฤติกรรม การวางแผนการใช้ท่ีดินและข้อ

กำาหนดอาคาร การวางแผนและการจัดการเหตุฉุกเฉิน)

จึงกลายเป็นคำาถามว่าการจัดการน้ำาท่วมผสมผสานระหว่างแบบ ใด

จึงจะเหมาะสมกับชุมชนหรือแหล่งกักเก็บน้ำาท่ีกำาหนด?

 เอกสารน้ีสรุปรายละเอียดคำาแนะนำาของ IUFM และเคร่ืองมือ

สนับสนุนท่ีพัฒนาข้ึนมาโดยใช้กระบวนการ 5 ข้ันตอน 

ในการเลือกผลงานท่ีดีท่ีสุดของทางแก้ไข

ปัญหาสีเทา สีเขียว และแบบไม่อาศัย

ส่ิงปลูกสร้าง โดยพิจารณาจากการวิจัยระดับนานาชาติช้ันนำา ระเบียบ

วิธีการประเมินมูลค่าและเปรียบเทียบและความเช่ียวชาญในท้องถ่ิน

1. กำาหนดบริบทระบบเมือง

2. ประเมินความเส่ียงจากภัยน้ำาท่วม

3. ระบุทางแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสมกับบริบท

4. ประเมินคุณค่าและเลือกแนวทางแก้ไขปัญหา

5. ระบุการจัดหาเงินทุนและการระดมทุนท่ีเหมาะสม

คำาแนะนำาน้ีกล่าวถึงกรณีศึกษา 4 กรณี จากเวียดนามและไทยซ่ึงแสดง

วิธีการนำาเคร่ืองมือและกระบวนการต่าง ๆ ดังกล่าวไปปฏิบัติ
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รูปที่ 1 รายงานภัยพิบัติทางธรรมชาติทั่วโลกแยกตามประเภท ในปี 2561 มีการรายงานภัยพิบัติจากน้ำาท่วมถึง 109 
ครั้ง ซึ่งเป็นประเภทขอภัยพิบัติที่เกิดขึ้นมากที่สุดที่รายงานภายในปี 2561.1

1 Ritchie H และ Roser M 2562 ภัยธรรมชาติ ออกซ์ฟอร์ด: โลกของเราในรูปข้อมูล จาก :  https://ourworldindata.org/natural-disasters 

2 CRED และ UNISDR 2558 ความเสียหายของมนุษย์ที่เกิดจากภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ : 2538-2558, บรัสเซลส์ : CRED. จาก :https://www.unisdr.org/
files/46796_cop21weatherdisastersreport2015.pdf
 
3 Verwey A, Kerblat Y, and Brendan C 2560 การจัดการความเสี่ยงน้ำาท่วมในระดับลุ่มน้ำา: ความจำาเป็นในการนำาแนวทางเชิงรุกไปใช้ วอชิงตัน ดีซี: ธนาคารโลก จาก : 
https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/ufcop-flood-risk-management-at-river-basin-scale-kn-final.pdf 

4 Güneralp B, Güneralp I และ Liu Y 2015 "การเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการเผชิญกับภัยน้ำาท่วมและภัยแล้งของเมืองทั่วโลก" การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทั่วโลก  31: 
217–225. จาก : https://www.sciasedirect.com/science/article/abs/pii/S0959378015000047 .

ความท้าทายระดับโลก

น้ำาท่วมเป็นภัยธรรมชาติท่ีพบได้มากท่ีสุดและสร้างความเสียหายมากท่ีสุด (รูปท่ี 1) ผลกระทบท่ีมาพร้อมกับน้ำาท่วมทำาให้เกิดผลเชิงสังคม

ท่ีชัดเจนตามมาซ่ึงรวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีสำาคัญ เช่น การสูญเสียชีวิตและความเป็นอยู่ เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน พืชผลถูก

ทำาลาย ปศุสัตว์เสียหาย การบริการหยุดชะงัก สุขภาพเส่ือมโทรมจากโรคท่ีมากับน้ำา

จากสถานการณ์ท่ัวโลก คาดว่าภัยน้ำาท่วมได้ส่งผลกระทบต่อผู้คน

มากกว่า 2 พันล้านคนในระหว่างปี 2538 ถึง ปี 2558 ในจำานวนน้ัน

ร้อยละ 95 เป็นคน ท่ีอาศัยอยู่ในเอเชีย2 ร้อยละ 45 ของผู้คนท้ังหมด

ท่ีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ในช่วงเวลาน้ีเป็นผลมาจากภัยน้ำาท่วม 

2 คร้ังท่ีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 142,088 คน ความเสียหายทาง

เศรษฐกิจท่ีเกิดจากน้ำาท่วมในช่วงทศวรรษ ท่ีผ่านมาอยู่ท่ีประมาณ 

6.56 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ค่าความ เสียหายทาง

เศรษฐกิจโดยตรงไม่ได้ถูกนำามารายงานอย่างเป็นระบบเท่าท่ีควร 

และมีแนวโน้มว่าความสูญเสียท่ีแท้จริงจะสูงกว่าน้ันมาก

นอกจากน้ียังคาดว่าค่าความเสียหายเหล่าน้ีจะเพ่ิมข้ึนอีกด้วย การ

ขยายตัว ของเมืองและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วทำาให้

มีผู้คนและทรัพย์สินจำานวนมากต้องเผชิญกับความเส่ียง ความล่อ

แหลม และอันตรายจากน้ำาท่วมในระดับท่ีสูงข้ึน ภายในปี 2593 มี

การประมาณการว่าจะมีประชากร 1.3 พันล้านคน (หรือร้อยละ 15 

ของประชากรโลก)

ความท้าทายสำาหรับ
ประเทศต่างๆ ในลุ่มแม่น้ำาโขง

แม่น้ำาโขงไหลผ่าน 6 ประเทศในเอเชีย: จีน เมียนมาร์ ลาว ไทย 

กัมพูชา และเวียดนาม น้ำาท่วมตามฤดูกาลเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตตาม

ธรรมชาติในประเทศแถบลุ่ม แม่น้ำาโขงซ่ึงมีบทบาทสำาคัญต่อการ

ทำาการเกษตรให้ได้ผลในพ้ืนท่ีสามเหล่ียมปากแม่น้ำา5ชุมชนท่ีอาศัย

อยู่ในท่ีราบน้ำาท่วมถึงอาศัยความรู้และประสบการณ์ ท่ีสืบทอดกัน

มาในการจัดการและเก็บเก่ียวประโยชน์จากน้ำาท่วมตามฤดูกาลน้ี6 

อย่างไรก็ตาม ลักษณะการเกิดน้ำาท่วมในประเทศ อย่างเช่น เวียดนาม 

และไทย

 

คาดการณ์ได้ยากข้ึนในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา มีการเกิดน้ำาท่วมฉับพลัน 

น้ำาล้นตล่ิง และ น้ำาท่วมชายฝ่ังมากข้ึนโดยน้ำาท่วมขังมีความลึกและ

ท่วมยาวนานกว่าในอดีต7

ด้วยเหตุน้ีความสูญเสียจากน้ำาท่วมจึงเพ่ิมสูงข้ึนเช่นกันโดยเฉพาะใน

พ้ืนท่ี รอบเมืองตามบริเวณเขตท่ีมีส่ิงปลูกสร้างหนาแน่น การพัฒนา

ท่ีอยู่อาศัย การค้า และอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีดังกล่าวเกิดข้ึนอย่าง

รวดเร็ว แต่มักขาดระบบโครงสร้าง พ้ืนฐานในการระบายน้ำา (กล่อง

ท่ี 1)

กล่องท่ี 1. มูลค่าความเสียหายอันเน่ืองมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในเวียดนามและไทย

ในช่วง 2 ทศวรรษท่ีผ่านมา ภัยธรรมชาติในเวียดนามทำาให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 13,000 คนและทรัพย์สินเสียหายเกิน 6.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ8 

ธนาคารโลก (2562) ประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากภัยน้ำาท่วมในปัจจุบันอยู่ท่ีประมาณร้อยละ1.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ของ

เวียดนามในแต่ละปี  คาดว่ามูลค่าความเสียหายน้ีจะเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 3 ของ GDP ภายในปี 2593 และเพ่ิมข้ึนเป็นถึงร้อยละ 7 ภายในปี 26439

McKinsey Global Institute (2563) คาดการณ์ว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจจากภัยน้ำาท่วมในโฮจิมินห์ซิต้ีอาจเพ่ิมข้ึนเป็น 5 ถึง 10 เท่าตัวในช่วง 30 ปีข้าง

หน้า  รายงานดังกล่าวคาดการณ์ว่าเหตุการณ์น้ำาท่วมภายใน 100 ปีท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันจะสร้างความเสียหายให้กับอสังหาริมทรัพย์ 1.5 พันล้านดอลลาร์

สหรัฐ  สร้างความเสียหายต่อระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 200–300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และก่อให้เกิดผลกระทบอ่ืน ๆ ตามมาอีก 100–400 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ  เหตุการณ์น้ำาท่วมเดียวกันน้ี ภายใน 30 ปีจะสร้างความเสียหายให้กับอสังหาริมทรัพย์ 8.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 500 

ล้าน -1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และก่อให้เกิดผลกระทบอ่ืน ๆ ตามมาอีก 1.6–8.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ10

ในปี 2554 ประเทศไทยประสบภัยน้ำาท่วมคร้ังร้ายแรงท่ีสุดในรอบเกือบ 50 ปี  ระหว่างปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนธันวาคมของปีดังกล่าว มี 65 

จังหวัดจาก 77 จังหวัดได้รับผลกระทบจากภัยน้ำาท่วมคร้ังน้ัน  น้ำาท่วมคร้ังน้ันเกิดจากปัจจัยทางธรรมชาติหลายประการ – พายุโซนร้อนหลายลูก ทำาให้

ฝนตกหนัก กระแสน้ำาข้ึนสูง และเกิดความลาดชันโดยท่ัวไปของแผ่นดิน และปัจจัยท่ีมนุษย์สร้างข้ึน ได้แก่ การขยายตัวของเมือง การระบายน้ำา และการ

ป้องกันน้ำาท่วมไม่ดีพอ การทรุดตัวของแผ่นดิน (เกิดจากการสูบน้ำาใต้ดินออกไปใช้มากเกินไป) และการปล่อยน้ำาจากเข่ือนต้นน้ำาอย่างกะทันหัน

มีผู้เสียชีวิตในช่วงน้ำาท่วมคร้ังน้ันมากกว่า 880 คนและอีกหลายล้านคนต้องไร้ท่ีอยู่อาศัยหรือพลัดถ่ิน คาดกันว่าร้อยละ 20 ของประชากรในกรุงเทพฯ ได้

รับผลกระทบจากน้ำาท่วม ยกตัวอย่างเช่น บ้านและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน ๆ มากถึง 1.5 ล้านหลังได้รับผลกระทบในคร้ังน้ัน ซ่ึง 300,000 หลังในจำานวนน้ันอยู่

ในเขตกรุงเทพฯ ธนาคารโลกได้ประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจคร้ังน้ันไว้ท่ี 45,700 ล้านเหรียญสหรัฐ ทำาให้ภัยน้ำาท่วมเหล่าน้ีเป็นหน่ึงในห้าอันดับ

แรกของภัยธรรมชาติท่ีมีมูลค่าความเสียหายสูงท่ีสุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ความสูญเสียเหล่าน้ีสร้างความวุ่นวายให้กับเศรษฐกิจไทยหลายภาคส่วน 

โดยเฉพาะภาคการเกษตร การท่องเท่ียว และการผลิต11

5 Park, E., Loc, H. H., Dung, T. D., Yang, X., Alcantara, E., Merino, E., & Son, V. H. (2563) การทำาเหมืองก้นแม่น้ำาและการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำาทำาให้ความถี่ของการเกิดน้ำา
ท่วมในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำาโขงลดลงอย่างมาก วิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด 138066

6 Boyland M 2562 การแสวงหาการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยน้ำาท่วมอย่างมีประสิทธิผลในภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง บทสรุปการอภิปราย สตอกโฮล์ม: สิ่งแวดล้อมของเมืองสต็
อกโฮล์มสถาบัน จาก : https://www.sei.org/wp-content/uploads/2019/03/sn-briefings-mb-8mar.pdf

7 Verwey A, Kerblat Y, และ Brendan C 2560 การจัดการความเสี่ยงน้ำาท่วมในระดับลุ่มน้ำา: ความจำาเป็นในการนำาแนวทางเชิงรุกไปใช้ วอชิงตัน ดีซี: ธนาคารโลก จาก : 
https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/ufcop-flood-risk-management-at-river-basin-scale-kn-final.pdf

8 รัฐบาลเวียดนาม 2560 ความเสียหายจากน้ำาท่วมฉับพลันและการประเมินความต้องการ - เวียดนาม 2559 วอชิงตัน ดีซี: ธนาคารโลก จาก :
http://documents1.worldbank.org/curated/pt/935391503548807702/pdf/119060-WP-PUBLIC-Rapid-Flood-Damage.pdf.

