
การจัดการน้ำาในเขตเมืองแบบบูรณาการใน
เอเชีย
เมืองในปัจจุบันและเมืองในอนาคตจำาเป็นต้องมีวิธีการแก้ไขปัญหาที่
ซับซ้อนแบบบูรณาการ กล่าวได้ว่าน้ำาท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น
บ่อยที่สุดทั่วโลกและสร้างความเสียหายมากกว่าภัยอื่นๆ ทั้งที่มีสาเหต 
มาจากสภาพอากาศและที่ไม่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ มีการคาดการณ์
ว่าความเสียหายจากน้ำาท่วมจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อันเนื่องมาจากการขยาย
ตัวของเมือง การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน และการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศ

เมื่อเทียบกับการแก้ไขปัญหาด้วยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานแบบเดิมๆ 
แล้ว การใช้แนวทางธรรมชาติในการบริหารจัดการนำ้า เช่น สวนชุ่มนำ้า
หรือบึงประดิษฐ์ สวนพิรุณช่วยซับนำ้าฝน ร่องนำ้าปลูกพืช (bioswales) 
หลังคาและกำาแพงสีเขียว สามารถลดต้นทุนในการลงทุนได้มากกว่า 
อีกทัง้ยังมีความยืดหยุ่นมากกว่า สามารถสร้างประโยชน์ทัง้ทางด้าน  
สิง่แวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสังคมอย่างหลากหลายกว่าเพียงแค่การ
จัดการแก้ไขปัญหานำ้าท่วม

ตัวอย่างเช่น หากมีการบูรณาการสวนชุ่มน้ำาเข้ากับการวางผังเมือง ก็
จะสามารถยกระดับชุมชนท้องถิ่นได้ การมีทะเลสาบและสระน้ำาที่เชื่อม
ต่อกันจะช่วยกักเก็บน้ำาในช่วงที่ฝนตกหนัก ลดน้ำาท่วม และกรอง
มลพิษ  ทะเลสาบและสระน้ำาจะช่วยหล่อเลี้ยงพืชพันธุ์และต้นไม้ใน
สวน ช่วยลดอุณหภูมิของอากาศโดยรอบ อีกทั้งยังเป็นแหล่งพันธุ์พืช 
เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ เป็นรมณียสถานสำาหรับคนในชุมชนท้องถิ่น
ในการทำากิจกรรมร่วมกัน และสนับสนุนการประกอบธุรกิจขนาดเล็ก 
การวางแผนแก้ไขปัญหาโดยอาศัยชุมชน เช่น การรณรงค์ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ข้อกำาหนดสำาหรับการวางแผนการใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ก็เป็นส่วนสำาคัญในการลดความเสี่ยงและความเสียหายจากน้ำาท่วม

ปัจจุบันเมืองต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้นำานวัตกรรมแนวทาง
แบบผสมผสานมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำาในเขตเมืองแบบบูรณาการ 
เช่น โครงการพัฒนาเมืองฟองน้ำาในประเทศจีน โครงการจัดการน้ำา
แบบพร้อมใช้ สวยงาม สะอาด (ABC) ของประเทศสิงคโปร์ การ
ออกแบบเมืองที่อ่อนไหวและเสี่ยงภัยต่อภาวะน้ำาท่วมในประเทศ
ออสเตรเลีย โครงการระบบระบายน้ำาในเมืองอย่างยั่งยืนในพื้นที่
สามเหลี่ยมปากแม่น้ำาโขงในประเทศเวียดนาม และโครงการริเริ่ม    
เชิงธรรมชาติ อีกหลากหลายโครงการในกรุงเทพมหานคร เช่น อุทยาน 
100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

แนวคิดการใช้แนวทางธรรมชาติในการบริหารจัดการน้ำาเป็นที่รู้จักมาก
ขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั่วเอเชียที่มีความมุ่งมั่น
มากขึ้นในการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพของคนในชุมชน และ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

สรุปโครงการ
โครงการการศึกษาประเมิน
แนวทางธรรมชาติในการบริหาร
จัดการน้ำาท่วมในเขตเมืองใน
ภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง

อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 
พื้นที่ชุ่มน้ำาอเนกประสงค์ (Landprocess และ 

N7A Architects)

