
เครื่องมือและวิธีการส าหรบัการประเมินความเสี่ยง

ผูจ้ดัท ำ: มร.ยนัโต เฮสส ์และ ดร. ซซูำนเน่ เบคเค่น



ข้อพจิารณาพืน้ฐาน



อะไร?/ ท่ีไหน?/ ใคร? เมื่อไหร่?

• ภยั/ ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้
(เชน่ ความเสีย่งน ้าทว่ม การกดัเซาะ และการ
ฟอกขาวของปะการงั)

• ระดบั (เชน่ ระดบัชาต ิระดบัพืน้ที่ หรอืระดบั
ธุรกจิ)

• ระบบ/ หน่วย (เชน่ สาขาหลกั สาขายอ่ย 
ชุมชน หรอืโรงแรม 1 แหง่

•ประเดน็ (เชน่ รายได,้ ผลตอบแทน, สุขภาพ,
ปะการงั, โครงสรา้งพื้นฐาน, ชายหาด)

• ช่วงเวลา (เชน่ ปัจจบุนั อนาคต ชว่งทีม่กีาร
เปลีย่นแปลง)

เพ่ืออะไร?
• ระบุความรนุแรงของภยั

• เป็นขอ้มลูในกระบวนการตดัสนิใจ

• พฒันานโยบาย

• สรา้งความตระหนกั

• จดัล าดบัความส าคญัของการ
ด าเนินการปรบัตวั

• ตดิตามความเสีย่งและการด าเนินการ
ปรบัตวั

อย่างไร?
• แนวคิด/ วิธีการ

(เชน่ แนวคดิแบบบนลงล่าง/ ล่างขึน้บน,
ระบบภมูสิารสนเทศ, การมสีว่นรว่ม,
เชงิปรมิาณ/ เชงิคุณภาพ)

– คณุภาพของข้อมลู

– การเข้าถึง

– งบประมาณ

– ความเช่ียวชาญ

การก าหนดขอบเขตของการวิเคราะหส์ าหรบัการประเมินความเส่ียง



ระดบัชาติ
- แนวโน้มการเปลีย่นแปลงทางดา้นเศรษฐกจิ-สงัคมในระดบัมหภาค

- การเปลีย่นแปลงของภยัทางสภาพภมูอิากาศในระดบัมหภาค
- ขอ้มลูความเสีย่งทัว่ไปและการจดัล าดบัความส าคญั

ระดบัแหล่งท่องเท่ียว
- แนวโน้มการเปลีย่นแปลงในบรบิทเฉพาะ
- ปัจจยัขบัเคลื่อนดา้นการเผชญิความเสีย่ง

- ปัจจยัขบัเคลื่อนดา้นความเปราะบาง
- ขอ้มลูความเสีย่งอยา่งละเอยีด

อะไร?/ ท่ีไหน?/ ใคร? เมื่อไหร่?

• ภยั/ ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้
(เชน่ ความเสีย่งน ้าทว่ม การกดัเซาะ และ
การฟอกขาวของปะการงั)

• ระดบั (เชน่ ระดบัชาต ิระดบัพืน้ที่ หรอื
ระดบัธุรกจิ)

• ระบบ/ หน่วย (เชน่ ภาคสว่นทัง้หมด ภาค
สว่นยอ่ย ชุมชน หรอืโรงแรม 1 แหง่

•ประเดน็ (เชน่ รายได,้ ผลตอบแทน, สุขภาพ,
ปะการงั, โครงสรา้งพื้นฐาน, ชายหาด)

• ช่วงเวลา (เชน่ ปัจจบุนั อนาคต ชว่งทีม่กีาร
เปลีย่นแปลง)

การก าหนดขอบเขตของการวิเคราะหส์ าหรบัการประเมินความเส่ียง



ตวัอย่าง: แผนท่ีแสดงดชันีความรอ้น (heat index) ของประเทศไทย

Source: World Bank, 2019

อะไร?/ ท่ีไหน?/ใคร? เม่ือไหร่?

• ภยั: ความรอ้น/ คลื่นความรอ้น

• ระดบั: ระดบัชาต ิและระดบัจงัหวดั

• ระบบ: นกัทอ่งเทีย่ว

• ประเดน็: สขุภาพของนกัทอ่งเทีย่ว,
ความสามารถในการแขง่ขนั, ตน้ทุนการ
ด าเนินงาน

• ช่วงเวลา: วนัน้ี, ปี พ.ศ. 2573, 2593, 2643



ตวัอย่าง: การเพ่ิมขึน้ของระดบัน ้าทะเลบริเวณเกาะพีพี

อะไร?/ ท่ีไหน?/ใคร? เม่ือไหร่?

