
ความเสีย่งของ
เหตกุารณ ์

ทีจ่ะทําใหเ้กดิผล
กระทบทีรุ่นแรงในแต่

ละภาคสว่น 
การตั้งถิ่นฐานของมนุษย 

เติมศิริ  จงพูนผล 

ผูอํานวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง  

สํานักส่ิงแวดลอม กรุงเทพมหานคร 



การต ัง้ถิน่ฐาน 
• “การตั้งถ่ินฐาน” เปนการแสดงออกซึ่งความสัมพันธระหวางมนุษยกับ

ส่ิงแวดลอมในเชิงประสานเกื้อกูล มีบทบาทสําคัญตอมนุษย ในฐานะท่ีเปนจุด

กําเนิด ระบบสังคม การปกครอง และวัฒนธรรม (สํานักงานคณะกรรมการ

ส่ิงแวดลอมแหงชาติ) 

• การตั้งถ่ินฐาน จะอยูไดในการพัฒนาภายใตเง่ือนไข 4 อยางคอื 

1. ตอบสนองความตองการพื้นฐานดานตางๆ ของมนุษยไดอยางเพยีงพอ 

2. รักษาสมดุลกับส่ิงแวดลอมและทรัพยากรตางๆ ได 

3. มีความเสมอภาคทางสังคม 

4. มนุษยสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีศักด์ิศรีและคณุคาความเปนมนุษย 

 



ปัจจยัทีม่อีทิธพิลตอ่การต ัง้ถิน่ฐาน
ของมนุษย ์

1. ปจจัยทางกายภาพ 

1.1 โครงสรางทางกายภาพและ

ระดับความสูงของพืน้ท่ี 

1.2 สภาพภูมิอากาศ 

1.3 แหลงน้ํา 

1.4 แหลงปลอดภัย 

2. ปจจัยทางวัฒนธรรม 

2.1 ภาษา  

2.2 ศาสนา  

2.3 การเมือง  

3. ปจจัยทางเศรษฐกิจ 

3.1 การเพาะปลูก 

3.2 การเลี้ยงสัตว   

3.3 อุตสาหกรรม 



ปัจจยัทีม่อีทิธพิลตอ่การต ัง้ถิน่ฐานของ
มนุษยใ์นประเทศไทย 

• คนไทยมีวิถีชีวิตผูกพนักับสายนํ้า มีการเลือกตั้งถ่ินฐานใหเหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และ

ทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณน้ันๆ ทั้งยังใหสอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิต จึงทําใหชุมชนในแตละพื้นที ่

มีภูมิวัฒนธรรมที่แตกตางกัน และบางชุมชนก็ตองเรียนรูที่จะอยูกับสภาพแวดลอมที่รุนแรงดวย  

• การตั้งถ่ินฐานด้ังเดิมในแตละภาค (กัลยาณี กุลชัย, 2552) 
• 1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณที่ราบที่มีแมน้ําไหลผาน เชน บริเวณแองสกลนครทีม่ีแมน้ําสงคราม และแอง

โคราชที่มีแมน้ําชีและมูลไหลผาน 

• 2) ภาคกลางและภาคตะวันตก ที่ราบลุมที่มีแมน้ําไหลผาน มีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูก ชุมชนนิยม

ตั้งถิ่นฐานอยูริมน้ํา เพราะอาศัยลําน้ําเปนเสนทางคมนาคมขนสง บริเวณนีจ้ึงเปนแหลงการคาที่สําคญั และไดรับ

อารยธรรมจากภายนอก ชุมชนที่มีขนาดใหญในภาคกลางมกัจะมีคนู้ํา คนัดิน ลอมรอบเพ่ือปองกันน้าํทวมในฤดูน้ําหลาก 

• 3) ภาคเหนือ มลักษณะภูเขาที่ราบสูง และที่ราบระหวางหุบเขาที่มีแมน้ําไหลผานมกีารตั้งถิ่นฐานบริเวณที่ราบ

ระหวางหุบเขาและที่ราบริมแมน้ํา แตนิยมปลูกบานหางลําน้ําออกไปและปลูกบานที่ยกพ้ืนสูงจากดินเพราะ 

มีนํ้าปาหลาก เพ่ือปองกันน้ําทวมฉับพลัน 

• 4) ภาคใต เปนคาบสมุทรย่ืนยาวไปในทะเลและมีแมน้ําสายสัน้ไหลผาน เนือ่งจากมีทะเลทั้งสองดานจึงเปนดินแดน 

