
ท ำควำมเขำ้ใจเรื่องกำรเผชิญควำมเสี่ยง (exposure) และ

ควำมเปรำะบำง (vulnerability)

ผูจ้ดัท ำ: มร. ไฮริช กูเดนุส และ ดร. ซซูำนเน่ เบคเค่น



‘ระบบของกำรท่องเท่ียว’



กิจกรรมกำรทอ่งเท่ียวเกิดข้ึนในบรบิทท่ีกวำ้งมำก.... 



ระบบเศรษฐกิจและสงัคมที่เก่ียวขอ้งกบักำรท่องเที่ยว

เสน้ทำงผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศต่อกำรท่องเท่ียวนำนำชำติท่ีแตกต่ำงกนั 

และบทบำทของระบบเศรษฐกิจและสงัคม (ท่ีมำ: ดดัแปลงจำกสก็อต และคณะ, 2012)

ระบบเศรษฐกิจและสงัคม

ระบบส่ิงแวดลอ้ม

ระบบกำรท่องเท่ียว

แรงขบัเคล่ือนมหภำคต่อกำรท่องเที่ยว

ระบภูมิอำกำศ

สภำพอำกำศประจ ำวนั

ฤดูกำล

ควำมแปรผนัรำย/ระหวำ่งปี

ภำวะอำกำศสุดขัว้

นโยบำยกำร

เปล่ียนแปลง

สภำพ

ภูมิอำกำศ

กำรเติบโต/กำร

ถดถอยของเศรษฐกิจ

ค่ำใชจ้่ำยกำร

ท่องเท่ียว

ควำมมัน่คง

ทำงกำรเมือง

ภยั

ธรรมชำติ

อตัรำ

แลกเปล่ียน

เหตุกำรณ์

ส ำคญั
กำรขำ้ม

พรมแดน

นักท่องเที่ยวและตลำดกำรท่องเที่ยว

เช่น แรงจูงใจ ตวัเลือกแหล่งท่องเที่ยว กำรใชจ้่ำย 

ควำมพึงพอใจ

ผูใ้หบ้ริกำรกำรท่องเที่ยว

เช่น สถำนท่ี กำรออกแบบโครงสรำ้ง ฤดูและรำคำ

กำรใหบ้ริกำร กำรตลำด ควำมเสียหำยต่อโครงสรำ้ง  

แหล่งท่องเที่ยว

เช่น ควำมตอ้งกำรรำยฤดูกำล ภำพลกัษณข์องแหล่ง

ท่องเที่ยว กำรตลำด บริกำรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม



ตลำดที่แตกตำ่งกนั

• กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีแตกต่ำงกนัมีควำม

ตอ้งกำรท่ีต่ำงกนั ไมว่ำ่จะเป็น ไปท่ีไหน 

ท ำอะไร เตรียมตวัแค่ไหน และไปกบัใคร

• บำงกลุ่มแสวงหำควำมเส่ียง บำงกลุ่ม

หลีกเล่ียงควำมเส่ียง



ผลิตภณัฑท่ี์แตกตำ่งกนั

• ผลิตภณัฑอ์ำจข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขทำง

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเฉพำะเจำะจง

• ผลิตภณัฑอ์ำจจะมีควำมเส่ียงโดยธรรมชำติ

• ผลิตภณัฑบ์ำงชนิดอำจจะสำมำรถยำ้ย

สถำนท่ีได้



แหล่งท่องเท่ียวท่ีแตกตำ่งกนั

• แหล่งท่องเท่ียวมีคุณลกัษณะเผชิญควำม

เส่ียงโดยธรรมชำติ ซ่ึงรวมถึงภยัจำกกำร

เปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

• กิจกรรมกำรท่องเท่ียวอำจค ำนึงถึงฤดูกำล

และควำมน่ำจะเกิดของภยัจำกกำร

เปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เชน่ มรสุม



นิยำมและกรอบควำมเส่ียง



กรอบควำมเส่ียงของ IPCC

Definitions: Risk Supplement to the Vulnerability Sourcebook (GIZ, 2017)