• ภยั: การเพิม่ขึน้ของระดบัน ้าทะเล ซึง่ท าให้
เกดิน ้าทว่มและเกดิการกดัเซาะ

• ระดบั: แหลง่ท่องเทีย่วบรเิวณชายฝัง่

• ระบบ: ชุมชน และธุรกจิ

• ประเดน็: ความเสยีหายต่อทรพัยส์นิ, การ
สญูเสยีพืน้ทีช่ายหาดและความน่าดงึดดู

• ช่วงเวลา: วนัน้ี, ปี พ.ศ. 2573, 2593, 2643

Source: www.gokohphiphi.com, 2019



เพ่ืออะไร (วตัถปุระสงค)์ ตวัอย่างในภาคการท่องเท่ียว

ระบคุวามรนุแรงของภยั เพือ่เป็นขอ้มลูใหแ้ก่ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในภาคการทอ่งเทีย่วเกีย่วกบับรเิวณทีม่คีวามเสีย่ง

เป็นข้อมลูในกระบวนการ

ตดัสินใจ

จดัท าขอ้มลูการคาดการณ์ความเสีย่งจากสภาพภมูอิากาศในอนาคตเพือ่น าใชใ้นการปรบั

แผนการพฒันาและการก่อสรา้งอาคารในแหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมใ่หท้นทานต่อสภาพภูมอิากาศ

พฒันานโยบาย เพือ่เป็นขอ้มลูส าหรบัจดัท ากฎระเบยีบการก่อสรา้งอาคารใหมห่รอืระเบยีบการก าหนดช่วงเวลา

ปิดของแหลง่ทอ่งเทีย่ว

สร้างความตระหนัก เพิม่ความตระหนกัและองคค์วามรูเ้กีย่วกบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศต่อ

ภาคการทอ่งเทีย่ว

จดัล าดบัความส าคญัของ

การด าเนินการปรบัตวั

ขอ้มลูความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพสามารถชว่ยในการจดัล าดบัความส าคญัของการด าเนินการ

ปรบัตวัได้

ติดตามความเส่ียงและการ

ด าเนินการปรบัตวั

ตดิตามประสทิธภิาพของมาตรการดา้นการปรบัตวั (เชน่ ก่อนและหลงัการด าเนินการดา้นการ

ปรบัตวั)

อะไรคือปัจจยัขบัเคลื่อน/ แรงจงูใจส าคญัในการประเมินความเส่ียง



มีแนวคิดอะไรบา้ง?



ความเปราะบาง
(เชิงกายภาพ)

การพฒันาในระดบัโลก

กา๊ซเรือนกระจกในระดบัโลก

แบบจ าลองภมิูอากาศในระดบัโลก

การรวมกลุ่มในระดบัภมิูภาค

ผลกระทบ

ระดบัโลก

ระดบัท้องถ่ิน

นโยบายการปรบัตวั
ต่อการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ

ความเปราะบาง
(เชิงสงัคม)

ความสามารถในการปรบัตวั

ตวัช้ีวดั พิจารณาจาก:

ทรพัยากรทางเศรษฐกิจ
ระบบโครงสร้างพืน้ฐาน

สถาบนั

เทคโนโลยี
ข้อมลูและทกัษะ
ความเสมอภาค

แนวคิดแบบบนลงล่าง

แนวคิดแบบล่างขึน้บน

อดตี ปัจจุบนั อนาคต
Source: Dessai and Hulme, 2004

แนวคิดแบบบนลงล่าง และ 
แนวคิดแบบล่างขึน้บน



การเลือกตวัแปรท่ีถกูต้อง
แผนท่ีแสดงความต่างของปริมาณฝน (ค.ศ. 1991 - 2016)พื้นท่ีภยัแล้งจากเทคนิคการวิเคราะหพื์้นผิวโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม

วเิคราะหโ์ดยใช:้ ค่าดชันีพชืพรรณผลต่าง
แบบนอรม์อลไลซ ์(Normalized 
Difference Vegetation Index: NDVI) และ
ค่าดชันีความชืน้ในดนิ (Moisture stress 
index: MSI)

ตวัอย่าง การวดัความต่างของ
ปรมิาณฝน แทนทีจ่ะวดัปรมิาณ
น ้าท่าผวิดนิ ซึ่งแสดงให้เหน็ถงึ
ความแตกต่างกันของแผนที่
แสดงความเสีย่งภยัแลง้



การเลือกขนาดของพืน้ท่ีท่ีถกูต้อง

Source: Josh Willis, NASA Jet Propulsion Laboratory

แนวโน้มของระดบัน ้าทะเลทัง้หมด (วดัโดยเครือ่งวดัความสงู)

ระดบัน ้าทะเลเพ่ิมสงูขึ้น (มิลลิเมตร/ปี)