ที่มีการคาตางชาติอยูเสมอ และทําใหมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

• 5) ภาคตะวันออก มีการตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่ราบลุมริมนํ้าและชายฝงทะเล พบชุมชนเดิมที่ทําการเพาะปลูกใน

บริเวณที่มีแมน้ําไหลผาน 



การต ัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์
จากอดีต ปจจุบัน สู 



การต ัง้ถิน่ฐานของมนุษยก์บัการ
พฒันาอย่างย ัง่ยนื 

ทําใหเมืองและการตั้งถ่ินฐาน

ของมนุษยมีความปลอดภยั 

ทั่วถึง พรอมรับ 

การเปลีย่นแปลงและ 

พัฒนาอยางยัง่ยืน 

หน่ึงในเปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืน 

ที่มา : http://www.un.or.th/globalgoals/th/global-goals/sustainable-cities-and-communities/ 

: ดานเมืองและถิ่น

ฐานมนุษยอยางยั่งยืน 



แผนแมบ่ทรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมอิากาศ  

พ.ศ. 2558 - 2593 

Adaptation 
การจัดการนํ้า 

อุทกภัย  

และภัยแลง 

การเกษตร 

และความม่ันคง

ทางอาหาร 

การทองเที่ยว สาธารณสุข 

การจัดการ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ 

การตั้งถ่ินฐาน

และความม่ันคง

ของมนุษย 



แผนแมบ่ทรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมอิากาศ  

พ.ศ. 2558 - 2593 

การต้ังถิ่นฐาน

และความมั่นคง

ของมนุษย 

มุงเนน 

การลดความเส่ียงและ 

ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ  

การสรางความพรอมและ 

ขีดความสามารถในการปรับตัว

ของชุมชน  



เกณฑใ์นการพจิารณาความเสีย่งดา้น
การต ัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์

• การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

• ปริมาณฝน 

• แนวโนมจํานวนวันท่ีมีฝน 

• พายุหมุนเขตรอน 

• อุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุดเฉลี่ย และต่ําสุดเฉลี่ย 

 

• การเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ 

• การอพยพยายถิ่น 

• การเพิ่มของประชากร 

• การเพิ่มข้ึนของยานพาหนะและอุตสาหกรรม 

• การใชประโยชนท่ีดินผิดประเภท  

• การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ เชน ระบบขนสง ระบบสาธารณูปโภค ท่ีอยูอาศัย 



ความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ 

อุทกภยั 

ภัยแลง 

และการรุก

ของน้ําเค็ม 

การกัดเซาะ

ชายฝง 

คล่ืนซัดฝง 

การะบาดของ

โรค 

ดินโคลนถลม/ 

แผนดินสไลด 



ความเสีย่งของชมุชนตอ่ผลกระทบ 
จากปัญหาการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ  

• ชุมชนแตละชมุชนนั้นมีบริบททีแ่ตกตางกัน ทําใหสภาพปญหา และระดับความรุนแรง
ของผลกระทบจากปญหาการเปล่ียนแปลงภูมอิากาศแตกตางกัน  

• ประกอบกับศกัยภาพ ความสามารถในการที่จะปองกันแกไข และรับมือกับผลกระทบ
ของปญหาการเปล่ียนแปลงภูมอิากาศที่เกิดข้ึนนั้นไมเทากัน รวมถึงวิธีการ แนว
ทางการปองกันแกไข และรับมือตอปญหาที่ดําเนินการอยูในแตละชมุชนก็แตกตางกัน 

• สามารถแบงเปน 3 ชุมชนหลักๆ โดยพิจารณาจากสภาพพ้ืนที่ วิถีการดําเนินชีวิต 
ของคนในชุมชนเปนหลัก ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, 2554)  

1. ชุมชนเกษตรกรรม  

2. ชุมชนในพื้นที่ชายฝง 

3. ชุมชนเมือง 



ความเสีย่งของชมุชนตอ่ผลกระทบ 
จากปัญหาการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ  

