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การปฏิเสธความรับผิด

Water Sensitive Cities Australia ได้พยายามเป็นอย่างยิ่งในการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดในเอกสารฉบับนี้ถูกต้อง แต่ไม่

สามารถรับประกันความแม่นยำาของข้อมูลที่ให้ไว้ได้ และจะไม่รับผิดหากข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือล้าสมัย และจะไม่รับผิดต่อความเสีย

หายโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นจากการนำาเอกสารฉบับนี้ไปใช้ ดังนั้น จึงไม่ควรนำาเนื้อหาภายในเอกสารฉบับนี้ไปใช้แทนการขอคำาแนะนำา

จากผู้เชี่ยวชาญอิสระ

โครงการ RUCAS ได้รับทุนจากรัฐบาลออสเตรเลียผ่านกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของออสเตรเลีย (DFAT) ข้อมูลและมุมมองที่อยู่ใน

หน้านี้เป็นของผู้เขียนและและไม่ถือเป็นความคิดเห็นของรัฐบาลออสเตรเลีย

ติดต่อเราได้ที่

info@wscaustralia.org.au
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1. บทสรุปผู้บริหาร

ในปัจจุบัน เมืองต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคลุ่มน้ำาโขงกำาลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีอัตราการเติบโต

อยู่ที่ร้อยละ 3-5 ในแต่ละปี ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก มีการคาดการณ์ไว้ว่า ภายในปี พ.ศ. 

2573 ประชากรมากกว่าร้อยละ 40 ในภูมิภาคนี้จะเข้ามาอาศัยอยู่ในเขตเมือง

เขตเมืองที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเหล่านี้ เป็นส่วนสำาคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่วิธีการ

จัดการของเมืองต่าง ๆ ในภูมิภาคลุ่มน้ำาโขงที่มีต่อการเติบโตนั้น จะเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะกำาหนด

สุขภาพ ความมั่งคั่ง สุขภาวะที่ดีของชุมชน และสิ่งแวดล้อมในอนาคต ในขณะเดียวกัน การ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศก็กำาลังเพิ่มแรงกดดันให้กับศูนย์กลางของเมืองที่เติบโตขึ้นอย่าง

รวดเร็วเช่นกัน สิ่งสำาคัญคือต้องตระหนักว่า เมืองต่าง ๆ ส่งผลกระทบและได้รับผลกระทบจากพื้นที่

รับน้ำาโดยรอบอย่างไร การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำาในเขตเมืองด้วยวิธีการแบบดั้งเดิมที่อาศัย

ระบบโครงสร้างพื้นฐาน 'สีเทา' ที่มีขนาดใหญ่แต่เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถตอบโจทย์ทางสังคม สิ่ง

แวดล้อม และเศรษฐกิจ ตามที่ชุมชนในภูมิภาคลุ่มน้ำาโขงต้องการได้

การสร้างศูนย์กลางของเมืองและบริเวณโดยรอบที่มีความสามารถในการตั้งรับปรับตัวได้ดีนั้น ต้อง

อาศัยแนวทางแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมมากขึ้น การแก้ไขปัญหาด้วยวิธีธรรมชาติ (Nature-based 

solutions - NbS) หรือที่รู้จักกันดีว่าเป็นการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐาน 'สีเขียว' ซึ่งการ

วางผังเมืองจะมีการพิจารณาและตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีธรรมชาติมากขึ้น เพื่อให้มีต้นทุน

ที่ถูกลงและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการสร้างศูนย์กลางของเมืองที่มีความสามารถในการตั้งรับปรับ

ตัวได้ดี การนำาแนวคิดด้านการจัดการน้ำามาเป็นตัวหลักนั้น

จะช่วยให้เมืองสามารถบูรณาการโครงสร้างพื้นฐาน 'สีเขียว' และ 'สีเทา' ได้ดียิ่งขึ้น และตอบสนอง

ต่อสภาพบริบทและการให้ความสำาคัญของชุมชนและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากแนวทางที่ผสมผสาน

ระหว่างพฤติกรรมทางสังคมเข้ากับความรู้ทางด้านเทคนิคแล้ว แนวทางดังกล่าวยังช่วยให้เมืองมี

ความสามารถในการตั้งรับปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง และปรับปรุงคุณภาพชีวิต

ของผู้คนให้ดียิ่งขึ้นได้

ประโยชน์ที่แนวทาง NbS มีต่อสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจนั้นมีหลายแง่มุม ขึ้นอยู่กับพื้นที่ และมัก

ขาดความเข้าใจที่ดีพอ หรือมีการนำาไปพิจารณาเพื่อตัดสินใจลงทุน เนื่องจากเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา

แบบผสมผสานระหว่างพฤติกรรมทางสังคมและความรู้ในเชิงเทคนิค การขยายผลด้วยแนวทาง NbS 

จึงจำาเป็นต้องพิจารณาเรื่องต่อไปนี้

• นโยบาย กฎระเบียบและสภาพแวดล้อมการวิจัยที่เอื้ออำานวย

• ชุมชนได้รับข้อมูลที่เพียงพอและมีอำานาจในการตัดสินใจ

• ภาคเอกชนที่มีความสามารถ ให้ความร่วมมือ และมีความรับผิดชอบ

โครงการพัฒนาศูนย์กลางของเมืองและบริเวณโดยรอบให้มีความสามารถในการตั้งรับปรับตัว 

(RUCAS) นี้จะใช้การจัดการน้ำาเป็นตัวหลักในการดำาเนินการ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการตั้งรับ

ปรับตัวของเมืองให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศของทั้ง 4 ประเทศที่อยู่ในภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง อันประกอบ

ไปด้วย ไทย เวียดนาม กัมพูชา และ สปป. ลาว โครงการ RUCAS จะให้การสนับสนุนประเทศภาคี 

ผ่านสี่ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1.  เชิญชวนกลุ่มประเทศภาคีในภูมิภาคลุ่มน้ำาโขงให้ร่วมดำาเนิน

การ และหาโอกาสที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในแนวคิด NbS 

แบบผสมผสานร่วมกัน: โครงการน้ีจะเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาค

รัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการของแต่ละประเทศในวงกว้าง เพ่ือทำาความเข้าใจเก่ียว