วธีิการ/ แนวคดิ
ส าหรับการประเมินความเส่ียง



• แนวคดิการฉายภาพในอนาคต (Scenario-based approaches)

• วธิกีารท าแผนทีแ่ละการใชข้อ้มลูสารสนเทศภมูศิาสตร ์(Mapping and GIS-based methodologies)

• การใชต้วัชีว้ดั (Indicator-based approaches)

• แนวคดิการมสีว่นรว่ม (Participatory approaches)

• รปูแบบผสมผสานระหวา่งแนวคดิและวธิกีารต่างๆ (Combination of the different approaches and methods)

แนวคิดและวิธีการทัว่ไปของการประเมินความเส่ียง



GIS-mapping based approach

Risk map

Hazard map

Exposure map

Vulnerability map

Risk map

Hazard map

Exposure map

Vulnerability map

แผนท่ีภยั
(Hazard Map)

แผนท่ีการเผชิญความเส่ียง
(Exposure Map) แผนท่ีความเปราะบาง

(Vulnerability Map)

แผนท่ีความเส่ียง
(Risk Map)

วิธีการท าแผนท่ีโดยใช้ข้อมลูจากระบบสารสนเทศภมิูศาสตร ์



วิธีการท าแผนท่ีโดยใช้ข้อมลูจากระบบสารสนเทศภมิูศาสตร ์(GIS-mapping based approach)

แผนท่ีภยั ปี ค.ศ. 2030 แผนท่ีความเปราะบาง ปี ค.ศ. 2030

Source: Indonesian Ministry of Environment, 2012

แผนท่ีความเส่ียง ปี ค.ศ. 2030



วธีิการท าแผนทีโ่ดยใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ (GIS-mapping)
สามารถใชเ้พื่อท าใหเ้ห็นภาพของความเส่ียงต่างๆ ไดข้ดัเจนยิง่ข้ึน

ตวัอยา่ง เช่น
• การเพิ่มข้ึนของระดบัน ้าทะเล และ โครงสร้างพื้นฐานของโรงแรม
• โครงสร้างพื้นฐานดา้นการคมนาคม และ น ้าท่วม
• ความเส่ียงต่อดินถล่ม และ เสน้ทางการท่องเท่ียว
• ปริมาณน ้าส าหรับอุปโภคและบริโภค และ จ านวนเตียงของโรงแรม
• การคาดการณ์อุณหภูมิในอนาคต (ความเส่ียงต่อคล่ืนความร้อน) และโครงสร้างประชากร
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การเพ่ิมขึ้นของจ านวนผู้สงูอาย ุ(อายมุากกว่า 85 ปี) และ ภมิูอากาศชีวภาพ (Bio-Climate) ปี ค.ศ. 2071-2100

(Source: Prof. Dr.-Ing. Joern Birkmann)

จ านวนวนัทีม่ภีาวะเครยีดจากความรอ้น (heat 
stress) ปี ค.ศ. 2071-2100 Bio-Climate 
Region Stuttgart

ความเปราะบาง : รอ้ยละของผูส้งูอายุ
(อายมุากกว่า 85 ปี) (ค.ศ. 2035)

ประเมินความเปราะบาง 
โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีคาดว่า
จะมีการเพ่ิมขึ้นของจ านวน
ผู้สงูอายุ

ตวัอย่าง ความเสีย่งต่อความรอ้นของผูส้งูอายุ (เมอืงสตุททก์ารท์)



แนวคิดการใช้ตวัช้ีวดัเป็นตวัตัง้ (Indicator-based approaches)

ตวัอย่าง:

• ใชช้ว่ง/ พสิยัของตวัชีว้ดัเพือ่ท าใหผ้ลลพัธเ์ป็นคา่ตวัเลข

Source: GIZ and EURAC, 2017

ต า่มาก

ค่าของ
ชัน้ความเส่ียง 
ในพิสยั 1 ถึง 5

ค่าของตาราง
ชัน้ความเส่ียง 
ในพิสยั 0 ถึง 1

ต า่

ปานกลาง

สงู

สงูมาก

ค าอธิบาย



Source: GIZ and EURAC, 2017

ภยั

แนวคิดการใช้ตวัช้ีวดัเป็นตวัตัง้ (Indicator-based approaches) – เปรียบเทียบระหว่าง 2 ชมุชน

การเผชิญ
ความเส่ียง

ความ
เปราะบาง

ความ
เส่ียง

ระดบัความเส่ียง

ต า่

ปานกลาง

สงู

สงูมาก

ชุมชน A

ชุมชน B

วนัน้ี

วนัน้ี

ปี ค.ศ.
2050

ปี ค.ศ.
2050



Source: GIZ and EURAC, 2017 

แนวคิดการใช้ตวัช้ีวดัเป็นตวัตัง้ (Indicator-based approaches)
รวมกนัระหว่างภยั กบั การเผชิญความเส่ียง