1. ชุมชนเกษตรกรรม  

• เปนระบบเกษตรกรรมที่อาศยัน้ําฝนเปนปจจยัหลักในการดําเนินกิจกรรม

การเกษตรตางๆ จึงรับเอาความเส่ียงจากสภาพภมูิอากาศที่เปล่ียนแปลงโดยตรง 

โดยเฉพาะชมุชนพ้ืนที่ที่เปนระบบเกษตรพืชไรนา เพราะใชพ้ืนที่สวนใหญในการ

ปลูกพืชเชิงเด่ียวเพ่ือการคาและยงัชีพ จึงกระทบตอรายไดของคนในชุมชน  

• ผลกระทบตอระบบนิเวศและผลิตผลของระบบนิเวศที่ประชาชนตองพ่ึงพาเพ่ือการ

ดํารงชีวิต ไดแก ไรนา แหลงน้ํา และพ้ืนที่ปา เปนตน  

• ผลกระทบทีม่ีตอการต้ังถ่ินฐานบานเรอืนทีอ่ยูอาศยั ไดแก พ้ืนที่เส่ียงตอการเกิดน้ํา

ทวม หรือดินถลม ซึ่งการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดข้ึน อาจสงผลใหพ้ืนที่

เส่ียงเหลานั้นเกิดปญหา หรือมีความเส่ียงเพ่ิมตอไปในอนาคต  



ความเสีย่งของชมุชนตอ่ผลกระทบ 
จากปัญหาการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ  

2. ชุมชนในพื้นท่ีชายฝง 

• สวนใหญเปนชุมชนทางดานชายฝงทะเล วิถีชุมชนของแตละชายฝงก็มีความแตกตางกันไป แตชุมชน

ชายฝงท่ีจัดอยูในภาวะเส่ียงมากท่ีสุด คือ ชุมชนประมงพื้นบาน ซึ่งมีความรูและความชํานาญท่ีใช

ประกอบอาชีพไดเฉพาะดาน โดยอาชีพของชุมชนนี้ จําเปนตองพึ่งพาความสมบูรณของทรัพยากร

ชายฝงทะเลเปนอยางมาก และสมาชิกชุมชนสวนใหญไมมีหนทาง หรือทรัพยากรเพื่อการผลิตอ่ืนๆ  

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท่ีสงผลถึงสภาพแวดลอมและระบบนิเวศชายฝง จะสงผลกระทบตอ

การผลักดันใหชาวบานในชุมชนชายฝงนี้ตกอยูในภาวะเส่ียงไดมากและงายข้ึน 

• ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอระบบนิเวศและผลผลิตของระบบนิเวศท่ีชาวประมงตองพึ่งพาเพื่อการดํารงชีวิต

ผลกระทบท่ีมีตอการต้ังถิ่นฐานบานเรือน ไดแก พื้นท่ีเส่ียงการกัดเซาะชายฝง ซึ่งหากสภาพภูมิอากาศ

เกิดการเปลี่ยนแปลงคลื่นลมทะเลมีกําลังแรงสูง ยอมเส่ียงตอการไดรับผลกระทบจากปญหานี้มาก

ย่ิงข้ึน 



ความเสีย่งของชมุชนตอ่ผลกระทบ 
จากปัญหาการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ  

3. ชุมชนเมือง 

• สวนใหญเปนชมุชนในเขตเมืองขนาดใหญ ส่ิงกอสราง และเทคโนโลยีตางๆ มีความทันสมัย 

และเขาถึงไดงาย วถิีชุมชนมีความหลากหลาย 

• ลักษณะความเส่ียงตอผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงจะแตกตางไปจากชุมชน

ชนบทบาง คือ อาจไดรับผลกระทบถาสภาพภูมิอากาศนัน้มีการเปล่ียนแปลงอยางรุนแรง 

• สวนมากจะสงผลตอการตั้งถิน่ฐานบานเรือน ท่ีอยูอาศัย หรือสถานท่ีประกอบธุรกิจตางๆ 

ไดแก เหตกุารณน้ําทวม ดินถลม การกดัเซาะชายฝง เปนตน 

• ความเส่ียงตอผลกระทบจากสภาพภูมอิากาศท่ีสงผลสืบเนื่องไปถึง ระบบสาธารณปูโภคตางๆ 

ในชุมชน เชน เหตกุารณน้ําเค็มปนเปอนในระบบผลิตน้ําประปา เปนตน 



ผลกระทบและความเสยีหาย 

นํ้าทวม 
• จากการพัฒนาเมืองทีท่ําใหเกิดการเปลี่ยนแปงสภาพพื้นที่ จากพืน้ที่รับนํ้า ระบายนํ้า เปนที่อยูอาศัย  

พาญิชยกรรม อุตสาหกรรม 

• ไมมีการสรางระบบการระบายนํ้าที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เม่ือฝนตกหนักจึงทําใหเกิดนํ้าทวมขัง 