กับประเด็นท้องถ่ิน ความสำาคัญ และความเป็นไปได้สำาหรับประเทศของตนและ

ภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง

3.  รองรับการขยายผลและสร้างผลกระทบในวงกว้าง: ประเทศภาคี

จะได้รับการสนับสนุนเพ่ือต่อยอดการประยุกต์ใช้แนวทางดังกล่าวในพ้ืนท่ีท่ีดำาเนิน

การอยู่ในปัจจุบัน และอ่ืน ๆ ผ่านทรัพยากรและการวิจัยระดับนานาชาติและระดับ

ท้องถ่ินเพ่ือให้เกิดแนวทาง และการค้นหาโอกาสในการนำาร่อง

2.  สาธิตการนำาแนวทาง NbS ไปประยุกต์ใช้ในแต่ละ

ประเทศ และกรณีศึกษาทางเศรษฐศาสตร์: โครงการจะ

รวบรวมข้อมูลเชิงลึกของประเทศภาคี และความเช่ียวชาญระดับนานาชาติ 

เพ่ือนำาไปพัฒนาเป็นกรณีศึกษา โดยจะแสดงถึงความเก่ียวข้อง ความเป็น

ไปได้ในการออกแบบ และความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในการนำาแนวทาง NbS 

ไปใช้ เพ่ือให้เมืองในภูมิภาคลุ่มน้ำาโขงมีความสามารถในการต้ังรับปรับตัวต่อ

การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ ผ่านการสาธิตแนวทางดังกล่าวใน

บริบทของท้องถ่ิน

4. สร้างรากฐานเพื่อสืบทอดแนวคิดอย่างยั่งยืน: 
การแลกเปล่ียนความรู้และการฝึกอบรมจะมีการออกแบบและส่งมอบร่วม

กันกับสถาบันของรัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาในท้องถ่ิน กิจกรรมใน

ระดับภูมิภาค และศูนย์ข้อมูลออนไลน์ซ่ึงจะส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียน

ในวงกว้าง
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2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ

ขยายตัวของเมือง

รายงานล่าสุดจากคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) พบว่าพื้นที่ในเขตเมืองต่างได้รับผลกระ

ทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นอย่างมาก จำานวนผู้คนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองที่มีความ

เสี่ยงสูงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยความเสี่ยงส่วน

ใหญ่มาจากการที่ระดับน้ำาทะเลเพิ่มสูงขึ้น พายุโซนร้อนที่เพิ่มขึ้น และความรุนแรงของปริมาณน้ำาฝน

ที่เพิ่มขึ้น มีการคาดการณ์ไว้ว่าอาจมีผู้คนจำานวนมากกว่าหนึ่งพันล้านคนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองที่เป็น

พื้นที่ราบต่ำา จะได้รับความเสี่ยงจากอันตรายของสภาพอากาศชายฝั่งภายในปีพ.ศ. 25931

ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองไม่เพียงแต่ต้องเผชิญกับภัยน้ำาท่วมเท่านั้น พวกเขาอาจต้องเผชิญ

กับภัยแล้งและคลื่นความร้อนที่เพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย รายงานของ IPCC คาดการณ์ว่าประชากรอีกกว่า 

350 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง อาจต้องเผชิญกับการขาดแคลนน้ำาจากอันเนื่องมาจากภัยแล้งที่

รุนแรง หากอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น 1.5 ºC และ ประชากรอีกกว่า 410.7 ล้านคนจะได้รับผลกระทบหาก

อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น 2 ºC2

คนจนและคนชายขอบมักได้รับผลกระทบในเชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการ

ขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วกว่าคนกลุ่มอื่น กลุ่มคนเหล่านี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้น 

เนื่องจากพวกเขาอาศัยอยู่ในพื้นที่ชายขอบหรือในพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัย เช่น ในพื้นที่ลุ่มต่ำา และพื้นที่ที่

ไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม ซึ่งอาจเกิดน้ำาท่วม หรือพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำาที่มีความเสี่ยง พวกเขามัก

จะขาดสิทธิในการครอบครองที่ดินและทรัพยากร และการขยายของเมืองนั้นทำาให้พวกเขากลายเป็น

คนชายขอบ และไม่มีความสามารถในการปรับตัว พวกเขามักขาดการสนับสนุนในการลงทุนเพื่อลด

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการขยายตัวของเมือง

ในกลุ่มคนจนและกลุ่มคนชายขอบ บางคนเป็นผู้ที่ด้อยโอกาสมากกว่าผู้อื่น เช่น ผู้หญิงมักมีความ

เปราะบางมากกว่า เนื่องจากมีความเสียเปรียบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมที่มีอยู่

ในปัจจุบัน เด็กสาวมักจะได้รับผลกระทบมากที่สุด และถูกกีดกันไม่ให้ได้รับการศึกษา และอนาคต

ตามแบบที่ตนต้องการ ครอบครัวที่ยากจนและครอบครัวที่เป็นกลุ่มคนชายขอบเรียนรู้และฟื้นตัวจาก

ผลกระทบของเหตุการณ์อันตรายได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และต้องพึ่งพากลไกการเผชิญปัญหาที่ด้อย

ประสิทธิภาพด้วยเงินออมเพียงเล็กน้อย และขาดการเข้าถึงกลไกการให้สินเชื่อที่เป็นทางการ ในช่วง

ที่มีการฟื้นตัวและฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ ผู้หญิงมักมีบทบาทเป็นพิเศษในการรักษาเศรษฐกิจของครัวเรือน 

ชุมชนและเครือข่ายทางสังคม3

1  IPCC, 2022, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability, 
Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, 
Cambridge.

2  IPCC, 2022, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability, 
Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, 
Cambridge.

3 K Delfau and P Yeophantong, 2020,  State of Knowledge: Women and Rivers in 
the Mekong Region. Oakland, USA: International Rivers.

ในทำานองเดียวกัน ชนกลุ่มน้อยและชนพื้นเมืองก็เป็นกลุ่มคนที่ประสบกับปัญหาของการเปลี่ยนแปลง

โดยตรงมากที่สุด และมักสูญเสียวิถีชีวิตและทางเลือกทางเศรษฐกิจในช่วงที่มีการขยายตัวของเมือง

อย่างรวดเร็ว

ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง

ทวีปเอเชียได้รับผลกระทบจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว และการ

เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ประเทศในทวีปเอเชียท่ีกำาลังพัฒนาส่วนใหญ่ การขยายตัวของเมือง

มักจะมาพร้อมกับชุมชนแออัด และการกีดกันด้านท่ีอยู่อาศัย การอยู่อาศัยแบบนอกระบบ มักมีสภาพ

ความเป็นอยู่ท่ีถดถอย และมีความเส่ียงท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและ

ถูกกีดกันออกจากพ้ืนท่ีในเขตเมือง จากข้อมูลของ UN-HABITAT ทวีปเอเชียมีประชากรท่ีอาศัยอยู่ใน

ชุมชนแออัดมากถึงร้อยละ 60 ของประชากรท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดท้ังหมดของโลก ซ่ึงหมายความ

ว่า จำานวนผู้อยู่อาศัยนอกระบบในประเทศกำาลังพัฒนากำาลังเพ่ิมข้ึน ระหว่างปีพ.ศ. 2533 ถึง 2551 