การเผชิญความเสีย่ง

ความเปราะบาง

ภยั

ความเส่ียง ต า่มาก ต า่ ปานกลาง สูง สูงมาก



Climate Vulnerability Index for Tourism 
(Scott et al., 2019)

ดชันีความเปราะบางต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศในภาคการท่องเท่ียว 
(Climate Vulnerability Index for Tourism: CVIT) โดยใช้ตวัช้ีวดั 27 ตวั

ต ่า

สูงมาก

ค่าคะแนน CVIT
ความเส่ียงต่อการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศ



กลุ่มตวัช้ีวดั รหสั หน่วย ช่วงเวลา ความสมัพนัธก์บัความเปราะบางต่อสภาพภมิูอากาศ (+/-)

C L A

ตวัช้ีวดัการเผชิญความเส่ียง
อุณหภมูิ (สงูสุด) E1 0C 2001-2014 +
อุณหภมูิ (ต ่าสุด) E2 0C 2001-2014 +
ดชันีความแหง้แลง้ E3 จ านวน 2001-2014 + + +
ปรมิาณฝนรายปี E4 มลิลเิมตร 2001-2014 +
ดชันีพายุ E5 จ านวน 2001-2014 + + +

ตวัช้ีวดัความอ่อนไหวต่อผลกระทบ

ความสญูเสยีในพืน้ทีป่ลกูขา้ว เนื่องจากภยัพบิตัทิางสภาพภมูอิากาศ S2 เฮกตาร์ 2010-2015 +
สดัส่วนของชนกลุ่มน้อยทางชาตพินัธุ์ S3 % 2010-2015 + +
สดัส่วนความยากจนในหลายมติิ S4 % 2010-2015 + + +
พืน้ทีป่ลกูขา้ว S5 เฮกตาร์ 2010-2015 +
ความหนาแน่นของปศุสตัว์ S12 TLU*/ เฮกตาร์ 2010-2016 +
ความหนาแน่นของโคนม S17 หวั/ เฮกตาร์ 2010-2016 +
พืน้ทีเ่พาะเลีย้งสตัวน์ ้า S18 เฮกตาร์ 2010-2016 +
จ านวนครวัเรอืนทีป่ระกอบอาชพีเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า S19 จ านวน 2010-2016 +
ผลผลติจากการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า S23 ตนั 2010-2015 +
ขีดความสามารถในการปรบัตวั
มลูค่าของผลผลติการเพาะปลกูต่อเฮกตาร์ A2 ลา้น ดงเวยีดนาม/เฮกตาร์ 2010-2016 -
ผลผลติขา้วต่อพืน้ที่ A3 ตนั/เฮกตาร์ 2010-2016 - -

Source: Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) Viet Nam, 2019 

ตวัอย่างดชันีความเปราะบางของประเทศเวียดนาม

*TLU = Tropical Livestock Units หมายถึง จ านวนและมูลค่าของปศุสัตว์ในแต่ละครัวเรือน

ตวัอย่าง ตวัชีว้ดัของดชันคีวามเปราะบางส าหรบัการเพาะปลกู ปศุสตัว ์และการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า



การประเมินอย่างมีส่วนรว่ม (Participatory assessments)

กิจกรรมการประเมินความเปราะบางและการวางแผนการปรบัตวัผา่นกระบวนการการมีส่วนรว่ม

ตวัอย่างของเคร่ืองมือ

เครื่องมือ ขัน้ตอน เป้าหมาย ผลลพัธส์ าคญั

การประเมิน
ความเปราะบาง

การประเมิน
ความเปราะบาง

แผนท่ีภยัจากสภาพภมิูอากาศ

การวิเคราะหแ์นวโน้มภยัจากสภาพ
ภมิูอากาศ

➢ ประเภทของภยั
➢ ผลกระทบ
➢ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร รั บ มื อ

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภมิูอากาศ

➢ ภาพรวมของพื้นท่ีท่ีได้ร ับ
ผลกระทบ

➢ ประเภทของทรพัยากร
➢ การใช้ทรพัยากร
➢ ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้ ข อ ง

ผลกระทบ
➢ ยทุธศาสตรก์ารรบัมือ

➢ เ พ่ือระบุ ท่ีตัง้และแหล่งทรัพยากรหลัก
ภายในชุมชน รวมทัง้  การใช้ทรัพยากร
เหล่านัน้

➢ เพ่ือระบุพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศหรือพื้นท่ีเส่ียง
ต่อภยัจากสภาพภมิูอากาศ

