
โครงการพัฒนาศูนย์กลางของเมืองและบริเวณโดย
รอบให้มีความสามารถในการตั้งรับปรับตัว (Resilient 
Urban Centres and Surrounds: RUCAS) 

– การแก้ไขปัญหาด้วยวิธีธรรมชาติ (Nature-based 

solutions - NbS) เป็นการลงทุนเพื่อให้ชุมชน สิ่งแวดล้อม 

และเศรษฐกิจในภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง มีความสามารถในการ

ตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ 

ภารกิจของโครงการมีดังต่อไปนี้

1. เพื่อเชิญชวนกลุ่มประเทศภาคีในภูมิภาคลุ่มน้ำาโขงที่มีความต้องการให้มาร่วมดำาเนินการ 

และค้นหาโอกาสที่เกิดขึ้นจากการลงทุนตามแนวทาง NbS แบบผสมผสานร่วมกัน

2. สาธิตการนำาแนวทาง NbS ไปประยุกต์ใช้ในแต่ละประเทศ และกรณีศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ 

3. สนับสนุนให้เกิดการขยายผลตามแนวทาง NbS แบบผสม

ผสานเพื่อให้แนวคิดดังกล่าวส่งผลในวงกว้าง  

4. เสริมสร้างความรู้ความสามารถให้กับกลุ่มประเทศภาคี เพื่อ

ให้เกิดการสืบทอดแนวคิดดังกล่าวอย่างยั่งยืน

เหตุผลและความจำาเป็นในการตัดสิน

ใจเพื่อลงทุนปรับปรุงและพัฒนาระบบ

โครงสร้างพื้นฐานในเมืองให้ดียิ ่งขึ้น

ในปัจจุบัน เมืองต่าง ๆ  ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคลุ่มน้ำาโขงกำาลังเติบโตขึ้นอย่าง

รวดเร็ว โดยมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 3-5 ในแต่ละปี ซึ่งเป็นอัตรา

ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก มีการคาดการณ์ไว้ว่า ภายในปี พ.ศ. 2573 

ประชากรมากกว่าร้อยละ 40 ในภูมิภาคนี้จะอาศัยอยู่ในเขตเมือง

เขตเมืองที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเหล่านี้ เป็นส่วนสำาคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ แต่วิธีการจัดการของเมืองต่าง ๆ ในภูมิภาคลุ่มน้ำาโขงที่มีต่อการเติบโต

นั้น จะเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะกำาหนดสุขภาพ ความมั่งคั่ง และสุขภาวะที่ดีของชุมชน 

และสิ่งแวดล้อมในอนาคต ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ก็กำาลังเพิ่มแรงกดดันให้กับศูนย์กลางของเมืองที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน 

ความท้าทายหลักของโครงการคือ การแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการแบบ

ดั้งเดิมที่อาศัยระบบโครงสร้างพื้นฐาน ‘สีเทา’ ที่มีขนาดใหญ่แต่

เพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่สามารถตอบโจทย์ทางสังคม สิ่งแวดล้อม 

และเศรษฐกิจ ตามที่ชุมชนในภูมิภาคลุ่มน้ำาโขงต้องการได้

การสร้างศูนย์กลางของเมืองและบริเวณโดยรอบที่มีความสามารถในการตั้ง

รับปรับตัวได้ดีนั้น ต้องอาศัยแนวทางแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งใน

ปัจจุบัน การวางผังเมืองจะมีการพิจารณาและตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาด้วย

วิธีธรรมชาติมากขึ้น เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐาน ‘สีเขียว’ หรือ ‘สีเทา/สีเขียว’ มี

ต้นทุนที่ถูกลงและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการสร้างศูนย์กลางของเมืองที่มี

ความสามารถในการปรับตัวได้ดี การนำาแนวคิดด้านการจัดการน้ำามาเป็นตัวหลัก

ในการดำาเนินการนั้น จะช่วยให้เมืองสามารถบูรณาการโครงสร้างพื้นฐาน ‘สี

เขียว’ และ ‘สีเทา’ ได้ดียิ่งขึ้น ทำาให้แนวทาง NbS สามารถขยายขอบเขตได้ มี

ความยืดหยุ่น คุ้มค่าในการลงทุน และตอบสนองต่อสภาพบริบทและการให้ความ

สำาคัญของชุมชนและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาโดยยึดตามความ

ต้องการของชุมชนเป็นหลักแล้ว แนวทาง NbS ยังส่งเสริมแนวทางแบบดั้งเดิม

ด้วยการลงทุนแบบผสมผสาน ซึ่งจะช่วยให้เมืองนั้นสามารถตั้งรับปรับตัวเข้ากับ

สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนได้ดียิ่งขึ้น

ภาพรวมของโครงการโดยย่อ



รายละเอียดโครงการ

โครงการนี้จะใช้การจัดการน้ำาเป็นตัวหลักในการดำาเนินการ เพื่อส่งเสริมความสามารถ

ในการตั้งรับปรับตัวของเมืองให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศของทั้ง 4 ประเทศที่อยู่ใน

ภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง อันประกอบไปด้วย ไทย เวียดนาม กัมพูชา และ สปป. ลาว ซึ่ง

ถือเป็นการต่อยอดจากงานที่ได้มีการดำาเนินการก่อนหน้าเกี่ยวกับ การแก้ไขปัญหา

ด้วยวิธีธรรมชาติ (Nbs) ในภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง  และเป็นการตอบสนองความสนใจ

ของประเทศต่าง ๆ  ซึ่งได้มีการต่อยอดงานที่ทำาไว้แล้วในประเทศไทยและเวียดนาม 

และถือเป็นการขยายผลโครงการพัฒนาในประเทศกัมพูชาและสปป. ลาว 

โครงการ RUCAS จะให้การสนับสนุนประเทศภาคี ผ่านสี่ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. เชิญชวนกลุ่มประเทศภาคีในภูมิภาคลุ่มน้ำาโขงให้ร่วมดำาเนินการ และหาโอกาส

ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในแนวคิด NbS แบบผสมผสานร่วมกัน: การเรียนรู้

จากประสบการณ์ของนานาชาติ จะทำาให้เห็นถึงศักยภาพของการลงทุนในระบบ

โครงสร้างพื้นฐานตามแนวทาง NbS แบบผสมผสาน เพื่อให้เมืองนั้นพัฒนาและ

มีความสามารถในการตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ดี

ยิ่งขึ้น โครงการนี้จะเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาครัฐ ภาคเอกชน และนัก

วิชาการของแต่ละประเทศในวงกว้าง เพื่อทำาความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นท้องถิ่น 

ความสำาคัญ และความเป็นไปได้สำาหรับประเทศของตนและภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง 

2. แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องและผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในท้องถิ่น: โครงการจะ

รวบรวมข้อมูลเชิงลึกของประเทศภาคี และความเชี่ยวชาญระดับนานาชาติ เพื่อนำาไป

พัฒนาเป็นกรณีศึกษา โดยจะแสดงถึงความเกี่ยวข้อง ความเป็นไปได้ในการออกแบบ 

และความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในการนำาแนวทาง NbS ไปใช้ เพื่อให้เมืองในภูมิภาคลุ่ม

น้ำาโขงมีความสามารถในการตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ 

ผ่านการสาธิตแนวทางดังกล่าวในบริบทของท้องถิ่น   

 

a. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในพื้นที่ใหม่ ๆ  ( เช่น ใน สปป. ลาว และกัมพูชา) ที่แสดง

ถึงความหลากหลายและความสามารถในการใช้แนวทาง NbS เพื่อแก้ไขปัญหา และ

เป็นการสร้างผลงานใหม่ ๆ ในพื้นที่ของภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง 

 

b. เพื่อการศึกษาเพิ่มเติมในพื้นที่ที่ดำาเนินการอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ในเวียดนาม

หรือไทย) ซึ่งอาจรวมถึงการสนับสนุนการจัดทำาเอกสารประกอบความเป็น

ไปได้ในการทำาโครงการ การดำาเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดมากขึ้น การ

ยืนยันโอกาส ความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ และกลไกการจัดหาเงินทุน 

3. รองรับการขยายผลและสร้างผลกระทบในวงกว้าง : ประเทศภาคีจะได้รับการ

สนับสนุนเพื่อต่อยอดการประยุกต์ใช้แนวทางดังกล่าวในพื้นที่ที่ดำาเนินการอยู่

ในปัจจุบัน และอื่น ๆ ผ่านการวิจัยระดับนานาชาติและระดับท้องถิ่นเพื่อให้เกิด

แนวทาง ข้อบังคับ การออกแบบตัวอย่าง และชุดเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการตัดสิน

ใจในการลงทุน การค้นหาโอกาสในการนำาร่อง (ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบโครงการ

โครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบัน หรือที่วางแผนไว้) จะเป็นองค์ประกอบสำาคัญของขั้น

ตอนนี้ โครงการนำาร่องอาจครอบคลุมตั้งแต่ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ 

ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนที่สร้างสรรค์และการสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ 

4. 4สร้างรากฐานเพื่อสืบทอดแนวคิดอย่างยั่งยืน : การแลกเปลี่ยนความรู้และ

การฝึกอบรมจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ โดยจะมีการออกแบบและส่งมอบร่วม

กันกับสถาบันของรัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น  ประสบการณ์

ของโครงการจากศูนย์วิจัยความร่วมมือ (CRC)ในออสเตรเลียเป็นแบบอย่างที่

เมืองสามารถนำามาปรับใช้ได้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ กิจกรรมในระดับภูมิภาค 

และศูนย์ข้อมูลออนไลน์ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนในวงกว้าง 

ประเทศภาคีแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันและแนวทางในการดำาเนิน

โครงการจะต้องผ่านขั้นตอนทั้งสี่ ตามบริบทและการดำาเนินงานก่อนหน้า 

ประเด็นคาบเกี่ยวต่าง ๆ ในแต่ละขั้นตอนของโครงการจะเกี่ยวกับ 

• การนำาระบบการจัดการเมืองมาปรับใช้ อาทิ ประเด็นด้านการจัดการ

น้ำา (เช่น ความมั่นคงและคุณภาพของน้ำา) เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสำาหรับการ

พิจารณาประเด็นสำาคัญที่เกี่ยวกับการวางผังเมืองในระดับเขตและลุ่มน้ำา 

• สร้างทางเลือกต่าง ๆ ให้มากขึ้น โดยการบูรณาการแนวทางแก้ไขปัญหา

แบบ NbS (เช่น พื้นที่ชุ่มน้ำา สวนสาธารณะ ป่าชายเลน เป็นต้น) และ

แนวทางแก้ไขปัญหาแบบไร้โครงสร้าง (เช่น การควบคุมการวางแผน 

ระบบเตือนภัยน้ำาท่วม สิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ) ร่วมกับระบบโครงสร้าง

พื้นฐานสีเทาแบบดั้งเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่วางแผนไว้ (เช่น พื้นที่

ที่ใช้ในการระบายน้ำา ระบบพลังงาน และถนน) จากนั้นจึงประเมินทาง

เลือกโดยใช้แนวทางใหม่ในการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 

• มุ่งเน้นที่การทำางานร่วมกันในระยะยาวและผลกระทบผ่านการ ขยาย

ผล โดยการสร้างแรงผลักดันและใช้เครือข่ายที่มีอยู่ร่วมกันดำาเนินงาน

ตามที่ได้ตกลงกันเพื่อให้เกิดความคืบหน้าของการดำาเนินการก่อนหน้า

นี้ (การขยายผลในเชิงลึก) เร่งให้เกิดการใช้งานจริงในบริบทใหม่ (การ

ขยายผลในเชิงกว้าง) และส่งเสริมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในท้อง

ถิ่นและได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน (การขยายผลเพื่อต่อยอด) 

• ความเสมอภาคทางเพศ ความทุพพลภาพ และความครอบคลุม

ทางสังคม (Gender Equality, Disability and Social Inclusion - 

GEDSI) และการรับมือกับโรคโควิด-19 และการฟื้นฟู เป็นข้อพิจารณา

ที่สำาคัญในการออกแบบ ส่งมอบ และสร้างผลลัพธ์ของโครงการ

https://watersensitivecities.org.au/nature-based-solutions-in-the-mekong-region/
https://watersensitivecities.org.au/nature-based-solutions-in-the-mekong-region/


