
สวนที่ 3

3.1 งานประเมินความเปราะบาง (Vulnerability) ของระบบ

หรือภาคสวนที่เลือกและงานประเมินศักยภาพในการรับมือตอ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3.2 งานวิเคราะหความเสี่ยงของเหตุการณที่จะทําใหเกิดผล
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ความเปราะบางจากภูมิอากาศ

ประเด็นของภาคสวน พื้นที่ประเด็นของภาคสวน พื้นที่



องคประกอบการประเมินความเปราะบางจากสภาพการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ
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Exposure

Exposure is defined by IPCC as “the nature and degree to which a system is exposed 

to significant climatic variations”

Multiple hazard = f (Cyclone, Flood, Drought, Land slide, Sea level rise), weight = 0.2
Source: Arief Anshory Yusuf & Herminia Francisco, 2009

Cyclone Multiple hazard map

Flood Drought Land slide

Sea level rise



Sensitivity 

Sensitivity is defined as “the degree to which a system is affected, either adversely or 

beneficially, by climate-related stimuli” (IPCC)

Sensitivity = f (Human & ecology), weight = 0.7, 0.3

Source: Arief Anshory Yusuf & Herminia Francisco, 2009
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Adaptive capacity

Adaptive capacity is defined as “the ability of a system to adjust to climate change 

(including climate variability and extremes), to moderate the potential damage from 

it, to take advantage of its opportunities, or to cope with its consequences”. (IPCC)

Adaptive Capacity = f(socio-economic factors, technology, infrastructure), 

weight = 0.5, 0.25, 0.25

Source: Arief Anshory Yusuf & Herminia Francisco, 2009
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Vulnerability

Vulnerability is defined as: “The degree to which a system is susceptible to, or unable to cope with the 

adverse effects of climate change, including climate variability and extremes. Vulnerability is a 

function of the character, magnitude, and rate of climate variation to which a system is exposed, its 

sensitivity, and its adaptive capacity” (IPCC)

Vulnerability = f(exposure, sensitivity, adaptive capacity), weight = 1/3

Multiple hazard map

Source: Arief Anshory Yusuf &

Herminia Francisco, 2009

Sensitivity Adaptive capacity 

Climate change vulnerability map



  การประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 2 (ดานตั้งถ่ินฐาน)

Workshop ผูเชี่ยวชาญในแตละภาคสวนและพ้ืนที่

  การประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 2 (ดานตั้งถ่ินฐาน)

วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ VIE กรุงเทพฯ

 การจัดประชุมกลุมยอยครั้งที่ 3 (ดานสุขภาพ)

วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ INTERCONTINENTAL BANGKOK

  การประชุมกลุมยอยดานเกษตร

วันที่ 9 กันยายน 2558 

ณ กรมการขาว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
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Workshop ผูเชี่ยวชาญในแตละภาคสวนและพ้ืนที่

  การประชุมกลุมยอย ครั้งท่ี 2 

วันที่ 22 กันยายน 2558 ณ โรงแรมแมนดารนิ
  การประชุมกลุมยอย ครั้งท่ี 1 

วันที่ 21 กันยายน 2558 ณ โรงแรมแมนดารนิ

  การประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 3 

วันที่ 6 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมแมนดาริน
  สัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 1 

วันที่ 14 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมเดอะสโุกศล
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ความเปราะบางจากภูมิอากาศ

ประเด็นของภาคสวนทรัพยากรน้ําในแตละพื้นที่ประเด็นของภาคสวนทรัพยากรน้ําในแตละพื้นที่



ผลจาก Workshop ผูเช่ียวชาญในแตละภาคสวนและพ้ืนที่



แผนที่ความเปราะบาง กรณีนํ้าทวม ทุกภาคสวนการผลิต แผนท่ีความเปราะบาง กรณีนํ้าทวม ภาคเกษตร



แผนท่ีความเปราะบาง กรณีนํ้าทวม ภาคอตุสาหกรรม แผนท่ีความเปราะบาง กรณีนํ้าทวม ภาคบริการ



แผนที่ความเปราะบาง กรณีนํ้าแลง ทุกภาคสวนการผลิต แผนที่ความเปราะบาง กรณีนํ้าแลง ภาคเกษตร
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แผนท่ีความเปราะบาง กรณีนํ้าแลง ภาคอุตสาหกรรม แผนท่ีความเปราะบาง กรณีนํ้าแลง ภาคบริการ
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ความเปราะบางจากภูมิอากาศ