➢ เพ่ืออภิปรายเก่ียวกับผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ ของประชาชนในพื้น ท่ี ท่ี ไ ด้รับ
ผลกระทบ และวิธีการท่ีประชาชนเหล่านัน้
รบัมือกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว

➢ เพ่ือระบุภยัจากสภาพภูมิอากาศในอดีต 
และแนวโน้มในอนาคต

➢ เ พ่ื อ เ ข้ า ใ จ ถึ ง ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร
เปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ

➢ เพ่ือระบุยุทธศาสตรก์ารรบัมือผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ



การประเมินอย่างมีส่วนรว่ม (Participatory assessments) (ต่อ)

กจิกรรมการประเมนิความเปราะบางและการวางแผนการปรับตวัผ่านกระบวนการการมส่ีวนร่วม

ตัวอย่างของเคร่ืองมือ

เครื่องมือ ขัน้ตอน เป้าหมาย ผลลพัธส์ าคญั

การประเมิน
ความเปราะบาง

การประเมิน
ความเปราะบาง

การเรียงล าดับภัยจากสภาพภูมอิากาศ

การประเมนิภัยจากสภาพภูมอิากาศ

➢ ประเภทของภยั
➢ ผลกระทบ
➢ ขอบเขตของเหตกุารณ์ (ภยั)

➢ ภยัจากสภาพภมิูอากาศท่ีมี
ผลกระทบมากท่ีสดุ

➢ การรบัรู้ของชุมชนต่อภยัจาก
สภาพภมิูอากาศ

➢ เ พ่ื อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ แ ล ะ จัด ล า ดับ
ค ว า ม ส า คัญ ข อ ง ภัย จ า ก ส ภ า พ
ภมิูอากาศท่ีมีผลกระทบมากท่ีสดุ 

➢ เพ่ือเข้าใจว่าภยัจากสภาพภูมิอากาศ
นัน้กระทบต่อชุมชนอย่างไร และท าไม
ถึงมีผลกระทบ

➢ เ พ่ือระบุผลกระทบจากภัยจากสภาพ
ภมิูอากาศท่ีมีความเป็นไปได้มากท่ีสดุ

➢ เพ่ือเข้าใจถึงความไม่แน่นอนท่ีอาจเพ่ิม
สูงขึ้นอันเป็นผลจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภมิูอากาศ

➢ เพ่ือประเมินความเส่ียงของภยัจากสภาพ
ภมิูอากาศ



Vulnerability Assessment and Adaptation Planning (VAAP) training exercise through Participatory Process

9

Tools Steps Purpose Major Outcomes

Historical and future timeline

Vulnerability 
assessment

• To gain an overview of historical 
experience of communities in 

dealing with the hazards

• To identify key events and trends 

that has occurred throughout the life 

time of communities.  
• To analyse and identify future 

climate trends 

Ø Critical events and changes 
in communities 

Ø Historical backgrounds and 

trends of climate change in 

the area

Ø Major factors that drive the 
vulnerabilities and 

capacities of communities

Ø Trends of climate change in 

the future

Transect walk

Vulnerability 
assessment

• To describe and show the locations, 
landscape, and resource using

• To understand the impact of climate 

hazards and everyday practices of 

local people in dealing with climate 

change

Ø Characteristics of 
vegetation, landscape and 

locations

Ø Overview of physical and 

biological changes in 

communities
Ø Daily practices of local 

people in dealing with 

climate change

Example of Tools

การประเมินอย่างมีส่วนรว่ม (Participatory assessments) (ต่อ)

กิจกรรมการประเมินความเปราะบางและการวางแผนการปรบัตวัผา่นกระบวนการการมีส่วนรว่ม

ตวัอย่างของเคร่ืองมือ

เคร่ืองมือ ขัน้ตอน เป้าหมาย ผลลพัธ์ส าคญั

การประเมิน
ความเปราะบาง

การประเมิน
ความเปราะบาง

ช่วงเวลาในอดีตและอนาคต
(Historical and Future Timeline)

การเดินตดัผา่น (Transect walk)

➢ เพ่ืออธิบายและแสดงถึงท่ีตัง้ ภมิูทศัน์ และ
การใช้ทรพัยากร

➢ เพ่ือเข้าใจถึงผลกระทบของภัยจากสภาพ
ภมิูอากาศและหลกัปฏิบติัในชีวิตประจ าวนั
ของประชาชนในพื้นท่ีเ พ่ือรับมือกับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ

➢ คณุลกัษณะของพืชพรรณ ภมิูทศัน์ 
และท่ีตัง้

➢ ภาพรวมของการเปล่ียนแปลงเชิง
กายภาพและชีวภาพของชุมชน

➢ หลกัปฏิบติัในชีวิตประจ าวนัของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือรบัมือกบัการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ

➢ เ ห ตุ ก า ร ณ์ ท่ี มี ค ว า ม รุ น แ ร ง แ ล ะ
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัภายในชมุชน

➢ ข้อมูลการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ
ในพื้นท่ีในอดีตและแนวโน้มในอนาคต

➢ ปั จ จั ย ส า คัญ ท่ี ขั บ เ ค ล่ื อ น ค ว า ม
เปราะบางและความสามารถในการ
ปรบัตวัของชมุชน

➢ แนวโน้มของการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมิูอากาศในอนาคต

➢ เ พ่ือให้ได้ภาพรวมของประสบการณ์การ
รบัมือกบัภยัจากสภาพภูมิอากาศของชุมชน
ในอดีตท่ีผา่นมา

➢ เ พ่ือระบุเหตุการณ์และแนวโน้มส าคัญท่ี
เกิดขึ้นในชุมชนตลอดช่วงเวลาตัง้แต่อดีต
จนถึงอนาคต

➢ เพ่ือวิเคราะห์และระบุแนวโน้มของสภาพ
ภมิูอากาศในอนาคต



ตวัอย่างการประเมินความเปราะบางและความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภมิูอากาศจากพืน้ท่ีภาคเหนือของประเทศไทย

ในปี พ.ศ. 2561 สถานเอกอคัรราชทตูออสเตรเลียประจ าประเทศไทย และมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
ได้ร่วมกนัด าเนินการศึกษาเพ่ือสร้างแผนท่ีแสดงความอ่อนไหวต่อแผ่นดินถล่ม

แผนทีแ่สดงความอ่อนไหวต่อแผ่นดนิถล่มในกรณีทีค่วามเค้นแรงเฉือนลดลง (95%Sr)
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ตวัอย่างการประเมินความเปราะบางและความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภมิูอากาศจากพืน้ท่ีภาคเหนือของประเทศไทย



ตัวอย่างการประเมินความเส่ียง
ในภาคการท่องเทีย่ว

Source: https://conservationbytes.com/2018/06/05/communicating-climate-change/



เมืองวิสเลอร,์ ประเทศแคนาดา – การประเมินความเปราะบางจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ



ข้อมูลพืน้ฐานของเมืองวสิเลอร์

• ในปี ค.ศ. 2016 เมืองวสิเลอร์ตดัสินใจท่ีจะเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนืชั้นน าระดบัโลก ซ่ึงใหค้วามสนใจกบั
เร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

• แผนปฏิบติัการดา้นพลงังานและสภาพภูมิอากาศของชุมชน (Community Energy and Climate Action Plan: 
CECAP) ถูกพฒันาข้ึนมาเพ่ือใชเ้ป็นฉบบัปรับปรุงและฉบบัขยายผลของแผนการจดัการการบูรณาการดา้น
พลงังาน คุณภาพอากาศ และก๊าซเรือนกระจกของเขตเทศบาลรีสอร์ทของเมืองวิสเลอร์ (Resort Municipality 
of Whistler: RMOW) ฉบบัปี ค.ศ. 2004 

• แผนดงักล่าวไดร้วมเอาการประเมินความเปราะบางต่อ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอยา่งละเอียดไวเ้ป็น
ส่วนหน่ึงของแผนดว้ย

• แผนปฏิบติัการดา้นการปรับตวัฯ ไดถู้กพฒันาข้ึนมาเช่นกนั

การเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศที่

ส าคัญ 3
การเปลีย่นแปลง

ข้อเสนอแนะ
ส าหรับการ
ด าเนินการ 40 
อย่าง ส าหรับ
ระยะเวลา 10 ปี

วตัถุประสงค์
ของการ
ปรับตวัฯ 

7 ข้อ

ผลกระทบ
ส าคญั 14
ผลกระทบ



3 ภยัจากสภาพภมูอิากาศ

59 ผลกระทบจากสภาพภมูอิากาศ

การจดัล าดบั
ความส าคญัของ
ความเสีย่ง



วิธีการ: แผนทีแ่สดงตวัแปรทางสภาพภูมอิากาศ
ต่างๆ ทีใ่ชเ้ป็นดชันี (ในทีน้ี่รวมถงึอุณหภมูแิละ
ความชืน้ดว้ย)
ผลลพัธ:์ การประเมนิภาวะความสบายของ
นกัทอ่งเทีย่วในอนาคต

