
การวางผังตามแนวทางการปรับตัวต�อผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การวางผังกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปนท้ังการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางชาๆ (slow onset event) เชน 
การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิและรูปแบบการตกของฝน การเพ่ิมสูงข้ึนของระดับน้ําทะเล เปนตน หรือ 
สภาพอากาศรุนแรง (extreme event) เชน ฝนตกหนัก คล่ืนความรอน อุทกภัย ภัยแลง พายุรุนแรง
ปรากฏการณท้ังสองลักษณะลวนสงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในระดับตางๆ ต้ังแต
ระดับชุมชนและเมืองไปจนถึงระดับภูมิภาค

การวางผังมีสวนสําคัญในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และชวยลดความเสี่ยงจาก 
สภาพภูมิอากาศไดโดยลดการเผชิญภัยหรือลดความเปราะบางของผูคนและสิ่งปลูกสราง โดยการวาง
ขอกําหนดหรือการวางแผนการใชประโยชนที่ดิน หรือการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่ดี ในทางกลับกัน 
หากการพัฒนาเชิงพื้นที่และโครงสรางการวางผังไมไดดําเนินการอยางเหมาะสมอาจเปนการเพิ่ม
ความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศได
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คําจํากัดความ

ความเส่ียงจากสภาพภูมิอากาศ (Climate Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือเหตุการณที่ไมพึงประสงค 
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
หรอืการรบกวนทีเ่ปนอันตราย โดยท่ีระบบสามารถตอบสนองหรอืจดัระเบยีบใหม และยงัคงสามารถรกัษาโครงสราง ความเปนเอกลกัษณ 
การดํารงหนาที่ที่จําเปน และในขณะเดียวกันก็ยังคงศักยภาพในการปรับตัว การเรียนรู และการเปลี่ยนแปลงได (สผ., 2559)



การประเมินความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศ
ขอมูลและความรูความเขาใจเก่ียวกับพลวัตของภัยจากสภาพภูมิอากาศ การเปดรับภัย ความเปราะบาง

รวมถึงรูปแบบลักษณะความเส่ียงในระดับเมืองและภูมิภาค เปนปจจัยสําคัญในกําหนดยุทธศาสตรการผังเมืองท่ียั่งยืน

การประเมินภัย (Hazard Assessment)
แผนท่ีภัย (Hazard map) เปนเคร่ืองมือท่ีแสดงใหเห็นถึงขอบเขตความรุนแรง 

และความเปนไปไดของภัยท่ีจะเกิดข้ึน แผนท่ีภัยควรพิจารณาถึงความไมแนนอน (uncertainty) 
ของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต โดยการปรับปรุงแผนท่ีภัยเปนประจํา

การประเมินการเป�ดรับภัย (Exposure Assessment)
การวางผังชวยลดความเส่ียงจากภัยตางๆ ไดโดยลดการเปดรับภัยของส่ิงปลูกสรางในพ้ืนท่ี

ท่ีมีแนวโนมประสบภัย การวางผังจําเปนจะตองกําหนดกฎระเบียบท้ังการกําหนดหามกอสรางอาคารในพ้ืนท่ี
ท่ีมีความเส่ียงสูง หรือการกําหนดใหมีการใชโครงสรางท่ีมีความปลอดภัยและเหมาะสมกับภัยในพ้ืนท่ี

การประเมินความเปราะบาง (Vulnerability Assessment)
แผนท่ีแสดงความเปราะบาง (Vulnerability map) ชวยใหกําหนดแนวทางการวางผังสําหรับอนาคตไดอยางเหมาะสม

การประเมินความเปราะบางชวยใหเขาใจวาแตละพ้ืนท่ีไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติแตกตางกันถึงแมวาจะเปนภัยแบบเดียวกัน
ซ่ึงปจจัยสําคัญในการประเมินความเปราะบาง คือ ลักษณะทางสังคมและโครงสรางประชากรในพ้ืนท่ี 

ปจจัยดานสภาพท่ีอยูอาศัย และปจจัยดานการใชประโยชนท่ีดินรวมถึงปจจัยดานศักยภาพในการปรับตัว