9 ธนาคารโลก 2562 เวียดนาม : มุ่งสู่ระบบน้ำาที่ปลอดภัย สะอาด และยืดหยุ่น วอชิงตัน ดีซี: ธนาคารโลก จาก : https://openknowledge.worldbank.org/
handle/10986/31770.

10 McKinsey Global Institute 2563 เมืองชายฝั่งจะสามารถพลิกกระแสจากความเสี่ยงน้ำาท่วมที่กำาลังเพิ่มขึ้นได้หรือไม่? จาก: https://www.mckinsey.com/~/media/
McKinsey/Business%20Functions/Sustainability/Our%20Insights/Can%20coastal%20cities%20turn%20the%20tide%20on%20rising%20
flood%20risk/MGI-Can-coastal-cities-turn-the-tide-on-rising-flood-risk.pdf

11 Aon Benfield 2555 2554 รายงานสรุปเหตุการณ์น้ำาท่วมในประเทศไทย ดูได้จาก: http://thoughtleadership.aonbenfeld.com/
Documents/20120314_impact_forecasting_thailand_flood_event_recap.pdf

ท่ีจะอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียงภัยน้ำาท่วม3 การคาดการณ์แสดงให้เห็น

ขอบเขตของ พ้ืนท่ีในเมืองท่ีเส่ียงต่อภัยน้ำาท่วมจะเพ่ิมข้ึนเป็น 2.7 เท่า

ภายในปี 2573 (ปีฐาน 2543)4

ด้วยเหตุผลหลายประการ กลุ่มคนยากจนและคนชายขอบมักต้อง

ทนทุกข์กับ ภัยน้ำาท่วมหนักกว่ากลุ่มอ่ืนมาก ประการแรกพวกเขา

เผชิญกับความเส่ียงมากกว่า จากการท่ีต้องใช้ชีวิตในพ้ืนท่ีชายขอบ

หรือพ้ืนท่ีท่ีไม่ปลอดภัย เช่น ท่ีราบน้ำาท่วมถึง หรือริมฝ่ังแม่น้ำา 

ประการท่ีสอง มีแนวโน้มว่าคนกลุ่มน้ีจะอาศัยในท่ีอยู่ท่ีมี ระดับต่ำา

กว่ามาตรฐานซ่ึงสิทธิในการถือครองท่ีดินท่ีน้ันไม่แน่นอน ทำาให้

ไม่มีแรงจูงใจในการลงทุนซ่อมแซมเพ่ือลดความเส่ียงประการท่ีสาม

พวกเขาไม่มีกำาลังพอท่ีจะรับภาระและฟ้ืนตัวจากผลกระทบของเหตุ

อันตรายและหลังจากภัยพิบัติ พวกเขาต้องพ่ึงพากลไกต่าง ๆ ในการ

รับมือด้วยเงินออมเพียงเล็กน้อย ทรัพย์สินท่ีจำากัด ขาดเครือข่ายการ

สนับสนุน และไม่สามารถเข้าถึงกลไกสินเช่ือในระบบได้ 

4 |  การประชุมคณะกรรมการกำากับโครงการการศึกษาประเมินแนวทางการบริหารจัดการน้ำาท่วมในเขตเมืองในภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง  ภาพรวม | 5 



การจัดการน้ำา
รรมชาติ
ในเวียดนามและไทย
 

การจัดการน้ำาในประเทศอย่างเวียดนามและไทยมีความซับซ้อน 

เน่ืองจากลุ่มน้ำา มักจะทับซ้อนบนเขตการปกครองท่ีแตกต่างกัน

ท้ังในและระหว่างประเทศ ทำาให้มีจำานวนฝ่ายท่ีเก่ียวข้องในการ

จัดการลุ่มน้ำาเหล่าน้ันมากมาย ซ่ึงต้องอาศัย แนวทางท่ีประสาน

กันในการจัดการน้ำา กิจกรรมท่ีไม่สอดประสานกันน้ัน ไม่เพียง

แต่จะส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำาอย่างย่ังยืนและความสมบูรณ์ของ 

ทรัพยากรธรรมชาติเท่าน้ัน แต่ยังทำาให้เกิดความเส่ียงท่ีเกิดจากภัยน้ำา

ท่วมและพายุสูงข้ึนด้วย โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีปลายน้ำา

ในระดับสากล ประเทศลุ่มน้ำาโขงตอนล่าง (เวียดนาม ไทย กัมพูชา 

และสปป. ลาว) ได้จัดต้ังคณะกรรมาธิการแม่น้ำาโขง (MRC)12 ข้ึน

ในปี 2538 เพ่ือจัดการทรัพยากรน้ำาท่ีใช้ร่วมกันและเพ่ือการพัฒนา

แม่น้ำาอย่างย่ังยืน ประเทศดังกล่าวให้ความร่วมมือในการพัฒนาอย่าง

ย่ังยืนในทุกด้าน การใช้ประโยชน์ การจัดการและการอนุรักษ์น้ำา 

และทรัพยากรท่ีเก่ียวข้องในลุ่ม แม่น้ำาโขงตอนล่าง ซ่ึงรวมถึงความ

ร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การชลประทาน การไฟฟ้าพลังน้ำา 

การเดินเรือ การประมง และการควบคุมภัยน้ำาท่วม

เช่นเดียวกับประเทศอ่ืน ๆ การจัดการน้ำาภายในไทยและเวียดนาม 

อาจมีความซับซ้อนอันเน่ืองมาจากการตัดสินใจท่ีต้องผ่านตามข้ัน

ตอนของหน่วยงานต่าง ๆ หลายระดับซ่ึงมีงาน นโยบาย และความ

รับผิดชอบท่ีทับซ้อนและแข่งขันกัน นอกจากน้ี ผู้กำาหนดนโยบาย 

ผู้วางแผน และหน่วยงานท่ีทำาหน้าท่ีบริการ อาจขาดอำานาจตาม

กฎหมาย ขาดสมรรถนะเชิงสถาบันและขาดทรัพยากรทางการเงิน

และทางกายภาพในการวางแผนและดำาเนินการตามแผน

ในขณะเดียวกัน บางคร้ังแนวทางการวางผังเมืองอาจเต็มไปด้วยกฏ

ข้อบังคับ รายละเอียดข้อกำาหนดทางเทคนิคแทนท่ีจะพิจารณาแค่

ประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจจะไม่ได้มีการระบุผลลัพธ์ระยะยาวหรือเกณฑ์

ในการกำาหนดลำาดับความสำาคัญหรือดำาเนินการเลือกอย่างใดอย่าง

หน่ึง

การนำาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยอาศัยธรรมชาติเป็นพ้ืนฐานมา

จัดการน้ำาท่วมใน เขตเมืองกำาลังได้รับความนิยมมากข้ึนในภูมิภาค

แม่น้ำาโขง ตัวอย่างเช่น เวียดนามจะดำาเนินแนวทางแก้ไขปัญหาโดย

อาศัยธรรมชาติเป็นพ้ืนฐานโดยการ ฟ้ืนฟูสระน้ำา สวนสาธารณะ 

และแม่น้ำา ในเมืองวิน เยน เมืองเว้ เมืองห่าซาง และโฮจิมินห์ซิต้ี 

ด้วยความช่วยเหลือจากธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย ข้อเสนอ

ประการหน่ึงคือการใช้สวนวัฒนธรรม Go Vap ในโฮจิมินห์ซิต้ีเป็น

สวนสาธารณะชุมชนร่วมกับการเป็นพ้ืนท่ีกักเก็บและบำาบัดน้ำาใน

ช่วงท่ีมีพายุ

การแก้ไขปัญหาน้ำาท่วมท่ีอาศัยธ

เป็นพ้ืนฐานในเวียดนามและไทย

ในทำานองเดียวกัน คณะกรรมการวางแผนในดองฮาได้เสนอทางเลือก

เพ่ือปรับปรุงการจัดการน้ำาท่วมของเมือง ตัวอย่างเช่น คณะกรรมการ

ได้เสนอให้พัฒนาคลอง Le Loi box และอ่างระบายน้ำาเสียใหม่ให้เป็น

โซนสีเขียวเพ่ือใช้งานอเนกประสงค์ โดยเป็นช่องทางระบายน้ำา สถาน

ท่ีกักเก็บน้ำา พ้ืนท่ีนันทนาการท่ี มีการจัดภูมิทัศน์ และเป็นส่วนท่ีช่วย

ฟอกอากาศและน้ำา คณะกรรมการยังเสนอ ให้เช่ือมสวนสาธารณะ Le 

Duan เข้ากับแม่น้ำาเพ่ือช่วยในการจัดการระบายน้ำา ท่วมจากฝนท่ีตกชุก 

แผนการปรับเปล่ียนเมืองยังรวมถึง การขยายพ้ืนท่ีสีเขียว ทางเดินเท้า

12 คณะกรรมาธิการแม่น้ำาโขง 2563 เกี่ยวกับ MRC ดูได้จาก : http://www.mrcmekong.org/about-mrc/

13 ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย 2562 แนวทางแก้ไขปัญหาโดยอาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐานสำาหรับเมืองในเวียดนาม : การออกแบบเมืองที่ต้องคำานึงถึงการจัดการน้ำา มะนิลา 
ฟิลิปปินส์: ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย ดูได้จาก: https://www.adb.org/sites/default/files/publication/535016/nature-based-solutions-cities-viet-nam.PDF

14 ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย 2559 แนวทางแก้ไขปัญหาโดยอาศัยธรรมชาติเป็นพ้ืนฐานสำาหรับการสร้างความยืดหยุ่นให้กับเมืองและเมืองใหญ่ : กรณีศึกษาจากอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ำาโขง มะนิลา ฟิลิปปินส์: ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย ดูได้จาก: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/nature-based-solutions.pdf.

