การวางผังตามแนวทางการปรับตัวตอผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การวางผังกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปนทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางชาๆ (slow onset event) เชน
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและรูปแบบการตกของฝน การเพิ่มสูงขึ้นของระดับนํ้าทะเล เปนตน หรือ
สภาพอากาศรุนแรง (extreme event) เชน ฝนตกหนัก คลื่นความรอน อุทกภัย ภัยแลง พายุรุนแรง
ปรากฏการณทั้งสองลักษณะลวนสงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในระดับตางๆ ตั้งแต
ระดับชุมชนและเมืองไปจนถึงระดับภูมิภาค
การวางผังมีสวนสําคัญในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และชวยลดความเสี่ยงจาก
สภาพภูมิอากาศไดโดยลดการเผชิญภัยหรือลดความเปราะบางของผูคนและสิ่งปลูกสราง โดยการวาง
ขอกําหนดหรือการวางแผนการใชประโยชนที่ดิน หรือการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่ดี ในทางกลับกัน
หากการพั ฒ นาเชิง พื้นที่แ ละโครงสรางการวางผัง ไมไ ดดําเนินการอยางเหมาะสมอาจเปน การเพิ่ม
ความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศได

ภัยจากสภาพภูมิอากาศ
การเปดรับภัย
ความเปราะบาง

ความเสี่ยงจาก
สภาพภูมิอากาศ

การพัฒนาเชิงพ�้นที่
และโครงสรางการวางผัง
(ไดรับอิทธิพลจาก)

การวางผัง

คําจํากัดความ
ความเสี่ ย งจากสภาพภู มิ อ ากาศ (Climate Risk) หมายถึ ง โอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี ย หายหรื อ เหตุ ก ารณ ที่ ไ ม พึ ง ประสงค
หรือการกระทําใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่ไมแนนอนจากปจจัยของสภาพภูมิอากาศ (IPCC, 2557)
ภัยจากสภาพภูมิอากาศ (Climate hazard) หมายถึง กระบวนการหรือเหตุการณทางกายภาพ ไดแก ตัวแปรทางอุทกวิทยา
อุตุนิยมวิทยา หรือ สมุทรศาสตรที่สามารถเปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษย วิถีชีวิต หรือทรัพยากรธรรมชาติ (IPCC, 2557)
การเปดรับภัย (Exposure) หมายถึง การที่ผูคน อาคารบานเรือน ทรัพยสิน ระบบตางๆ หรือองคประกอบใดๆ มีที่ตั้งอยูในพื้นที่
เสี่ยงภัย และอาจไดรับความเสียหาย (IPCC, 2557)
ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง สภาวะหรือปจจัยที่ทําใหผูคนหรือระบบมีแนวโนมที่จะไดรับผลกระทบเชิงลบจากภัย
จากสภาพภูมิอากาศซึ่งปจจัยหลักที่ทําใหเกิดความเปราะบางนั้นคือความออนไหวตอผลกระทบและความสามารถในการรับมือและ
ปรับตัวของผูคนหรือระบบ (สผ., 2559)
การมีภูมิคุมกัน (Resilience) หมายถึง ศักยภาพของระบบทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมในการรับมือกับเหตุการณ แนวโนม
หรือการรบกวนทีเ่ ปนอันตราย โดยทีร่ ะบบสามารถตอบสนองหรือจัดระเบียบใหม และยังคงสามารถรักษาโครงสราง ความเปนเอกลักษณ
การดํารงหนาที่ที่จําเปน และในขณะเดียวกันก็ยังคงศักยภาพในการปรับตัว การเรียนรู และการเปลี่ยนแปลงได (สผ., 2559)

การประเมินความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศ
ขอมูลและความรูความเขาใจเกี่ยวกับพลวัตของภัยจากสภาพภูมิอากาศ การเปดรับภัย ความเปราะบาง
รวมถึงรูปแบบลักษณะความเสี่ยงในระดับเมืองและภูมิภาค เปนปจจัยสําคัญในกําหนดยุทธศาสตรการผังเมืองที่ยั่งยืน

การประเมินภัย (Hazard Assessment)

แผนที่ภัย (Hazard map) เปนเครื่องมือที่แสดงใหเห็นถึงขอบเขตความรุนแรง
และความเปนไปไดของภัยที่จะเกิดขึ้น แผนที่ภัยควรพิจารณาถึงความไมแนนอน (uncertainty)
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต โดยการปรับปรุงแผนที่ภัยเปนประจํา

