
•  การปรบัตวัฯ คอืการดาํเนนิการเพือ่ปรบัระบบนเิวศระบบเศรษฐกจิสงัคม กระบวนการ
 วางนโยบายเพื่อตอบสนองตอภัยคุกคาม (Hazard) หรือภาวะกดดัน และผลกระทบ
 ที่เกิดขึ้นและคาดวาจะเกิดขึ้น   

•  การปรับตัวฯ ไมใชเฉพาะการหาแนวทางแกปญหาอนาคต แตเปนการคิดในเชิง
 ยุทธศาสตร โดยมีเปาหมายเพื่อสรางความภูมิคุมกัน (Resilience) และความทนทาน
 (Robustness) ใหกับภาคสวนและชุมชนตอการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น

• การปรับตัวฯ เปนเร่ืองเฉพาะทีแ่ละเฉพาะกาล แนวทางการปรับตัวทีเ่หมาะสมสาํหรบั
 ท่ีหนึง่ อาจไมเหมาะสมกบัอกีทีแ่ละมาตรการการปรับตวัฯ ในวนัน้ีอาจจะไมเหมาะสม
 เมื่อเวลาผานไปเนื่องจากบริบทของพื้นที่และภาคสวนเปลี่ยนไป

• รายงาน IPCC Assessment Report 5 ไดแสดงแนวคิดดานการปรับตัวตอการ
 เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงอันเปนผลมาจากภาวะกดดันจาก
 สภาพภูมิอากาศและกระบวนการทางสังคม

แนวคิดการวางแผนการปรับตัวต�อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ความเปราะบาง
และการเปดรับภัย
•  การลดความเปราะบาง
 และการเปดรับภัย
•  กลยุทธและการดําเนินงาน
 แบบไมเสียเปลา 
•  การจัดการความเหล่ือมล้ํา
 ในหลากหลายมิติ

ความเส่ียง
•  การประเมินความเส่ียง
•  การจัดการความเส่ียง
 แบบทวนซ้ํา
•  การรับรูความเส่ียง

การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศท่ีเกิดจากมนุษย
•  การลดกาซเรือนกระจก

เสนทางเศรษฐกิจและสังคม
•  การมีคานิยมและวัตถุประสงค
 ท่ีหลากหลาย
•  แนวทางท่ีมีภูมิคุมกันตอการ
 เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
•  การปฏิรูปทางเศรษฐกิจสังคม

ปฏิบัติสัมพันธระหวางการปรับตัว
และการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
•  การปรับตัวแบบคอยเปนคอยไปและ
 การปรับตัวแบบปฏิรูป
•  ผลประโยชนรวม การเสริมกัน และ
 การไดอยาง-เสียอยาง
•  การปรับตัวท่ีมีบริบทเฉพาะ
•  การดําเนินงานท่ีสงเสริมซ่ึงกันและกัน
•  ขีดจํากัดดานการปรับตัว

ธรรมาธิบาล
•  การตัดสินใจภายใตความไมแนนอน
•  การเรียนรู การติดตาม และ
   ความยืดหยุน
•  การประสานงานขามระดับ

สภาพภูมิอากาศ

ความแปรผัน
ตามธรรมชาติ

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
ที่เกิดจากมนุษย�

กระบวนการทาง
เศรษฐกิจและสังคมความ

เปราะบาง
ภัย

การเป�ดรับภัย

กรอบแนวคิดและขั้นตอน
การวางแผนการปรับตัวต�อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ความเสี่ยง

ผลกระทบ

เส�นทางเศรษฐกิจ
และสังคม

การดําเนินงาน
ด�านการปรับตัว

และการลดการปล�อย
ก�าซเร�อนกระจก

ธรรมาภิบาล

การปล�อยก�าซเร�อนกระจก
และการเปลี่ยนแปลง
การใช�ประโยชน�ที่ดิน



ขั้นตอนในการวางแผนการปรับตัวต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การกําหนดบร�บทของพ�้นที่และ/หร�อ
ภาคส�วนที่ต�องการวางแผนการปรับตัว

การกําหนดบริบทของภาคสวนและพ้ืนท่ีจะทําใหสามารถ
กําหนดกรอบการวางแผนการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศในอนาคตระยะยาวท่ีชัดเจนข้ึน