15 ChiPlankar A และคณะ 2555 วิธีปฏิบัติที่ดีในการจัดการน้ำาในเมือง : การถอดรหัสวิธีปฏิบัติที่ดีเพื่อความสำาเร็จในอนาคต ฟิลิปปินส์: ADB ดูได้จาก:  https://www.
researchgate.net/publication/295073833_Good_Practices_in_Urban_Water_Management_Bangkok_Thailand/link/56c6dd5108ae408dfe4f0f31/
download

16 Preventionweb 2563 แนวทางแก้ไขปัญหาโดยอาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐานเพื่อเพิ่มความสามารถในการปรับตัวของเมืองในประเทศไทย ดูได้จาก: https://www.
preventionweb.net/ ข่าว / การด ู/74371

17 ธนาคารโลก 2560 การนำาแนวทางป้องกันน้ำาท่วมโดยอาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐานมาใช้ : หลักการและแนวทางในการปฏิบัติ วอชิงตัน ดีซี: ธนาคารโลก ดูได้จาก: http://
documents1.worldbank.org/curated/en/739421509427698706/pdf/Implementing-nature-based-flood-protection-principles-and-implementation-
guidance.pdf
 

และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจริมแม่น้ำาด้วย ซ่ึงช่วยเพ่ิมพ้ืนผิว ท่ีน้ำาซึม

ผ่านได้และได้มีการปรับปรุงให้ตลาดในเมืองสามารถนำาน้ำาฝนมา ใช้

ใหม่และบำาบัดน้ำาเสียในพ้ืนท่ี

ในกรุงเทพมหานครได้มีการพัฒนาโครงการ "แก้มลิง" บนท่ีดิน

เอกชน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์จัดการน้ำาท่วม (โครงการแก้มลิง

คือสระน้ำา ท่ีกักเก็บน้ำาหลากไว้ระยะหน่ึงแล้วค่อย ๆ ระบายลงสู่ร่อง

น้ำาต่อไป ซ่ึงคล้ายกับ การท่ีลิงอมกล้วยไว้ในกระพุ้งแก้มของมัน)15 

ในทำานองเดียวกัน อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์ท่ีสร้างข้ึนเม่ือเร็ว ๆ น้ี

ในกรุงเทพฯ ก็มีการจัดการน้ำาในพ้ืนท่ี โดยรวบรวม บำาบัด และกัก

เก็บน้ำาได้มากถึง 1 ล้านแกลลอน และช่วยบรรเทาภาระ ของเครือข่าย

ท่อระบายน้ำาสาธารณะท่ีท่วมท้นในช่วงฝนตกหนักได้

ในการศึกษาการแก้ไขปัญหาน้ำาท่วมของเกาะเมืองในประเทศไทยได้

พิจารณาท้ัง ทางเลือกโครงสร้างพ้ืนฐานแบบด้ังเดิมและแบบสีเขียว 

โดยศึกษาถึงผลกระทบของ ทางเลือกต่าง ๆ ท่ีมีต่ออันตรายจากน้ำา

ท่วม ความเปราะบางทางกายภาพ และเศรษฐกิจ และประโยชน์ท่ีมีต่อ

ระบบนิเวศ172

แม้จะมีตัวอย่างเหล่าน้ี แต่ส่ิงท่ีขาดไปในภูมิภาคลุ่มน้ำาโขงและในวง

กว้างก็คือ กรอบการทำางานในการประเมินผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ/

ต้นทุนของ NbS ท่ีมีความต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นตัวขัดขวางการพัฒนากรณี

ศึกษาทางธุรกิจในด้านการเงินและเศรษฐกิจท่ีแม่นยำาเพ่ือการนำาไป

ปฏิบัติและขยายขนาดโครงการ

เช่นเดียวกับการสนับสนุนให้มีการนำา NbS ไปใช้ในวงกว้างมากข้ึน 

กรอบการทำางานท่ีมีความต่อเน่ืองอาจเปิดทางเลือกทางการเงินและการ

ระดมทุนท่ีหลากหลายข้ึนสำาหรับการจัดการน้ำาท่วมในรูปแบบต่าง ๆ

การจัดการปัญหาน้ำาท่วม
 ในเขตเมืองแบบบูรณาการ

แนวทางในการจัดการน้ำามีอยู่หลากหลายวิธีท่ัวโลก (เช่น การเพ่ิมความ

สามารถในการรับมือกับภัยน้ำาท่วมและภัยแล้ง) ซ่ึงเป็นตัวการสำาคัญต่อ

การกำาหนดรูปแบบของเมือง

ตัวอย่างเช่น ในออสเตรเลีย วิสัยทัศน์ของเมืองท่ีต้องคำานึงถึงการจัดการ

น้ำา (Water Sensitive City (WSC)) หมายถึงเมืองท่ีไม่มีน้ำาท่วมและผู้คน 

สามารถวางใจได้ว่าจะมีน้ำาใช้อย่างไม่ขัดสน

การสุขาภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพ ระบบนิเวศท่ีดี ภูมิทัศน์สีเขียวเย็นตา 

มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และ มีพ้ืนท่ีเน้นแหล่งน้ำาใน

เมืองท่ี สวยงามและเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน มีการริเร่ิมโครงการ

ท่ีคล้ายกันน้ี ในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร 

สิงคโปร์ และเนเธอร์แลนด์ โครงการริเร่ิมท้ังหมดน้ีสะท้อนว่ามีการ

ยอมรับประโยชน์ในวงกว้างของการ บูรณาการการจัดการน้ำากับ

การพัฒนาเมืองมากข้ึน แนวทางดังกล่าวเน้น ในเร่ืองการผสมผสาน

โครงสร้างพ้ืนฐานเข้ากับแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยระบบ ธรรมชาติ

ท่ีสร้างผลประโยชน์ร่วมซ่ึงมากไปกว่าแต่ใช้มาตรการจัดการน้ำาท่วม

แบบเดิม ๆ

วิวัฒนาการของการจัดการน้ำาในเขตเมืองในหลายประเทศเป็นไปตาม

กรอบแนวคิดสำาหรับกระบวนการเปล่ียนผ่านของการจัดการน้ำาในเขต

เมืองซ่ึงแยกได้อย่างชัดเจนเป็น 6 ข้ันตอนของการพัฒนา โดยท่ีเมือง

ต่าง ๆ อาจนำามาใช้ทีละข้ันตอนตามวิถีของเมืองสู่การเป็นเมืองท่ีคำานึง

ถึงการจัดการน้ำามากข้ึน (รูปท่ี 2)18 โดยท่ัวไปการป้องกันน้ำาท่วมใน

ระยะเร่ิมแรกจะอาศัยโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ ในการควบคุม

น้ำาท่วม แต่ในระยะต่อมาจะใช้วิธีการเชิงระบบเพ่ือจัดการกับน้ำาท่วม

ในแบบท่ีบูรณาการมากข้ึน โดยรวมทางแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมท่ี 

"แข็ง" เข้ากับ มาตรการแทรกแซงเชิงสถาบันท่ี "อ่อน" ในระดับต่าง  ๆ 
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ตัวขับเคลื่อนทางสังคมและการเมืองที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วง

รูปที่ 3.5 ขั้นตอนในการระบุ การประเมินคุณค่า และการเลือกมาตรการแทรกแซงการจัดการน้ำาท่วมที่เหมาะสม
ความคืบหน้าในแต่ละประเทศไม่จำาเป็นต้องเป็นเส้นตรง ในขณะท่ี

ประเทศต่าง ๆ ในลุ่มแม่น้ำาโขงกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมและ

ชุมชนเมือง เมืองใหญ่ต่าง ๆ ก็มี โอกาสท่ีจะก้าวกระโดดเข้าสู่ข้ัน

ตอนการเปล่ียนผ่านโดยการนำาแนวทางแบบอเนก ประสงค์ มีการบู

รณาการ และสร้างความย่ังยืนมาใช้ในการการจัดการน้ำา ซ่ึงรวม   ถึง

การจัดการน้ำาท่วมด้วย  หัวใจของการก้าวกระโดดคือการผสมผสาน 

NbS เข้ากับโครงสร้างพ้ืนฐานแบบด้ังเดิมในการจัดการน้ำาในเขต

เมือง ตัวอย่างท่ีดี คือ การใช้พ้ืนท่ีเปิดสาธารณะและพ้ืนท่ีชุ่มน้ำาเพ่ือ

จัดการน้ำาฝน  พ้ืนท่ีเหล่าน้ีสามารถบำาบัด และกักเก็บน้ำาฝนในช่วงท่ี

เกิดพายุ ทำาให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ในระบบนิเวศและ

หากมีการจัดภูมิทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถนำาพ้ืนท่ีดัง

กล่าวไปใช้เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจและทำากิจกรรมเชิงพาณิชย์ได้  

หากมีขนาดใหญ่พอก็จะมีอิทธิพลต่อภูมิอากาศในพ้ืนท่ีได้อีกด้วย

ขั้นตอนที่ 1 และ 2 เป็นหัวใจสำาคัญในการทำาความเข้าใจธรรมชาติ

ของปัญหาและขนาดของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น แต่คู่มือนี้เน้นที่ 

ขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เป็นหลัก ขั้นตอนเหล่านี้มีความสำาคัญอย่างยิ่ง 

ในการสร้างความมั่นใจว่าผลลัพธ์ที่ได้ในพื้นที่นั้นจะเป็นประโยชน์ 

ต่อชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านเครื่องมือและแนวทางต่าง ๆ  ไปจนถึงคุณค่า

การจัดหาเงินทุนสนับสนุน

และเพื่อให้การแก้ไปปัญหานั้นเป็นไปตาม

ที่ต้องการอย่างครอบคลุม

การจัดการปัญหาน้ำาท่วมในเขตเมืองแบบบูรณาการ (IUFM) ใช้หลัก

การเมืองท่ี ต้องคำานึงถึงการจัดการทรัพยากรน้ำามาใช้แก้ไขปัญหา

การจัดการน้ำาท่วมโดยเฉพาะ มีมาตการการแทรกแซงหลายรูปแบบ

เพ่ือจัดการกับน้ำาท่วม—การแก้ปำญหาด้วยโครงสร้างแบบด้ังเดิม การ

แก้ไขปัญหาโดยอาศัยธรรมชาติเป็นพ้ืนฐาน และการแก้ท่ีไม่อาศัย

โครงสร้าง  แต่การจัดการน้ำาท่วมน้ันข้ึนอยู่กับบริบท ดังน้ันการ

แก้ไขปัญหาท่ีใช้ได้ผล ในท่ีหน่ึงอาจใช้ไม่ได้ผลในอีกท่ีหน่ึง

แล้วเราจะตัดสินใจได้อย่างไรว่าการผสมผสานระหว่างมาตรการ

จัดการน้ำาท่วมแบบใดจึงจะเหมาะสม? 

    ข้อควรพิจารณา

ข้อควรพิจารณา

ข้อควรพิจารณา

ข้อควรพิจารณา

ข้อควรพิจารณา

• จากมุมมองด้านอุทกวิทยา สังคม สิ่ง
แวดล้อมและเศรษฐกิจ อะไรคือ
วัตถุประสงค์และหน้าที่หลักของเมือง?

• วัตถุประสงค์และหน้าที่เหล่านี้สอดรับกับ
ปัจจัยด้านพื้นที่รับน้ำาและภูมิภาคอย่างไร?

• พื้นที่ของคุณประสบปัญหาน้ำาท่วมประเภทใด?       

• พื้นที่รับน้ำาและพื้นที่เมืองของคุณทำาหน้าที่ได้ดีเพียงไรใน
สภาพอากาศแห้ง เปียกหรือน้ำาท่วมอย่างหนัก?

• วัตถุประสงค์เขิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมใดที่ตก
อยู่ในความเสี่ยง?

• ระบุทางเลือกทางแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำาท่วม
ที่เหมาะกับบริบท ตามกลยุทธสามขั้น คือ การ
ถอย การปรับ และการป้องกัน

• ต้องทำาความเข้าใจและนำาผลประโยชน์ทางตรง
และทางอ้อม ต้นทุน และความเสี่ยงของแต่ละ
ทางเลือกมาเปรียบเทียบเมื่อเวลาผ่านไป

•  การทดสอบความอ่อนไหวและผลกระทบที่มีต่อ
การกระจายผลประโยชน์และต้นทุนเป็นข้อควร
พิจารณาที่สำาคัญ

•  เมื่อคุณเลือกการผสมผสานของทางแก้ไขปัญหา
ได้ลงตัวแล้ว  คุณต้องระบุหลักการในการเลือก
หาเงินทุนที่เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ และต้อง
ประเมินทางเลือกเหล่านั้นด้วย 

กำาหนดบริบทเมือง

ประเมินความเสี่ยงจากภัยน้ำาท่วม

ระบุทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะกับบริบท

ประเมินความคุ้มค่าและเลือกทางแก้ไขปัญหา

ระบุกลไกการหาเงินทุนและการระดมทุนที่เหมาะสม

1.

2.

3.

4.

5.
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การมีน้ำาใช้ท่ี
เพียงพอและ

การป้องกันด้าน
สาธารณสุข

การป้องกันน้ำา
ท่วม

จำากัดการใช้ทรัพ
ยากรส่ิงแวดล้อม

ส่ิงอำานวยความ
สะดวกทางสังค

มการป้องกัน
ส่ิงแวดล้อม

ความเท่าเทียมของ ประชาก
รต่างรุ่น

ความทนทานต่อการเปล่ียน
แปลงของสภาพอากาศ

โครงสร้างพ้ืนฐานอเนก
ประสงค์และการออกแบ

บ
เมืองท่ีปรับตามบริบทขอ

งเมือง
การเน้นย้ำาถึงค่านิยมและ

มีความหลากหลาย
แหล่งท่ีมาเหมาะสมกับ

วัตถุประสงค์ 
มีประสิทธิภาพในการใช้

งาน
ทางน้ำามีความสามารถใน
การกักเก็บน้ำาอย่างเหมา

ะสม

การจัดการจุดกำา
เนิดและกระจายมลพิษ

การจัดการช่อง
ทางระบายน้ำา

มีระบบระบาย
น้ำาเสียแยกต่างหากมีน้ำาใช้ไม่ขัดสน

โครงการร่วมมือโดย Australian Water Partnership,  ธนาคารโลก, 

ศูนย์วิจัย ความร่วมมือสำาหรับเมืองท่ีต้องคำานึงถึงการจัดการ

ทรัพยากรน้ำา และศูนย์การ จัดการส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศได้

พัฒนาร่างคู่มือ (พร้อมด้วยเอกสารและ เคร่ืองมือสนับสนุน) ท่ี

ประกอบด้วย

• แนวทางระดับสูงสำาหรับ ผู้กำาหนดนโยบาย ในรูปแบบของ กรอบ

การทำางานในเชิงกว้างและภาพรวมของปัญหาในเชิงกลยุทธ์ท่ีต้อง

พิจารณาเพ่ือประเมินทางเลือกในการจัดการน้ำาท่วม

• ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์สำาหรับผู้จัดการในการตรวจสอบผลการ

วิเคราะห์ ต้นทุนและผลตอบแทน (BCA) เพ่ือให้ม่ันใจว่าเหมาะสม

กับแนวทาง วัตถุประสงค์

• วิธีการ BCA ท่ีสอดคล้องกันสำาหรับผู้ปฏิบัติงานพร้อมกับตัวอย่าง 

ท่ีใช้ได้ผล การอ้างอิงทางเทคนิคเพ่ิมเติม และการเข้าถึงเคร่ืองมือ

สนับสนุน แนวทางและแม่แบบกรอบการทำางานดังกล่าวแสดง 5 

ข้ันตอนในการระบุ ประเมินมูลค่า และการเลือก การแก้ไขปัญหา

การจัดการน้ำาท่วมท่ีเหมาะสมกับบริบทเฉพาะ (รูปท่ี 3): 
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ขั้นตอนที่ 1 — กำาหนดบริบทระบบเมือง    

ระบบเมืองมักประกอบด้วย

• พ้ืนท่ีรับน้ำา ซ่ึงเป็นท่ีฝนตกและ/หรือกักเก็บน้ำาฝน

• บริบทของเมือง เป็นท่ีท่ีการพัฒนาเมืองเกิดข้ึนมากท่ีสุด 

• ชายฝ่ัง เป็นขอบเขตระหว่างแผ่นดินกับผืนน้ำาขนาดใหญ่ เขตชายฝ่ัง

อาจเกิดข้ึนตามฝ่ังแม่น้ำาได้และยังเป็นเขตสำาหรับการพัฒนาเมือง

น้ำาท่วมอาจเกิดข้ึนท่ีจุดใดก็ได้ในระบบ ในการกำาหนดมาตรการ

แทรกแซง การจัดการน้ำาท่วมท่ีเหมาะสม ผู้มีอำานาจตัดสินใจต้อง

พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ ทางสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมท่ี

จำาเป็นสำาหรับพ้ืนท่ีรับน้ำา ซ่ึงอาจรวมถึง การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ในบางอุตสาหกรรมหรือบางพ้ืนท่ี การคุ้มครอง สถานท่ีท่ีมีความ

สำาคัญต่อส่ิงแวดล้อม หรือการปรับปรุงสภาวะความเป็นอยู่ของ ผู้ท่ี

มีรายได้น้อยหรือสมาชิกในชุมชนท่ีตกอยู่ในความเส่ียง ผู้มีอำานาจ

ตัดสินใจต้องคำานึงด้วยว่าการดำาเนินการท่ีเป็นส่วนหน่ึงของระบบ

อาจส่งผลกระทบต่อพ้ืนท่ีอ่ืนหรือกลุ่มคนอ่ืน ๆ หรือคนรุ่นต่อไปได้

อย่างไร  การท่ีศูนย์กลางของเมืองหน่ึงได้รับประโยชน์สูงสุดในระยะ

ส้ัน อาจไม่ส่งผลดีต่อภูมิภาค และพ้ืนท่ีรับน้ำาโดยรวมในระยะยาว

ขั้นตอนที่ 2 — ประเมินความเสี่ยงจากภัยน้ำาท่วม

การประเมินความเส่ียงจากภัยน้ำาท่วมคือการพิจารณาว่าการเกิดน้ำา

ท่วมจะส่ง ผลกระทบต่อพ้ืนท่ีรับน้ำาอย่างไร โดยศึกษาสองส่ิงต่อไปน้ี

อันตรายจากน้ำาท่วม—ซ่ึงก็คือปริมาณ ขอบเขต และตำาแหน่ง

พ้ืนท่ีท่ีคาดว่าจะเกิดภัยน้ำาท่วม การประเมินภัยน้ำาท่วมจะระบุ

ประเภทของน้ำาท่วมท่ีมี แนวโน้มส่งผลกระทบต่อพ้ืนท่ี (เช่น 

น้ำาท่วมล้นตล่ิง น้ำาท่วมขังจากการท่ีฝนตกหนัก และน้ำาท่วม

ชายฝ่ัง)

ความเปราะบางต่อภัยน้ำาท่วม - น่ีเป็นจุดอ่อนของพ้ืนท่ีท่ีน่า

จะเกิดน้ำาท่วม ได้ง่ายโดยวัดออกมาเป็นการประเมินค่าความ

เสียหาย การทำาความเข้าใจ ความเปราะบางคือการคำานวณค่า

ความเสียหายของภัยน้ัน  โดยท่ี การประเมินน้ันจะเป็นการ

คำานวณค่าความเสียหายทางตรง ทางอ้อม และค่าความเสีย

หายของทรัพย์สินท่ีจับต้องไม่ได้ อาจเป็นเร่ืองยากท่ีจะระบุ 

และหาปริมาณค่าความเสียหายทางอ้อมและท่ีจับต้องไม่ได้ 

(ซ่ึงไม่มีการซ้ือ ขายในตลาด) เช่น ผลกระทบต่อสุขภาพและ

ความหลากหลายทางชีวภาพ  แต่หากไม่รวมค่าเหล่าน้ี การ

ประเมินเชิงระบบของมูลค่าความเสียหายโดย รวมของน้ำา

ท่วมจะออกมาต่ำาเกินไป

การประเมินความเปราะบางช่วยให้ผู้มีอำานาจตัดสินใจสามารถสร้าง

แผนท่ีภัยน้ำาท่วมและระบุพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงและได้รับผลกระทบจาก

ภัยน้ำาท่วมสูง การระบุองค์ประกอบท่ีเปราะบางท่ีสุดของระบบและ

การจัดลำาดับความสำาคัญของทรัพยากรและความช่วยเหลือจะช่วยลด

ความเปราะบางและเพ่ิมขีดความสามารถของระบบ

ขั้นตอนที่ 3— ระบุทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับบริบท   

การจัดการน้ำาท่วมแบบด้ังเดิม —วิธีการเหล่าน้ีเป็นการส่งเสริม

การป้องกัน น้ำาท่วมและการบรรเทาน้ำาท่วม ซ่ึงมักอาศัยโครงสร้าง

ทางวิศวกรรมขนาดใหญ่ ซ่ึงมักเรียกกันว่าโครงสร้าง "แข็ง" หรือ

โครงสร้างพ้ืนฐาน "สีเทา” ตัวอย่าง ได้แก่ ฝาย คันก้ันน้ำา เข่ือน 

สถานีสูบน้ำา ช่องทางแบ่งร่องน้ำา และโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข้อง 

ในอดีตมันมีประสิทธิภาพมากในการจัดการน้ำาท่วม แต่ค่าใช้จ่ายใน

การสร้างและบำารุง รักษาระบบควบคุมน้ำาท่วมท่ีใหญ่มากเหล่าน้ีสูง

มากและจะเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือย ๆ

นอกจากน้ี การพ่ึงพาแต่โครงสร้างพ้ืนฐานการป้องกันน้ำาท่วมแบบ

ด้ังเดิม ทำาให้เกิด ระบบรวมศูนย์ขนาดใหญ่ซ่ึงขาดสภาพคล่องใน

การปรับตัวเพ่ือรับสภาวะท่ีกำาลัง เปล่ียนแปลง  การเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศและตัวขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลง ท่ัวโลกท่ีมีเพ่ิม

มากข้ึน ทำาให้เราจำาเป็นต้องมีกลยุทธ์การจัดการน้ำาในเมือง ท่ียืดหยุ่น

และปรับเปล่ียนได้เพ่ือให้รับมือกับผลกระทบและความไม่แน่นอน

ใน อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางแก้ไขปัญหาโดยอาศัยธรรมชาติเป็นพ้ืนฐาน (NbS)—เป็น

แนวทางท่ีใช้ กระบวนการและระบบตามธรรมชาติเพ่ือจัดการกับน้ำา

ท่วม ตัวอย่างเช่น การสร้าง พ้ืนท่ีชุ่มน้ำา ป่าโกงกาง ร่องน้ำาปลูกพืช 

(ไบโอสเวล) สวนสาธารณะรับน้ำาท่วม หลังคาสีเขียวและผนังสีเขียว  

NbS มีข้อดีบางอย่างเหนือกว่าทางแก้ไขปัญหาด้วยโครงสร้างพ้ืน

ฐานสีเทา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเร่ืองของการจัดการน้ำาท่วม เน่ืองจาก