กลุ่มคนจนท่ีอาศัยอยู่ในเมืองของทวีปเอเชียเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 15.7 เป็น 21.94

เมืองต่าง ๆ ในภูมิภาคลุ่มน้ำาโขงก็เช่นเดียวกัน เม่ืองต่าง ๆ มีอัตราการเติบโตในแต่ละปีอยู่ท่ีร้อย

ละ 3-5 ซ่ึงสูงกว่าค่าเฉล่ียของโลก ภายในปีพ.ศ. 2573 มีการคาดการณ์ว่าประชากรมากกว่าร้อยละ 

40 ในภูมิภาคน้ีจะอาศัยอยู่ในเขตเมือง5 พ้ืนท่ีเมืองท่ีขยายใหญ่ข้ึนเหล่าน้ีกำาลังขับเคล่ือนการเติบโต

ทางเศรษฐกิจ แต่วิธีการจัดการของเมืองต่าง ๆ ท่ีมีต่อการเติบโตน้ัน จะเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีจะกำาหนด

สุขภาพ ความม่ังค่ังและสุขภาวะท่ีดีของชุมชน และส่ิงแวดล้อมในอนาคตของประเทศในภูมิภาคแม่น้ำา

โขง

4  OP Mathur, 2014, Urban poverty in Asia, Asian Development Bank, Manila.
5 F Steinberg and J Hakim, 2016, Urban development in the Greater Mekong 

Subregion, Asian Development Bank, Manila.

https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/
https://www.internationalrivers.org/wp-content/uploads/sites/86/2020/07/English-Final-Exec-Summary-SOK-Women-and-Rivers.pdf
https://www.internationalrivers.org/wp-content/uploads/sites/86/2020/07/English-Final-Exec-Summary-SOK-Women-and-Rivers.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/59778/urban-poverty-asia.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/185008/urban-development-gms.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/185008/urban-development-gms.pdf
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การเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองมักมีลักษณะเฉพาะ ตามการจัดสรรท่ีดินและทรัพยากร และการ

เปล่ียนแปลงหน้าท่ีของระบบนิเวศทางธรรมชาติ การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีมีผลกระทบสะสมต่อความ

สามารถในการต้ังรับปรับตัวของศูนย์กลางของเมือง

ท่ีผ่านมา เมืองมีความต้องการด้านพลังงานและทรัพยากรท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างมาก ตัวอย่างเช่น มีการคาด

การณ์ว่าประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำาโขงตอนล่างจะมีความต้องการด้านพลังงานเพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่าจาก 

157.8 Mtoe (ล้านตันเทียบเท่าน้ำามันดิบ) เป็น 319.6 Mtoe ในระหว่างปีพ.ศ. 2553 และพ.ศ. 25786 

ในทำานองเดียวกัน ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของชุมชนในสามเหล่ียมปากแม่น้ำาโขงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.7 ระ

หว่างปีพ.ศ. 2553 และ 2561 และคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนเป็น 2.6 เท่าภายในปีพ.ศ. 25737 ปัญหาด้าน

มลพิษและการจัดการขยะกำาลังเพ่ิมข้ึน เช่น ขยะพลาสติกในแม่น้ำาโขงไหลลงสู่มหาสมุทรในแต่ละปี

ประมาณ 40,000 ตัน8

ในขณะเดียวกัน การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศก็กำาลังเพ่ิมแรงกดดันให้กับเมืองท่ีเติบโตข้ึน

อย่างรวดเร็วเช่นกัน อุทกภัย ความแห้งแล้ง และอุณหภูมิท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงในขณะน้ีส่งผลกระทบต่อ

ชุมชนลุ่มน้ำาโขงเป็นอย่างมาก ทำาให้การเติบโตในอนาคตมีความเส่ียง ตัวอย่างเช่น น้ำาท่วมตามฤดูกาล

เป็นส่วนหน่ึงของชีวิตในประเทศแถบลุ่มน้ำาโขง เน่ืองจากมีบทบาทสำาคัญในการรักษาผลผลิตทางการ

เกษตรในพ้ืนท่ีสามเหล่ียมปากแม่น้ำาโขง9 ชุมชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีราบน้ำาท่วมถึงอาศัยความรู้และ

ประสบการณ์แบบด้ังเดิมในการจัดการและได้รับประโยชน์จากอุทกภัยตามฤดูกาลเหล่าน้ี10 

6  Open Development Mekong, 2022, Energy, East–West Management Institute, 
New York City.

7  T Quang, 2019, ‘Electricity consumption in Mekong delta rises’, Saigon News, 
Saigon.

8 University of Hull, 2022, River of plastic, Hull.
9  E Park, HH Loc, TD Dung, X Yang, E Alcantara, E Merino and VH Son, 2020, 

Dramatic decrease of flood frequency in the Mekong Delta due to river-bed 
mining and dyke construction. Science of The Total Environment, 138066.

10  M Boyland, 2019, In pursuit of effective flood risk management in the Mekong 
Region, Discussion Brief, Stockholm Environment Institute, Stockholm.

อย่างไรก็ตามในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา ธรรมชาติของอุทกภัยในประเทศต่าง ๆ เช่น ไทย เวียดนาม กัมพูชา 

และ สปป. ลาวน้ันคาดเดาได้ยากข้ึนเร่ือย ๆ การทำาเหมืองทรายและกระแสน้ำาจากเข่ือนท่ีเปล่ียนไป

ได้เปล่ียนทิศทางการไหลของน้ำาและการทำางานของระบบนิเวศท่ัวภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง การเปล่ียนแปลง

เหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อเมือง และพ้ืนท่ีรอบเขตเมืองเมืองตลอดจนพ้ืนท่ีในชนบท โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ในภาคการประมงและเกษตรกรรม การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีจะรุนแรงข้ึนอีกจากการเปล่ียนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศและสภาพอากาศสุดข้ัว

การสำารวจชุมชนลุ่มน้ำาโขงตอนล่างพบว่าประมาณร้อยละ 43 ของครัวเรือนประสบอุทกภัยระหว่าง

ปี 2558 ถึง 2561.11 ค่าใช้จ่ายเฉล่ียของเหตุการณ์น้ำาท่วมในภูมิภาคลุ่มน้ำาโขงตอนล่างในแต่ละปีอยู่ท่ี

ประมาณ 60–70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ12

อุบัติการณ์และความรุนแรงของภัยแล้งในประเทศแถบภูมิภาคลุ่มน้ำาโขงก็เพ่ิมข้ึนเช่นกัน อุณหภูมิเฉล่ีย

รายวันท่ัวภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพ่ิมข้ึน 0.5–1.5ºC ระหว่างปีพ.ศ. 2494 ถึง 2543 คาดว่าใน

ช่วงปลายศตวรรษภูมิภาคน้ีจะมีอุณหภูมิสูงข้ึนอีกประมาณ 2-4ºC13 จากการสำารวจเดียวกันในชุมชน

ลุ่มน้ำาโขงตอนล่างพบว่าร้อยละ 39 ของครัวเรือนประสบภัยแล้งในช่วง 3 ปีระหว่างปี 2558 ถึง 2561 

และร้อยละ 25 ของครัวเรือนได้รับความเสียหายต่อทรัพย์สินและความสูญเสียอ่ืน ๆ จากภัยแล้ง14 

11  Mekong River Commission, 2021, Social impact monitoring and vulnerability 
assessment 2018: Report on 2018 baseline survey of the Lower Mekong 
Mainstream and floodplain areas, MRC Secretariat, Vientiane.