ภยั

กำรเผชิญ

ควำมเส่ียง

ควำม

เปรำะบำง

ผลกระทบ

กำรปล่อยกำ๊ซ และ

กำรเปล่ียนแปลงกำรใชท่ี้ดิน

กำรเปล่ียนแปลง

สภำพภูมิอำกำศ

กระบวนกำรทำง

เศรษฐกิจ-สงัคม

กำรแปรผนั

ตำมธรรมชำติ

กำรกระท ำจำก

มนุษย์

ควำมเสีย่ง

กำรพฒันำ

เศรษฐกิจ-สงัคม

กำรปรบัตวัฯ 

และกำรลดกำ๊ซฯ

กำรปกครอง



นิยำม ‘ควำมเสี่ยง’

ศกัยภำพของผลท่ีตำมมำ (=ผลกระทบ) ซ่ึงท ำใหส่ิ้งท่ีมีค่ำตกอยู่ในกำรเดิมพนัท่ี

ผลลพัธน้ั์นไมแ่น่นอน (...) ควำมเส่ียงเป็นผลมำจำกควำมสมัพนัธข์องควำม

เปรำะบำง กำรเผชิญควำมเส่ียง และภยั



นิยำม ‘กำรเผชิญควำมเสี่ยง’

คน กำรด ำรงชีวติ ชนิดพนัธุ์ ระบบนิเวศ หน้ำท่ีของส่ิงแวดลอ้ม บริกำรและ

ทรพัยำกร ทรพัยสิ์นทำงโครงสรำ้ง เศรษฐกิจ สงัคม หรือวฒันธรรมท่ีปรำกฏ

อยูใ่นสถำนท่ีสำมำรถไดร้บัผลกระทบดำ้นลบ



นิยำม ‘ควำมเปรำะบำง’

แนวโน้มท่ีจะไดร้บัผลกระทบดำ้นลบ ควำมเปรำะบำงหมำยรวมถึงควำม

หลำกหลำยของแนวคิดและองคป์ระกอบทั้ง ควำมอ่อนไหวต่อผลกระทบหรือ

ควำมไวต่ออนัตรำย และกำรขำดควำมสำมำรถในกำรรบัมือและปรบัตวั



กำรเผชิญควำมเส่ียง...



กำรเผชิญควำมเสี่ยงและควำมเช่ือมโยงกบับริบททำงเศรษฐกิจ-สงัคม

กำรเผชิญ

ควำมเสี่ยง

ภูมิอำกำศ
กระบวนกำรทำง

เศรษฐกิจ-สงัคม
ภยั

ควำม

เปรำะบำง

องคป์ระกอบที่เผชิญควำมเสีย่ง



กำรเผชิญ

ควำมเส่ียง

ภูมิอำกำศ
กระบวนกำรทำง

เศรษฐกิจ-สงัคม
ภยั

ควำม

เปรำะบำง

องคป์ระกอบที่เผชิญควำมเสีย่ง

เช่น พ้ืนท่ีต  ำ่น ้ำทว่ม

เช่น ส่ิงก่อสร่ำง คน 

ฯลฯ ในพ้ืนท่ีต  ำ่น ้ำทว่ม

กำรเผชิญควำมเสี่ยงและควำมเช่ือมโยงกบับริบททำงเศรษฐกิจ-สงัคม



ตวัอยำ่ง: น ้ำทว่มและกำรเผชิญควำมเส่ียง

source: thaitravelblogs.com
Source: Nicholls et al, 2007; Flood hazard map for the area around Cairns, AustraliaSource: Sato, Teruko & Nakasu, Tadashi. (2011). 2009 

Typhoon Ondoy Flood Disasters in Metro Manila.

พ้ืนท่ีเผชิญควำมเสีย่ง บทของกำรเปลี่ยนแปลง/แปรผนั บรบิทของกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