ภาวะความสบายจากอณุหภมิู (Thermal comfort)
ของนักท่องเท่ียว



ตวัอย่างจาก ESPON
ความอ่อนไหวต่อผลกระทบในเชิงวฒันธรรม
- แหล่งมรดกโลก (UNESCO Cultural World Heritage Sites) หลาย
แหง่มคีวามอ่อนไหวต่อน ้าทว่มบรเิวณแมน่ ้า
- แหล่งมรดกโลกหลายแหง่มคีวามอ่อนไหวต่อน ้าทว่มบรเิวณชายฝัง่
ทะเล
- พพิธิภณัฑห์ลายแหง่มคีวามอ่อนไหวต่อน ้าทว่มบรเิวณแมน่ ้า
- พพิธิภณัฑห์ลายแหง่มคีวามอ่อนไหวต่อการเพิม่ขึน้ของ
ระดบัน ้าทะเล

ความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศในเชิงวฒันธรรม

ต า่มาก (0.01 – 0.2)
ต า่ (<0.2 – 0.4)
ปานกลาง (<0.4 – 0.6)
สงู (<0.6 – 0.8)
สงูมาก (<0.8 – 1.0)
ไม่มีข้อมลู
ไม่มีความอ่อนไหวต่อผลกระทบ



The Spatial Differentiation of the Suitability of Ice-Snow Tourist Destinations Based on a 
Comprehensive Evaluation Model in China (Jun Yang et al. 2019)

ความแตกต่างในเชิงพืน้ท่ีของความเหมาะสมของแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีหิมะปกคลุมใน
ประเทศจีน โดยใช้แบบจ าลองการประเมินภาพรวม (Jun Yang et al. 2019)

(ทีม่า: Jun Yang et al. 2019)



การได้มาของข้อมูล



• ขอ้มลูภมูอิากาศในระดบัโลก
• ขอ้มลูภมูอิากาศในระดบัประเทศและทอ้งถิน่
• ขอ้มลูการทอ่งเทีย่ว
• ขอ้มลูเฉพาะดา้นของพืน้ที ่(เชน่ ขอ้มลูชุมชน
ทอ้งถิน่ ขอ้มลูสภาพภูมปิระเทศของทอ้งถิน่ 
หรอืขอ้มลูเศรษฐกจิ)

Where do I get data from?ข้อมลูท่ีใช้ส าหรบัการประเมินความเปราะบาง/ 
ความเส่ียงสามารถหาได้จากท่ีไหนบา้ง?
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ข้อมลูสถิติการท่องเท่ียวของประเทศไทย

ข้อมลูขององคก์ารท่องเท่ียวโลก (UNWTO)

ข้อมลูเท่ียวบินขาเข้า และ
ข้อมลูการจองโรงแรม

ตวัอย่างของข้อมลูการท่องเท่ียว (กรณีศึกษา: ประเทศไทย)



Climate services

• There are a wide range of 
services that provide weather 
or climate data. 

• The World Bank Knowledge 
Portal is a credible source of 
global climate data, past and 
projected.

• There are many specialised 
platforms/portals that 
provide data, e.g. on sea level 
rise. Some of these are freely 
available.

• A separate module on 
climate services is provided. 



กิจกรรมกลุ่ม



ค าช้ีแจงกิจกรรม

• วเิคราะหก์รณีศกึษาและพฒันาแนวทางหรอืวธิปีระเมนิความเสีย่ง โดยถอืวา่ภยัทีม่าจากการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมอิากาศเป็นภยัคุกคามต่อการทอ่งเทีย่วในทอ้งทีท่ ัง้หมดหรอืทีส่ าคญัทีสุ่ด

• ระบุและใหเ้หตุผลสนบัสนุนแนวทางหรอืวธิกีาร ทีก่ลุ่มของคุณเลอืกใช้ และ

• ก าหนดกรอบเวลาการท างาน (Timeline) รวมถงึระบุจ านวนผูเ้ชีย่วชาญและแขนงความเชีย่วชาญที่
ตอ้งการเพือ่ท าการประเมนิความเสีย่งดงักล่าว

กิจกรรมกลุ่ม: การวางแผนส าหรบัการประเมินความเปราะบางและความเส่ียง



สภาพทางภมูศิาสตร์

• มพีืน้ที ่1,568 ตร.กม. สว่นปรมิณฑลมพีืน้ที ่7,762 ตร.กม.