12  Mekong River Commission, 2012, The impact and management of flood and 
droughts in the Lower Mekong Basin and the implication of possible climate 
change, Flood Management and Mitigation Programme, Working paper 2011-
2015, MRC Secretariat, Vientiane.

13 World Wide Fund for Nature, 2009, The Greater Mekong and climate change, 
Bangkok.

14 Mekong River Commission, 2021, Social impact monitoring and vulnerability 
assessment 2018: Report on 2018 baseline survey of the Lower Mekong 
Mainstream and floodplain areas, MRC Secretariat, Vientiane.

โฮจิมินห์ เวียดนาม

https://opendevelopmentmekong.net/topics/energy/
https://www.sggpnews.org.vn/national/electricity-consumption-in-mekong-delta-rises-84920.html
https://www.hull.ac.uk/work-with-us/research/institutes/energy-and-environment-institute/our-work/river-of-plastic
https://www.sei.org/wp-content/uploads/2019/03/sn-briefings-mb-8mar.pdf
https://www.sei.org/wp-content/uploads/2019/03/sn-briefings-mb-8mar.pdf
https://www.mrcmekong.org/assets/Publications/SIMVA2018.pdf
https://www.mrcmekong.org/assets/Publications/SIMVA2018.pdf
https://www.mrcmekong.org/assets/Publications/SIMVA2018.pdf
https://www.mrcmekong.org/assets/Publications/basin-reports/FMMP-working-paper-110820.pdf
https://www.mrcmekong.org/assets/Publications/basin-reports/FMMP-working-paper-110820.pdf
https://www.mrcmekong.org/assets/Publications/basin-reports/FMMP-working-paper-110820.pdf
https://wwfasia.awsassets.panda.org/downloads/final_cc_reportlowres_3.pdf
https://www.mrcmekong.org/assets/Publications/SIMVA2018.pdf
https://www.mrcmekong.org/assets/Publications/SIMVA2018.pdf
https://www.mrcmekong.org/assets/Publications/SIMVA2018.pdf
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3. การสร้างศูนย์กลางของเมืองที่มีความสามารถในการตั้งรับ

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของ สภาพภูมิอากาศ

การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วทำาให้มีผู้คนได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิ

อากาศเพ่ิมข้ึน ท้ังน้ี ถือเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะดำาเนินการปรับเปล่ียนศูนย์กลางของเมือง และทำาให้เมือง

มีความสามารถในการรับมือต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศมากข้ึน รายงานของ IPCC ฉบับ

ล่าสุดได้เน้นย้ำาถึงแนวคิดของการพัฒนาเพ่ือการรับมือกับสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ่ือเป็นก

รอบในการทำางานและจัดการกับผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเติบโต

ของเมืองท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับกลุ่มคนชายขอบ15

IPCC ได้ให้นิยามของการพัฒนาเพ่ือการต้ังรับปรับตัวของเมืองต่อสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลง

ว่า เป็นการดำาเนินกลยุทธ์แบบผสมผสานเพ่ือให้เมืองสารมารถรับมือกับการเปล่ียนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศได้ (การปรับตัว) โดยการลดการปลดปล่อยแก๊ซเรือนกระจก (การบรรเทาผลกระทบ) เพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนาท่ีย่ังยืนสำาหรับทุกคน ซ่ึงจะเก่ียวข้องกับการดำาเนินการแบบบูรณาการของทุก

ระบบในเมืองท่ีคาบเก่ียวกัน ซ่ึงประกอบไปด้วยระบบพลังงาน อุตสาหกรรม สุขภาพ น้ำา อาหาร การ

พัฒนาเมือง ท่ีอยู่อาศัย และการขนส่ง จุดมุ่งหมายคือการจัดการความเก่ียวข้องท่ีซับซ้อนของระบบ

เหล่าน้ีเพ่ือเร่งโอกาสในการเติบโตให้เป็นไปอย่างปลอดภัยและยุติธรรม  และทำาให้แน่ใจว่ากิจกรรมใน

ระบบใดระบบหน่ึงไม่ก่อให้เกิดอันตรายในระบบอ่ืน ๆ 

14 IPCC, 2022, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability, 
Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, 
Cambridge.

 เน่ืองจากการดำาเนินงานดังกล่าวจะเก่ียวข้องกับการประสานงานระหว่างระบบต่าง ๆ  การพัฒนา

เมืองให้มีความสามารถในการต้ังรับปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลง จึงต้องได้รับความร่วม

มือจากทุกภาคส่วน ท้ังจากรัฐบาล ชุมชน และภาคเอกชน ด้วยวิธีน้ี จะทำาให้แนวทางการแก้ไขท่ี

ออกแบบร่วมกันมีความสอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ินและภูมิภาค และเส้นทางการพัฒนา

ประสบการณ์ในออสเตรเลียและประเทศอ่ืน ๆ แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาเมืองให้มีความสามารถใน

การต้ังรับปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงของของสภาพภูมิอากาศ สามารถดำาเนินการได้โดยใช้แนวทางท่ี

มีความอ่อนไหวต่อการบริหารจัดการน้ำา (รูปท่ี 1) แนวทางท่ีมีความอ่อนไหวต่อการบริหารจัดการน้ำา

จะใช้น้ำาเป็นศูนย์กลางของการวางผังเมืองเพ่ือหาวิธีแก้ไขปัญหาท่ียืดหยุ่น ปรับเปล่ียนได้ คุ้มค่า และ

ใช้ได้อย่างอเนกประสงค์ โดยเฉพาะอย่างย่ิง แนวทางท่ีมีความอ่อนไหวต่อการบริหารจัดการน้ำาได้รวม

เอาแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานแบบธรรมชาติและแบบด้ังเดิมเข้าไว้ด้วยกันโดย

ดำาเนินการร่วมกับชุมชน การดำาเนินการเช่นน้ีจะสนับสนุนการเติบโตและทำาให้เมืองสามารถรับมือกับ