เปนเวลานาน 

ขาดแคลนนํ้า 
• ผลจากการพัฒนา ทาํใหความตองการใชนํ้าเพิ่มขึ้น พื้นที่รับและกักเก็บนํ้าตามธรรมชาติลดนอยลง  

จึงประสบปญหาการขาดแคลนนํ้า 

• ทําใหเกิดปญหาขาดนํ้าอุปโภคบริโภค การเกษตร ปญหานํ้าเค็มหนุนเขาพื้นที่การเกษตรและปศุสัตว  

ปญหาถนนทรุดตัว และปญหาไฟไหมหญา  

การพัฒนาเมืองอยางรวดเร็วและไรทิศทาง รวมถึงการใชประโยชนท่ีดินอยางไม
เหมาะสม ไดเพ่ิมโอกาสในการเปดรับภัยพิบัติและความเส่ียงใหกับเมืองมากขึ้น 



ผลกระทบและความเสยีหาย 

การกดัเซาะชายฝง 

• ชายฝงบริเวณอาวไทยไดรับผลกระทบจากการเพิม่ข้ึนของระดับน้ําทะเลมากกวาชายฝงอนัดา

มัน 

• บริเวณชายฝงท่ีประสบปญหารนุแรง คือ กรุงเทพมหานคร และบริเวณใกลเคียงรวมถึงชายฝง

จังหวัดระยอง จังหวัดเพชรบุร ีลงไปถงึนราธิวาส 

• ชายฝงท่ีถูกกัดเซาะอยางรุนแรง อยูในบริเวณปากแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตก และชายหาด

หัวหิน ถูกกัดเซาะเขาไปเปนระยะทางหลายรอยเมตร ชายฝงท่ีเปนหนาผาหนิแข็งอยาง

บริเวณอาวพังงา จะถูกกัดเซาะไดชากวา ชายฝงท่ีเปนหนาผาหินเนือ้ออน เชน บริเวณอาว

ระยอง ซึ่งถูกกัดเซาะจนรนถอย และเสียพื้นท่ีอยางรวดเรว็ 

• ประชาชนท่ีตั้งถิ่นฐานในบริเวณเหลานีจ้ะไดรับผลกระทบรนุแรง เชน ชุมชนบานขุนสมุทรจีน

และชุมชนบริเวณชายทะเลบางขุนเทียน 



แผนการบรหิารจดัการเพือ่ลด
ความเสีย่ง 

กรณีศึกษา : กรุงเทพมหานคร 



แผนปฏบิตักิารวา่ดว้ยการลดปัญหาภาวะ
โลกรอ้น 

ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 -2555 
• กรุงเทพมหานครไดกําหนดแผนปฏิบัติการวาดวยการลดปญหาภาวะโลกรอน

ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 -2555 ประกอบดวย 

• ดานการพัฒนาระบบขนสงมวลชนและการปรับปรุงระบบจราจร 

• ดานการสงเสริมการใชเชื้อเพลิงทางเลือก 

• ดานการปรับปรุงการใชพลังงานไฟฟาในอาคาร 

• ดานการจัดการขยะและบําบัดนํ้าเสีย 

• ดานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

 

เป้าหมาย : ลดการเกดิกา๊ซเรอืนกระจก 15% 



การขนสงที่ย่ังยืน

และเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม 

การใชพลังงานอยาง

มีประสิทธิภาพและ

การใชพลังงาน

ทางเลือก 

การจัดการขยะและ

บําบัดนํ้าเสียอยาง

มีประสิทธิภาพ 

การวางผังเมือง

สีเขียว 

แนวทางการ

รับมือกับการ

เปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 

• JICA ไดใหการสนับสนุนทางวิชาการแก

กรุงเทพมหานคร  

• มีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําแผนแมบท

กรุงเทพมหานครวาดวยการลดปญหา 

ภาวะโลกรอน พ.ศ.2556-2566  

ที่พรอมสําหรับการนําไปปฏิบัติจริง  

• ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก 

แผนแมบ่ทกรุงเทพมหานครวา่ดว้ย 
การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 

พ.ศ.2556-2566 



• กรุงเทพฯ ดําเนินมาตรการดานการปรับตัวเพื่อรองรับ 

การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ เชน 

• การร้ือยายชุมชนบุกรุกริมคลอง 

• การปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเลบางขุนเทียน  

• เข่ือนกั้นนํ้า  

• อุโมงคระบายนํ้า  

• พื้นที่รับนํ้า  

กรงเทพมหานครกบัการปรบัตวัตอ่การ
เปลีย่นแปลง 

สภาพภูมอิากาศ(Adaptation) 