การประเมินการเปดรับภัย (Exposure Assessment)

การวางผังชวยลดความเสี่ยงจากภัยตางๆ ไดโดยลดการเปดรับภัยของสิ่งปลูกสรางในพื้นที่
ที่มีแนวโนมประสบภัย การวางผังจําเปนจะตองกําหนดกฎระเบียบทั้งการกําหนดหามกอสรางอาคารในพื้นที่
ที่มีความเสี่ยงสูง หรือการกําหนดใหมีการใชโครงสรางที่มีความปลอดภัยและเหมาะสมกับภัยในพื้นที่

การประเมินความเปราะบาง (Vulnerability Assessment)

แผนที่แสดงความเปราะบาง (Vulnerability map) ชวยใหกําหนดแนวทางการวางผังสําหรับอนาคตไดอยางเหมาะสม
การประเมินความเปราะบางชวยใหเขาใจวาแตละพื้นที่ไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติแตกตางกันถึงแมวาจะเปนภัยแบบเดียวกัน
ซึ่งปจจัยสําคัญในการประเมินความเปราะบาง คือ ลักษณะทางสังคมและโครงสรางประชากรในพื้นที่
ปจจัยดานสภาพที่อยูอาศัย และปจจัยดานการใชประโยชนที่ดินรวมถึงปจจัยดานศักยภาพในการปรับตัว

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยงทําใหนักผังทราบวาพื้นที่ใดมีความเสี่ยงจากภัยประเภทใดบาง
ซึ่งสามารถใชเปนขอมูลในการกําหนดแนวทางการลดความเสี่ยงได นอกจากนี้ อีกสวนที่สําคัญคือ
การกําหนดระดับความเสี่ยง เพื่อระบุวาพื้นที่ใดมีความเสี่ยงสูง (Hot spot) ซึ่งแผนที่ความเสี่ยง (Risk map)
เปนเครื่องมือที่จะชวยในการประเมิน และการวางผังในระดับตางๆ

ตัวอยางการประเมินความเสี่ยงจากภัยหลากหลายประเภท
(Multi-risk assessment) ในทว�ปยุโรป
โครงการ European Spatial Planning Observation
Network (EPSON) ไดทําการศึกษาผลกระทบเชิงพื้นที่
และการจัดการภัยธรรมชาติและภัยจากเทคโนโลยีในภาวะ
ปกติและทีเ่ ปนผลมาจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศใน
ระดั บ ภู มิ ภ าคและจั ด ทํ า เป น แผนที่ ค วามเสี่ ย งจากภั ย
หลากหลายประเภทโดยใชขอ มูลการประเมินภัยตางๆ ทัง้ จาก
ธรรมชาติ แ ละจากเทคโนโลยี (เช น อุ ท กภั ย ภั ย แล ง
ไฟปา ภัยจากโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร) รวมกับขอมูล
ความเปราะบางของประชากรและพื้นที่ที่เปดรับภัย (เชน
GDP ความหนาแนนของประชากร) รวมทั้งขอมูลขีดความ
สามารถในการรั บ มื อ (เช น ด า นการเงิ น ด า นสั ง คม
วัฒนธรรม) ซึ่งในการประเมินความเสี่ยงไดกําหนดคาของ
ระดับความเสี่ยงในภาพรวมไว 9 ระดับ

Degree of vulnerability

legend of risk maps
Intensity of hazard x

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

7

3

4

5

3

4

8

4

5

6

7

8

9

5

6

7

8

9

10

ที่มา :
Fleischhauer
et.al., 2005

การประเมินภัย
(Hazard Assessment)

+

การประเมินการเปดรับภัย
(Exposure Assessment)

+

การประเมินความเปราะบาง
(Vulnerability Assessment)

+

การประเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment)