ระบบเศรษฐกิจสังคม ภาคสวน
กลุมประชาชน ชุมชน

 • ความเส่ียงหรือปญหา ซ่ึงคาดวา
จะเปล่ียนแปลงรูปแบบไปในอนาคต

 • ความเส่ียงหรือปญหาใหมซ่ึงอาจจะ
เกิดข้ึนภายใตสถานการณอนาคต

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • รูปแบบฤดูกาล
 • ความถ่ีและความรุนแรงของพายุ
การเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจสังคม 
เชน สภาพตลาด โครงสรางประชากร
นโยบายรัฐบาล

 • ทิศทางใหมของการพัฒนา
 • แนวทางใหมในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร
 • นวัตกรรมในการจัดการความเส่ียง

รู�หร�อไม� ความเสี่ยงคืออะไร
• ความเสี่ยง หมายถึงความเสียหายและความสูญเสียที่เกิดแกระบบเศรษฐกิจและสังคม

จากสภาพอากาศโดยพิจารณาจากหวงเวลาหนึ่งๆ เชน ความแปรปรวนของผลผลิต 
ความถี่ของการสูญเสียที่เกินกวาระบบเศรษฐกิจสังคมจะรับมือได เปนตน

• สิ่งที่ตองคํานึงถึงเมื่อประเมินความเสี่ยง ไดแก

ภยัคกุคาม (Hazard) หรอืภาวะกดดันของสภาพ
อากาศที่มีตอระบบเศรษฐกิจสังคม เชน สภาพ
อากาศรุนแรงที่กอใหเกิดภัยพิบัติทําใหภาคสวน
ตกอยูในความเสี่ยง

การเปดรับ (Exposure) ตอภัยคุกคามจาก
สภาพอากาศ/ภมูอิากาศ หมายถงึ การทีภ่าคสวน
พื้นที่ ระบบเศรษฐกิจสังคมเผชิญกับภัยคุกคาม
งายและ/หรือบอย เพราะลักษณะทางกายภาพ 
และการดาํเนนิกจิกรรมทางเศรษฐกจิและสงัคม

ความไว (Sensitivity) ของการตกอยูในสภาพ
เสี่ยงจากสภาพอากาศ/ภูมิอากาศหมายถึงการท่ี
ภาคสวน พื้นที่ ระบบเศรษฐกิจสังคม ไดรับ
ผลกระทบท่ีรุนแรง แมวาภัยคุกคามจากสภาพ
อากาศไมรุนแรงหรือเกิดขึ้นไมบอย

1 2 3

1 

ใครปรับตัวต�ออะไร
ทําไมต�องปรับตัว
และจะทําอย�างไร



การประเมินความเสี่ยงภายใต�ภาวะกดดันของสภาพภูมิอากาศในป�จจ�บัน
การประเมินความเส่ียงในปจจุบัน คือการทําความเขาใจถึงลักษณะของความเส่ียง (risk profile) ของพ้ืนท่ีและ/หรือ

ภาคสวน โดยพิจารณาถึงผลกระทบทางลบท่ีระบบเศรษฐกิจสังคมในภาคสวนหรือพ้ืนท่ีน้ันๆ ไดรับจากภัยคุกคาม หรือ
ภาวะกดดันจากสภาพอากาศ/ภูมิอากาศ เชน การกระจายตัวของฝน ความแปรปรวนของฤดูกาล เปนตน 

1) ทําความเขาใจถึง
สาเหตุที่กอใหเกิดความเสี่ยง
และแรงขับที่กอใหเกิดขึ้น

2) ทําความเขาใจถึง
ประเด็นความเสี่ยง

3) ทําความเขาใจถึง
แนวทางในการรับมือหรือ

การจัดการความเสี่ยง

1) ทําความเขาใจถึง
สถานการณอนาคตที่มีผลตอแรงขับ

และสาเหตุของความเสี่ยง

2) ทําความเขาใจถึงความเสี่ยง
ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป

3) พิจารณาถึง
แนวทางการปรับตัว

การประเมินความเสี่ยงภายใต�ภาวะกดดัน
ของสภาพภูมิอากาศในอนาคต

•  การประเมินความเสี่ยงฯ ในอนาคต คือ การทําความเขาใจถึงลักษณะของความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง
 ท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไปภายใตเงื่อนไขในอนาคต เชน ขอจํากัดของแผนพัฒนา หรือปญหาใหมที่อาจเกิดขึ้น
 ภายใตสถานการณอนาคต เปนตน