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์
ธรรมชาติ (IUCN) ได้นิยามแนวทางธรรมชาติ
ในการบริหารจัดการน้ำาท่วมในเขตเมือง (NbS) 
ว่าเป็น "การดำาเนินงานเพื่อคุ้มครอง จัดการ
อย่างยั่งยืน และฟื้นฟูระบบนิเวศ โดยการจัดการ
กับปัญหาความท้าทายทางสังคม (societal 
challenges) อย่างมีประสิทธิภาพและปรับให้เข้า
กับสถานการณ์ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของ
มนุษย์ และดำารงรักษาประโยชน์ของความหลาก
หลายทางชีวภาพ"
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อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารนโยบายจะประยุกต์ใช้ NbS หรือนำา
มาบูรณาการกับแนวทางการจัดการแบบเดิมๆ ได้อย่างไร

รายละเอียดโครงการ
Cooperative Research Centre for Water Sensitive Cities 
(CRCWSC) และ International Centre for Environmental 
Management (ICEM) ได้ทำางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐใน
ประเทศไทยและเวียดนาม เพื่อระบุและประเมินผลประโยชน์ของ 
NbS ตลอดจนพิจารณารูปแบบการจัดหาเงินทุนและการลงทุนที่
เหมาะสม เพื่อให้เกิดแนวทางที่ชัดเจน ซึ่งจะนำาไปสู่การพัฒนา
โครงการต่อไป

CRCWSC ได้พัฒนาและทดลองใช้นวัตกรรมที่เรียกว่า “Investment 
Framework For Economics of Water Sensitive Cities 
(INFFEWS) อย่างกว้างขวางในออสเตรเลียและในหลายเมืองใน
ประเทศจีน โครงการนี้ประยุกต์ใช้เครื่องมือดังกล่าวในภูมิภาค
ลุ่มน้ำา โขงโดยมุ่งเน้นที่ประเทศไทยและเวียดนาม

โครงการนี้เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 และจะเสร็จสิ้นในกลางปี 
2564

ผลลัพธ์ของโครงการจะช่วยให้เกิดการประยุกต์ใช้ NbS 
อย่างกว้างขวางและชาญฉลาด เพื่อปรับปรุงการบริหาร
จัดการน้ำาท่วม โดยใช้คู่มือ IUFM ทั้งในประเทศไทยและ
ประเทศเวียดนาม ซึ่งประกอบไปด้วยรายงานสรุปกรณี
ศึกษา และเครื่องมือ รวมถึงทรัพยากรสนับสนุน

กรณีศึกษา
โครงการนี้ประกอบด้วยสี่กรณีศึกษา ซึ่งจะสาธิตวิธีการประเมิน
มูลค่าตามกระบวนการของคู่มือ IUFM และ INFFEWS เพื่อยืนยัน
แนวคิด และเพื่อการประยุกต์ใช้อย่างกว้างทั่วทั้งภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง

ผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายคือรายงานสรุปกรณีศึกษาที่พัฒนาขึ้นโดยการ
ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานระดับชาติที่เกี่ยวข้อง 
โดยอธิบายบริบท วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ทางเลือก NbS ที่ผ่าน
การพิจารณา ข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา แนวทางการประเมิน
มูลค่าทางเศรษฐกิจ การป้อนข้อมูล การจัดการเงินทุนและการระดม
ทุน แผนที่และภาพจำาลองทางเทคนิคประกอบ NbS ซึ่งจะทำาให้เห็น
โครงร่างของแผนบูรณาการ NbS ที่ชัดเจน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้
หน่วยงาน และสามารถนำาไปดำาเนินการต่อได้

โครงการฝึกอบรม
มีการพัฒนาโครงการฝึกอบรมซึ่งประกอบด้วยสามส่วน กลุ่ม
เป้าหมาย คือผู้บริหารนโยบาย นักวางแผน และผู้เชี่ยวชาญด้านการ
จัดการน้ำาและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยและ
เวียดนาม โครงการนี้จะให้ความรู้เบื้องต้นที่ดีเกี่ยวกับเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์สำาหรับประเมินผลประโยชน์ของ NbS การระบุ NbS ที่
มีประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการน้ำาในเขตเมืองโดยเฉพาะ และ
การพัฒนาและประเมินการลงทุนโดยใช้ข้อมูลจากกรณีศึกษาเป็น
ตัวอย่างในการวิเคราะห์

1. ระบุบริบทของเมือง

2. ประเมินความเสี่ยงจากภัยน้ำาท่วม

3. ระบุแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับบริบท

4. ประเมินมูลค่าและเลือกแนวทางแก้ไขปัญหา

5. ระบุการจัดหาเงินทุนและการระดมทุนที่เหมาะสม

กระบวนการ Integrated Urban Flood 
Management (IUFM)