เป็นพ้ืนท่ีอเนกประสงค์ท่ีให้ประโยชน์โดยตรงต่อการจัดการน้ำา

ท่วม และยังให้ประโยชน์เพ่ิมเติมในด้านสุขภาพ ส่ิงแวดล้อม และ

เศรษฐกิจด้วย และโดยท่ัวไปแล้ว ใช้เงินลงทุนเร่ิมต้นน้อยกว่า 

สามารถปรับขนาดได้และมีความยืดหยุ่นกว่า การแก้ไขปัญหาด้วย

โครงสร้างพ้ืนฐานสีเทา จึงทำาให้สามารถจัดสรรงบประมาณไปใช้ 

สำาหรับโครงการอ่ืน ๆ ได้

การแก้ไขปัญหาแบบไม่ต้องมีส่ิงปลูกสร้าง—แนวทางเหล่าน้ีช่วย

ป้องกันภัย น้ำาท่วมให้ประชาชน ด้วยการวางแผนและการจัดการ

การพัฒนาเมืองท่ีดีข้ึน รวมท้ัง การให้ความรู้และข้อมูลแก่ชุมชน

มากข้ึนด้วย อย่างเช่น การวางแผนและ การจัดการในกรณีฉุกเฉิน 

(เช่น ระบบเตือนภัยล่วงหน้า) การสร้างความตระหนักรู้ และการเตรี

ยมพร้อมมากข้ึน  การหลีกเล่ียงน้ำาท่วมด้วยการวางแผนการใช้ท่ีดิน 

และการเพ่ิมความยืดหยุ่นของชุมชนผ่านการออกแบบอาคารและ

การก่อสร้างท่ีดีข้ึน และการจัดหาเงินทุนเพ่ือจัดการกับความเส่ียง

อย่างเหมาะสม

คู่มือ IUFM น้ีเสนอกรอบการทำางาน 3 ระดับสำาหรับการออกแบบ

กลยุทธ์ การจัดการความเส่ียงน้ำาท่วมแบบบูรณาการ (ดูตารางท่ี 1) 

กรอบการทำางานน้ีจะสรุปวิธีการจัดการความเส่ียงจากน้ำาท่วมท่ีส่ง

เสริมกัน 3 วิธี

• ถอยกลับ— การทบทวนการแบ่งเขตการใช้ที่ดินและการ

กำาหนด การใช้ประโยชน์พื้นที่ความเสี่ยงสูงเสียใหม่เพื่อ

เปลี่ยนแปลงสู่การใช้ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น แนวคิด

ของชาวดัตช์ในเรื่อง "การหาพื้นที่ให้แม่น้ำา"

• ปรับ—ผ่านการออกแบบเมือง การวางผังเชิงพื้นที่และการ

ปรับรูปแบบ สิ่งปลูกสร้างให้เข้ากับลักษณะน้ำาท่วมของ

เมืองดังกล่าว รวมถึง การสร้าง ทางพิเศษให้น้ำาท่วมผ่าน 

(ระเบียงสีเขียวและสีเทา) และการกำาหนดพื้นที่ ให้น้ำาท่วม

ไหลบ่า และการออกแบบอาคารที่สามารถรับมือกับน้ำาท่วม

ได้

• ป้องกัน—ผ่านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกัน

น้ำาท่วม เช่น แนวทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิม อาทิเช่น คันกั้น

น้ำา การเปลี่ยนทิศทางน้ำา การสูบน้ำา และประตูน้ำา ฯลฯ
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3 แนวทางน้ีไม่จำาเป็นต้องเกิดพร้อมกัน กลยุทธ์การจัดการน้ำาท่วม

เป็นการผสมผสานระหว่างแนวทางการถอยกลับ การปรับตัว และ

การป้องกันท่ีเลือกเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ บริบท และ

ประเภทของน้ำาท่วมท่ีเป็นปัญหาอยู่น้ัน

ตัวอย่างเช่น น้ำาท่วมท่ีเกิดจากน้ำาล้นตล่ิง สามารถแก้ไขได้โดยการ

หลีกทางให้กับแม่น้ำาโดยการสร้างภูมิทัศน์ทางนิเวศวิทยา (การถอย

กลับ) การสร้างอาคารรูปแบบใหม่ (เช่น การยกระดับพ้ืนอาคาร) และ

การสร้างความยืดหยุ่นทางสังคมผ่านการสร้างความตระหนักรู้และ

เตรียมความพร้อมให้กับชุมชนมากข้ึน (เช่น การประกันโครงสร้าง

พ้ืนฐานและทรัพย์สินอ่ืน ๆ จากน้ำาท่วม) (การปรับ) และการสร้าง

โครงสร้างพ้ืนฐานป้องกันน้ำาท่วม เช่นคันก้ันน้ำา เข่ือน สถานีสูบน้ำา 

เป็นต้น (ป้องกัน) 

ในทำานองเดียวกันการจัดการน้ำาท่วมจากฝนท่ีตกชุก อาจมีการแก้ไข

ทางน้ำาในเมือง (การถอยกลับ) การสร้างทางเดินสีเขียวและการจัดการ

กับเวลาท่ีฝนตกและท่ีท่ีฝนตก (การควบคุมแหล่งท่ีมา) ผ่านอาคาร

สีเขียวและโครงสร้างพ้ืนฐานอัจฉริยะ (การปรับ) และเคร่ืองสูบน้ำา 

แนวทาง ทางเลือกแบบอาศัยสิ่งปลูกสร้าง ทางเลือกที่ไม่อาศัยสิ่งปลูกสร้าง

ตัวเลือกการถอยกลับ

ช่วยลดอันตรายด้วยการวางแผนก

ารใช้ที่ดิน

เป็นการเคลื่อนย้ายผู้คนและ

โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องออกจ

ากพื้นที่เสี่ยง

ไปยังพื้นที่ที่เสี่ยงน้อยกว่า

ย้ายที่อยู่หรือละทิ้งทรัพย์สินที่ถูคุกคาม การจำากัดการใช้ที่ดิน 

การร่นระยะอาคาร  

การจัดการที่ดินของเอกชนที่

น้ำาทะเลท่วมถึงได้ง่าย (Rolling easements) 
ทบทวนรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน 

กลยุทธการเปลี่ยนผ่าน

ทางเศรษฐกิจและสังคม 

การประเมินความต้องการทางวัฒนธรรม

ตัวเลือกปรับ

ลดผลกระทบของอันตรายโดยการ

ทำาให้ชุมชนที่เปราะบางมีความยืด

หยุ่นเพื่อให้พวกเขารับมือกับการเ

ปลี่ยนแปลงได้และสามารถใช้ที่ดิน

ต่อไป

สร้างสิ่งปลูกสร้างบนเสาเข็ม 

ปรับการระบายน้ำา 

สร้างที่พักพิงเพื่อรับมือกับน้ำาท่วมฉุกเฉิน

การออกพรบ. 

อาคารที่ป้องกันการเกิดอันตราย 

ระบบเตือนภัยและอพยพอย่างเนิ่น ๆ

การประกันภัยตามความเสี่ยง

ตัวเลือกป้องกัน 

ช่วยลดโอกาสที่จะเกิดอันตรายด้ว

ยมาตรการป้องกันหรือตั้งรับ

สร้างเขื่อนดิน คันกั้นน้ำา 

กำาแพงป้องกันน้ำาท่วม เขื่อนกั้นน้ำาทะเล 

กำาแพงกั้น รอ

ฟื้นฟูเนินทราย บำารุงชายหาด การปลูกป่า

ตารางที่ 1 กรอบการทำางาน 3 ระดับ (ทางเลือกแบบอาศัยสิ่งปลูกสร้างและไม่อาศัยสิ่งปลูกสร้าง) เพื่อการจัดการความเสี่ยงจากภัยน้ำาท่วม  พร้อมตัวอย่าง
ข้ันตอนท่ี 4 — ประเมินคุณค่าและเลือกแนวทางแก้ไขปัญหา 

การวิเคราะห์เพ่ือประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน (Benefit Cost 

Analysis: BCA) เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์ในการเปรียบเทียบทาง

เลือกต่าง ๆ ของ IUFM เพ่ือเลือกโครงการท่ีสร้างผลประโยชน์สูงสุด

ให้แก่ชุมชน  โดยส่วนใหญ่แล้วคือการอธิบายและกำาหนดมูลค่าท่ี

เป็นตัวเงินโดยพิจารณาถึงผลประโยชน์และต้นทุนของทางเลือก

ต่าง ๆ แล้วนำามาเปรียบเทียบกันซ่ึงมีรากฐานทางทฤษฎีท่ีแม่นยำา 

สามารถนำาประยุกต์ใช้ได้ในวงกว้าง และเป็นท่ียอมรับอย่างกว้าง

ขวางในหมู่หน่วยงานจัดหาเงินทุนและหน่วยงานของรัฐฯ ในระดับ

สากล โดยการใช้ข้อมูลท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดซ่ึงมีความ

โปร่งใสเก่ียวกับการต้ังสมมติฐานและความไม่แน่นอน

อย่างไรก็ตามการนำา BCA มาใช้อาจเป็นเร่ืองท่ีท้าทาย

ความเข้าใจกรณีปกติอาจเป็นเร่ืองยาก กรณีปกติ หรือสถานการณ์ท่ี 

"ไม่มีโครงการ" อ้างอิง ต้องมีความรู้ดีในเร่ืองประเด็นปัญหา บริบท 

ข้อเสนอแนวทางการจัดการ และกลุ่มคนท่ีมีพฤติกรรมสร้างความ

สำาคัญ  ท่ีสำาคัญการเปรียบเทียบมูลค่าโดยท่ี ‘มี’ และ ‘ไม่มี’ โครงการ 

ไม่เหมือนกับการเปรียบเทียบมูลค่าก่อนและหลัง โครงการ

บางเร่ืองท่ีเก่ียวกับต้นทุนและผลประโยชน์เป็นเร่ืองท่ียากท่ีจะระบุ

และประเมินออกมาเป็นตัวเลขต้นทุนและผลประโยชน์บางอย่างเป็น

ส่ิงท่ีจับต้องได้และง่ายต่อการระบุและประเมินออกมาเป็นตัวเลข 

เช่น ความเสียหายของโครงสร้างพ้ืนฐานอันเน่ืองมาจากเหตุการณ์

น้ำาท่วม แต่บางเร่ืองก็ไม่ตรงไปตรงมา ดังน้ัน  BCA ควรคำานึงถึง

ข้อมูลเก่ียวกับ ผลประโยชน์ท่ีจับต้องได้น้อยกว่าด้วย เช่น มูลค่าทาง

สังคมและส่ิงแวดล้อม อันเน่ืองมาจาก (ก) ความสำาคัญท่ีมีต่อชุมชน

ในเร่ืองผลลัพธ์ทางสังคม และส่ิงแวดล้อมท่ีต่างกันมีความแตกต่าง

กันอย่างมากและ (ข) การมองข้ามมูลค่าเหล่าน้ีจะทำาให้การตัดสิน

ใจในเร่ืองวิธีการใช้จ่ายทรัพยากร  สาธารณะผิดพลาดได้ ดังน้ัน 

การประเมินต้นทุนและผลประโยชน์บางอย่างท่ีจับต้องไม่ได้ อาจ

ประเมินจาก ตลาดท่ีมีอยู่ก่อนแล้ว (เช่น ตลาดบ้าน) เร่ืองอ่ืน ๆ เรา

อาจจะประเมินโดยใช้วิธี การถ่ายโอนผลประโยชน์

ทางเลือกต่าง ๆ อาจมีขนาด ระยะเวลา และความแน่นอนของต้นทุน 

และผลประโยชน์แตกต่างกันไป ทางเลือกบางอย่างอาจต้องใช้เงิน

ลงทุน ล่วงหน้าสูง (เช่น เข่ือนหรือคันก้ันน้ำา) ในขณะท่ีตัวเลือกอ่ืน 

ๆ อาจใช้เงิน ลงทุนล่วงหน้าน้อยกว่า (เช่น พ้ืนท่ีชุ่มน้ำา หรือโครงการ

การศึกษาเพ่ือสร้างชุมชน ให้เข้มแข็ง) แต่มีค่าใช้จ่ายต่อเน่ืองท่ีสูง

กว่า (เช่น ค่าดำาเนินงาน ค่าบำารุงรักษา ค่าใช้จ่ายเพ่ือการกำากับดูแล

และการบังคับใช้กฎระเบียบ)