การประเมินความเสี่ยง  (Risk Assessment)
การประเมินความเส่ียงทําใหนักผังทราบวาพ้ืนท่ีใดมีความเส่ียงจากภัยประเภทใดบาง

ซ่ึงสามารถใชเปนขอมูลในการกําหนดแนวทางการลดความเส่ียงได นอกจากน้ี อีกสวนท่ีสําคัญคือ
การกําหนดระดับความเส่ียง เพ่ือระบุวาพ้ืนท่ีใดมีความเส่ียงสูง (Hot spot) ซ่ึงแผนท่ีความเส่ียง (Risk map) 

เปนเคร่ืองมือท่ีจะชวยในการประเมิน และการวางผังในระดับตางๆ



ตัวอย�างการประเมินความเสี่ยงจากภัยหลากหลายประเภท
(Multi-risk assessment) ในทว�ปยุโรป

โครงการ European Spatial Planning Observation 
Network (EPSON) ไดทําการศึกษาผลกระทบเชิงพ้ืนท่ี
และการจัดการภัยธรรมชาติและภัยจากเทคโนโลยีในภาวะ
ปกติและท่ีเปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ระดับภูมิภาคและจัดทําเปนแผนท่ีความเส่ียงจากภัย
หลากหลายประเภทโดยใชขอมูลการประเมินภัยตางๆ ท้ังจาก
ธรรมชาติและจากเทคโนโลยี (เชน อุทกภัย ภัยแลง
ไฟปา ภัยจากโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร) รวมกับขอมูล
ความเปราะบางของประชากรและพ้ืนท่ีท่ีเปดรับภัย (เชน 
GDP ความหนาแนนของประชากร) รวมท้ังขอมูลขีดความ
สามารถในการรับมือ (เช น ดานการเงิน ดานสังคม
วัฒนธรรม) ซ่ึงในการประเมินความเส่ียงไดกําหนดคาของ
ระดับความเส่ียงในภาพรวมไว 9 ระดับ

การประเมินภัย
(Hazard Assessment)

การประเมินการเป�ดรับภัย 
(Exposure Assessment)

การประเมินความเปราะบาง 
(Vulnerability Assessment)

การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment)
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การวางแผน/ผังเพ่ือรองรับความเปล่ียนแปลงในอนาคต ควรพิจารณาเง่ือนไขตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต เชน ทิศทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือธุรกิจท่ีมีแนวโนมจะขยายตัว และลักษณะโครงสรางประชากรในอนาคต ซ่ึงมีความสําคัญใน
การกําหนดเขตการใชประโยชนท่ีดินตางๆ รวมถึง ขอมูลสภาพภูมิอากาศระดับพ้ืนท่ี การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในอนาคต และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนมีสวนสําคัญ ท่ีจะชวยลดความเส่ียงและผลกระทบในอนาคตได

การกําหนดแผนอยางยืดหยุน โดยกําหนด/มาตรการดังตอไปน้ี
• มีประโยชนรวม (no-regret strategies) เชน การปรับปรุงมาตรฐานอาคารเพ่ือปองกันสภาพอากาศรอนจัด
 และยังชวยลดคาใชจายในการใชพลังงานจากเคร่ืองปรับอากาศได
• สามารถปรับปรุง/แกไขได (reversible strategies) หากจําเปน เชน แนวพนังก้ันน้ําท่ีสามารถขยายแนวได
 ถาหากระดับน้ําทะเลเพ่ิมสูงข้ึนในอนาคต
• มีการกําหนดระยะเผ่ือเพ่ือความปลอดภัย (safety-margin) เขาไปในการวางผังหรือการออกแบบจากคาปกติ
 เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต

เปนกระบวนการวางแผน/ผัง โดยการมีสวนรวมจากท้ังนักผังและผูเช่ียวชาญรายสาขาท่ีเก่ียวของรวมถึงประชาชนในพ้ืนท่ี 
ซ่ึงเปนประโยชนท้ังในแงของการสรางความตระหนัก การสนับสนุนการพัฒนาระบบการรวบรวมขอมูลท่ีจําเปนในพ้ืนท่ี 
และเพ่ือใหผังเมืองสามารถรับมือกับการเปล่ียนแปลงและความไมแนนอนในอนาคตได การวางผังจะตองพิจารณาการกําหนด
แผนการใชประโยชนท่ีดินในระยะยาวควบคูไปกับโครงการระยะส้ันท่ีดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาตางๆ ซ่ึงจะนําไปสูความสําเร็จ
ของเปาหมาย