แนวทางและเคร�่องมือการวางผังตามแนวทางการปรับตัวฯ
การกําหนดแนวทาง/ การวางแผน/ผังเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ควรพิจารณาเงื่อนไขตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เชน ทิศทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือธุรกิจทีม่ แี นวโนมจะขยายตัว และลักษณะโครงสรางประชากรในอนาคต ซึง่ มีความสําคัญใน
วัตถุประสงค
การกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดินตางๆ รวมถึง ขอมูลสภาพภูมิอากาศระดับพื้นที่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของการวางผัง
ในอนาคต และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นมีสวนสําคัญ ที่จะชวยลดความเสี่ยงและผลกระทบในอนาคตได
การกําหนดแผนอยางยืดหยุน โดยกําหนด/มาตรการดังตอไปนี้
• มีประโยชนรวม (no-regret strategies) เชน การปรับปรุงมาตรฐานอาคารเพื่อปองกันสภาพอากาศรอนจัด
และยังชวยลดคาใชจายในการใชพลังงานจากเครื่องปรับอากาศได
• สามารถปรับปรุง/แกไขได (reversible strategies) หากจําเปน เชน แนวพนังกั้นนํ้าที่สามารถขยายแนวได
ถาหากระดับนํ้าทะเลเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต
• มีการกําหนดระยะเผื่อเพื่อความปลอดภัย (safety-margin) เขาไปในการวางผังหรือการออกแบบจากคาปกติ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

การวางแผน
แบบบูรณาการ

เปนกระบวนการวางแผน/ผัง โดยการมีสวนรวมจากทั้งนักผังและผูเชี่ยวชาญรายสาขาที่เกี่ยวของรวมถึงประชาชนในพื้นที่
ซึ่งเปนประโยชนทั้งในแงของการสรางความตระหนัก การสนับสนุนการพัฒนาระบบการรวบรวมขอมูลที่จําเปนในพื้นที่
และเพือ่ ใหผงั เมืองสามารถรับมือกับการเปลีย่ นแปลงและความไมแนนอนในอนาคตได การวางผังจะตองพิจารณาการกําหนด
แผนการใชประโยชนทด่ี นิ ในระยะยาวควบคูไ ปกับโครงการระยะสัน้ ทีด่ าํ เนินการเพือ่ แกไขปญหาตางๆ ซึง่ จะนําไปสูค วามสําเร็จ
ของเปาหมาย

พื้นที่โลงมีบทบาทสําคัญกับเมืองมาก ไมวาจะเปนประโยชนเพื่อการพักผอนนันทนาการ การรักษาคุณคาทางสิ่งแวดลอม
การวางแผน
โดยจัดใหมีพ�้นที่โลง และบริการจากระบบนิเวศ (เชน ชวยดูดซับมลพิษทางอากาศ และชวยเก็บกักคารบอน) พื้นที่โลงยังมีบทบาทสําคัญชวยลด
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เชน ชวยในการไหลเวียนของอากาศ ชวยลดอุณภูมิของเมือง และลดโอกาส
ในการเกิดอุทกภัย โดยชวยเก็บกักนํ้าฝน เปนตน ดังนั้น การวางแผนพื้นที่โลง จึงควรมุงเนนการเพิ่มขึ้นของพื้นที่สีเขียว
ทั้งในและนอกเขตเมืองลดการสูญเสียพื้นที่เก็บกักนํ้าและพื้นที่รับนํ้าตลอดจนเพิ่มพื้นที่เก็บกักนํ้าในเขตเมือง

การวางแผนการใช การกําหนดขอหามกอสรางอาคารในพืน้ ทีท่ มี่ แี นวโนมจะเกิดภัย การกําหนดใหอาคารตองยกพืน้ สูงเพือ่ รองรับการเกิดอุทกภัย
พ�้นที่อยางเหมาะสม การกําหนดลักษณะและที่ตั้งของเขตที่อยูอาศัยหนาแนนเพื่อลดผลกระทบของการเกิดปรากฏการณเกาะความรอนในเมือง
(urban-heat island) การกําหนดเสนทางอพยพในกรณีเกิดภัย ลวนแลวแตเปนแนวทางสําคัญของผังเมืองรวมที่จะชวยใน
การลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได

การออกแบบเมือง
และการวางผัง
ระดับโครงการ

ควรพิจารณาขอมูลความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศในทุกขั้นตอนของกระบวนการวางแผน โดยมีผังเมืองเฉพาะและการจัด
รูปที่ดิน เปนเครื่องมือที่ชวยในการบูรณาการประเด็นดานการปรับตัวเขาสูการดําเนินการในระดับพื้นที่ เชน การจัดรูปแปลง/
ผังที่ตั้งอาคารที่ไมกีดขวางเสนทางการไหลของนํ้าเพื่อลดความเสี่ยงจากอุทกภัย หรือไมกีดขวางการไหลของลมเพื่อลด
ความเสี่ยงจากปรากฏการณเกาะความรอน หรือการกําหนดเสนทางตางๆ สําหรับการอพยพในกรณีที่เกิดภัย
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