โครงการท่ีต่างกันสามารถสร้างผลประโยชน์ในช่วงเวลาท่ีต่างกันได้

ด้วยเหตุผลหลายประการ

• บางโครงการอาจใช้เวลานานในการดำาเนินการ (ความ

ล่าช้าในการนำาไปปฏิบัติ)

• อาจใช้เวลาสักพักกว่าจะเห็นผลจากการดำาเนินการทาง

กายภาพของโครงการและกว่าจะเริ่มให้ประโยชน์ (ความ

ล่าช้าของผลกระทบ)

• โครงการน้ีอาจเป็นการเตรียมรับมือกับภัยคุกคามท่ียังไม่เกิด

ข้ึน แต่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต (ความล่าช้าของภัยคุกคาม)

• โครงการนี้อาจขึ้นกับการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนซึ่ง

อาจต้องใช้เวลา (ความล่าช้าในการนำาไปปฏิบัติ)

• ประโยชน์ที่ได้จากโครงการการศึกษาจะสลายไปตาม

เวลาหากไม่มีการ เสริมความรู้ หรือหากไม่มีการบังคับใช้

กฎหมายหรือข้อบังคับใหม่

และแม้ว่าจะมีการดำาเนินการไปแล้ว ความเส่ียงบางอย่างอาจทำาให้

โครงการ ไม่สามารถสร้างประโยชน์ตามท่ีต้ังใจไว้ได้ อย่างเช่น 

ความเส่ียงทางเทคนิค ความเส่ียงทางสังคมและการเมือง ความเส่ียง

ทางการเงิน และความเส่ียง ด้านการจัดการ ท้ังหมดน้ีมีความสำาคัญ

และควรนำามาพิจารณา

การทำาความเข้าใจเก่ียวกับรายละเอียดของต้นทุน ผลประโยชน์ และ 

ความเส่ียง/ความไม่แน่นอน เม่ือเวลาผ่านไป เป็นส่ิงสำาคัญสำาหรับ 

การเปรียบเทียบทางเลือก และการจัดหาเงินทุนและการระดมทุน

สนับสนุนให้กับโครงการท่ีต้องการเลือกเพ่ือดำาเนินการ ย่ิงผล

ประโยชน์หรือต้นทุนในอนาคตย่ิงมากข้ึนเท่าใด มูลค่าปัจจุบันของ

มันก็จะย่ิงน้อยลงเท่าน้ัน

การกระจายต้นทุนและผลประโยชน์อาจไม่เท่าเทียมกันระหว่างภาค

ส่วนต่าง ๆ ของชุมชน และเม่ือเวลาผ่านไป  BCA แบบด้ังเดิมมุ่งเน้น

ไปท่ีข้อดี โดยรวมของโครงการหรือนโยบาย โดยพิจารณาว่าเม่ือ

คำานวณผลประโยชน์ ท้ังหมดท่ีได้จากโครงการแล้ว ผลท่ีออกมาจะ

มากกว่าต้นทุนท่ีลงไปหรือไม่ แต่แนวทางท่ีคู่มือ IUFM แนะนำาน้ี จะ

พิจารณาถึงผลท่ีได้ในแต่ละกลุ่มชุมชน แต่ละสถานท่ี และตามช่วง

เวลาด้วย จากน้ันก็ข้ึนอยู่กับผู้มีอำานาจตัดสินใจ ท่ีจะตัดสินใจว่าการ

กระจายของผลกระทบหรือประเด็นความเท่าเทียมมีความ สำาคัญหรือ

ไม่ และควรได้รับการแก้ไข จัดหาเงินทุนและให้เงินทุนอย่างไร

คู่มือ IUFM และเคร่ืองมือสนับสนุน INFFEWS20 ให้คำาแนะนำา

เก่ียวกับวิธีจัดการ กับปัญหาเหล่าน้ีและปัญหาอ่ืน ๆ ด้วย นอกจาก

น้ียังมีรายการตรวจสอบประเด็น ท่ัวไปในการดำาเนิการเพ่ือให้ได้ 

BCA ท่ีถูกต้องอีกด้วย

(ป้องกัน) บ่อยคร้ังการผสมผสานวิธีเหล่าน้ีสามารถให้ประโยชน์

ในเชิงกว้างและในอัตราส่วนของผลประโยชน์/ต้นทุนท่ีมากข้ึน           

ในขณะเดียวกันยังสามารถรักษาระดับการป้องกันน้ำาท่วมหลักไว้ได้

ทางแก้ไขปัญหาสีเทาแบบด้ังเดิม แบบNbS และแบบไม่อาศัยส่ิงปลูก

สร้าง สามารถนำามาใช้ร่วมกันเพ่ือรับมือกับน้ำาท่วมประเภทต่าง ๆ 

โดยใช้กลยุทธ์การถอยกลับ - ปรับตัว - ป้องกัน
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ขั้นตอนที่ 5 — ระบุกลไกการจัดหาเงินทุนและการระดม

ทุนที่เหมาะสม 

เม่ือรวบรวมมาตรการท่ีต้องการได้แล้ว ข้ันตอนต่อไปคือการจัดหา

เงินทุน และการระดมทุน ท่ีสำาคัญ การจัดหาเงินทุนและการระดม

ทุนน้ันไม่เหมือนกัน

การจัดหาเงินทุนคือการเตรียมเงินล่วงหน้า เพ่ือจ่ายค่าการออกแบบ 

สร้าง และดำาเนินการสินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐานหรือโครงการ การ

หารือมักจะ มุ่งเน้นไปท่ีต้นทุนเงินทุนล่วงหน้า แต่ในการตัดสินใจ

ทางการเงินควรพิจารณา ค่าบำารุงรักษาต่อเน่ืองและค่าใช้จ่ายในการ

เสริมสร้างขีดความสามารถเพ่ือรักษา ผลประโยชน์ให้คงท่ีเม่ือเวลา

ผ่านไป

การระดมทุน คือ การชำาระคืนเงินลงทุนอย่างไรเม่ือเวลาผ่านไป ภาคี

ท่ีให้เงินกู้เบ้ืองต้น (เงินทุน) เพ่ือสร้างเข่ือนอาจแตกต่างจากผู้ท่ีชำาระ

คืน (ทุน) เงินกู้เม่ือเวลาผ่านไป ธนาคารระหว่างประเทศหรือองค์กร

ภาคเอกชน อาจให้ทุนในการก่อสร้างสินทรัพย์ แต่ผู้รับผลประโยชน์

ของสินทรัพย์ อาจชำาระคืนการลงทุนผ่านค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม 

หรือภาษี

การจัดหาเงินทุนและการระดมทุนสำาหรับโครงการท่ีเก่ียวกับ

โครงสร้างพ้ืนฐานอาจเป็นเร่ืองท่ีท้าทาย

• โครงการขนาดใหญ่มาก (และมีค่าใช้จ่ายสูง) อาจยากที่จะ

หาเงินลงทุน และเงินทุนมาให้ได้เพียงพอ

• โครงการที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำานวนมากอาจประสบ

ปัญหาเรื่อง การประสานงาน และบางครั้งการเตรียมการใน

เรื่องการการจัดหาเงินทุนและการระดมทุนก็เป็นเรื่องที่ต้อง

แยกแยะให้ชัดเจน

• การจัดลำาดับความสำาคัญที่มีความซับซ้อน บ่อยครั้งที่ 

ปัญหาเร่งด่วนในระยะสั้นก็มาแทนที่การดำาเนินการที่สำาคัญ

ในระยะยาวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ฉับพลันก็ได้รับความ

สนใจมากกว่าความเสี่ยงที่เรื้อรัง

• จึงอาจเป็นเรื่องยากที่จะรักษาผลประโยชน์และเงินทุนไว้

ได้เมื่อ เวลาผ่านไป

• ผลประโยชน์และต้นทุนอาจไม่ได้กระจายออกไปอย่าง

เท่าเทียมกัน

เช่นเดียวกับปัจจัยเหล่าน้ี NbS และแนวทางแก้ไขท่ีไม่อาศัยส่ิงปลูก

สร้างก็มีต้นทุน ความเส่ียง และผลประโยชน์ท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงอาจส่ง

ผลต่อต้นทุนและความเหมาะสมของทางเลือกทางการเงินและการ

ระดมทุนท่ีแตกต่างกัน

เน่ืองจากโครงการแบบ NbS มักมีขนาดเล็กกว่าจึงอาจมีความ

ต้องการเงินลงทุนท่ีต่ำากว่า และสามารถลงทุนเป็นระยะได้ ซ่ึงทำาให้

มีความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อ สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงได้ แต่

ก็หมายความว่าไม่สามารถใช้หลักการ การประหยัดเชิงขนาดได้

เหมือนกับทางแก้ไขปัญหาด้วยโครงสร้างขนาดใหญ่ โดยโครงการ

อาจต้องเงินลงทุนล่วงหน้าน้อยกว่า แต่ก็จำาเป็นต้องมีการบำารุง

รักษาอย่าง ต่อเน่ือง และเน่ืองจากโครงการดังกล่าวเป็นระบบเปิด

ท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการทางธรรมชาติ จึงมีความเส่ียงในการ

ก่อสร้างและการดำาเนินงานท่ีแตกต่างกันเม่ือเปรียบเทียบกับแนวทาง

แบบด้ังเดิม

 

การแก้ไขปัญหาท่ีไม่อาศัยส่ิงปลูกสร้าง (เช่น โปรแกรมหรือกฎ

ระเบียบในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม) อาจมีการลงทุนล่วงหน้าท่ี

ต่ำากว่าหรือไม่ต้องมีเลย อย่างไรก็ตามเน่ืองจากโครงการดังกล่าว

ถูกออกแบบมาให้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม จึงมักมีความ ไม่แน่นอน

มากกว่าการแก้ไขปัญหาท่ีอาศัยส่ิงปลูกสร้าง และต้องการการลงทุน

อย่างต่อเน่ืองเพ่ือรักษาประสิทธิผลและกฎระเบียบ เช่น การควบคุม

การวางแผนและมาตรฐานการออกแบบ อาจไม่ต้องการการลงทุน

โดยตรง แต่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบังคับใช้ ซ่ึงบ่อย

คร้ังท่ีค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีได้มาจากภาษี ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการ  

นอกจากน้ี ยังอาจจำากัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงอาจส่ง

ผลกระทบในเชิงบวกหรือเชิงลบต่อชุมชน (ข้ึนอยู่กับการออกแบบ

และการใช้งาน)

มาตรการการแทรกแซงของ IUFM อาจมีองค์ประกอบท่ีดีต่อ

สาธารณะอย่างชัดเจนดังน้ันการใช้เงินทุนของรัฐบาลอาจเป็นส่ิงท่ี

เหมาะสมท่ีสุด อย่างน้อยก็สำาหรับบางส่วนของโครงการ แต่ภาค

เอกชนก็ยังคงมีบทบาทสำาคัญ  และยังมีโอกาสท่ีท้ังภาครัฐและ

เอกชนจะร่วมมือเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกัน  NbS อาจประกอบด้วย