ผลลัพธ์ของโครงการ 

โครงการพัฒนาศูนย์กลางของเมืองและบริเวณโดยรอบให้มีความสามารถ

ในการตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจะช่วยให้เมือง

เกิดการเติบโตและเป็นการรับประกันว่าการดำาเนินการดังกล่าวมีการขยาย

ขอบเขตไปในเมืองและพื้นที่รับน้ำาอื่น ๆ ผ่านการดำาเนินงานดังต่อไปนี้

เมื่อสิ้นสุดโครงการ

• กลุ่มภาคีในประเทศลุ่มน้ำาโขงจะมีทักษะและความสามารถทางเทคนิค

มากขึ้น สามารถสาธิตแนวคิดดังกล่าวให้กับองค์กรในท้องถิ่นได้ สามารถ

โน้มน้าวให้ฝ่ายต่าง ๆ สนับสนุนการตัดสินใจและร่วมดำาเนินการในระดับ

ภูมิภาคเพื่อส่งเสริมการขยายผลตามแนวทาง NbS แบบผสมผสาน เพื่อ

พัฒนาให้เมืองสามารถตั้งรับปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศได้ดียิ่งขึ้น 

• กลุ่มภาคีในประเทศลุ่มน้ำาโขงจะมีผู้ร่วมงานที่มีความหลากหลายทางเพศซึ่ง

มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิค การรายงานโครงการ การให้แนวทางและข้อ

เสนอแนะ ซึ่งจะทำาให้ทุกฝ่ายได้เห็นภาพ และสนับสนุนการประยุกต์ใช้หลักการ

แห่งความเสมอภาคระหว่างเพศ ความทุพพลภาพ และความครอบคลุมทาง

สังคม (Gender Equality, Disability and Social Inclusion - GEDSI)

• ภาคีภาคเอกชนของออสเตรเลียจะได้รับการพัฒนาขีดความ

สามารถ และแนวทางในการทำาตลาด NbS แบบผสมผสาน

• มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียและในภูมิภาคลุ่มน้ำาโขงที่เข้าร่วม

โครงการจะทำางานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น และเป็นการเพิ่มโอกาสใน

การทำาโครงการวิจัยและการศึกษาร่วมกันในอนาคต

โครงการนี้จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศและ

การค้าออสเตรเลีย (Australian Government’s 

Department of Foreign Affairs and Trade: DFAT) 

และดำาเนินการโดย Water Sensitive Cities Australia 

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ  

Ben Furmage (ben.furmage@monash.edu) 

การตอบสนอง อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชน

และโครงสร้างพื้นฐานแบบผสมผสานที่มีความสามารถในการตั้ง

รับปรับตัว โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึก

อบรมและมีความรู้ความชำานาญอย่างเหมาะสมที่สามารถสะท้อน

ให้เห็นถึงความหลากหลายของชุมชนที่พวกเขาดูแลอยู่ได้ 

การฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว เมื่อสถานการณ์ดังกล่าว

เกิดขึ้น จะต้องคำานึงถึงแนวทางที่สร้างความเสมอ

ภาค เพิ่มประสิทธิภาพ และการเติบโตในระยะยาว 

การเตรียมความพร้อม เพื่อตั้งรับสถานการณ์ที่ภูมิอากาศมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลัน (เช่น น้ำาท่วม ภัยแล้ง ไฟไหม้ อากาศ

ร้อนจัด) ผ่านมาตรการเชิงโครงสร้างแบบผสมผสานที่เหมาะสม

กับแต่ละท้องถิ่น (เช่น งานป้องกันน้ำาท่วม ทางเลือกด้านการ

ประปาและพลังงานที่มีความยืดหยุ่น) และแนวทางแก้ไขปัญหา

แบบไร้โครงสร้าง (เช่น ระบบเตือนภัยล่วงหน้า , การศึกษา

ชุมชน มาตรการทางเศรษฐกิจ และการควบคุมการวางแผน) 

การดำาเนินการ เพื่อลดอัตราและขนาดของการเปลี่ยนแปลงทาง

สภาพภูมิอากาศ และเพิ่มผลลัพธ์ด้านความเสมอภาคทางเพศ ความ

ทุพพลภาพ และความครอบคลุมทางสังคม (Gender Equality, 

Disability and Social Inclusion - GEDSI) ในเชิงรุกให้มากขึ้น 

เรียนรู้ร่วมกัน โดยการสร้างความรู้ความ

สามารถภายในท้องถิ่น และการดำาเนิน

การร่วมกันในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน 

ภาพรวมของโครงการโดยย่อ

Water Sensitive Cities Australia

watersensitivecities.org.au

PO BOX 8000 Monash University LPO, 
Clayton, VIC 3800, Australia