ประเด็นของภาคสวนเกษตรในแตละพ้ืนที่ประเด็นของภาคสวนเกษตรในแตละพ้ืนที่



แผนที่ความเปราะบาง กรณีขาว แผนท่ีความเปราะบาง กรณีออย
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แผนที่ความเปราะบาง กรณีมันสาํปะหลัง แผนท่ีความเปราะบาง กรณียางพารา
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ความเปราะบางจากภูมิอากาศ

ประเด็นของภาคสวนต้ังถิ่นฐานของมนุษยในแต

ละพ้ืนที่ละพ้ืนที่



แผนท่ีความเปราะบาง กรณีการต้ังถ่ินฐานของมนุษยในชุมชนเมือง

ทั้งจากภัยแลงและน้ําทวม
แผนที่ความเปราะบาง กรณีการต้ังถ่ินฐานของมนุษยในชุมชนชนบท

ทั้งจากภัยแลงและน้ําทวม



ความเปราะบางจากภูมิอากาศ

ประเด็นของภาคสวนสุขภาพในแตละพ้ืนที่ประเด็นของภาคสวนสุขภาพในแตละพ้ืนที่



แผนท่ีความเปราะบาง กรณีนํ้าทวม ภาคสุขภาพ แผนท่ีความเปราะบาง กรณีนํ้าแลง ภาคสุขภาพ 
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คณะกรรมาธิการแมน้ําโขงไดนิยามความสามารถในการรับมือคือ วิธีการที่ประชาชนหรือ

องคกรใชทรัพยากรและความสามารถที่มีอยูในการเผชิญหนากับผลกระทบทางลบซ่ึง

อาจนําไปสูภัยพบิัติ (disaster) โดยทั่วไปแลว ความสามารถดังกลาวเกี่ยวของกับการ

บริหารจัดการทรัพยากรทั้งในภาวะปกติและในภาวะวิกฤตหรือในสถานการณที่เลวรายโดย

ปกติแลวการเสริมสรางความสามารถในการรับมือจะชวยเสริมสรางความสามารถในการ

ความสามารถในการรับมือ Coping capacity 

ปกติแลวการเสริมสรางความสามารถในการรับมือจะชวยเสริมสรางความสามารถในการ

กลับคืนสูสภาพเดิม (resilience) เพ่ือตานทานผลกระทบของอันตราย (hazards) ตาม

ธรรมชาติหรือที่เกิดจากการกระทําของมนุษย (ที่มา: อภิธานศัพทและคํานิยามเกี่ยวกับการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว, คณะกรรมาธิการแมน้ําโขง (Mekong River 

Commission: MRC) มกราคม 2556) 



ความสําคัญของประเด็นจากแตละภาคสวน
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ความสามารถในการรับมือ Coping capacity 
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นํา เกษตร



ความสามารถในการรับมือ Coping capacity 
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ถนิฐาน สุขภาพ



ความเสี่ยงของเหตุการณที่จะทําใหเกิดผล

กระทบท่ีรุนแรง กระทบท่ีรุนแรง 





เกษตรเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม: นอกและในเขตชลประทาน

(ปรับปรุงจากขอมูลของทน 2559)(ปรับปรุงจากขอมูลของทน 2559)



อุตสาหกรรมเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

(ปรับปรุงจากขอมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 2559)(ปรับปรุงจากขอมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 2559)



ภาคบริการเพ่ือการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

(ปรับปรุงจากขอมูลของทนและกรมการปกครอง 2559)(ปรับปรุงจากขอมูลของทน 2559)



- ความเปราะบางและความสามารถในการรับมือ

- ความเสี่ยงตอการพฒันาประเทศ

- ขอเสนอการรับมือความเสี่ยง

สรุปสวนที่ 3

- ขอเสนอการรับมือความเสี่ยง

- Risk avoidance ปลูกพืชอื่นทดแทน

- Risk acceptance มีเงินทุนรองรับความเสียหาย

- Risk reduction โครงสราง เทคโนโลยี

- Risk transfer ประกันหรอื weather future