ผลประโยชน์ภาคเอกชนและเป็นแหล่งรายได้เพ่ิมเติมท่ีสามารถ

แปรรูปและนำามาใช้เพ่ือชดเชยต้นทุนโครงการ ตัวอย่างเช่น การใช้

กระแสน้ำาหลากและพ้ืนท่ีชุ่มน้ำาเพ่ือบำาบัดและเติมน้ำาใต้ดินเพ่ือเพ่ิม

น้ำาสำารองเพ่ือการเกษตรได้ สามารถนำาท่ีดินท่ีเคยได้รับผลกระทบ

จากน้ำาท่วมไปพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้

การตระหนักถึงคุณสมบัติเหล่าน้ีของ NbS และทางแก้ไขปัญหาท่ี

ไม่อาศัยส่ิงปลูกสร้าง เป็นส่ิงสำาคัญในการตัดสินใจ เพ่ือไม่ให้การ

เข้าถึงแหล่งเงินทุนและการระดมทุนกลาย เป็นอุปสรรคในการนำา

มาตรการผสมผสานท่ีดีท่ีสุดไปใช้กับบางบริบท และอาจเป็น ไปได้

ว่าเม่ือเวลาผ่านไป อาจมีทางเลือกในการจัดหาเงินทุนและการระดม

ทุนมากข้ึน อันเน่ืองมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รัฐบาล

ดำาเนินการนโยบาย การปฏิรูปในเชิงสถาบันและอุตสาหกรรม และ

ขีดความสามารถในท้องถ่ินเพ่ิมข้ึน ทำาให้เกิดการเงินรูปแบบใหม่

และรัฐบาลรูปแบบใหม่ และความร่วมมือของ ภาคเอกชนกับชุมชน

ในรูปแบบใหม่

โดยท่ัวไปเงินทุนอาจอยู่ในรูปหุ้นทุนหรือหน้ีสินก็ได้ หุ้นทุนจะได้

รับทรัพยากรเพ่ือตอบแทนส่วนแบ่งในการเป็นเจ้าของสินทรัพย์และ 

เข้าถึงผลประโยชน์ในอนาคตในส่วนท่ีตนเป็นเจ้าของ หน้ีสินเป็น

หลักประกันทรัพยากร แต่ต้องชำาระคืนเม่ือเวลาผ่านไปพร้อมกับ ค่า

ตอบแทนท่ีเหมาะสมท่ีจ่ายให้กับผู้ให้  คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับแหล่ง

เงินทุน ภาครัฐและภาคเอกชน (ท้ังหน้ีและทุน) โดยเฉพาะการลงทุน

โดยตรง ในสินทรัพย์ โครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่  การร่วมทุน

ระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPPs) การพัฒนาท่ีดินของเอกชน และ

พันธบัตรสีเขียว การจัดหาเงินทุนของชุมชน (โดยเฉพาะการระดม

ทุนของ NGO) ก็เป็นแหล่งเงินทุนท่ีสำาคัญ

หลายคนคงคุ้นเคยกับแหล่งให้เงินทุนท่ัวไป โดยเฉพาะ ค่าภาษี ค่า

ธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย รัฐบาลเรียกเก็บภาษี แต่รัฐบาลและผู้

ประกอบการภาคเอกชนสามารถเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้

จ่ายได้ ตัวอย่างเช่น ค่าสาธารณูปโภคเป็นการเรียกเก็บ ค่าบริการจาก

ลูกค้า (เช่น ค่าใช้น้ำา) ไม่ว่าสาธารณูปโภคน้ันจะเป็นรัฐวิสาหกิจหรือ 

เอกชนดำาเนินการก็ตาม

แหล่งท่ีมาอ่ืน ๆ ท่ีอาจไม่ชัดเจน ได้แก่

• การรีไซเคิลสินทรัพย์ คือ เมื่อรัฐบาลขายสินทรัพย์

สาธารณะและนำาเงิน ที่ได้มาส่วนหนึ่งไปลงทุนใน

โครงสร้างพื้นฐานใหม่

21 Ehlers T 2557 การทำาความเข้าใจความท้าทายในการจัดหาเงินทุนสำาหรับโครงสร้างพื้นฐาน หมายเลขเอกสารการทำางาน 454 บาเซิล, สวิตเซอร์แลนด์: ธนาคารเพื่อการชำาระ
หนี้ระหว่างประเทศ ดูได้จาก: https://ssrn.com/abstract=2494992.
22 Poole E, Toohey C and Harris P 2557 ‘โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ : กรอบสำาหรับการตัดสินใจ’ ใน Heath A และ Read M (eds) กระแสการเงิน และการจัดหาเงินทุน
สำาหรับโครงสร้างพื้นฐาน การดำาเนินการประชุม ซิดนีย์, ออสเตรเลีย: ธนาคารกลางออสเตรเลีย ดูได้จาก: https://www.rba.gov.au/publications/confs/2014/
pdf/poole-toohey-harris.pdf

• สิ่งจูงใจซึ่งตอบแทนการลงทุนและการดำาเนินการของ

ครัวเรือนและธุรกิจที่ลดต้นทุนหรือเพิ่มผลประโยชน์ที่แท้

จริงหรือที่รับรู้ได้ของกิจกรรมหนึ่ง

• กฎระเบียบ ซึ่งกำาหนดค่าใช้จ่ายสำาหรับครัวเรือน ธุรกิจ

และนักพัฒนา

ตัวเลือกการจัดหาเงินทุนและการระดมทุนท่ีแตกต่างกันจะมีข้อดีข้อ

เสียและ ความเหมาะสมสำาหรับกลยุทธ์ IUFM ต่าง ๆ ท่ีไม่เท่ากัน 

การเลือกแนวทางเฉพาะบริบทท่ีเหมาะสมอาจต้องเลือกหรือยอม

เสียใน ประเด็นต่าง ๆ เช่น ประสิทธิภาพและความเท่าเทียม ความ

ซับซ้อนและต้นทุน ความเส่ียงและผลตอบแทน การผสมผสานของ

มาตรการท่ีเหมาะสมท่ีสุด อาจเปล่ียนแปลงเม่ือเวลาผ่านไปและอาจ

เปล่ียนได้ในช่วงการวางแผนการก่อสร้างและการดำาเนินงานของ

โครงการ21 ตัวอย่างเช่น สามารถนำาตัวเลือกทางการเงิน สำาหรับหน้ี

และทุนมาใช้ร่วมกันได้ แต่อาจมีการมุ่งเน้นไปท่ีหน้ีในข้ันตอน การ

ก่อสร้างท่ีมีความเส่ียงมากกว่า เม่ือเทียบกับข้ันตอนการดำาเนินงาน22

คู่มือ IUFM ให้กรณีศึกษาโดยละเอียดไว้ 4 กรณี เพ่ือแสดงให้เห็น

ถึงกรอบ การทำางานและวิธีใช้ NbS ในการจัดการน้ำาท่วม โดยท่ีมี 2 

กรณีอยู่ใน ประเทศไทยและ 2 กรณีในเวียดนาม (ดูภาคผนวก 1)

กรณีศึกษาเหล่าน้ีเสนอ NbS ท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีท่ีได้รับการคัดเลือก 

และแสดง ให้เห็นถึงการนำาวิธีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของ 

INFFEWS มาใช้ โดย ต่อยอดจากโครงการท่ีคล้ายกันและผสมผสาน

ประสบการณ์ นานาชาติเข้ากับความรู้ท้องถ่ินของเวียดนามและไทย

นอกจากกรณีศึกษาเหล่าน้ีแล้ว เรายังจัดให้มีโครงการฝึกอบรมท่ี

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยต้ังเป้าหมายไปท่ีผู้กำาหนดนโยบายของ

รัฐบาล นักวางแผนอาวุโส ผู้นำากลยุทธ์และผู้จัดการ ตลอดจน

ตัวแทนภาคประชาสังคมและภาคเอกชน ท้ังในไทยและเวียดนาม 

โครงการน้ีจะให้ข้อมูลพ้ืนฐานท่ีดีเก่ียวกับวิธีการใช้เคร่ืองมือทาง

เศรษฐศาสตร์ เพ่ือประเมินประโยชน์ของ NbS  วิธีการระบุ NbS ท่ี

มีประสิทธิภาพเพ่ือ การจัดการน้ำาในเขตเมืองโดยเฉพาะ และวิธีการ

พัฒนาและประเมินทางเลือก ในการลงทุนโดยใช้กรณีศึกษาท่ีกำาลัง

ดำาเนินอยู่เป็นตัวอย่าง

20 ศูนย์วิจัยความร่วมมือสำาหรับเมืองที่ต้องคำานึงถึงการจัดการทรัพยากรน้ำาได้พัฒนาเครื่องมือ INFFEWS (กรอบการลงทุนเพื่อความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของเมืองที่คำานึงถึงการ
จัดการน้ำา) ขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยแบบบูรณาการ 2 (กรอบการประเมินทางเศรษฐกิจอย่างครอบคลุม)

14 |  การประชุมคณะกรรมการกำากับโครงการการศึกษาประเมินแนวทางการบริหารจัดการน้ำาท่วมในเขตเมืองในภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง  ภาพรวม | 15 



เอกสารแนบ 1: กรณีศึกษาบทนำา

เวียดนาม: ฟูก๊วก

ระดับการวิเคราะห์: พ้ืนท่ีรับน้ำา

บริบทเมือง: ความหนาแน่นต่ำา, เขตเมือง, รอบเขตเมือง

ประเภทของน้ำาท่วม: เกิดจากฝนตกชุก

ฟูก๊วกเป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดของเวียดนามโดยมีประชากรประมาณ 

146,000 คน ด้วยแนวชายฝ่ังท่ียาว ป่าฝนเขตร้อน และเมืองท่ีมี

ชีวิตชีวาสร้างช่ือเสียงให้เกาะน้ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวสำาคัญสำาหรับนัก

ท่องเท่ียวท้ังประเทศและต่างประเทศ โดยมีนักท่องเท่ียวเข้าเย่ียมชม

มากกว่า 5 ล้านคนในปี 2562 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 27 เม่ือเทียบกับปี 2561

ความท้าทายหลักในเร่ืองน้ำาท่ีเกาะแห่งน้ีต้องเผชิญได้แก่:

• น้ำาท่วม: ในเดือนสิงหาคมปี 2562 เกิดฝนตกหนักเป็น

ประวัติการณ์ ทำาให้เกิดน้ำาท่วมสูงถึง 1 เมตร มีเพียงเมือง 

Duong Dong และ An Thoi เท่าน้ันท่ีมีระบบระบายน้ำาและ

การจัดการน้ำาท่วมอย่างเป็น ทางการ แต่กระน้ันทุกหน้าฝน

ระบบท่ีมีอยู่ก็ไม่สามารถรับมือได้

• น้ำาใช้ไม่เพียงพอ: ระบบประปาท่ีมีอยู่สามารถรองรับ

ความต้องการ ปัจจุบันของเกาะได้น้อยกว่าคร่ึง การสำารอง

น้ำามีไม่เพียงพอ โดยในปี 2563 รายงานขององค์การบริหาร

ส่วนตำาบลช้ีว่าระดับน้ำาในอ่างเก็บน้ำา Duong Dong มีน้อย

กว่าร้อยละ 20 ของความจุของอ่างเก็บน้ำารีสอร์ทสำาหรับนัก

ท่องเท่ียวหลายแห่งได้สูบน้ำาใต้ดินมาใช้เองทำาให้ยากท่ีจะ

ควบคุมการสูบน้ำาจากช้ันหินอุ้มน้ำาชายฝ่ังท่ีมีความอ่อนไหว
 

• คุณภาพ: ไม่มีระบบเก็บและบำาบัดน้ำาเสียจากส่วนกลาง น้ำา

เสียจากเมือง โรงแรม และอุตสาหกรรมมักจะไหลทะลักสู่

พ้ืนท่ีสาธารณะ หรือระบาย ลงสู่ชายหาดและมหาสมุทร เม่ือ

รวมกับมลพิษจากพลาสติกแล้ว อาจทำาให้เกิดความเสียหายแก่

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และทำาให้สุขภาพของ ประชาชน

ตกอยู่ในความเส่ียงด้วย

โอกาสสำาหรับ NBS ในขณะท่ีมีการเพ่ิมความพยายามในการจัดการ

น้ำาอย่าง ย่ังยืนบนเกาะแห่งน้ี โดยเฉพาะอย่างย่ิงโครงการจัดการน้ำา

อย่างย่ังยืน ท่ีได้รับการสนับสนุนจาก WB (2564-2570) และแผน

แม่บทการก่อสร้าง เขตเศรษฐกิจฟูก๊วกถึงปี 2583 วิสัยทัศน์ถึงปี 2593 

แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ในการ "ก้าวกระโดด" ในการใช้มาตรการ