• เงื่อนไขในอนาคต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจและสังคม และ
 ลักษณะทางกายภาพตามแผนพัฒนา ซึ่งอาจทําใหภาคสวนเปดรับตอภัยคุกคามจากสภาพอากาศ/ภูมิอากาศ
 และมีความไวที่จะตกอยูในสภาพเสี่ยงฯ เปลี่ยนไปจากปจจุบัน

ศากาอิมูภ - บัขงรแ

ศากาอิมูภ - บัขงรแ ศากาอิมูภ - บัขงรแ

มคงัสจิกฐษรศเพาภส

นัดดกะวาภ

นัดดกะวาภ

งยีสเมาวค

งยีสเมาวค

ตใยาภงยีสเมาวค - ีทนืพ/นวสคาภ
รากะรปยาลหนัดดกะวาภ

?มไอืรหอพงยีพเ

?มไอืรหอพงยีพเ

/นัดดกะวาภ/งยีสเมาวคอตงอนสบอตราก
งยีสเมาวครากดัจราก

รากดัจรากอืรหอืมบัรรากนใถรามาสมาวค
งยีสเมาวค

/นัดดกะวาภ/งยีสเมาวคอตงอนสบอตราก
งยีสเมาวครากดัจราก

/นวสคาภบักนึขดิกเีทบลงาทนใงอืนเบืสลผ
ๆงาตนัดดกะวาภตใยาภีทนืพ

งยีสเมาวคงอขซโงวหะลแุตหเาส

สาเหตุ สาเหตุ

สาเหตุ

มคงัสจิกฐษรศเพาภส มคงัสจิกฐษรศเพาภส

2 
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งยีสเมาวคงอขซโงวหะลแุตหเาส

ตคานอศากาอิมูภ - บัขงรแ

)ตคานอ( ศากาอิมูภ - บัขงรแ )ตคานอ( ศากาอิมูภ - บัขงรแ

ตคานอมคงัสจิกฐษรศเพาภส

นัดดกะวาภ

นัดดกะวาภ

งยีสเมาวค

งยีสเมาวค

?บบแปูรนยีลปเงยีสเมาวค
?มหใงยีสเมาวคีม

?มไอืรหอพงยีพเ

ไม

ไม

?มไอืรหอพงยีพเ

/นัดดกะวาภ/งยีสเมาวคอตงอนสบอตราก
งยีสเมาวครากดัจราก

มคงัสจิกฐษรศเพาภส
อนาคต วัตบัรปราก

รากดัจรากอืรหอืมบัรรากนใถรามาสมาวค
งยีสเมาวค

/นัดดกะวาภ/งยีสเมาวคอตงอนสบอตราก
งยีสเมาวครากดัจราก/นวสคาภบักนึขดิกเีทบลงาทนใงอืนเบืสลผ

ๆงาตนัดดกะวาภตใยาภีทนืพ

สาเหตุ สาเหตุ

สาเหตุ

มคงัสจิกฐษรศเพาภส
อนาคต

มคงัสจิกฐษรศเพาภส
อนาคต



•  การวางแผนและระบุมาตรการการปรับตัวฯ มีเปาหมายเพื่อใหระบบเศรษฐกิจสังคมสามารถคงอยูไดอยางมั่นคง
 และยั่งยืน ภายใตสภาพการณของสถานการณในอนาคต เชนการปรับทิศทาง เปาหมายยุทธศาสตร

• มาตรการการปรับตัวจะตองตอบสนองตอความเสี่ยงที่ภาคสวนเผชิญอยูในปจจุบันและอนาคตระยะสั้น เพื่อแสดง
 ใหเห็นถึงความจําเปนของการปรับตัวไดชัดเจนขึ้น และการขับเคลื่อนการปรับตัวสามารถดําเนินการไดงายขึ้น

• การวางแผนการปรับตัวฯ จะตองคํานึงถึงความไมแนนอนของอนาคต ซึ่งสามารถทําไดโดยการวางแผนโดยใช
 สถานการณจําลองของอนาคต (Scenario planning) การตัดสินใจในการวางแผนที่รองรับการเปลี่ยนแปลงใน
 อนาคตที่หลากหลาย (Robust decision planning) การคํานึงถึงความเสี่ยงในระดับที่สามารถยอมรับได 
 (Calculated risk – Acceptable risk) การวางเสนทางการพัฒนาที่สามารถปรับเปลี่ยนไดหลายแนวทาง 
 (Adaptive development pathway) เปนตน

ขอมูลเพ่ิมเติม (QR)

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

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

การวางแผนและระบุมาตรการการปรับตัว
ต�อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
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