• ตัง้อยูบ่นพรุเก่าซึง่สงูกวา่ระดบัน ้าทะเล 1.5 เมตร

• มปีระชากรอาศยัอยูท่ ัง้หมด 15 ลา้นคน

การทอ่งเทีย่ว

• มนีกัทอ่งเทีย่วต่างชาตมิาเยอืนประมาณ 20.2 ลา้นคน ในปี พ.ศ. 2560

• กจิกรรมทอ่งเทีย่วหลกั คอื การทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม การทอ่งเที่ยวเชงิ
อาหาร การทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ และสสีนัยามค ่าคนื

กรณีศึกษาท่ี 1 – กรงุเทพมหานคร: ความเส่ียงจากอทุกภยั

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ:

• รปูแบบการตกของฝนเปลีย่นแปลงไปคอืความถีแ่ละความรุนแรงของน ้าทว่มในพืน้ทีลุ่ม่น ้าทว่มถงึเพิม่ขึน้

• การเพิม่สงูขึน้ของระดบัน ้าทะเลในแต่ละจุดอาจแตกต่างกนัอยา่งมากตัง้แต่ 1 ถงึ 20 มลิลเิมตรต่อปี โดยระดบัจะเพิม่สงูสุดบรเิวณอา่วไทยตอนบน 
ใกลก้บักทม. เน่ืองจากปัญหาดนิทรุดเนื่องจากการสบูน ้าบาดาล (Saramul and Ezer, 2014)

Source : Bangkok and its Vicinity Regional Plan 2057, DPT (2009)



สภาพทางภมูศิาสตร์

• มพีืน้ที ่400 ตร.กม. ครอบคลุมเกาะใหญ่น้อยกวา่ 60 เกาะ.

• อา่วพงังาครอบคลุมอุทยานแหง่ชาตอิา่วพงังา และอุทยานแหง่ชาตหิาดนพรตัน์ธารา - หมูเ่กาะพพีี

การทอ่งเทีย่ว

• อุทยานแหง่ชาตหิาดนพรตัน์ธารา – หมูเ่กาะพพีที ารายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วไดม้ากถงึ 669 ลา้นบาท 
ในปี พ.ศ. 2558 - 2559

• ประเภทของการทอ่งเทีย่วทีส่ าคญั คอื ชายหาดและการอาบแดด การทอ่งเทีย่วส าหรบัครอบครวั 
และการด าน ้าตืน้และน ้าลกึ

กรณีศึกษาท่ี 2 – อ่าวพงังา: ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศในภาพรวม

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ:

• ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศทีส่ าคญั คอื การเพิม่ขึน้ของอุณหภมู ิ(ทัง้บนบกและในทะเล) การเปลีย่นแปลงของรปูแบบการตก
ของฝน (ก่อใหเ้กดิอุทกภยัและภยัแลง้/ ภาวะขาดแคลนน ้า) การเพิม่ขึน้ของระดบัน ้าทะเล และการฟอกขาวของปะการงั

Source: www.art-phuket.com



สภาพทางภมูศิาสตร์

• มผีวิทะเล 320,000 ตร.กม. ซึง่มเีกาะมากกวา่ 200 เกาะ

• สภาพอา่วคอ่นขา้งตืน้ และมคีวามเคม็ต ่า

• มพีืน้ทีป่ะการงั 75,590 ไร ่สว่นใหญ่เผชญิปัญหาฟอกขาวแลว้

การทอ่งเทีย่ว

• พืน้ทีท่อ่งเทีย่วหลกั คอื เกาะสมยุ เกาะเต่า เกาะพะงนั พทัยา และหวัหนิ

• ประเภทของการทอ่งเทีย่วทีส่ าคญั คอื ชายหาดและการอาบแดด การทอ่งเทีย่วทัว่ไป การด าน ้าตืน้และ
น ้าลกึ และปารต์ี้

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ:

• ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศทีส่ าคญั คอื การเพิม่ขึน้ของอุณหภมู ิ(ทัง้บนบกและในทะเล) การเปลีย่นแปลงของรปูแบบการตกของฝน 
(ก่อใหเ้กดิอุทกภยัและภยัแลง้/ ภาวะขาดแคลนน ้า) พายุทีม่คีวามรุนแรงมากขึน้และเกดิบ่อยครัง้ขึน้ การเพิม่ขึน้ของระดบัน ้าทะเล และการฟอกขาวของ
ปะการงั

Source: Thailand in figures 1995–1996 by Alpha 
Research Co., Ltd

กรณีศึกษาท่ี 3 – อ่าวไทย: ความเส่ียงของภาคส่วนย่อยในสาขาการท่องเท่ียว 1-2 ภาคส่วน



สรุป
• ก่อนที่จะท าการประเมินความเสี่ยงอย่างละเอียดนั ้น 
จ าเป็นจะตอ้งพจิารณาถงึค าถามส าคญั เช่น วตัถุประสงคข์อง
การประเมนิ และ ผูฟั้งหลกั

• แนวคดิและเครื่องมอืต่างๆ ส าหรบัการประเมนิความเสี่ยงนัน้
มอียู่มากมาย เช่น การท าแผนที่ ตวัชี้วดั และการสัมภาษณ์
คนในชุมชน 

• บ่อยครัง้ที่การรวมวธิกีารต่างๆ เพื่อประเมนิความเสีย่งจะให้
ผลลพัธด์ทีีส่ดุ 