ท่ีมีธรรมชาติเป็นพ้ืนฐาน และไม่อาศัย ส่ิงปลูกสร้างในการรับมือกับ

ปัญหาท่ีเก่ียวพันกับเร่ืองน้ำา และการเก็บเก่ียวผลประโยชน์ร่วมด้าน

ส่ิงแวดล้อมและสังคม ในรูปแบบของการเพ่ิมมูลค่าส่ิงอำานวยความ

สะดวกสำาหรับการท่องเท่ียวและชุมชนท้องถ่ิน

 

เวียดนาม: นครโฮจิมินห์

ระดับการวิเคราะห์: ปริมณฑล

บริบทเมือง: เมืองความหนาแน่นสูง

ประเภทของน้ำาท่วม: จากฝนตกชุก น้ำาล้นตล่ิง น้ำาทะเลหนุน (คล่ืนพายุ)

ในฐานะเมืองและศูนย์กลางเศรษฐกิจและการเงินท่ีใหญ่ท่ีสุดของ

เวียดนาม นครโฮจิมินห์จึงมีความสำาคัญทางยุทธศาสตร์ระดับชาติ มี

พ้ืนท่ีสีเขียวค่อนข้างน้อยและอัตราการเติบโตของประชากรอยู่ในระดับ

สูง ประมาณร้อยละ 3.2 โดยมีการอพยพจากชนบทสู่เมืองเร่ือยมา

ความท้าทายหลักในเร่ืองน้ำาท่ีเกาะแห่งน้ีต้องเผชิญได้แก่

• น้ำาท่วม: นครโฮจิมินห์เป็นเมืองสามเหล่ียมปากแม่น้ำา

ประสบกับเหตุการณ์น้ำาท่วมเป็นประจำา การพัฒนาเมืองยัง

เพ่ิมพ้ืนผิวท่ีน้ำาไม่สามารถซึมผ่านได้ ซ่ึงทำาให้การระบายน้ำา

และการซึมน้ำาไม่เพียงพอ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในอนาคตอาจทำาให้นครโฮจิมินห์ต้องเผชิญความเส่ียงน้ำาท่วม

รุนแรงเพ่ิมข้ึน 5-10 เท่าภายในปี 2593 ซ่ึงการทรุดตัวของแผ่น

ดินทำาให้เกิดความเสียหายมากข้ึน

• คุณภาพน้ำา: น้ำาท่วมส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ำา ทำาให้

น้ำาเน่าเสีย ล้นออกจากระบบระบายน้ำาแบบเปิด และยังมี

ปัญหาความเค็มรุกล้ำาด้วย
 

โอกาสสำาหรับ NbS: NbS เป็นวาระแนวหน้าของการประชุมเร่ืองเมือง

ใน นครโฮจิมินห์อยู่แล้ว แผนแม่บทสำาหรับการระบายน้ำาและน้ำาเสีย

ฉบับปรับปรุง ท่ีได้รับการสนับสนุนจาก WB เป็นส่ิงสำาคัญอันดับแรกท่ี

รัฐบาลจะนำามาดำาเนินการ เพ่ือปรับปรุงสุขอนามัยในวงกว้าง นอกจากน้ี 

ยังมีการวางแผนสร้างเขตเมืองท่ีมีการโต้ตอบและมีนวัตกรรมสูง (New 

ThủĐức City) ข้ึนมา โดยรวมหลายเขตทางตะวันออกของเมืองเข้า

ด้วยกัน พ้ืนท่ีน้ีจะให้ความสำาคัญกับ นวัตกรรม โครงการริเร่ิมท่ี "ฉลาด" 

การคำานึงถึงระบบนิเวศและการท่องเท่ียว โดยท่ัวไปแล้ว เป้าหมายท่ีต้ัง

ไว้สำาหรับการวางแผนแม่บทในปี 2593 คือการสร้างเมืองสีเขียวในวง

กว้าง เช่น เพ่ิมพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ และพ้ืนท่ีซับน้ำาในเมือง ส่ิงสำาคัญ

อันดับแรกสำาหรับหน่วยงานเทศบาล คือต้องมีการระดมเงินทุนจากภาค

เอกชนเพ่ือลดต้นทุนล่วงหน้าของรัฐบาลในการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียว
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ประเทศไทย: สุขุมวิท 

ระดับการวิเคราะห์: ปริมณฑล

บริบทเมือง: เมืองความหนาแน่นสูง

ประเภทของน้ำาท่วม: จากฝนตกชุก น้ำาล้นตล่ิง

เขตสุขุมวิทเป็นศูนย์กลางการค้าของกรุงเทพ ฯ ท่ีมีความเป็นเมืองสูง 

และเป็นท่ี รวมของร้านค้า ร้านอาหาร และสถานบันเทิงยามค่ำาคืน

ความท้าทายหลักในเร่ืองน้ำาคือ:

• น้ำาท่วม: น้ำาท่วมเป็นปัญหาหนักรุนแรงในกรุงเทพฯ 

ระหว่างปี 2537 ถึง 2552 พื้นที่เมืองเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่า ใน

ขณะเดียวกันพื้นที่เพาะปลูก ก็ลดลงถึงร้อยละ 40  นอกจาก

น้ำาท่วมจากฝนตกชุกแล้วยังมีน้ำาท่วม จากน้ำาล้นตลิ่งที่เกิด

จากระดับน้ำาในแม่น้ำาเจ้าพระยาสูงจนล้นตลิ่งด้วย 

น้ำาท่วมรุนแรงขึ้นจากการสูบน้ำาใต้ดินออกไปมากเกินไป

ซึ่งทำาให้แผ่นดินเกิดการทรุดตัว ในสุขุมวิท น้ำาท่วมเกิดขึ้น

มากในบริเวณที่มีความหนาแน่นน้อย และในบริเวณที่มี

อาคารเตี้ยอยู่ทางตะวันออก (A2) เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ที่มี

อาคารสูงความหนาแน่สูงทางด้านทิศตะวันตก (A1) ทำาให้

ปริมาณการซึมผ่านของน้ำาลดลง

• ปรากฏการณ์เกาะความร้อน: นอกเหนือจากปัญหาเรื่อง

น้ำาแล้ว กรุงเทพฯ ยังประสบปัญหาปรากฏการณ์เกาะความ

ร้อนที่เพิ่มขึ้นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีความหนา

แน่นสูง เช่น สุขุมวิท ถนนอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน

คอนกรีตอื่น ๆ ดูดซับรังสีจากดวงอาทิตย์ ในระหว่างวัน

แล้วคลายความร้อนออกมาในเวลากลางคืน ในปี 2555 การ

ศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่ากรุงเทพมหานครมีอุณหภูมิสูงกว่า เขต

ชนบทโดยรอบสูงสุดถึง 7 องศาเซลเซียส

โอกาสสำาหรับ Nbs: การศึกษาในพ้ืนท่ีก่อนหน้าน้ี ได้ประเมินศักยภาพ

ของโครงการ NbS ขนาดเล็กเพ่ือลดปัญหาน้ำาท่วมและผลกระทบ

จากปรากฏการณ์ เกาะความร้อน โดยใช้แบบจำาลองเชิงตัวเลขเพ่ือ

ประเมินประสิทธิภาพของโครงการ จากการศึกษาน้ีพบว่าหลังคาสี

เขียวและทางเท้าท่ีน้ำาซึมผ่านได้เป็นทางเลือกท่ีมีประสิทธิภาพเป็น

พิเศษ นอกจากน้ี กรุงเทพมหานครยังได้วางแผนพัฒนาทะเลสาบ และ

พ้ืนท่ีท่ียังไม่ได้รับการพัฒนาท่ีอยู่ติดกันให้เป็นสวนสาธารณะชุ่มน้ำา

ขนาดใหญ่ (สวนเบญจกิตติ) แล้วด้วย  อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยท่ีสร้างข้ึนมา ในทำาเลใจกลางกรุงเทพฯท่ีมีความหนา

แน่นสูง เป็นการบุกเบิกปูทางเพ่ือแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของพ้ืนท่ีชุ่ม

น้ำาอเนกประสงค์

ซ่ึงแสดงถึงโอกาสท่ีดีในการสร้างแรงผลักดันและเพ่ิมประสิทธิภาพ

การออกแบบ และการดำาเนินการตามแผนในปัจจุบันเพ่ือจัดการกับ

ท้ังภัยน้ำาท่วมและ ความท้าทายของผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะ

ความร้อน

23 Majidi, A. N., Vojinovic, Z., Alves, A., Weesakul, S., Sanchez, A., Boogaard, F., & Kluck, J. (2562) การวางแผนการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐานในการลด
น้ำาท่วมในเมืองและการเพิ่มสภาวะน่าสบาย ความยั่งยืน, 11(22), 6361

 

ประเทศไทย: ระยอง

ระดับการวิเคราะห์: พ้ืนท่ีรับน้ำา, เมืองใหญ่

บริบทเมือง: อุตสาหกรรม/เขตเมือง, ความหนาแน่นปานกลาง

ประเภทของน้ำาท่วม: น้ำาล้นตล่ิง และน้ำาทะเลหนุน

จังหวัดระยอง อยู่ทางทิศตะวันออกของกรุงเทพ เป็นจังหวัดท่ีมี GDP 

ต่อหัว สูงท่ีสุดในประเทศไทย ความม่ังค่ังดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึง

การพัฒนาอย่าง รวดเร็วของจังหวัดในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรม

และพลังงานของประเทศ อย่างไรก็ตาม การเติบโตในเมืองส่วนใหญ่

ไม่ได้มีการวางแผนไว้ และไม่มี การควบคุมจึงส่งผลให้การจัดการน้ำา

และคุณภาพส่ิงแวดล้อมไม่ดี

ความท้าทายหลักในเร่ืองน้ำาคือ

•  น้ำาท่วม: เมืองระยองซึ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา

ได้รับผลกระทบ จากน้ำาท่วมที่เกิดจากฝนชุกและน้ำาท่วม

จากอิทธิพลของชายฝั่ง พื้นผิวดินแข็งขึ้นและการระบายน้ำา

ไม่ดีเพียงพอและขาดการบำารุงรักษา อย่างเหมาะสม

• คุณภาพน้ำา: น้ำาฝนและน้ำาเสียปะปนกันและเข้าสู่สิ่ง

แวดล้อมโดยไม่ผ่าน การบำาบัด มีความท้าทายในเรื่องการ

จัดการมลพิษและน้ำาที่ไหลบ่า ออกจากนิคมอุตสาหกรรม

โอกาสสำาหรับ Nbs: ถนนหลัก - ถนนสุขุมวิท–ตัดจากตะวันตกไป

ตะวันออก ผ่านย่านธุรกิจใจกลางเมือง การพัฒนาท้ังถนนและเขต

เมืองท้ังสองด้านส่วนใหญ่ ไม่ได้คำานึงถึงภูมิทัศน์หรือความเป็นไป

ได้ในการนำาเอา NbS เข้ามามีบทบาท ในการจัดการน้ำาและส่ิงอำานวย

ความสะดวก พ้ืนท่ีสองข้างถนนหลายแปลงยังรอ การพัฒนาและ

เน่ืองจากมีพ้ืนท่ีทางเท้าท่ีค่อนข้างกว้างทำาให้มีโอกาสในการฟ้ืนฟู 

และปรับปรุง
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