เหตุการณ์รุนแรงท่ีเกิดข้ึนได้ ท่ีสำาคัญคือแนวทางเหล่าน้ีสามารถดำาเนินการได้ในระดับต่าง ๆ ซ่ึงเป็น

ส่วนหน่ึงของมาตรการแบบบูรณาการท่ีตอบสนองต่อปัญหา และโอกาสท่ีเกิดข้ึนในเขตเมืองและพ้ืนท่ี

รับน้ำา16

16 For more information on water sensitive city approaches see  
https://watersensitivecities.org.au.

รูปที่ 1: ตัวอย่างแนวทางที่มีความอ่อนไหวต่อการบริหารจัดการน้ำาในระดับต่างๆ

ระดับเล็ก ระดับเมือง

ระดับพื ้นที ่

เครดิต: ปรับปรุงและฟื้นฟูชุมชนนอกระบบและสภาพแวดล้อม

เครดิต: CRCWSC

เครดิต: KCID

แก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานแบบธรรมชาติและแบบดั้งเดิม 

แนวทางที่มีความอ่อนไหวต่อการบริหารจัดการน้ำาคือการผสมผสานระหว่างวิธีการ

https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/
https://watersensitivecities.org.au
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รูปที่ 2: กรอบการทำางานของการเปลี่ยนผ่านด้านน้ำาในเขตเมือง (Urban Water Transition Framework)17 

แนวทางที่มีความอ่อนไหวต่อการบริหารจัดการน้ำาเปิดโอกาศให้ประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำาโขงสามารถ

เติบโตแบบ 'ก้าวกระโดด' ได้ในช่วงแรกของการพัฒนาเมือง โดยใช้แนวทางที่มีความอ่อนไหวต่อการ

บริหารจัดการน้ำามากขึ้น (รูปที่ 2)18 เมื่อประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำาโขงกลายเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม 

และมีความเป็นเมืองมากขึ้น เมืองต่าง ๆ มีโอกาสที่จะก้าวเข้าสู่ขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านแบบ 'ก้าว

กระโดด' โดยใช้แนวทางที่สามารถใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์ บูรณาการร่วมกับแนวทางอื่น ๆ  

และมีความยั่งยืนทั้งในส่วนของระดับครัวเรือน เขตพื้นที่ปกครอง และพื้นที่รับน้ำา

ในการที่ศูนย์กลางของเมืองจะสามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดได้นั้น จะต้องมีการแก้ไขปัญหาแบบ

ผสมผสานระหว่างวิธีธรรมชาติ (NbS) หรือที่รู้จักกันดีว่าเป็นการแก้ไขปัญหาด้วยระบบโครงสร้างพื้น

ฐาน 'สีเขียว' กับโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำาแบบดั้งเดิม แนวทาง NbS ถูกกำาหนดให้เป็น 'การดำาเนิน

การเพื่อปกป้อง จัดการอย่างยั่งยืน และช่วยในการฟื้นฟูระบบนิเวศทางธรรมชาติหรือที่ดัดแปลง เพื่อ

แก้ไขปัญหาความท้าทายทางสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปรับตัวไปพร้อม ๆ กับ

การพัฒนาสุขภาวะที่ดีของมนุษย์และเป็นประโยชน์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ'19 แนวทางแก้ไข

ปัญหาแบบผสมผสานเหล่านี้ตอบสนองต่อคุณลักษณะตามพื้นที่ และลำาดับความสำาคัญของชุมชน

และสิ่งแวดล้อม และยังช่วยสนับสนุนการเติบโตของเมือง เพื่อให้เมืองสามารถตั้งรับปรับตัวให้เข้ากับ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้นได้ ตัวอย่างที่ดีคือ

การใช้พื้นที่เปิดโล่งสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำาเพื่อจัดการกับปริมาณน้ำาฝน พื้นที่เหล่านี้สามารถใช้เป็น

พื้นที่ในการบำาบัดและกักเก็บน้ำาฝนในช่วงที่เกิดพายุได้ นอกจากนี้ ยังช่วยให้ระบบนิเวศมีความหลาก

หลายทางชีวภาพและหากมีการจัดภูมิทัศน์ได้ดีและมีประสิทธิภาพแล้ว พื้นที่ดังกล่าวยังสามารถนำา

มาใช้เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและใช้ในกิจกรรมเชิงพาณิชย์ได้ หากพื้นที่ดังกล่าวมีขนาดใหญ่ พื้นที่

นั้นยังมีอิทธิพลต่อสภาพภูมิอากาศขนาดย่อม (Microclimate) อีกด้วย 

17 R Brown, B Rogers and L Werbeloff, 2016, Moving toward Water Sensitive 
Cities: A guidance manual for strategists and policy makers, Cooperative 
Research Centre for Water Sensitive Cities, Melbourne.

18 R Brown, N Keath and T Wong, 2009, ‘Urban water management in cities: 
historical, current and future regimes’, Water Science and Technology, 59(5).

19 IUCN, nd, Nature-based solutions.

โครงการ RUCAS จะใช้แนวทางที่มีความอ่อนไหวต่อการบริหารจัดการน้ำาเพื่อให้แน่ใจว่าชุมชนใน

พื้นที่เขตเมืองมีการดำาเนินการดังต่อไปนี้

• การดำาเนินการ เพื่อลดอัตราและขนาดของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ 

และเพิ่มผลลัพธ์ด้านความเสมอภาคทางเพศ ความทุพพลภาพ และความครอบคลุม

ทางสังคม (Gender Equality, Disability and Social Inclusion - GEDSI) ในเชิง

รุกให้มากขึ้น

• การเตรียมความพร้อม เพื่อตั้งรับกับภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลัน 

(เช่น น้ำาท่วม ภัยแล้ง ไฟไหม้ อากาศร้อนจัด ดินถล่ม) ผ่านมาตรการเชิงโครงสร้าง

แบบผสมผสานที่เหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่น (เช่น งานป้องกันน้ำาท่วม ทางเลือกด้าน

การประปาและพลังงานที่มีความยืดหยุ่น) และแนวทางแก้ไขปัญหาแบบไร้โครงสร้าง 

(เช่น ระบบเตือนภัยล่วงหน้า และการควบคุมการวางแผน)

• การตอบสนอง อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนและโครงสร้างพื้น

ฐานแบบผสมผสานที่มีความสามารถในการตั้งรับปรับตัว โดยได้รับการสนับสนุน

จากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกอบรมและมีความรู้ความชำานาญอย่างเหมาะสมที่

สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของชุมชนที่พวกเขาดูแลอยู่ได้

• การฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว เมื่อสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น จะต้องคำานึงถึงแนวทางที่