เวียดนาม

ประเทศไทย
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สถานที่ทำากรณีศึกษา

หลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสำารวจพื้นที่ และ
การหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้มีการเลือก
พื้นที่ทำากรณีศึกษาสี่แห่งดังนี้

     
Sukhumvit District, Bangkok



กุมภาพันธ์ 2564: การประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้สำาหรับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ (2 วัน)

การฝึกอบรมนี้ประกอบด้วยการนำาเสนอข้อมูลและการตอบ
คำาถามโดยผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานและ
ตัวอย่าง NbS ที่นำามาใช้ในการบริหารจัดการน้ำาแบบอเนกประสงค์
ในออสเตรเลีย จีน และประเทศอื่นๆ  นอกจากนี้มีการนำาเสนอ
กรณีศึกษาและวิธีการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ผลประโยชน์ – ต้นทุน 
(Benefit–Cost Analysis ) โดยเน้นการมีส่วนร่วม และมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อส่งเสริมเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำาท่วมในเขตเมืองแบบ
บูรณาการ

มีนาคม 2564: การกำาหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำา
ท่วมในเขตเมืองแบบบูรณาการ (1 วัน)

การฝึกอบรมนี้เป็นการเจาะลึกกรณีศึกษาเพื่อสำารวจและวิเคราะห์
การบูรณาการมาตรการสีเขียวและสีเทาที่เหมาะสม มีการนำาเสนอ
ประเด็นปัญหาและโอกาสของแต่ละพื้นที่กรณีศึกษา พื้นที่รับน้ำา 
รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ผสมผสานระหว่าง NbS 
และความร่วมมือของชุมชน การฝึกอบรมนี้เป็นการเปิดโอกาสให้
หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันระบุผลประโยชน์และต้นทุนของการ
ดำาเนินโครงการต่างๆ และพิจารณา NbS ที่ถูกคัดเลือกขึ้นมา เพื่อ
ให้มั่นใจว่ามาตรการนั้นๆ มีความเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ และมี
ประสิทธิภาพ

เมษายน 2564: การประเมินมูลค่า การจัดหาเงินทุน และ
การระดมทุน (1 วัน)

การฝึกอบรมนี้เป็นการต่อยอดจากการฝึกอบรมครั้งก่อน โดยมีการ
สาธิตวิธีการกำาหนดมูลค่าเป็นตัวเงิน และเปรียบเทียบผลประโยชน์
และต้นทุน ระหว่างการดำาเนินการแก้ไขปัญหาแบบเดิมๆ และ
แนวทางแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการโดยผสมผสานแนวทางเดิมกับ 
NbS  นอกจากนี้ยังมีการเสนอแนะแนวทางสำาหรับการดำาเนินการ
จริง และการขยายขอบเขตของโครงการ การสำารวจโอกาสในการจัดหา
เงินทุนและการระดมทุน ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงอุปสรรคและโอกาสใน
การกำาหนดนโยบายและการวางแผนด้วย

โครงการนี้ริเริ่มขึ้นโดยธนาคารโลกและกระทรวงการต่างประเทศและ
การค้าออสเตรเลีย (DFAT) ดำาเนินการโดย Cooperative Research 
Centre for Water Sensitive Cities (CRCWSC) และ International 
Centre for Environmental Management (ICEM) และได้รับการ
สนับสนุนจาก Australian Water Partnership (AWP) ซึ่งเป็นส่วนหน่ึง
ของโครงการจัดการน้ำาออสเตรเลีย - แม่โขง (Australia-Mekong Water 
Facility) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ admin@icem.com.au.

ผลลัพธ์หลักของโครงการฝึกอบรมนี้
คือคณะทำางานระดับชาติที่มีความรู้และ
เครื่องมือที่จำาเป็นในการระบุและประเมิน
ผลประโยชน์และต้นทุนการใช้แนวทาง
ธรรมชาติในการบริหารจัดการน้ำาในเขต
เมือง ภายในกรอบการวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ทางเศรษฐศาสตร์

ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะเป็นกำาลังสนับสนุน
การนำาแนวทางธรรมชาติในการบริหาร
จัดการน้ำา (NbS) ไปประยุกต์ใช้ในวงกว้าง
ทั้งในเวียดนาม ไทย และทั่วทั้งภูมิภาคลุ่ม
น้ำาโขง