กำรประเมินระดบัของกำรเผชิญควำมเสี่ยง

พื้ นท่ีเผชิญควำมเส่ียง + องคป์ระกอบที่ตกอยูใ่นควำมเสี่ยง

• จ ำนวนประชำกร / ควำมหนำแน่นของประชำกรในพื้ นท่ีเผชิญควำมเส่ียง

• โครงสรำ้งพื้ นฐำนในพื้ นท่ีเผชิญควำมเส่ียง

• ระบบนิเวศในพื้ นท่ีเผชิญเส่ียง

• ฯลฯ

http://www.thaitravelblogs.com/2011/10/map-of-flood-risk-areas-in-bangkok/


ปรำกฎกำรณเ์กำะควำมรอ้นเมือง

กำรวิเครำะหก์ำรเผชิญควำมรอ้น

ตวัอยำ่ง: ควำมรอ้นและกำรเผชิญควำมเสี่ยง



source: ucsusa.org

ขอบเขตของน ้ำท่วมจำกเฮอรเิคนแซนดี้ บนลองไอรแ์ลนด์

พ้ืนที่ที่มีโอกำสน ้ำท่วมเดือนละสองครั้งภำยในปี 2100 เน่ืองจำกกำรเพ่ิมข้ึน

ของระดบัน ้ำทะเล

ผลกระทบจำกระดบัน ้ำทะเลท่ีสูงข้ึนเปรียบเทียบกบั

ควำมน่ำจะเป็นท่ีต  ำ่ของกำรเกิดเหตกำรณสุ์ดขั้ว

กำรเปลี่ยนแปลงของพื้ นที่ต  ำ่น ้ำท่วมเน่ืองจำก

กำรเพ่ิมข้ึนของระดบัน ้ำทะเล

ตวัอยำ่ง: กำรเผชิญตอ่ระดบัน ้ำทะเลท่ีสูงข้ึน

https://blog.ucsusa.org/kristy-dahl/this-is-your-planet-on-sea-level-rise-any-questions


นักท่องเท่ียวในยุโรปจะตอ้ง

เผชิญกบัสภำพภูมิอำกำศท่ี

ไมช่ื่นชอบในอนำคต

ตวัอยำ่ง: กำรเผชิญตอ่อุณหภมิูท่ีสูงข้ึน



กำรเผชิญควำมเสี่ยงในระดบัสูง: กำรพฒันำกำรท่องเที่ยวชำยฝัง่

เกำะเตำ่

เกำะพีพี



ควำมเปรำะบำง...



ควำมเปรำะบำง

กำรเผชิญ

ควำมเสี่ยง

ภูมิอำกำศ
กระบวนกำรทำง

เศรษฐกิจ-สงัคม
ภยั

ควำม

เปรำะบำง

ควำมสำมำรถในกำรปรบัตวัควำมอ่อนไหว



ควำมอ่อนไหวสูงข้ึน

→ ควำมเปรำะบำงมำกข้ึน

คนสูงอำยุมีควำมออ่นไหวต่อสภำพภูมิอำกำศมำกกว่ำ 

เชน่ ไดร้บัควำมทรมำนจำกควำมรอ้นมำกกวำ่ ดงัน้ัน

ควำมเปรำะบำงของคนสูงอำยุจึงมำกกวำ่

ควำมเปรำะบำง
โครงสรำ้งประชำกรประเทศไทย



ผลกระทบจำกภยัจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศสำมำรถลดลงไดโ้ดยกำรเพ่ิมมำตรกำรกำร

ปรบัตวัฯ เช่น กำรออกแบบอำคำร หรือกำรเพิ่มพื้ นท่ีสีเขียวในเมืองเพื่อลดควำมรอ้น

A Sharma, S Woodruff, M Budhathoki, A F Hamlet, F Chen and H J S Fernando, 2018. Role of green roofs in 
reducing heat stress in vulnerable urban communities—a multidisciplinary approach. Environmental Research 
Letters, Volume 13, Number 9

ควำมสำมำรถในกำรปรบัตวัสูง

→ควำมเปรำะบำงต ำ่

ควำมสำมำรถในกำรปรบัตวั



จ ำนวนนักท่องเท่ียวมำกเกินควำมสำมำรถกำรรองรบัของพื้ นท่ี

(overtourism) ท ำใหค้วำมเปรำะบำงเพิ่มข้ึน

ปะกำรงัถูกคุกคำม

ปริมำณน ้ำเสียท่ีเพิ่มข้ึน

กำรใชท้รพัยำกรน ้ำ

ท่ีมำกเกินไป



บทสรุป

• กำรท่องเท่ียวเกิดขึ้ นในบริบทท่ีกวำ้งท่ีเกิดจำกกำรอิทธิพลของกำร

แปรผนัของสงัคม วฒันธรรม และเศรษฐกิจ

• องคป์ระกอบของกำรท่องเท่ียวบำงอยำ่งเผชิญต่อภยัมำกกวำ่

องคป์ระกอบอ่ืน

• คน ธุรกิจ แหล่งท่องเท่ียว สำมำรถลดควำมเปรำะบำงไดจ้ำกกำร

ปรบัตวัและด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกนัต่ำงๆ 