สร้างความเสมอภาค เพิ่มประสิทธิภาพ และการเติบโตในระยะยาว

https://watersensitivecities.org.au/wp-content/uploads/2016/05/TMR_A4-1_MovingTowardWSC.pdf
https://watersensitivecities.org.au/wp-content/uploads/2016/05/TMR_A4-1_MovingTowardWSC.pdf
https://www.iucn.org/our-work/nature-based-solutions


โครงการพัฒนาศูนย์กลางของเมืองและบริเวณโดยรอบให้มีความสามารถ8

4. แนวทางของเรา

การแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการแบบดั้งเดิมที่อาศัยระบบโครงสร้างพื้นฐาน 'สีเทา' ที่มีขนาดใหญ่แต่เพียง

อย่างเดียว ไม่สามารถตอบโจทย์ทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ตามที่ชุมชนในภูมิภาคลุ่มน้ำา

โขงต้องการได้ ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank) ได้ประเมินช่องว่าง

สำาหรับการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำาและสุขาภิบาลในภูมิภาคเอเชียใต้อยู่ที่ประมาณ 1 

แสนล้านดอลลาร์ต่อปี20

20 S Ra and Z Li, 2018, Closing the financing gap in Asian infrastructure, ADB 
South Asia Working Paper Series no. 57, Asian Development Bank, Manila.

การสร้างศูนย์กลางเมืองและบริเวณโดยรอบที่สามารถปรับตัวได้ดีนั้นต้องอาศัยแนวทางแก้ไขปัญหา

ที่ครอบคลุมมากขึ้นซึ่งรวมถึงแนวทาง NbS การใช้แนวทาง NbS ในเมืองกำาลังได้รับความนิยมมาก

ขึ้นในภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง (กล่องข้อความที่ 1)

กล่องข้อความที่ 1: การแก้ไขปัญหาด้วยวิธีธรรมชาติในประเทศแถบลุ่มน้ำาโขง

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงพฤศจิกายน 2564 ผู้เชี่ยวชาญระดับชาติและระดับนานาชาติได้รวมตัวกันเพื่อใช้แนวทางแก้ไข

ปัญหาด้วยวิธีธรรมชาติ (NbS) โดยมีการจัดทำากรณีศึกษาทั้ง 4 กรณีในไทยและเวียดนาม

ในแต่ละกรณีศึกษา แนวคิดในการออกแบบดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการดำาเนินการที่เป็นไปได้และการประเมินทางเศรษฐศาสตร์แสดงให้เห็นถึงการตรวจสอบหา

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีศึกษาดังกล่าวเพิ่มเติม แต่ละบริบทมีความท้าทายและโอกาสที่มีความเฉพาะตัวไม่เหมือนใคร ซึ่งกรณีศึกษาแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่

สำาคัญและวัดได้ของแนวทาง NbS และเป็นกรณีตัวอย่างสำาหรับการขยายผลในภูมิภาคลุ่มน้ำาโขงในวงกว้าง

กรณีศึกษาเหล่านี้ได้รับการพัฒนาขึ้นจากกรณีตัวอย่างที่มีการดำาเนินการแล้วในจีนและออสเตรเลีย

พื้นที่สามเหลี่ยมสีเขียวในสุขุมวิท กรุงเทพฯ: 'พื้นที่สามเหลี่ยมสีเขียว' ที่เชื่อม

สวนเบญจกิติ สวนลุมพินี กับเขตเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นทาง

ตอนเหนือของสวนเบญจกิติ ผ่านเครือข่ายพื้นที่สีเขียวอเนกประสงค์ที่แสดงให้

เห็นถึงแนวทางแก้ไขปัญหาของกรุงเทพฯ ในอนาคต

สวนสาธารณะตัมผู่ (Tam Phu) เมืองทูดึ๊ก (Thu Duc) – บึงประดิษฐ์

อเนกประสงค์ที่ตั้งอยู่ในเขตเมือง: การแปลงสวนสาธารณะ Tam Phu ของ

นครโฮจิมินห์ ให้เป็นสวนสาธารณะพร้อมบึงประดิษฐ์ในเมืองที่เชื่อมต่อ

กับอินเตอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (Internet of things) เพื่อการใช้งานอย่าง

อเนกประสงค์แห่งแรกในเวียดนาม

ย่านศูนย์กลางธุรกิจสีเขียวอันร่มรื่นของระยอง: การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของ

ถนนทั่วย่านศูนย์กลางธุรกิจของเทศบาลนครระยอง ผ่านโครงข่ายพื้นที่สีเขียว 

เพื่อให้เป็นพื้นที่ที่มีอากาศเย็นสบาย บรรเทาปัญหาน้ำาท่วม และเพิ่มการดูดซึมน้ำา

ด้วยวิธีธรรมชาติ

อุทยานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำาจืดดวงดง (Duong Dong) เมืองฟู้โกว๊ก: การ

ปรับปรุงการจัดการปัญหาน้ำาท่วมผ่านอุทยานอนุรักษ์สัตว์น้ำาจืดอเนกประสงค์ ซึ่ง

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจอันทรงคุณค่าสำาหรับผู้ที่อยู่อาศัย

ในพื้นที่ ถือเป็นพื้นที่ต้นแบบที่แสดงให้เห็นถึงหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน

และความยั่งยืน

https://www.adb.org/publications/closing-financing-gap-asian-infrastructure
https://watersensitivecities.org.au/content/sukhumvit-green-triangle-bangkok/
https://watersensitivecities.org.au/content/tam-phu-multifunctional-wetland-vietnam/
https://watersensitivecities.org.au/content/a-cool-green-cbd-for-rayong-thailand/
https://watersensitivecities.org.au/content/duong-dong-freshwater-wildlife-conservation-park-vietnam/
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ในขณะที่แนวทาง NbS ได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวาง เพื่อบูรณาการโครงสร้างพื้น

ฐานสีเขียว สีเทา และแบบไร้โครงสร้างให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ประเทศในภูมิภาคลุ่ม

น้ำาโขงยังมีการใช้แนวทาง NbS ค่อนข้างจำากัด โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ขนาดใหญ่ ซึ่งปัจจัยที่

เป็นข้อจำากัดในการนำาไปประยุกต์ใช้ มีดังต่อไปนี้

• ความสามารถในท้องถิ่นที่มีจำากัดในการระบุและประยุกต์ใช้แนวทาง NbS 

และแนวทางแบบไร้โครงสร้างในการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นและหาโอกาส

ในการสร้างประโยชน์จากแนวทางดังกล่าว

• ความสามารถที่มีจำากัดในการสร้างกรณีศึกษาทางวิทยาศาสตร์และ

เศรษฐศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลง การจัดทำาการเปรียบเทียบทางเลือก