แนวทางและเคร�่องมือการวางผังตามแนวทางการปรับตัวฯ

พ้ืนท่ีโลงมีบทบาทสําคัญกับเมืองมาก ไมวาจะเปนประโยชนเพ่ือการพักผอนนันทนาการ การรักษาคุณคาทางส่ิงแวดลอม
และบริการจากระบบนิเวศ (เชน ชวยดูดซับมลพิษทางอากาศ และชวยเก็บกักคารบอน) พ้ืนท่ีโลงยังมีบทบาทสําคัญชวยลด
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เชน ชวยในการไหลเวียนของอากาศ ชวยลดอุณภูมิของเมือง และลดโอกาส
ในการเกิดอุทกภัย โดยชวยเก็บกักน้ําฝน เปนตน ดังน้ัน การวางแผนพ้ืนท่ีโลง จึงควรมุงเนนการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีสีเขียว
ท้ังในและนอกเขตเมืองลดการสูญเสียพ้ืนท่ีเก็บกักน้ําและพ้ืนท่ีรับน้ําตลอดจนเพ่ิมพ้ืนท่ีเก็บกักน้ําในเขตเมือง

การกําหนดขอหามกอสรางอาคารในพ้ืนท่ีท่ีมีแนวโนมจะเกิดภัย การกําหนดใหอาคารตองยกพ้ืนสูงเพ่ือรองรับการเกิดอุทกภัย 
การกําหนดลักษณะและท่ีต้ังของเขตท่ีอยูอาศัยหนาแนนเพ่ือลดผลกระทบของการเกิดปรากฏการณเกาะความรอนในเมือง 
(urban-heat island) การกําหนดเสนทางอพยพในกรณีเกิดภัย ลวนแลวแตเปนแนวทางสําคัญของผังเมืองรวมท่ีจะชวยใน
การลดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศได 

ควรพิจารณาขอมูลความเส่ียงจากสภาพภูมิอากาศในทุกข้ันตอนของกระบวนการวางแผน โดยมีผังเมืองเฉพาะและการจัด
รูปท่ีดิน เปนเคร่ืองมือท่ีชวยในการบูรณาการประเด็นดานการปรับตัวเขาสูการดําเนินการในระดับพ้ืนท่ี เชน การจัดรูปแปลง/
ผังท่ีต้ังอาคารท่ีไมกีดขวางเสนทางการไหลของน้ําเพ่ือลดความเส่ียงจากอุทกภัย หรือไมกีดขวางการไหลของลมเพ่ือลด
ความเส่ียงจากปรากฏการณเกาะความรอน หรือการกําหนดเสนทางตางๆ สําหรับการอพยพในกรณีท่ีเกิดภัย

ขอมูลเพ่ิมเติม (QR)

โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนการปรับตัวตอผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติการจัดการความเส่ียง
(Risk based National Adaptation Plan Project: Risk-NAP)
องคกรความรวมมือระหวางประเทศของเยอรมัน (GIZ)
Email: giz-thailand@giz.de
Tel: 02-298-6588 | www.thai-german-cooperation.info 

กรมโยธาธิการและผังเมือง
218/1 ถนนพระรามท่ี 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-mail: webmaster@dpt.mail.go.th
Tel: 02-299-4000

กองประสานการจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.)
E-mail: ccmcpolicy@onep.go.th
Tel: 02-265-6692 | www.climate.onep.go.th

สถาบันการวางแผนภูมิภาคและการวางแผนเชิงพ้ืนท่ี
มหาวิทยาลัยสตุดการด ประเทศเยอรมนี 
E-mail: info@ireus.uni-stuttgart.de

การกําหนดแนวทาง/
วัตถุประสงค�

ของการวางผัง

การวางแผน
แบบบูรณาการ

การวางแผน
โดยจัดให�มีพ�้นที่โล�ง

การวางแผนการใช�
พ�้นที่อย�างเหมาะสม

การออกแบบเมือง
และการวางผัง
ระดับโครงการ