การรือ้ยา้ยชมุชนบุกรุกรมิคลอง 



แนวป้องกนัน้ําท่วมกรุงเทพมหานคร 



  

เรดารต์รวจวดัฝน 
ภาพการเคลื่อนตัวของกลุมฝน 

ศนูยค์วบคมุระบบป้องกนันํา้ทว่ม 

ระบบป้องกนัน้ําท่วมของ
กรุงเทพมหานคร 



โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดั
เซาะ 

ชายฝ่ังทะเลบางขนุเทยีน
กรุงเทพมหานคร • มาตรการชั่วคราวเรงดวน โดยการปกไมไผ 

• ขั้นตอนตอไป จะกอสรางคันหินปองกันการกัดเซาะชายฝงรูปตวั T 

• ปลูกปาชายเลนเพ่ิมเติม เปนแนวกันชน (Buffer Zone) 



วัตถุประสงคโครงการ 

เปนโครงการนํารองดานการประหยดัพลังงาน 

สรางเครือขายกรุงเทพสูเมืองคารบอนตํ่า 

พัฒนาตนแบบอาคารประหยดัพลังงาน 

สงเสริมการอนุรักษพลังงานในอาคาร 

สงเสริมและเผยแพร 

การใชพลังงานอยางมีประสิทธภิาพ 

พัฒนาศกัยภาพบุคลากรของกรุงเทพฯ 

โครงการกรุงเทพสูเ่มอืงคารบ์อนตํา่ 



โครงการเตรยีมความพรอ้มรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลง
ในกรุงเทพมหานคร Bangkok Resilient City 

กรุงเทพมหานครเปนหนึง่ใน 32 เมืองจากท่ัวโลก  

ท่ีไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการ 100 Resilient cities  

โดยมูลนิธิรอกกี้เฟลเลอร (The Rockefeller Foundation) 

Actions Inventory Tool 

Assets and Risks Tool 

Perception Tool 

วเิคราะหข์อ้มลู 
1. ดา้นการป้องกันน้ําท่วม 
2. ดา้นการพัฒนาระบบการจราจรและขนสง่ 
3. ดา้นการพัฒนาเศรษฐกจิและความเท่าเทยีม 
4. ดา้นสขุภาพและความเป็นอยู ่
5. ดา้นการลดผลกระทบจากเหตกุารณ์วกิฤตและการฟ้ืนฟ ู

รวบรวมขอ้มลู 
ทีเ่กีย่วขอ้งตา่งๆ + 
การปรกึษาหารอืกับ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  

Phase I 

Preliminary Resilience Assessment 
+ 5 Discovery Areas 

Phase II 
5  

Discovery 
Areas 

แผนกลยทุธก์ารเตรยีมความพรอ้มรับมอื 
กบัการเปลีย่นแปลงในกรงุเทพมหานคร 



 ผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2556 

ผังเมืองรวมน้ีจะชวยใหกรุงเทพมหานคร  

"เปนเมืองตนแบบในดานการรักษาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ รวมไปถึงลดการใชพลังงานและ 

ลดการปลอยกาซเรือนกระจก เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" 



ประโยชนข์องผงัเมอืง 

1. การปองกันน้ําทวม และ อนุรักษพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

2. การอนุรักษเมืองเกากรุงรัตนโกสินทร 

3. การคุมครองสภาพแวดลอม บริเวณ และสถานท่ีสําคัญ  (พระราชวัง  

พระตําหนัก  ศูนยวัฒนธรรม  สวนหลวง ร. ๙) 

4. การแกไขปญหาการจราจรถนนสายหลัก 

5. สงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอมของพ้ืนท่ีโลง (สวนสาธารณะ) 

6. การคุมครองคุณภาพส่ิงแวดลอมของแมน้ําเจาพระยา 

7. การคุมครองคุณภาพส่ิงแวดลอมของพ้ืนท่ีชายทะเลบางขุนเทียน 

8. การรักษาสภาพแวดลอมบริเวณศาสนสถาน 

9. การควบคุมปายโฆษณาขนาดใหญ 

10 การควบคุมการคาปลีก - คาสง 



 

มารวมมือกันทํากรุงเทพฯ ใหเปนเมืองคารบอนต่ํา 

และมีการเตรียมพรอมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

Let’s make Bangkok a low carbon and climate change-resilient city! 

ขอบคุณคะ 
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