อย่างรัดกุมจากมุมมองของชุมชนทั้งหมด และการจัดหาเงินทุนหมุนเวียน

ที่มั่นคงและยั่งยืนเพื่อสร้างมูลค่าในระยะยาว

• ขาดการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชนหรือภาคเอกชน

และแม้ว่าแนวคิดนี้จะได้รับการพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพ แต่ก็ยังมีอุปสรรคเกิดขึ้นทำาให้ไม่

สามารถขยายผลได้ เช่น นโยบาย กลยุทธ์ และระเบียบข้อบังคับที่ไม่ได้รับความสนใจหรือ

ถูกยับยั้ง การจัดการน้ำาในประเทศลุ่มน้ำาโขงส่วนใหญ่อาจมีความซับซ้อน เนื่องจากลุ่มน้ำา

มักจะมีเขตการปกครองที่ซ้อนทับกันและแตกต่างกันทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 

ทำาให้มีหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องในการจัดการลุ่มน้ำามาหขึ้น การตัดสินใจต้อง

ขึ้นอยู่กับบุคคลหลายระดับซึ่งอาจทำาให้เกิดการทับซ้อนของงาน นโยบาย และความรับผิด

ชอบ และเกิดการแข่งขันกันขึ้น นอกจากนี้ ผู้กำาหนดนโยบาย ผู้วางแผน และหน่วยงานที่

ให้บริการอาจไม่มีอำานาจทางกฎหมาย ความสามารถของสถาบัน และทรัพยากรทางการ

เงินและทางกายภาพ ทำาให้การวางแผน และการดำาเนินงานไม่สามารถทำาได้ในระดับที่

ใหญ่ขึ้น

ภาพรวมโครงการ

โครงการพัฒนาศูนย์กลางของเมืองและบริเวณโดยรอบให้มีความสามารถในการตั้งรับปรับ

ตัว (RUCAS) นี้จะใช้การจัดการน้ำาเป็นตัวหลักในการดำาเนินการ เพื่อส่งเสริมความสามารถ

ในการตั้งรับปรับตัวของเมืองให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศของทั้ง 4 ประเทศที่อยู่ในภูมิภาค

ลุ่มน้ำาโขง อันประกอบไปด้วย ไทย เวียดนาม กัมพูชา และ สปป. ลาว โครงการนี้จะแสดง

ให้เห็นว่าแนวทาง NbS จะช่วยให้เมืองมีความสามารถในการตั้งรับปรับตัวเพื่อให้เข้ากับ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ สามารถจัดการกับปัญหาในท้องถิ่นและสร้าง

ทักษะที่สามารถนำาไปใช้ได้ทั่วทั้งภูมิภาคผ่านการทำางานในพื้นที่ได้

โครงการ RUCAS จะให้การสนับสนุนประเทศภาคี ผ่านสี่ขั้นตอน (รูปที่ 3)

 

1. การเชิญชวนกลุ่มประเทศภาคีในภูมิภาคลุ่มน้ำาโขงให้ร่วมดำาเนินการ และหาโอกาสที่เกิดขึ้น

จากการลงทุนในแนวคิด NbS แบบผสมผสานร่วมกัน: โครงการนี้จะเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จากภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการของแต่ละประเทศในวงกว้าง เพื่อทำาความเข้าใจเกี่ยวกับ

ประเด็นท้องถิ่น ความสำาคัญ และความเป็นไปได้สำาหรับประเทศของตนและภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง

2. การสาธิตการนำาแนวทาง NbS ไปประยุกต์ใช้ในแต่ละประเทศ และกรณีศึกษาทาง

เศรษฐศาสตร์: โครงการจะรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของประเทศภาคี และความเชี่ยวชาญระดับ

นานาชาติ เพื่อนำาไปพัฒนาเป็นกรณีศึกษา โดยจะแสดงถึงความเกี่ยวข้อง ความเป็นไปได้ในการ

ออกแบบ และความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในการนำาแนวทาง NbS ไปใช้ เพื่อให้เมืองในภูมิภาคลุ่มน้ำา

โขงมีความสามารถในการตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ ผ่านการสาธิต

แนวทางดังกล่าวในบริบทของท้องถิ่น

3. รองรับการขยายผลของนวัตกรรม และสร้างผลกระทบในวงกว้าง: ประเทศภาคีจะได้รับการ

สนับสนุนเพื่อต่อยอดการประยุกต์ใช้แนวทางดังกล่าวในพื้นที่ที่ดำาเนินการอยู่ในปัจจุบัน และอื่น ๆ 

ผ่านการวิจัยระดับนานาชาติและระดับท้องถิ่น และทรัพยากร และการค้นหาโอกาสในการนำาร่อง

4. เสริมสร้างความรู้ความสามารถให้กับกลุ่มประเทศภาคี เพื่อให้เกิดการสืบทอดแนวคิดดังกล่าว

อย่างยั่งยืน: การแลกเปลี่ยนความรู้และการฝึกอบรมจะถูกออกแบบและส่งมอบร่วมกันกับสถาบัน

ของรัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น กิจกรรมในระดับภูมิภาค และศูนย์ข้อมูลออนไลน์ซึ่ง

จะส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนในวงกว้าง

1. การมีส่วนร่วม
และ

การจัดวางแนวทาง

2.
การสาธิตแนวทาง

4. เสริม
สร้างความรู้ความ

สามารถ
ให้กับกลุ่มประเทศ
ภาคี เพื่อให้เกิด

การสืบทอดแนวคิด
ดังกล่าวอย่าง 

ยั่งยืน3. การขยายผล
ของนวัตกรรม

รูปที่ 3: ภาพรวมของโครงการ
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5. สนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้และการขยายผล

โครงการนี้มีผลงานเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและความสามารถในการนำา

แนวทาง NbS ไปขยายผลและใช้อย่างผสมผสานกับแนวทางแก้ไขปัญหาแบบดั้งเดิมที่มีขนาดใหญ่ 

และแนวทางแก้ไขปัญหาแบบไร้โครงสร้าง เพื่อพัฒนาให้เมืองมีความสามารถในการตั้งรับปรับตัวต่อ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ โดยที่ผ่านมามีการสาธิตให้เห็นถึงการนำาแนวทางดังกล่าวไป

ประยุกต์ใช้ในเมืองต่าง ๆ ทั้งหมด 8 เมือง (เมืองใหญ่หนึ่งเมือง และเมืองที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค

หนึ่งเมืองในแต่ละประเทศ) การศึกษาเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ในการขยายผลเพื่อให้เกิดการนำา

ไปใช้ในวงกว้างด้วยวิธีที่เหมาะสมกับบริบทในแต่ละท้องถิ่น

ในแต่ละพื้นที่ เราจะค้นหากลยุทธ์ที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ และพัฒนาเพื่อให้เมืองมีความสามารถ

ในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมตามบริบทของท้องถิ่นได้ 

กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการดำาเนินการดังต่อไปนี้

• การทำาความเข้าใจวัตถุประสงค์และการดำาเนินงานของเมือง (เช่น การป้องกันน้ำา

ท่วม ความมั่นคงด้านน้ำา นันทนาการและสิ่งอำานวยความสะดวก สาธารณสุข ความ

หลากหลายทางชีวภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจ) ว่ามีผลกระทบอย่างไรต่อพื้นที่รับน้ำาที่

กว้างขึ้นและปัจจัยต่าง ๆ ในระดับภูมิภาค

รูปที่ 4: การกำาหนดมาตรการแทรกแซงที่เหมาะสมที่สุดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้มีความสามารถในการตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

• การทำาความเข้าใจเกี่ยวกับภัยจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อ

พื้นที่ในเขตเมือง (เช่น น้ำาท่วม ภัยแล้ง คลื่นความร้อน) และภัยเหล่านั้นจะส่งผลต่อ

วัตถุประสงค์และการดำาเนินงานของเมืองอย่างไร

• การพัฒนามาตรการแทรกแซงที่เหมาะสมกับบริบท

• การใช้แนวทางการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์เพื่อระบุ และเปรียบเทียบผล

ประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม ต้นทุนและความเสี่ยงที่เกิดจากมาตรการแทรกแซง

ต่าง ๆ และตัดสินใจเพื่อเลือกใช้แนวทางที่เหมาะสม

• การแจกแจงผลประโยชน์ ต้นทุน และความเสี่ยงในพื้นที่ต่าง ๆ กลุ่มต่าง ๆ ทาง

สังคมตลอดช่วงระยะเวลาที่กำาหนด เพื่อค้นหาวิธีการระดมทุนและการจัดการเงิน

ทุนตามแนวทางที่เหมาะสมที่สุด (รูปที่ 4)
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6. การเอาชนะผลกระทบที่เกิดขึ้นผ่านการทำางานร่วมกัน

โครงการ RUCAS ได้รับทุนจากรัฐบาลออสเตรเลียผ่านกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของ

ประเทศออสเตรเลีย (DFAT) และอยู่ภายใต้การดำาเนินการโดย Water Sensitive Cities Australia 

(WSCA) และ ICEM International Centre for Environmental Management

เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญในด้านการวางผังเมืองและน้ำา การปรับตัวของเมืองตามสภาพภูมิอากาศ การ

จัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ มาตรการทางธรรมชาติ การออกแบบเมืองที่มีความอ่อนไหวต่อน้ำา 

การดำาเนินการที่คำานึงถึงหลักการ GEDSI (ความเสมอภาคทางเพศ ความทุพพลภาพ และความ

ครอบคลุมทางสังคม) ทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน การ

ประเมินการลงทุนและการปฏิรูปเศรษฐกิจ การสื่อสาร การฝึกอบรม และการจัดการเหตุการณ์

เราทราบดีว่าศูนย์กลางของเมืองแต่ละแห่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วม

มือกับหน่วยงานของแต่ละภูมิภาคและเทศบาล ตลอดจนองค์กรนอกภาครัฐและเอกชน กลุ่มประเทศ

ภาคีจะมีบทบาทสำาคัญในการระบุประเด็นปัญหาที่สำาคัญและการขยายผลการดำาเนินงานในแต่ละ

พื้นที่

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม

เว็บไซต์ของเราได้ที่ wscaustralia.org.au

https://wscaustralia.org.au
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อภิธานศัพท์

การพัฒนาเมืองให้มีความสามารถในการตั้งรับปรับ

ตัวต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้

การดำาเนินกลยุทธ์แบบผสมผสานเพื่อให้เมืองสารมารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ (การปรับตัว) 

โดยการลดการปลดปล่อย ก๊าซเรือนกระจก (การบรรเทาผลกระทบ) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนสำาหรับทุกคน ซึ่ง

จะเกี่ยวข้องกับการดำาเนินการแบบบูรณาการของทุกระบบ ในเมืองที่คาบเกี่ยวกัน ซึ่งประกอบไปด้วยระบบพลังงาน 

อุตสาหกรรม สุขภาพ น้ำา อาหาร การพัฒนาเมือง ที่อยู่อาศัย และการขนส่ง 

บริการจากระบบนิเวศ ประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับผ่านการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร (หรือ ทรัพย์สินด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ที่ดิน น้ำา พืชพันธุ์ และ

บรรยากาศ) เพื่อให้เกิดเป็นสินค้าและบริการที่จำาเป็น เช่น อากาศบริสุทธิ์ น้ำาและอาหาร

ความเสมอภาคทางเพศ บุคคลผู้มีความแตก

ต่าง และความครอบคลุมทางสังคม (Gender 

Equality, Diversity and Social Inclusion - 

GEDSI)

ความครอบคลุมถือเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง

พื้นฐานและความต้องการด้านบริการของพวกเขา ซึ่งจะถือเป็นผลสำาเร็จหากทุกคนได้รับในสิ่งที่ตนต้องการและมีสิทธิ แม้ว่า

จะมีการตอบสนองที่แตกต่างกันก็ตาม

มุมมองทางด้าน GEDSI ถูกนำามาใช้เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ การกีดกัน และการผลักให้กลายเป็นบุคคล

ชายขอบของกลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติม และเพื่อส่งเสริมสิทธิ โอกาสและผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน

การแก้ไขปัญหาด้วยวิธีธรรมชาติ (NbS) การดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีความตั้งใจที่จะปกป้อง จัดการอย่างยั่งยืน หรือฟื้นฟูธรรมชาติโดย มีเป้าหมายในการดูแล

รักษาระบบนิเวศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามนุษย์

โครงการพัฒนาศูนย์กลางของเมืองและบริเวณ

โดยรอบให้มีความสามารถในการตั้งรับปรับตัว 

(RUCAS)

โครงการที่ใช้การจัดการน้ำาเป็นตัวหลักในการดำาเนินการ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการตั้งรับปรับตัวของเมืองให้เข้ากับ

สภาพภูมิอากาศของทั้ง 4 ประเทศที่อยู่ในภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง

เมืองที่มีความอ่อนไหวด้านการจัดการน้ำา เมืองที่: 

• มีความสามารถในการเป็นพื้นที่รับน้ำา เป็นแหล่งน้ำาในระดับต่าง ๆ เพื่อการใช้งานที่หลากหลาย

• เป็นแหล่งระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ที่หลากหลายทางสังคม นิเวศวิทยา 

และเศรษฐกิจ

• ประกอบด้วยชุมชนที่มีความอ่อนไหวด้านน้ำา ซึ่งประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และปรารถนาที่จะเลือกการจัดการ

น้ำาอย่างชาญฉลาด มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการตัดสินใจ และแสดงพฤติกรรมในเชิงบวก


